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براي سرباز وطن 

صفحه18

شــهرداري تهران به عنوان يك 
نهاد عمومي، موظف اســت براي 
افزايش عدالت و كاهش نابرابري، 
يارانه هــا و تســهيالت مرتبط 
با حــوزه اختيــارات و امكانات 
مديريــت شــهري را به اقشــار 
نيازمند ســاكن در شــهر تهران اعطا كند، اما واقعيت توزيع 
يارانه ها و تســهيالت موجود اعم از يارانه متــرو و اتوبوس يا 
يارانه ها و تخفيف هاي ارائه شــده در اماكن ورزشي و فرهنگي 
مرتبط با شــهرداري نشــان مي دهد كه توزيع اين تسهيالت 
و يارانه ها هدفمند نيســت؛ به گونه اي كه بخــش عمده اين 
يارانه ها و تســهيالت به دســت اقشــار نيازمند و مورد هدف 
مانند سالمندان، افراد داراي معلوليت، زنان سرپرست خانوار 
و ســاكنان محله هاي كم برخــوردار نمي رســد. درحقيقت 
يارانه هاي شهرداري همانند بسياري از يارانه هايي كه در كشور 
اعطا مي شــود، گروه هدف اصلي را منتفع نمي كند. به عبارت 
ديگر، بخشــي از اين يارانه ها به اقشار متمكن مي رسد، بعضي 
به اقشار متوســط جامعه و تنها بخشــي از آنها به قشر هدف 

يعني نيازمندان شهر مي رسد. اين در حالي است كه مديريت 
شهري بايد به چگونگي استفاده از منابع شهر حساس باشد و 
از هرگونه هدررفت منابع جلوگيري كند. به عنوان مثال همه 
اماكن ورزشي شــهرداري تهران فارغ از اينكه در كدام منطقه 
قرار گرفته اند و با كدام يك از اقشــار اجتماعي مواجه هستند، 
براي خدمات خود تخفيف درنظر مي گيرند، اما از آنجا كه بود 
و نبود اين تخفيف ها به حال اقشار برخوردار تفاوتي نمي كند، 
اينگونه هزينه كردن از جيب شهروندان به مثابه هدررفت منابع 
شهر است؛ ضمن اينكه برخي از اقشــار حتي با درنظرگيري 
تخفيف ها هم توانايي پرداخت بهاي خدمــات را ندارند؛ حال 
آنكه اگر بهاي خدمات براي اقشار برخوردار نزديك به قيمت 
 واقعي شود، مي توان به اقشار غيربرخوردار به صورت رايگان ارائه 

خدمت كرد.
همچنين هم اكنون شــهرداري تهــران در ارائــه خدمات و 
تخفيف هاي خود ميان شــهروندان مشاركت جو و شهروندان 
بي تفاوت به مسائل پيرامون خود، هيچ تمايزي قائل نمي شود؛ 
براي مثال شــهرداري تهران در ارائه تســهيالت و يارانه هاي 
حمل ونقل عمومي در متــرو و اتوبوس هيــچ تمايزي ميان 
شهرونداني كه در ســرما و گرما به جاي اســتفاده از وسيله 
نقليه شخصي به خود سختي داده و به منظور كاهش ترافيك 
و آلودگي هوا، از وســيله نقليه عمومي اســتفاده مي كنند و 

شــهرونداني كه حتــي در آلوده ترين 
روزها نيز اقدام به استفاده غيرضروري 

از خودروي شخصي مي كنند، قائل نمي شود و هر دو را به يك 
چشم مي نگرد. 

يادداشت
بهاره آروين؛ عضو شوراي شهر تهران

 دورخيز براي افزايش عدالت 
و مشاركت شهروندان در شهر

ادامه در 
صفحه3

در ســال2020 جهان در عرصه 
بين المللي با رويدادهاي بي مانندي 
روبه رو شد كه هر يك در نوع خود 
قابل توجه بوده و ويژگي سال پاياني 
دهه دوم قرن بيست و يكم است. 
ساختارهاي سازمان ملل نتوانستند 
سازوكاري معين با قدرت اجرايي مشخص براي حل بحران هاي 
منطقــه اي و بين المللي به كار گيرند. به همين دليل اســت كه 
كشورهايي چون هند در آســيا، برزيل در آمريكا، آلمان در اروپا 
و جمهوري اسالمي ايران خواســتار تغييرات جدي در ساختار 
سازمان ملل، به ويژه تركيب اعضاي دائم شوراي امنيت شده اند. 
سازمان هاي بين المللي ناتوان از برقراري صلح در فلسطين اشغالي، 
يمن، ليبي، افغانستان، سوريه، نيجريه و ديگر مناطق هستند و 
تغييرات بنيادي در ساختار سازمان ملل كه برآمده از نتايج جنگ 

جهاني دوم بوده است، بيش از هر زمان ضروري مي نمايد.
در حوزه كشورهاي مستقل مشترك المنافع، جهان شاهد تحوالت 
قفقاز و پيروزي آذربايجان در بازپس گيري سرزمين هاي اشغالي 
خود از ارمنستان بود و نشان داد كه گروه مينسك سازمان امنيت و 

همكاري در اروپا به رياست گروهي روسيه، فرانسه و اياالت متحده 
پس از برقراري آتش بس از سال1994، نتوانستند مكانيسمي براي 
حل مسئله پيدا كنند. جمهوري آذربايجان كه با حزم و دورانديشي 
از اســتفاده از ابزار نظامي براي حل مســئله خودداري مي كرد، 
پس از گذشت 26ســال از آتش بس، اقدام به حمله نظامي براي 
بازپس گيري سرزمين هاي اشغالي خود از ارتش ارمنستان كرد. در 
غياب سازمان هاي بين المللي، اين رئيس جمهور روسيه بود كه وارد 
بحران شد و براي امضاي موافقتنامه آتش بس ميانجيگري كرد. 
نتيجه هم استقرار نيروهاي صلح بان روس  به تعداد 2000سرباز 
در منطقه شــد. اين نشــان مي دهد كه جهان بايد در ساختار 
سازمان هاي بين المللي تجديد نظر كلي كند تا براي رويارويي با 
آينده اي نامعين و بحران هاي آن آماده باشند؛ بحران هايي كه نمونه 

مهم آن شيوع ويروس كوويد-19 بود.
پيروزي تكنولوژي بر جنگ هاي كالسيك موجب تغيير نگرش ها 
به آينده بحران هاي منطقه اي شده اســت. ترورهاي گسترده و 
بمب گذاري در افغانستان درست در اثناي مذاكرات صلح دوحه 
قطر، نشــان مي دهد كه تروريســم همچنان به عنوان واكنشي 
انتقامجويانه براي كسب امتياز، بدترين ابزار در عرصه بين المللي 
است. تروريسم در افغانســتان طي سال2020 همچنان قرباني 
گرفته است. در همان حال آزاد كردن بيش از 5هزار زنداني طالبان 
در راســتاي توافقنامه صلح بين طالبان و دولت مركزي، نه تنها 

به روند صلح كمكي نكــرد، بلكه همين 
تعداد برخالف قولي كــه داده بودند، بار 

ديگر به جنگجويان طالبان پيوستند و قدرت آتش آنها را بيشتر و 
گسترده تر و افغانستان را ناامن تر از گذشته كردند. 

ديدگاه
بهرام اميراحمديان؛ كارشناس مسائل بين الملل

 جهان 2020
 جهان بحران ها و روندها

ادامه در 
صفحه2

»کووايران«؛ تزريق اميد
گزارش اختصاصي همشهری از اولين تست انسانی  واكسن ايرانی كرونا
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پرونده  اي براي پايان سال سياه 2020 و  چشم انداز اميدواركننده 2021

 10رويداد مهم سال گذشته 
ميالدي، چهره سال و تحوالت 

خاورميانه
 روايتــي از پيشــرفت ها و 
چالش هايي كه جهان فناوري 
در ســال آينده پيش رو دارد و 
مي تواند زندگي بسياري را در 

جهان تغيير دهد

برخورد  با 
مازوت سوزها

زندگي بدون ماسك        مي شود

  حكم مهروموم شيرمازوت نيروگاه شازند اراك صادر شد، با نيروگاه طوس مشهد 
برخورد مي شود و صنايع مازوت سوز رباط كريم تهران و اصفهان نيز زيرذره بين هستند

  آلودگي هوا در تهران دوباره اوج گرفت و ادارات اصفهان تعطيل شد

همزمان با باال گرفتن اعتراض ها به مصرف سوخت مازوت در نيروگاه ها و برخي صنايع كوچك، سازمان حفاظت محيط زيست حكم 
پلمب و مهروموم شير مازوت نيروگاه شازند اراك و برخورد با نيروگاه طوس مشهد را دريافت كرد. به گزارش همشهري، آلودگي هوا 
در كالنشهرهاي تهران، كرج، اصفهان، اراك و تبريز به باالترين حد خود در دي ماه رسيده و سازمان هواشناسي براي نخستين بار طي 

سال جاري توصيه كرد كه همه گروه هاي سني در اين شهرها از تردد غيرضروري خودداري كنند. صفحه 9 را بخوانيد.

تغيير رويكــرد وزارت صنعت و بانك 
مركزی در مقولــه تجارت فرامرزی و 
ارز حاصل از صادرات، بازگشت ثبات 
نسبی به بازار ارز و رفع ريسك ترامپ 
از دنيای سياســت از جمله تحوالت 
اثرگذار فصل پاييز بر تجارت خارجی 

بوده است. صفحه4 را بخوانيد.

ميــــدانگاه ها فضاهــاي متمركزي 
بــا رويكــرد پيــاده و دوچرخــه در 
كالنشهرهاي توسعه يافته هستند كه 
مي توانند به تعامــالت اجتماعي بين 
شهروندان كمك كنند. اين در حالي 
است كه در شــرايط كنوني و با وجود 
شــيوع ويروس كرونا اين عرصه هاي 
عمومي اهميــت دوچنــدان دارند. 

صفحه7 را بخوانيد.

 روی خوش
  تجارت خارجي

به تحوالت پاییزی

 جشن
ورود به 1400 در 
میدانگاه هاي شهر

ارزش واردات و صادرات در 9ماه گذشته  
به مرز52 ميليارد دالر رسيد

 پس از احداث ميدانگاه اميركبير
ساخت 4ميدانگاه  ديگر در تهران 

در دستور كار قرار گرفته است

انتظار مي رود برخي از احكام بودجه 
در مذاكرات بين اعضاي كميســيون 
تلفيق و مسئوالن ســازمان برنامه و 
بودجه تغيير كند. نامــه روحاني به 
قاليباف درواقع اصالحاتي اســت كه 
در پي پاسخ مقام معظم رهبري درباره 
ميزان ورودي ارز به صندوق توســعه 
ملي و برداشت دولت از اين صندوق 

صورت مي گيرد.صفحه4 را بخوانيد.

 تصویب
 کلیات بودجه 

درکمیسیون تلفیق
نامه چند خطی روحانی 

مشكل گشا شد

صفحه هاي11، 13تا 16و 19

بازگشت همه به سوي اوست
با كمــال تأســف و تأثر درگذشــت  مرحومه تــوران طيراني   
 مادر شــهيدان محمدحســن، حســين و ســعيد  شاه حســيني را

   پيروز حناچيبه بازماندگان محترم  آن مرحومه تسليت مي گويم .
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   كدام كرسي هاي بهارستان در 1400محل رقابتند؟
قراراست ، انتخابات ميان دوره اي مجلس يازدهم براي تعيين تكليف 6كرسي خالي بهارستان 28خردادماه1400 همزمان با سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
برگزارشود. يك كرسي از 30كرسي نمايندگي شهر تهران، كرسي نمايندگي شهرهاي تفرش، آستانه اشرفيه، گچساران، ميانه و كبودرآهنگ 6كرسي هستند كه در 
انتخابات ميان دوره اي 28خرداد تعيين تكليف مي شوند. علت خالي ماندن اين 6كرسي داليل متفاوتي دارد؛ يك كرسي نمايندگي تهران، نمايندگي كبودرآهنگ 
و آستانه اشرفيه به خاطر ابتالي منتخبانش به كوويد-19 و فوت آنها خالي مانده است؛ نمايندگي تفرش به دليل اثبات جعل مدرك تحصيلي سينا كمالخاني منتخب 
آن ابطال اعالم شد. همچنين در جريان رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان كه ابتداي آغاز هر دوره مجلس انجام مي شود، تعدادي از نمايندگان به اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون از حوزه انتخابيه گچساران اعتراض كردند؛ پس از بررسي اين اعتراض در شعبه مربوطه، كميسيون تحقيق و صحن علني، نمايندگان با رأي منفي به 
اعتبارنامه اين منتخب، تاجگردون را از ادامه حضور در مجلس يازدهم محروم كردند. در حوزه انتخابيه ميانه نيز قرار بر آن بود كه انتخابات مرحله دوم برگزار شود 
و از بين 2 كانديدا كه بيشترين رأي را كسب كرده اند يك نفر به مجلس راه پيدا كند و 2نماينده حوزه انتخابيه »ميانه« مشخص شوند، سيداسماعيل موسوي دبير 
و سخنگوي ستاد انتخابات كشور توضيح داد: به دليل اينكه صالحيت يكي از كانديداهاي اين حوزه انتخابيه از سوي شوراي نگهبان رد شد، انتخابات اين حوزه در 

1400 برگزار خواهد شد.

سفارش خريد نزديك به 
1۶.8 ميليون دوز واكسن دولت

كرونــا در قالــب طــرح 
كوواكس ســازمان بهداشــت جهاني 
نگراني هايي را نسبت به نحوه توزيع اين 
واكســن ها و دسترســي گروه هــاي 
اولويت دار هدف اين واكسيناســيون در 

داخل ايجاد كرده است. 
حســن روحانــي، رئيس جمهــور بــا 
پيش بيني چنين اتفاقي در جلســه روز 
شنبه ستاد ملي مقابله با كرونا مسئوليت 
مستقيم اين امر را با وزارت بهداشت اعالم 
كرده و گفته بود: »آن روزي كه واكسني 
را خريديم و وارد كشــور شــد، وزارت 
بهداشت و درمان و خود آقاي دكتر نمكي 
مراقبت كنند. آن روز خواهش مي كنم به 
دقت به مردم گزارش داده شــود، چند 
واكسن وارد شده و به چه افرادي تزريق 

شده است.« 
همشهري در نشست خبري روز سه شنبه 
ربيعي با خبرنگاران سياست دولت براي 
توزيع واكســن ها را جويا شــد. دستيار 
ارتباطات اجتماعــي رئيس جمهور در 
پاسخ به اين ســؤال كه »آيا مسئوليت 
هرگونه نظام توزيع واكســن  كوواكس 
برعهده ســعيد نمكي وزير بهداشــت 
خواهد بود يــا قرارگاه عملياتي ســتاد 
ملي مقابلــه با كرونا كه مســئوليت آن 
برعهده رحمانــي فضلي وزير كشــور 
اســت؟ چه تدبيري براي جلوگيري از 
شكل گيري بازار سياه و فعاليت احتمالي 
سلطان هاي واكسن كرونا اتخاذ شده« 
پاســخ داد: »اوال به طور قطع مسئوليت 
اولويت بندي، توزيع و واكسيناســيون 

برعهده وزارت بهداشت است.
 ترتيبي هــم اتخاذ خواهد شــد تا اين 
اقدام صرفا توســط مراكز تحت كنترل 
و مديريــت وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكي صورت گيــرد. حتي 
بخش خصوصي هم كه اقدام به واردات 
واكســن مي كند، همه اينها تحت نظر 
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت در 
خواهد آمد. در دولت و جلسات روساي 
كميته ها نيز بحث شد و اقدام به نحوي 
خواهد بــود كه حتي يك دوز واكســن 
هم شناســنامه دار خواهد بود. قرارگاه 
عملياتي هم قطعا با اركان خودش مثل 
استانداري  ها، فرمانداري ها و بهداري ها 
در اين زمينــه همــكاري خواهد كرد. 
مســئوليت با وزارت بهداشت است ولي 
همكار اصلــي اســتانداري ها و قرارگاه 

عملياتي خواهد بود.«

زمان جنگ هم چنين نكرديم
علي ربيعي با بيــان اينكه دولت به هيچ 
وجه خودش را درگير دوقطبي سازي هاي 
خريد و توليــد نكــرده و نخواهد كرد، 
تصريــح كــرد: چنــد وقت اســت كه 
دوقطبي ســازي بي ثمر نسبت به خريد 
يا توليد شــروع شــده اســت. برخي 
مي  گويند ما چه نيــازي به خريد داريم 
و برخي ديگر واكسن داخلي را زير سؤال 
مي برند. اشكال اين است كه هر دو طرف 
مسائل شان را نادرست مطرح مي كنند. 
ما از نخستين فرصتي كه براي دستيابي 
به واكسن به وجود بيايد استفاده خواهيم 
كرد و استفاده كرده ايم. مگر ما در زمان 
جنگ تحميلي اول ايســتاديم خودمان 
تجهيزات را درست كنيم تا بعد بجنگيم؟ 
ما در طول جنگ هــم به خودكفايي در 
توليد سالح رسيديم. اين هم مثل همان 
است. دورانديشي و تدبير حكم مي كند 
در كنار اقدام به خريد فوري واكســن، 
توليد داخل را با اولويت و سرمايه گذاري 
الزم پيش ببريم. خوشــحالم اعالم كنم 
كه ما در هر دوعرصه گام هاي موفقي را 

برداشته ايم.
ســخنگوي دولــت خطاب بــه برخي 
منتقــدان برنامه هاي واكسيناســيون 
كروناي دولت گفــت: خطاب به آنهايي 
كه در اين زمينه نقد مي كنند مي گويم 
حيات و سالمت شهروندان جاي تهديد، 

تفسير و داستان ســرايي نيست. ما بايد 
مراقب باشيم و معتقديم كه واكسن كرونا 
يك آزمون بزرگ براي دولت خواهد بود. 
آزمون كارآمدي و عدالت در كشــور ما 
خواهد بود. ما با اين نگاه اقدامات خودمان 
را در مســئله واكسن  ســامان داده ايم. 
هم اكنون يكي از خريدهاي ما از كوواكس 
سازمان بهداشــت جهاني است. در گام 
اول 1۶ميليون و 800هزار دوز واكسن 
خريداري شده اســت. ۵ ميليون و نيم 
دوز ديگر هم در قالب قرارداد مشــترك 
توليد با يكي از كمپاني هاي صاحب نام 
توليد شده اســت كه آقاي دكتر نمكي 
آن را اعالم مي كنند. بــراي 20ميليون 
دوز ديگــر از كمپاني ديگــري هم دارد 

تالش هايي صورت مي گيرد.

واكسن با كد ملي
او در ادامه توضيــح داد: با تمهيداتي كه 
انديشيده شــده و در ســتاد ملي كرونا 
هم مطرح شــد شــفافيت و عدالت در 
اولويت بنــدي تزريق واكســن از اصول 
كاري دولت خواهد بود كه توسط وزارت 
بهداشت دنبال خواهد شد. اين شفافيت 
به نحوي خواهد بود كــه در معرض ديد 
همگان قرار خواهد گرفت و براســاس 
اولويت بنــدي وزارت بهداشــت افراد 
دريافت كننده بــا كد ملي واكســن را 
دريافت خواهند كــرد. در گام اول به هر 

ميزان كه واكسن وارد شود اولويت بندي 
سني لحاظ خواهد شد. اولويت سالمندي 
و بيمــاران در معــرض آســيب و كادر 
پزشــكي كه در خط مقدم قــرار دارند 
به طور مشــخص شــاخص هاي وزارت 

بهداشت براي تزريق واكسن است. 

اثر FATF بر تمام مبادالت تجاري
ربيعــي در جــواب هجمــه هفته قبل 
برخي رســانه ها نســبت به اظهاراتش 
درباره موانع ناشــي از تصويب نشــدن 
لوايح FATF در خريد واكســن كرونا، 
 FATF گفت: بايد مجددا تأكيد كنم كه
مستقيم و غيرمستقيم بر تمام مبادالت 
مالــي و تجاري مــا تأثيــر دارد. در پي 
حرف مشخص من درباره واكسن كرونا 
 FATF كه هفتــه قبل گفتم تحريــم و
بر مبادالت تجاري ما اثــر دارند. برخي 
مخالفين هميشــگي دولت، هجمه اي 

عجيب به راه انداختند.
 اين در حالي بود كه من به طور روشن و 
 FATF به شكل تركيبي از تأثير تحريم و
به طور توأمان، صحبت كردم اما عده اي 
ســعي در تجريد اين موضوع داشــته و 

دارند.
او با بيان اينكه مايل نيستم اسامي افراد 
را در جلسه سخنگويي اعالم كنم، ادامه 
داد: خود برايان هــوك كه رئيس گروه 
اقدام عليه ايران در وزارت خارجه آمريكا 
بود، صراحتا تأكيد كرد كه حضور ايران 
در ليست ســياه FATF چطور توانسته 
به اثرگذاري هرچه بيشــتر تحريم هاي 
ظالمانــه آمريــكا كمك كنــد. به طور 
مشــخص هوك در ابتدا به دروغ مدعي 
مي شود كه آمريكا منعي براي دسترسي 
شــهروندان ايران بــه دارو ايجاد نكرده 
است. اما او در پاسخ به اينكه چرا برخالف 
ادعاي آمريكا، تراكنش مالي مربوط به 
دارو و ساير اقالم بشري با مشكل مواجه 
شده است پاســخ مي دهد، اين مشكل 
مربوط به آمريكا نيست بلكه به مشكل 

ايران و بانك هاي جهان بر مي گردد.

اختالالت جي پي اس را تأييد مي كنيم
ســخنگوي دولت همچنيــن در بخش 
ديگري از نشســت خبري خود درباره 
شــائبات نســبت به تأثيــر اختالالت 
جي پــي اس در گم شــدن كوهنوردان 
تهراني و فوت تعــدادي از آنها در برف 
و بوران گفت: روز دوشــنبه صحبتي با 
رئيس فدراســيون كوهنوردي داشتم. 
 او اعالم كــرد به رغم وجــود اخالل در 
جــي پــي اس در برخــي از روزها اين 
امــر ارتباطــي بــا حادثــه روز جمعه 
ندارد. من به خاطر اطمينــان از وزارت 
ارتباطات هم اين مســئله را جويا شدم. 
 وزارت ارتباطــات هميشــه از وضعيت 
جي پي اس ها و اختالل هايي كه صورت 
 مي گيرد نگران بوده است. درباره اختالل 
جي پي اس و اثــر آن بــر راه گم كردن 
كوهنوردان چيزي اثبات نشــده است و 
هيچ دليلي وجود ندارد. اختالل هايي در 
مســئله جي پي اس وجود دارد ولي در 
آن روز مشخص و در حادثه كوه دوستان 
فدراسيون كوهنوردي و وزارت ارتباطات 
آن را بــدون ارتباط مي دانند.  دســتيار 
ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور تأكيد 
كرد: شايعات قصدي و عمدي بودن اصال 
درست نيست. چون اگر باشد جرم بزرگ 
است و هيچ شــاهدي بر آن وجود ندارد. 
ســاعت 11 صبح روز جمعه باد سرعت 
۶0 كيلومتر بر ســاعت و دمــا منفي ۳0 
درجه در مناطق بااليي بوده است. تركيب 
اين دو مسئله گاهي سرما را به منفي ۷0 
درجه هم رسانده است. اين باعث شده تا 
برخي افراد با باد جابه جا و پرتاب شوند. 
به گفته ربيعي »رئيس جمهور از مدت ها 
 پيش دســتور رســيدگي به اختالل در 
جي پــي اس هــا دادند كــه موضوع در 
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در حال 
پيگيري است كه ابعاد مختلفش بررسي 

شود و اثرات منفي آن از بين برود.«

سخنگوي دولت در پاسخ به همشهري درباره پيشگيري از بازار سياه واكسن كرونا:

علي ربيعي: به طور قطع مسئوليت اولويت بندي، توزيع و واكسيناسيون برعهده وزارت بهداشت است

كافه مجلس 

حاشيه سياست

  حاج قاسم مانند آينه شفاف بود
محمدباقــر قاليباف، رئيــس مجلس در 
ابتداي جلســه علني ديــروز مجلس در 
نطق پيش از دستور با اشــاره به سالگرد 
شهادت سردار سليماني گفت: درخصوص 
ويژگي هاي آن شــهيد عزيز بايد گفت كه 
حاج قاسم مانند آينه شــفاف بود و كامال 
خود را وقف خدا كرده بود، يك كالم بدون 
آنكه به موضوعي باور داشــته بود سخن 
نمي گفت، حاج قاسم خودش بود و سراپا 
در خدمت خداوند متعال بود، زندگي اين 
شهيد بزرگوار بارزترين نماد فداكاري در 
راه آرمان هاي انســاني است، ايشان خود 
عنصر فداكاري انسان ها را در كنار رهبري 
هوشمندانه يكي از 2عامل اصلي پيروزي 
در ميدان هاي مختلف مي دانستند، زندگي 
ايشان سرتاسر وقف همين عنصر و تقويت 

همه جانبه آن در انقالب اسالمي بود.

  فرصت سوزي در انتخابات 
محســن پيرهادي، عضو هيأت رئيســه 
مجلــس گفــت: متأســفانه در پــي 
همزماني انتخابات شــوراها بــا انتخابات 
رياست جمهوري، همه نگاه ها به انتخابات 
خبرســازتر يعني رياست جمهوري جلب 
مي شــود و فرصت و فضاي مناسبي براي 
طرح دغدغه ها و مطالبات شــهري باقي 

نمي ماند.
 نه نمايندگان فعلي شــورا فرصتي براي 
ارائه گزارش به مردم مي يابند و نه فرصت 
چنداني بــراي مردم و نخبگان شــهري 
ايجاد می شود تا مطالبات شهري را بر سر 
دســت بگيرند و جامعه را بيشتر متوجه 

اولويت هاي محلي كنند.
به گزارش همشــهري، رئيس فراكسيون 
مديريت شــهري مجلس شوراي اسالمي 
اضافه كرد: بايد براي اين مســئله چاره اي 
انديشــيد، چراكه بخش قابــل توجهي از 
كارآمدي يا ناكارآمدي يك نهاد، به نحوه 
انتخاب و تعيين آن بازمي گردد و از انتخابي 
كه طبق چارچوب هاي سياســي صورت 
پذيرد، نمي توان چنــدان توقع تخصصي 

بودن داشت. 
ما در حــال رايزني با نخبــگان و فعاالن 
مسائل شهري براي يافتن راه حلي در اين 

حوزه هستيم.

درگير دوقطبي خريد و توليد واكسن نمي شويم
روي خط ديپلماسي

  توييت وزارت خارجه درباره سالگرد سردار سليماني
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در آستانه نخستين 
سالگرد شهادت ســپهبد شهيد قاسم ســليماني فرمانده فقيد 
نيروي قدس سپاه پاسداران در صفحه توييترش اعالم كرد: اياالت 
متحده با ترور بزدالنه ســردار سليماني مرتكب اشتباهي سخت 
شد. رأي نمايندگان پارلمان عراق به اخراج نيروهاي آمريكايي 
آغاز پايان اين حضور شرارت بار در منطقه ماست. در اين توييت 
آمده است: منطقه ما به اندازه كافي از مداخالت رژيم قانون  شكن 
اياالت متحده رنج برده اســت. اين وزارتخانه از هشتگ »هرگز 

 نمي بخشيم،  هرگز  فراموش  نمي كنيم« استفاده كرده است.

  موضع عراق درباره سفر يك هيأت به ايران
 حسن ناظم، سخنگوي دولت عراق در رابطه با سفر اخير هيأت 
اين كشور به تهران گفت: هيأت عراقي كه از طرف دولت به ايران 
سفر كرد اوضاع امنيتي را بررسي كرد. به گزارش فارس، وي تأكيد 
كرد: نيروهاي منطقه اي در عراق نفوذ دارند كه بايد با آنها درباره 

مسائل امنيتي به تفاهم رسيد.

  مخالفت روسيه با برجام پالس
نمايندگي روسيه نزد سازمان هاي بين المللي مستقر در وين دوشنبه 
شب در پيامي توييتري به نقل از سرگئي ريابكوف، معاون سياسي 
وزارت امور خارجه روسيه هرگونه تغيير در برجام را اشتباه و نامطلوب 
خواند. در توييت نمايندگي روسيه نزد سازمان هاي بين المللي مستقر 
در وين به نقل از سرگئي ريابكوف تصريح شــده است: »گام هاي 
تدريجي و متقابل كه طي روزهاي اخير از سوي سرگئي الوروف وزير 
امور خارجه فدراسيون روسيه پيشنهاد شده است، اصول كليدي 
برجام بوده   اســت. اضافه كردن هرچيز اضافي به توافق هسته اي 
موجود باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. بنابراين از نظر ما پيش 

كشيدن ايده هايي مانند برجام پالس اشتباه و نامطلوب است.«

  انتقام، لزوما نظامي نيست
سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد هرگونه ارتباط ايران با حمالت 
اخير به ســفارت آمريكا در عــراق را رد كرد. به گزارش ايســنا، ايرج 
مسجدي، گفت: انتقام ترور سردار سليماني لزوما نظامي نيست و اخراج 
نيروهاي آمريكايي از منطقه به مثابه انتقام خون سردار سليماني است. 
مصوبه پارلمان عراق مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي يك تصميم ملي 

و شجاعانه است و عراق در حادثه ترور سردار سليماني مقصر نيست.

جهان 2020،  جهان بحران ها و روندها
 بنا به برنامه اي كه رئيس جمهــور آمريكا براي 
تخليه نيروهاي خود از افغانستان داده، افغانستان 
به صحنه جنگ بين طالبان و دولت مركزي افغانستان تبديل خواهد 
شد. اين روند درصورت اجرايي شــدن، تهديدي بزرگ براي منطقه 
خواهد بود. برخورد خشن دولت چين با مســلمانان اويغور در سين 
كيانگ، فرســتادن آنان به اردوگاه هــاي كار و آموزش هاي حزبي و 
ايدئولوژيكي مغاير با تعليمات اسالمي، تخريب مساجد و رفتارهايي 
از اين قبيل عليه مسلمانان اويغور و رفتار دولت مركزي چين با آنان 
بازتابي گسترده در جهان داشته كه مورد توجه و اعتراض كشورهاي 
مسلمان و برخي از كشورهاي اروپايي و سازمان هاي حقوق بشري قرار 
گرفته است. وقوع آتش سوزي هاي گســترده در عرصه هاي جنگلي 
در كشورهاي بزرگي چون اســتراليا، اياالت متحده، برزيل و ايران از 
روندهاي تأسف باري بود كه جهان در ســال2020 با آن روبه رو شد. 
تأســف انگيزتر از همه از بين رفتن ميليون ها موجود زنده جنگلي در 
اســتراليا بود كه توجه جدي جهانيان را به خود جلــب كرد. در ايران 
آتش سوزي گسترده در زاگرس نشان داد كه الزم است عزمي جدي 
براي تدارك و تجهيز امكانات آتش نشاني در آينده داشت، زيرا بر اثر 
تغييرات اقليمي، حفاظت محيط زيست با مخاطراتي جدي روبه روست. 
تغييرات اقليمي اكنون بيش از هر زماني جهان را با تهديد روبه رو كرده 
است. آتش سوزي ها، سيل هاي بنيانكن، توفان ها، باران هاي وحشتناك 
و خانمان برانداز و بيماري هاي اپيدميك و نظاير آن نشان مي دهد كه 
بيش از هر زمان ديگری زمان و مكان بر هم منطبق شــده اند و جهان 
به »دهكده جهاني« تبديل شده است. پالستيك ها و ضايعات آن در 
سراسر كره زمين از قعر اقيانوس ها تا اوج قله هاي معروف جهان پراكنده 
شده و ضايعات پالستيكي پديده شوم ادامه دار در محيط زيست است.

در بالروس، آغاز رياست جمهوري 2۶ساله لوكاشنكو موجب اعتراض 
گسترده خياباني مردم بالروس شد و هنوز آينده سياسي اين كشور 
معين نيست. روسيه با حمايت از رئيس جمهور كنوني و غرب به ويژه 
اياالت متحده با تقلبي خواندن نتايج انتخابات رياست جمهوري، از مردم 
بالروس پشتيباني كرده اســت. اين دو جبهه در مقابل هم در صحنه 

سياسي بالروس رو در رو قرار گرفته اند.
انتخابــات جنجالي اياالت متحــده و واكنش هــاي غيردمكراتيك 
رئيس جمهوري ترامپ براي نخستين بار چهره اي بحراني در دمكراسي 
آمريكايي به نمايش گذاشت. پاسخ مثبت رأي دهندگان آمريكايي به 
جو بايدن نشان از گرايش مردم به فضايي آرام براي زندگي و كسب وكار 
در اياالت متحده اســت. پيروزي بايدن نشانه اي ارزشمند از خواسته 
مردم براي جلوگيري از دشمني ملت ها و مقابله با نيروهاي جهنمي 
جنگ طلب اســت. اپيدمي كوويد-19 طي ســال2020، همچنان 
قرباني مي گيرد و جهانــي را در خود گرفتار كرده كه در 100ســال 
اخير، بعد از جنگ هاي جهاني و منطقه اي، بيشــترين تلفات انساني 
را به دنبال داشته است. اين بحران نشان داد كه هر نوع تحولي در يك 
گوشه جهان مي تواند به سرعت به ديگر نقاط گسترش يابد. اين پديده 
ويروس منحوس موجب تحوالت منفي و تأسف انگيز در بخش اقتصاد 
به ويژه كسب وكارهاي كوچك و مشاغل مزد و حقوق بگيري و درنهايت 
بيكاري و فقر ميليون ها انسان و ضرر و زيان بزرگ به اقتصاد جهان و 

ركود اقتصادي شده است.
حادثه كشته شدن يك آمريكايي سياهپوست به نام »جورج فلويد« 
به دست پليس، جهان را دگرگون كرد و شعار »زندگي سياهان اهميت 

دارد« موجب برپايي تظاهراتي عظيم در اياالت متحده و اروپا شد.
فعال شدن رژيم صهيونيســتی براي عادي سازي  روابط با كشورهاي 
عربي به ويژه با كشورهاي عربي جنوب خليج فارس و برقراري روابط با 
ارمنستان در شمال ايران، نشان مي دهد كه ايران بايد بيش از پيش با 
قدرت يابي و انسجام داخلي و تقويت يكپارچگي ملي كماكان در برابر 
تهديدات خارجي ايستادگي كند. مديريت فضاي سياسي كشور براي 
اجتناب از درگيري با اياالت متحده آمريكا كوشش هايي بود كه ايران را 
در سال2020 از بروز يك درگيري گسترده رهايي بخشيد و با سياست 
نه جنگ و نه مذاكره با اياالت متحده، توانســت جلوي جنگ افروزي 
ترامپ را بگيرد و اكنون روي كار آمدن جو بايدن در اياالت متحده اين 
روند را تغيير خواهد داد. ايران در سال آينده ميالدي به جامعه جهاني 

نشان خواهد داد كه همچنان به دنبال صلح و دوستي است.

ادامه از 
صفحه اول

 كمتر از ۶ ماه به برگزاري انتخابات1400 باقي مانده است 
و برخــالف اصالح طلبــان كه هنــوز بر ســر حضور يا انتخابات

عدم حضورشان در اين انتخابات به تفاهم نرسيده اند، بازار 
رايزني ها و البي ها ميان جريان اصولگرا براي رسيدن به اجماع حداكثري 

داغ است.
اگرچه تعدد كانديداها رنج مستمر اصولگرايان در كارزارهاي سياسي 
بوده است و رسيدن به تفاهم و اجماع برسر يك كانديداي مشخص در 
ميان اين جبهه امري كم سابقه است،اما به نظر مي رسد تجربه 2ائتالف 
اخير اصولگرايان در انتخابات 9۶ و 98 بــه كام اين جريان خوش آمده 

است.
به گزارش همشهري، ليست بلند باالي كانديداهاي بالقوه اصولگرايان 
براي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري از يكسو و رايزني هاي 
مستمري كه حول يكي، دو گزينه اصلي اين ميدان صورت گرفته است، 
خبر از اين مي دهد كه اصولگرايان رسيدن به اجماع حداكثري را به روال 
مرسوم به دقيقه90 انتخاباتي محول نكرده اند و چندصباحي است براي 
حصول اين اجماع در حال رايزني و چرتكه اندازي سياسي- انتخاباتي 

هستند.

تقويت احتمــال كانديداتوري محمدباقر قاليبــاف و محل اجماع قرار 
گرفتن او از سوي قريب به اتفاق طيف هاي درون اين جريان اين روزها به 
مهم ترين بهانه رايزني هاي پيشا انتخاباتي جناح راست بدل شده است. 
رايزني كه در گام اول به دنبال آن است كه كانديداهاي نزديك به طيف 
قاليباف كه شعار جوان گرايي و تحول خواهي را سر مي دهند را به اجماع 
قانع كند ودر اين مسير هم از ظرفيت انتخابات ميان دوره اي بهارستان 

نفع ببرند و هم انتخابات ششمين دوره شوراهاي شهر و روستا.
روندي كه چراغ خاموش در بهارســتان دنبال مي شود انتصابات اخير 
قاليباف در مجلس نخستين قدم ها در همراهي او با طيف ها و نمايندگان 
نزديك به جريان متبوعش است، از سوي ديگر قاليباف و حاميانشان در 
مجلس نيز به رغم رقابت هاي زير پوستي كه با جريان پايداري در تصاحب 
كرســي هاي هيأت رئيسه و روساي كميســيون ها و ديوان محاسبات 
داشتند حاال به تفاهم هاي جدي با اين جريان رسيده اند و گفته مي شود 

درصدد جذب پايداري ها در كنار خود هستند. 
در گام دوم ايــن رايزني هاي پيشــا انتخاباتي اما خــروج قاليباف از 
بهارستان فرصتي را در اختيار چهره هاي شناخته شده اصولگرا قرار 
مي دهد كه مي توانند با بهره بــردن از انتخابات ميان دوره اي مجلس 

يازدهم محل چانه زني انتخاباتي قرار گيرد. بحث جانشيني قاليباف 
در صورت رسيدن به پاستور موضوعي است كه اخيرا نام افرادي چون 
محســن رضايي، ســعيد جليلي و عزت اهلل ضرغامي را بر سر زبان ها 

انداخته است.
اگرچه كه ديروز برادر محسن رضايي اين خبر را تكذيب كرد و به تابناك 
گفت: محسن رضايي در حال گرفتن نظرات و پيشنهادهای كارشناسان، 
صاحب نظران و نخبگان كشور درخصوص سياست هاي كلي برنامه هفتم 
است كه پس از تصويب مجمع تشخيص و مقام معظم رهبري، مبناي اداره 
كشــور در دولت آينده و مجلس خواهد بود و اساسا ايشان ضرورتي براي 
ورود به عرصه انتخابات مجلس شوراي اسالمي نمي بيند. اميدوار رضايي 
همچنين در پاســخ به تخريب هاي اخير عليه محسن رضايي گفت: موج 
تخريبي كه از لندن عليه رضايي شروع شده، بيانگر آن است كه آنها مطمئن 
شده اند اگر ايشان نامزد انتخابات رياست جمهوري شود، چون متخصص 
اقتصاد است و به مسائل امنيتي و دفاعي نيز مسلط است، با استقبال مردم 
مواجه مي گردد و سكان دولت را به دست مي گيرد و اروپا و آمريكا را وادار 
مي كند كه به تعهدات خود عمل كنند؛ لذا فتنه ها و برنامه هاي بيگانگان را 
خنثي و آنها را به رفتار مودبانه در مقابل ملت بزرگ ايران وادار خواهد كرد. 
محسن رضايي اقتصاد ملي ايران را تقويت و تحريم ها را خنثي مي كند و در 
چنين شرايطي بدخواهاِن ملت ايران دست خالي و سرافكنده خواهند شد.

توافقات پنهاني براي اجماع حداكثري 

  ردصالحيت به خاطر 3 اظهارنظر
نايب رئيــس مجلس دهــم در واكنش به 
سخنان سخنگوي شوراي نگهبان درباره 
ردصالحيت اش تأكيد كرد كه اين مطالب 
درست نيســت و پيش تر نيز به آنها پاسخ 

داده است.
 به گزارش جماران، علــي مطهري افزود: 
زماني كه هيأت نظارت بــر انتخابات مرا 
ردصالحيت كرد، شوراي نگهبان از بنده 
دعوت كرد كه براي صحبت كردن به آنجا 
بروم. يكــي از اعضاي حقوقدان شــورا و 
كارشناس پرونده در جلسه حضور داشتند.
 بعد از بحث هاي متفرقــه خصوصا درباره 
نحوه بررســي صالحيت ها، وارد موضوع 
شــديم. آن عضــو حقوقــدان ۳ نمونه از 
اظهارنظرهاي من را مطرح كردند و نسبت 
به آنها اعتراض داشتند و من بر درستي هر 

۳مورد تأكيد كردم. 
وي ادامه داد: يكي از مطالبي كه ايشــان 
معتقد بودند كه نبايد مي گفتم سخني بود 
كه درباره مرحوم ابراهيم يزدي گفته بودم 
كه »ما با او برخورد خوبي نكرديم و به زندان 
انداختن آن پيرمرد كار درستي نبود.« آن 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: »اين 
موضوع را نبايد مطرح مي كرديد، چرا كه 
برخورد با آقاي يزدي موضــع نظام بوده 
است.« من پاســخ دادم كه اين موضع را 
قبول نــدارم. موضوع ديگــري كه مطرح 
كردند، مسئله رفع حصر خانگي بود. ايشان 
مي گفت: »چرا راجع به رفع حصر صحبت 
كــرده اي؟ « گفتم مــن نمي توانم دروغ 

بگويم.

  عامل ترور شهيد فخري زاده 2 ماه 
قبل خارج شده بود

حيدر مصلحي، وزير سابق اطالعات ظهر 
ديروز در مراســم گراميداشــت ايام اهلل 
9دي و سالروز شهادت ســردار سليماني 
در مصالي سلمان فارسي انديشه، گفت: 
درخصوص شــهادت شــهيد فخري زاده 
عامل ترور وابســته به رژيم صهيونيستي 
عمليات ترور را طراحي مي كند و 2 ماه قبل 
از اجراي عمليات از كشور خارج مي شود. 
به گزارش فــارس، وي گفت: درخصوص 
ترور شــهيد فخري زاده برخي فقط نقاط 
ضعف موضوع را ديدند اما بايد ببينيم كه 
چرا دشــمن به دنبال ترور فخري زاده ها 
و سليماني هاســت و ايــن دليلــي جــز 

قدرتمندي انقالب اسالمي ندارد.

رنا
س: اي

عك

زمين سوخته به منتظرالدوله ها نمي دهيم
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال كه برخي نمايندگان مجلس معتقدند اليحه بودجه 1400، تحويل زمين سوخته به دولت 
بعد است، گفت: كليت مجلس اين ديدگاه را ندارد كه دولت بخواهد با بودجه زمين سوخته را تحويل دولت بعدي بدهد. اين 
اتهامي ناجوانمردانه است و نه اخالقي نه اسالمي است. دولت وفادار به مردم است. در 3سال گذشته دولت با تمام مشكالت 
و سختي ها ايستاد. سختي ها در برخي دهك ها زياد بود و به اين مسئله واقفيم. ربيعي با بيان اينكه اگر ما فروش 2.3ميليون 
بشكه نفت را براي سال آينده پيش بيني كرديم؛ ما حدود ۵ ماه هســتيم و اگر تحريم ها را بشكنيم، براي دولت بعدي و براي 
منتظرالدوله هايي كه دل شان مي خواهد بيايند هم هست، تصريح كرد: اين كارها براي هركسي كه ملت به او رأي بدهد، انجام 
مي شود. از نظر فني هم مي گويم كه ما در فروش نفت مي خواهيم تحريم را عقب برانيم و اين نه تنها زمين سوخته نيست، بلكه 

زمينه كار بيشتر را براي دولت بعد فعال مي كند.

ث
مك
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 با حذف امضاي دستي در صورتجلسه 
كميســيون مناقصــات، از اين پس گزارش

صورتجلســه مناقصات شــهرداري 
تهران از سوي اعضاي كميسيون مقرر در ماده1۳ 
آيين نامه معامالت شــهرداري تهــران به صورت 

الكترونيكي )ديجيتال( امضا خواهد شد. با توجه به 
رويكرد شــهرداري تهران و مصوبه شــوراي شهر 
درباره انجام تمام الكترونيك، معامالت شهرداري 

تهران شفاف تر از گذشته پيگيري مي شود.
به اين ترتيب، از امروز )10دي ماه99( ، امضا و تأييد 
صورتجلسه مناقصات شــهرداري تهران از طريق 
»ســامانه انجام تمام الكترونيكي معامالت« انجام 
شود تا چنان كه معامالت در شهرداري تهران بيشتر 

از گذشته در مسير شفافيت قرار گيرد. 
مديركل امور مالي و اموال 
شــهرداري تهران و رئيس 
كميتــه تخصصــي مالي 
كالنشهرها »ســامانه انجام 
تمام الكترونيك معامالت« و 
امضاي ديجيتال صورتجلسه كميسيون مناقصات 
را در زمره سيســتم ها و الگوهاي مــدرن جهاني 

دانسته و اجراي آن را يكي از گام هاي مهم و مؤثر در 
شــهرداري تهــران در زمينــه انجــام خدمات 

الكترونيكي معامالت عنوان مي كند. 
محمدرضا زارعلي به همشهري مي گويد: »درگاه 
صدور گواهــي الكترونيكــي مياني بــه اعضاي 
كميســيون ماده1۳ معرفي شــده و اعضا پس از 
ثبت نام و اخذ كــد پيگيري از طريــق درگاه فوق 
به همراه كد پيگيــري و توكن هايي كه با همكاري 
سازمان فاوا شهرداري تهران تهيه شده و در اختيار 
همكاران قرار گرفته بــه دفاتر خدمات الكترونيك 
 مراجعــه و امضــاي ديجيتــال خــود را دريافت

مي كنند. 
ضمنا دوره هاي آموزشي نحوه اســتفاده از توكن 
و امضــاي ديجيتال براي مناطــق 22گانه برگزار 
مي شود و مقرر شده در آگهي هاي مناقصات مناطق 
22گانه نيز به موضوع امضاي ديجيتال صورتجلسه 
مناقصه توســط شــهرداري تهران به لحاظ ايجاد 
شفافيت و اطالع رساني به پيمانكاران اقدام شود، 
بدين ترتيب برابر تمهيــدات صورت گرفته امضاي 
ديجيتال صورتجلســات تمامــي مناقصاتي كه از 
دهم دي ماه به بعد در مناطق 22گانه برگزار خواهد 

شد، جايگزين امضاي فيزيكي و دستي مي شود.«

 او در توضيح فرايند ارســال پاكت هاي شركت در 
مناقصه كه در فاز بعدي ســامانه تمام الكترونيك 
معامالت شــهرداري تهــران انجام خواهد شــد، 
مي گويد: »متقاضي شركت در مناقصات شهرداري 
تهران اطالعات رمزنگاري شــده را توسط نرم افزار 
و توكن در ســامانه بارگذاري كرده و در جلســه 
كميســيون معامــالت پاكت ها از طريــق توكن 
رمزگشايي، بازگشــايي مي شود و سپس اطالعات 
قيمت هاي پيشــنهادي در ســامانه وارد شــده و 
كميسيون براساس محاسباتي سيستمي همچون 
محاسبات قيمت عادله و ظرفيت آزاد پيمانكار اقدام 
به تعييــن برنده مي كند و در نهايت صورتجلســه 
كميسيون توســط همه اعضا به صورت ديجيتال 
امضا مي شــود. ضمنا تمامــي فرايندهاي پس از 
برگزاري كميسيون مناقصه نيز مانند انعقاد قرارداد، 
دستور كار، بازديد، صورتجلسات و صورت وضعيت 
و همچنين معامالت غيرقراردادي در سامانه جامع 
معامالت پيش بيني شده است و در آينده نه چندان 

دور عملياتي خواهد شد.
 البته با توجه به تجربه آزمايشــي كه در منطقه2 
داشتيم، سامانه نشــان داد كه توانايي محاسبات 
دقيق را داشــته و به لحاظ توانايي ســامانه جهت 
جلوگيري از اشــتباهات و ايجاد شفافيت، انضباط 
مالي، چابك سازي، هوشمندســازي و جلوگيري 
از فســاد مالي مي توان به فرايندهــاي معامالتي 

تعريف شده در سامانه اتكا كرد.« 
زارعلي تأكيد كــرد:  »اميدواريم بــا اهتمام حوزه 
معاونت مالي و اقتصاد شــهري و سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شــهرداري تهــران حداكثر 
ظرف 6 مــاه آينده فرايند انجام تمــام الكترونيك 
 معامالت را در سازمان ها و شركت ها نيز پياده سازي  

كنيم.« 

ُمهر شفافيت روي معامالت شهرداري
 تمام فرايندهاي مناقصه در مناطق 22گانه شهرداري تهران با اجراي امضاي ديجيتال  

به جاي امضاي دستي، شفاف مي شود 

دورخيز شوراي پنجم براي افزايش 
عدالت و مشاركت شهروندان در شهر

همچنين است بي تفاوتي نسبت به تالش هاي 
شهروندان مسئوليت پذيري كه متعهدانه نسبت 
به تفكيك زباله خشــك و  تر در مبدأ اقدام مي كنند و هيچ پاداش و 

مشوق ملموسي را از شهرداري تهران دريافت نمي كنند.
آشكار است كه اين بي تفاوتي نسبت به مسئوليت پذيري و تالش هاي 
مشاركت جويانه شهروندان تاچه حد در ميان مدت و بلندمدت براي 

اداره ثمربخش و كارآمد شهر زيانبار است.
اما ريشــه اين ضعف و كاستي در چيســت؟ يكي از داليل آن نبود 
سياســتگذاري مشــخص و معطوف به توزيع هدفمند يارانه ها و 
تســهيالت با هدف افزايش عدالت و مشاركت است. همچنين نبود 
بانك اطالعاتي يكپارچه از وضعيت اجتماعي - اقتصادي شهروندان 
ساكن در شــهر تهران نيز مزيد بر علت بوده و زمينه ساز دشواري 
اجراي چنين سياستگذاري هايي است. ارائه طرح »هوشمندسازي 
ثبت مشاركت ها و نحوه تشويق شهروندان« كه به تازگي در شوراي 
شهر تهران به تصويب رسيد، رفع مسائل و موانع سه گانه موجود را 
هدف گرفته اســت: كاهش نابرابري، افزايش مشاركت و ايجاد يك 
بانك اطالعاتي يكپارچه از وضعيت اجتماعي - اقتصادي شهروندان 

تهراني.
اين مصوبه شامل يك مدل تشــويقي براي خوداظهاري شهروندان 
و ثبت مشخصات آنان در ســامانه »تهران من« است. امروز تعداد 
استفاده كنندگان از ســامانه »تهران من« به بيش از 2ميليون نفر 
رسيده و اين خود پيشرفت خوبي است. اما اين پيشرفت براي شهر 
تهران با بيش از 9ميليون نفر جمعيت كافي نيست؛ بنابراين هنوز 
تا تكميل بانك اطالعاتي راهي دراز در پيش اســت و بايد با افزايش 
مشوق ها، شهروندان را به ثبت نام در سامانه »تهران من« و تكميل 
پروفايل شــهروندي ترغيب كــرد. مضاف بر ايــن، مصوبه جديد، 
شهرداري را ملزم مي سازد كه با استعالم از مراكزي همچون وزارت 
رفاه، سازمان بهزيستي و كميته امداد و با رعايت حفظ حريم شخصي 
افراد، در جهت تكميل بانــك اطالعاتي خود از بانك هاي اطالعاتي 
موجود مدد جويد. با تكميل اين بانك اطالعاتي مي توان يارانه ها و 

امتيازها را به صورت هدفمند و عادالنه ميان شهروندان توزيع كرد.
اما مصوبه »هوشمندســازي ثبت مشــاركت ها و نحوه تشــويق 
شهروندان« همانگونه كه از نام آن پيداست، يك هدف بزرگ ديگر 
را هم دنبال مي كند؛ تشويق شهروندان به مشاركت و همكاري در 
فعاليت هاي شهري است. براساس مفاد اين مصوبه، شهروندان پس 
از ثبت نام در ســامانه »تهران من« با فعاليت هايي مانند استفاده از 
حمل ونقل عمومي و وســايل نقليه پاك، تفكيك پســماند خشك 
و تر، پرداخت به موقــع عوارض و بهاي خدمــات، گزارش تخلفات 
شهرسازي و فضاي ســبز و ثبت پيشــنهادها و انتقادهاي خود در 
ســامانه 1۳7درجهت بهبود وضعيت محله و شــهر، از تخفيف و 
امتياز در استفاده از خدمات تفريحي، فرهنگي، ورزشي و اجتماعي 

شهرداري برخوردار مي شوند.
به شهرونداني كه با مشــاركت هاي خود موفق به كسب امتيازات 
اعتباري مي شــوند، خدماتي همچون عضويت در كتابخانه، بليت 
سينما، بليت اســتخر، بليت اســتفاده از دوچرخه هاي اشتراكي، 
تخفيف در پرداخت بهاي خدمات، اعطــاي نهال رايگان و تورهاي 
بازديد نيم روزه از مكان هايي مثل درياچه خليج فارس تعلق مي گيرد. 
همچنين از آنجا كه مصوبه، شهرداري را موظف كرده است تا هر ماه 
حداقل يك خدمت جديــد به خدمات درگاه تهــران من بيفزايد، 
واحدهاي مجري در شــهرداري موارد خالقانه ديگــري را هم به 
خدمات يادشده خواهند افزود. امتيازي كه در اين مدل تشويقي به 
شهروندان تعلق مي گيرد، با درنظر گرفتن اصل عدالت اجتماعي و بر 
مبناي سطح برخورداري محل سكونت و نوع مالكيت، سن، وضعيت 
جسمي و نوع سرپرستي خانوار محاســبه مي شود؛ با اين استدالل 
كه ممكن است شهروندان داراي سطح اقتصادي- اجتماعي باالتر 
فرصت مشاركت بيشتري در امور شهري داشته باشند و اين موضوع 
نبايد به افزايش نابرابري ميان اقشــار برخوردار و كمتر برخوردار در 
دسترسي به يارانه ها و تســهيالت ارائه شده توسط شهرداري منجر 
شود. همچنين، با هدف ايجاد پيوند شهروندان تهراني با موضوعات 
سياستگذاري و افزايش تعامل شــان با نمايندگان شان در شوراي 
شهر، در اين مدل تشويقي، به شــهرونداني كه درخصوص طرح ها 
و لوايح در دست بررسي مديريت شهري، پيشنهادهاي مؤثر مطرح 
كنند، امتياز ويژه تعلق خواهد گرفت. به همين جهت شهرداري براي 
دريافت سيستماتيك نظرات شهروندان موظف به ارائه اليحه ايجاد 
سامانه »جمع  سپاري مقررات شهري« شده است. مورد ديگري كه در 
مصوبه مورد توجه قرار گرفته است، كاهش نابرابري و جذب مشاركت 
اقشاري اســت كه به اينترنت دسترســي ندارند يا در كار كردن با 

بسترهاي اينترنتي دچار مشكل هستند.
شهرداري تهران مكلف شده است با اســتفاده از ظرفيت سراهاي 
محالت امكان ثبت نام، ثبت مشاركت و دريافت امتياز اينگونه افراد 
را در سامانه »تهران من« فراهم ســازد. اين اقدام به تكميل بانك 
اطالعاتي شــهروندي نيز كمك مي كند. به هر تقدير، شــهرداري 
موظف شده اســت ظرف مدت 2ماه اليحه مدل تشويقي را تهيه و 
به شورا ارســال كند كه همزمان با بررسي اليحه بودجه در شوراي 
اسالمي شهر تهران اســت و اين همزماني در بررســي و برآورد و 
درنظر گرفتــن بودجه هاي الزم براي پيشــبرد ايــن طرح كمك 
مي كند تا ان شــاءاهلل در همين دوره از شــوراي شهر تهران مصوبه 
»هوشمندسازي ثبت مشاركت ها و نحوه تشويق شهروندان« اجرايي 
شــده و اثرات ملموس خود را بر زندگي روزمره انبوه شهرونداني با 
صداهاي خاموش و ناشنيده نمايان سازد؛ انبوه شهروندان نجيب و 
مسئوليت پذيري كه سال هاست به دليل كم توجهي مديريت شهري، 
مطالبات شان ناشنيده مانده و مشاركت هاي مؤثرشان در حل مسائل 

شهري ناديده گرفته شده است.

شاخص آلودگي هواي تهران روي عدد 176 

شامگاه ديروز شــاخص آلودگي هواي شهر تهران روي عدد 176 
قرار گرفت؛ يعني شرايط نامناسب نفس كشيدن براي تمام گروه ها. 
به گزارش همشهري، ميزان آلودگی هوای پايتخت در حالی حدود 
ســاعت 20:45 دقيقه در بدترين وضعيت قــرار گرفت، كه عصر 
ديروز شاخص روي عدد 165 قرار داشت. البته پيش بينی می شود 
كه امروز كمی از ميزان آالينده ها كاسته شود و ميانگين شاخص 
ايستگاه ها در محدوده ناسالم برای گروه های حساس )سالمندان، 
زنان باردار، كودكان و بيماران قلبی و عروقی( قرار بگيرد. با وجود 
اين، توصيه می شــود كه همه شــهروندان از تردد غير ضروری و 
ورزش در فضای باز خودداری كنند. حسين شهيدزاده، مديرعامل 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعالم اينكه انواع آالينده های 
معيار در تهران اندازه گيری می شــوند و برای هر آالينده معموال 
يكی از منابع بيشترين تأثير را دارند، گفت: »بدون ترديد صنايع 
از منابع اصلی آلودگی هوای تهران هستند. اين موضوع هنگامی 
بيشتر به چشم می آيد كه در يك روز تعطيل و خلوت آلودگی هوا 
باال می رود. «  آلودگي هوا در اصفهان نيز اين شــهر را به تعطيلي 

كشانده است.

ادامه از 
صفحه اول

با تصويب شوراي شهر تهران صورت مي گيرد

 محله عراقی های شهرری به نام شهیدابومهدی مهندس
 تعدادي از اعضاي شوراياري منطقه۳ مهمان پارلمان شهري پايتخت بودند

تا مشكالت اين منطقه مورد بررسي قرار گيرد

اعضاي شوراي شهر تهران روز گذشته در حالي وارد صحن 
پارلمان شدند كه دستور رســيدگي به پرونده 14باغ و شورا

بررسي 16مورد نامگذاري معابر را در دستور كار داشتند و 
همچنين تعدادي از اعضاي شــوراياران منطقه۳ به عنوان مهمان در 
صحن حاضر بودند. تصويب نامگذاري ميدان قدس در شــهرري به نام 
شهيد ابومهدي المهندس در آستانه سالروز شهادت وي و شهيد سردار 
حاج قاسم سليماني، مهم ترين دستور جلسه روز گذشته شوراي شهر 
تهران بود. چند روزي اســت كــه  در جاي جاي پايتخــت تابلوهاي 
تبليغاتي و پرچم هاي مناســبتي براي گراميداشــت شهادت سردار 

سليماني و ابومهدي المهندس نصب شده است.  
به گزارش همشــهري، جلســه ديروز با صحبت هاي محسن هاشمي 
رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران رســميت يافت و او قبل از شروع 
جلسه فرا رسيدن ايام فاطميه را تسليت گفت. در ادامه بررسي 14پرونده 
پالك ثبتي باغات شروع شد كه اكثر آنها رأي باغ گرفتند. محمد ساالري، 
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري نخستين پرونده را معرفي كرد كه 
قطعه زميني در منطقه21 است كه سال76 در سند آن عبارت »قطعه 
زمين مزروعي« قيد شده  و كاربري قديم آن فضاي سبز بوده و مساحت آن 
هم ۳21متر است. باغ بودن اين قطعه زمين بدون مخالف با 15رأي موافق 
تصويب شــد. در ادامه پرونده قطعه زميني به مساحت 587.5 مترمربع 
واقع در خيابان كوهك منطقه22 بررسي شد كه باغ بودن آن با 17رأي به 
تصويب رسيد. ساالري در ادامه به پرونده پالك ثبتي بعدي با مساحت 
1۳71مترمربع در خيابان دولت منطقه۳ اشاره كرد و گفت: »پالك ثبتي 
مادر كه به مساحت ۳هزارو764متر بوده است با داشتن 1۳8اصله درخت 
سبز و خشك، ملك را باغ اعالم كرده بود.« در پايان اين پالك ثبتي هم 
با رأي شوراي شهر باغ شناخته شد. سپس 2پالك ثبتي 500متري در 
شهرك گلستان بررسي شد كه در سند هر 2باغچه اعيان آمده است. اين 

پرونده هم با 16رأي موافق به تصويب رسيد. 
سپس پرونده يك قطعه زمين با مساحت 1000متر در سعادت آباد روي 
ميز قرار گرفت و باغ تشخيص داده شد.  رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي شهر تهران در ادامه به موردي در منطقه4 اشاره كرد 
و گفت كه در ســند آن عبارت عرصه و اعيان زمين آمده  و كميسيون 
ماده7 آن را با 24اصله در سال99 باغ محسوب كرده است و اين پالك 
ثبتي هم با 1۳رأي موافق باغ شناخته شد. پالك ثبتي بعدي با مساحت 
811مترمربع در منطقه يك بود كه باغ اعالم شــد. مورد بعدي قطعه 
زميني با مساحت ۳هزار متر در شهران از توابع منطقه5 رأي باغ گرفت.  
همچنين پرونده مربــوط به ملكي با مســاحت ۳650متر در كوهك 
منطقه22 با  14رأي موافق تصويب شــد. 2پالك ثبتي با مســاحت 
1965متر واقــع در دروس در منطقه۳ تهران هم در دســتور كار قرار 
گرفت كه اعضاي شورا با 1۳رأي موافق نظر كميسيون شهرسازي مبني 
بر باغ نبودن را پذيرفتند. پالك ثبتي بعدي نيز با مساحت هزار و 80متر 

در يافت آباد منطقه18 كه شش دانگ يك قطعه باغ با كاربري قديمي 
آموزش است  هم باغ تشخيص داده شد.  در پايان آخرين پالك ثبتي 
بررسي شد؛ زميني به مساحت هزار متر در مجيديه شمالي )منطقه4 

تهران( كه با 15 راي باغ بودن آن تصويب شد.

تصويب مصوبات نامگذاري معابر
 در ادامه جلسه روز گذشته پارلمان شهري، بررسي مصوبات كميسيون 
نامگذاري و تغيير نام اماكن عمومي شهر تهران، در دستور كار قرارگرفت 
و محمد جواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر مصوبات را قرائت كرد. درنهايت تغيير نام معبر محمدرضا حافظي 
به شهيد مسعود علي محمدي، از شهداي هسته اي كشور و ميداني بي نام 
در منطقه2 در محدوده بلوار شهيد فالح زاده با خيابان هاي اطرافش به نام 
استاد حسين صبحدل از قاريان برجسته قرآن به تصويب رسيد. همچنين 
اعضاي شورا با تغيير نام ميداني بي نام در محدوده بزرگراه اشرفي اصفهاني 
به استاد محمد غفاري، خيابان اقاقيا به سبزوار،  و ايستگاه91 آتش نشاني 
به آتش نشان شهيد مرتضي حيدري و مركز خدمات اجتماعي منطقه15 

به مريم ميرزاخاني و خيابان دريا به خيابان تالش موافقت كردند.

ترافيك ناشي از تغيير كاربري در منطقه 3
جلسه روز گذشته پارلمان شــهر، ميزبان تعدادي از اعضاي شوراياري 
منطقه۳ بود؛ معتمداني كه آمده بودند تا مشــكالت را بدون واسطه با 
مسئوالن در ميان بگذارند. آرش ثمري نيك، رابط هيأت رئيسه منطقه 
به عنوان نماينده، پشت تريبون رفت و گزارشي از ظرفيت ها و كمبودها 
و چالش هاي موجود در منطقه ارائه داد و همان ابتداي صحبت هايش 
ترافيك ناشي از تغيير كاربري ها را ابرمســئله خواند و گفت: »كمبود 
پاركينگ عمومي و شــبكه حمل ونقل عمومي، قرار داشــتن منطقه 
در مرز شمالي طرح زوج و فرد، تعطيلي مشــاغل قديمي و واحدهاي 
تجاري)شــب مردگي( و كمبود فضاهاي فرهنگي و ورزشي و ميادين 

ميوه و تره بار، برخي از مشكالت اهالي است.« 
او در ادامه با اشاره به پيشنهادهاي شوراياران در رفع برخي از معضالت و 
پاسخگويي به مطالبات شهروندان عنوان كرد: »تقويت شبكه حمل ونقل 
عمومي، اصالح ترافيكي بر پايه كار كارشناســي، ممانعت از گسترش 
تغيير كاربري ها و بازنگري طرح جامع تفصيلي، تعريف پروژه توســعه 
محلي مدنظر شوراياران در راســتاي حل معضالت و مسائل محالت، 
اصالحات ترافيكي معابر، احداث و توسعه پاركينگ هاي محلي و اجراي 
هر محله يك ميدان ميوه و تره بار، مهم ترين درخواست ها و برنامه هاست 

كه اميدواريم با مساعدت مسئوالن محقق شوند.« 
پس از پايان گزارش، برخي از اعضاي شــوراي شــهر تهران مسائل را 
درخصوص منطقه ۳و مباحث مطرح شده توســط اعضاي شوراياري 

بيان كردند كه در ادامه مي خوانيد:

مورد مطرح شدهنام عضو شورا

زهرا نژادبهرام
بافت فرسوده منطقه 3حدود 9درصد مساحت منطقه است. بافت فرسوده بر تراكم جمعيت اثر مي گذارد، 
از شهردار و شوراياري محترم تقاضا مي كنم نسبت به رفع معضل بافت فرسوده پلكاني محله درب دوم و 
زرگنده اقدام كنند. همچنين در اين منطقه 2دسته ساختمان مشكل دارند؛ يكي ساختمان هايي كه به دليل 
اختالف حقوقي با دانشگاه الزهرا با چالش مواجه هستند و دسته دوم ساختمان هايي كه به دليل نداشتن 
سند مالكيت با چالش روبه رو شده اند. اين ماجرا 2مسئله جدي عدم توسعه يافتگي را در محدوده ده ونك 

ايجاد كرده است كه هنوز نتوانسته ايم به جواب مشترك درباره آنها برسيم.

3سال و نيم از اين دوره مديريت شهري گذشت و ما شوراياران را به جلســات شورا دعوت مي كنيم و آنها محمد ساالري
گزارش مي دهند و همه آنها از اينكــه معاونت فرهنگي و اجتماعي تعامل خوبي با شــوراياران ندارد، گاليه 
دارند؛ اين در حالي است كه معاونت فرهنگي و اجتماعي بايد در هم افزا كردن ظرفيت معتمدان و شوراياران 
محالت در پيشبرد امور شهر پيشگام باشد. متأسفانه برخي شهرداران مناطق، ارتباط خود را با شوراياري قطع 
كرده اند و من بارها در اين خصوص با رئيس و اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري ها جلسه گذاشتم و صحبت 
كردم. 300نفر از شوراياران محالت نيز در نامه اي به رياست شوراي شهر تهران از تعامل نامناسب معاونت 
اجتماعي و برخي شهرداران مناطق با آنها گاليه كرده اند كه ما به عنوان شوراي شهر بايد با برگزاري جلسات 

تعاملي اين مسئله را حل كنيم.

احمد مسجدجامعي
خيابان شريعتي به عنوان يكي از قديمي ترين گذرهاي تهران بسيار مهم است و از نخستين جاده هاي شوسه 
تهران مربوط به عصر ناصري بوده كه تهران قديم را به شميران وصل مي كرده است. پيشنهاد مي كنم نسبت 
به اين خيابان توجه ويژه اي صورت بگيرد. همچنين در اين منطقه، ســفارت انگلستان و مقامات عصر قاجار 
مستقر بودند و باغ هايي احداث كرده اند و اين منطقه براي آبياري باغ ها 7قنات داشته است؛ لذا پيشنهاد 

مي كنم كه اين باغ ها با كمك صاحبانشان احيا شوند.

سيدمحمود ميرلوحي

منطقه3هرچند در مقايسه با ساير مناطق تهران برخوردار محسوب مي شود، اما مسائل و مشكالت زيادي دارد. 
مناطق گردشگري عباس آباد و آرارات و محل تجميع ساختمان هاي بيمه اي و بانكي و نمايشگاه هاي بين المللي 

ظرفيت هاي اين منطقه اند كه با تشكيل كارگروه هاي علمي مي توان از آنها براي رفع مشكالت استفاده كرد.

سيدآرش حسيني ميالني
شوراياران معتمدان مردم هســتند؛ بنابراين با دسترسي به سايت شــفافيت مي توانند تغيير كاربري در 
پالك هاي مختلف را رصد كنند و بدانند در محله چه خبر است؛ به خصوص در منطقه3 كه بافت مسكوني آن 
در معرض تهديد تجاري سازي قرار دارد. به همين خاطر، شوراياران بايد خود را به ابزارهاي مهم ديده باني 

تجهيز كنند و در تهيه پيوست هاي محيط زيستي و ترافيكي مشاركت داشته باشند.
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ســامانه الكترونيكــي معامالت 
شــهرداري با هدف جلوگيري از 
اشتباهات، ايجاد شفافيت و انضباط 

مالي راه اندازي مي شود

  محمود مواليي
خبر نگار

ادامه در 
صفحه7

بازديد شهردار از درياچه چيتگر با دوچرخه
باغ »ترنج زندگي« با طراحي ايراني افتتاح مي شود

هديه شهرداري به شهروندان ارمني محله زركش در آستانه سال نوي ميالدي

شــهردار تهران، صبح سه شنبه 9دي به 
روال پويش سه شنبه هاي بدون خودرو 
با استفاده از دوچرخه به درياچه شهداي 

خليج فارس )چيتگر( رفت. 
به گزارش همشــهري، پيــروز حناچي 
در بازديــد از درياچــه چيتگــر، ضمن 
بررســي مشــكالت مجموعه درياچه و 
ديگر فضا هاي تفريحي اطراف آن شامل 
مسير هاي دوچرخه ســواري و بخشي از 
پارك چيتگر، با مديــران اين مجموعه 
گفت وگو كرد. در هفته هاي اخير شايعه 
وجود يك تمساح در اين درياچه منتشر 
شــده بود، اما جســت وجو هاي فراوان، 
نشــان داد كه چنين  جانــوري در اين 
منبع آبــي مصنوعي زندگــي نمي كند. 
درياچه چيتگــر و فضاي عمومي اطراف 
آن به دليــل محدوديت هاي ناشــي از 
بيماري كرونا تعطيل است و در بخشي از  
آن عمليات تعمير و مرمت انجام مي شود. 

شهردار تهران را مهدي نادمي، مديرعامل 
سازمان بازنشستگي شهرداري و فريدون 
رضوي كيا، مديرعامل شــركت عمراني 
كاركنان شــهرداري تهــران همراهي 

كردنــد. مرتضي رحمان زاده، شــهردار 
منطقه 22 كه اخيرا به اين سمت منصوب 
شــده اســت نيز در اين بازديد حضور 

داشت.

عضو هيأت رئيســه و سخنگوي شوراي 
اسالمي شهر تهران در بازديد از پروژه هاي 
عمراني منطقه8 بر ضرورت تداوم اقدامات 
انجام گرفتــه ازجمله طــرح باغ»ترنج 
زندگي« و »خيالســتان زندگي« در اين 
منطقه تأكيد كرد. به گزارش همشهري، 
علي اعطا كه به اتفاق مهناز اســتقامتي، 
شــهردار منطقه8 و معاونــان و مديران 
شهري از پروژه هاي عمراني منطقه بازديد 
مي كرد، درخصوص طرح ترنج زندگي، 
گفت: »المان هاي بــه كار رفته در پروژه 
ترنج زندگي برگرفته از فرهنگ اصيل و 
غني ايراني است. اقدام شهرداري منطقه8 
در خريداري اين ملك خصوصي و تبديل 
آن به فضاي ســبز قابل تحســين است 
كه قطعاً مورد توجه شــهروندان ارامنه 
قرار خواهد گرفت. پــروژه ترنج زندگي 
باعث شده سرانه فضاي ســبز در محله 

ارامنه نشين زركش افزايش پيدا كند.« 
به گفته او درختان باغ خريداري شــده 
توسط شهرداري، دســت نخورده باقي 
مانده اند و جلوه هاي بصري زيبايي به اين 

طرح داده است.  سخنگوي شوراي شهر 
تهران و شــهردار منطقه8 همچنين از 
كليساي »گريگور لوساروويچ مقدس« 

بازديد داشتند.

 درجلسه روز گذشته پارلمان شهري پرونده 14 باغ و تعداد زيادي تغيير نام معابر مورد بررسي قرار گرفت.   عكس:حامد علميه
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شوراي رقابت با بررسي 
درخواســت ســازمان 
گســترش و نوســازي 
صنايع ايران )ايدرو( براي 
آزادسازي قيمت 18خودرو كم تيراژ، بازار اين 
خودروها را رقابتي و مشمول آزادسازي ندانست 
و با تعيين فرمول جديد، رشد 50درصدي تيراژ 
توليد را جايگزين شاخص نرخ تورم بخشي در 

فرمول قبلي قيمت گذاري كرد.
به گزارش همشهري، پس از چند ماه بررسي و 
با وجود ارائه طرح جهش توليد خودرو از وزارت 
صنعت به شــوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا، براي آزادسازي قيمت 45درصد محصوالت 
خودروســازان، ديروز رئيس شــوراي رقابت 
در پاســخ به خبرنگار همشــهري، اعالم كرد: 
اعضاي اين شورا با بررسي تيراژ توليد و وضعيت 
بازار 18خودرو كم تيراژ، بــازار اين خودروها را 
نيمه رقابتي قلمداد و به تعيين فرمول جديد به 
جاي آزادسازي قيمت اين خودروها رأي دادند. 
با اين مصوبه شوراي رقابت تا 20دي ماه جاري، 
قيمت جديد خودروهاي مذكور را براســاس 
فرمول جديد، تعيين و به  خودروســازان اعالم 

مي كند.

ضوابط دوگانه قيمت گذاري خودرو
رئيس شوراي رقابت با اشاره به فرايند بازنگري 
در فرمــول قبلي قيمت گــذاري خــودرو از 
مهر ماه تاكنون، گفت: بر مبناي اين بررســي 
دســتورالعمل جديدي بــراي تعيين ضوابط 
قيمت گــذاري برخي خودروهــاي كم تيراژ و 
با قيمت باالتر كه بــازاري نيمه رقابتي دارند، 
تعيين شده است اما اين امر به معناي آزادسازي 
قيمت اين خودروها نيســت. رضا شيوا  افزود: 
توجه بــه برنامه اي كــه وزارت صنعت و ايدرو 
ارائه كرده اند، مقرر شــده 2خودروساز بزرگ 
و بخش خصوصي طي يك ســال تيراژ توليد 
خود را تا 50درصد افزايش دهند. او با اشــاره 
به اينكه خودروسازان بزرگ مي گويند به دليل 
قيمت گذاري شوراي رقابت در اكثر خودروهاي 
توليدي حتي بدون هزينه هــاي نامتعارف نيز 
زيان مي دهند، افزود: بحث هاي زيادي شد كه 
وقتي خودروساز زيانده است، نبايد اين زيان با 
افزايش قيمت جبران شود و يكي از روش هاي 
متعارف براي رفع اين مشكل توجه به »صرفه 
به مقياس« اســت؛ به اين معنا كه به هر ميزان 
تيراژ توليد افزايش يابد، هزينه ها كاهش يافته و 

خودروسازان از زيان خارج مي شوند. او حمايت 
از توليد خودرو در ســاير خودروسازان بخش 
خصوصي يا ساير عالقه مندان به سرمايه گذاري 
در صنعت خودرو را از محورهاي شــيوه جديد 
قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ دانســت و 
افزود: از اين پس در تعييــن قيمت، خودروها 
به دو دســته خودروهاي پرتيراژ)اقتصادي و 
داراي قيمت كمتر( كه در گذشته پايه قيمتي 
داشته و مشمول فرمول سقف قيمتي مي شود 
و خودروهاي جديد با تيــراژ كم كه حتي طي 
دو سه ماه گذشــته به بازار آمده تقسيم بندي 
مي شود. به گفته او، مقرر شده تا 55درصد تيراژ 
توليد خودروســازان كه به خودروهاي پرتيراژ 
و اقتصادي اختصاص دارد، براســاس ضوابط 
قبلي و 45درصد توليدات آنها كه به خودروهاي 
اختصاصي با قيمت حتي تا دو برابر پر تيراژها، با 

فرمول جديد تعيين شود.

فرمول جديد قيمت گــذاري خودروهاي 
كم تيراژ

رئيــس شــوراي رقابــت گفت: براســاس 
دســتورالعمل جديــد شــوراي رقابــت از 
امروز)10دي ماه(، ضوابط قيمت گذاري اين 
خودروها براســاس فرمــول جديد، صورت 
مي گيرد اما افــرادي كه تا ايــن تاريخ براي 
خريد خودرو ثبت نام كرده يا حواله خريده اند، 
مشمول ضوابط تازه قيمت گذاري خودروهاي 

كم تيراژ نخواهد شد. شيوا افزود: از اين پس 
كســاني كه عالقه منــد به ســرمايه گذاري 
بلندمدت در بازار خودرو هستند، بايد دقت 
كنند تا براي خريد خودرويي را كه هنوز هيچ 
مشــخصات يا حدود قيمتي ندارد، ثبت نام 
نكنند. او با اشاره به اينكه فرمول قيمت گذاري 
خودروهــاي پرتيراژ برمبنــاي پرايس كپ، 
قيمت پايه و نرخ تورم بخشــي تدوين شده 
اما در فرمــول جديد نكته اساســي افزايش 
50درصدي تيراژ توليد است، افزود: در فرمول 
جديد درصد تحقق هدف رشــد تيراژ توليد، 
هر 3 ماه يكبار، بررســي و به هــر ميزاني كه 
خودروســاز اين هدف را محقق كرده باشد، 
عدد مربوط به آن در فرمــول قيمت گذاري 
لحاظ مي شود. شيوا گفت: در اين فرمول نرخ 
تورم بخشي نقشي ندارد بلكه مبناي تعيين 
قيمت ها متوسط قيمت متوسط بازار و تيراژ 
توليد است. به گفته او، بر اين اساس شوراي 
رقابت دي ماه را به عنوان  ماه آزمايشي اجراي 
اين فرمــول درنظر گرفته و خودروســازاني 
كه 50درصد افزايش توليد داشــته باشند از 
بهمن ماه قادر به اعمــال قيمت ها بر مبناي 
فرمول جديــد خواهند بــود. او تأكيد كرد: 
نكته مهم در اين فرمول افزايش تيراژ توليد 
اســت و به هر عددي كه افزايش توليد اتفاق 
نيفتد، نمره منفي در ميــزان افزايش قيمت 
اين خودروها خواهد داشت. مبناي نخستين 
دوره تعيين قيمت اين خودروها نيز متوسط 
قيمت ها طي 3ماهه آبان ، آذر و دي ماه امسال 
خواهد بود. شــيوا با بيان اينكه فرمول براي 
2مدت 3ماهه اجرايي مي شــود، گفت: بعد 
از آن مركز ملي رقابــت ارزيابي مي كند كه 
كاركرد فرمول چگونه بــوده و اگر با فرمول 
جديد انتظارات برآورده شــود و تيراژ توليد 
افزايش يابد و بازار متعادل شــود، اين شيوه 

قيمت گذاري را ادامه مي دهيم.

خودروهــاي مشــمول ضوابــط تــازه 
قيمت گذاري

رئيــس شــوراي رقابــت در مورد فهرســت 
خودروهاي مشمول ضوابط جديد قيمت گذاري 
اين شــورا با بيان اينكه 18خــودرو كم تيراژ 
مشــمول اين فرمول خواهند شــد، گفت: در 
گروه محصوالت ايران خودرو، 11خودرو شامل 
پژو پارس ال ايكس تي يو5 اتوماتيك، پژو207 
اتوماتيك )هاچ بك(، پژو207 پاناروما دســتي 
)هاچ بك(، ســمند ســورن پالس، رانا پالس  
اي سي5، رانا پالس تي يو5، دنا پالس توربوشارژ 
دســتي، دنا پــالس توربوشــارژ اتوماتيك، 
هايماي توربو اس5 دســتي، هايمــاي توربو 
اس7 اتوماتيك، تارا )k132( مشمول ضوابط 
جديد قيمت گــذاري اين شــورا خواهند بود. 
شيوا با اشــاره به محصوالت كم تيراژ مشمول 
ضوابط تازه قيمت گذاري در گروه سايپا، افزود: 
در گروه سايپا نيز 7خودرو شــامل ساينا اس، 
كوئيك، شاهين، آريا، برليانس، چانگان و زوتي 
مشــمول ضوابط تازه قيمت گذاري شــوراي 

رقابت مي شود.

تداوم عرضه خودرو به شيوه قرعه كشي
رئيس شوراي رقابت با اشاره به وضعيت كنوني 
بازار خودرو، گفت: قيمت ها در بازار خودرو رو 
به كاهش اســت. اطمينان داريم كه با افزايش 
توليد ناشــي از فرمول جديــد، فاصله قيمت 
بازار و مصــوب خودروها، كه اكنون به شــدت 
كاهش يافته، بيشــتر به هم نزديك مي شود. 
شيوا  افزود: تالش شــوراي رقابت آن است كه 
متقاضيان واقعــي وارد بازار خودرو شــوند. با 
وجود اين، عرضه خودرو مطابق با دستورالعمل 
جديد نيز قرعه كشــي خواهد و تــا زماني كه 
عرضه و تقاضا برابر شود، اين روند ادامه خواهد 
يافت. او با بيان اينكه تا قبل از عرضه خودرو به 
شيوه قرعه كشي، بر مبناي شكايت  هايي  كه به 
شورا ارائه مي شد، شــاهد انواع فساد در عرضه 
خودرو مانند پول گرفتن براي ثبت نام و استفاده 
از ربات بوديــم. به گفته او، تــا زماني كه روش 
جايگزين بهتري پيدا نكنيم، عرضه خودرو به 
شيوه قرعه كشي ادامه خواهد يافت. او يكي از 
مشكالت بازار خودرو را افزايش حضور دالل ها 
و واسطه ها دانست و گفت: تفاوت نرخ منصفانه 
شــوراي رقابت و بــازار موجب شــكل گيري 
رانت براي دالل ها و نرســيدن خودرو به دست 
مصرف كننده واقعي مي شود. گرچه نمي توان 
متقاضي واقعي از غيرواقعي را تشــخيص داد 
اما شورا درصدد اســت تا با افزايش تيراژ توليد 
و عرضه خودرو، شكاف قيمت مصوب و حاشيه 

بازار خودرو را كم كند.

احتمال آزادسازي قيمت کم تيراژها در نشست سران قوا  کم است
همزمان درحالي كه علي ربيعي، سخنگوي دولت ديروز گفت طرح جامع خودرو مبتني بر 
نظارت بر قيمت و افزايش توليد در حال آماده شــدن است، رضا شيوا احتمال آزادسازي 
45درصد محصوالت خودروسازان بر مبناي مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران اقتصادي 
قوا را رد كرد. رئيس شوراي رقابت در پاسخ به همشــهري در مورد سرنوشت ارائه طرح 
جهش توليد خودرو به شوراي اقتصادي هماهنگي سران قوا و اظهارات مسئوالن دولتي 
مبني بر احتمال آزادسازي قيمت 45درصد توليدات خودروسازان، گفت: مشخص است 
كه خودروسازان از فرمول جديد قيمت گذاري خودروهاي كم تيراژ خوشحال نيستند، زيرا 
آنها به دنبال آزادسازي قيمت اين خودروها بودند اما بررسي هاي شورا نشان داد بازار اين 
خودروها هنوز انحصاري است و بر اين اساس فرمول جديدي براي تعيين قيمت اين خودروها 
ارائه شد. شيوا با بيان اينكه آزادســازي قيمت خودروهاي كم تيراژ بر مبناي طرح وزارت 
صنعت ديگر در دستور كار شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيست، افزود: اقدام قبلي 
اين شورا مبني بر خروج شوراي رقابت از فرايند قيمت گذاري كه به رأي بازگشت اين شورا 
به اين فرايند توسط ديوان عدالت اداري منجر شد، بر مبناي مصوبه اي بود كه در آن زمان با 
برداشت از ابالغيه رهبري بود كه براي مدت يك سال صورت گرفت و ابالغ اين حكم ديگر 
تمديد نشد. او با اشاره به اينكه شك دارم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به آزادسازي 
قيمت خودروهاي كم تيراژ وارد شود، افزود: اگرچه وزارت صنعت در طرح جهش توليد خودرو 
به دنبال آزادسازي قيمت 45درصد محصوالت خودروسازان بود، اما تا زماني كه بازار خودرو 
انحصاري است، شوراي رقابت نمي تواند قيمت اين خودروها را آزاد كند. رئيس شوراي رقابت  
افزود: اگرچه ممكن است وزارت صنعت و خودروسازان فرمول جديد شورا براي قيمت گذاري 
را نپسندند اما ارائه ضوابط قيمت گذاري در بازار انحصاري خودرو وظيفه شوراي رقابت است. 
او افزود: تنها مجلس مي تواند با تصويب قانون تكاليف مطرح براي شوراي رقابت در مواد 58 
و 59 سياست هاي كلي اصل44 براي ساماندهي بازار كاالهاي انحصاري را مرتفع كند. شيوا 
تأكيد كرد: شوراي رقابت همچنين با عرضه خودرو در بورس مخالفت كرده و به نظر نمي رسد 

نمايندگان نيز در اجراي اين طرح چندان جدي باشند.

ث
مك

رضا شيوا: شوراي رقابت بازار خودروهاي كم تيراژ را رقابتي و مشمول آزادسازي قيمت ندانست و بر اين اساس فرمول جديدي براي تعيين قيمت 
اين خودروها براي 2دوره 3ماهه تعيين كرده است

خريــداران حوالــه خودروهــاي 
كم تيراژ كه تــا 10دي ماه جاري 
نســبت به پيش خريد خــودرو از 
خودروســازان اقــدام كرده انــد، 
مشــمول ضوابــط قيمت گذاري 
جديد نخواهند شد. قيمت گذاري 
خودروهاي پرتيراژ هم براســاس 

فرمول قبلي ادامه خواهد يافت

گزارش

نامه چندخطي روحاني مشكل گشا شد
 تصويب كليات بودجه1400 

در كميسيون تلفيق
ســرانجام كليات اليحه بودجه ســال1400 پس از نامه چند خطي 
رئيس جمهــوري به رئيس مجلــس به تصويب كميســيون تلفيق 
مجلس رسيد تا بررسي تبصره هاي درآمدي و هزينه اي بودجه شروع 
شــود. انتظار مي رود برخي از احكام بودجه در مذاكرات بين اعضاي 
كميسيون يادشده و مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه تغيير كند و 
گزارش كميســيون اوايل بهمن ماه در صحن علني مجلس رونمايي 

شود.
به گزارش همشهري، نامه حسن روحاني به محمدباقر قاليباف درواقع 
اصالحاتي اســت كه در پي پاســخ مقام معظم رهبري درباره ميزان 
ورودي ارز به صندوق توسعه ملي و برداشــت دولت از اين صندوق 
صورت مي گيرد. اين نامه به چه معناســت و چه تغييري در دخل و 

خرج سال آينده ايجاد مي كند؟
رئيس جمهور در نامه اش بــه آثار نامه 23آذرمــاه رئيس دفتر مقام 
معظم رهبري اشــاره كرده و مي نويســد: مصارف بودجه به ميزان 
53هزار ميليارد تومان اضافه خواهد شــد كه شامل 50هزار ميليارد 
تومان جهت افزايش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند 
5تبصره 4خواهد بود و 3هزار ميليارد تومان هم بابت پرداخت اقساط 
وام 175ميليون يورويي به بيمه ســالمت درنظر گرفته مي شود كه 
به عنوان بدهي دولت به صندوق توســعه ملي قلمداد مي شود. عالوه 
بر اينكه ميزان منابع بودجه دولت ناشي از مجوز استفاده از 18درصد 
سهم صندوق توسعه ملي صرفا در صادرات يك ميليون بشكه در روز 

به ميزان 40هزار ميليارد تومان خواهد بود.

نامه روحاني نشان مي دهد، دولت از يك سو با افزايش 53هزار ميليارد 
توماني هزينه ها و از ســوي ديگر با كاهش 40هــزار ميليارد توماني 
درآمدهاي خود مواجه خواهد شد و 93هزار ميليارد تومان اصالح در 
طرف منابع و درآمدها را دولت قــول داده تامين كند. از كدام محل؟ 
رئيس جمهور اعالم كرده كه 53هزار ميليارد تومان را با فروش بيشتر 
اوراق مالي جبران خواهد كرد و 40هزار ميليارد تومان بقيه از محل 
صرفه جويي حين اجرا و كاهش تخصيص مصارف توسط سازمان برنامه 

و بودجه كشور تامين خواهد شد.

رأي 53درصدي تلفيقي ها
با ارســال نامه رئيس جمهور به مجلس، اكثريت اعضاي كميسيون 
تلفيق به اين نتيجه رسيدند كه اليحه بودجه براي تصويب قانع كننده 
است و 23عضو اين كميســيون رأي مثبت، 19نفر رأي منفي و يك 
نفر هم رأي ممتنع داد تا كليات سند دخل و خرج سال1400 با رأي 
53درصدي تلفيقي ها تصويب شود. حسين گودرزوند چگيني، عضو 
كميسيون تلفيق بودجه گفت: در جلســه ديروز نمايندگان موافق و 
مخالف درباره منابع و مصارف اليحه بودجه به بيان ديدگاه هاي خود 
پرداختند و موضوع پرداخت 25درصد حقوق كاركنان نيز از مباحث 
جلســه امروز بود و اغلب نمايندگان تأكيد داشتند نبايد در اين عدد 
تغييري ايجاد شود. او افزود: با توجه به اينكه رئيس مجلس در جلسه 
غيرعلني صبح ديروز تأكيد داشتند با همكاري دولت و مجلس مي توان 
منابع الزم را تامين كرد، اصالحات صورت خواهد گرفت و نمايندگان 
و اعضاي كميسيون به كليات اليحه بودجه1400 رأي مثبت دادند. از 
روز شنبه هفته آينده كميته هاي مربوطه براي بررسي جزئيات آن وارد 

بحث و گفت وگو خواهند شد.

توافق بر سر بودجه غيرتورمي 
به گزارش همشهري، توافق بر ســر آخرين بودجه دولت روحاني در 
نشست دوشنبه سران قوا صورت گرفت و روحاني اعالم كرد: رويكرد 
دولت نسبت به منابع جديد درآمدي بودجه مثبت است. رئيس جمهور 
با بيان اينكه دولت با توجه به نظر مقام معظم رهبري درخصوص سهم 
صندوق توســعه ملي از درآمد نفت، اصالحيه الزم را در مورد درآمد 
بودجه ارائه مي كنــد، افزود: دولت اصالحيــه الزم را در مورد درآمد 
بودجه پيشــنهادي ارائه مي كند و همزمان حداكثر صرفه جويي در 
مصارف را اعمال خواهد كرد. او در عين حال تأكيدكرد: بايد 2مالك 
واقعي بودن درآمدها و تحميل نشدن فشار بر مردم به طور دقيق مورد 

توجه قرار گيرد.

ارزش تجــارت خارجــي ايــران 
كه از ســال 97و به دنبــال اعمال 
تحريم هاي ظالمانه آمريكا در روند 
نزولي قرار گرفته بــود، در آذرماه 
امســال تحت تأثير بهبود دورنماي معادالت اقتصادي و 
سياسي اندكي بازيابي شده و رشد قابل قبولي را تجربه 
كرده است. به نظر مي رسد بخشــي از اين بهبود ناشي 
از تغيير رويكرد وزارت صنعت و بانك مركزي در مقوله 
تجارت فرامرزي باشد؛ اما بازگشت ثبات نسبي به بازار 
ارز و رفع ريسك ترامپ از دنياي سياست نيز جزو عوامل 

اثرگذار محسوب مي شود.
به گزارش همشــهري، جزئيات منتشر شده از تحوالت 
تجارت خارجي ايران در 9 مــاه 1399از جبران بخش 
كمي از تبعات تحريــم، كرونا و نابســاماني هاي ارزي 
در آذرمــاه حكايــت دارد؛ به گونه اي كــه در اين ماه، 
ارزش صادرات ايران رشــد 10درصدي نســبت به ماه 
قبل بــا 3.6ميليارد دالر رســيده و ارزش واردات نيز با 
گشــايش هايي در ترخيص اقالم دپو شده در گمرك با 
افزايش 21درصدي نســبت به ماه قبل به 3.7ميليارد 

دالر رسيده است.

نقشه 9ماهه تجارت خارجي
براساس آمار گمرك ايران، در 9 ماه امسال 110ميليون 
تن كاال بــه ارزش 52ميليــارد دالر در حــوزه تجارت 
خارجي مبادله شده كه نســبت به مدت مشابه در سال 
قبــل 18.5درصد، در ســال 97بالغ بــر 21.3درصد و 
نســبت به 9 ماه ســال 96برابر 25درصد كاهش نشان 
مي دهد. اطالعات گمرك ايران حاكي از آن اســت كه 
در 3 فصل سپري شده از ســال 1399، ارزش صادرات 
ايران 25ميليــارد و 100ميليــون دالر و ارزش واردات 
26 ميليارد و 800 ميليون دالر بوده كه به ترتيب نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، صادرات 20درصد و واردات 
16درصد كاهش يافته است. با تفاصيل، تراز تجاري ايران 
در پايان 9 ماه امســال، منفي 1.7ميليون دالر بوده كه 
به معناي تأمين 1.7ميليون دالر از ارزش واردات كشور از 

محل ذخاير داخلي است.

تمركز بر واردات كاالهاي اساسي و خام فروشي
بررســي كارنامه تجاري ايران در 9 ماه امســال نشــان 
مي دهد در اين دوره 25ميليون تن كاال به كشــور وارد 
شده كه يك درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است؛ 

آن هم در شرايطي كه ارزش واردات نسبت به سال قبل با 
كاهش 16درصدي مواجه بوده. از سوي ديگر 70درصد 
وزن واردات معادل 17.5ميليون تن به كاالهاي اساسي و 
ضروري اختصاص داشته است. از آمارها چنين برمي آيد 
كه يك درصد وزن واردات كشــور عمومــاً به كاالهايي 
گران قيمت اختصاص داشــته كه حذف آنها باعث شده 
ارزش واردات 9ماهه 16درصد كمتر شــود. در مقابل، 
وزن كاالهاي صادراتي ايران در 9 ماه امسال نيز معادل 
85.2ميليون تن بوده كه نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل 17درصد كاهش نشان مي دهد. اين ميزان كاهش 
3درصد كمتر از كاهش ارزش صادرات است كه مي تواند 
ناشي از افزايش سهم كاالهاي داراي ارزش افزوده باال در 
صادرات يا تغيير قيمت جهاني كاالهاي صادراتي ايران 
اعم از محصوالت پتروشــيمي، معدني ميعانات گازي يا 
فراورده هاي نفتي باشد. براســاس اين آمارها، در 9 ماه 
امسال ارزش هر تن كاالي وارداتي به ايران معادل هزار و 
72دالر بوده؛ درحالي كه ارزش هر تن كاالي صادراتي از 
294.6دالر فراتر نرفته و همچنان اثرات خام فروشي در 

حوزه صادرات مشهود است.

بزرگ ترين فروشندگان و خريداران
در 9 ماه امسال، مهم ترين مبادي وارداتي ايران به ترتيب 
كشــورهاي چين، امارات، تركيه، هند و آلمان بوده اند 
و در مقابل كشــورهاي چين، عراق، امــارات، تركيه و 
افغانستان نيز به عنوان 5مشتري عمده كاالهاي ايراني 
در فهرست مهم ترين خريداران قرار گرفته اند. بررسي 

جزئيات تجارت خارجي ايران در اين دوره زماني نشان 
مي دهد چين به عنوان نخستين صادركننده به ايران و 
بزرگ ترين خريدار محصوالت ايراني، در 9 ماه امسال 2 
ميليون و 600 هزار تــن كاال به ارزش 7ميليارد دالر به 
ايران صادر  و در مقابل 20 ميليون و 600 هزار تن كاال 
به ارزش 6 ميليارد و 400 ميليون دالر از ايران خريداري 

كرده است.
همچنيــن در ايــن دوره زماني امــارات متحده عربي 
3ميليون و 500 هزار تن كاال به ارزش 6 ميليارد و 300 
ميليون دالر، به ايران صادر كرده و دومين صادركننده 
عمده به ايران بوده است. اين كشور در مقابل اين ميزان 

صادرات، خريــدار 11 ميليون و 400 هــزار تن كاال به 
ارزش 3 ميليــارد و 300 ميليون دالر نيــز بوده و رتبه 
سومين خريدار بزرگ كاالي ايراني را به خود اختصاص 

داده است.
از سوي ديگر تركيه با صادرات 3 ميليون و 500 هزار تن 
كاال به ارزش 3 ميليارد دالر، سومين صادركننده عمده 
به ايران بوده كه در مقابل 5ميليون و 400 هزار تن كاال به 
ارزش يك ميليارد و 800 ميليون دالر نيز از ايران واردات 
داشــته و رتبه چهارم مقاصد صادراتي ايران را  به خود 

اختصاص داده است.
براســاس آمارها، چهارمين فروشــنده عمــده كاال به 

ايران در 9 ماه امسال كشــور هند بوده كه يك ميليون و 
800هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون 
دالر به ايران فروخته و در مقابل مبالغ بسيار كمتري از 
ايران واردات داشــته؛ به گونه اي كه در فهرست مقاصد 
صادراتي ايران قرار نگرفته اســت. آلمان نيز پنجمين 
صادركننده عمده به ايران و تنها كشور اروپايي موجود 
در اين فهرست اســت كه در 9 ماه امسال 911 هزار تن 
كاال به ارزش يك ميليــارد و 300 ميليون دالر به ايران 

صادر كرده است.
عالوه بر اين كشــورها كه صادرات قابل توجهي به ايران 
داشته اند و 3 مورد از آنها يعني چين، امارات و تركيه در 
حوزه واردات ايران نيز درخشيده اند، كشورهاي عراق و 
افغانستان نيز به عنوان دو مشتري عمده كاالهاي ايراني 
در فهرست تجارت خارجي 9ماهه قرار دارند؛ به گونه اي 
كه عراق در ايــن دوره زماني بــا واردات 20 ميليون و 
800هزار تن كاال به ارزش 5 ميليارد و 900 ميليون دالر 
از ايران، در رتبه دومين مشتري عمده كاال و محصوالت 
ايراني را به خود اختصاص داده و بعدازآن افغانســتان با 
خريد 5ميليون و 200 هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد 
و 700 ميليون دالر، جايگاه پنجــم عمده ترين مقاصد 

صادراتي ايران را از آن خود كرده است.
همچنين آمارها نشان مي دهد در 9 ماه امسال، 5ميليون 
و 200 هزار تن كاال از طريق قلمرو ايران به كشــورهاي 
همسايه ترانزيت شده، كه نســبت به مدت مشابه سال 
قبل 10.9 درصد كاهش يافته و احتماال محدوديت هاي 

تجاري كرونا يكي از عوامل عمده آن بوده است.

فرمول جديد، جايگزين آزادسازي قيمت 18خودرو توليد داخل شد

 براساس فرمول جديد شوراي رقابت، براي تعيين قيمت 11خودرو كم تيراژ ايران خودرو  و 7محصول سايپا، رشد 50درصدي 
تيراژ توليد جايگزين نرخ تورم بخشي شد. نرخ اين خودروها حداكثر تا پايان دي ماه جاري اعالم مي شود

خودرو

تجارت

مخالفت شوراي رقابت با آزادسازي قيمت خودروهاي کم تيراژ

گزارش

ابعاد سفر اردكانيان به بغداد؛ مسافر بعدي كيست؟

پيام ايران به عراق: 
بدهي تان را بپردازيد

ايران طلب اش را مي خواهد و عراق مســدود بودن 
مسير انتقال پول را بهانه اي براي پرداخت نكردن 
بدهي های خــود قرار داده اســت. ايــران هم در 
مقابل ميزان صادرات گاز به عــراق را به طور قابل 
مالحظه اي كم كرده تا بتواند بخشــي از 5ميليارد دالر طلب اش بابت 
فروش گاز به كشور همسايه را بگيرد. از سوي ديگر با باال رفتن مصرف 
داخلي برق و گاز در كشور، احتمال اختالل در روند صادرات برق و گاز 
به كشور عراق جدي تر شده و در اين اختالف نظر بين 2 كشور همسايه، 
همســايه هاي ديگر ازجمله تركيه در تالش براي پر كردن جاي خالي 
ايران هستند. ديروز رضا اردكانيان، وزير نيرو راهي بغداد شد تا مقامات 
عراقي را راضي كند تا پول ايران را بدهنــد. آيا مقاومت عراقي ها باعث 
خواهد شد تا در روزهاي آينده دوباره عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي چمدان هايش را ببندند و براي مذاكرات جدي با مقامات بانكي 

عراق به بغداد برود؟ 

طلب 6ميليارد دالري گازي ايران
شــركت ملي گاز ايران اعالم كرد، وزارت برق عــراق بابت واردات گاز 
5ميليارد دالر به شركت ملي گاز ايران بدهكار است كه 3ميليارد دالر آن 
در بانك عراقيTBI  مسدود و غيرقابل استفاده مانده است. اين شركت 
با اشاره به اينكه كاهش صادرات گاز به عراق پس از اخطارهاي چندباره 
قراردادي انجام شده، يادآور شد: 2ميليارد دالر از بدهي سررسيد شده 
وزارت نيرو را نيز هنوز وزارت برق عراق پرداخت نكرده و افزون بر اين ها، 
طرف عراقي، طبق قرارداد في مابين، بيــش از يك ميليارد دالر نيز به 

شركت ملي گاز ايران بابت جرائم قراردادي بدهكاري دارد.
شــركت ملي گاز ايران تأكيد مي كند: صادرات گاز به عراق، موضوعي 
اقتصادي و تجاري است، اما از طرفی ايران با بستانكاري 6ميليارد دالري 
از طرف عراقي، از هيچ منفعتي برخوردار نشده؛ درحالي كه هدف ايران 
از صادرات، درآمد است و اين پول براي خريد غذا و دارو مصرف مي شود. 
از اين رو اين شركت پس از اخطارهاي مكرر كه با بي توجهي طرف عراقي 
روبه رو شده، طبق مفاد قرارداد، به كاهش مقدار گاز صادراتي اقدام كرده 
است. اطالعيه رسمي شركت ملي گاز ايران در واكنش به اظهارنظر يك 
مقام عراقي صادر شده كه گفته بود: صادرات گاز ايران به عراق به علت 
پرداخت نشدن بدهي قبلي به يك دهم كاهش يافته است. احمد موسي، 
ســخنگوي وزارت برق عراق، بدهي پرداخت نشده كشورش به ايران را 
2.7ميليارد دالر اعالم كرد و افزود: ما از وزارت اقتصاد عراق خواسته ايم 
تا موضوع بدهي پرداخت نشــده به ايران را حل كنند تا از خاموشي در 

بغداد و ديگر شهرها جلوگيري شود.

سفر مبهم وزير نيرو به بغداد
رضا اردكانيان، رئيس ايراني كميســيون مشــترك اقتصادي ايران و 
عراق ديروز در سفر به بغداد با وزير برق، وزير تجارت و البته رئيس كل 
بانك مركزي عراق ديدار و مذاكره كرد، اما جزئياتي از اين سفر و توافق 
احتمالي براي وصول مطالبات ايران منتشــر نشــده است. گفته شده 
هدف از اين سفر، بحث بر سر روابط دوجانبه و همكاري در زمينه هاي 
اقتصادي ، تجاري و تقويت و گســترش تعامالت بين 2كشور بوده، اما 
سؤال اصلي اين است كه پاسخ وزير برق و رئيس كل بانك مركزي عراق 
چه بوده است. ايرنا، خبرگزاري دولت، گزارش داده وزير نيرو در ديدار 
با مصطفي مخيف، رئيس بانك مركزي عــراق، درباره روابط دوجانبه و 
همكاري در زمينه هاي مالي و پرداخت بدهي هاي عراق به ايران به خاطر 

فروش برق و گاز و مكانيسم پرداخت آن بحث و گفت وگو كرد.

همتي دوباره راهي عراق مي شود؟
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي كه از ابتداي امسال تاكنون 
2بار براي حل مناقشه بانكي بين 2 كشــور ايران و عراق به بغداد سفر 
كرده، به احتمال زياد مسافر بعدي براي پيگيري مطالبات ايران خواهد 
بود. او كه 21مهرماه امسال به بغداد سفر كرده بود، پس از ديدار با همتاي 
عراقي اش گفت: اميدوارم با اراده اي كه نزد مقامات عراقي وجود دارد، 

مشكالت بانكي و مالي ميان 2كشور حل شود.
براساس توافق مهرماه  در بين روســاي كل بانك هاي مركزي 2كشور 
قرار بود كه با دستور نخســت وزير عراق، منابع ارزي ايران چندميليارد 
دالر آزاد و براي تأمين و واردات كاالهاي اساسي و ضروري مورد استفاده 
قرار گيرد؛ دوطرف توافق كرده اند تا سطح همكاري ها با برداشته شدن 
موانع بانكي افزايش يابد. همان زمان همتي گفته بود: جلسه مشترك 
سه جانبه با روســاي بانك مركزي و بانك تجارت عراق به توافق بر سر 
آزاد كردن منابع مالي ايران با هدف خريد كاالهاي اساسي براي كشور 
منجر شده است. ايران درنتيجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالي 
چشمگيري در بانك هاي عراق دارد، اما مانع اساسي بين 2كشور به رفتار 
بانك تجارت عراق و معذوريت هاي بانك مركزي عراق است كه قرار شده 

اين موانع برداشته شود.

روي خوش واردات و صادرات به تحوالت پاييزي
آمارهاي مربوط به تجارت خارجي ايران در آذرماه از افزايش 10درصدي صادرات و رشد 

31درصدي واردات نسبت به ماه قبل حكايت دارد
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انتقادازطوالنيشدنروندتصميمگيري
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با انتقاد از طوالني شدن روند اصالح نرخ نان، گفت: 
نمي دانم چرا بايد فقط اصالح نرخ نان در هيأت دولت مطرح شود اما شوينده ها اخيرا 
حدود 25درصد گران شده اســت، آيا نانوايي نيازمند استفاده از شوينده ها نيست؟ 
نوروز مقدم تأكيد كرد: بهتر است مســئوالن يك دليل بياورند كه چرا نان نبايد گران 
شود اگر نمي خواهند نرخ نان را متناســب با هزينه تمام شده توليد اصالح كنند، بايد 

مابه التفاوت رشد هزينه روزانه 300تا 500هزار توماني توليد انواع نان سنتي به نانوايان بازگردانده شود تا نرخ نان 
ثابت بماند. رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در مورد گاليه مصرف كنندگان از افزايش قيمت و افت كميت و كيفيت 
نان طي چند ماه اخير گفت: به دليل تعلل مسئوالن در اصالح نرخ نان، برخي نانوايي ها به تدريج با احتساب هزينه 
تمام شده توليد، قيمت انواع نان را از 100تا 400تومان  افزايش داده اند. بيم آن مي رود اين رويه باعث هرج و مرج در بازار 
نان شود. نوروز مقدم افزود: وقتي با گذشت 10 ماه از ارائه آناليز قيمت و درخواست اصالح نرخ، اقدامي براي اصالح و 
ابالغ رسمي نرخ ها نشده و هزينه توليد افزايش يافته است، نانوا بايد چه كار كند.  او افزود: بيم آن مي رود كه مشخص 
نشدن وضعيت اصالح نرخ نان، به دليل درپيش بودن برخي وقايع سياسي پيش رو مانند انتخابات رياست جمهوري 
در سال 1400، عمال بررسي نرخ نان به نيمه دوم سال آينده موكول شود. اكنون با 300تومان نمي توان هيچ كااليي 
خريد و يك لواشي با فروش روزانه 1000عدد نان به نرخ هر قرص 300تومان، تنها مي تواند دو كيلوگرم گوشت بخرد. 
رئيس اتحاديه نانوايان تأكيد كرد: نانوايي ها با افزايش هزينه هاي توليد با مشكل مواجه شده اند اما مسئوالن نرخ 
نان را اصالح نمي كنند. با اين روند بيم آن مي رود تا درصورتي كه نرخ مصوب مثاًل نان لواش 450تومان تعيين شود نيز 

نانواياني كه اكنون اين نوع نان را به نرخ 500تومان مي فروشند در آينده از نرخ مصوب نان پيروي نكنند.

رشــد هزينه تمام شده توليد و  بازار
طوالني شــدن روند بررســي 
درخواست نانوايان براي اصالح 
نرخ نان موجــب افزايش نرخ 
برخي انواع نان ســنتي در تهران شده است. گفته 
مي شود احتماال وزير صنعت طرح افزايش قيمت نان 

را به هيأت وزيران ارائه خواهد كرد.
به گزارش همشهري، رشــد هزينه تمام شده توليد 
درخواســت اتحاديه نانوايان بــراي افزايش قيمت 
نان را به دنبال داشته است. نانوايان از سهم حداكثر 
30درصدي آرد يارانه اي در هزينه تمام شده توليد 
نان ســخن مي گويند و تأكيد مي كننــد افزايش 
70درصــدي هزينه هاي جانبي توليــد نان زمينه 
افزايش 400تا 500هزار توماني هزينه هاي روزانه 

نانوايي ها بنابر نوع نان را به دنبال داشته است. 
با اين حال مسئوالن دولتي با خودداري از هرگونه 
اظهارنظر در مورد سرنوشت اصالح نرخ نان، اخبار 
مطرح شده در اين زمينه را تكذيب مي كنند. اخيرا 
عباس قبادي، دبير ســتاد تنظيم بــازار با تكذيب 
افزايش قيمت نان اعالم كرد تعيين نرخ نان همچنان 
برعهده استانداري هاست و هرگونه اظهارنظر مطرح 

شده ديگر در اين زمينه فاقد وجاهت قانوني است.

افزايش نرخ در عمل
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري نشان 
مي دهد برخي نانوايان ســنتي براي جبران هزينه 
تمام شــده توليــد، در هفته هاي اخير نــرخ انواع 
مختلف هر قــرص نان خود را 100تــا 400تومان 
افزايش داده اند. برخي نانوايي ها هم با اســتفاده از 
افزودني هاي مجاز مانند كنجد و سياه دانه يا فروش 
هر عدد نايلون به نرخ هزار تومان به مشتريان، عمال 

نان را به نرخ روز به دست مشتريان مي رسانند. 
به گفته نانوايان، درخواســت اصالح نــرخ انواع نان 
ســنتي در كالنشــهر تهران با ارائــه آناليز قيمت 
تمام شــده در اتحاديــه نانوايان، پــس از طرح در 
كارگروه آرد و نان استانداري با نظر موافق به وزارت 
كشور ارائه شده و آخرين شنيده ها حاكي از آن است  
كه وزير صنعت احتماال اين درخواست را براي بحث 

و بررسي به هيأت وزيران ارائه خواهد كرد.

نانوايان به دنبال اصالح نرخ نان 
بيژن نــوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي 
تهران در گفت وگو با همشهري با اشاره به مقاومت 
مســئوالن دولتي براي جبران هزينه تمام شــده و 
اصالح نرخ نان، گفت: سال گذشــته بعد از 5سال 
تثبيت نرخ نان )از 93تا 98( سرانجام ستاد تنظيم 

بازار با افزايش 40درصدي نرخ نان موافقت كرد. 
نوروز مقدم افزود: در همان زمــان اتحاديه نانوايان 
درخواست افزايش 100درصدي قيمت نان را براي 
جبران هزينه تمام شــده توليد به ستاد تنظيم بازار 

ارائه كرده بود. او افزود: در سطر آخر بخشنامه سال 
گذشته افزايش نرخ نان اعالم شده بود كه نرخ هاي 
مصوب اعالم شده نان سنتي در تهران تا زماني كه 
قيمت گندم، آرد يا ساير هزينه هاي جانبي توليد نان 

افزايش نيابد، مالك عمل خواهد بود. رئيس اتحاديه 
نانوايان، افزود: براساس اين مصوبه، از ابتداي امسال 
به دليل افزايش هزينه توليد نان، نرخ هاي اعالم شده 

قبلي نيز معتبر نيست. 

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در گفت وگو با همشهري: هزينه تمام شده روزانه 
توليد انواع نان سنتي در تهران از 400تا 500هزار تومان افزايش يافته است

تنورافزايشقيمتنان،داغشد

 اثر خانه نشيني
بر افزايش مصرف پنير پيتزا 

سوپرماركت پنير پيتــزا يكــي از پركاربردترين پنيرهاي 
آشــپزي و يكي از پرطرفدارتريــن پنيرها در 
جهان است. البته واقعيت اين است كه پنيري 
به نام پنير پيتــزا وجود ندارد امــا از آنجا كه 
معروف ترين غذاي طبخ شده با اين نوع پنير، پيتزاست، خود پنير هم 

به اين نام معروف شده است. 
آنچه به نام پنير پيتزا مي شناســيم، اغلب پنير موزارالست كه در 
بسته بندي هاي مختلف و به صورت رنده شده به بازار عرضه مي شود. 
اما تنها پنير مــوزارال براي پختن يك پيتزاي لذيــذ با عطر و طعم 
دلچسب، كافي نيســت. براي اينكه اســتفاده از پنير پيتزا بهترين 
نتيجه را ايجاد كند، از تركيب پنيرهاي مختلف اســتفاده مي شود 
تا كشساني مطلوب، عطر خوش و طعم بهتر ايجاد شود. استفاده از 
پنير پيتزا، امروزه بسيار فراگير است و اين نوع پنير و البته پنيرهاي 
تخصصي ديگر نه تنها در پيتزا بلكه در انواع غذاهاي ديگر مثل پاستا، 
ساندويچ هاي مختلف و حتي سوپ ها استفاده مي شوند. فراگيري اين 
نوع پنير باعث شده شركت هاي صنايع غذايي زيادي در زمينه توليد 
آن فعال باشند كه البته معروف ترين آنها در ايران همان شركت هاي 
صنايع لبني معروف هستند. برندهاي مطرح پنير پيتزا در ايران كاله، 
داليا، مطهر، 9595، پگاه، 202، 206و برندهاي كمتر شناخته شده 
كانيار، ساتل و داسيله اند. بسته بندي هاي اين پنير نيز متنوع است 
كه كوچك ترين بسته بندي ها 180تا200گرمي هستند و متوسط ها 
500گرمي. البته بسته هاي يك يا 2كيلويي هم امروزه توليد مي شود 
كه اگرچه براي رستوران ها و فســت فودي ها طراحي شده، ولي به 
خانه ها هم راه پيدا كرده است. مقايسه قيمت ها نشان مي دهد خريد 

بسته هاي بزرگ تر به صرفه تر و اقتصادي تر است. 
هر بســته نيم كيلويي پنير پيتزا بين 50تا 60هزار تومان، بســته 
به برند آن قيمــت دارد و 2كيلويي ها 170هزار تومان. در بيشــتر 
سوپرماركت ها بسته هاي كوچك و متوسط پنير پيتزا عرضه مي شود، 
چون براي مصارف خانگي پرمتقاضي تر هســتند و اگر مي خواهيد 
پنير پيتزا را در بسته هاي بزرگ تر تهيه كنيد بايد به فروشگاه هاي 
زنجيره اي برويد. نكته در خريد پنير پيتزا اين است كه در بعضي از 
بسته بندي ها پنير رنده شده را به صورت تك رنگ )سفيد( و در بعضي 
ديگر به صورت 2 رنگ )ســفيد و نارنجي( مي بينيد. اين پنيرهاي 
نارنجي رنگ همان چدار يا گودا هستند كه البته در ميزان كش آمدن 
و كيفيت تأثيري ندارند، بنابراين مي توانيد به دلخواه هركدام از آنها را 
انتخاب كنيد. اما نكته مهم اين است كه اين پنيرهاي رنگي بايد حتما 
نارنجي باشند، زيرا چدار كامال رنگ نارنجي مشخصي دارد و اصال زرد 
نيست. نكته جالب ديگر اين است كه خريد پنير پيتزا از زمان شيوع 
كرونا در ايران بسيار بيشتر شده؛ چون مردم بسياري از غذاهايي را 
كه پيش از اين در رستوران ها مي خوردند حاال با يك جست و جوي 

كوچك در اينترنت و تهيه مواد الزم، در خانه مي پزند.

قيمت پنير پيتزا در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
34.900مخلوط رويال- 450گرميكاله
51.300رنده شده-500گرميداليا
51.300موزارال رنده شده -كم چرب- 500گرميداليا
50.000رنده شده- 500گرميكاله
53.000مخلوط- 500گرميمطهر
51.000پروسس- 500گرميمطهر
17.000پروسس- 180گرميمطهر
48.000موزارال- رنده شده-50گرمي202
60.000موزارال- 500گرميكاله
173.000پروسس رنده شده- 2كيلويي206
178.500موزارال رنده شده- 2كيلويي202

قيمت جديد ميوه و سبزي در ميادين

قيمت جديد ميوه و سبزي درميادين ميوه و  تره  بار
تره بار شهرداري تهران اعالم شد. به گزارش 
همشهري، نرخنامه جديد اين سازمان نشان 
مي دهد قيمت برخي اقالم عرضه شــده در 
ميادين نسبت به نرخ هاي قبلي اين محصوالت در ماه هاي گذشته 

كاهش يافته است.
 

قيمت جديد انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت مشخصاتنوع محصول

12.900رسيده و سالم- بدون آفت زدگيبه
12.800بدون حبه و آفت زدگيانگور شاهرودي

14.200ممتاز- پوست نازك- باالي 200گرمانار
9.700سانگين)توسرخ( سالم و رسيده- باالي 100گرمپرتقال

9.900يكدست و سالم – باالي 200گرمپرتقال تامسون شمال
12.200يكدست و سالم   -باالي 200گرمپرتقال تامسون جنوب

19.800رسيده- قرمز تيره- فاقد لهيدگيتوت فرنگي
11.800رسيده و آبدار- باالي 80گرمنارنگي كينو

12.700رسيده و بدون رنگ آوري- باالي 70گرمكيوي
8.500يكدست و درشت- باالي 135گرمسيب قرمز لبنان
9.900رنگدار و درشت- باالي 130گرمسيب زرد لبنان

14.900رسيده- بدون آفت و لهيدگيازگيل
13.900سالم و رسيده- باالي 70گرمخرمالو

6.400يكدست و سالمگريپ فروت
22.000رسيده و زرد با نوك سبز-110گرمموز

17.900سالم و رسيده – بدون آفتگالبي

وزيــر اقتصـــاد درحــالي از  بورس
عـرضه واحــــد هاي صندوق 
سرمايه گذاري دارا دوم تا پايان 
سال خبر داد كه آمار ها نشان 
مي دهد قيمت واحد هاي عرضه شده صندوق دارايكم 
و پااليش يكم از زمان عرضه تاكنون با نزول مواجه 
شده و به زعم اغلب سهامداران عرضه صندوق هاي 
سرمايه گذاري دولتي يك تجربه شكست خورده و 
حتي به جو بي اعتمادي در بازارســرمايه دامن زده 

است.
به گزارش همشهري، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد 
اعالم كرد: صندوق دارا دوم، شامل باقيمانده سهام 
دولت در ســهام بانك ها و بيمه ها، تا پايان ســال 
عرضه مي شــود. به گفته او، حتي شــايد صندوق 
سرمايه گذاري فوالدي هم عرضه شود. پيش تر دولت 
صندوق هاي سرمايه گذاري دارا يكم و پااليش يكم را 

در نيمه نخست سال عرضه كرده بود.
صندوق سرمايه گذاري دارا يكم در 13 ارديبهشت ماه 
1399 پذيره نويسي شــد. 3 ميليون نفر به خريد 
واحدهاي اين صنــدوق اقدام كردند. بعــد از اين 
پذيره نويسي، معامالت واحد هاي اين صندوق به طور 
مستقيم از طريق بورس از 4تير ماه آغاز شد. در فاصله 
كوتاهي قيمت هر واحد از اين صندوق در بازار سهام 
به مرز 34هزار تومان رســيد. اما اين قيمت چندان 

دوام نداشــت و بعد از آن قيمت يونيت)واحد( هاي 
اين صندوق شــروع به نزول كرد؛ به طــوري كه از 
آن تاريخ تاكنــون قيمت واحد هــاي اين صندوق 
به طور مــداوم ظرف 6 ماه گذشــته نــزول كرده و 
اكنون به محــدوده 16هزارو 820تومان رســيده 
اســت. قيمت اين واحدها در هنگام پذيره نويسي 
در ارديبهشــت ماه امســال، 10هزار تومان تعيين 
شده بود. اگر چه سرمايه گذاراني كه واحد هاي اين 
صندوق را خريــداري كرده اند هنــوز وارد زيان )از 
اصل سرمايه( نشــده اند، اما با محاسبه ميزان تورم 
در 6 ماه گذشته، بازده 250درصدي شاخص و نزول 
50درصدي واحد هاي ايــن صندوق مي توان گفت 
عمال خريداران واحد هاي اين صندوق بازده مطلوبي 
نداشته اند و حتي زيان هم كرده اند؛ ضمن اينكه اين 
نزول به افت اعتماد عمومي به عرضه هاي دولت هم 
منجر شد؛ به ويژه آنكه بعد از آن عرضه يونيت هاي 
صندوق سرمايه گذاري پااليش يكم هم به سرنوشت 

مشابهي دچار شد.
وضعيت صندوق پااليش يكم حتــي بدتر هم بود؛ 
به طوري كه از آغاز معامالت ايــن صندوق در بازار 
ســهام قيمت واحد هاي اين صنــدوق از محدوده 
13هزار تومان به 8هزارو 230تومان رسيده است. 
اما چرا چنين اتفاقي رخ داد و ريشه هاي اين نزول و 

بي اعتمادي شكل گرفته عليه دولت چيست؟

چرا دولت به سمت  ETFها رفت؟
براي حــل معما و چالش هاي به وجود آمده برســر 
عرضه دو صنــدوق ســرمايه گذاري دارا و پااليش 
يكم بهتر است به بررســي داليل واگذاري سهام با 
چنين روشي بپردازيم. بخش عمده سهامي كه در 
2 دهه گذشته فروخته شده است يا از طريق مزايده 
و مذاكره و سهام عدالت بوده يا اينكه به روش حراج، 
بلوك سهام شركت هاي بزرگ در بورس و فرابورس 
فروخته شده اســت. اما چرا دولت به سمت تغيير 
در روش واگذاري ها رفت و هدفــش از عرضه دارا و 

پااليش يكم چه بود؟
امسال 33 هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي 
دولتي فروخته شده كه از اين ميزان 18 هزار ميليارد 
تومان آن در قالب 2صندوق سرمايه گذاري دارايكم 
شــامل باقيمانده ســهام دولت در بانك هاي ملت، 
تجارت، صادرات ايران و بيمه هــاي البرز و اتكايي 
امين و پااليش يكم شامل باقيمانده سهام دولت در 
پااليشگاه هاي تبريز، تهران، اصفهان و بندرعباس 
واگذار شــد. اين تحقق درآمد از محل عرضه سهام 
در سال هاي اخير بي سابقه بوده و رشد قابل توجهي 
نسبت به سال قبل داشته است. دليل آن هم تغيير 
شيوه واگذاري بوده اســت. در واگذاري هايي كه به 
روش نقد و اقساط در گذشته انجام مي شد، ريسك 
وصول نشدن اقساط در آينده هميشه وجود داشت، 
اما در واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري يا 
 اي تي اف ها)ETF( مبلغ فروش همان ابتدا به صورت 
نقد دريافت مي شود، عماًل ريســك وصول نشدن 
اقســاط در آينده به صورت كامل از بين مي رود و با 
واگذاري سهام از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري، 
دولت هم مي تواند به منابع نقدي دسترسي داشته 
باشــد  و هم ميزان درآمد حاصل شــده بيشتر از 

گذشته است.

دليل شكست چه بود؟
بررسي ها نشان مي دهد هدف اصلي دولت در تغيير 
روش واگذاري ها به دليل تنگناهاي مالي ناشــي از 
تحريم ها و همينطور شيوع كرونا، افزايش درآمدزايي 

و دسترسي به منابع نقد بوده است.

نگاه صرف به درآمد زايي موجب شد نوسان قيمت 
واحد هاي اين صندوق ها بــراي دولت چندان مهم 
نباشد در ابتدا هيچ بازارگرداني براي اين صندوق ها 
درنظر گرفته نشــد. حاال هم كه ايــن صندوق ها 
بازار گردان دارند. به زعم كارشناسان به دليل بزرگ 
بودن ابعاد آنها بازارگردان ها نمي توانند صندوق ها را 

به درستي راهبري كنند.
درنظر نگرفتن بــازار گردان بــراي اين صندوق ها 
از همان ابتدا موجب شــد اين صندوق ها به محل 

نوسان گيري برخي سهامداران خرد تبديل شود.
محمد خبري زاد، كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
مي گويــد: دارا يكم يــك صندوق اســت و ارزش 
صندوق ها بايد براســاس خالــص ارزش دارايي ها 
محاسبه شود، اما قيمت دارا يكم براساس 75درصد 
خالص ارزش دارايي ها محاسبه مي شود. اين اتفاق 
در شركت هاي سرمايه گذاري عادي است، اما تفاوت 
قيمت صندوق ها با خالص ارزش دارايي ها بايد حدود 
5 درصد باشــد. او مي افزايد: چون صندوق دارا يكم 
بازارگردان نداشت نوسان قيمت آن با خالص ارزش 

دارايي ها بيش از 20درصد شد. 
بر اين اســاس صندوق دارا يكم 20درصد پايين تر 
از خالص ارزش دارايي هاي صندوق در بازار ســهام 
معامله مي شــد و چون بازارگردان نــدارد به محل 
نوســان گيري براي ســهامداران خرد تبديل شد و 
اگر بازارگردان با منابع كافي وارد عمل شود به مرور 
قيمت صندوق به خالــص ارزش دارايي ها خواهد 

رسيد و رشد خواهد كرد.
همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه درباره داليل 

شكست عرضه پااليش يكم به عنوان دومين صندوق 
سرمايه گذاري دولتي مي گويد:در مورد پااليش يكم 
حرف اساسي قبل از واگذاري اين بود كه دولت يك 
رگوالتوري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي قرار دهد 
تا بتواند شفافيت را در بخش پااليش ايجاد كند؛ به 
اين معني كه مثاًل وقتي يك پااليشگاه نفت مي خرد 
مشخص شــود چه نفتي را با چه قيمتي خريده و 
صورتحساب خريد اعالم شــود يا وقتي دولت نفت 
را با تخفيف سنگين به خارجي ها مي فروشد همان 

تخفيف ها را به داخلي ها هم بدهد.
دارابي ادامه داد: در واقع موفقيــت دارا دوم در گرو 
شفاف سازي  اقتصاد پااليشــگاه است كه متأسفانه 
هم اكنون چنين چيزي وجود ندارد. او گفت: دولت هر 
زمان كه بپذيرد اين كارها را انجام دهد وضعيت اين 
صندوق بهبود مي يابد، اما هم اكنون كسي نمي داند 

روند دارا دوم چطور خواهد بود.
دارابي تأكيد كرد: دارا دوم بايد يك بازارگردان قوي 
داشته باشــد تا حداقل ارزش ســهام را متناسب با 
ارز خالص دارايي هاي آن نگــه دارد، اما هم اكنون 
يك آشــفتگي در قيمت و ارزش دارا اول و پااليش 
يكم داريم و ايــن حالت به خاطر نبــود بازارگردان 
ايجاد شــده است؛ به همين دليل ســازمان بورس 
بايد يك بازارگردان قوي براي اين صندوق ها اعالم 
كند تا بازارگردان تضمين كنــد كه ارزش هر واحد 
صندوق متناسب با ارزش خالص دارايي ها باشد. اگر 
سازمان بورس يك مجوز بازارگرداني به يك مجموعه 
ســبدگرداني بدهد گام مؤثري در حفظ ارزش اين 

صندوق ها برداشت است.

همشهري چشم انداز عرضه سومين صندوق سرمايه گذاري دولتي را بررسي مي كند

وزير اقتصاد از عرضه دارا دوم تا پايان سال خبر داده اما بسياري تجربه واگذاري دارايكم و پااليش يكم را شكست خورده مي دانند
واگذاري ETFها؛ شكست يا موفقيت

دفاعيهوزيراقتصادازعرضهETFها
درحالي كه انتقاد هاي زيادي نسبت به واگذاري صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي وجود دارد،  وزير اقتصاد در دفاع از 
واگذاري سهام به روش صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETFها( گفت: عمده شواهد واگذاري  انجام پذيرفته در 
سال هاي اخير بيانگر آن است كه خصوصي سازي شركت هاي دولتي از طريق عرضه در بورس منافع بيشتر و چالش هاي 
كمتري را به دنبال داشته و بايد اذعان كرد كه واگذاري از طريق بازار سرمايه نسبت به روش هاي خارج از بازار از مزاياي 
بيشتري برخوردار است. فرهاد دژپسند ادامه داد: در واگذاري هايي كه به روش نقد و اقساط انجام مي شود، ريسك وصول 
نشدن اقساط در آينده هميشه وجود داشت؛ به نحوي كه خريداران شــركت هاي واگذار شده به روش مزايده عمدتا در 
بازپرداخت اقساط به مشكل بر مي خورند و فراواني آنها در جدول بدهكاران اقساط معوق سازمان خصوصي سازي بيشتر از 
خريداران بلوك هاي بورس است. وزير اقتصاد ادامه داد: ويژگي روش اخير وجود امكان انتقال مالكيت به افراد بيشتر است، 
چون هر شخص با هر سرمايه اي قادر است در اينگونه عرضه ها حضور يابد، ضمن اينكه، چون تخفيف داده مي شود، امكان 
توزيع ثروت بهبود پيدا مي كند. وزير اقتصاد افزود: از منظر تامين منابع نيز براي دولت ارجحيت دارد چرا كه سريع تر به 
نتيجه مي رسيم. عرضه بلوكي سهام برخي شركت ها را چندبار تجربه كرديم و به دليل نبود متقاضي، موفق نبود. نياز به منابع 
فراوان براي اندك متقاضيان و توجه به فضايي كه در مورد خصوصي سازي ، اخيراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا براي 
مشاركت در خريد بلوكي سهام شركت ها را به نحو قابل توجهي كاهش داده است، به نحوي كه در جلسات متعدد، باوجود 

ارائه مشوق هاي مختلف باز هم بخش خصوصي تمايلي براي خريد بنگاه هاي دولتي از خود نشان نداد.

 رشد نامحسوس طال 
با نگاه به اونس

بهاي اونس در بازارهاي  سكه و طال
جهاني روز سه شــنبه 
0.23درصــد رشــد 
داشت و اين بار برخالف 
روز دوشنبه بازار طالي ايران نيز به تبعيت از 

آن رشد داشت. 
به گزارش همشــهري، روز سه شنبه رشد 
بهاي اونس، قيمت را در بازار طالي ايران هم 
باال كشيد و گرچه تحت تأثير كاهش اندك 
قيمت دالر اين افزايش چنــدان زياد نبود 
اما توانســت قيمت هر مثقال طال را در بازار 
طالي تهران 25هزار تومــان افزايش دهد. 
روز گذشــته تا ســاعت 17بعدازظهر براي 
هر مثقال طال قيمــت 4ميليون و965هزار 
تومان به ثبت رسيد و هر گرم طالي 18عيار 
يك ميليون و146هزار تومان قيمت گذاري 
شد كه در مقايسه با دوشنبه افزايش 6هزار 

توماني داشت. 
سكه اما با وجود نوسانات بسيار در طول روز 
سرانجام در قيمتي كه روز دوشنبه به ثبت 
رسانده بود، ثابت ماند و هر قطعه سكه امامي 
11ميليون و750هــزار تومان قيمت خورد. 
ســكه بهار آزادي 50هزار تومــان افزايش 
داشــت و دوباره به 11ميليــون و400 هزار 
تومان رسيد. نيم سكه و ربع سكه با 20هزار 
تومان افزايش به ترتيب به 6ميليون و220هزار 
و 4ميليون و150هزارتومــان رســيدند 
و ســكه گرمي بــدون تغيير قيمــت، در 

2ميليون و350هزار تومان ثابت ماند.

قيمت طال در بازار   تا ساعت 17 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي
4.965.000مظنه تهران

1.146.170طالي 18عيار )گرم(
11.750.000سكه طرح جديد
11.400.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه
4.150.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

او افزود: در نشســت 29تير ماه امسال ستاد تنظيم 
اعالم كرد كــه بايد ســازمان حمايت با بررســي 
درخواســت اتحاديه نانوايان، نتايج بررسي و آناليز 
خود از قيمت تمام شده نان را در جلسه بعد ارائه دهد 
اما از ارائه اين آناليز خبري نشــد. در ادامه كارگروه 
ملي آرد و نان از ســتاد تنظيم بــازار جدا و هرگونه 
تصميم گيري در مورد نان به اين كارگروه واگذار شد 
و در ادامه نيز اين كارگــروه اعالم و اصالح نرخ را به 

استانداران واگذار كرد.

درخواست افزايش 80درصدي قيمت نان
رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهران در مورد روند 
بررســي و اصالح نرخ نــان در اســتانداري تهران، 
گفت:اتحاديه نانوايان با ارائه آناليز قيمت تمام شده 
به كارگــروه آرد و نــان درخواســت افزايش 70تا 
80درصدي قيمــت انواع نان ســنتي را ارائه كرده 
اما اســتانداري با نصف اين ميــزان موافقت كرد و 
درخواســت اصالح و افزايش 35تا 40درصدي نرخ 

نان را به وزارت كشور فرستاد. 
مســئوالن اين وزارتخانه اعالم كرده انــد بايد وزير 
صنعت اين درخواست را به هيأت وزيران ارائه كند. 
بيژن نوروز مقدم، افزود: سهم آرد در قيمت تمام شده 
نان 25تا 30درصد اســت و 70تا 75درصد قيمت 
تمام شده توليد نان سنتي ساير هزينه هاي جانبي 
است كه افزايش سر سام آوري داشته است. بيشترين 
افزايش هزينــه توليد نــان مربوط به دســتمزد، 
هزينه هاي جانبي و اقالم خوراكي اســت. مثال نرخ 
حبوب مورد استفاده نيروي انساني در نانوايي ها از 
هر كيلوگرم 8هزار تومان در ســال گذشته به 20تا 
30هزار تومان افزايش يافته است. نوروز مقدم تأكيد 
كرد، اكنون 9 ماه است كه نانوايان براي اصالح نرخ 
نان دوندگي كرده اند اما هنوز هم مي گويند كه قرار 
است هيأت دولت در زمان نامشخص در اين زمينه 

تصميم گيري كند.

افزايش 500هزار توماني هزينه روزانه نانوايي ها
رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران با بيان اينكه از 
ابتداي امسال تا كنون هر نانوايي بنابر نوع نان روزانه 
400تا 500هزار تومان افزايش هزينه توليد نان را 
شــاهد بوده، گفت: اتحاديه آناليز قيمت تمام شده 
را با توجه به اعداد و ارقامي كه مورد موافقت ســتاد 
تنظيم بازار بوده و بر مبناي افزايش بيمه، دستمزد، 
هزينه حمل ونقل، خمير مايه، آب، گاز، برق وسايل 
و لوازم بهداشــتي و مواد غذايي ارائه كرده است و 
بايد مسئوالن با اصالح نرخ نان زودتر فكري به حال 
نانوايان كنند. زيرا اتحاديه تاكنون نانوايان را با اميد 

اصالح قيمت ها سر پا نگه داشته است.
او افزود: برخي همكاران با احتســاب ســهميه آرد 
يارانه اي و ميزان توليد و فروش نان و ساير هزينه هاي 
مرتبط اعالم كرده اند بايــد نانوايي را تعطيل كنند 
و تغيير شــغل دهند اما اتحاديه مجوز تعطيلي به 
نانوايي ها را كه قوت غالــب مردم را تامين مي كنند 
نمي دهد. اما چگونه مي توانــم به نانوا اعالم كنم كه 
بايد با تحمل زيان به كار خود ادامــه دهد. او افزود: 
اگر توليد نان به صرفه نباشــد نگران آن هستيم كه 
از 3هزار و 500واحــد نانوايي عضو اتحاديه نانوايان 
سنتي و هزار واحد نانوايي سنگكي در تهران، تعداد 

اندكي قادر به ادامه فعاليت باشند.

بالتكليفي درخواســت اصالح نرخ نان موجب افزايش 100تا 
400توماني قيمت ها در برخي نانوايي هاي تهران شده است
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گويا در تبريز اصــرار عجيبي وجود دارد براي اينكه مســعود 
شجاعي سرمربي قطعي تراكتور باشد. محمدرضا زنوزي حتي 
به وضوح گفته: »در ايران گزينه مناسب براي جانشيني شجاعي 
نداريم.« روشن نيست اين اجماع برسر توان كيفي شجاعي از 
كجا مي آيد، اما به هر حال مسعود هم در موقعيت حساسي قرار 
گرفته و بايد يك تصميم كليدي بگيرد. او هنوز حتي از تيم ملي 
هم خداحافظي نكرده، چه برسد به فوتبال باشگاهي. سرمربي 
شدن شجاعي اما فرصت بازي را براي هميشه از او خواهد گرفت؛ 
شبيه اتفاقي كه براي مهدي رحمتي رخ داد و معلوم نيست كه او 
االن از چنين تصميمي رضايت دارد يا نه. گفته مي شود رحمتي 
براي مربي شدن، قيد يك پيشنهاد مالي بزرگ را زد و البته اين 

روزها حال تيمش اصال خوب نيست.

شجاعي، رحمتي دوم؟

در شــرايطي كه همين يك ماه پيش گفته مي شد هيأت مديره 
اســتقالل براي رفع هزينه هاي اضافي درصــدد تعطيلي تيم 
كشتي اين باشگاه است، حاال خبر رسيده عالوه بر حفظ كشتي، 
آبي ها قرار است در رشته تكواندو هم فعاليت كنند! چه آن موقعي 
كه سعادتمند تيم كشتي راه انداخت و چه حاال، قشنگ معلوم 
است كه آخر اين داستان به تراشيده شدن طلبكاران غيرفوتبالي 
براي استقالل خواهد انجاميد؛ درست مثل بازيكنان شطرنج و 
واترپلوي پرسپوليس كه االن دنبال پول شان هستند. اگر شما 
تا هزار سال ديگر هم به اينها بگوييد رئال مادريد با آن عظمتش 
فقط در 2 رشته فوتبال و بسكتبال فعال است و تا 2 سال پيش 
حتي تيم زنان هم نداشت، باز آقايان كار خودشان را مي كنند، 

چون خبري از آينده نگري نيست.

و حاال طلبكاران تكواندوكار استقالل

فيل محسن مســلمان با يك نيمچه درخشــش در سايپا 
ياد هندوســتان كرده و گفته دلش مي خواهــد دوباره به 
پرسپوليس برگردد. مسئله اينجاســت كه او يك روز قلب 
تپنده قرمزها بود، اما خودش قدر موقعيتش را ندانســت. 
بعد هم 2 سال از عمر فوتبالي اش به بطالت گذشت. درست 
در همين روزي كه مســلمان به اصطالح براي بازگشت به 
پرسپوليس چراغ سبز نشان داده، اميد نمازي هم مصاحبه 
كرده و گفته كل مشــكالتش در ذوب آهن زيرســر همين 
بازيكن بوده است! مسلمان تازه اضافه كرده كه فقط 29سال 
دارد و هنوز قيد تيم ملي را نزده. محسن يادش نيست، اما 
او قيد تيم ملي را زماني زد كه با تمارض از همراهي اين تيم 
طفره رفت و با افتخار هم اين موضــوع را اعالم كرد؛ اوايل 
دوران كي روش.بنده خدا ديروز هم كه مصدوم شــد و كاًل 

پرونده بسته شد.

خيلي دير شده رفيق!

نكته بازي

چيزي به آغاز نقل وانتقاالت زمستاني فوتبال 
نمانده. بازيكنان زيادي هستند كه قراردادشان 
تنها تا انتهاي فصل معتبر اســت و پس از آن 
مي توانند به صــورت آزاد و رايگان به هر تيمي 
كه خواستند بروند. قانون به اين بازيكنان اجازه 
مي دهد از ژانويه با باشــگاه بعدي خود به طور 
علني وارد مذاكره شــوند. برخي باشگاه ها هم 
ترجيح مي دهند در فاصلــه نيم فصل مانده به 
پايان قرارداد اين بازيكنان يا با آنها تمديد كنند 

يا با مبلغي پايين آنها را به فروش برسانند.
راموس: كاپيتان رئال هر بار سر تمديد قرارداد 
همين بازي ها را درمي آورد. آخرين واكنش او به 
سؤالي از سوي يك خبرنگار اين بود: »ببينيم چه 
مي شود.« رئال به بازيكنان باالي 30سال قرارداد 
چندساله پيشــنهاد نمي دهد اما شرايط راموس 
فرق دارد. كاپيتان قراردادي سه ساله با حقوق ثابت 
مي خواهد اما باشگاه نهايتا دو ساله پيشنهاد بدهد.
آالبا: مدافع اتريشــي بايرن رفتني است. رئال 
ممكن اســت تنها خريدش در نقل وانتقاالت 
زمســتاني را انجام دهد يا با اين بازيكن براي 
فصل بعد به توافق برسد. آالبا سالي 10 ميليون 
دســتمزد مي خواهد. رابطه چلســي با مدير 
برنامه هاي او بهتر است و چند باشگاه ديگر هم 

آالبا را مي خواهند.
ممفيس: مهاجم هلندي كه براي پيوستن به 
بارســلونا و رونالد كومان بال بال مي زند، هنوز 
نتوانسته به اين رؤيا دست يابد. او قبال هم رؤياي 
بازي در رئال را داشــت. اوضاع مالي بارسلونا 
حتي براي 5ميليون هزينه كردن براي خريد 
اين بازيكن هم مناسب نيست. گفته مي شود او 
به يوونتوس نزديك تر است. يووه يك مهاجم را 
براي ذخيره موراتا كه خودش هم قرضي است 

مي خواهد. شايد آنها يورنته را بگيرند.
اوزيل: با نتيجه اي كه آرتتا مقابل چلسي گرفت 
فعال موقعيتش روي نيمكت مربيگري آرسنال را 
بهبود بخشيده. پس اوزيل در فاصله 6ماه مانده 
به پايان قراردادش بايد بــرود. او به يوونتوس 
لينك شده بود كه باشگاه ايتاليايي اين خبر را 
تكذيب كرد. شايد اوزيل به يك باشگاه تركيه اي 
برود تا در كنار همسرش كه بازيگر ترك است 
بماند. موستافي هم به نظر رفتني است. شايعاتي 
درباره عالقه بارسا به او منتشر شده بود كه بعدا 
تكذيب شد. توريرا هم كه به اتلتيكو قرض داده 

شده ممكن اســت برگردد يا به تورينو قرض 
داده شود.

ديه گو كاســتا: در اتلتيكو زياد بــه او بازي 
نمي رســد. او در فكر ترك دوباره باشگاه است. 
يك بار الليگا را به مقصد چلســي ترك كرد و 
موفق بود. حاال آرسنال خواهان جذب قرضي 

اين مهاجم خشن است.
مســي: در مصاحبه آخرش گفته نمي داند در 
تابســتان تيم را ترك مي كند يا خيــر اما ابراز 
اميدواري كــرده روزي در ليــگ آمريكا بازي 
كند. گمانه زني ها حاكي اســت كه او و دوست 
صميمي اش سوارس احتماال در سال2022در 
تيم اينتر مايامي كه متعلق به ديويد بكام است با 
هم همبازي شوند. اما پيش از آن مسي احتماال به 
پاريس يا سيتي خواهد رفت يا در بارسا مي ماند.

رئالي ها: ممكن است ايسكو قرضي به انگليس 
برود اما محتمل تر است كه در پايان فصل قطعي 
به ســويا برود. اورتون و آرسنال هم شرايط او را 
دنبال مي كنند. يوويچ شايد به ولوز قرض داده 
شود تا جاي خالي خيمنس مصدوم را پر كند و 
براي مدتي پايش به توپ بخورد. اوناي امري به 
كوبو در ويارئال بــازي نمي دهد. براي همين يا 
كوبو به رئال برمي گــردد يا به تيمي ديگر قرض 
داده مي شــود. قرارداد واســكس و مودريچ هم 
به زودي تمام مي شــود اما آنهــا در تيم ماندني 

خواهند بود.
بارســايي ها: برخي بازيكنان به اين باشگاه 
لينك شده اند اما براي خريد آنها پولي در بساط 
نيســت. به دليل مصدوميت پيكه ممكن است 
يك مدافــع باتجربه به صــورت قرضي جذب 
شود؛ بازيكني در سطح موستافي. ريكي پوچ، 
جوان آينده دار بارســا كه كومان به او عالقه اي 
ندارد، مورد توجه آرســنال قرار گرفته است تا 
نيم فصل دوم به صورت قرضي در اين تيم لندني 

بازي كند.
بقيه: اريك گارســيا و آگوئرو ماه هاي پاياني 
قراردادشان را در من سيتي سپري مي كنند و 
ممكن است هردو به  صورت آزاد در پايان فصل 
به بارســلونا بپيوندند. خوان برنات، دركسلر، 
كاواني، لينگارد، واينالــدوم، دي ماريا و... هم 
ممكن اســت برچســب حراج بخورند، چون 
در پايان فصل تاريــخ انقضاي اين محصوالت 

پايان مي يابد.

  حراج زمستاني
   برخي باشگاه ها مجبورند در نقل وانتقاالت زمستاني بازيكنان خود

  را به قيمت پايين واگذار كنند

    ساختمان فدراسيون در مزايده!

تبعات پروژه شكست خورده ويلموتس در تيم ملي ايران تمامي ندارد. پس از صادر 
شدن حكم 6 ميليون و 200 هزار يورويي فيفا عليه فدراسيون فوتبال ايران در پرونده 
مربي بلژيكي، حاال نوبت به شستا رســيده تا به خاطر وام 2 ميليون يورويي ، حكم 
مزايده ساختمان فدراسيون را بگيرد، وامي كه تاج و ديگر مديران وقت فدراسيون 
گرفتند تا قسط اول و دوم ويلموتس را پرداخت كنند و او را به ايران بياورند! ظهر 
ديروز نماينده اين شركت با سمند سفيدرنگ خودش را به محل فدراسيون رساند 
و با اعالم اينكه فرم مزايــده را به صورت كامل پر كرده، خبر از حراج ســاختمان 
فدراسيون برای جبران خسارت وام 2 ميليون يورويی دريافتی فدراسيون فوتبال 
از شستا داد. نماينده شستا قصد داشــت حكمي كه به گفته خودش از قوه قضائيه 
گرفته بود را به ديوار فدراسيون بچسباند اما با دخالت حراست در ابتدا اين اجازه به 
او داده نشد. حتي اين نماينده براي دقايقي به داخل فدراسيون هم رفت تا جلسه اي 
با واحد حقوقي داشته باشد اما در اين جلسه هم توافقي حاصل نشد. نماينده شستا 
40 دقيقه اي هم منتظر حضور نيروهاي انتظامي ماند اما بعد از حاضر نشدن ماموران 
خودش كاغذها را به ديوار چسباند و محل را ترك كرد. هر چند حراست فدراسيون 
خيلي زود اين برگه ها را از روي ديوار پايين آورد اما به نظر مي رسد اين تازه شروع 
ماجرايي جديد براي فدراسيوني ها است، فدراسيوني كه شايد در آينده اي نزديك 

حتي ساختمان هم نداشته باشد.

شفيعي: 
  در بنگالدش   
 آرامش دارم
  مدافعي كه زماني در ليگ كره جنوبي بازي 
مي كرد  اعتقاد دارد پرسپوليس به دليل 
نداشتن خودباوري   به اولسان باخته است

اميرحسين اعظمي| خالد شفيعي حاال يكي از خاص ترين لژيونر هاي اين 
فصل فوتبال ايران به حساب مي آيد، بازيكني كه براي ادامه فوتبالش 
راهي بنگالدش شده و در ليگي توپ مي زند كه 13 تيم دارد! البته ليگ 
بنگالدش كه در پايان هفته ششم فصل گذشته به دليل كرونا معلق شد، 
حاال چند هفته اي است دوباره از سر گرفته شده تا شفيعي بعد از مدت ها 
رنگ فوتبال بازي كردن را ببيند. همين داستان بهانه اي شد تا همشهري 

ورزشي گفت و گويي با خالد شفيعي داشته باشد.

 اينجا آرامش دارم
شفيعي 33 ساله كه امســال براي باشــوندارا توپ مي زند صحبت هايش 
درخصوص ليگ بنگالدش و خودش را اينچنين آغاز مي كند: »خوشبختانه 
بازي هاي ليگ بنگالدش شروع شــده و از اين بابت خوشحالم. ليگ اينجا 
فيزيكي و درگيرانه است و سختي هاي خاص خودش را دارد. تيم ما پارسال 
قهرمان شده و امسال هم مي خواهد از قهرماني اش در ليگ و جام حذفي دفاع 
كند. اين را هم بگويم كه من از انتخابم راضي هستم و آرامش دارم. دوست 
داشــتم يك چالش جديد را امتحان كنم و به خوبي روي ليگ اين كشور 
مطالعه كردم. اينجا مسئوالن فوتبال و ورزش بنگالدش هدف  هاي مهمي 
دارند تا فوتبال پيشرفت كند و من هم خوشحالم كه در چنين فضايي فوتبالم 
را ادامه مي دهم. اميدوارم فصل خوبي را با باشوندرا كينگز پشت سر بگذارم.«

 پرسپوليس خودباوري نداشت
شفيعي كه سابقه بازي در ليگ كره جنوبي را هم دارد، درخصوص شكست 
پرسپوليس برابر اولسان هيونداي در فينال ليگ قهرمانان آسيا هم حرف 
مي زند و مي گويد: »اعتقاد من اين اســت كه پرسپوليس با توجه به شيوه 
برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان آسيا، بعد از صعود به فينال از شرايط اين 
بازي ها دور شد. البته اگر اين تيم خودش را بيشتر باور مي كرد مي توانست 
قهرمان شود. به نظر من پرسپوليس خودباوري الزم را براي قهرمان شدن 
در آسيا نداشت. نه فقط پرســپوليس، بلكه ديگر تيم هاي ايراني هم كه به 
مراحل باالتر مي آيند، نمي دانم چه مشكالتي ايجاد مي شود كه  خودباوري 
الزم را براي قهرمان شدن و رسيدن به اين هدف بزرگ ندارند. اين يكي از 
دغدغه هاي تيم هاي ايراني است و بايد روي اين مسائل كار شود. واقعا حيف 

شد كه پرسپوليس نتوانست جام را به ايران ببرد.«
  مشخص نيست چه تيمي قهرمان مي شود

شفيعي در پاســخ به اين پرســش كه آيا ليگ ايران را دنبال مي كند هم 
مي گويد: »بله، بازي هاي ايران را دنبــال مي كنم و ليگ ايران هم جذابيت 
خاص خودش را دارد. چند تيم دنبال قهرماني هستند و چيزي از حاال قابل 
پيش بيني نيست. رقابت فشرده است و مشخص نيست در نهايت چه تيمي 
قهرمان مي شــود. ليگ بايد به نيم فصل برســد تا جدول شكل كامل تري 

به خود بگيرد.«

ليگ برتر ايران امروز با انجام 4بازی پيگيری می شود. در 
برنامه عجيب و غريبی كه سازمان ليگ برای هفته های 
جاری تنظيم كرده، ديروز هفته نهم و دهم ليگ به طور 
همزمان آغاز شد و امروز هم يك بازی از هفته هشتم به 
همراه 3بازی از هفته نهم انجام خواهد شد. حساس ترين 
بازی امروز قطعا مصاف اســتقالل با گل گهر سيرجان 
است كه از ساعت16:20 در ســيرجان آغاز خواهد شد. 
رويارويی امير قلعه نويی با استقالل هميشه جذابيت های 
خاص خــودش را دارد. قلعه نويی پيــش از اين با 5تيم 
مختلف توانسته استقالل را شكست دهد و اگر با گل گهر 
هم موفق به اين كار شــود نام تيم ســيرجانی را هم به 
استقالل اهواز، مس كرمان، سپاهان، تراكتور و ذوب آهن 
اضافه خواهد كرد. گل گهر و اســتقالل در جدول تقريبا 
همســايه اند اما نمايش های كامال متفاوتی داشته اند. 
نمايش های تيم محمود فكری كه خودش زماني بازيكن 
و دســتيار قلعه نويي بوده همچنان با انتقاداتی همراه 
است اما گل گهر از لحاظ كيفيت بازی بهترين تيم ليگ 
تا اين مقطع بوده اســت. تيم قلعه نويی تهاجمی  ترين 
نمايش های ليــگ بيســتم را داشــته و از لحاظ خلق 
موقعيت روی دروازه حريفان ركورددار بوده است. كافی 
است به ركوردهای بيشترين شــوت در يك بازی دقت 
كنيم كه هر 3ركورد برتر اين فصــل متعلق به گل گهر 
بوده است! تيم قلعه نويی در مقابل ذوب آهن 28شوت، 
در برابر پيكان 22شوت و در بازی با نفت آبادان 21شوت 
به سمت دروازه حريف داشته و هيچ تيم ديگری در اين 
فصل نتوانسته در شوتزنی به اين اعداد برسد. به اين آمار 
وحشتناك اضافه كنيد كه گل گهر با 6ضربه به تير دروازه 
رقبا در اين زمينــه هم ركورددار اســت و با 13گل زده 
صاحب بهترين خط حمله ليگ هم بود كه روز گذشــته 
سپاهان از اين عدد عبور كرد و گل گهر دومين تيم گلزن 
ليگ بيستم شــد. در مقابل اما استقالل هم دومين خط 
دفاعی برتر اين فصل را داشــته و طی 7بازی فقط 3گل 
دريافت كرده اســت. تيم فكری در هر بازی فقط 7.6بار 
به حريفان فرصت شوتزنی می دهد كه در اين زمينه بعد 
از پرسپوليس و فوالد موفق ترين تيم ليگ است. به اين 
ترتيب مصاف 2 تيم گل گهر و استقالل از حساس ترين و 
جذاب ترين بازی های فصل خواهد بود و برنده احتمالی 
اين بازی شرايط بسيار خوبی در صدر جدول پيدا خواهد 
كرد. در 3بازی ديگر امروز، فوالد ميزبان نساجی است تا 
بازی عقب افتاده از هفته هشتم را برگزار كند، تراكتور از 
شهرخودرو پذيرايی می كند و مسعود شجاعی به دنبال 
ســومين برد از 4بازی اســت، مهدی تارتار هم همراه 
با پيكان به مسجدســليمان می رود تا با تيم ســابقش 

ديدار كند

  شاگرد به استاد رسيد
   امير قلعه نويی كه با 5تيم مختلف
   استقالل  را شكست داده امروز

   با ششمين تيمش  به دنبال تداوم 
  اين پيروزی ها است

مردم چطور تماشا كنند؟
دومين داربي سال 99هم در روز غيرتعطيل برگزار مي شود

سرانجام تاريخ داربي رفت ليگ بيستم مشخص شــد و بر اين اساس 
پرسپوليس و استقالل روز دوشنبه 22دي به مصاف هم خواهند رفت. با 
توجه به مسابقات معوقه پرسپوليس، تصميم گيري در مورد زمان انجام 
اين مسابقه كار دشواري بود و جالب اينكه تصميم نهايي سازمان ليگ 
با اعتراض همه جانبه مواجه شد؛ هم پرسپوليسي ها شاكي بودند، هم 
استقاللي ها و هم مسئوالن ساير تيم ها. به عنوان مثال يكي از تندترين 
اعتراضات مربوط به باشــگاه فوالد و جواد نكونام مي شــد. با اين همه 
آنچه ناديده گرفته شــده منافع عمومي هواداران فوتبال اســت. اين 
دومين داربي سال 99است و اين يكي هم مثل مسابقه قبلي در يك روز 
غيرتعطيل برگزار مي شود. شهرآورد حذفي 2 تيم در يك چهارشنبه 
شهريورماهي برگزار شد. حاال باز ساعت آن بازي كمي ديرتر بود و گروهي 
از مردم مي توانستند با فراغت از كارشان به تماشاي مسابقه بنشينند. 
اين بار اما بازي 2 تيم از ساعت 16:35بعدازظهر يك روز وسط هفته آغاز 
مي شود و عمال دنبال كردن مسابقه براي بسياري از مردم دشوار است. 
مي فهميم كه سازمان ليگ براي برنامه ريزي اين بازي مشكالت خودش 
را داشت. حتي ساعت شروع مسابقه هم با توجه به سرماي زمستاني و 
تاريكي زودرس هوا نمي توانست ديرتر از اين باشد، اما نبايد هم اينطور 
باشد كه شرايط هواداران 2 تيم در اولويت آخر قرار بگيرد. هيچ كجاي 
دنيا مسابقات مهم را وسط هفته و در ساعت مياني روز برگزار نمي كنند. 
در انگلستان و اسپانيا آن دسته از مســابقاتي كه عصر برگزار مي شود 
مربوط به 2 روز آخر هفته است و اگر قرار باشد سه شنبه يا چهارشنبه 
بازي بگذارند، حتما مسابقات بعد از ســاعات كاري شروع مي شود. در 
ايران اما مهم ترين بازي فصل تقريبــا از چهارونيم عصر يك روز كاري 
شروع مي شود؛ بي آنكه كسي با خودش فكر كند اقشاري مثل كسبه، 
كارگران، رانندگان گرامي و... چطور در آن ســاعت مي توانند تماشاگر 

بازي باشند؟

يک هت تريک و 5 پنالتی
عصر روز گذشته 2 بازی از ليگ برتر فوتبال برگزار شد و 2 تساوی به 
دســت آمد. در اين بين بازی سپاهان و ماشين ســازی در تبريز بازی 
عجيبی بود كه ركورد تعداد پنالتی طی يك بازی را شكســت. سعاد 
وفاپيشــه، داور اروميه ای اين مســابقه 3بار برای ميزبان و 2بار برای 
ميهمان پنالتی گرفت تا اين مسابقه با 5پنالتی در تاريخ ليگ ركورددار 
شود. هر دو پنالتی سپاهان توسط سجاد شهباززاده تبديل به گل شد. 
هر 3پنالتی ماشين سازی را هم پيمان بابايی زد كه 2ضربه او مستقيما 
به گل تبديل شــد و يك ضربه هم پس از دفع توسط پيام نيازمند در 
برگشت توسط خود بابايی از خط دروازه ســپاهان گذشت. اين بازی 
سوای پنالتی هايش فقط يك گل داشت كه توسط گئورگی ولسيانی در 
نيمه اول برای سپاهان به ثمر رسيد. سپاهان در صورت پيروزی در اين 
مسابقه صدرنشين ليگ می شد اما با تساوی 3-3 دو تيم، اصفهانی ها 
با 14امتياز در رتبه سوم نشستند. صدرنشين ليگ در حال حاضر نفت 
آبادان اســت كه ديروز در دقيقه90 از شكست مقابل سايپا گريخت. 
زردپوشان آبادانی با يك امتياز اين مسابقه 15امتيازی شدند و موقتا در 

صدر جدول قرار گرفتند.

فوتبال ايران

خبر آخر

محمد زارعي| آرش برهاني، مهاجم سابق استقالل هم اكنون به عنوان 
يكي از اعضاي كادر فني اين باشگاه در كنار محمود فكري حضور 
دارد. البته او همزمان ســرمربي تيم اميد اســتقالل هم هست تا 
پل ارتباطي براي بازيكنان بااســتعدادي باشد كه از تيم اميدها به 
بزرگساالن نقل مكان مي كنند. شرايط اين روزهاي استقالل بهانه اي 

شد تا گفت وگويي با اين مربي داشته باشيم.

  8هفته از ليگ برتر گذشته است. به عنوان يكي 
از اعضاي كادر فني از شرايط فعلي استقالل رضايت داري؟

همه مي دانند شرايط ما يك شرايط خاصي بوده و هست. تا همين االن 
كه دارم با شما صحبت مي كنم ما حتي براي يك جلسه تمرين، تيم كامل 
را در اختيار نداشتيم. البته هوادار هم از اين مشكالت باخبر است. همه 
مي دانند كه ما دير به تيم اضافه شــديم، وقت بدنسازي پيش از شروع 
فصل نداشته و هماهنگي الزم را نداشتيم. اما با اين حال خدا لطف كرد 
و توانستيم در 8هفته گذشته نســبت به آن تايمي كه داشتيم و با وجود 
بازيكنان مصدومي كه بودند، امتيازات قابل قبولي كسب كنيم. حاال هم 

هواداران بايد صبر و حوصله كنند.
 اما در رسانه ها و شــبكه هاي اجتماعي انتقادات 

زيادي از سبک بازي استقالل مي شود.
بله دقيقا. اگر دقت كرده باشيد تا چند بازي نتيجه نمي گيريم يا تيم دچار 
يك سري مسائل حاشيه اي مي شود، خيلي هجمه ايجاد مي كنند. البته 
من فكر مي كنم خيلي از اين هجمه ها فيك است و كار خود استقاللي ها 
نيســت؛ چراكه هواداران واقعي استقالل تك تك شــان ماشاءاهلل يك 

كارشناس هستند و مي دانند نيازهاي تيم چيست.
 يعني انتقاداتي كه از ســبک بازي اســتقالل 
مي شــود و مي گويند اين تيم زيبا بازي نمي كند، باز هم به 

عدم بدنسازي پيش فصل شما برمي گردد؟
بله. اول صحبت هايم گفتم كه ما تا همين االن يك جلسه تمريني هم تيم 
كامل مان را در اختيار نداشتيم. مسئله مهم تر اينكه بازيكنان تأثيرگذارمان 
را نداشتيم. توجه داشته باشيد شــيخ دياباته را نداشتيم كه در روند تيم 
خيلي تأثيرگذار اســت. يا وريا غفوري را دو سه بازي در اختيار نداشتيم 
كه او هم بازيكن تأثيرگذار ما محسوب مي شــود. محمد نادري با وجود 
اينكه بدنسازي خوبي نداشت، اما بازي هاي خوبي را براي ما انجام داد كه 
او هم دوباره مصدوم شد. شرايطي مشابه براي داريوش شجاعيان و فرشيد 
اسماعيلي به وجود آمد. سياوش يزداني هم جزو همين بازيكنان است كه 
خيلي مي توانست به ما كمك كند. هر كدام از اين بازيكنان كه اسم آوردم، 

در پست خودشان با توجه به شرايطي كه داريم، تأثيرگذار بودند.

 در كادر فني استقالل مرفاوي و مظلومي و خودت، 
همگي مهاجم بوده ايد. اما چرا خط حمله استقالل در 8هفته 

گذشته موفق عمل نكرده است؟
همانطور كه همه مي دانند ما مهاجمان بسيار تأثيرگذار و خوبي داريم. 
قائدي واقعا االن به يك پختگي خوبي رســيده و در عين جواني، تجربه 
خوبي دارد. ارسالن مطهري هم بازيكن خيلي خوبي است، سجاد آقايي هم 
همينطور. حتي محمد فالح كه از آكادمي مان به بزرگساالن اضافه شده، 
شرايط خوبي دارد. فردين رابط را هم فراموش نكنيد. اينها همگي بازيكنان 
خوبي هستند و مطمئنا اين مصدوميت ها و ناهماهنگي ها ست كه باعث 
مي شود به اينها توپ كمتر برسد يا كمتر در موقعيت قرار بگيرند. من هم 

قبول دارم آن چيزي كه انتظار داريم، برآورده نشده است.
 يک ويدئو از نيمكت استقالل در جريان يكي از 
بازي ها منتشر شد كه نشان مي داد كادر فني هماهنگي الزم 

را ندارند. آيا واقعا اينطور است؟
يك فيلمي در آمد و افرادي مي خواستند با استفاده از آن حاشيه سازي 
كنند. درصورتي كه اوال حنيف عمران زاده آن حــرف را از خودش نزده 
بود و منظور صمد مرفاوي هم اين نبود كه آن كار انجام نشــود، زيرا كار 
هماهنگ شــده بود. منظور آقاصمد اين بود كه در آن تايم انجام چنين 
كاري مناسب نيست. اگر هم دقت كرده باشيد در آن صحنه توپ پشت 
هجده قدم ما بود. منظور حنيف اين بود كه وقتي توپ را ســمت دروازه 
حريف برديم، بازيكن ما به محوطه جريمه پيكان نزديك شود زيرا تيم 
حريف 11نفره دفاع مي كرد. اما صمد مرفاوي تأكيد داشت حاال كه توپ 
در محوطه جريمه خودمان اســت، وقت چنين كاري نيست. اسم اين 

ناهماهنگي نيست.
 ولي با اين اتفاق، براي استقالل حاشيه درست شد.

ما در كادر فني استقالل ســاعت ها براي تيم وقت مي گذاريم. مثال اگر 
تمرينات ساعت12ظهر برگزار شــود، كادر فني از ساعت9:30 در محل 
تمرين حاضر هســتند و درباره كارهاي آن روز صحبت مي كنند. وقتي 
هم تمرين تمام مي شود، دقيقا يك تا 2ساعت مي نشينيم و درباره مسائل 
تمرين بحث مي كنيم. آناليز انجام مي دهيم. فكر مي كنم در روز باالي 6، 
7ساعت وقت مي گذاريم. اين شايعه ناهماهنگي  را كساني مي سازند كه 

دوست دارند استقالل در حاشيه باشد.
 صحبت هاي عليرضا منصوريان در برنامه فوتبال 
برتر و درخواست او از صمد مرفاوي و پرويز مظلومي مبني 
بر اينكه دنبال گرفتن جاي محمود فكري نباشند، حواشي 

زيادي ايجاد كرد.
من فكر مي كنم علي آقا )منصوريان( از جنبه مثبت اين حرف را زد و ما هم 

بايد از همين جنبه به حرفش نگاه كنيم. او نگفت مرفاوي و مظلومي اين 
كار را مي كنند. باالخره همه پرويزخان را مي شناسند و مي دانند آقاصمد 
چه مربي باصداقت و سالمي است. اما برخي اين حرف را به شكلي بازگو 
كردند كه انگار علي آقا گفته اينها مي خواهند چنين كاري انجام بدهند. 
فكر نمي كنم منظور علي آقا اين بود كه آقايان مرفاوي و مظلومي چنين 
كاري مي كنند. اين دو بحث با هم خيلي فرق دارد. همه مي دانند علي آقا 
خودش استقاللي است و آن شــب در برنامه فوتبال برتر خيلي خوب از 
استقالل صحبت كرد كه خودم لذت بردم. اما متأسفانه حرف ها را طوري 

مي چرخانند تا حاشيه اي از آن دربيايد.
 سؤال آخر؛ قبل از اينكه پرسپوليس در فينال آسيا 
به مصاف اولسان برود، برخي تالش كردند فضايي ايجاد كنند 
تا به عنوان يک بازي ملي به اين ديدار نگاه شود. آيا خودت به 

اين مسابقه چنين نگاهي داشتي؟
شــما هيچ وقت نمي توانيد ببينيد رئال مادريد با يك آلماني بازي كند 
و به اين تيم نگاه ملي شــود. دقيقا هواداران بارسلونا دوست ندارند رئال 
مادريد پيروز شود يا حتي طرفداران تيم اوساســونا اسپانيا هم دوست 
ندارند رئال مادريد برنده شــود. درباره بازي پرسپوليس هم به نظر من 
خيلي ها اين مسابقه را حماسي و احساسي كردند اما اگر بخواهم صادق 
باشم، بايد بگويم در فينال ليگ قهرمانان عرق ملي نسبت به پرسپوليس 
نداشتم. اين موضوع در هواداري فوتبال خيلي طبيعي است. حاال براي 
پرسپوليس يك مقدار شــلوغ بازي درآوردند و فينال ليگ قهرمانان را 
حماسي و ملي كردند كه به نظر من درست نبود. چند سال قبل در بازي 
نيمه نهايي ما با سئول كره جنوبي، شرايط مشابهي براي استقالل پيش 
آمد اما هيچ گونه حمايت و بحث ملي از ما نشد. آن زمان تنهاي تنها بوديم. 
فقط استقاللي ها حامي ما بودند و دوست داشتند موفق شويم. هيچ گاه 
از اين صحبت نشد كه استقالل در بازي نيمه نهايي مانند تيم ملي ايران 
است يا درباره اش نگاهي ملي داشــته باشيم. براي قهرماني هايي هم كه 
استقالل در آسيا آورده، مطمئنا پرسپوليسي ها خوشحال نشده اند. اگر 
هم تعدادي خوشحال شدند، به اين تيم تعصب آنچناني نداشتند. در آن 
مقطعي كه هنوز بازي فينال پرسپوليس برگزار نشده بود، دوست نداشتم 
چنين موضوعي را مطرح   كنم اما اكنون كه بازي شان با اولسان تمام شده 
مي گويم نبايد آن مسابقه را حماسي يا ملي جلوه مي دادند. خاطرم هست 
يك بار استقالل در آسيا دچار اشتباهات سريالي شد و نتيجه بدي گرفت. 
آن روز تمام هواداران پرسپوليس خوشحال بودند، انگار خودشان پيروز 
شــده اند. در آن زمان يادم نمي آيد بحث را ملي كرده باشند. طبيعتا اگر 
چنين بحثي درست باشد، آنها هم نبايد از باخت نماينده ايران در امارات 

خوشحال مي شدند.

    برهاني: خيلي از هجمه ها
  عليه استقالل، فيك است

مربي استقالل تأكيد مي كند به پرسپوليس نگاه ملي نداشته و 
خوشحالي رقبا از باخت اين تيم را طبيعي مي داند
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ادامه از 
صفحه3

ميــــدانگاه ها فضاهــاي 
متمركزي با رويكرد پياده و گزارش

دوچرخه در كالنشهرهاي 
توســعه يافته هســتند كه مي توانند به 
تعامالت اجتماعي بين شهروندان كمك 
كنند. اين در حالي اســت كه در شرايط 
كنوني و با وجود شيوع ويروس كرونا اين 
عرصه هــاي عمومي اهميــت دوچندان 
دارند؛ چراكه ظرفيت مناسبي براي حضور 
مــردم در فضاي بــاز ايجــاد مي كنند؛ 
فضاهايي براي دوچرخه سواري، پياده روي 
و كمــي درنــگ و رهايــي از تمامــي 
اســترس هايي كه مشــكالت در زندگي 
مي تواند به ما وارد كند؛ جايي كه يك مادر 
بتوانــد بي دغدغــه از مزاحمت هــاي 
موتورســيكلت ها، خودروهــا و... همراه 

كودكش قدم بزند.
در تهران نيز بر همين اساس و در آستانه 
ورود بــه قرن جديــد، احــداث چندين 
ميدانــگاه در پهنه هاي مختلف شــهر در 
دستور كار قرار گرفته است. با اين حساب، 
در روزگاري كه كرونا روحيه شهروندان را 
تحت تأثير قرار داده، ايجاد فضاهاي عمومي 
باز اينچنينــي مي تواند امكان مناســبي 
براي برگزاري مراســم و مناســبت هاي 
آييني  و مذهبي همچون استقبال از بهار، 
سال1400 و قرن جديد به شكلي جالب 
باشد؛ مراسمي مانند نوروزخواني، موسيقي 
زنــده و تئاترهــاي خيابانــي. بي ترديد 
ميدانگاه ها فرصتي است تا مراسم مذهبي 
به ويژه مراسم ماه مبارك رمضان و ماه هاي 
محرم و صفر به بهترين نحو توســط خود 

مردم در آنها برپا شوند.
 در راستاي توســعه عرصه هاي عمومي 
و برخورداري از شــهري انسان محور، از 
برنامه هاي مديريت شــهري در سال 99 

ايجاد و ساخت 5ميدانگاه شهري است. 
علــي اعطا، رئيــس كميتــه معماري و 

طرح هاي شــهري شوراي شــهر تهران 
در همين ارتباط خبــر از تعريف 5طرح 
ميدانگاهي مي دهد و مي گويد: »فضاهاي 
داراي پتانســيل و قابليت، شناســايي 
شــده اند و مي توانند به فضــاي عمومي 
تبديل شوند؛ فضاهايي كه بعضا بي دفاع 
و ناامن هســتند و با تغييراتي مي توانند 
به درنگ گاهي امن و شــاد تبديل شوند. 
به خصوص در شــرايط كرونا كه همه در 
خانه ها فعاليــت مي كننــد، مي توان از 
فضاهاي باز شهري كه كم خطر هستند، 
بهره برد. در تهران چاره اي به جز توسعه 
عرصه هاي باز شهري كه شهروندان از آن 

استفاده بهينه كنند، نداريم.« 
علي اعطا با بيان اينكه در همين راســتا 
طي هفته آينــده اليحه بهره بــرداري از 
پياده روها  نيز در دستور كار شوراي شهر 
قرار مي گيــرد، به همشــهري مي گويد: 

»وقتي پياده روهــا ظرفيت و عرض كافي 
دارند و ســد معبر براي عابران و معلوالن 
ايجاد نمي كنند، چرا از آنها براي اصنافي 
مانند كافه ها و رستوران ها استفاده نشود. 
همين استفاده درســت به شاداب سازي 

شهر كمك مي كند.« 
او درباره ايجــاد ميدانگاه هاي جديد در 
پايتخــت مي گويد: »وقتــي 352 محله 
داريم، چرا به ســمتي حركت نكنيم كه 
شبيه شــهرهاي تاريخي در مركز محله 
و فضاي باز شــهري وجود داشته باشد و 
آيين هاي مختلف مانند نوروز، عزاداري، 
نمايشگاه ها، موســيقي و تئاتر خياباني 
و... در آنجا برگزار شــود؟ الزم نيســت 
ميدان هــا خيلي بــزرگ باشــند. وقتي 
مي گوييم ميدانگاه، يك عده تصورشــان 
جايي مانند ميــدان نقش جهان اصفهان 
اســت؛ درحالي كــه اينطور نيســت و 

ميدانگاه هــا در مقياس محلــي، نواحي 
شــهرداري، منطقه اي و فرامنطقه اي و 
شــهري مي توانند مطرح شــوند. براي 
ميدانگاه ها مي توانيم سلســله مراتبي را 
درنظر بگيريم كه با اين نگاه، زندگي را از 
درون خانه ها به شــهر و از فضاهاي بسته 
به عرصه باز شهري بياوريم. اين اقدامات 
مي تواند شهر را از دلمردگي بيرون آورد و 
سرزنده تر كند و به مردم روحيه دهد و در 
شرايطي كه كرونا هست مي تواند شهر ها 

را شاداب تر كند.«

ايجاد 100هزار مترمربع فضاي پياده با 
احداث 5ميدانگاه

ميدانگاه هــاي  توســعه  برنامــه  در 
تهران، ســاخت و ايجــاد 5ميدانگاه در 
 برنامــه ســال99 مطرح شــده اســت. 
كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان 

نوسازي شهر تهران مي گويد پيش بيني  
اين اســت كــه 70درصد كار ســاخت 
ميدانگاه ها تا پايان سال99 به اتمام برسد.

او ادامه مي دهد: »نخستين ميدانگاه به نام 
اميركبير در نيمه دوم شهريور ماهي كه 
گذشت در محله شكوفه منطقه 13 افتتاح 
شــد. دومين ميدانگاه به نام خورشيد در 
شهرري است كه فضاي غربي برج طغرل 
را به آستان شيخ صدوق و ابن بابويه متصل 
مي كند. عمليات اجرايي ايــن ميدانگاه 
از مرداد ماه شــروع شده اســت. سومين 
ميدانگاه بــه نام بريانك، فضــاي فوقاني 
ايستگاه متروي بريانك را دربرمي گيرد. 
عمليات اجرايي اين پروژه از مهر ماه شروع 
شده است. چهارمين ميدانگاه تاجري نام 
دارد كه در منطقــه 14و در فضاي مياني 
آرامســتان هاي ارامنه قرار گرفته است. 
آرامستان هاي اطراف اين ميدانگاه، عناصر 
باارزشي هســتند كه مي توانند خود نيز 
قطب گردشگري به شمار بروند. عمليات 
اجرايي ميدانگاه تاجري از آبان ماه شروع 
شده اســت. ميدانگاه پنجم نيز دريافت 
اســت كه در محله يافت آباد جنوبي واقع 
شده. البته طرحش در مرحله نهايي شدن 
است و تا پايان دي ماه عمليات اجرايي آن 

شروع خواهد شد.«
حاجي علي اكبــري اضافــه مي كنــد: 
»5ميدانگاه  نام برده شده حدود 40هزار 
مترمربع به فضاي پياده شهر تهران اضافه 
خواهد كرد. اگر بخواهيم ساير ميدانگاه ها 
و فضاهاي عمومي ديگــري كه در حال 
طراحي، اجرا و بهره برداري هستند را هم 
درنظر بگيريــم، ازجمله ميدانگاه خيابان 
توپخانه، بزرگراه امام علي، پل زندگي و... و 
از همه بزرگ تر شارباغ )ساماندهي اراضي 
روســطحي خطوط ريلي تهران- تبريز 
در مناطــق 17و 18با مســاحت بيش از 
27هزار مترمربــع( مي توانيم بگوييم در 
كل با توســعه اين ميدانگاه ها 100هزار 
مترمربع به فضاي پياده شهر تهران اضافه 

خواهد شد.«

 پس از احداث ميدانگاه اميركبير، ساخت 4ميدانگاه  ديگر در تهران در دستور كار قرار گرفته است؛ فضاهاي بازي كه در  روزگار كرونا و پس از آن 
مي توانند باعث تعامالت اجتماعي و شادابي بيشتر شهروندان شوند 

ميدانگاه اميركبير، شهريور ماه امسال در محله شكوفه افتتاح شده و دراختيار مردم قرار گرفت.   عكس: همشهري/ امير پناه پور

جشن ورود به قرن جديد در ميدانگاه هاي شهر   محله عراقی های شهرری 
به نام شهيدابومهدی مهندس

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

آيين تجليل از رانندگان نمونه شركت خودرو سرويس شهر با عنوان »سفيران 
خدمت در شرايط همه گيري كرونا« به صورت وبينار برگزار شد و از رانندگان حمل و نقل

برتر تجليل به عمل آمد. 
به گزارش همشــهري، در اين مراســم از رانندگاني كه عملكرد برتــري در زمينه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و تالش براي قطع زنجيره انتقال كرونا در سيستم حمل ونقل داشتند، 

تجليل شد. 
افشــين حبيب زاده، رئيس كميســيون كارگري شــوراي شــهر تهران درباره اين مراسم 
گفت: »بايد به دغدغه ها و مشكالت رانندگان توجه داشــت. ازجمله در زمينه اجراي طرح 
سهند)سامانه هوشمند ناوگان داخلي شهرداري( ابهاماتي براي رانندگان وجود دارد كه بايد 
درباره آن بيشتر شفاف سازي كرد. مهم ترين موضوع اين است كه پياده سازي اين طرح نبايد 
باعث كاهش ميزان درآمد رانندگان شــود و بايد جزئيات آن را طوري ببينند كه رانندگان 

بتوانند پاسخگوي نيازهاي معيشتي و خانواده خود باشند.« 
 او افزود: بايد به دغدغه و مشكالت رانندگان توجه داشت. اگرهم الزم است ما هم مي توانيم 
با مصوبه اي در شورا  چه از طريق بودجه يا از طريق طرح هاي ديگر  به نيازهاي معيشتي اين 

قشر از جامعه پاسخ دهيم.
در آيين تجليل از رانندگان نمونه شركت خودرو سرويس شــهر از 42نفر همكاران راننده 
اين شركت شاغل در مناطق 22گانه شهرداري تهران، سازمان بهشت زهرا، سازمان مديريت 
پسماند، اداره كل پشتيباني، ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران، سازمان 
بوستان ها، شركت بهره برداري مترو، شركت شهر سالم، سازمان صداوسيما، شركت ارتباطات 
ســيار ايران)همراه اول(، شركت صاايران و بانك ســپه كه داراي عملكرد برتري براي قطع 
زنجيره انتقال كرونا در سيستم حمل ونقل بودند با اهداي لوح و هداياي نقدي به صورت واريز 

به حساب، تجليل شد. 
اين آيين با حضور افشين حبيب زاده و جمعي از مديران شهري برگزار شد.

تجليل از رانندگان نمونه

ديروز علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران 
نطق پيش از دســتوري درباره تخريب تعدادي 
از سينما ها داشــت و در ادامه 3عضو شــورا تذكراتي را درخصوص 
موضوعات شهري ارائه كردند. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر هم 
پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران مطلبي را در رابطه با آيين نامه  
جديد مديريت بحران كشور مطرح كرد. خالصه اي از اين موارد را در 

زير مي خوانيد.

تخريب سريالي سينماها
علي اعطا: جايي در ميانه تهران تاريخي، 
گذر آپارات هاست. از گوشه شمال شرقي 
ميدان توپخانه به سوي شــمال، خيابان 
الله زار است؛ خيابان ســينماهاي تهران. 
خيابان ســينماهاي ايران كه نــه؛ داالن 

سينماهاي محتضر پايتخت؛ داالن احتضار 18سينمايي كه روزگاري 
با فعاليت آنها الله زار گذر آپارات ها بود و حاال سال هاســت با تعطيلي 
اين سينماها، الله زار به داالن سينماهايي تبديل شده كه سال هاست 
نفسشان به شماره افتاده است. اين روزها، خبر احتمال صدور پروانه 
تخريب سينما ايران، اين سينماي قديمي خيابان الله زار، دوستداران 
فرهنگ، هنر و ميراث را نگران كرده است. رأي اخير ديوان عدالت اداري 
مبني بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني تخريب و نوسازي 
سينما ايران و انتشار خبر آن در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، منشأ 
و مبدأ اين نگراني هاست. اگر سينما ايران براساس رأي ديوان تخريب 
شود، به گمان من، اين نقطه آغاز تخريب سريالي سينماهاي الله زار 
خواهد بود. اين حكم مي تواند مقدمه مرگ  سريالي سينماهاي خيابان 
الله زار باشد. باور دارم تخريب ســينما ايران شروع دومينوي تخريب 
سينماهاي الله زار و تخريب سريالي ســينماها خواهد بود. الله زار با 
مرمت 4بناي تاريخي و بازپيرايي جداره ها و عريض كردن پياده روها، 
پذيراي جريان زندگي متناسب با فرهنگ و هنر امروز نخواهد شد. اگر 
شهرداري ابتكار عمل را به دست بگيرد و با مذاكره و پيگيري چندجانبه 
از يك سو با مالكان سينماها و از ديگر سو با مسئوالن حوزه فرهنگ، 
الله زار را مهياي برگزاري جشنواره هاي سينمايي كند، زندگي فرهنگي 

و هنري الله زار به جريان خواهد افتاد.

تذكرات
اهميت تأمين روشنايي معابر تهران در شب

مجيد فراهاني: متأســفانه مدتي اســت 
روشــنايي معابــر و خيابان هــاي اصلي، 
كوچه هــا، مســيرهاي پيــاده و حتــي 
بزرگراه هاي اصلي شــهر به شدت كاهش 
پيدا كرده است و خاموشــي معابر تهران، 
چهره شب شهرمان را به هم ريخته و شهر 

را براي حيات و زيست شبانه به خصوص براي پياده ها، نامناسب كرده 
است. عدم تأمين روشنايي معابر شهري زمينه ساز حوادث ترافيكي، 
فراهم شدن بستر مناسب براي بزهكاري و بدل ساختن معابر امن شهر 
به فضاي بي دفاع شهري و كاهش احســاس امنيت شهروندان است؛ 
امري كه نه فقط چهره شهر را سياه و تاريك مي كند، بلكه بر تصوير و 
تصور شهروندان و گردشگران از تهران هم اثر مي گذارد. با استناد به بند 
3ماده 80قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره »لزوم توجه به تأمين 
روشنايي معابر تهران در شب« براي بار دوم به شركت توزيع برق تهران 
تذكر مي دهم و انتظار دارم در همكاري با شهرداري بيش از پيش به 
مسئله تأمين روشنايي معابر شهر و ارتقاي ايمني و امنيت شهروندان 

عزيز از اين طريق توجه كنند.

بام لند عايدي براي شهرداري ندارد
بهاره آروين: پــروژه تجــاري بام لند با 
37هزار مترمربع زيربنا، سال 92 در قالب 
يك قرارداد BOLT و با دوره بهره برداري 
25ســاله به شــركتي خصوصي واگذار 
شده اســت. اجاره اي كه در سال نخست 
از سرمايه گذار دريافت شده ماهانه كمتر 

از 20 ميليون تومان بوده اســت؛ حال آنكه بخش عمده بهره برداري 
به صورت تجاري بوده و درضمن 17 هزار مترمربــع از بناي احداثي 
مازاد بر قرارداد احداث شده است. اين مبلغ ناچيز اجاره قرار است طي 
دوره اي 25 ساله، ساالنه به طور ثابت تنها 15درصد افزايش يابد! با اين 
تفاصيل، اكنون كه سومين سال بهره برداري پروژه است، اجاره ماهانه 
بابت بهره برداري از چندين هــزار مترمربع فضاي تجاري تنها حدود 
22ميليون تومان است! با اين حساب، درواقع درآمدي كه شهرداري 
تهران طي 25 ســال بهره برداري از پروژه بام لند كســب مي كند، در 
مجموع 44ميليارد تومان خواهد بود كه آشكار است اين رقم در مقايسه 
با درآمد حاصل از اين مجموعه تا چه حد ناچيز است. از شهردار تهران 
مي خواهم كه تكليف فسخ يا به روز آوري مباني قرارداد را هرچه سريع تر 

با حفظ منافع گذشته و آتي شهرداري به نتيجه برساند.

رفع تحريم ها و لزوم استفاده از ظرفيت هاي قانوني
سيدمحمود ميرلوحي: كشــور ساالنه 
حق عضويت در ده ها ســازمان و مؤسسه 
بين المللي و منطقــه اي را مي پردازد و به 
واسطه تحريم ها و موانع بين المللي از مزيت 
عضويت در اين مجامع نصيبي نداشــته 
است. شهر تهران در گذشته در حوزه اجراي 

طرح هاي فاضالب و هدايت آب هاي سطحي از همكاري بانك ها ازجمله 
بانك توسعه اسالمي برخوردار شــده، اما با وجود طرح هاي گسترش 
حمل ونقل عمومي و اشتغال و شهر هوشمند طي يك دهه اخير از اين 
همكاري ها محروم شده است. انتظار داريم با سقوط ترامپ و زمينه هاي 
جديد رفع تحريم ها و پيوستن به FATF به اهميت حمايت از طرح هاي 
عمراني و توسعه اي تهران و استفاده از حقوق قانوني جمهوري اسالمي 

و شهر تهران از عضويت در اين مراكز توجه بيشتري مبذول شود.

مديريت بحران با آيين نامه قبلي
محسن هاشمي رفسنجاني 
)در جمــع خبرنــگاران(: 
جلســات ســتاد مديريت 
بحران شــهرداري تهران 
مطابق با دستور وزارت كشور 
و براســاس آيين نامه قبلي 
برگزار مي شود و هيچ نگراني 

از اين بابت وجود ندارد و تا ابالغ آيين نامه جديد اين رويه 
ادامه دارد و پس از ابــالغ آيين نامه جديد تصميم گيري 

مي شود و آن زمان مي توان اظهارنظر كرد.

ث
مك

نمايي از 5ميدانگاه 
شاخص تهران

1 اميركبير

موقعيت: منطقه 13، محله شكوفه
مساحت: 8400مترمربع

زمان بهره برداري: به بهره برداري 
رسيده است.

خورشيد 2

موقعيت: منطقه 22، شهرري
مساحت: حدود 6500مترمربع 

زمان بهره بــرداري: پس از پايان 
سال

3 بريانك

موقعيت: منطقه 10، محله بريانك 
مساحت: 10هزار مترمربع 

زمان بهره بــرداري: خرداد ماه 
1400

4 تاجري

موقعيــت: منطقــه 14، محله 
صاحب الزمان

مساحت: 5500مترمربع
زمان بهره برداري: پايان امسال

5 دريافت

موقعيــت: منطقــه 18، محله 
يافت آباد جنوبي 

مساحت: 10هزار مترمربع 
زمان بهره برداري: نيمه نخســت 

1400
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كارخانه تفكيك زباله واقع در ســايت 
پسماند »صفيره« با ۱۲۰كارگر در نزديكي 
روستايي به همين نام در بخش غيزانيه 
اهواز، وظيفه تفكيك زباله  شهري و گاه بيمارستاني را بر عهده دارد. اين كارخانه پس از 
8سال فعاليت از بهمن سال گذشته اوضاع بساماني نداشت و از شهريور به طور رسمي 
تعطيل شد. 63كارگر زن اين كارخانه كه اغلب سرپرست خانوار و از قشر ضعيف هستند، 

در روزهاي گذشته بارها به تعطيلي آن اعتراض كردند.

مزايده اي كه برگزار نشد
يكي از زنان كارگر سايت پسماند »صفيره« كه به دليل مشــكل نخاعي همسرش سرپرستي 
خانوار را بر عهده دارد به همشهري مي گويد: »كارخانه تفكيك زباله صفيره از سال91تا 94يك 
پيمانكار داشت كه حقوق و مزاياي كاركنان را بموقع پرداخت مي كرد. اما از سال94 سايت در 
اختيار سازمان پسماند قرار گرفت و پيمانكار تعيين شــده بعد از 2 سال بدون پرداخت حقوق 
كامل كارگران فرار كرد. پيمانكار بعدي 9 ماه سايت را در اختيار داشت، اما فقط 3 ماه بيمه براي 
كارگران رد كرد. سازمان پسماند بعد از اين مرحله با فرد ديگري قرارداد بست كه حق و حقوق 
كارگران را پرداخت مي كرد.« به گفته او، از سال گذشته تا شهريور امسال فرد جديدي با سازمان 
پسماند قرارداد داشــت، اما كارخانه به داليل مختلف ازجمله شيوع كرونا تعطيل بود و در اين 
مدت، كارگران سرجمع 3 ماه كار كرده اند. اين كارگر مي افزايد: »قرار بود مزايده براي انتخاب 
پيمانكار جديد 9دي انجام شود، اما خبري نشد. در ماه هاي گذشته يك بار كارخانه آتش گرفت، 

كابل ها و موتورهاي شركت را دزديدند و حاال هم بالتكليف مانده ايم.«

قانوني براي حمايت از كارگران نيست
كارگران كارخانه تفكيك زباله قباًل قرارداد مشخصي داشتند، اما از ماه هاي پاياني سال به ازاي هر 
روز كار، حقوق مي گرفتند. اين را يكي ديگر از زنان كارگر مي گويد كه از سال95در بخش تفكيك 

زباله مشغول كار شده. او از حقوق معوقه كارگران در دوره هاي قبل مي گويد و به همشهري توضيح 
مي دهد: »پيمانكاران سال به سال عوض مي شوند و با تغيير قرارداد، حقوق ما از پيمانكار قبلي 
مي ماند.« او با بيان اينكه كارگران فروردين امسال 9روز، ارديبهشت 10، خرداد كامل، تير 10و 
شهريور 12روز سر كار بوده اند و از شهريور هم به طور كامل بيكار شده اند، مي افزايد: »هر روز كه 
كار نكنيم نه حقوق داريم و نه بيمه. پيمانكاران براي اجاره كارخانه ماهانه بيش از 100ميليون به 
سازمان پسماند پرداخت مي كنند و درآمد خوبي از تفكيك زباله دارند، اما به فكر كارگران نيستند 
و مانند كارگر غيرقانوني و مهاجر با ما برخورد مي كنند. سازمان پسماند از پيمانكاران ضمانت نامه 
دريافت مي كند، اما مشخص نيست چرا قانون محكمي براي حمايت از كارگران وجود ندارد.« 
او به دليل بيكاري همسر، خرج خانواده 6نفري خود را مي دهد و در ماه هاي بيكاري با كمك يك 

خير توانسته امور زندگي را بچرخاند و فعال به اميد وعده بازگشايي دوباره است.

بالتكليفي از مهرماه
كارگران كارخانه تفكيك زباله به هر جا كه توانســته اند سر زده اند؛ شــهرداري، شوراي شهر، 

استانداري و حتي تهران، اما اعتراض شان فعال به نتيجه نرسيده است. يكي ديگر از كارگران زن 
اين سايت كه براي پيگيري كارشــان تا دفتر قوه قضاييه به تهران هم آمده است به همشهري 
مي گويد: »از سال91شروع به كار كردم. با واگذاري شركت به سازمان پسماند، دردسرهاي ما هم 
شروع شد.« او ادامه مي دهد: »قرار بود مهر شروع به كار كنيم، اما در محل سايت آتش سوزي شد 
و بعد از آن هم مشكالت ديگر پيش آمد و فعالً بيكار هستيم. بيش از 120 كارگر از قشر ضعيف كه 
به نان شب شان محتاج هستند در اين كارخانه كار مي كنند و به آن نياز دارند.« تعطيلي كارخانه 
تفكيك زباله فقط كارگران زن را به دردسر نينداخته. كارگران مرد اين كارخانه هم حال و روز 
بهتري ندارند. »رحيم« به عنوان نگهبان تا 98در اين كارخانه مشغول بوده است. او از دزدي وسايل 
و تجهيزات كارخانه در ماه هاي گذشته خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: »3سال حقوق معوقه 

دارم و مشخص نيست كي قرار است آن را پرداخت كنند.«
  

با پايان قرارداد آخرين پيمانكار، مديريت پسماند شهرداري اهواز به كارگران وعده داده بود با 
برگزاري مزايده از ابتداي دي به سر كار خود باز گردند، اما اين وعده هنوز محقق نشده است و 
كارگران بالتكليف مانده اند. به گفته كارگران در ماه هاي گذشته يك مرحله مزايده براي واگذاري 
سايت انجام شده، اما اين مزايده ها با بهانه هايي چون عدم اســتقبال و نبود پيمانكار به نتيجه 
نرسيده است. بيكاري، نداشــتن بيمه و قرارداد، حقوق معوقه، بيماري هاي پوستي و عفوني و 

ريوي از مهم ترين مشكالت كارگران سايت پسماند صفيره است.

 120 كارگر كارخانه تفكيك زباله در روستاي »صفيره« اهواز
 ماه هاست كه بيكار شده اند 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وعده داده 1200روستاي سيستان و بلوچستان در يك عمليات 
تا ارديبهشت 1400به اينترنت متصل مي شوند

بالتكليفي۱۲۰ كارگر سايت تفكيك زباله »صفيره«
سيده زهرا عباسي 

خبر نگار

پيگيری 

امســال به رغم جهش توليد انگور در فصل برداشت، اما بخش زيادي 
از اين محصول روي دست تاكداران ماند تا اميد به توليد كشمش هم 
به دليل نبود صنايع تبديلي، نارضايتي از قيمت خريد تضميني، افزايش 
ضايعات و هزينه تمام شــده باال در كنار بازار تازه خوري و صادرات از 
دست برود و خسارت تاكداران كشــور جبران نشود. به گزارش گروه 
ايرانشــهر، ظرفيت باالي توليد انگور در بيشتر مناطق كشور ازجمله 
قزوين، آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربي، همدان، خراسان رضوي، 
زنجان، مركزي و فارس، ايران را به سومين صادر كننده كشمش دنيا 
تبديل كرده اما وجود دالالن، وضعيت نابســامان قيمت، نبود صنايع 
تبديلي، افزايش ضايعات در روش هاي سنتي برداشت، هزينه تمام شده 
باال و همچنين فرسوده بودن تجهيزات كارخانه هاي تبديل انگور به 
كشــمش، فعاليت در اين صنعت را زيان ده كرده است. از سوي ديگر 
با افزايش 50تا 60درصدي قيمت خشكبار، شانس ورود كشمش به 
بخشي از سبد خريد خانوار هم كم رنگ شده تا عمال بازار فروش داخلي 

اين محصول رونق چنداني نداشته باشد.

۱5هزار تومان اختالف قيمت
رجب رحماني، نماينده تاكستان در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر 
اينكه خريد توافقي و حمايتي كشمش از سوي وزارت جهادكشاورزي، 
مهم ترين مطالبه باغداران و كشاورزان است، بيان كرد: اين كار بايد با 
مجوز سازمان برنامه و بودجه انجام شود كه مشغول پيگيري اجراي 
اين كار از سوي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
هستيم. اين مســئول نرخ فروش تضميني كشمش از سوي دولت را 
كيلويي 5500تومان عنوان كرد كه با نــرخ 20هزار توماني موردنظر 

كشاورزان حدود 15هزار تومان اختالف قيمت دارد.

تهديد شغل فعاالن در صنايع انگور
رئيس ســازمان جهادكشاورزي خراسان شــمالي هم بر ورود بخش 
خصوصي به صنعت كشمش اشــاره كرد و گفت: انگور ظرفيت توليد 
بيش از 30نــوع فــرآورده را دارد و اين تنوع توليــد مي تواند رغبت 
سرمايه گذاران براي ورود به اين صنعت را بيشتر كند. به همين دليل از 
حضور سرمايه گذاران با تسهيل امور و اعطاي مجوز و تسهيالت در قالب 
طرح هاي مختلف به منظور رونق زنجيره توليد انگور حمايت مي كنيم. 
عبداهلل يوسفي درباره خريد تضميني محصول كشمش در استان هم 
بيان كرد: خريد كشــمش در قالب خريد تضميني تعريف نشده، اما 
سرمايه گذاراني كه از اين كار حمايت كنند از تسهيالت صندوق توسعه 

ملي و صندوق هاي كشاورزي برخوردار خواهند شد.
احمد قياسوند، مديرعامل تعاوني توليد باغداران مالير هم بر ضرورت 
حمايت و تقويت باغداران و كارخانه هاي فرآوري كشمش تأكيد و عنوان 
كرد: در فصل برداشت و فرآوري انگور و كشمش حدود 20نيروي كار در 
هركدام از كارخانه هاي فرآوري كشمش كار مي كنند و اگر اين بخش از 

نيروي كار آسيب ببيند، حوزه اشتغال مالير با مشكل مواجه مي شود.

وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات اين روزها 
در برنامه سفر ۱۰روزه در سيستان و بلوچستان 
به سر مي برد؛ سفري كه شايد بتوان مهم ترين 
دستاورد آن را براي پهناورترين و محروم ترين 
استان كشــور، عمليات جهادي براي اتصال 
روستاها به شبكه اينترنت دانست. سيستان و 
بلوچستان 74۰۰روستاي داراي سكنه دارد، اما 
فقط 7۰درصد از 34۰۰روستاي باالي ۲۰خانوار 
اين استان به شبكه اينترنت دسترسي دارند. 
وزارت ارتباطات قصــد دارد در يك عمليات 
جهادي با مسئوليت شخص وزير ۱۲۰۰روستاي 
باالي ۲۰خانوار اين استان را تا ارديبهشت ۱4۰۰به 

اينترنت متصل كند.

عمليات در سيستان و بلوچستان
مديركل دفتــر هماهنگــي امور اســتان هاي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در گفت وگو با همشهري 
توضيح مي دهد: »سيستان و بلوچستان به رغم تالش 
در 3سال گذشته از نظر زيرساخت هاي ارتباطي فاصله 
زيادي با اســتان هاي ديگر دارد كه مهم ترين دليل آن 
را مي توان پهناور بودن، تعداد باالي روســتاها، فاصله 
زياد ميان روستا ها و پوشش جمعيتي كم آنها دانست 
كه هزينه  ايجاد زيرساخت ارتباطي در آن را چند برابر 
استان هاي ديگر مي كند.« مهرداد ترابيان مي افزايد: »با 
توجه به حجم روســتاهاي با جمعيت باالي 20خانوار 
كه به شــبكه دسترسي ندارند، شــخص وزير تصميم 
گرفتند فرماندهي اين كار را در استان به دست بگيرند. 
اين عمليات قرار است به صورت جهادي انجام شود و به 
همين منظور استان به 3بخش شمال، جنوب و مركز 
تقسيم شده . نيروهاي اســتاني در اين 3بخش توزيع 

شده اند و تمام تالش ما اين اســت كه 1200روستاي 
باقيمانده تا ارديبهشت 1400به اينترنت متصل شوند.« 
او البته اين كار را به دليل مشكل زيرساخت هاي برق و 
جاده در سيستان و بلوچستان دشــوار مي داند و ادامه 
مي دهد: »از ساير بخش هاي دولتي هم كمك خواستيم 

و استاندار به صورت جدي پيگير هستند.«

تأمين اعتبار هزار ميليارد توماني
حداقل اعتبــار موردنياز براي اتصال 1200روســتاي 
باقيمانده به اينترنت، هزار ميليارد تومان اســت كه به 
گفته مجري طرح ارتباطات روستايي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات تامين شــده است. ترابيان عمليات 
در دســت انجام را در 3بخش كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت اعالم مي كند و مي گويد: »در بخش كوتاه مدت 
مناطقي كه ســايت و امكان اتصال فــوري را دارند در 
دستور كار اســت. در اين بخش 200روستا به زودي به 

شبكه اينترنت متصل خواهند شد. در بخش ميان مدت 
مناطقي موردنظر است كه سايت دارند، اما فرايند انتقال 
با فيبر نوري بايد انجام شود و در بلندمدت مناطق بدون 

سايت و دسترسي هدف عمليات خواهند بود.«

جنوب كرمان و كهگيلويه و بويراحمد، هدف بعدي 
ترابيان با بيان اينكه بخش عمده اي از مشكالت سيستان 
و بلوچســتان در دسترســي به اينترنت تا ارديبهشت 
1400حل مي شود، برنامه بعدي اين وزارتخانه را مربوط 
به 2منطقه محروم جنوب كرمان و كهگيلويه و بويراحمد 
اعالم كرد. به گزارش همشــهري، طبق برنامه ششم 
توسعه 80درصد روســتاها بايد به پهن باند دسترسي 
داشته باشــند و 4خدمت آموزش از راه دور، كشاورزي 
از راه دور، خرده بانكداري و ســالمت الكترونيك براي 
روستاييان فراهم باشــد. هم اكنون 90درصد روستاها 
از طريق تلفن ثابت، اپراتور همراه يا اپراتور روســتايي 

به پهن باند دسترســي دارند. در مجموع از روستاهاي 
باالي 20خانوار كه 39هزار و 500روســتا هســتند، 
35هزار و 500روستا به پهن باند متصل شده اند. حداقل 
مبلغ موردنياز براي تكميل كار روستاها 2هزار ميليارد 
تومان برآورد شده است كه بايد با كمك مجلس شوراي 
اسالمي و سازمان برنامه و بودجه تامين شود تا خرداد 
سال آينده صددرصد روستاها به اينترنت متصل شوند.

   نوبت دوم مزايده در هفته جاري 
مديرعامل سازمان پسماند شهرداري اهواز با اشاره به برگزاري يك مرحله مزايده به همشهري مي گويد:  
»نوبت دوم مزايده در هفته جاري برگزار خواهد شــد و با تعيين پيمانكار جديد كارگران ســر كار خود 
برمي گردند.« رضا عليجاني با بيان اينكه قرارداد مزايده در مرحله جديد سه ساله است، مي افزايد: »پيمانكار 
جديد ملزم به پرداخت بيمه و امضاي قرارداد با كارگران است.« او تعطيلي ماه هاي گذشته را نتيجه تصميم 
ستاد كروناي خوزستان، آتش سوزي جنب سايت و زمان بر بودن اورهال و راه اندازي مجدد سايت مي داند.

تاكداران از كشمش هم سودی نبردند

اينترنت ضربتي در روستاهاي سيستان وبلوچستان
محمد كاموس

دبير گروه ايرانشهر
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تعطيلينيروگاهمازوتسوز
درپيگــزارشاخيرهمشــهريدرخصــوصبالي
مازوتســوزيواعالمبرخينيروگاههاوصنايعكهبه
مازوتســوزيرويآوردهاند،اعتراضاتبهاينپديده
آاليندهمحيطزيستيآغازشد.امابااينحالنيروگاه
شازنداراكبهمازوتســوزيادامهدادتاآنكهدستور
پلمبايننيروگاهبهدليلايجادآلودگيهواازســوی
سازمانمحيطزيستصادرشد.معاونسازمانحفاظت
محيطزيستدراينبارهبههمشهريخبردادكهدرپي
تصويبكارگروهكاهشآلودگيهواحتيشيرمازوت

نيروگاهشازنداراكنيزمهرومومميشود.

ث
مك

 همزمان با باال گرفتن اعتراض ها به مصرف سوخت 
محيط
مازوت در نيروگاه ها و برخي صنايع كوچك، سازمان زيست

حفاظت محيط زيســت حكم پلمب و مهروموم شير 
مازوت نيروگاه شــازند اراك و برخورد با نيروگاه طوس مشــهد را 

دريافت كرد.
به گزارش همشهري، آلودگي هوا در كالنشــهرهاي تهران، كرج، 
اصفهان، اراك و تبريز به باالترين حد خود در دي ماه رســيده است 
و سازمان هواشناسي براي نخستين بار طي سال جاري توصيه كرد 
كه همه گروه هاي سني در اين شهرها از تردد غيرضروري خودداري 
كنند. در عين حال هنوز نگراني ها بابت مازوت سوزي برخي صنايع 

و نيروگاه ها ادامه دارد.
روزنامه همشــهري، ســوم دي مــاه گزارشــي با عنــوان »بالي 
مازوت سوزي« منتشــر كرد كه براســاس آن مشخص شد برخي 
نهادها از گفتن جزئيات درباره استفاده از سوخت خفه كننده مازوت 
خودداری مي كنند. اما پس از اين گزارش مشــخص شد در تهران، 

اصفهان و اراك شواهدي از مازوت سوزي وجود دارد.
اكنون مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 

محيط زيست به همشهري خبر داده است كه برخورد با نيروگاه ها و 
صنايع مازوت سوز آغاز شده اســت. مسعود تجريشي به همشهري 
گفت: مازوت، گازوييل و گاز 3ضلع مهم تأمين سوخت كشور هستند. 
اما از بهمن98 كه روزهاي اوج آلودگي هواي 6 ماه دوم به پايان رسيد، 
سازمان حفاظت محيط زيســت به كاهش تبعات زيست محيطي 
سوخت مازوت در كشور اقدام كرد. اين ســوخت مورد استفاده در 
صنايع، نيروگاه ها و مصارف تجاري خرد است و بايد آالينده هاي آن 

را در حد ممكن كاهش داد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به جلسات برگزار شده 
با وزارت نفت و پژوهشــگاه هاي مختلف به منظور توقف سوزاندن 
مازوت گفت: اين جلسات به نتيجه نرسيد چون عزم و اراده  اي براي 
اين گام محيط زيستي وجود نداشت. وزارت نفت نيز اعالم كرد براي 

حل مشكل نيازمند تامين منابع مالي است.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط  زيست افزود: 
بخش ديگر از اقدامات در ســتاد ملي مقابله با كرونا صورت گرفت 
كه مصوبات خوبي داشــت و براين اساس شناســايي نيروگاه هاي 
مازوت سوز براي كاهش انتشــار ذرات معلق آغاز شد. همزمان، با 
وزارت كشور نيز اجراي قانون هواي پاك دنبال شد. اقدام ديگر، پايش 
سوخت مصرفي بود كه 2 ماه پيش گزارش رصد دستگاه ها در اجراي 

قانون هواي پاك به معاون اول رئيس جمهور تقديم شد.

  حكم پلمب نيروگاه مازوت سوز شازند اراك صادر شد و پايش صنايع
 و مصرف كنندگان اين سوخت آالينده ادامه دارد

  معاون سازمان حفاظت محيط زيست: با نيروگاه طوس مشهد برخورد 
مي شود و صنايع مازوت سوز رباط كريم تهران و اصفهان نيز زير ذره بين هستند 

آغازبرخوردبامازوتسوزي يادداشت

تيركرونابرقلبمصرفگرايي
پديده مصرف گرايي پس از انقالب صنعتي و تمايل اقتصاد جهاني به 
حركت شتابزده به سوي بي نهايت، لطمات جبران ناپذيري به طبيعت 
و محيط زيســت در سرتاســر دنيا وارد كرد؛ به طوري كه بسياري از 
صاحب نظران اين پديده را به عنوان دشمن خاموش طبيعت مي شناسند 
و آن را الگوي نادرســت رفتاري نه تنها در قبال طبيعت، بلكه در برابر 
تعهد نوع بشــر در مصرف بهينه منابع انرژي قابل دسترس انسان ها 

مي دانند.
با صنعتي  شدن كشورها و دسترســي صاحبان صنايع و تكنولوژي به 
ابزارهاي تبليغاتي و قدرت اقناع افكارعمومي در خريد هرچه بيشتر 
محصوالت و خدمات اكثرا غيرملزوم، اين چرخه قوت گرفت. صنايع 
و كارخانه ها هر روز محصوالت بيشتري توليد كردند و مردم نيز براي 
اينكه از غافله عقب نمانند، اين محصوالت بــا عمر كوتاه را كه پس از 

مدتي تبديل به زباله مي شد، خريداري مي كردند.
مصرف گرايي تا حدي پيش رفت كه آيين هاي سنتي چندهزار ساله 
مانند كريسمس تبديل به مسابقات بزرگ خريدهاي غيرضروري شد. 
درحالي كه مضمون اين آيين ها به فراموشــي سپرده مي شد و تنها 
تن پوشي خالي از محتوا، اما در عوض سرشار از توصيه هاي مختلف 

براي مصرف بيشتر محصوالت توليدي جديد شدند.
آمارها نشان مي دهد كه ميزان توليد زباله هاي الكترونيكي جهان در 
ســال 2019 بيش از ۵0 ميليون تن است؛ اين در حالي است كه تنها 
بخش ناچيزي از اين زباله مهلك بازيافت مي شود. ميزان كل زباله هاي 
توليدي جهان از ســال 2000 به بعد برابر با كل زباله هاي توليدي در 
100 سال قبل از آن است. اما جنبه انساني اين حجم از مصرف گرايي 
فاجعه بارتر از صورت مسئله است. آمارها نشان مي دهد دالرهايي كه 
مردم آمريكا هرساله براي برنامه الغري خرج مي كنند، بسيار بيشتر از 

رقمي است كه براي سير كردن گرسنگان جهان الزم است.
بخش قابل توجهي از افزايش آلودگي هوا، آب، خاك و آلودگي هاي نوري 
و صوتي، روند رو به رشد تغييرات اقليمي، روند جهشي انقراض گونه ها، 
افزايش آفت هاي طبيعي مانند حمله ملخ ها به كشتزارها و موش ها به 
شهرها و بسياري از موارد ديگر به صورت مستقيم با مصرف گرايي در 
ارتباط است و مي توان آن را در فهرســت متهمان اصلي اين جنايت 

بزرگ عليه طبيعت قرار داد.
بيش از يك ســال از اپيدمي كوويدـ 19 در جهان گذشــته است، 
اما هنوز هيــچ مطالعه اي در مورد كاهــش مصرف گرايي بين مردم 
كشــورهاي جهان انجام نگرفته، ولي اين نكته براي همگان مشهود 
است كه مي توان يك يا 2 ماه بدون سرزدن به پاساژها و بوتيك ها و 
گشت وگذار در خيابان ها و بازار و تنها با خريد موادغذايي موردنياز 

زنده ماند.
كرونا در كنار همه خســارت هايي كه بــه جوامع انســاني زد، ما را 
متوجه يك مسئله بزرگ تر كرد و آن اين بود كه چرخه رو به قهقراي 
مصرف گرايي پاياني ندارد؛ مگر اينكه اراده انسان ها سدي در برابر آن 
باشد؛ در غيراين صورت، دولت ها و صاحبان ثروت هيچ تمايلي براي 

متوقف شدن در اين جاده بي انتها ندارند.

مسعودالهوت
كارشناس محيط زيست

سيدمحمدفخار
خبرنگار

تجريشي در پاسخ به اين پرسش همشــهري كه چه برخوردهايي 
با نيروگاه ها يا صنايع آالينده مازوت ســوز طي چند روز گذشــته 
صورت گرفت؟ اعالم كرد: حكم پلمب نيروگاه شازند اراك به دليل 
مازوت سوزي دريافت شد و سازمان حفاظت محيط زيست نيز آن 
 را اجرايي مي كند. همچنين نگراني هــاي موجود در مورد صنايع و 
نيروگاه هاي مازوت سوز تهران و اصفهان نيز زير ذره بين و در دستور 

كار قرار گرفت و پايش دقيق اين بخش نيز صورت گرفته است.

گازنداريم،مازوتميسوزانيم
نكته  اساسي در كنار گذاشــتن مصرف مازوت براي نيروگاه ها 
و صنايع آالينده، نوســازي و روي آوردن آنها بــه مصرف گاز 
است. اما به گفته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت 
محيط زيســت، »800ميليون مترمكعب ميــزان توليد روزانه 
گاز كشور در شرايط فعلي اســت و وقتي 80درصد مصرف گاز 
مربوط به بخش خانگي و تجاري اســت نمي دانيم براي مصرف 
ساير بخش هاي حياتي كشور بايد چه كنيم؟ همين جاي خالي 
است كه موجب روي آوردن نيروگاه ها و برخي صنايع  كوچك به 

مازوت سوزي مي شود.« 
اين آمار در شرايطي اعالم شده است كه طبق برآوردها، بايد بخش 
خانگي و تجاري، ۵00ميليون مترمكعب گاز مصرف كنند و اضافه 
مصرف آنها، موجب قطع گاز نيروگاه ها و صنايع  شود. روز گذشته، 
سخنگوي شركت ملي پااليش نفت كشور اين حرف ها را تأييد كرد. 
مهدي اسماعيلي در اين باره گفت: »به علت مصرف باالي گاز در كشور 
و نبود امكان تأمين گاز كافي براي نيروگاه ها، فرآورده هاي مايع نظير 

گازوئيل و مازوت به عنوان سوخت استفاده مي شود.«
مسعود تجريشي، معاون محيط زيســت انساني سازمان حفاظت 
محيط زيست اما درخصوص مصرف مازوت در شهرهاي كشور به 
همشــهري مي گويد: در اصفهان نيروگاه ها و صنايع اصلي مازوت 
نمي ســوزانند. اما وقتي تمــام گاز به مصــرف خانگي اختصاص 
مي يابد، صنايع كوچك اصفهان و حتي رباط كريم تهران به مصرف 

مازوت روي مي آورند. بنابراين سازمان حفاظت محيط زيست در 
جريان مصرف پراكنده ســوخت مازوت در كشور قرار دارد. اما در 
نيروگاه هاي اصلي و مراكز اصلي شــهرها سوخت مازوت توزيع و 

سوزانده نمي شود.
به گفته او، در موضوع مازوت سوزي نيروگاه ها، نيروگاه شازند اراك 
و نيروگاه طوس مشهد اقدام به مازوت سوزي كرده اند كه برخورد با 

آنها انجام شده و مي شود.
به گفته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، 
بايد از سال ها پيش در كشور به فكر كاهش آلودگي هوا و مشكالت 
استقرار صنايع بزرگ در كالنشــهرها مي بوديم. اما حاال كه با اين 
وضعيت مواجه هستيم و كالنشهرها نيز صنعتي شده اند، سازمان 
حفاظت محيط زيست امكان چنداني براي مانور بر كنترل آلودگي 
هوا از طريق صنايع و نيروگاه ها ندارد. تجريشــي با تأكيد بر اينكه 
صنايع، نيروگاه ها، خودروهاي ديزلي و اتوبوس ها همانند گذشته 
در بيشتر شهرهاي كشور مشغول فعاليت هستند، گفت: مصرف 
گاز در كشور نيز بيشتر از سال گذشته شده و بنابراين نبايد توقع 
داشت با كاهش تردد خودروهاي شخصي و تعطيلي برخي مراكز، 

آلودگي هوا نيز كمتر شود.
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 هتل ارم تهران را بسته اند. نه كسي 
بدون اجــازه قبلــي مي تواند از آن گزارش

خارج شــود؛ نــه وارد. رفت وآمدها 
به شــدت كنترل مي شــود و هركســي كه وارد 
مي شود، با هر قدمي كه برمي دارد، ممكن است 
مورد سؤال قرار بگيرد كه اينجا چه مي كني؟ اين 
همه مراقبت و سؤال اما بي دليل نيست. قرار است 
يكي از بزرگ ترين اتفاقات چند دهه گذشته عرصه 
پزشكي كشور در اين هتل رقم بخورد؛ اتفاقي كه 
درصورت مثبت بودن نتيجه مي تواند آبي باشد بر 
آتش سركش كرونا در ايران و پاياني بر اين بيماري 
همه گير و مرگبار. تســت واكسن ايراني كه حاال 
اســمش را »كووايران« گذاشته اند، در ميانه يك 
روز سرد زمستاني به بار نشســت. نهمين روز از 

دهمين ماه آخرين سال قرن و در هتلي ايستاده بر 
يكي از تپه ماهورهاي عباس آباد تهران.

اتاق هاي هتل خالي از مسافر است. نه از پرسنل 
هتل خبري اســت و نه از رفت وآمد مســافري. 
نگهبانــان ورودي هتل، هر چنــد دقيقه يك بار 
خودروهايي را كه براي اقامت، مســافر آورده اند، 
با عذرخواهي به هتل ديگــري معرفي مي كنند. 
برخي مسافران دليل تعطيلي هتل را نمي دانند، با 
توضيحي كه مأموران مي دهند خيلي سريع قانع 
مي شوند. تنها خودروهايي مي توانند وارد شوند كه 
از قبل نام راننده و مسافرش در ليست آمده باشد؛ 
افرادي كه يا عضو كادر درمان پروژه تست واكسن 
ايراني اند يــا از اعضاي تيم تحقيق و پشــتيباني 
طرح. كمي باالتر از ورودي هتل، در حياط منتهي 
به البي تونل آبي خودنمايي مي كند و راه را نشان 
آنهايي مي  دهد كه بلد مســير نيستند. تونل آبي 

به محل تست واكسن مي رســد. طبقه دوم البي 
هتل ســالخورده با ديوارهاي قهوه اي چشمنواز 
و نونوار شــده، قرارگاه اصلي انجام تست همين 
جاست. محل استراحت ميهمانان هتل، شباهتي 
به البي هاي مرسوم هتل هايي كه ديده ايم، ندارد 
و بيشتر به درمانگاهي شبيه شده كه با پرده هاي 
ضخيم سفيد از هم جدا شــده  اند. اتاق مصاحبه، 
اتاق معاينه و تزريق واكسن روي تابلوهايي اسم 
هر اتاق را مشــخص كرده اســت. اتاق مصاحبه 
مشتري ندارد و كسي در آن نيست. اتاق معاينه اما 
يك ميهمان دارد؛ مردي ميانسال با موهاي مرتب 
شده و قد نسبتا بلند كه روي تخت خوابيده است. 
چند پزشك مانند پروانه دورش مي چرخند و هر 
از گاهي با او كه عجيب آرام به نظر مي رسد، حرف 
مي زنند. از حال و احوالش مي پرســند و نوارهاي 
تســت قلب و چند چيز ديگر را بررسي مي كنند. 
دوربين ها روشن مي شــود و لنزها روي صورت 
مرد زوم مي كنند. او مي خواهــد آنها كه دوربين 
به دست دارند، از خير گرفتن تصوير او بگذرند. با 
اصرار پزشكان و كادردرمان دوربين ها خاموش و 
مرد قد بلند با موهايي كه مي شود رد سياهي را از 
ال به الي آن پيدا كرد، به آرامش بيشتري مي رسد. 
او قرار است دومين نفري باشد كه واكسن ايراني 

كرونا به بدنش تزريق مي شود.

واكسن ها در محفظه سرد 
البي شبيه شــده به درمانگاه، هر لحظه شلوغ تر 
از قبل مي شود و هر چه عقربه هاي ساعت به 11 
نزديك تر مي شود، بر تعداد آنهايي كه براي انجام 
نظارت و مشاهده تزريق واكسن مي آيند، افزوده 
مي شــود. حاال مي توان چهره هاي آشنا را ديد؛ 
پيام طبرسي از بيمارستان مسيح دانشوري، مينو 
محرز، مجري تحقيقات علمي ســاخت واكسن 
كرونا و برخي ديگر از چهره هاي نام آشناي حوزه 
پزشــكي و تحقيقات علمي را. با اين حال، كمتر 
عكاس و تصويربرداري را مي تــوان پيدا كرد كه 
دنبال شكار تصوير چنين تجمعي از نخبگان باشد 
و آنچه نظرها را بيش از هــر چيزي به خود جلب 
كرده، يخچالي است ســفيد كه گوشه اي از اتاق 
تزريق واكسن ايستاده اســت. البته كه يخچال 
به تنهايي موضوعيتي نــدارد، محتواي داخلش 
15دوز واكسن كروناي ايراني است؛ واكسن هايي 

با سرهاي آبي و بدنه اي شيشه اي در انتظار تزريق 
به داوطلبان شــجاع. برخي به شوخي مي گويند 
يكي از اين واكســن ها را هم به ما بزنيد و پزشك 
خوش قريحه  اي كه او هــم بي ميل به حرف زدن 
بــا عكاســان و فيلمبردارها نيســت، مي گويد: 

ان شاء اهلل. نوبت بعد ديگه نوبت شماست!

اولين تزريق؛ نخستين اميد
كم كم مسئوالن هم از راه مي رسند. سورنا ستاري، 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري، ســعيد 
نمكي، وزير بهداشت و محمد مخبر، رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره(. مسئوالن تيم تحقيقاتي 
توليد واكســن براي اســتقبال آمده انــد و وزير 
بهداشــت با ديدن محرز ياد گذشــته مي كند و 
خاطره اي از 3دهه قبل مي گويد: خيلي سال پيش 
وقتي مسئول بهداشت كشور بودم، كسي جرأت 
نمي كرد درباره ايدز حرف بزند. محرز كسي بود 
كه جرأت كرد و در اين باره ميزگردهاي تخصصي 
برگزار و كمك حــال ما براي بيان مشــكل اين 
بيماري شد. حاال هم درباره واكسن كرونا دارد به 

ما و كشور كمك مي كند.
چند لحظه بعد همه مسئوالن رو به روي صندلي 
كه قرار است به نخستين داوطلب تست واكسن 
ايراني، واكسن تزريق شود، مي نشينند. دختري 
كه ســي و چند ســاله به نظر مي رسد، نخستين 
داوطلب تست »كووايران« است. انتظار اين همه 
دوربين و لنزي كه او را هدف گرفته اند، نداشــته 
اســت. بايد آســتين هاي دختر باال داده شود تا 
بتوانند به او واكسن تزريق كنند. دختر مي گويد 
نمي تواند آســتين هاي خود را جلوي دوربين ها 

باال ببرد. يك نفر مي گويد: دوربين ها را خاموش 
كنيد تا بتوانيم واكســن بزنيم. فيلمبردارها كه 
دنبال شكار اين لحظه اند، مخالفند و با پادرمياني 
راهي پيدا مي شــود كه بتوان واكسن را به دختر 
جوان تزريق كرد. بخشــي از آستين لباس دختر 
را به اندازه اي كه الزم اســت، پايين مي دهند تا 
كار تزريق از سوي پرســتار انجام شود. پرستار، 
محتوايي را كه بايد به بدن دختر تزريق شود، به 
دوربين ها نشان مي دهد و سوزن را داخل ظرف 
كوچك شيشه اي مي فرستد و محتواي داخل آن 
را به داخل سرنگ مي مكد. چند لحظه اي بيشتر 
طول نمي كشــد و دختر جوان عنوان نخستين 
گيرنده واكســن كروناي ايران را براي هميشه به 
نام خود ثبت مي كند و صــداي صلوات در البي 
درمانگاه شــده هتل ارم تهران مي پيچد. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( لحظه اي بعد، سمت 
دختر مي رود و او را غرق در بوســه مي كند. براي 
لحظه اي فضا سنگين مي شود.  وزير بهداشت رو 
به دوربين خبرنگاران مي  گويد: گيرنده نخستين 
واكســن كرونا، دختر رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( طيبه مخبر است. همه را متعجب مي كند 
و دوربين هــا از طيبه مي خواهــد درباره حس و 
حالش براي مردم بگويد. او چند جمله بيشتر براي 
گفتن ندارد: اميدوارم ايــن روند علمي به نتيجه 
برســد و من هم مثل همه مردم ايران اميدوارم. 
خوشحالم ولي نه از اينكه نفر اول آزمايش واكسن 

ايراني كرونا هستم، بلكه 
از اينكه اين فرايند علمي 

اينقدر در كشورمان خوب پيش رفت و به سالمتي 
همه مردم كشورمان منجر مي شود. 

همشهري از نخستين تست انساني واكسن ايراني كرونا گزارش مي دهد

 »كووايران«؛ تزريق اميد
خبر

وزير بهداشت در مراسم آغاز تست انساني واكسن ايراني كرونا:
 100 سال است كه در منطقه 

واكسن ساز هستيم
 وزير بهداشت در حاشيه آغاز تست انســاني واكسن كروناي ايراني، 
گفت: امروز يكي از روزهاي بســيار اميدواركننــده براي ملت ايران 
است و روزي اســت كه ما بعد از مدت ها تالش و پيگيري همكاران و 
دانشمندان برجسته كشــور در حوزه تكنولوژي و داروهاي بايوتك، 
واكســن كوويد-19 را بعد از طي مراحل مختلفي اعم از مطالعات و 
مدل هاي حيواني و... توليد كرديم و خوشبختانه توانستيم نخستين 

تزريق انساني واكسن را انجام دهيم.
 به گزارش همشهري، ســعيد نمكي  افزود: اين اقدام با تكيه بر توان 
و غرور ملي آغاز شــد. بعدها مفصل مي گويم كه 30 ســال قبل كه 
مسئوليت بهداشت كشور را داشــتم و پيگير آوردن تكنولوژي هاي 
جديد واكســن در منطقه بودم، چه راه هايي را رفتيم. ما 100 سال 
اســت كه در منطقه واكسن ساز هستيم. كســاني كه فكر مي كنند 
نخستين باري است كه داريم واكســني را تزريق مي كنيم، بسيار در 
اشتباه هستند. نمكي افزود: در سال 1299 انستيتو پاستور داشتيم و 
در سال 1303 انستيتو رازي را داشتيم. تمام مردم دوران زندگي شان 
را با واكسن هاي ايراني آغاز كردند. ما نخستين واكسن ساز آسيا بوديم 
و ما بوديم كه به بسياري از كشــورهاي دنيا و منطقه واكسن صادر 
مي كرديم. نمكي گفت: البته مظلوم و مغفول ماندن اين دو مؤسسه 
بزرگ بين المللي لطمه هايي را به توسعه واكسن سازي كشور زد، اما 
ما بر ســر آنيم كه با كمك معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري 
و همچنين بقيه ساختارهاي وابســته اعم از انستيتو پاستور، رازي و 
بخش خصوصي، اين مزيت كشــورمان را به دنيا عرضه كنيم. نمكي 
ادامه داد: ما در كشــور پلتفرم هاي مختلفي را به طور همزمان دنبال 
كرديم كه يكي از آنها آزمايش انساني است كه اكنون آغاز شده است. 
براي اينكه از دنيا عقب نمانيم و در عين حال بتوانيم اگر يك پلتفرم 
موفق نبود، پلتفرم ديگري را به عنوان توليد ملي جايگزين كنيم، تمام 
راه ها را رفتيم. در روزهاي آتي زحمتي كه همكارانمان در انســتيتو 
رازي كشيدند و كارشان را روي مدل هاي حيواني انجام دادند و دارند 
مجوز تست انساني را دريافت مي كنند، تجربه خواهيم كرد. انستيتو 
رازي به عنوان يكي از بزرگ ترين و باسابقه ترين واكسن سازهاي منطقه 
است. وي ادامه داد: بعد از آن پلتفرم جديد ديگري قرار دارد كه وارد فاز 
حيواني شده و به تدريج وارد فاز انساني خواهد شد. در اين اقدام بزرگ 
بايد از ستاد اجرايي فرمان امام تشــكر كنم كه در يك راه پرريسك 
ســرمايه گذاري و اين اقدام ملي را آغاز كردند. همچنين بايد از تيم 
اجرايي و علمي اين كار تشكر كنم. تيم علمي در حوزه فرموالسيون ها، 
مرحله تست حيواني، بعد از آن تست انساني و از همه مهم تر رسيدن 
به صنعت توليد اين واكسن اقدام مي كنند. همچنين از بانوي گرانقدر 
سركار خانم دكتر محرز تشكر مي كنم كه از دانشمندان پيشكسوت 
كشور هستند. اميدوارم در آينده بسيار نزديك شاهد شروع فاز دوم 

باليني و سپس فاز سوم انساني باشيم.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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قبل و بعد از تزريق واكسن چه اتفاقي براي داوطلبان مي افتد؟ 
داوطلبان تزريق واكسن ميهمان هتل ارم هستند؛ براي چندين روز آينده و تحت مراقبت هاي ويژه. چاكري، 
مترون كلينيكي كه ســتاد اجرايي فرمان امام راه اندازي كرده است، در پاسخ به اين سؤال همشهري كه 
داوطلبان چه مراحلي را از سر گذرانده اند تا به مرحله تزريق واكسن برسند، مي گويد: همه داوطلبان تزريق 
واكسن در ابتدا از سوي يك روانپزشــك مورد ارزيابي رواني قرار گرفته اند. بعد از اين مرحله، شرح حال 
داوطلب از نظر رواني، كلينيكي و پاراكلينيكي تهيه و با انجام آزمايش هاي مختلف و متعدد، اين وضعيت 
به شكل دقيقي ترسيم شده است. او ادامه مي دهد: همه داوطلبان از نظر شرايط آلرژيك و باليني به شدت 
كنترل شده و هيچ كدام از داوطلبان نبايد عالئمي از بيماري هاي زمينه اي و باليني داشته باشند و در هر 
مرحله اي كه مشخص شود فرد دچار مشكلي از نظر بهداشتي است، از گردونه انجام تست واكسن خارج 
مي شود و در نهايت افرادي به مرحله نهايي مي رسند كه در سالمت كامل باشند. مترون كلينيك ستاد اجرايي 
فرمان امام در هتل ارم، درباره اقدامات تيم پزشكي قبل از تزريق واكسن به داوطلب نهايي و انتخاب شده نيز 
به همشهري مي گويد: اگر پزشك تأييد كرد كه فرد در مرحله نهايي مشكلي براي تزريق واكسن ندارد، از 
داوطلب نهايي پيش از تزريق نوار قلبي گرفته مي شود و عالئم باليني و پزشكي فرد كنترل مي شود. درصورت 
نبود مشكل، كار تزريق واكسن انجام مي شود. چاكري از نصب تجهيزاتي در دست داوطلب قبل از انجام 
تزريق واكسن تا ساعت ها بعد از تزريق خبر مي دهد و مي گويد: قبل از تزريق واكسن به فرد، دستگاهي روي 
دست فرد گيرنده واكسن نصب مي شود و تا 24ساعت باقي مي ماند. او با اشاره به اينكه بعد از تزريق دوز اول 
واكسن تمام وضعيت فرد گيرنده در اتاقي مانيتورينگ مي شود، مي گويد: در تمام مدت 24ساعت شبانه روز، 
يك پزشك و يك پرستار وضعيت بدني گيرنده واكسن را كنترل مي كنند. كنترل عالئم هر 15دقيقه يك بار 
انجام مي شود و هر نوع تغييري در بدن فرد گزارش گيري مي شود. براي اطمينان بيشتر نيز غير از كادر درماني 
مســتقر در هتل، يك تيم از اورژانس نيز در محل حضور دارد تا درصورت نياز از فوريت هاي پزشكي آنها 
استفاده شود. به گفته او، درصورتي كه افراد عالئم عادي داشته باشند، در ساعت غير اداري به راحتي امكان 
حضور در فضاي آزاد هتل را دارند و درصورت مجوز پزشك معالج با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي  توانند 
با خانواده خود ديدار كنند. به گفته او، فرايند تست و نتيجه نهايي آن زمان مشخصي دارد و درصورتي كه 
بعد از اين زمان فرد مشكلي نداشته باشد و پزشك سالمت كامل او را تأييد كند، گيرنده واكسن مي تواند به 

جامعه باز گردد و زندگي عادي خود را از سر بگيرد.

ث
مك
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 سال ۲۰۲۰ با تمام مشكالتش از جمله 
بحران كوويد-1۹ بــه پايان خود فناوري

رسيده است. دنياي فناوري در اين 
سال با تغيير سبك زندگي مردم تحوالت مختلفي را 
تجربه كرد. گروهي به خاطر كرونا ضرر كردند و گروه 
ديگري رشدهاي عجيب و غيرقابل انتظاري را شاهد 
بودند. سال آينده اما مي تواند براي مالكان و روساي 

بزرگ ترين شركت هاي فناوري جهان ناخوشايند 
باشد. تالش ها براي مهار قدرت فيسبوك، آمازون، 
اپل و آلفابت )صاحب گوگل( بيشتر و سريع تر شده 
است. به گزارش وب ســايت بي بي سي، مقامات 
مسئول، به ويژه در اياالت متحده و اروپا، هم اكنون 
در مورد موضوعات رقابتي گردهم آمده اند و احتماالً 
اين مســئله به يك ميــدان جنــگ اصلي در 
سال۲۰۲1تبديل خواهد شد. با اين حال بايد گفت كه 
سال آينده ميالدي نيز به طور حتم تحوالت بسياري 

را در عرصه علم و فناوري در پي خواهد داشت.

روايتي از پيشرفت ها و چالش هايي كه جهان فناوري در سال آينده ميالدي 
پيش روي خود دارد و مي تواند زندگي بسياري را در جهان تغيير دهد

 شمارش معكوس
دنياي فناوري

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوي آينده

گجت هاي هيجان انگيز ۲۰۲1

ســال جاري ميالدي در حالي روزهاي پاياني خود را پشــت سر 
مي گذارد كه بســياري از گجت ها به علت پاندمي كرونا به صورت 
آنالين رونمايي شــدند. پيش بيني مي شود ســال 2021هم به 
همين ترتيب ادامه پيدا كند. در اين متن با 3گجت كه احتمال دارد 
به صورت آنالين رونمايي و بيــش از بقيه گجت ها بين مردم رواج 

پيدا كنند آشنا مي شويد.

 5G گوشي هاي
با همه گير شــدن تدريجي تكنولوژي 
5G در دنيــا ازجمله ايران، در ســال 
2021تعداد بيشــتري از گوشي هايي 
كه دســت مردم خواهيــد ديد مجهز 
به 5G هستند. شــركت اپل در سال 
گذشته ميالدي تمام گوشي هاي سري 

آيفون 12خود را با قابليت استفاده از نسل پنجم ارتباطات موبايل 
رونمايي كرد. هواوي هم پيش از اين زيرساخت هاي 5G را توسعه 
داده اســت. دولت ترامپ هم تالش مي كند كه از قافله 5G عقب 
نماند. همچنين در ايران يك اپراتور مشــغول توسعه چند سايت 

5G است.

كامپيوترهاي تاشو
گوشي ها با نمايشگرهاي تاشو در سالي 
كه گذشت در بازار بيشتر ديده شدند. 
 ThinkPad با رونمايــي از لپ تــاپ
X1Fold دور از ذهــن نخواهد بود كه 
لپ تاپ هاي آينده هم به صورت تاشــو 
عرضه شــوند. اگرچه اين كامپيوترها 

داراي يك كيبورد كوچك مانند كيبوردهاي فعلي خواهند بود، اما 
آنها هم درون كامپيوتر تا مي شوند.

كنسول »پرو« نينتندو
اين شايعه شــكل گرفته كه نينتندو 
كنسول نسل بعد خود را با ويژگي هاي 
هيجان انگيز عرضه خواهد كرد. بنابراين 
پيش بيني مي شود كه نسخه Pro اين 
كنســول داراي فضاي ذخيره بيشتر، 
نمايشــگر بهتر، قطعات داخلي به روز 

شــده و شــايد مهم تر از همه يك بلوتوث داخلي باشد تا بتوان با 
هدفون هاي بي سيم صداها را واقعي تر شنيد.

در هفته هاي پاياني ســال2020 ابرهاي بزرگي روي گوگل، فيسبوك،  سركوب 
بزرگان 
فناوري

آمازون و اپل سايه افكند كه مي تواند سال2021را به سالي نگران كننده و ناراحت 
تبديل كنــد. در اوايل اين مــاه، رگوالتورهاي فدرال اياالت متحــده و بيش از 
45دادستان ايالتي از فيسبوك شكايت كرده و اين رسانه اجتماعي را به اقدامات 
غيرقانوني بــراي خريد رقبا و خفه كردن رقابت متهــم كردند. همچنين در ماه 
دســامبر، اتحاديه اروپا قانون خدمات و قانون بازارهاي ديجيتال را اعالم كرد كه اين موضوع در اصل، 
پيش نويس قانوني خواهد بود كه به طور كامــل راه و روش كاري بزرگان فناوري را دچار تغيير و تحول 
اساسي مي كند. در انگلستان، سازمان رقابت و بازار يك قانون الزام آور را پيشنهاد داده و توصيه كرده است 
كه به يك واحد جديد بازارهاي ديجيتال اختيار مجازات هاي قابل توجهي ارائه شود. در عين حال بدون 
ترديد، بخش فناوري بسيار مشتاق است تا ببيند كه دولت آينده آمريكا چگونه با بزرگان فناوري رفتار 
مي كند. در گذشته جوبايدن به شدت نسبت به شركت هاي بزرگ فناوري، به ويژه فيسبوك انتقادهايي را 
مطرح كرده است. در كل به نظر مي رسد كه برخي تمايل دارند، شركت هاي بزرگ فناوري، به ويژه آمازون، 
گوگل و فيسبوك را از هم بپاشند. در اين ميان گوگل از قبل نيز تحت فشار بوده است. در ماه اكتبر دولت 
اياالت متحده اتهاماتي را به نقض قانون رقابت براي حفظ انحصار در جست وجوي اينترنتي و تبليغات 

آنالين به گوگل وارد كرده بود.

به نظر مي رسد كار در خانه فعال 
سنت كار از 

خانه
طبــق  باشــد.  مانــدگار 
نظرســنجي هاي انجام شده 
بسياري از صاحبان مشاغل و 

مديران تجــاري در اروپاي 
غربي و آمريكاي شمالي انتظار دارند كه دست كم 

25درصد از نيروي كار آنها و در بعضي موارد 
همه كاركنان، بخشــي يا 

تمــام كار خود را از 
خانه انجام دهند؛ 
حتي پس از پايان 

دوران همه گيري. 
بسياري از شركت هاي 

بزرگ پيش تر به انجام اين كار متعهد شده اند. در ماه 
اكتبر، Dropbox اعالم كرد كــه همه كاركنانش 
مي توانند از خانــه كار كنند و توييتــر نيز همين 
سياســت را در پيــش گرفته اســت. 
مايكروسافت و فيسبوك نيز گفته اند 
كــه تعــداد قابــل توجهــي از 

كاركنان شان مي توانند به طور دائم از خانه 
كار كنند. اين يك بازار جديد و پر سود براي بسياري 
از شــركت هاي فناوري خواهد بود. مي توان انتظار 
داشــت كه بســته هاي ويژه  بيشــتري از ســوي 
ارائه دهندگان خدمات اينترنت و همچنين ســاير 
شــركت هاي فناوري ارائــه شــود. در عين حال 
شركت هاي نرم افزاري و همچنين مؤسسات ارائه 
خدمات آنال يــن مانند اپليكيشــن هاي مربوط به 
جلســات و ويدئوكنفرانس نيز در اين ميان رونق 
بسياري خواهند داشــت. كما اينكه برخي از آنها 
توانســته اند در دوران همه گيــري، 
كاربــران بســياري را جلب 

كنند.

در خيابان هاي 
سال جهش 
خودران ها

فونيكس آريزونا بيش 
از 300دستگاه خودرو 
به تنهايــي درحال كار 
هستند و مســافران را 
بدون راننده سوار و پياده مي كنند. اين بخشي از 
ســرويس Waymo One اســت كــه براي 
نخستين بار براي چنين مورد خدمات رساني 
توســط خودروهاي خودمختار در اكتبر براي 
عموم افتتاح شد. با حمايت شركت  مادر يعني 
آلفابــت، ويمــو در ايــاالت متحده پيشــتاز 
در  و  اســت  خودمختــار  خودروهــاي 
سال2021قصد دارد خدمات را هم در فونيكس 
و هم در شهرهاي ديگر گسترش دهد. در همين 
حال، رقبا نيز خيلي عقب نيستند. كروز كه به 
جنرال موتــورز تعلق دارد، در حــال آزمايش 
خدمات خود در سانفرانسيسكوست؛ شهري كه 
هوا و چيدمان خيابان هايش نسبت به فونيكس 
آفتابي و البته چالش برانگيزتر اســت. از سوي 
ديگر شركت Lyft نيز اتومبيل هاي خودمختار 
خود را در سانفرانسيسكو آزمايش مي كند كه 
تصور مي شود فعاليتش از ويمو و كروز بيشتر هم 
باشد. در چين نيز چند شركت درحال كار روي 

توسعه خودران هاي خود هستند.

2020سال وحشتناكي براي صنعت هوافضا بود. بخش هواپيمايي بسياري از سفارش ها 
ابداع هاي 

برقي
يا لغو شدند يا به تأخير افتادند، زيرا شــركت هاي هواپيمايي با بحران عجيب كمبود 
مسافر روبه رو شدند. با وجود آن نمايش ترسناك، تعهد به تحقيق و توسعه وجود دارد؛ 
خصوصا در زمينه هواپيماهاي در حال توســعه اي كه تأثير مخرب بسيار كمتري بر 
محيط زيست دارند. در اين راستا و در ماه سپتامبر، ايرباس از 3 طرح مفهومي مجهز به 
هيدروژن رونمايي كرد. بايد ديد كه سال آينده ايرباس با آلمان، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا يك قرارداد مهم براي 
ساخت يك پهپاد بزرگ امضا مي كند يا خير. اين پهپاد كه »يورو ِدرون« )Eurodrone( ناميده مي شود، قرار 
است پرواز آزمايشي خود را در سال2025آغاز كند. همچنين در سال2021در انتظار يك هواپيماي برقي از 
رولزرويس به نام »روح نوآوري« هم بايد باشــيد. اين شركت اميدوار اســت كه پرنده اش با سرعت بيش از 

300مايل در ساعت، ركورد جهاني سرعت هواپيماهاي برقي را بشكند.

 سال2020براي بسياري از خرده فروشان هم يك سال فاجعه بار بود. گرايش 
تكامل 

خرده فروشي
به خريد آنالين، از آنجا كه مشتريان حين قرنطينه در خانه گرفتار شده بودند، با 
رشد بسيار عجيبي روبه رو شد. در اين ميان، خرده فروشاني كه زنده مانده اند، ممكن 
است در سال2021با فناوري جديدي روبه رو شوند. گزارش شده است كه آمازون 
فروشگاه هاي زنجيره اي Go را گسترش مي دهد؛ فروشگاه هايي كه صندوق ندارند. 
بيش از 20فروشــگاه در اياالت متحده در حال چنين كاري هســتند و انتظار مــي رود كه آمازون در 
سال2021افتتاح فروشگاه هاي Go را در انگليس آغاز كند؛ اگرچه اين غول آنال ين هنوز برنامه هاي خود 
را در اين زمينه اعالم نكرده است. خريد به سبك Go عالوه بر صرفه  جويي در هزينه مورد نياز براي داشتن 
صندوق هاي پرداخت، تماس با يكديگر و همچنين سطح را نيز به حداقل مي رساند كه مي تواند راهي مؤثر 
براي قيچي كردن زنجيره انتقال ويروس كرونا به حســاب بيايد. ماكس هاموند، مدير ارشد و تحليلگر 
فروشگاه هاي زنجيره اي مواد غذايي گارتنر كه نحوه استقبال و برخورد مشتريان با اين فناوري را مورد 
بررسي و تحليل قرار داده است، مي گويد: »هم اكنون اين يك فناوري سخت براي آنها به حساب مي آيد.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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آمار ابتال و مرگ ومير كرونا در 24ساعت منتهي به روز 
گذشته افزايش يافت. درحالي كه هشتم دي براساس 
آمار رسمي وزارت بهداشت 5هزار و 908بيمار جديد 
شناسايي شده و 121تن جانشان را از دست داده بودند، 
ديروز آمار فوتي  ها به 132نفر رسيد و 6هزار و 108بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19هم در كشور شناسايي شدند. 
از زمان اجــراي دو هفته تعطيالت فراگيــر در ايران و 
همچنين طرح ممنوعيت ساعتي كه پس از اوج گرفتن 
بيماري در پاييز امســال و در نهايت از اول آذر اجرايي 
شد، آمار روزانه ابتال و مرگ و مير به تدريج روند كاهشي 
به خود گرفت. اين اميدواري وجود داشت كه با همين 
روند ايران بتواند آمار فوتي ها را به زير 100نفر در روز 
كاهش دهد. به ويژه آنكه در تعداد زيادي از شــهرهاي 
كشور وضعيت سفيد برقرار شده و طبق اطالعات اعالمي 
وزير در برخي استان ها آمار ابتال و مرگ ومير به زير 5نفر 
رسيده است. در هفته اخير آمار فوتي هاي روزانه كرونا 
كه رسما اعالم مي شود، عمدتا با يك يا دو عدد اختالف 
باال و پايين شده است اما ديروز افزايشي 11نفري يافت 
و با 200نفر افزايش از 6هزار نفر عبــور كرد اما آيا اين 
عددها نشان دهنده روند افزايشي بيماري خواهد بود؟ 
بازگشايي ها و بازگشت كاركنان دولت به سركار و طبيعتا 
شلوغ شدن فضاهاي عمومي بر افزايش آمار ابتال بي تأثير 
نخواهد بود، هر چند كه وزارت بهداشت گفته است در 
طرحي كه با مشاركت بســيج با عنوان طرح »شهيد 
قاسم سليماني« اجرا مي شود، اين وزارتخانه توانسته 
راهكارهاي جديدي براي مهار بيماري و شكستن چرخه 
انتقال پيدا كند. سعيد نمكي در روزهاي اخير زماني كه 
از روند كاهشــي آمار فوتي ها ابراز رضايتمندي كرده 
بوده گفت كه نگراني هايي درباره شــلوغ شدن وسايل 
نقليه عمومي كه پر مسافرند و خطر انتقال كرونا در آنها 
باالست، دارد. سخنان او تأكيدي است بر ضرورت تداوم 
دوركاري افرادي كه مي تواننــد بدون حضور در محل 
كارشان از خانه كار كنند. توصيه اي كه البته همواره پس 
از بازگشايي هاي رسمي عمدتا از سوي كارفرمايان كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است چه در سازمان هاي دولتي 
و چه خصوصي. در تحليل وضعيت آماري ابتال به كرونا، 
هفته آينده هفته مهمي است چرا كه پيامدهاي احتمالي 
ناشي از افزايش آمار دورهمي هاي شب يلدا عمال ازهفته 
آينده در آمارهاي ابتالي روزانه و در پي آن بستري ها 

خود را نشان مي دهد.

افزايش آمار ابتال و 
فوتي هاي كرونا

آخرین خبر

با انتظــار جهانی بــراي رســيدن واكســن كوويد-19 كشــورها 
عالوه بــر پروتكل هاي حمل ونقــل مجبور به تدابير شــديد امنيتی 
بــراي محافظــت از محموله هــا شــده اند، پيش بينــی حلقه های 
امنيتــی چنداليه بــرای جلوگيــری از دزديده شــدن واكســن ها

يك گــزارش متفاوت از حمــل و نقــل پرماجرای واكســن های كرونــا در جهان

واكســن كوويد-19به معنــاي واقعــي حكم طال 
پيدا كرده اســت تا جايي كه مجرمان ســايبري و 
كالهبرداران دارويي آن را وسيله اي تازه براي اعمال 
مجرمانه خود قرار داده اند. به همين دليل دولت ها 
اليه هاي جديد امنيتي بــراي جلوگيري از دزدي 
اين داروي جديد بيولوژيك يا دســتورالعمل هاي 
ديجيتال آن ايجاد كردند. بارزترين نشــانه امنيتي 
بودن اين محصول دارويي و حمل ونقل آن، حضور 
نيروهاي مســلح آمريكايي در مركز توزيع واكسن 
و همچنين اسكورت وســيله نقليه حامل آن بود. 

 »ژنرال مايكل مك كوري« مديــر امنيت عمليات
 OperationWarpSpeed در اين باره مي گويد: 
در طول فرايند توليد تا بارگيــري، حمل و توزيع 
واكسن فايزر عالوه بر حفاظت از مالكيت معنوي، 
حافظ اطالعــات و همچنين محصــول فيزيكي 
بوده ايم. بســياري از افراد عالقه مند هستند بدانند 
ما چه كاري انجام مي دهيــم. منافع خارجي مانند 
سرويس هاي اطالعاتي، عناصر مجرمانه و افرادي 
وجود دارند كه دوســت دارند در اين فرايند اخالل 

ايجاد كنند.

 پیگیري مجرمانه
ميلياردها دوز واكسن در يك اتفاق تاريخي بي نظير در 
سراسر جهان حمل و توزيع خواهد شد. هر قدم از اين 
اتفاق توسط رسانه ها پيگيري مي شود. خروج نخستين 
كاميون هاي حامل واكســن فايــزر و مدرنا از طريق 
تلويزيون پخش مستقيم شد. يك ميليون و 700 هزار 
مرگ در جهان به واسطه كوويد-19، توليدكنندگان و 
شركت هاي تداركاتي را با فشار بي سابقه اي براي حمل 
سريع و در عين حال كنترل دقيق دما و دقت در تحويل 

اين واكسن روبه رو كرده است.

كارشناسان مي گويند گروه هاي سازمان يافته مجرمانه 
از ارزش هر دوز واكسن اطالع دارند و به دنبال راه هايي 
براي ايجــاد اختــالل در حمل و دسترســي به اين 
واكسن ارزشمند هستند. اوايل  ماه گذشته ميالدي 
شــركت تابعه امنيتي IBM گزارشي در مورد عوامل 
مخرب سايبري منتشر كرد كه زنجيره سرد واكسن 
كوويد-19 را هدف قرار داده بود. در اقدامي غيرمعمول 
متناسب با شرايط اضطراري ملي، دولت اياالت متحده 
امنيت مضاعفي را باالتر از اقدامات سختگيرانه اي كه 
شركت هاي دارويي و ارائه دهندگان حمل ونقل آنها 
معموال دارند، فراهم كرده اســت. طبق گفته انجمن 
حمايت از دارايي حمل شده در برخي از نقاط جهان، 
كاميون هاي حامل واكســن احتماال توسط يك تيم 
نيروي انتظامي مسلح براي اطمينان از رسيدن امن 
اين محصول، اسكورت خواهند شد. مهم ترين دليل 
براي حفاظت چنداليه اي در مســير حمل و توزيع 
واكسن فايزر اين است كه واكسن هاي دزديده شده 
مي توانند در بازار ســياه به فروش برسند و يا حتي با 
رقيق شدن به بدترين شــكل ممكن استفاده شوند 
كه مي تواند به قيمت جان فرد تمام شود. حتي زماني 
كه داروهاي دزديده شده بازپس گرفته مي شود بايد 
معدوم شوند چرا كه به احتمال زياد در دماي مناسب 
نگهداري نشده اند و ديگر اثري ندارند. انجمن حمايت 
از دارايي حمل شده ماه گذشته در بيانيه اي اعالم كرد: 
هزينه واقعي يك محموله دارويي دزديده شده به دليل 
اثر دومينويي كه ايجاد مي كند، بين 5تا 7برابر ارزش 
محصول خسارت مي زند. از دست رفتن محصول به طور 
واضحي يك تهديد بزرگ به حساب مي آيد اما آلودگي 
محموله هاي دارويي حين حمل بار حتي اگر واقعا به 
سرقت نرود مي تواند به همان اندازه آسيب رسان باشد.

حمالت سایبري
يك نيروي امنيتــي IBM مي گويد: مجرمان فضاي 
مجازي چندي پيش ا يميل هاي فيشينگ و فيشينگ 
فيش به مديران و ســازمان هاي جهانــي درگير در 
ذخيره سازي  و انتقال واكســن براي برداشتن اعتبار 
حساب ارســال كردند. به گفته او كمپين فيشينگ 
واكسن كوويد-19، 6كشــور و سازمان هايي را هدف 
قرار داده است كه احتماال با برنامه هاي Gavi، اتحاد 
واكسن و برنامه بستر بهينه سازي  تجهيزات زنجيره سرد 
مرتبط هستند. آنها حتي به يونيسف رحم نكردند. اينكه 
چه كسي پشت اين برنامه هك قرار دارد مشخص نيست 
اما كارشناسان امنيت سايبري روسيه و ساير كشورهاي 
در حال ســاخت واكســن را به تالش براي دزديدن 

اطالعات واكسن و ساير درمان ها متهم مي كنند.
پليس اروپا- آژانس اجراي قانــون اتحاديه اروپا- نيز 
نســبت به فعاليت هاي دارك وب و هــك مربوط به 
واكسن در جريان توزيع جهاني واكسن كوويد-19به 

جهان هشدار داد. اين آژانس به جمعي از متخصصان 
امنيتي كــه نگراني هايي در باب حمالت گســترده 
به برنامه واكسيناســيون دارند پيوســته است. اين 
نگراني به دنبال كشف عملياتي سايبري براي واكسن 
آنفلوآنزاي جعلــي در اكتبر كــه در مكزيك رخ داد، 
به وجود آمــد و احتمال مي رود كــه هكرها به دنبال 
فرصتي براي انجام چنين عملياتي درخصوص واكسن 

كوويد-19نيز باشند.

کالهبرداري به سبک گردشگري
يكي ديگر از راه هاي كالهبرداري سودجويان با استفاده 
از واكسن كوويد-19ايجاد تماس هاي رباتي و ارسال 
پيام با محتواي دريافت سريع واكسن است. در شرايط 
بحران فعلي كه يك روز دسترســي زودتر به واكسن 
كوويد-19براي مردم حياتي است اين كالهبرداران 
با ارسال پيام مدعي مي شــوند كه مي توانند واكسن 

كوويد-19را زودتر از موعد به دست فرد برسانند.
»لو جي كوبياك« نايب رئيــس و مدير بخش امنيت 
شــركت فايزر مي گويد: برخي از ايــن كالهبرداران 
روي پلتفرم واتساپ پيام هاي گروهي با عنوان بسته 
گردشگري واكسن ارسال مي كنند كه شامل سفر به 
آمريكا به همراه بليت هواپيما، رزرو هتل با چند وعده 

غذايي به همراه تزريق واكسن كروناست.
تبليغات آنالين براي واكســن هاي ادعا شــده مانند 
علف هرز در حال رشد اســت و تماس هاي رباتي به 
مردم مي گويد مي توانند بدون ايستادن در صف هاي 
طوالني، واكسن فايزر را با قيمت 79دالر دريافت كنند. 
اين در حالي است كه به گفته كوبياك در آمريكا تنها راه 
رسيدن به واكسن كوويد-19فايزر مراكز واكسيناسيون 
دولتي در هر ايالت است. ســودجويان دام هاي خود 
را براي خانه هاي سالمندان – كه يكي از اولويت هاي 
طرح واكسيناسيون عمومي است- هم پهن كرده اند. 
آنها در تماس با خانه هاي ســالمندان ادعا مي كنند 
تعدادي  واكسن فايزر براي ايمن سازي  سريع تر ساكنان 
و كاركنان اين مراكز درنظــر گرفته اند كه با پرداخت 

مبلغي مي توانند آنها را در اولويت قرار دهند.
كوبياك مي گويد: عالوه بر حجم زياد كالهبرداري هاي 
فعلي براي فروش واكسن، بهار سال گذشته آنها متوجه 
گروه هاي مجرمانه ســازمان يافته اي شدند كه ادعا 
مي كردند ماه ها پيش از آنكه ســازمان غذا و داروي 
آمريكا آن را تأييد كند، واكسن كرونا را پيش فروش 
مي كنند. اما كوبياك توصيه مي كند با توجه به ميزان 
كم توليد واكســن هاي مورد تأييد عليه كوويد-19و 
تقاضاي عظيم جهاني، همه دولت ها، سازمان ها و حتي 
خود مردم بايد نسبت به كوچك ترين اقدام غيرعادي 
در اين زمينه آگاه و هوشيار باشند چرا كه كالهبرداران 
مجازي و واقعي منتظر هر فرصتي براي سودجويي از 
افراد مستاصل به واسطه بحران كرونا در جهان هستند.

جابه جایی فوق امنیتی واکسن

زهرا خلجي 
خبرنگار
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دنيا به كجا خواهد رفت؟

آنچه كرونا با دنياي ما كرد را فقط مي شــد 
در فيلم هــاي تخيلي ديد و ايــن حجم از 
دگرگوني را هيــچ آينده پژوهي پيش بيني 
نمي كرد. اقتصاد دنيا در ســال2021 به كجا خواهد رفت؟ آيا در اين 
سال شاهد كنترل همه گيري كرونا هستيم؟ موجي كه توانست ترامپ 
ســرخوش از پيروزي هاي اقتصادي را ســرنگون كند، در كجا توقف 
مي كند؟ پاسخ به اين سؤال ها تا حد بسياري ناممكن است. اما مي شود 
براســاس آنچه تاكنون رخ داده و احتماالتي كه مي توان به آنها تكيه 

كرد، چند گزاره زير را پيش بيني كرد؛ 
روند اقتصاد جهاني؛ بيشــتر مؤسســات پژوهشــي روند مناسبي 
براي اكثر اقتصادهاي دنيا پيش بينــي نمي كنند و به عنوان نمونه فيچ 
در تحليلي طعنه آميز صرفا براي كشــورهاي نيوزيلند  و ســاحل عاج 
پيش بيني مثبتي را ارائه كرده اســت. موديز و اســتاندارداند پورز نيز 
تحليل نااميدكننده اي از اقتصاد دنيا ارائه داده اند. بطور متوســط رشد 
اقتصادي در دنيا حدود 4درصد پيش بيني شده كه براي اقتصادي كه 
به همين ميزان كوچك شــده نمي تواند نرخ ترميــم كننده اي درنظر 

گرفته شود.
از ميان كشورهاي در حال توسعه؛ بي ترديد بهترين وضعيت را اقتصاد 
چين خواهد داشــت چون در مقابل كرونا به پايداري مناسبي دست 
يافته اســت و از آن مهم تر اينكه در توسعه اتكاي وسيعي به گسترش 
زيرساخت ها دارد. فرصتي كه كشورهاي توســعه يافته داراي شبكه 
زيرساخت اشــباع از آن محرومند. اين در كنار توسعه بازار صادراتي 
چين مي تواند كابوســي گران براي آمريكا باشــد حاال كه بيشتر از 

هميشه نفس هاي چيني ها را در پشت سرش احساس مي كند.
دوران پســاكرونا؛ با توجه به پيش بيني هاي انجام شــده كشورهاي 
توســعه يافته در ميانه سال2021 به مصونيت مناســبي در مقابل كرونا 
خواهند رسيد اما با توجه به مبناي توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته 
و اتكاي شــان به بخش خدمات، احتماال كشــورهاي توســعه يافته در 
اروپاي غربي و آمريكا و كانادا عملكرد مناســب خود را از سال2022 آغاز 

كنند و عمال سال2021 را به عنوان مبدا پايدارسازي درنظر بگيرند.
آينده نفت؛ قيمت اين كاالي راهبردي براي همه كشــورها اهميت 
كليدي دارد و بــراي ما به عنــوان تامين كننــده آن طبيعتا جايگاه 
مهم تري دارد. از منظر عرضه و تقاضاي خــام بايد درنظر بگيريم كه 
بسياري از مصرف كنندگان ذخاير استراتژيك خود را تا حدي زيادي 
تكميل كرده اند و احتمال وجود عرضه مازاد به ويژه با توجه به احتمال 
كاهش تقاضاي ناشي از كسري تقاضاي مصرفي و همچنين تغييرات 
سبد انرژي مصرفي، وجود خواهد داشــت. با توجه به اين موارد و در 
نظر داشتن روند عرضه نفت كشورهاي عمده، احتماال نفت در كانال 
40 تا 50دالري عرضه خواهد شد و اين قيمت هم براي اقتصاد جهاني 
بسيار مطلوب و اقتصادي است و از ســوي ديگر توليدكنندگان نفت 
شيل آمريكا را در وضعيت ســخت تري در بازار نفت قرار مي دهد. اين 
مسير مي تواند براي ايران و به شرط رفع محدوديت هاي شديد كنوني 
وضعيت مناسبي باشــد. اما براي كشــوري مانند عربستان كه براي 
ترميم شكاف بودجه خود نيازمند نفت 80دالر است، مي تواند دوراني 

كابوس وار باشد.
درخصوص برابري دالر و ريال بايد درنظر داشــت كه ارزش ريال در 
درجه نخست از روند نقدينگي و تورم متاثر خواهد بود. طبيعي است 
كه ريال با ادامه وضعيت كنوني مي تواند تا ســقف 30هزار تومان در 
مقابل هر دالر نيــز افزايش يابد. ليكن دو اهــرم مي تواند ارزش ريال 
در مقابل دالر را تثبيت كند؛ نخست گشايش محدوديت هاي شديد 
كنوني و دسترســي ايران به منابع ارزي و از آن مهم تر امكان استفاده 
ايران از نظام ماليــه بين الملل. در اين صورت و بــا توجه به ابزارهاي 
نوظهور پولي ماننــد عمليات بازار باز؛ حتي مي تــوان كاهش قيمت 
دالر در مقابل ريال را مدنظــر قرار داد. اما در مقيــاس جهاني؛ دالر 
در آستانه ريزشــي تاريخي اســت. به دليل ناگزيري دولت آمريكا در 
تامين بسته هاي خدمات اجتماعي عظيم؛ كاهش ارزش دالر حتي تا 
20درصد نيز قابل پيش بيني اســت كه اين موضوع در درجه نخست 
به شدت به زيان كشورهايي مانند چين كه تراز تجاري مثبتي با آمريكا 

دارند خواهد بود.
آينده اقتصاد ايران؛ بخواهيم يا نه اما اقتصاد ايران بدون پيش بيني 
نحوه اقدام متقابل ايران و آمريكا قابل پيش بيني نيست. به دليل سقوط 
شاخص هاي خرد و كالن اقتصاد ايران؛ در سال2021 اقتصاد ايران با 
جبران بخشي از اين فرسايش اقتصادي رشد ماليمي را تجربه خواهد 
كرد كه پس از چندين ســال تنزل اقتصادي دلگرم كننده اســت. اما 
درصورت گشــايش روابط بين المللي احتمال تحقق اهدافي فراتر از 
ميزان برآوردي فعلي را مي توان پيش بيني كــرد. اگر چه رد كليات 
اليحه بودجه ســال1400 در مجلس امكان پذير است اما به هر روي 
با توجه به هزينه هاي قطعي عمومي كه عمدتــا نظام رفاه اجتماعي 
و حقوق پرداختي است، ســال آينده كشور با كســري بودجه اي تا 
400هزار ميليــارد تومان روبه رو خواهد بــود. موضوعي كه مي توان 
اقتصاد ناپايدار ايران را با امواج بلند نقدينگي و تورم و گراني و از همه 

مهم تر عدم قطعيت فلج كننده روبه رو سازد.
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سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

ايمان اسالميان
تحليل گر مديريت عمومي و توسعه

2021
این شماره

واكسن از راه رسيد. چند روز مانده به آغاز سال2020 
همه گيري مرگبار كوويد-19 و چند روز مانده به آغاز 
سال 2021ميالدي، واكسيناسيون عليه همه گيري 
در جهان آغاز شد. در ابتداي ســال2020 اميد به 
بازگشــت به زندگي معمولي روزبه روز در برابر نگاه 
مردم جهان كم رنگ تر مي شــد. امروز و در آستانه 
ســال جديد ميالدي، اميد بازگشت روزمرگي هاي 
پيش از كرونا به زندگي انسان ها هر لحظه و با تزريق 
هر واكسن، پررنگ تر مي شــود. اگرچه آمار ابتال و 
مرگ وميــر در جهان همچنان باالســت، اما نتايج 
مثبتي كه از واكسن هاي جديد به دست آمده است 
و سرعت باالي خريداري و توزيع واكسن، دست كم 
در بعضي از كشورهاي جهان، مردم را به پايان اين 
همه گيري موذي اميدوارتر ساخته است. عالوه بر 
اين، همانطور كه چهره هاي شناخته شده سالمت 
و سازمان هاي بهداشتي جهاني در اوايل همه گيري، 
هشدارهاي نااميد كننده درباره ابعاد فاجعه بار بيماري 
كوويد-19 مي دادند، با آغاز واكسيناسيون، همان 
چهره هاي شــناخته شــده اكنون پيش بيني هاي 

اميدبخشي از روند كنترل همه گيري دارند.
بيل  گيتس، يكي از نخســتين هشــداردهندگان 
درباره همه گيــري كرونــا، اكنون معتقد اســت 
وضعيت اضطراري سالمت ناشــي از همه گيري تا 
بهار ســال2021 به پايان خواهد رسيد. گيتس در 
گفت وگو با NBC اعالم كرد تا بهار ســال2021، 
آمار ابتال و مرگ ومير تا حد قابل توجهي كاســته 
خواهد شد و حتي احتمال بازگشت به روند عادي 
زندگي هم وجود دارد. با ايــن همه گيتس معتقد 
است وضعيت 4 تا 5 ماه آينده جهان به واسطه آغاز 
فصل زمســتان مبهم خواهد بود حتي اگر تا پايان 
سال2021 همه چيز به حالت عادي باز گردد. نبايد 
فراموش كرد پيش بيني هاي گيتس معموال به شكلي 
عجيب درســت از آب درمي آيند. او در سال2015 
نســبت به احتمال شيوع ويروسي هشــدار داد كه 
مي تواند از طريق هوا و با تماس با افراد آلوده منتقل 
شود. گيتس همچنين در اواسط ماه سپتامبر2020 
پيش بيني كرد واكســن فايزر نخســتين واكسني 
خواهد بود كه در دســترس عموم قرار مي گيرد. او 

در گفت وگو با CNBC گفته بــود: فكر مي كنم در 
ماه هاي دسامبر يا ژانويه به دست كم 2 تا 3 واكسن 
دسترسي پيدا كنيم. درحال حاضر فاز سوم تست 
واكسن در حال اجراست و تنها واكسني كه عملكرد 

خوبي از خود نشان داده  واكسن فايزر است.
آنتونــي فائوچــي، چهــره ديگري كــه در دوران 
همه گيري به واســطه اطالع رســاني هايش درباره 
بيمــاري، روند درمان و ســاخت دارو به شــهرتي 
جهاني رســيد، به تازگي اين وعده را داده است كه 
اگر روند واكسيناسيون به خوبي پيش رود تا پايان 
تابستان2021 ايمني گله اي در جامعه ايجاد خواهد 
شد و تا پايان سال2021 وضعيت زندگي به حالت 
عادي باز خواهد گشت؛ دست كم در آمريكا. فائوچي 
معتقد اســت نزديكي اين پيش بيني با واقعيت به 
تعــداد آمريكايي هايي بســتگي دارد كه حاضر به 
تزريق واكســن خواهند شــد. درصورتي كه 75 تا 
80درصد آمريكايي ها تا نيمه سال جديد ميالدي 
واكسينه شــده باشــند، يك ماه پس از آن آمريكا 
شاهد ايمني گله اي خواهد بود. درصورتي كه ميزان 
واكسيناسيون كمتر از اين حد باشد، يعني در حدود 
40تا 50درصد، دستيابي به اين سطح از ايمني بيشتر 
طول خواهد كشيد. دكتر لري كوري از مؤسسان و 
مدير مركز پيشگيري از كوويد-19، شبكه اي كه با 
هدف اجراي تســت هاي وسيع باليني واكسن هاي 
بالقوه ايجاد شد، معتقد است واكسن كرونا مي تواند 
مسير همه گيري را متحول سازد و به همه انسان ها 
فرصت بازگشــت به آنچه به عنــوان زندگي نرمال 
مي شناختند را بدهد. كوري مي گويد من خوش بينم 
كه در تعطيالت زمستاني ســال2021 مي توانم به 

همراه نوه هايم به اسكي بروم.
سازمان جهاني بهداشــت هم با توجه به وضعيت 
توليد و توزيع واكسن نسبت به سال آينده خوش بين 
اســت. به گفته اين سازمان تا اواســط سال2021 
ميالدي ســازوكار كوواكس مقدار كافي واكسن به 
تمامي كشورهاي عضو در اين سازوكار كه در زمان 
تعيين شــده دوز مورد نياز خود را سفارش داده اند 
را تحويل خواهد داد. به گفته اين ســازمان تمامي 
اعضاي كوواكس تــا پايان ســال2021 دوز كافي 
براي واكســينه كردن 20درصد از جمعيت خود را 
دريافت خواهند كرد و دوز كافي براي مابقي جمعيت 
كشورها در سال2022 به دست آنها خواهد رسيد. 

تدروس آدهانوم، رئيس سازمان جهاني بهداشت اين 
فرايند را خبري شگفت انگيز و دستاوردي بزرگ در 
حوزه سالمت جهاني توصيف كرده و گفت: اكنون 
زمان آرامش خاطر فرا رسيده زيرا پايان همه گيري 
چشم اندازي است كه در برابرمان قرار دارد اما بايد 
احتياط كنيم و نظام تدافعي در برابر همه گيري را 

حفظ كنيم.
با وجود تمامي ايــن پيش بيني هاي اميدواركننده، 
شايد سال2021 سالي نباشد كه همه گيري كرونا 
ريشه كن شود اما تا پايان اين سال رخدادهاي مثبت 
و قابل توجهي در زمينــه كنترل و مهار همه گيري 
در جهان رخ خواهد داد البته در جهاني كه تمامي 
شهروندان كشورهاي آن به صورت مساوي به دارو 
و واكســن هاي معتبر و تأثيرگذار دسترسي داشته 
باشند. چند نمونه از رويداد هاي احتمالي سال2021 

در زمينه مديريت همه گيري كرونا از اين قرارند.

درمان هاي جديد براي كوويد-19
آنچه از همان ابتداي همه گيري مشــخص شد اين 
بود كه كوويد-19 تنها يك بيماري تنفســي ساده 
نيســت. اين ويروس مي تواند اندام هاي مختلفي در 
بدن را تحت تأثير قرار دهد و درمــان را به فرايندي 
چالش برانگيز تبديل كند. اما پيشرفت هايي در اين 
حوزه رخ داده است كه به پيش بيني كارشناسان در 
سال 2021ادامه خواهد داشت. سازمان غذا و داروي 
آمريكا تاكنون يك دارو براي درمان كرونا را به تأييد 
رسانده است: رمدســيور كه مي تواند دوران بهبود 
بيمار بستري را كاهش دهد. همزمان پژوهش هاي 
فراواني درحال انجام هستند تا توانايي ديگر داروهاي 
ضدويروس براي متوقف كردن تكثير ويروس درون 
بدن را بررسي كنند كه تعدادي از آنها به گفته استن 
ورموند، رئيس دانشكده ســالمت عمومي دانشگاه 
ييل آمريكا، قدرتمندتر از رمدسيور عمل مي كنند. 
به گفته ورمونــد، ده ها هــزار داروي ضدويروس در 
جهان وجود دارد و احتمال اينكه يكي از آنها قوي تر 
از رمدســيور عمل كند بسيار باالســت. داروهاي 
آنتي بادي مونوكلونال كه واكنش هاي ايمني بدن را 
در برابر بيماري تقليد مي كنند، گزينه هاي ديگري 
هستند كه براي درمان كوويد-19 در دست بررسي 
قرار دارند و حتي در مواردي سازمان غذا و دارو مجوز 
اســتفاده اضطراري از آن را صادر كرده است. ديگر 

داروها هم به سرعت درحال بررسي و تحقيق هستند 
و كارشناساني مانند اديت پاركر، رئيس دانشگاه آيوا 
اميدوارند در صورت اثبات تأثيرگذار بودن اين داروها، 

به زودي امكان دسترسي عموم به آنها فراهم شود.

شيوه هاي درماني تأثيرگذارتر
تكنيك هاي درمان بيماران مبتــال به كوويد-19 
در ســال آينده متحول خواهد شــد. زيرا در حال 
حاضر متخصصان و پزشــكان از رونــد درماني كه 
در ســال 2020 درپيش گرفته بودنــد، تجربياتي 
ارزشــمند به دســت آورده اند. براي مثــال اكنون 
پزشكان مي دانند كه تجويز داروهاي ضدويروسي 
از ابتداي ابتال مفيدتر از زماني است كه فرد به خاطر 
بيماري در بيمارستان بســتري شده است. اين كار 
از حاد شــدن بيماري جلوگيــري مي كند. يافتن 
 شيوه هايي جديد براي دسترسي بهتر به داروهاي 
كوويد-19 از ديگر موضوعاتي اســت كه مسئوالن 
دولت ها در ســال جديد روي آن متمركز خواهند 
بود. اســتفاده از درمان هاي تداخلي مانند استفاده 
از آنتي بادي هاي مونوكلونال نيازمند آن اســت كه 
بيمارســتان ها و مراكز درماني مراكزي خاص براي 
تزريق دارو راه اندازي كنند زيرا اين شــيوه درمان 
كمي پيچيده تر از بلعيدن چند قرص يا وقت گرفتن 
براي تزريق واكسن يا سرم اســت. به گفته لوئيس 
آستروسكي زاينر، پزشــك متخصص بيماري هاي 
عفوني در مركز درماني يو تي هلت در هيوســتن 
تگزاس، آن روز چندان دور نيست كه پزشكان براي 
بيمار مبتال بــه كوويد-19دارويي تجويز كنند كه 

داروخانه آن را مخصوص هر بيمار بسازد.

پزشكان آماده تر از هميشه
از ابتداي همه گيري، عالوه بر افزايش تنوع داروها، 
بهبود روند مراقبت و رســيدگي به بيماران مبتال 
توانست از مجموع آمار مرگ ومير بكاهد، بيشتر به 
اين دليل كه فعاالن حوزه درمان مهارت بيشــتري 
در كمك به بيماران به دســت آوردنــد. براي مثال 
زماني كه يك بيمار كرونايي به درمان تنفسي نياز 
دارد، ونتيالتور آخرين مرحله خواهد بود. درمانگرها 
شــيوه هايي متفاوت را ابداع كرده انــد، براي مثال 
خواباندن بيماران روي شــكم، تا اكسيژن بهتر در 
كل بدن پخش شود. همچنين استفاده از ماسك ها 

و لوله هاي دماغي براي اكسيژن رســاني جايگزين 
شيوه  پرعوارض اســتفاده از وينتالتور شده است. 
به گفته استراوسكي زاينر پزشكان به تكنيك هاي 
اكسيژن رساني كم تهاجمي دست پيدا كرده اند كه تا 

سال آينده بهبود بيشتري خواهد داشت.

تست گيري سريع تر
ســازمان غذا و داروي آمريكا در اواسط ماه دسامبر 
نوعي كامال جديد از تست كرونا را به تأييد رساند كه 
نيازمند تجويز پزشك نيست، مي توان آن را در خانه 
انجام داد و در عرض چند دقيقه نتيجه آن مشخص 
خواهد شد. كارشناســان حوزه بهداشت از ابتداي 
همه گيري بر ايجاد شيوه تست گيري ارزان قيمت 
و سريع تأكيد داشتند و اكنون بسياري پيش بيني 
مي كنند سال2021 سالي است كه اين شيوه محقق 
خواهد شد زيرا چندين مدل از اين شيوه تست گيري 
طراحي شده و در مرحله آزمايش هاي باليني است. 
پزشــكان تأكيد دارند براي مهار همه گيري، انجام 
تست بايد ارزان، ســريع و فراگير باشد، تنها در اين 
صورت اســت كه مي توان قرنطينه افــراد مبتال را 
به درستي انجام داد و اكنون اميدهاي بيشتري براي 

عملي شدن اين شيوه وجود دارد.

واكسن و ادامه ماجرا
انتظار مي رود تا اواســط ســال2021 مقدار كافي 
از واكســن در اختيار همــه افرادي كــه نيازمند 
واكسيناسيون عليه كرونا هستند قرار بگيرد؛ اتفاقي 
كه مي تواند عوارض همه گيري را به تدريج كم رنگ تر 
سازد. دانشــمندان همچنين اميدوارند تا چند ماه 
اول سال2021 پاســخ پرسش هايي كليدي درباره 
واكسن هاي جديد را بيابند، مثال بفهمند مدت زمان 
ايمني كه واكسن ايجاد مي كند چقدر است و اينكه 
آيا استفاده از واكسن از انتقال ويروس هم جلوگيري 
مي كند يا خير. با وجود تمامي اين رويدادهاي مثبت، 
نبايد فراموش كــرد كه هنوز تا رســيدن به قلمرو 
بي خطر همه گيري راه زيادي در پيش است و تا زماني 
كه اكثريت جمعيت زمين واكسينه نشوند، خطر از 
بين نخواهد رفت. در نتيجه قرار نيست در سال جديد 
ميالدي پروتكل هاي بهداشــتي مانند استفاده از 
ماسك، رعايت فاصله اجتماعي و شست وشوي مداوم 

دست ها به فراموشي سپرده شود.

آيا 2021سال اعالم جهاني پايان كرونا خواهد بود؟

زندگي»بدونماسك«ميشود
درباره پيش بيني هاي اميدواركننده اي از سرنوشت همه گيري ويروس كوويد-19در سال جديد ميالدي

2020 اتفاقات مهمــي را در خود 
جاي داده بود و در ميــان تمام آن 
اتفاقات ريــز و درشــت، انتخابات 
آمريكا حجت را بر مهم ترين تحوالت 
سياســي تمام كرد. بسياري نتيجه 
اين انتخابات را به مسائل اقتصادي، 
 سياسي، زيست محيطي و... جهان 
گره زدند و استمرار حضور ترامپ در 

كاخ سفيد را به عنوان معضلي جهاني معرفي كردند، به عنوان 
مثال نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا به عنوان عامل اثرگذار...

1615

تعويــق بازي هاي المپيــك توكيو 
مهم ترين اتفاق ورزشي سال2020 
بــود و برگــزاري ايــن بازي ها هم 
مي تواند مهم ترين اتفاق ورزشــي 
2021 باشد. اين براي نخستين بار 
است كه بازي هاي المپيك در يك 
دوره به تعويق مي افتد. شيوع ويروس 
كرونا، مهم ترين اتفاق ورزشي سال 

گذشته را تحت تأثير قرار داد و حاال دغدغه اصلي ورزش جهان 
برگزاري اين بازي ها در سال جديد خواهد بود. اما مهم اين است كه...

در ماراتــن نفس گيــر همه گيري 
ويروس كرونــا، ســينما روزهاي 
سختي را ســپري مي كند. جهان 
حــاال منتظر اســت كه بــا تزريق 
 واكســن بتوانــد با خيال آســوده 
را  اســكار  دوره  نودوســومين 
5ارديبهشت 1400با عنوان اسكار 
2021 جشن بگيرد. هر چند هنوز 

مشخص نيست به اين امر دست پيدا كند. شايد اين ويروس 
در ماه هاي ديگر شرايط تازه اي را رقم بزند. در مجموع 87 فيلم با شرايط...
14

توكيو با توقف
برگزاري المپيك در سال فرد، اتفاقي است كه براي نخستين بار 

در المپيك توكيو مي افتد

سينما هنوز زنده است
 همه احتمال هاي برگزاري مراسم و جوايز 

در اسكار 2021

1400 در 2021
كارشناسان سياسي معتقدند كه نتيجه انتخابات ايران در 

تصميمات منطقه اي و بين المللي اثر گذار است
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سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

تمامي رويداد هاي مهم در حوزه هاي مختلف جهاني در سال2020 زير سلطه اخبار مرتبط با 
همه گیري، كمرنگ تر از هر سال ديده شدند. هرآنچه كه در اين سال مهم بود، تصمیم گیري هاي سیاسي، 

اقتصادي و بین المللي مرتبط با كوويد-19 بود. اخبار مربوط بــه فناوري ها يا ابداعاتي بود كه مديريت همه گیري را 
تسهیل مي كرد يا نظارت بر محدوديت ها را امكان پذيرتر مي ساخت. رويداد هاي علمي و فناوري بزرگ ساالنه برگزار نشدند، 

رونمايي هاي همیشگي متوقف شــدند، رويداد هاي نجومي به دلیل محدوديت هاي سفر در جهان ناديده گرفته شدند و حتي استقبال 
چنداني از رونمايي هاي خلوت و سوت و كور فناوري ها و گجت هاي جديد نشد. اكنون اما با چشم انداز امیدواركننده اي كه واكسن كوويد-19 در 

برابر جهان قرار داده است، فعاالن حوزه هاي مختلف علم و فناوري امیدوارند سال2021 متفاوت از سال تلخي كه گذشت باشد. به ويژه اينكه بسیاري 
از رويدادهاي مهم سال2020 به دلیل همه گیري به سال بعد موكول شــده اند و همین موضوع مي تواند 2021 را به يكي از جذاب ترين و پرخبرترين سال هاي 

جهان فناوري و علم تبديل كند. در ادامه به جذاب ترين رويدادها، ماموريت ها، رونمايي ها و دستاوردهايي كه در سال2021 شاهد آن خواهیم بود، اشاره مي كنیم.

ستند؟زير سلطه فناوری و سفرهای فضايی
جديدترين های جهان علم  و  فناوری  در  سال   1202  چه  مواردی  ه

جهان علم و 
بازگشت تعهدات 

اقليمی
سال2021 به نظر براي رسیدگي 
به وضعیت اقلیمي جهان سالي 

كلیدي باشد. وعده جو بايدن براي 
بازگشت به معاهده اقلیمي پاريس 

به معني آن است كه اين كشور 
قرار است در میان كشورهاي 

حاضر در كنفرانس گالسكو كه 
در نوامبر2021 برگزار خواهد 

شد، حضور خواهد داشت. اين 
كنفرانس مهم نخستین گردهمايي 
كشورهاي متعهد به پیمان اقلیمي 

پاريس پس از امضاي آن است. 
كشورهاي متعهد قرار است 

تعهداتي جديد در زمینه كاهش 
میزان گازهاي گلخانه اي را به امضا 
برساند و كشورهاي اتحاديه اروپا 

و چین هم قصد دارند از برنامه هاي 
خود براي تبديل شدن به نخستین 

كشورهاي بدون كربن جهان 
رونمايي كنند. دانشمندان جهان 

در انتظارند تا جو بايدن برنامه هاي 
اياالت متحده آمريكا را پس از 
4سال تعويق، در اين كنفرانس 

اعالم كند.

كارآگاهان 
كوويدی

نیروهايي ويژه كه سازمان جهاني 
بهداشت آنها را سازماندهي 

كرده است، قرار است در ژانويه 
سال2021 راهي چین شوند تا 

منشأ احتمالي همه گیري كرونا 
را مشخص سازند. اين گروه 

ويژه شامل اپیدمیولوژيست ها، 
ويروس شناس ها و محققان سالمت 
حیوانات و سالمت عمومي هستند، 
تجسس هاي خود را از شهر ووهان 

چین آغاز خواهند كرد، جايي 
كه ابتال به ويروس كوويد-19 

از اواخر سال2019 از آنجا آغاز 
شد. قرار است در مراحل اولیه 

اين تحقیقات، كیفیت گوشت و 
حیواناتي كه در بازار هونان، جايي 

كه نخستین مبتاليان به كرونا 
به صورت مشترك به آن سر زده 
بودند، بررسي شود و سپس سیر 

حركت اين مبتاليان از چین به 
ديگر كشورها بررسي شود. كشف 

منشأ ويروس كرونا ممكن است 
سال ها زمان ببرد، اما دانشمندان 

امیدوارند تا پايان سال2021 به 
بخشي از اطالعات جديد در اين 

حوزه دست پیدا كنند.

واكسن های 
جديدتر

تأثیرگذاري چندين مورد از 
واكسن هاي جديد كوويد-19 در 
اوايل سال2021 مشخص خواهد 

شد. مهم ترين خبر واكسني در اين 
سال، نتايج فاز سوم آزمايش هاي 

بالیني واكسن  نوواكس و 
جانسون اندجانسون خواهد بود 

زيرا ظاهرا توزيع اين واكسن ها به 
نسبت واكسن هاي مدرنا و فايزر 

كه بايد در دماي بسیار پايین 
نگهداري شوند، بسیار ساده تر 

خواهد بود. اين واكسن براساس 
فناوري پروتئیني ساخته شده  

است و نتايج آخرين فاز آزمايشي 
آنها اوايل سال2021 منتشر خواهد 

شد. شركت سازنده وعده تولید 
ساالنه 2میلیارد دوز از اين واكسن 

را داده است و واكسن برخالف 
محصول شركت هاي مدرنا و فايزر 

تك دوزي است.

جهان فناوری 
و ورزش های 
ونيكی الكتر

همه گیري كرونا باعث شد جمعیت 
زيادي از افراد كه تاكنون دستشان 

با كنسول هاي بازي تماس برقرار 
نكرده  بود، عضو يكي از سكوهاي 
بازي هاي ويدئويي يا الكترونیك 
شوند. صنعت نسبتا نوپاي بازي 
در جهان پیش از همه گیري هم 

محبوبیت زيادي داشت، اما 
كوويد-19 باعث رشد انفجاري اين 

صنعت شد و انتظار مي رود با اين 
روند رشد میزان سود اين صنعت 

تا سال2023 به بیش از 1.5میلیارد 
دالر برسد. رونمايي از دو كنسول 
بازي جديد به نام هاي اينتلیويژن 
آمیكو و پلي ديت براي سال 2021 

برنامه ريزي شده است.

هوشمند های 
جديد در راهند
عالوه بر اينكه قرار است در سال2021 
با رشد میزان استفاده از فناوري هاي 
مختلفي مانند رمزنگاري، بالك چین، 
هوش مصنوعي و واقعیت افزوده شده 
مواجه شويم، روند ثابت معرفي 
گوشي هاي هوشمند جديد در 
پس زمینه جهان فناوري در جريان 
خواهد بود. مهم ترين گوشي هاي 
هوشمندي كه قرار است در اين 
سال رونمايي شوند، انواع گوشي 
با نمايشگرهاي تاشونده محصول 
شركت هاي سامسونگ، شیائومي 
و هوآوي هستند. گوشي هاي فلیپ 
فون شیائومي، هوآوي Mate X2 و 
سامسونگ گلكسي Z Flip 3/2و 
Z Fold E  ازجمله اين گوشي ها 
هستند. شركت آي فون هم قصد 
دارد دو گوشي SE Plus و آي فون 
13 خود را با قابلیت هايي بیشتر 
از مدل هاي پیشین رونمايي كند. 
شركت نوكیا هم قصد دارد با رونمايي 
از چند مدل گوشي جديد، توجه بازار 
جهان موبايل را بار ديگر به سوي خود 
جلب كند.

جهان فضانوردی و 
ترافيك مريخی

تالش بلندپروازانه چین براي 
پیشگام شدن در علوم فضايي 
در سال2021 وارد مرحله جديد 
خواهد شد. قرار است در اين سال 
كاوشگري چیني به نام تیانون-1 
در جست وجوي آب و نشانه هايي 
از حیات در  ماه فوريه 2021 روي 
سطح مريخ فرود بیايد. درصورتي 
كه اين ماموريت با موفقیت انجام 
شود، چین نخستین كشوري 
خواهد بود كه يك مدارگرد، 
فرودگر يا لندر را همزمان روي 
مريخ خواند نشاند. در همین سال 
قرار است فرودگرهايي از امارات 
و آمريكا هم روي مريخ بنشینند. 
فرودگر هوپ متعلق به امارات و 
فرودگر مارس 2020 متعلق به ناسا 
روزهاي نهم و 18فوريه روي مريخ 
خواهند نشست.

پرتاب تاريخی 
بزرگ ترين 
تلسكوپ فضايی 
جهان

ماه اكتبر 2021انتظاري طوالني 
براي پرتاب جايگزين تلسكوپ 
دوست داشتني هابل به پايان 
خواهد رسید. تلسكوپ جیمز 
وب به گفته ناسا بزرگ ترين، 
قدرتمندترين و پیچیده ترين 
تلسكوپ فضايي اي است كه 
تاكنون در جهان ساخته شده 
است. قرار است جیمز وب 
8.8میلیارد دالري موفقیت هاي 
تلسكوپ هابل را كه از زمان 
پرتابش در سال1990 تحوالتي 
بنیادين در علم نجوم ايجاد كرد، 
تكرار كند. هابل تاكنون بیش از 
1.3میلیون رصد انجام داده است. 
جیمز وب به نسبت هابل طیف هاي 
نوري بیشتري را پوشش خواهد 
داد و به اخترشناسان امكان 
مشاهده نقاط عمیق تري از جهان 
هستي را خواهد داد.

كليد خوردن 
بازگشت به  ماه و 
وژه لوسی پر
برنامه آرتمیس ناسا قرار است با 
هدف بازگرداندن انسان به سطح  
ماه تا سال2024 يك فضانورد زن را 
راهي قمر زمین سازد. در همین راستا 
ماموريت IM-1 با هدف فرود آوردن 
فرودگري به نام نووا-سي روي سطح 
 ماه در 11 اكتبر 2021 اجرا خواهد شد. 
اين فرودگر شش ضلعي استوانه اي 
شكلي است كه پنج محموله بار ناسا 
و همچنین محموله هايي تجاري 
را به سطح  ماه خواهد رساند. در 
پروژه اي ديگر به نام لوسي، ناسا قصد 
دارد سفري طوالني به منظورعبور 
از نزديكي 7 سیارك رادر 16 
اكتبر2021 آغاز كند. اهداف اين 
پروژه در راستاي كمك به دانشمندان 
براي درك چگونگي شكل گیري 
سامانه خورشیدي، چگونگي ايجاد 
سیاره هاي بزرگ و تشكیل ماده 
ارگانیك در فضا تعريف شده اند. 
براساس برنامه ريزي موجود، نخستین 
پرواز نزديك از كنار سیاركي به نام 
52246 دونالدجانسون در آوريل 
2025 انجام خواهد شد.

رشد پوشيدنی ها
فناوري ديگري كه به لطف 

كوويد- 19 محبوبیتش در جهان 
دوچندان شد؛ استفاده از انواع 
الكترونیك  پوشیدني، به ويژه 
پس از آغاز ممنوعیت فعالیت 

باشگاه هاي ورزشي چند برابر شد 
و براساس گزارش مؤسسه گارتنر 
میزان گرايش مصرف كنندگان به 

فناوري هاي پوشیدني تا سال2021 
دو برابر خواهد شد. رونمايي از 

نخستین هدست مجهز به فناوري 
واقعیت افزوده توسط شركت 
اپل ازجمله رويداد هاي مهمي 

است كه در سال2021 در صنعت 
فناوري هاي پوشیدني رخ خواهد 

داد. فناوري اي كه قرار است 
موبايل داخل جیب كاربران را به 
يك جفت عینك روي صورت 

تبديل كند.
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ستاره های احتمالی 2021 چه كسانی هستند؟
استوديوها نزديك 13ماه، يعني بيش از هر زمان ديگري 
فرصت داشــتند تا با پخش آثار خود در اين مراسم شركت 
كنند. اما از آثار مســتعد دريافت جايزه مي توان به بهترين 
فيلم هاي آن عشاير، منك، يك شــب در ميامي، دادگاه 
شيكاگو 7، بلك باتم ما ريني، »روح«، »يهودا و مسيح 
سياه«، »پدر«، »ميناري« و 5هم خون اشاره كرد. اما 
اگر بخواهيم براساس حدس و گمان نظر بدهيم بد نيست داستان سياه و سفيد 
ديويد فينچر را در اين فهرســت بگذاريــم. فيلمي پيچيــده و در عين حال 
خوش ســاخت و دقيق كه حتما اين كارگردان را دوباره بر ســر زبان ها خواهد 
انداخت. كلويي ژائو براي عشاير، آرون سوركين براي دادگاه شيكاگو 7، فلوريان 

زلر براي پدر، اسپايك لي براي 5هم خون در كارگرداني؛ وايوال ديويس با بازي در 
فيلم Ma Rainey’s Black Bottom در نقش اول زن مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. همچنين فرانسيس مك دورمند در عشاير، ونسا كيربي در تكه هاي يك 
زن، كيت وينسلت در آمونيت، آندرا دي در اياالت متحده عليه بيلي هاليدي در 
نقش هاي اصلي حتما در فهرست خواهند بود. اما بهترين بازيگر نقش اول مرد 
را مي توان از غايبان زندگي انتخاب كرد. چادويك بوزمن براي بلك باتم ماريني 
حتما از برگزيدگان خواهد بود. او ديگر زنده نيست، اما جايزه اش را خواهد گرفت، 
هرچند ديگراني نيز در اين صف قرار داشته باشند؛ ديگراني چون آنتوني هاپكينز 
در پدر، گري الدمن در منك، دلروي ليندو در 5هم خون، كينگزلي بن ادير در 
يك شب در ميامي يا كيت استنفيلد براي فيلم يهودا و مسيح سياه، تام هنكس 

براي فيلم » اخبار جهان«، تام هالند براي فيلم Cherry، ريز احمد براي فيلم 
»صداي متال«، اســتيون ين براي فيلم »ميناري« و كاليــن فرث براي فيلم 
»ابرنواختر«. در نقش مكمل زن نيز آماندا ســيفريد تعداد صحنه هاي كمي در 
منك دارد، اما او با ظرافت كاري مي كند همه فريم ها را به خود اختصاص دهد. 
گلن كلوز »مرثيه هيلبيلي«، اوليويا كلمن پدر، الن برستين تكه هاي يك زن و 
ماريا باكالوا درقسمت جديد بورات نيز از اين دسته هستند. در مردان مكمل هم 
درام تاريخي شاكا كينگ هم دنيل كالويا به خوبي تحول كالويا از نقش خود در 
فيلم پلنگ سياه را نشان مي دهد. ساشا بارون كوهن در دادگاه شيكاگو 7، لزلي 
اودوم در يك شب در ميامي، يحيي ابدالمتين در دادگاه شيكاگو 7 و بيل موراي 

روي صخره ها از ديگر بازيگران مستعد دريافت اين جايزه هستند.

شكل برگزاری اسكار تركيبی خواهد بود؟
آكادمي اسكار امسال از اســتيون سودبرگ، كارگردان 
خواســت با توجه به شــيوع ويروس كوويد-19اين رويداد را 
»بازتوليد«، تهيه و كارگرداني كند. در اين مدت كه سينماي 
جهان با ركود و تعطيلي همراه بود، آكادمي اسكار نيز قوانين 
خود را تغيير داد و با اين وضعيت همراه شد. اين آكادمي 
حتي خود را براي برگزاري مراسم مجازي هم آماده كرده 
است و قصد دارد در صورت شيوع بيشــتر همه گيري، مانند جشنواره »امي«، 
مراسم را آنالين- حضوري برگزار كند. در مراسم جوايز فيلم اروپا هم تنها تعداد 
اندكي از برندگان در سالن »فوتوريوم« برلين حاضر شــدند و به باقي برندگان 
به صورت آنالين تبريك گفته شد. اما همان تعداد اندك نيز تا روز برگزاري مراسم 
هر روز تست كرونا دادند و همگي مجبور به استفاده از ماسك  جز در زمان حضور 
روي سكو شــدند. فاصله هاي اجتماعي هم كامال رعايت شد. آكادمي اسكار در 
شرايط عجيب سينماها در اين يك سال سعي كرد مدت زماني كه فيلم ها براي 
اكران و حضور در جوايز وقت داشتند را اضافه كند و تاريخ برگزاري مراسم را حدود 
2 ماه به عقب بيندازد. همچنين تصميم گرفت قانون نمايش در سينما ها را تغيير 
دهد. چون حتي فيلم هايي كه به صورت آنالين اكران شدند يا در سينما ماشين ها 
نمايش داشته اند مي توانند در اين رقابت شركت كنند. براي اسكار و ديگر جوايز 
بزرگ سينمايي نيز هدف از برگزاري مراسم القاي اين حس است كه نشان دهد 

سينما هنوز زنده است.

شانس برد با كدام فيلم هاست؟
به نظر مي رسد كه امسال محصوالت كمپاني نتفليكس 
بيش از سال هاي گذشته شانس بردن اسكار را دارند تا جايي 
كه گزارش شد، نتفليكس مي تواند ركورد بيشترين نامزد در 
بخش بهتريــن فيلم را پس از 85 ســال بشــكند. فيلم 
سينمايي »َمنك« ديويد فينچر از ساخت فيلم سينمايي 
»همشــهري كين« ازجمله اين آثار اســت كه گري 
اولدمن، برنده اسكار در آن بازي كرده. »دادگاه شيكاگو هفت« نيز ديگر محصول 
نتفليكس است كه هم طراز با منك شانس حضور در اسكار را دارد. »بلك باتم ما 
ريني« هم از مدعيان نتفليكس در اسكار است كه فارغ از كيفيت خوب و نقدهاي 
مثبت، به دليل آخرين نقش آفريني چادويك بوزمن مورد توجه قرار گرفته است. 
به عبارتي شايد بتوان ســتاره اين فيلم را دومين مدعي جايزه بهترين بازيگري 
اســكار، بعد از آنتوني هاپكينز دانست. فيلم ســينمايي »پروم« با بازي مريل 
استريپ، »5 هم خون« اسپايك لي، »آسمان نيمه شب« با بازي جورج كلوني و 
»تكه هاي يك زن«، »زندگي پيش رو« و »ببر سفيد« ديگر فيلم هاي نتفليكس 
هستند كه شانس اسكار دارند. هرچند »عشاير« از بخت هاي اصلي اسكار2021 
است. اين فيلم پيش از اين شير طالي جشنواره ونيز را از آن خود كرده و مورد 
توجه بسياري قرار گرفته. »يك شــب در ميامي« هم، نخستين تجربه رجينا 
كينگ به عنوان مدعي اســكار در بخش كارگرداني و بهترين فيلم قرار خواهد 
گرفت. »پدر« با بازي آنتوني هاپكينــز و »اخبار جهان« با بازي تام هنكس هم 
چندين بار نام شان در بخش هاي مختلف مدعي اســكار آمده است. فيلم هاي 
»صداي متال«، »اولين گاو« و »آمونيت« در رتبه هاي بعدي شــانس نامزدي 
اسكار قرار دارند. از كشــور ما نيز در بخش بين الملل اين جشنواره »خورشيد« 
مجيد مجيدي با »يك دســت ديگر« از دانمارك، »شارالتان« جمهوري چك، 
»كالكتيو« روماني، »من ديگر اينجا نيســتم« مكزيك، »خواهر كوچك من« 
سوئيس و »شب« ايتاليا و... رقابت مي كند. با اين حال بايد منتظر بود و ديد پنجم 

ارديبهشت چه اتفاقي در اسكار رقم مي خورد.

 سينما 
هنوز زنده است
همه احتمال هاي برگزاري مراسم و جوايز در 

اسكار 2021
در ماراتن نفس گیر همه گیري ويروس كرونا، سینما 
روزهاي سختي را سپري مي كند. جهان حاال منتظر 
اســت كه با تزريق واكســن بتواند با خیال آسوده 
نودوسومین دوره اسكار را 5ارديبهشت 1400با عنوان اسكار 2021 جشن بگیرد. هر 
چند هنوز مشخص نیست به اين امر دست پیدا كند. شايد اين ويروس در ماه هاي 
ديگر شرايط تازه اي را رقم بزند. در مجموع 87 فیلم با شرايط حضور در اين رويداد، 
در بخش بهترين فیلم و ديگر بخش هاي عمومي اسكار به داوري گذاشته خواهد شد. 
اما اين مراسم چگونه برگزار مي شود و احتمال دارد كدام فیلم ها برترين هاي سال 

و اسكار شود؟ 
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وپا تور ار
مرحله گروهي عجيب ترين يــوروي تاريخ به 
ميزباني 12 كشور برگزار خواهد شد. آذربايجان، 
ايتاليا، دانمارك، روسيه، هلند، روماني، انگليس، 
اسكاتلند، ايرلند، اسپانيا، آلمان و مجارستان، 

ميزبانان يورو هستند.

از بين كشورهاي ميزبان، 3 كشور جواز حضور 
در دور نهايي را به دست نياورده اند! آذربايجان، 
روماني و ايرلند، ميزبان هايي هستند كه تيم هاي 

ملي شان به يورو نرسيده اند.

مرحله يك هشتم نهايي يورو به ميزباني 8 كشور 
برگزار مي شــود. هلند، انگليس، مجارستان، 
اسپانيا، دانمارك، روماني، ايرلند و اسكاتلند، 
كشورهاي ميزبان نخســتين دور حذفي يورو 

خواهند بود.

جالب اينكه ايرلند و روماني كه تيم شان حتي 
به يورو هم نرسيده، در يك هشتم اين مسابقات 
ميزباني دارند. حاال جذابيت اين اتفاق چيست، 

سؤالي است كه بايد از مسئوالن يوفا پرسيد.

روسيه، آلمان، آذربايجان و ايتاليا هم ميزبانان 
مرحله يك چهارم نهايي يورو خواهند بود.

از بين 4 كشــور ميزبان يــورو در يك چهارم، 
آذربايجان تنها كشوري است كه تيم ملي اش 

حتي به مرحله گروهي هم نرسيده است.

مرحله نيمه نهايي و فينال يورو تنها يك ميزبان 
دارد. براساس تصميمي كه فيفا تا به امروز گرفته 
قرار اســت 2 بازي نيمه نهايي و يك بازي فينال 

به ميزباني ورزشگاه ومبلي لندن برگزار شود.

ايتاليا و تركيه ديدار افتتاحيه يورو 2021 يا همان 2020 
را برگزار خواهند كرد. اين دو تيم در تاريخ 21خرداد 
1400 در المپيك رم به مصاف هم خواهند رفت. براي 

تماشاي اين بازي بايد 5 ماه و 12 روز ديگر منتظر ماند.

پرونده اين يورو 6  ماه و 11 روز ديگر در ورزشگاه 
ومبلي لندن بسته خواهد شد. ديدار فينال 20  تير 

سال آينده برگزار مي شود.

قهرمان يورو با جايزه نقدي 34 ميليون يورويي اين 
رقابت ها را ترك خواهد كرد. براساس اعالم يوفا، 
تيم هاي حاضر در مرحله نهايي يورو حداقل 9 ميليون 

و 250 هزار يورو جايزه نقدي دريافت كرده اند.

تا به امروز 78 كشور به صورت رسمي حق پخش 
اين بازي ها را خريده اند. پس تا اين لحظه 48 كشور 
اروپايي و 30 كشور غيراروپايي اجازه دارند اين 
بازي ها را پخش كنند. در فهرســت اين كشور ها 

خبري از نام ايران نيست.

Euro 20201
f

مجارستان
پرتغال
فرانسه
آلمان

مسئوالن یوفا در این ســال ها کم تصمیم عجیب نگرفته اند. 
یکی از همین تصمیمات عجیب برگزاری جــام ملت های اروپا 
در شهرهای مختلف قاره بوده است. این مسابقات ابتدا قرار 
بود سال 2020 برگزار شود اما کرونا این مسابقات را هم یک 

سال به تعویق انداخت.

مجارستان را بايد بدشانس ترين 
ميزبان يورو دانست؛ ميزبانی كه 
به مرحله نهايی رسيده اما بايد 

در گروه مرگ با پرتغال، فرانسه و 
آلمان رقابت كند؛ رقبايی كه هر 
كدام مدعی جدی قهرمانی به 

حساب می آيند.

توپ رسمی یورو

ليلی خرسند
روزنامه نگار

ژاپنی های بدشانس
برگزاري المپيك در سال فرد، اتفاقي است كه براي نخستين بار در المپيك توكيو مي افتد. از 
سال1896 كه نخستين دوره بازي هاي المپيك  تابستاني در آتن برگزار شد تا سال2016 هر 
4سال يك بار اين بازي ها برگزار شده و اين نخستين بار است كه فاصله 2 المپيك به 5سال 
مي رسد. البته پيش از اين 3دوره از بازي هاي المپيك كال تعطيل شده است؛ بازي هاي 1916 
برلين به خاطر جنگ جهاني اول لغو شد و سال هاي1940و 1944 هم جنگ جهاني دوم اجازه 
نداد المپيك برگزار شود. جالب است كه ســال1940 هم قرار بود توكيو ميزبان باشد. تنها 

دوره اي كه توكيو بدون دردسر از بازي ها ميزباني كرده سال1964 بوده است.

ونا راضی از شيوع كر
شايد بشود با اطمينان گفت وقتي المپيك توكيو يك سال به تعويق افتاد، دو نفر در ورزش ايران خيلي 
خوشحال شدند؛ حميده عباسعلي و حسن يزداني. يزداني و عباسعلي هر دو از شانس هاي مدال در 
توكيو هستند كه هر دو با مصدوميت جدي روبه رو بودند. عباسعلي 9ماه پيش با پاي آسيب ديده 
در كاراته وان اتريش سهميه گرفت و از همانجا راهي بيمارستان شد. حسن يزداني هم پارسال در 
مسابقات كشتي جام  باشگاه هاي جهان مصدوم شد. هر دو بايد جراحي مي شدند و اگر المپيك سر 
زمان اصلي برگزار مي شد، اميدي به درخشش آنها نبود. يزداني دي ماه سال گذشته و عباسعلي دو ماه 

پيش جراحي كردند و در اين مدت با خيال راحت براي رسيدن به المپيك تمرين كردند.

ايران در انتظار سهميه 
قرار است 11هزار و 90ورزشكار در بازي هاي توكيو حضور داشته باشند. ايران براي دوره قبل بازي ها 
51سهميه داشت و با 62ورزشكار به ريودوژانيرو رفت. در اين دوره تا به امروز ايران 30سهميه براي 
المپيك گرفته و قرار است با 52نفر به بازي ها اعزام شود )تيم هاي بسكتبال و واليبال 12نفره هستند 
ولي هر كدام يك سهميه حساب مي شــوند(. البته ايران هنوز شانس گرفتن سهميه در رشته هاي 
ژيمناستيك، قايقراني، پينگ پنگ و وزنه برداري را دارد. وزنه برداري هميشه يكي از مدال آورترين 
رشته ها براي ايران بوده اما امسال هنوز نتوانسته به سهميه برسد و اين نگران كننده است. ايران دوره 
قبل 5سهميه براي وزنه برداري المپيك داشت اما اين بار فقط مي تواند 2وزنه بردار در توكيو داشته باشد.

اولين و آخرين المپيِك كاراته
توكيو نخستين و شايد آخرين المپيكي باشد كه كاراته كاها مي توانند خودي نشان بدهند. ژاپن 
كه خاستگاه كاراته است اين رشته را به بازي هاي 2020 اضافه كرد. با توجه به اينكه پاريس ميزبان 
المپيك2024 است و فرانسه هم از قدرت هاي اول كاراته جهان محسوب مي شود، پيش بيني ها 
اين بود كه آنها هم براي نگه داشتن كاراته تالش كنند اما اين اتفاق نيفتاد. ايران يكي از معترضان 
به حذف كاراته از المپيك است و كميته ملي المپيك رايزني هايي را براي حفظ اين رشته انجام 
داده است. ايران يكي از مدعيان اصلي است و مي داند با حذف كاراته چند مدال قطعي را از دست 

مي دهد. ايران با يك زن و 3مرد در رشته كاراته به توكيو مي رود.

ضرر مالی ژاپن
تعويق المپيك، هزينه زيادي روي دست ژاپني ها گذاشــت. طبق آخرين برآوردي كه آنها 
كرده اند، برگزاري اين بازي ها حدود 15.4ميليارد دالر هزينه دارد كه 2.8ميليارد دالر هزينه 
تعويق بازي هاســت. ژاپني ها قبل از اينكه كرونا بازي ها را به تعويق بيندازد، سر بودجه اين 
بازي ها مشكل داشتند. هزينه هايي كه قبل از شــروع كرونا براي المپيك شده بود، بيشتر از 
بودجه پيش بيني شده بود. ژاپن تا به امروز 13ميليارد دالر براي بازي ها هزينه كرده است. آنها 
درنظر دارند مراسم افتتاحيه و اختتاميه بازي ها را ساده تر از چيزي كه پيش بيني كرده بودند 
برگزار كنند. ژاپني ها گفته اند اين مراسم را با سرعت بيشتر و با زرق  و برق كمتر برگزار مي كنند.

تماشاگران هستند اما...
كرونا حضور تماشاگران در بازي هاي توكيو را هم با اما و اگر روبه رو كرده است. پيش از 
اين، گمانه زني ها اين بود كه بازي ها بدون تماشــاگران برگزار مي شود اما آخرين خبري كه 
كميته برگزاري بازي ها داده، اين است كه حتما مسابقات تماشاگر دارد. البته قرار است 
تعداد تماشاگران فقط يك پنجم تا يك دهم ظرفيت سالن ها باشد. حتي ميزبان درنظر 
دارد رندومي از تماشاگران هم تست بگيرد. البته آنها هم مثل ورزشكاران قبل از ورود 
به توكيو بايد 72ساعت قبل تست كرونا بدهند و مدركي هم داشته باشند كه تأييد كند، 

واكسن زده اند.

تعويق بازي هاي المپيك توكيو مهم ترين اتفاق ورزشي ســال2020 بود و برگزاري اين بازي ها هم مي تواند 
مهم ترين اتفاق ورزشي 2021 باشد. اين براي نخســتين بار است كه بازي هاي المپيك در يك دوره به تعويق 
مي افتد. شيوع ويروس كرونا، مهم ترين اتفاق ورزشي سال گذشته را تحت تأثير قرار داد و حاال دغدغه اصلي 
ورزش جهان برگزاري اين بازي ها در سال جديد خواهد بود. اما مهم اين اســت كه اين بازي ها چطور و با چه شرايطي برگزار مي شود. 
ژاپني ها اطمينان داده اند كه بازي ها را برگزار مي كنند اما هنوز مسابقات انتخابي المپيك در بعضي از رشته ها نيمه تمام مانده و يكي از 

چالش هاي فدراسيون هاي جهاني برگزاري اين مسابقات در شرايط كرونايي است.

هم واكسن، هم تست
به نظر نمي رسد تا اول مرداد 1400كه بازي هاي المپيك شروع مي شود، كرونا كنترل شده باشد. به همين  خاطر قرار است ميزبان در شرايط خاصي 
بازي ها را برگزار كند. پروتكل هاي بهداشتي با توجه به شرايط روز، نزديك بازي ها اعالم مي شود اما چيزي كه مشخص شده اين است كه همه 
مسافران، هم بايد واكسن بزنند و هم 72ساعت قبل از حركت به سمت توكيو تست كرونا بدهند. اگر تا قبل از مرداد واكسن كرونا در دسترس 
عموم قرار بگيرد، كشورهاي شركت كننده خودشان بايد واكسن تامين كنند اما اگر اين اتفاق نيفتاد و كشوري واكسن نداشت، ميزبان و كميته 

بين المللي المپيك به آنها واكسن مي دهد. ورزشكاران حين برگزاري بازي ها هم تست مي دهند.

توكيو با توقف



صباح زنگنه
ديپلماتسابقوتحليگرمسائلبينالملل

بدون شك انتخابات رياست جمهوري ايران از جايگاه 
مهمي در ميان جريان هاي سياسي داخلي، منطقه اي 
و بين المللي برخوردار اســت. حضــور جريان هاي 
سياسي موجود تحت عناوين اصولگرا،  اصالح طلب 
و اعتدالي در انتخابات ايران مي تواند حساسيت هاي 

جهاني را به دنبال داشــته باشــد، چرا كه هر يك از اين جريان هاي سياسي مسير 
متفاوتي را در عرصه سياست داخلي و خارجي دنبال مي كنند.

برخي جريان هاي سياسي اعتقاد دارند كه بايد نگاه مسئوالن كشور تمام و كمال به 
داخل باشد و ارتباطات بين المللي مشكلي را حل نمي كند و در مقابل يك جريان ديگر 
سياسي معتقد است كه ارتباط با دنيا بايد در اولويت هاي سياستگذاري قرار بگيرد و 

در مسائل سياسي،  اقتصادي و... به اين نكته توجه مي كنند.
حقيقت امر اين اســت كه ايران در منطقه اي قرار دارد كه مسائل امنيتي همواره از 
جايگاه مهمي برخوردار هستند. نبايد فراموش كرد كه سياست هاي رژيم اسرائيل 
به عنوان يك رژيم اشغالگر و توسعه طلب بر سياست هاي منطقه و البته ايران اثرگذار 
است و به همين دليل اين رژيم به عنوان يك عامل اثرگذار بر منطقه شناخته مي شود و 
تالش مي كند تا در مسائل امنيتي،  نظامي و اقتصادي دست باال را داشته باشد. از سوي 
ديگر تركيه نيز با تفكر احياي عثماني گري به عنوان عامل اثرگذار منطقه شــناخته 
مي شود، اين كشور نيز تالش مي كند تا در مناطق پيراموني ايران حضور داشته باشد 

و بر همين اساس نمي توان اين كشور و تحركاتش را ناديده گرفت.
هدف از طرح چنين جزئياتي اين است كه ما از اهميت جايگاه ايران در منطقه و جامعه 
جهاني مطلع شويم، چرا كه هر سخن و حركت مسئوالن ايران موجب تغييرات جدي 

در مسير سياست هاي منطقه اي مي شود.
موقعيت ژئوپليتيك ايران موجب شــده اســت تا هرگونه تغييرات در اين كشور با 
حساسيت خاص از جانب ديگر كشــورها مورد توجه قرار بگيرد، بر اين اساس بايد 
قبول كرد كه انتخابات ايران همواره با حساســيت هاي جهاني همراه بوده است و 
انتخابات آتي نيز از اين امر مستثنا نيست. در واقع عالوه بر موقعيت جغرافيايي ايران، 

نقش مديريت اين صحنه سياسي براي دنيا مهم و تعيين كننده است.

 نصرت اهلل تاجيك
سفيراسبقايراندراردنوكارشناسمسائلبينالملل

ســال 2021، ســال آســاني نخواهد بود و در ابعاد 
مختلف بين المللي و داخلــي اتفاقاتي رخ خواهد داد 
كه مديريت اين سال را با سختي هاي جديدي همراه 
خواهد كرد، بهتر اســت بگوييم كه اين سال نيازمند 

مديريت ويژه است. ســردمداران بايد بهترين مدل مديريتي خود را رونمايي كنند تا 
كمترين آسيب را ببينند.

اگر ترامپ همچنان در جايگاه رياست جمهوري آمريكا باقي مي ماند، بدون شك تأثير 
منفي اين حضور در ســطح بين المللي و منطقه اي و حتي مسائل داخلي ايران شدت 
مي گرفت. هم اكنون هر چند قدرت از ترامپ گرفته و بايدن جايگزين او شده است اما 
بايد قبول كنيم كه تمام اتفاقات به بايدن و دمكرات ها مرتبط نيست و اين سياست هاي 

اتخاذي از جانب كشورهاست كه نتيجه نهايي را رقم مي زند.
در موضوع انتخابات ايران نيز بايد گفت كه با تغيير دولت ممكن اســت كه سياســت 
خارجي ما چندان تغييري نكند، چرا كه سياست خارجي يك بحث حاكميتي در ايران 
است اما واقعيت امر به ما مي گويد كه دولت ها در اجراي سياست خارجي نقش دارند. 
همانطور كه دولت يازدهم و دوازدهم، پيگير اصول راهبردها و سياست هاي حاكميتي 

بود اما در اجرا تا حدودي دست دولت  باز بود.
از نظر بنده با اين روندي كه هم اكنون مشــاهده مي كنيم اگر انتخاباتي بي رمق مانند 
انتخابات مجلس يازدهم با مشــاركت حداقلي-كه نشان از كاهش انسجام ملي دارد- 
داشته باشيم، بايد گفت كه در سياست خارجي نيز دچار مشكل خواهيم شد و به عبارت 
ديگر قدرت كافي براي تعيين اهداف و اثرگذاري نخواهيم داشت. در درجه اول مهم شور 
انتخابات و ميزان حضور مردم است. اگر انتخابات آتي مانند انتخابات رياست جمهوري 
يازدهم و دوازدهم با حضور اكثريت برگزار شود، كشور راحت تر از گردنه ها عبور مي كند 
و در تعامل با دنيا صحنه جديد و پرقدرتي رقم مي خورد. به عقيده بنده اگر در چنين 
فضاي انتخاباتــي اي، رقابت حداقلي رقم بخورد و دولت بــا تكيه از نيروهاي جناح 
محافظه كار تشكيل شود، اين دولت با روند بين المللي همگن نخواهد بود و به احتمال 
زياد ما سياست خارجي موفقي نخواهيم داشت. بنابراين نتيجه انتخابات ايران است 

كه ميزان اثرگذاري ما در عرصه بين المللي را مشخص مي كند.
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انتخابات آتي رياست جمهوري ايران چه تأثيري بر روابط بين المللي دارد؟

كارشناسان سياسي معتقدند كه نتيجه انتخابات ايران در تصميمات منطقه اي و بين المللي اثر گذار است

2020 اتفاقات مهمي را در خود جاي داده بود و در ميان 
تمام آن اتفاقات ريز و درشت، انتخابات آمريكا حجت را بر 
مهم ترين تحوالت سياسي تمام كرد. بسياري نتيجه اين 
انتخابات را به مسائل اقتصادي،  سياسي، زيست محيطي 
و... جهان گره زدند و استمرار حضور ترامپ در كاخ سفيد 
را به عنوان معضلي جهاني معرفي كردند، به عنوان مثال 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا به عنوان عامل 
اثرگذار بر قيمت نفت معرفي شد، چرا كه ترامپ و بايدن 
سياســت هاي متفاوتي در رابطه با سوخت هاي فسيلي 
و تحريم هاي نفتي ايران درنظر داشــتند و همين تفاوت 
ديدگاه موجب مي شد تا دو مســير متفاوت پيش روي 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني گشوده شود.
فارغ از مسائل اقتصادي، انتخابات آمريكا در حوزه سياست 
نيز اثرات انكارناپذيري به جاي گذاشت، چرا كه سياست 

خارجي دونالد ترامپ جمهوريخــواه در برخي از موارد 
مســيري متفاوت از ديدگاه جو بايدن دموكرات را طي 
مي كرد و اكنون نيز قول بايدن براي بازگشــت به برجام 
به عنوان يكي از تصميمات متفاوت رئيس جمهور جديد 

كاخ سفيد شناخته مي شود.
گذر از انتخابات آمريكا و ورود به ســال2021، برگزاري 
يك انتخابات مهم و البته اثرگذار ديگر را گوشزد مي كند، 
 انتخاباتي كه در جغرافياي ايران اما با اثرگذاري منطقه اي 
و بين المللي همراه است. تجربه برگزاري انتخابات گذشته 
ايران، اين نكته را عيان مي كند كه انتخابات رئيس جمهور 
از ميــان جناح سياســي اصولگرا و اصالح طلب مســير 
متفاوتي را در عرصه سياست خارجي دنبال خواهند كرد، 
بر همين اساس است كه روزگاري دولتي با تكيه بر برجام 
به كشورهاي ديگر دست دوستي مي دهد و دولتي ديگر 
با سياست خارجي متفاوت بر آتش تنش هاي منطقه اي و 
بين المللي مي دمد. در واقع شايد بتوان گفت كه انتخابات 
ايران هر چند مانند انتخابات آمريكا در ابعاد وسيع جهاني 

اثر گذاري ندارد اما اين كشور در جايگاه يكي از قدرت هاي 
خاورميانه، نقش مهمي در تصميم گيري ها منطقه و جهان 
ايفا مي كند. براي بررســي اين موضوع، نظر صباح زنگنه 
ديپلمات سابق و تحليگر مســائل بين الملل، نصرت اهلل 
تاجيك سفير اســبق ايران در اردن و كارشناس مسائل 
بين الملل و ناصر ايماني تحليل گر سياسي اصولگرا، سه 
تن از كارشناسان سياســي و بين المللي را جويا شده ايم. 
براساس گفته زنگنه »موقعيت ژئوپليتيك ايران موجب 
شده است تا هرگونه تغييرات در اين كشور با حساسيت 
خاص از جانب ديگر كشــورها مورد توجه قرار بگيرد.« و 
همچنين نصرت اهلل تاجيك معتقد است: »نتيجه انتخابات 
ايران است كه ميزان اثرگذاري ما در عرصه بين المللي را 
مشخص مي كند«. ناصر ايماني نيز با اشاره به معرفي ايران 
به عنوان »يكي از قدرت هاي بزرگ منطقه و تأثيرگذار در 
صحنه بين الملل«، نتيجه انتخابات آتي ايران را با تعيين 
تصميمات كشورهاي منطقه در حوزه سياست خارجي 

ازجمله تحركات رژيم صهيونيستي در منطقه گره زد.

مديريتويژهبرايبحرانهاي2021مسيرمتفاوتجريانهايسياسي

اولينانتخاباتپسازتحوالتبرجام

نوراعباسي
روزنامه  نگار

1400 در 2021

 ناصر ايماني
تحليلگرسياسياصولگرا

 انتخابات آتي ايران، همانقدر كه در عرصه داخلي براي ما 
از اهميت برخوردار است در عرصه بين المللي نيز مسئوالن 
كشورهاي مختلف دست به تحليل انتخابات ايران مي زنند 
و آن را مدنظر دارند. در واقع انتخابات و تحوالت سياسي 

در ايران همواره مورد توجه است، اين اتفاق جديدي نيست چرا كه سياست هاي ايران در 
تعيين مسير سياست هاي منطقه اي نقش مهمي را ايفا مي كند.

واقعيت اين است كه ايران يكي از قدرت هاي بزرگ منطقه و تأثيرگذار در صحنه بين الملل 

است. انتخابات آتي از اين منظر كه به عنوان نخستين انتخابات پس از تحوالت برجام برگزار 
مي شود از اهميت بيشتري برخوردار است. ما شــاهد بوديم كه هر چند اين موافقتنامه از 
سوي ايران و 5+1 امضا شــد اما در گذر زمان آمريكا از اين موافقتنامه خارج شد و اكنون 

رئيس جمهوري جديد روي كار آمده كه مدعي عملكرد متفاوت است.
همانطور كه بســياري نتيجه انتخابات آمريكا را بــه برجام گره مي زدنــد، هم اكنون همه 
منتظر هســتند تا بدانند چه كســي در انتخابات پيش رو در ايران روي كار مي آيد و نحوه 
تصميم گيري اش در رابطه با برجام چگونه خواهد بود. از سوي ديگر مسائل متعدد منطقه اي 
مانند جنگ عربســتان با يمن،  تحركات رژيم صهيونيســتي در منطقه و... ازجمله مسائلي 
هستند كه متأثر از انتخابات آتي و سياســت هاي ايران در قبال كشورهاي منطقه خواهند 
بود، بر همين اســاس بايد گفت كه انتخابات ايران در سال جاري ميالدي اثرات منطقه اي و 

بين المللي مهمي به دنبال خواهد داشت.
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5- رهــاورد بيمـــــــاري- 
تخليه شــدن ذخيــره بــار 

الكتريكي باتري- صاحب ذوق
6- درس نگارشــي- تــاج- 

ماندگاري
7- دشنام - شــيطان- خانه 

ساحلي
8- گوشــه اي در دستگاه نوا- 
سومين قله بلند ايران- به هيچ 

وجه
9- ســاز بادي- كاخ تاريخي 

فرانسه- روحاني زرتشتي
10- يكبــــــاره- محفــل- 
بزرگ ترين ذخاير نفت آفريقا 

در اين كشور است
11- مركــز- ترجمــه فيلم 

خارجي- شكلك
12- ضمير ســوم- نويسنده 
تازه كار- غربي ترين كشور اروپا
13- سازمان، نهاد- هيچ و پوچ

14- از مركبات- روستا- سكه 
زر دوره هخامنشي

15- ثروتمند مايكروســافت- 
بيماري كهنه- باران اندك

  
عمودي:

1- محــل تغيير جهــت پله- 
اتحاديه صنفــي- عضوي در 

صورت
2- افزونــي برنــج پــس از 
پخته شدن- گاري- ايالتي در 

آمريكا
3- جنبيدن پي درپي- جادو- 

از بحور شعر فارسي
4- سخن چين- دريچه دهانه 
دوربين عكاسي- نقاش هلندي 

قرن نوزدهم
5- پشــته اي از ماسه و سنگ 
كه سراســر دهانه رودخانه را 

بگيرد- خباز
6- مهد تمــدن معمــاري و 
موسيقي جهان- زبان عربي- 

كاريز
7- محنت- سخنور- كشمكش 

لفظي- كافي
8- رهبــر جنبــش ملــي 

آزاديبخش كنگو
9- شب روســتايي- دريايي 
از يونان تا تركيــه- خرگوش 

عرب- ابوالبشر
10- دهمين خليفه اموي- نام 
اصلي ميرزا كوچك خان- غاري 

زيبا در زاهدان

11- پايتخــت نيجر- از محالت 
شمال تهران

12- نام دختر امام حسين)ع(- 
صفحات داخلي روزنامه- ساييدن
13- دنباله- برگزيده- تير چوبي 

سقف
14- كنايــه از شــخص اخمو و 
بدخلق اســت- طلــوع كردن- 

مساوي
15- مخفف اينــك- كوهي در 

خراسان شمالي- قاتل
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  محوطه ميدان مركزي تره بار پر از چاله و دست انداز
ميدان مركزي ميوه و تره بار كه ســاختمان مجهز مديريت ميادين 
و تره بار هم در آن قرار دارد پر از دســت انداز و چاله اســت. محدوده 
ساختمان ديواركشي شده و مجلل اســت اما وضع آسفالت خيابان 

اطراف آن بسيار بد است. لطفا توجه شود.
محمود زاده از تهران 

  پرداخت وام هاي ازدواج از كي آغاز مي شود
بعد از كلي پيگيري توانستم ضامني براي دريافت وام ازدواجم پيدا كنم 
و اكنون كه با ضامن به بانك رفته ايم مي گويند تا اطالع ثانوي جلوي 
وام هاي ازدواج بسته شده است. چرا كسي پاسخ نمي دهد كه امثال 

من تا كي بايد منتظر بمانند؟
پيردلخوش از كرج

  يك دندانپزشك براي چند بيمار به صورت همزمان
متأسفانه در برخي مطب ها يك دندانپزشك براي انجام كار همزمان 
روي دندان 2 يا 3 بيمار مشــغول به كار اســت كه اين كار هم باعث 
سردرگمي و عدم دقت خودشان وهم عامل استرس بيمار است چرا 
كه عمال مي بيند كــه دكتر آنگونه كه بايد و مســتحق هزينه گزاف 
دندانپزشكي است به بيمار توجه نمي كند. اغلب دستياران دندانپزشك  
هم منشي هستند و هم دستيار كه به خصوص در اين شرايط كرونايي 

بسيار نگران كننده است.
كميل از تهران 

  برنامه شاد مناسب تلفن هاي سطح پايين طراحي كنند
برنامه شاد را در سطحي ارائه كنند كه روي تلفن هاي سطح پايين هم 
قابل نصب باشد تا حتي پس از شيوع كرونا هم دانش آموزان بتوانند از 

اين برنامه استفاده كنند.
ميثمي از كرمان

  ميدان تره بار »بوي سيب« رباط كريم چه شد
چندسال قبل در رباط كريم ميدان ميوه تره بار بوي سيب افتتاح شد و 
از همان روز اول تبديل شد به انبار لوازم خانگي. چرا مردم رباط كريم 
كه سطح مالي اقتصادي مناسبي هم ندارند يك ميدان تره بار نداشته 
باشند كه بتوانند با قيمت هاي مناسب و كنترل شده از آن خريد كنند.
محمد حسيني از رباط كريم

  فكري براي پرداخت بيمه هاي اختياري بكنند
به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي بسياري از كساني كه خود را بيمه 
اختياري كرده بودند نتوانسته اند حق بيمه خود را بپردازند تا در روزگار 
بازنشستگي از مزاياي آن بهره مند شوند. از مسئوالن تقاضا داريم با 

تقسيط اين ارقام به كمك مردم بيايند.
اصالني از بوشهر

  افزايش گشت شبانه پليس در خاني آبادنو ضروري است
متأسفانه منطقه خاني آبادنو جوالنگاه ســارقان خودرو شده است و 
روزي نيست كه خودروها از وجود سارقان در امان باشند. از كالنتري 
152خاني آبادنو تقاضا داريم نسبت به افزايش گشت هاي ايمني خود 

به خصوص در شب ها اقدام كنند تا خودروها از سرقت در امان باشند.
خليل يادي از خاني آبادنو

  خانه دار شدن به عمر نسل ما قد نمي دهد
با شــرايط اقتصادي كنوني طبقه متوســط كه نمي توانند پس انداز 
كنند و توان مالي خريدِن خانه را بيابند پس همچنان اجاره نشــين 
باقي مي مانند. طبقه فقير هم با تورم 38درصدي كه خود مسئوالن 
اعالم مي كنند هر روز اوضاع شان بدتر مي شود و چه بسا مجبور شوند 
حاشيه نشين و كپرنشين شوند. قشر مرفه هم كه هر چه بر سر كشور 
بيايد برايشان تفاوت چنداني ندارد. شايد از االن بايد فكر دادن سرويس 
به حاشيه نشين ها و كپرنشين ها باشــند كه به زودي جمعيت شان 

افزايش خواهد يافت.
حكيمي از اصفهان 

  رستم آباد پايين در قرق سارقان و زباله گردها
محله رستم آباد پايين واقع در ناحيه 3منطقه 3شهرداري تهران از اواخر 
آذرماه پاتوق سارقان و زباله گردهايي شده است كه قطعات تأسيسات 
شــهري مانند پيچ هاي رگوالتورهاي گاز، قطعات پُست هاي تلفن، 
دســتگيره  درب هاي منازل، چرخ ها و قطعات خودروها را مي دزدند. 

خواهشمنديم جلوي ادامه اين روند را با تأمين امنيت بگيرند.
ساكنان محله رستم آباد تهران 

  سري به شوينده فروشي هاي مولوي بزنند
ماموران تعزيرات جلوي كدام گرانفروشي ها را گرفته اند كه ما همچنان 
كاالي با قيمت مناسب پيدا نمي كنيم؟ كافي است مأموران تعزيرات 
ســري به بازار مولوي و مشخصا شوينده فروشــي ها بزنند تا گراني 

برايشان معناي ديگري پيدا كند.
يك خشكشويي در حال ورشكستگي از تهران 

  ناكارآمدي شعبه 25تأمين اجتماعي با وجود دولت الكترونيك
گويا روند دولت الكترونيك به شــعبه 25تامين اجتماعي نرســيده 
است كه براي يك استعالم ســاده 3ماه كاغذ بازي معطلي دارند. در 
اين شرايط شــيوع كرونا و در دهه هفتم زندگي هر هفته با 4 كورس 
خودرا به شعبه 25در سعادت آباد مي رسانم تا پاسخ يك استعالم را 
بگيرم. مسئوالن شعبه دقيقه اي براي رفتن به ناهار درنگ نمي كنند 
و مسئوالن اطالعات براي پاسخگويي 24دقيقه يك پيرمرد را معطل 

مي كنند. چه كسي پاسخگوي ما مراجعان بداقبال است.
فتحي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 ضرب شست پليس 
به 670تبهكار

تقاطع غيرهمسطح خيابان يمن و بزرگراه چمران احداث مي شود
روابط عمومي منطقه يك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »درخواست احداث پل غيرهمسطح در محدوده ولنجك خيابان 
تابناك« در ستون با مردم روز 25آذر ماه پاسخ داده است: »بدين وسيله 
ضمن تشكر از شــهروند گرامي به اطالع مي رساند مطالعه و طراحي 
تقاطع غيرهمسطح خيابان يمن و بزرگراه شهيد چمران شرق توسط 
سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در درست بررسي قراردارد 

و پس از طي روال با همكاري شهرداري منطقه اجرايي خواهد شد.«

آمارها مي گويد براي ايجاد ايمني جمعي  ادامه از 
در كشور نيازمند استفاده از دست كم صفحه 10

45ميليون دوز واكســن از نوع واكســن هاي يك مرحله اي 
هستيم. با توجه به اينكه بسياري از واكسن هاي موجود در 
بازار براي مقابله با كرونا دو مرحله اي بوده و واكسن ايراني هم 
در كارآزمايي هاي باليني دومرحله اي است، بايد 90ميليون 
دوز واكسن براي ايجاد ايمني جمعي در كشور ساخته شود. 
ساخت اين مقدار انبوه واكسن كار ساده اي نيست و مسئوالن 

هم اين را مي دانند. 
با اين حال، مسئوالن ستاد اجرايي فرمان امام)ره( مي گويند 
با توجه به وجود زيرســاخت هاي قبلي براي ساخت واكسن 
كرونا، مي توانيم بعد از تأييد نهايي واكســن ايراني كرونا، در 
مدت كوتاهي نيازهاي كشــور را تأمين كنيم. محمد مخبر 
كه دخترش نخستين گيرنده واكسن ايراني است و از بابت 
كارآزمايي واكسن ساخته شده اطمينان كامل دارد، مي گويد 
اين ستاد مي تواند در حجم انبوه واكسن ايراني را توليد كند: 
هم اكنون توانايي داريم كه از 2 تــا 3هفته آينده ماهانه 1/5 
ميليون دوز واكســن كرونا توليد كنيم. بخشي از تجهيزات 
مورد نياز براي ســاخت واكســن در داخل وجود دارد و اين 
شرايط به ما اجازه مي دهد تا بتوانيم بيش از 12 ميليون دوز 
واكســن در  ماه توليد كنيم. اگر به اين نقطه برســيم، ديگر 
چيزي به اسم مشكل واكسن نداريم. او مي گويد در روزهاي 
شروع شيوع ويروس كرونا شاهد مشكالت زيادي در راه تامين 
نيازهاي حداقلي براي مردم بوديم اما اكنون چنين مشكالتي 
را نداريم: روزهاي اول شــيوع اين بيماري مشكالت زيادي 

داشتيم. حتي تأمين وسايل ضدعفوني يا ونتيالتور در كشور 
مشكل بود، اما امروز نه تنها اين مشكالت را نداريم، بلكه در 
اين مدت توانستيم هر دارويي كه كمترين احتمال را در بهبود 
بيماري كوويد-19 داشت، توليد كنيم. مخبر خبرهاي خوبي 
درباره نزديك شدن تيم هاي علمي ديگر كشور در حوزه توليد 
واكسن كرونا مي دهد و مي گويد: عالوه بر واكسني كه امروز 
وارد فاز مطالعه باليني انساني شد، 6مسير ديگر را براي توليد 
واكسن دنبال مي كنيم. از 6مسيري كه دنبال مي كنيم، به جز 
واكسني كه امروز تزريق انساني اش آغاز شد، 3مسير ديگرمان 

هم در همين مراحل است.

مسئوالن ستاد اجرايي داوطلبان بعدي تست واكسن 
تست واكسن نخســتين داوطلب  به پايان رسيد. با پايان به 
ظاهر رسمي برنامه، هتل خلوت تر شد.  در نخستين روز همه 
داوطلبان كه 3 نفر بودند براي اعتمادسازي در جامعه از ميان 
داوطلبان ســتاد اجرايي فرمان امام انتخاب شدند. يكي دو 

خبرنگار دنبال پيدا كردن 2داوطلب  ديگر تست براي گفت وگو 
هستند. يكي از داوطلبان همان مرد قد بلندي است كه همان 
اول ماجرا پزشــكان در حال معاينه اش بودند. يك ســاعت 
از تزريق داوطلب اول نگذشــته كه پيدايش مي شود. حاال 
ديگر به اندازه قبل دوربين ها او را اذيت نمي كنند. او پزشك 
و معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( است؛ مردي 
خوش برخورد كه ماسك نيمي از صورتش را پوشانده و دوست 
دارد زود كارش تمام شود تا به كارهاي ديگرش برسد. دوباره 
محلول واكسن ايراني جلوي يكي دو دوربين باقيمانده گرفته 
مي شود و محتوايش وارد سرنگ مي شود و تمام. واكسن به 

نفر دوم زده شده است.
پزشــكان اصرار دارند از راه دور با علي عسگري حرف بزنيم 
چرا كه او حاال ديگر ناقل كرونا ست و بايد از او فاصله گرفت. 
چند خبرنگاري كه او را دوره كرده اند به حرف پزشكان گوش 
نمي كنند و به او بيش از اندازه نزديك مي شــوند تا سؤاالت 
خود را بپرسند. عسگري اميدها و آرزوهايي دارد و در پاسخ 
به اين سؤال همشــهري كه چطور خود را راضي كرد كه در 
عين احتمال خطر، داوطلب تزريق واكسن شود، مي گويد: 
اطمينان دارم كه اتفاقي نمي افتد. ما در ساخت واكسن سابقه 
طوالني داريم. تكنولوژي ســاخت واكسن ايران، تكنولوژي 
امني اســت و جاي نگراني ندارم. اميدواريم اين مراحل طي 
شود تا مردم به زندگي عادي خودشــان برگردند. برگشت 
مردم به زندگي عادي، آرزوي همه ماست. يك ساعت بعد از 
عسگري، حميدرضا خليلي، مديرعامل يكي از شركت هاي 
وابســته به ســتاد اجرايي فرمان امام )ره( به عنوان سومين 
داوطلب واكسن ايراني كرونا، يك دوز از واكسن كووايران را 
دريافت كرد تا پرونده نخستين مرحله از تست انساني واكسن 

ايراني كرونا بسته شود.

»كووايران«؛ تزريق اميد

شليك دزد مسلح براي سرقت لندكروز
در ميان متهمان دســتگير شــده، دزد 

مسلحي به چشــم مي خورد كه با 
همدستش خودرو هاي مدل باال 

سرقت مي كردند؛ از لندكروز 
گرفته تا بنز و هيوندا. يكي 
از آنها دســتگير شــده 
و مي گويــد بــراي انجام 
سناريوي سرقت هايشان از 
اسلحه كلت كمري استفاده 

مي كرده و حتــي در يكي از 
سرقت هايش براي تهديد راننده 

لندكروز اقدام به شليك تيرهوايي 
كرده است.

از شگرد سرقت هايت بگو؟
در سرقت ها تنها نبودم. همدســتم با من بود اما او فراري شده است. 
شگردمان اين بود كه ابتدا 2خودروي تيبا و پرايد را در خيابان سرقت 
كرديم. در سرقت پرايد، تحت عنوان مسافر سوار آن شديم و بعد در 
بين راه، اسلحه را گذاشتيم روي سر راننده. تهديدش كرديم كه اگر 
توقف نكند جانش را مي گيريم. او هم از ترس جانش ايستاد و ماشينش 
را دزديديم. راننده تيبا را اما سد راهش شديم و با تهديد اسلحه از او 
خواستيم پياده شود تا ماشينش را سرقت كنيم. او هم از ترس جانش 

پياده شد و ماشين را دزديديم تا سراغ سرقت هاي بعدي برويم.
سرقت هاي بعدي؟

با تيبا و پرايد ســرقتي به خيابان هاي مختلف تهــران مي رفتيم تا 
خودروهاي مدل باال را شناسايي كنيم. به محض شناسايي خودروي 
مدل باال، راننده آن  را تعقيب مي كرديم تا جاي خلوت گيرش بيندازيم. 
دوستم پشت فرمان خودروي پرايد يا تيباي سرقتي مي نشست و من 
سراغ طعمه جديد مي رفتم. با تهديد اســلحه از او مي خواستم تا از 

ماشين پياده شود.
طعمه هايت مقاومت نمي كردند؟

يكي از آنها مقاومت كرد كه ناچار شــدم براي ترساندن او تير هوايي 
شــليك كنم. راننده خودروي لندكروز بود كه اسلحه را روي سرش 
گذاشتم و گفتم اگر پياده نشود شــليك مي كنم. او با من درگير شد 
كه براي ترساندنش يك تيرهوايي شــليك كردم. راننده كه پسري 
كم سن وسال بود از ترسش پياده شد و من فورا پشت فرمان ماشينش 

نشستم و آن را سرقت كردم.
با خودروهاي سرقتي چه مي كرديد؟

پرايد و تيبا را چند وقت بعد با سرقت لوازم هاي داخل آن، كنار خيابان 
رها كرديم. خودروي هاي مدل باال اما چند روزي زير پايمان بود تا با 
آن دوردور كنيم. پالكش را مخدوش مي كرديم و در خيابان ها چرخي 
مي زديم و براي چند ساعت تصور مي كرديم پولداريم و ماشين متعلق 
به ماســت. بعد از آن اموال داخل آن را سرقت كرده و ماشين را كنار 

خيابان رها مي كرديم.
چند خودروي مدل باال سرقت كرديد؟

4خودرو. يك لندكروز، 2مدل هيوندا و يك بنز.
چطور گير افتادي؟

درحالي كه سوار بر خودروي سرقتي بودم شناسايي و دستگير شدم.
سابقه داري؟

نه اين نخستين بار بود كه دست به ســرقت مي زدم و بعد از دزديدن 
6خودرو و لوازم آن گير افتادم.

آجيل با طعم گل
در جريان تازه ترين طرح رعد، 2متهم گلفروش دســتگير 
شده اند. آنها مواد مخدر گل را در بسته هاي آجيل جاسازي 

كرده و به مشتريان خود مي فروختند.

مواد مخدر را چطور تهيه مي كرديد؟
يكي از 2متهم پاسخ مي دهد: يكي از دوستانمان در باغچه خانه اش 
كه در اطراف تهران است، گل كشت مي كند. من و همدستم از او گل 
مي خريديم و در بسته هاي آجيل جاســازي مي كرديم. بعد از آن به 

مشتريانمان در سطح شهر تهران مي فروختيم.
مشتريانتان را چطور شناسايي مي كرديد؟

اغلب دوســتانمان به ما معرفي مي كردند و ما مواد را به دستشــان 
مي رسانديم.

ظاهرا در پوشــش مأمور بوديد تا كسي به شما 
مشكوك نشود؟

فقط چراغ ال اي دي همراهمان بود.
چطور دستگير شديد؟

هنگام فروش مواد مخدر، مأموران پليس بازداشتمان كردند.

سرقت خونين
هنوز آثار لكه هاي خون روي شلوار و كتاني هايش مانده 
است. مهدي كه به تازگي 18ساله شده، به خاطر تهيه كردن 
قسط وام خواهرش، تصميم به سرقت گرفت اما درست 
روز سوم و در جريان آخرين سرقت خود هنگام جدال با 

مالباخته دستگير شد. او وقتي با مقاومت مالباخته روبه رو 
شد با ضربات چاقو او را به شدت زخمي كرد.

هنوز آثار خون روي لباس و كتاني هايت مانده است.
شب قبل دستگير شدم.

چه شد كه با مالباخته درگير شدي و به او چاقو زدي؟
مي خواستم موبايلش را ســرقت كنم اما او مقاومت كرد. فرياد مي كشيد و مردم جمع شده بودند. من هم 
مي خواستم هرطور شده از مهلكه فرار كنم. به همين دليل با چاقو چند ضربه به او زدم تا هم موبايلش را سرقت 
كنم و هم بتوانم هرچه زودتر از آنجا بروم. اما در نهايت مردم مانع فرارم شدند، پليس رسيد و دستگيرم كرد.

مالباخته مرد بود يا زن؟
مرد بود. در مرام من سرقت از خانم ها نيست.

ظاهرا به شدت زخمي شده و اگر جانش را از دست مي داد تبديل به قاتل مي شدي.
به سرش ضرباتي زدم و مي خواستم هرطور شده موبايلش را سرقت كنم و متواري شوم. اصال نمي فهميدم 
چه مي كنم. بخت با من يار بود كه او حاال زنده مانده اســت هرچند كه در بيمارستان بستري شده و تحت 

درمان است.
چند نفر را زخمي كردي؟

فقط همين يك نفر بود، من تازه دزدي را شروع كرده بودم. 3روز بود كه سرقت مي كردم و درست روز سوم 
گير افتادم.

انگيزه ات چه بود كه در اين سن و سال كم تصميم به سرقت گرفتي؟
به خاطر تهيه قسط وام خانه خواهرم. او چند روز قبل حدود 2ميليون تومان پول از من خواست تا قسطش 
را پرداخت كند. من اين پول را نداشتم و حتي به دوســتانم روانداختم با اين حال نتوانستم جور كنم. به 
همين دليل تصميم به سرقت گرفتم تا پيش خواهرم شرمنده نشوم. درواقع او يك كار از من خواسته بود و 

نمي توانستم به او نه بگويم. اين شد كه سر از دنياي سارقان درآوردم.
شگردت چه بود؟

سوار بر موتور مي شدم و در خيابان هاي تهران پرسه مي زدم. به محض شناسايي طعمه به سمتش هجوم 
برده و دست به سرقت كيف يا موبايلشان مي زدم. در سرقت هاي قبلي از چاقو استفاده نكردم به جز آخرين 

سرقت كه گير افتادم.

مردي كه آرزو داشت پليس شود
مرد جوان آرزويش اين بود كه روزي پليس شود 
اما تبديل به يك دزد حرفه اي شد. او لباس پليس 
خريد و با پوشــيدن آن قدم در خانه زني تنها 

گذاشت و با تهديد اسلحه قالبي دست به سرقت 
30ميليون تومان پول زد.

زن جوان را از قبل مي شناختي؟
نه. روز حادثه زنگ خانه ها را زدم تا يكي از آنها آيفون را برداشــت و من احساس كردم زن جوان در 
خانه تنهاست. به همين دليل خود را مأمور برق جا زدم. زن جوان در را باز كرد و من به مقابل آپارتمان 
او رفتم. زنگ زدم و جالب بود كه ســريع در را باز كرد. در همين هنگام شاكي كه درمحوطه پليس 
پيشگيري بود گفت: فكر كردم زن همسايه است به همين دليل بي آنكه به چشمي نگاهي بيندازم 

در را باز كردم.
متهم ادامه داد: وارد خانه شدم و زن جوان را هل دادم. بعد اسلحه را روي سرش گذاشتم و تهديد كردم 
كه هرچه پول و طال دارد به من بدهد. خيلي ترسيده بود مي گفت طال و جواهراتي ندارد. اين بار با چاقو 
تهديدش كردم و كتكش زدم تا اينكه گفت برو داخل اتاق و پولي را كه در كمد است بردار. من هم به 

داخل اتاق رفتم و 30ميليون تومان پولي را كه در كمد بود سرقت كردم.
30ميليون تومان پول نقد در خانه؟

زن جوان مهندس عمران بود و ظاهرا شريكش اين پول را به او داده بود تا به حسابش واريز كند. با خودم 
گفتم چقدر خوش شانسم كه اين همه پول در سرقت اول گيرم آمده است.

فقط پول سرقت كردي؟
گوشي موبايلش را هم دزديدم.

اسلحه از كجا آوردي؟
از اسباب بازي فروشي خريدم.

چند مورد سرقت با اين شگرد انجام دادي؟
فقط همين يك مورد بود كه 48ساعت بعد از آن گير افتادم ديگر كارم به دومين سرقت نكشيد.

حاال چرا با لباس پليس رفتي سرقت و خودت را مأمور برق جا زدي؟
چون اگر مي گفتم پليس هستم در را بازنمي كرد، بنابراين گفتم مأمور برقم. از سوي ديگر آرزويم 
اين بود كه روزي پليس شوم. عاشق پليس بازي هستم اما شرايط جوري رقم خورد كه نتوانستم به 
آرزويم برسم. به همين دليل لباس پليس خريده بودم و در خيابان مي پوشيدم. حس غرور به من 
دست مي داد تا اينكه تصميم گرفتم با لباس پليس دست به سرقت بزنم اما زودتر از آنچه تصورش 

را مي كردم گير افتادم.

 در چهلمين مرحله از اجراي 
 طرح رعد، صدها نفر از سارقان
 و زورگيران پايتخت به دام افتادند

چهلمين مرحله از طرح رعد كه 
با مشاركت تمام كالنتري هاي انتظامي

پايتخت به اجرا درآمده بود به 
دستگيري 670ســارق، موادفروش، مالخر و 

قاچاقچي منجر شد.
سردار حســين رحيمي، رئيس پليس تهران 
درخصوص دســتاوردهاي اين طرح در جمع 
خبرنگاران گفت: در طرح رعد40 كه از ابتداي 
هفته اجرا شد، 670متهم كه در زمينه سرقت، 
زورگيري، كيف قاپــي، موبايل قاپي، فروش 
مواد مخدر و قاچــاق كاال فعاليت داشــتند 
شناسايي و دستگير شدند. وي تصريح كرد: در 
اين مرحله از طرح رعد 34باند متالشي شدند 

و 3هزار و127قلم از اموال سرقتي كشف شد.
سردار رحيمي با اشــاره به ارزش 14ميليارد 
توماني اموال مسروقه در مرحله 40طرح رعد، 
خاطرنشان كرد: در جريان اين طرح 7قبضه 
سالح جنگي و شكاري، 98عدد مهمات جنگي 
و 101قبضه سالح سرد كشــف شد. اين در 

حالي است كه ســالح هاي سرد كشف شده 
بيشــتر در خفت گيري و زورگيري استفاده 
 شده اســت. عالوه بر اين در اين طرح حدود 
100كيلو مواد مخدر از متهمان و فروشندگان 

مواد مخدر نيز كشف شد. 
به گفتــه ســردار رحيمــي، در ايــن طرح 
28قاچاقچي كاال نيز دستگير شدند كه ارزش 
اموال كشف شده از آنان 13ميليارد تومان بوده 
است. فرمانده انتظامي تهران درباره اقدامات 
پليس درخصوص حادثه تلخ و مرگباري كه 
براي تعدادي از كوهنوردان در ارتفاعات شمال 
تهران رخ داد نيز گفت: در تهران 7پايگاه پليس 
كوهستان وجود دارد كه نيروهاي آن بيشتر 
در محدوده هاي پارك ها و مناطق كوهستاني 
فعاليت دارند، در حادثه روي داده نيز پليس 
هيچ كم كاري نداشــت و از همــان لحظات 
نخســت وقوع حادثه، در كنار ساير نيروهاي 
امدادي مانند هالل احمر و اورژانس اقدامات 

خود را انجام داد.

ماموران پليس به دنبال رازگشــايي از مرگ پســري 
17ساله هستند كه  در استخر جان باخته است.

به گزارش همشهري، شامگاه يكشنبه، هفتم دي ماه 
امسال 3پسر نوجوان به استخري در منطقه تهرانسر 
رفتند و تالش كردند براي شنا وارد آنجا شوند. آنها با 
اينكه مي دانستند به دليل شيوع كرونا استخر تعطيل 
است اما وارد آنجا شده و به متصديان آنجا اصرار كردند 
تا يك ســاعت شــنا كنند. آن زمان يكي از ناجيان و 

2كارگر خدماتي در استخر حضور داشتند كه با ورود 
3پســر نوجوان مخالفت كردند اما آنها باز هم اصرار 
داشتند كه هر طور شده وارد استخر شوند. تالش 3پسر 
نوجوان براي راضي كردن متصديان استخر ادامه پيدا 
كرد تا اينكه آنها ســرانجام راضي شدند و 3پسر وارد 
استخر شدند اما قرار شد فقط يك ساعت آنجا باشند 
و در بخش عميق هم شنا نكنند. در شرايطي كه اين 
3نفر در حال شنا كردن بودند، 2كارگر خدماتي استخر 

را نظافت مي كردند و نجات غريــق هم گاهي به آنجا 
سركشي مي كرد. دقايقي گذشته بود كه ناگهان يكي 
از پســرها كه وارد بخش عميق شده بود دچار مشكل 
شد. دوســتانش تالش كردند تا او را نجات دهند اما 
فايده اي نداشت و در اين شرايط با داد و فرياد از نجات 
غريق كمك خواستند. او كه آن زمان در محوطه استخر 
نبود در كوتاه ترين زمان ممكن خود را به آنجا رساند و 
پسر نوجوان را از آب بيرون كشيد اما پسر اوضاع خوبي 

نداشــت. ناجي تالش كرد او را احيا كند اما تالشش 
بي فايده بود تا اينكه از اورژانس كمك خواست و پسر 
نوجوان به بيمارستان منتقل شد اما درنهايت او جانش 
را از دســت داد. به دنبال اين حادثه ماجرا به مصطفي 
واحدي، بازپرس جنايي تهران گزارش شد و او دستور 
انجام تحقيقات براي روشــن شــدن علت اصلي اين 
حادثه مرگبار را صادر كرد. والدين متوفي مدعي بودند 
مرگ پسرشــان عادي نبوده و از دوستان او و مسئول 
استخر شكايت كردند. در جريان تحقيقات نجات غريق 
گفت: من به آنها گفته بودم كه استخر تعطيل است اما 
خودشان اصرار كردند. وقتي هم كه با اصرار وارد شدند 

قرار شد وارد بخش عميق نشوند. ما اشتباه كرديم كه 
آنها را به استخر راه داديم. در همين حال، دوستان پسر 
جانباخته نيز درباره حادثه گفتند: مشغول شنا بوديم 
كه دوست مان يك مرتبه به سمت قسمت عميق رفت. 
به او گفتيم برگرد اما قبول نكرد تا اينكه ناگهان شروع 
به دست و پا زدن كرد. ما به سختي او را به لبه استخر 
كشانديم و از نجات غريق كمك خواستيم اما درنهايت 

بعد از انتقال دوست مان به بيمارستان او فوت شد.
در اين شرايط بازپرس پرونده دستور داد تا براي روشن 
شــدن ابعاد پنهان اين حادثه فيلم هاي ضبط شــده 

توسط دوربين هاي محل حادثه كنترل شود.

4روز پس از واژگوني شناور خوارزم در حوالي جزيره الرك پيكر بي جان يكي ديگر از خدمه 
شناور نيز از دريا بيرون كشيده شد. به گزارش همشهري، شناور خوارزم حامل 15دستگاه 
بيل مكانيكي بود كه حدود ساعت7 بعدازظهر جمعه 5دي ماه بندر شناص عمان را به مقصد 
بندرعباس ترك كرد؛ اما در نزديكي جزيره الرك واژگون و 7نفر از خدمه آن با مليت ايراني 
و يك نفر تبعه هند مفقود شدند. با آغاز جست وجوها براي يافتن سرنشينان شناور خوارزم 
صبح دوشنبه پيكر يكي از مفقودشــدگان از آب بيرون كشيده شد و جست وجوها ادامه 
داشت تا اينكه صبح سه شنبه نيز پيكر يكي ديگر از ملوانان در دريا كشف شد. اسماعيل 
مكي زاده، معاون دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي هرمــزگان با اعالم اين خبر گفت: 
تيم هاي جست وجو و نجات دريايي متشكل از نيروي دريايي سپاه، نيروي دريايي ارتش، 
درياباني، اداره بنادر و دريانوردي هرمزگان و نيرو هاي گارد ساحلي كشور عمان همچنان 

در حال جست وجو براي پيدا كردن 5سرنشين ديگر اين شناور هستند.

كشف پيكر دومين مفقود 
حادثه شناور خوارزم

آغاز تحقيقات قضايي در  پرونده مرگ پسر جوان
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3 ماه از درگذشــت محمدرضا شجريان 
مي گــذرد. در 2روز گذشــته همايــون 
شجريان از طراحي سنگ مزار اين هنرمند 
حاوي جملــه »خاك پاي مــردم ايران« 
خبر داد. همايون شــجريان در بخشي از 
پيامش آورده است: »طراحي سنگ مزار 
پدر پس از به جا آوردن مراسم هفتم توسط 
اســتاد بيژن جناب آغــاز و چندين طرح 
آماده شد. سپس با عزيزان بزرگوار )استاد 
سايه و استاد شــفيعي كدكني( مشورت 
انجام گرفــت. هر دو بزرگــوار با اينجانب 
هم عقيده بودند تا تنها به اسم پدر و عبارت 
»خاك پاي مــردم ايران« با دســتخط 
خودشــان كه دنيايي سخن است، بسنده 
شــود؛ چراكه نياز به هيچ شعر و توصيفي 
براي پدر نيست و نامشان گوياي كامل و 
شفاف همه  چيز است.« همايون شجريان 
در ادامه آورده كه از اســتاد غالمحسين 
اميرخاني درخواســت كردند تا نام پدر و 
تاريخ  وفات و تولد ايشــان را خوشنويسي 
كند. شــجريان همچنين درباره طوالني 
شدن طراحي و نصب سنگ مزار نيز توضيح 
داد كه تمام اين مراحل به عالوه توافقاتي 
كه بايد با نگاه مثبت تر نهايي مي شــد به 

زمان و صبوري نياز داشــت و شــكر ايزد 
كه انجام پذيرفت. غالمحسين اميرخاني، 
نســتعليق نويس معاصر و چهره ماندگار 
خوشنويســي به همشــهري مي گويد: 
»براي رحلت هر فرد از دنيا براي يادبودش 
نشانه اي مي گذارند و اين رسم روزگار است 
و يك فرهنگ براي اداي احترام كه در همه 
جاي دنيا انجام مي شود.« وي در ادامه از 
صحبتش با همايون شجريان مي گويد و 
اينكه هنرمندي چون محمدرضا شجريان 
در قلب همه فارســي زبانان بوده و حتي 

كساني كه فارسي زبان نيستند با شنيدن 
صداي او ارتباط خالصانه برقرار مي كنند. 
اميرخاني توضيح مي دهد: »جاي مرحوم 
شــجريان در دل و قلب ما محفوظ است. 
حتي كساني كه فارســي را نمي دانند با 
صداي دل انگيز او ارتباط برقرار مي كنند 
و اين ارتباطي در دل و قلب همه اســت.« 
اميرخاني درباره انتخاب خط نستعليق نيز 
مي گويد: »اين خط شناسنامه همه كساني 
است كه در جغرافياي فرهنگ ايران زمين 
زندگي مي كنند. خط نســتعليق به دليل 
ســازگاري اي كه با روحيات جامعه دارد، 
بهترين و مقبول ترين خط است. نستعليق 
تماما زيبايي و ظرافت و به نوعي تجســم 
شعر و موسيقي است. نرمش، درونگرايي و 
رازگونه بودن ازجمله مهم ترين مولفه هايي 
است كه در اين نوع خط به چشم مي خورد. 
نســتعليق زبان حال و زبان تاريخ است و 
هرگز كهنه نمي شــود و از يادها نمي رود. 
درواقع خط فارسي اين موفقيت را داشته 
كه جلوه هاي جميلي را در شعر و ادبيات 
ثبت كند. نستعليق خط زيبايي است كه 
ساختار و اندامش مبتني بر شكل بيضي 
اســت و اين خود نشــانه ظريفي است از 
دنيايي كــه در آن زندگي مي كنيم. ما نيز 
افتخار مي كنيم ميراث دار ذوق و انديشه 

پدران مان در اين خط هستيم.«

هليانصيري
روزنامه نگار

   موشن گرافي ها در مقام معلم 
يكيازمسائلهميشــگيدرطرحهايتخفيف
فصليعدمآشناييبســياريازكتابفروشانبا
سامانهآنالينثبتكتاببودهاستكهدردورههاي
نخستبرگزاريطرحمســائلبسياريراسبب
ميشد.مشــكليكهبهنظرميرسددربرگزاري
نخستيننمايشگاهمجازيكتابمضاعفخواهد
شدومسائليبرايكاربرانايجادخواهدكرد.آيا
خانهكتاببرايناشراندورههايآموزشيآشنايي
باسامانهنمايشگاهمجازيدرنظرگرفتهاست؟
بهگفتهمســئوالنخانهكتابدستورالعملهاو
جزوههايراهنماييكهبرايناشرانوخريداران
طراحيشدهاســت،بارمشــكالتآموزشي
سامانهرابهدوشخواهدكشــيد.عالوهبراين
موشنگرافيهاييطراحيشدهكهنحوهاستفاده
ازسامانهآناليننمايشگاهرابهكاربرانآموزش

ميدهد.

   سرباز روي صحنه
دركنارتوليدوانتشاراينپوئمسمفوني،درتاالروحدتنيزقراراستنمايشمستندسربازاز12ديماهرويصحنهبرود.حسينپارسايي
درايامماهصفرموسيقي-نمايش»علمدار«رابهتهيهكنندگيپرويزپرستوييورسولخادموباهمراهيتنيچندازبازيگراندرقالب
نذرفرهنگيوكمكبهمناطقمحرومرويصحنهبردهوحاالدستبهكارشدهوقراراستمستند-نمايش»سرباز«رادرتاالروحدتاجرا
كند.ايناثرمستند-نمايشيقراراستبهصورتاجرايآنالينوباحضورتماشاگرانمحدودبارعايتپروتكلهايبهداشتياجراشود.
پارساييدربارهپروسهتوليدايناثربههمشهريميگويد:»كارتحقيقيوپژوهشيبرايتوليدايناثرنزديكبه6ماهطولكشيدوبهاين
نتيجهرسيديمكهبرايتوليدنمايشسربازدرراستايشأنوشخصيتسردارشهيدحاجقاسمسليمانيگونهمستند-نمايشميتواند
بهترينباشد.بعداز4ماهفعاليتوتحقيقوگفتوگوبانزديكانســردار،كتابهاييكهدربارهاوچاپشدهبودومطالبواخباريكهدر
رسانههامنتشرشدهبوددرنهايتاثرمستند-نمايشسربازتوليدشد.«پارساييهمچنينعنوانميكند:»درتوليدايناثرازتكنولوژيو
تكنيكهايمختلفكهبخشيازآنبهانيميشنوهنرهايديداريبازميگردد،بخشيازماشينريتاالروحدتوبخشيديگرشكلروايي
وفاصلهگذارياسترارويصحنهداريمواينشاكلهمستندـنمايشخواهدبود«.پارساييكهناممستندـنمايشرابراساسوصيتنامه
سردارشهيدانتخابكرده،اضافهميكندكهايناثرنمايشيسفارشهيچارگانونهادينبودهونيست.بهگفتهاينكارگردانتئاتر،انوش
معظمي،مجيدرحمتي،رضاراد،نداسياس،احمدصميمي،رضاطالبينژاد،مسعودرحيمپوروتعداديديگرازهنرجويانودانشجويانحوزه
تئاتردرايناثرنمايشيبازيميكنندونزديكبه25بازيگردرايننمايشحضوردارند.پارساييمیگويدكهقطعهآوازي»حاالكهميروي«

محمدمعتمديپايانبخشمستندـنمايشسربازاست.ايننمايشاز12ديماهبهمدت4روزاجراخواهدشد.

6قطعهبرايپوئمسمفوني
پوئمسمفوني»سرباز«روزگذشــتهرونماييشدودر
دسترسمخاطبانقرارگرفت.پوئمسمفونيسربازشامل6
قطعهاستكهدر5موومانبهتصويرسازييكشعرنيمايي
بلندميپردازد.درتوليدايناثراركسترصداوسيماكمك
كردهواينپوئمســمفونيبانامهاي»سرباز«،»ميهن«،
»پيكار«،»پدر«،»اهللاكبر«و»فتح«بهآهنگسازيآرمان
مهربان،اشــعارعليمحمدمودب،رهبرياركسترآرش
اميني،خوانندگياميرحسينسميعيورهبريگروهكر

رازميكاوحانيانمنتشرشدهاست.

نسخهفيزيكيوآنالينسرباز
اميرحسينسميعي،مديرامورموسيقيوسرودسازمان
فرهنگيوهنريشــهرداريتهراندربــارهروندتوليد
پوئمسمفونيسربازميگويد:»پيشتوليدكاراز3ماهپيش
آغازشدوفرمپوئمســمفونيباتوجهبهاينكهسرزمين
ماسرزمينشعراست،فرممناســبيبراياينكاربود.
تصميمبراينشدكهازاشعارعليمحمدمؤدباستفاده
كنيم.پوئمسمفونيسربازهمنسخهفيزيكيوهمنسخه
آناليندارد.نسخهفيزيكيدرهمينهفتهعرضهميشود
ونسخهآناليننيزازروزگذشتهوهمزمانبارونمايياثردر
سايتهايعرضهآنالينموسيقيمانندبيپتونزقرارگرفته
است.تصميممااينبودكهباتوجهبهوجههمردميشهيد
سليماني،اثربهرايگاندراختيارمردمقراربگيردوبهگوش
مخاطبانبرسد.همچنينمذاكراتيبرايپخشگستردهاز

شبكههايصداوسيماداشتهايم.«

چالشهايتوليدوتالشبرايتوليد
عبدالرضاصفايي،مديراركســترسمفونيكرسانهملي
همبهچالشهايتوليداثراشارهميكند:»زمانيكهكار
بهدستمارسيد،باچالشهاييمواجهبوديمكهيكيازآنها،
محدوديتهايناشيازشيوعويروسكرونابودكهباعث
ميشداركسترنتواندبهصورتكاملدراستوديوحضور
پيداكندومجبورشديمســازهارابهصورتبخشبخش
ضبطكنيم.اينكاردليساختهشده،نوازندگانماهمدلي
نواختهاندواميدوارمبهدلمخاطبانودوستدارانسردار

دلهابنشيند.«

توليدپوئمسمفونيهايديگر
عليرضازندوكيلي،معاونهنريسازمانفرهنگيوهنري
شهردارينيزبااشــارهبهتوليداينپوئمسمفونياضافه
ميكند:»اينپوئمســمفونيماحصل4ماهبرنامهريزي
وقريببه2۰روزضبطفشــردهدراستوديويسازمان
صداوسيماستكهواقعاهمههمكاريكردندوبايدتشكر
كنمازهمهكسانيكهخالصانهدراينعرصهحضورداشتند.
تصميمبرايناستكهدرگامهايبعديپوئمسمفونيهاي

ديگريرانيزتوليدكنيم.«

 2 اثر پوئم سمفوني و نمايش مستند 
درباره شهيدسليماني  منتشر شده و روي صحنه مي رود

كتاببراي سرباز وطن 

كتابهاييهستندكهارزشولذتادبيراتوأمانعرضهميكنند؛
يعنيضمنسرگرمكنندهبودن،اينامكانرابرايخوانندگانشان
مهياميسازندكهباقراردادهاوشگردهاينوعخاصيازادبيات
آشناشوند.ادبياتژانروعليالخصوصژانرجناييچنينخصلتي
دارد؛ماهيترازآميزرمانهايجناييهمسرگرمكنندهاستو
همبحثازويژگيهايايننوعادبيوحتيمفاهيممهماخالقي
وفلسفيراپيشميكشد.درزمســتانسردوكرونازدهامسال
چندرمانجنايياسكانديناويرابرايمعرفيدرنظرگرفتهايمكه
سرماياستخوانسوزشانراحتيكناربخاريهمحسخواهيد

كرد.

سكوتقبرستان
»سكوت  قبرستان« نوشته  آرنالدر ايندريديسن، 
جنايي نويس ايسلندي، روايتگر داستان جنايي و 
مرموزي است كه از يك جشن تولد آغاز مي شود. 
در ميان مهمانان، كودكي هست كه استخواني 
متفاوت در دست دارد. يكي از مهمانان كه پزشك 
است تشخيص مي دهد اين اســتخوان مربوط 

به بدن انســان اســت. الينبورگ، يكي از معدود كارآگاهان زن شهر، 
مسئول رمزگشايي از اين استخوان مي شود. الينبورگ شخصيت اصلي 
»سكوت  قبرستان« از اين اســتخوان به قبري اسرارآميز مي رسد كه 
تعدادي استخوان قديمي در آن قرار دارد. كتاب »سكوت  قبرستان« 
نوشته  آرنالدر ايندريديسن به زبان هاي مختلفي ترجمه شده و مورد 
استقبال دوستداران ادبيات پليسي قرار گرفته است. اين كتاب جايزه 
بهترين رمان جنايي از انجمن نويسندگان انگلستان را دريافت كرده 
است. انتشــارات آوند دانش اين رمان را با ترجمه سارا يوسفي منتشر 

كرده است.

هرم
»هرم« نوشــته جنايي نويس شــهير سوئدي، 
هنينگ مانكل، از نخستين پرونده هاي كارآگاه 
»كرت واالندر« است. داســتان هرم از اين قرار 
است كه مردي در همسايگي واالندر خودكشي 
مي كنــد. اما واالنــدر متوجــه رفت وآمدهاي 
مشكوكي به خانه او بعد از مرگش مي شود. كم كم 

واالندر به نظرش مي رسد كه اين مرد بايد به قتل رسيده باشد. اين مرد 
سال ها پيش الماس هايي را مي دزدد و شريك او به زندان مي افتد. حاال 
شريك مرد براي تسويه حساب برگشته و پيرمرد و معشوقه اش را كشته 
است. اين كتاب با ترجمه مرجان اندرودي و هيرش خير از سوي آوند 

دانش منتشر شده است.

كفشهایايتاليايی
باز هم اثر ديگري از هنينــگ مانكل كه آثارش 
از جذاب ترين رمان هاي جنايي اســكانديناوي 
به شــمار مي رود؛»كفش هاي ايتاليايي«، كه به 
قلم راضيه خشنود به فارســي برگردانده شده، 
داستان جراحي اســت كه بعد از يك اشتباه در 
جراحي به علت مستي براي هميشه حرفه اش را 

رها مي كند و به جزيره پدري اش پناه مي برد و بيســت و چند سال در 
آن جا به تنهايي زندگي مي كند. تنها كسي كه جراح با او در ارتباط است 
پستچي است كه هفته اي 3 مرتبه براي جراح نامه مي آورد. در يكي از 
اين مراجعه ها پستچي زني را همراه خودش به جزيره مي آورد كه براي 
ديدن جراح آمده است. زن عشق سال هاي جواني جراح بوده كه جراح 
سي و چند سال پيش بي دليل او را قال گذاشته است. زن دچار سرطان 

پانكراس است و وقت زيادي براي زندگي ندارد.

دوستاندولسی
»دوست اندولسي«، نوشته الكساندر سودربرگ 
سوئدي، ماجراي درگيري ميان دو گروه مافيايي 
اســت. يكي از گروه ها قصد جان پســر رئيس 
مافياي گروه رقيب را مي كند و در اين سوءقصد، 
پســر مدتي در بيمارستان بســتري مي شود و 
رابطه اي عاطفي ميان او و پرستارش، سوفي كه 

خلق وخوي خاص و متفاوتي دارد، شكل مي گيرد. همزمان با شكل گيري 
رابطه عاطفي ميان پرستار و پسر رئيس، آتش جنگ گروه هاي مافيايي 
زبانه مي كشد و سوفي هم به طور ناخواسته درگير ماجرا مي شود. ارنواز 

صفري اين رمان را ترجمه و آوند دانش آن را منتشر كرده است.

آدمبرفی
در رمان »آدم برفي« نوشــته يو نسبو، نويسنده  
سرشناس نروژي داستان هاي جنايي، با مردي 
آشنا مي شــويم كه قصد دارد براي هميشه زن 
خائنش را تــرك كند. زن بــراي مرتبه آخر به 
ديدار مرد مي رود و در اين ديدار آخر فرزندش را 
هم به همراه مي برد. چند سال بعد از اين ماجرا، 

كارآگاه دائم الخمري به نام »هري هول« مسئول رسيدگي به يك پرونده 
قتل هاي سريالي مي شود. قاتل اين پرونده فقط زن ها را در روزهاي برفي 
مي كشد. قاتل از پليس مي خواهد كه هري هول مسئول رسيدگي به 
اين پرونده باشد و شروع مي كند به بازي با او. قاتل مدارك مورد نياز هري 
را در آدم برفي هايي كه در صحنه جرم مي سازد باقي مي گذارد. راضيه 

خشنود مترجم و آوند دانش ناشر اين رمان است.

درنخـــستين
سالگردشهادتگزارش

سردارقـــاسم
سليمانيسازمانفرهنـگيو
هنريشهرداريتهران،پوئم
سمفوني»سرباز«راآمادهاجرا
كردهاستوحسينپارسايي
قراراســتنمايشمســتند
»سرباز«رابراياجرادرتاالر
وحدترويصحنهببرد.هردو
اثرهنريبهنام»سرباز«بودهكه
بهگفتهســازندگاناينآثار
موسيقياييونمايشي،عرض

ارادتيبهسردارايرانياست.

بهسرديجنايت
چند رمان جنايي جديد از اسكانديناوي

غالمحسين اميرخاني: خوشنويسي سنگيكهصداست
سنگ مزار اداي ديني به شجريان بود

برخي از فيلمســازان با توجه به شــرايط 
ســخت دوران كرونا؛ تــالش مي كنند تا 
فيلم هاي خود را به جشــنواره فيلم فجر 
امســال برســانند. به گزارش همشهري، 
فيلمبرداري فيلم مستند »جست وجو در 
تنگنا« در مورد »امير نادري« فيلمســاز 
ســينماي ايران به كارگرداني »مهرشاد 
كارخاني« در تهران ادامه دارد. »جست وجو 
در تنگنــا« هم اينــك روزهــاي پاياني 
فيلمبــرداري خود را در فضــاي كرونايي 
خيابان هاي تهران سپري مي كند و تدوين 

آن توســط ياور تورنگ آغاز شــده است. 
همچنين »زاالوا« به كارگرداني ارســالن 
اميري با انجام مراحل فنــي پس از توليد 
براي حضور در سي ونهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر آماده مي شود. اين فيلم دو زبانه 
فارســي و كردي اســت. »يدو«ي مهدي 
جعفري، جديدترين فيلم سينمايي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان است كه 
براي حضور در سي ونهمين جشنواره فيلم 
فجر آماده شده اســت. مهدي جعفري در 
اين فيلم كه در گونه دفاع مقدس و كودك 

و نوجوان توليد شــده، نخستين ماه هاي 
جنگ تحميلي در آبادان در حال محاصره 
را به تصوير كشــيده است. »تك تيرانداز« 
علي غفاري هم با ضبط سكانس هاي مقابله 
قهرمــان فيلم بــا تك تيراندازهاي مزدور 
بعثي در لوكيشني در شهرك دفاع مقدس 
به  روزهاي پاياني رســيد. پيش از اين نيز 
فيلم هايي چون »مامان« به تهيه كنندگي 
مجيد برزگر، »حرف آخر« ابراهيم شفيعي 
و... نيز خبر از حضور در جشــنواره امسال 

داده اند.

چهفيلمهايبهفجر39ميآيند؟
ممنوعيت»بانويبهشت«

انتشار تيزر فيلم انگليسي »بانوي بهشــت« در سايت هاي خارجي، 
سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( را بر آن داشت 
كه با تفرقه  افكنانه خواندن اين فيلم، انتشار آن را در رسانه هاي داخلي 
ممنوع اعالم كند. به گزارش همشهري؛ روابط عمومي ساترا اعالم كرده 
است: »اين فيلم به دليل داشتن محتوايي با موضوعات نفرت  پراكني، 
تفرقه افكني، تهييــج تعصبات نژادي و به منظــور توهين به مذاهب 
اسالمي، وحدت جهان اسالم را مورد حمله قرار مي دهد و كامال ناقض 
دستورالعمل  هاي محتوايي ساتراســت؛ به همين علت انتشار آن در 
همه رسانه هاي صوت و تصوير فراگير ممنوع است.« »بانوي بهشت« 
عنوان فيلمي است كه تا چند روز آينده به نمايش درمي آيد. اين فيلم 
به واقعه غدير و شــهادت حضرت زهرا)س( به نويســندگي الحبيب 
روحاني ســاكن لندن مي پردازد. اين فيلم يك درام اكشن و تاريخي 

انگليسي - آمريكايي است.

برگزاري نمايشگاه كتاب مدت هاست كه به تأخير افتاده. شيوع كرونا 
نمايشگاه سي و سوم را كه قرار بود فروردين ماه برگزار شود  ماه به  ماه به 
تعويق انداخت. در اين مدت طرح هاي تخفيف فصلي برگزار شدند تا 
چرخه نشر و كتابفروشي قدري رونق پيدا كند. ناشران نيز شيوه هاي 
گوناگون فروش و ارســال غيرحضــوري كتــاب را آزمودند و چراغ 
كتابفروشي ها را در روزهاي طوالني شــيوع كرونا و قرنطينه روشن 
نگاه داشتند.زمزمه برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب از مدت  ها قبل به 
گوش مي رسيد اگرچه سازوكار برگزاري نمايشگاه مجازي معلوم نبود.  
ماه گذشته نمونه آزمايشي نمايشگاه مجازي كتاب در جيرفت برگزار 
شد و حاال قرار است نمايشگاه سي و سوم كتاب تهران به صورت مجازي 
برگزار شود. صبح سه شنبه نشست هم انديشي اهالي رسانه و مديران 
مؤسسه خانه كتاب و... ايران صبح سه شنبه در خانه كتاب برگزار شد 
و ايوب دهقانكار و مديران خانه كتاب به تشــريح جزئيات نمايشگاه 

پرداختند و به پرسش هاي اهالي رسانه پاسخ گفتند.

اولبهمنروزآغازنمايشگاهمجازيكتاب
ايوب دهقانكار، مدير مؤسســه خانه كتاب و ادبيات ايران در ابتداي 

نشســت گفت: بين برگزاري نمايشــگاه 
كتاب به صورت مجــازي و برگزار نكردن 
نمايشگاه، اولي را انتخاب كرديم. چاره اي 
جز برگزاري نمايشــگاه كتاب به صورت 
مجازي نداشتيم. مشكالت بسياري براي 
طراحي سامانه نمايشگاه به صورت آنالين 
وجود داشت. اما تالش كرديم سامانه اي 
طراحي كنيم كــه ناشــران و خريداران 
كتاب به راحت ترين شــكل در نمايشگاه 
شــركت كنند. از تجربه برگزاري مجازي 
نمايشگاه ها در ديگر كشورها نيز استفاده 
كرديم. هرچند آنها هم براي نخســتين 
بار نمايشــگاه را به صورت مجازي برگزار 
مي كردند و ابهامات و نقص ها و پرسش هاي 
بسياري داشتند. نمايشگاه مجازي كتاب 
از اول بهمن به صورت سراســري برگزار 
مي شود. همه بخش هاي نمايشگاه فيزيكي 

مثل بخش كتاب هاي خارجي در نمايشگاه مجازي نيز برقرار است. 
عالوه بر اين، كتابخانه ها و دانشگاه ها و نهادها نيز مي توانند مثل گذشته 
در نمايشگاه شركت كنند و از تخفيف هاي نمايشگاه برخوردار شوند. 
همه كتاب هايي كه تا پايان آذر در ســامانه خانه كتاب ثبت و اعالم 
وصول شده اند مشمول تخفيف نمايشگاه كتاب مجازي خواهند شد. 
تخفيف كتاب ها در نمايشگاه فعال 20درصد است. ناشران نيز مي توانند 

10درصد از طرف خودشان تخفيف دهند.« 

كدملي،شمارهتلفنوخريدكتاب
سفارش و خريد كتاب در نمايشگاه آنالين در سامانه نمايشگاه انجام 
مي گيرد و براي خريد كتاب ثبت شماره ملي و تلفن و ايميل كفايت 

مي كند. نكته اينجاست كه شماره تلفن بايد به نام خريدار باشد.
در عين حال قرار است سامانه اي براي ثبت و سفارش تلفني كتاب در 

خانه كتاب شكل بگيرد كه ســاكنان مناطقي كه دسترسي مناسبي 
به اينترنت ندارند، بتوانند كتاب هايشان را تلفني سفارش دهند و از 

مزيت هاي نمايشگاه آنالين استفاده كنند.

هزينهسفارشي،ارسالپيشتاز
خريدها به صورت مجازي انجام و در ســامانه ناشران ثبت مي شود. 
ناشران موظف اند كتاب ها را در كوتاه ترين زمان ممكن به خريداران 
برسانند. به گفته ايوب دهقانكار »بنابر هماهنگي هايي كه با شركت 
پست انجام گرفته اســت، هزينه خدمات به صورت پست سفارشي 
است اما ارسال به صورت پيشتاز انجام مي شود و در كمتر از 48ساعت 
به دست خريداران خواهد رسيد. شركت پست تخفيف زيادي براي 
ارســال كتاب ها درنظر گرفته و بخش ديگري از هزينه ارسال را نيز 
وزارت ارشــاد تأمين مي كند. ارســال بسته هاي پســتي با تخفيف 
۷0درصد انجام مي شود و عمال هزينه ارسال براي بسته هاي پستي 

كمتر از ۵0هزار تومان رايگان خواهد بود.« 
ايوب دهقانكار گفت: »بعضي از ناشران تهراني گفته اند كه ترجيحمان 
اين اســت كتاب ها را از طريق پيك هاي خودمان به دست خريداران 
برسانيم. چرا كه بيشتر ناشران بزرگ در 
تهران هستند و احتماال بيشترين فروش 
نمايشگاه نيز در تهران خواهد بود. ارسال 
كتاب از طريق پيك برايشــان راحت تر و 
سريع تر از ارسال پستي است. خانه كتاب 
هم مخالفتي با كار ناشران ندارد. فقط بايد 
رسيدن كتاب به دســت خريداران احراز 
شود. يعني مثال رسيد خريدي به امضاي 
خريداران برسد و بعد تحويل ارشاد شود.« 

نمايشگاهمجازيبهعدالتنزديكتر
است

نمايشــگاه كتاب فرصتي فراهم مي آورد 
كه ناشران كوچك كه خيلي وقت ها سهم 
اندكي در قفسه هاي كتابفروشي ها دارند 
بتوانند آثار خود را به صورت مســتقيم به 
دوستداران كتاب عرضه كنند و در شرايطي 
برابر با ناشران بزرگ قرار بگيرند. اما به نظر مي رسد در نمايشگاه مجازي 
بسياري از خوانندگان كتاب به سراغ ناشران بزرگ و نام آشنا خواهند 
رفت و ناشران كوچك فرصتي براي ارائه كارهاي خود نخواهند داشت، 
خاصه  اينكه ناشــران كوچك معموال به شــيوه هاي سنتي وفادارتر 
مانده اند و خود را روزآمــد نكرده اند. ايوب دهقانــكار در اين باره به 
همشهري گفت: »اتفاقا فرصتي كه نمايشــگاه مجازي براي ناشران 
فراهم مي آورد به عدالت نزديك تر است. چرا كه در نمايشگاه فيزيكي 
بسياري از ناشــران كوچك جايي براي حضور پيدا نمي كنند اما در 
نمايشگاه مجازي همه ناشران، حتي ناشــراني كه كتاب هاي اندكي 
منتشر كرده اند، امكان حضور دارند و محدوديت هاي نمايشگاه فيزيكي 
برايشان وجود ندارد. اما روزآمد شدن ناشران ضرورتي اجتناب ناپذير 
است و همه ناشران اعم از كوچك و بزرگ بايد خود را با تحوالت روز 

هماهنگ كنند.«

 نمايشگاه كتاب سي و سوم از اول بهمن آغاز مي شود

 جزئياتي از برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران

بهار كتاب در بهمن

سرانجامطلسمبرگزارينمايشگاهسيوســومكتابتهرانشكستوبرگزاري
نمايشگاهبهصورتمجازيدردستوركارقرارگرفت.ثبتنامناشرانبرايشركتدر
نمايشگاهكتابازامروزآغازشدهاستوقراراستنمايشگاهازاولبهمنبهصورت
مجازيبرگزارشود.نخستينباراستكهنمايشگاهكتابتهرانبهصورتمجازيبرگزارميشودهمچنانكهبسياري
ازنمايشگاههايبزرگدنيانيزامسالنمايشگاهرامجازيبرگزاركردند.امانمايشگاهمجازيچيستوچگونهبرگزار
ميشود؟ناشرانبرايفروشكتاببهصورتمجازيچهبايدبكنند؟دوستدارانكتابچگونهميتوانندكتابهايشان

رادرنمايشگاهمجازيخريداريكنند؟

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

 ترور شهيد سليماني

سال نو ميالدي براي ايران خوش يمن نبود. 
خبر ترور ســردار قاســم ســليماني در 1

نخستين ساعات بامداد سومين روز از سال2020، 
همه را شوكه كرد؛ حتي دشــمنان ايران را. كسي 
تصــورش را نمي كرد كــه يك هواپيمــاي بدون 
سرنشين آمريكايي با دســتور رئيس جمهور اين 
كشور بر فراز فرودگاه بغداد خودرو حامل فرمانده 
ســپاه قدس و ابومهدي مهندس، معاون نيروهاي 
حشدشــعبي را هدف قرار داده باشد. ترور شهيد 
سليماني، 5هزار نيروي آمريكايي مستقر در عراق 
را به هدف بالقوه براي ايران تبديل كرد. 5روز بعد، 
ايران در انتقام خون ســردار سليماني، همزمان با 
خاكسپاري او، با شليك چندين موشك بالستيك 
پايگاه عين االســد آمريكا در استان االنبار عراق را 

هدف قرار داد.

 آتش سوزي جنگل هاي استراليا و آمريكا
آغاز سال2020، با تشديد آتش سوزي  در 

جنگل هــاي اســتراليا همــراه بــود. 2
آتش ســوزي هايي كه به دليل گرم شــدن هوا از 
چند ماه قبل در چندين نقطه در شــرق، شمال و 
جنــوب غرب اســتراليا آغاز شــده بــود، در  ماه 
ژانويه2020 تشديد شد. نتيجه آن شد كه حدود 
20ميليــون هكتــار از جنگل هاي اســتراليا در 
بزرگ ترين آتش سوزي تاريخ اين كشور نابود شد. 
همين مســئله بار ديگر خطر گرم شــدن زمين و 
تغييرات آب وهوايي را به مردم جهان يادآوري كرد. 
حدود 7 ماه بعد در ميانه فصل تابســتان، آتش به 
جان جنگل هــاي ايالت كاليفرنيا افتــاد. بيش از 
3ميليــون هكتار از جنگل هاي ايــن ايالت نيز در 
بزرگ ترين آتش سوزي تاريخ اين منطقه نابود شد.

شيوع كرونا از ووهان

 

تصوير مردي كه ماســك به دهان دارد و 
روي سنگفرش يكي از خيابان هاي مركزي 3

شــهر ووهان بي حركت روي زمين افتاده، يكي از 
نخستين تصاويري بود كه اواخر  ماه ژانويه2020 از 
چين مخابره شد و دنيا را شــوكه كرد. پيش از آن 
كســي تصورش را هم نمي كرد كه ويروس كشف 
شده در شرق چين، قرار اســت توفاني به پا كند و 
جهان را در نوردد. بعد از ديدن اين تصاوير بود كه 
مردم جهان متوجه ميــزان مرگبار بودن ويروس 
شــدند كه بعدا كوويد-19 نام گرفــت. چيني ها 
يك ماه مانده به آغاز ســال جديد، با يك بيماري 
تنفســي مرگبار در بيمارســتان مركزي ووهان 
روبه رو شــدند اما در همان آغاز كار، ترجيح دادند 
آن را مخفــي كننــد؛ مقام هاي محلي از چشــم 
مقام هاي دولتي در پايتخت و دولتي ها در پكن از 
چشم جهان. خيلي زود، عامل بيماري همه گير شد 
و نه تنها چين، بلكه كل جهان را درگير خود كرد. 
كرونا طي يك سال بعد، بيش از 82ميليون نفر را 
مبتال كرد. جهان وارد شوكي عظيم شد. در پايان 
ســال اما چين جزو معدود كشــورهايي بود كه 
توانست ويروس را مهار كند. در شرايطي كه جهان 
رشــد منفي را تجربه مي كرد، چين موفق شــد با 

نجات اقتصاد خود، به رشد مثبت 4درصد برسد.

صلح طالبان و آمريكا در دوحه
آمريكا و طالبان پس از 18 ماه مذاكره، در 

روز 29فوريه )10اسفند( براي پايان دادن 4
به 18سال جنگ در افغانستان پاي يك توافقنامه 
صلح را امضا كردند. زلماي خليلزاد، فرستاده ويژه 
دونالد ترامپ در امور افغانســتان و مالعبدالغني، 
برادر معاون سياســي طالبان كه از سوي 2طرف 
هدايت مذاكرات را به عهده داشتند، در نشستي در 
پايتخت قطر پاي اين توافق تاريخي را امضا كردند 

تا شايد طوالني ترين و پرهزينه ترين جنگ آمريكا 
به پايان برسد؛ جنگي كه براي آمريكايي ها حدود 
800ميليارد دالر هزينه داشته است. در چارچوب 
اين توافق، 2طرف بر سر آزادي زندانيان طالبان و 
آغاز مذاكرات صلح توافق كردند. طي 10 ماه بعد، 
حدود 6هــزار و500زنداني طالبان آزاد شــدند. 
گفت وگوها ميان دولت افغانستان و طالبان نيز در 
دوحه آغاز شــد اما هيچ خبــري از صلح و توقف 

درگيری ها نيست.

 اعتراض هاي خياباني در آمريكا

 

سال2020 براي سياهپوستان آمريكايي، 
يك سال تاريخي اســت. در پي قتل يك 5

مرد سياهپوست در شــهر مينياپليس در شمال 
آمريكا، اعتراض هاي گسترده سراسر اين كشور را 
فرا گرفت. جورج فلويد 46ســاله را روز 25 ماه مي  
)5خرداد( يك افسر پليس سفيدپوست بنام درك 
شووين كشت. شووين زانويش را به مدت 8دقيقه 
 و46ثانيه بــر گردن فلويــد فشــار داد و با وجود 
التماس   هاي مكرر او، تنها زماني پايش را برداشت 
كه كار از كار گذشته بود. برخورد خشن نيروهاي 
پليس با مردم، دامنه اعتراض ها را گسترده تر كرد و 
به تخريب فروشگاه ها و به آتش كشيدن بانك ها و 
ساختمان هاي دولتي منجر شــد. شرايط وخيم 
اقتصادي و بيكاري در ميان سياهپوستان باعث شد 
تا اعتراض به مرگ جورج فلويد به آغاز يك جنبش 

فراگير در آمريكا عليه تبعيض نژادي تبديل شود.

 انفجار در بندر بيروت

روز چهارم آگوست )14مرداد( انفجاري 
مهيب در بندرگاه بيروت، پايتخت لبنان را 6

به لرزه درآورد. اين حادثه در نتيجه منفجر شدن 
محموله حدود 2700تني نيترات آمونيومي بود كه 
بدون درنظر گرفتن نكات ايمني، از سال2014 در 
يكي از ســوله هاي بندر بيروت انبار شده بود. اين 
حادثه به عنــوان نمونه  بــارز ناكارآمدي عميقي 
شناخته شد كه سال ها در دولت هاي پي درپي در 
لبنان ديده شده است. انفجار مرگبار بيروت باعث 
بروز خشم مردم و اعتراضات گسترده خياباني شد. 
معترضان مقام هاي لبناني را به خاطر سهل انگاري 
و ناكارآمدي در جلوگيري از بروز چنين حادثه اي 
مقصر مي دانستند. اين اعتراض ها كه با زد و خورد 
با نيروهاي امنيتي همراه بود، در نهايت به استعفاي 
دولت لبنان منجر شد. تالش ها براي تشكيل دولت 
در اين كشور تاكنون ناكام مانده است. طبق اعالم 
بانك جهاني، انفجار بيروت در كنار تلفات انساني، 
4.6ميليــارد دالر خســارت به ســاختمان ها و 

زيرساخت هاي اين كشور وارد كرده است.

 عادي سازي روابط اعراب با اسرائيل
سال2020 براي رژيم صهيونيستي، سالي 

ماندگار در تاريخ 70ساله اش خواهد بود. 7
بنياميــن نتانياهو نخســت وزير رژيم اســرائيل، 
عبداهلل بن زايــد آل نهيان وزير خارجــه امارات و 
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجه بحرين، روز 
15سپتامبر )25شــهريور( طي مراسمي با حضور 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد، 
توافق بهبود روابطشان با اسرائيل را امضا كردند. از 
سال1948 كه صهيونيســت ها در سرزمين هاي 
اشغالي فلسطين حكومت تشكيل دادند، تنها اردن 
و مصر موجوديت آن را به رسميت شناخته بودند. 
بنابراين، وقايع سال2020 براي آنها اهميت زيادي 
دارد. بعد از امارات، ســودان نيز به مسير برقراري 
روابط ديپلماتيك با اسرائيل وارد شد. دونالد ترامپ 
در برابر، نام سودان را از فهرست كشورهاي حامي 
تروريســم حذف كرد. مراكش چهارمين كشوري 
اســت كه طي روزهاي پاياني ســال2020 براي 

عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي اقدام كرده 
است. فلسطيني ها توافق صلح كشورهاي عربي با 
اسرائيل را خنجري توصيف كرده اند كه از پشت به 

آنها زده شده است.

 جنگ 44روزه قره باغ

سال2020 چهره ژئوپلتيك جنوب منطقه 
قفقــاز را بعــد از 3دهــه تغييــر داد. 8

درگيري هــاي پراكنــده مرزي ميــان جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان در تابستان چند روزي بيشتر 
ادامه پيدا نكرد اما 2 ماه بعد، زد و خورد ميان 2طرف 
ناگهان به يك جنگ تمام عيار تبديل شد. ابتدا همه 
تصور مي كردند كه ايــن درگيري ها همچون تمام 
26سال گذشته جزئي و كوتاه خواهد بود. اين بار اما 
نيروهاي آذربايجاني آمده بودند كه مناطق تحت 
اشغال ارمنستان را آزاد كنند. جنگ 44روزه قره باغ 
در نهايت به برتري آذربايجان و شكست ارمنستان 
منجر شد. طبق توافق امضا شده، كنترل 7منطقه از 
خاك آذربايجان كه در كنترل نيروهاي ارمني بود، 
به نيروهاي آذربايجان منتقل شد. همچنين 2هزار 
سرباز روس در مناطق جدا كننده خطوط درگيري 
مستقر شدند كه قرار اســت طي 5سال مسئوليت 
حفاظت از صلح را به عهده داشته باشند. اين جنگ 
بيش از 5هزارو300كشته )ازجمله 140غيرنظامي( 

به جا گذشت.

 شكست ترامپ در انتخابات آمريكا

 

اواخــر ســال2020، جنجالي تريــن 
رئيس جمهور آمريــكا در جنجالي ترين 9

انتخابات رياست جمهوري اين كشور شكست خورد 
و يك  دوره اي شــد. دونالد ترامپ جمهوريخواه در 
يك جامعه به شدت قطبي شــده، مقابل جو بايدن 
دمكرات بازنده شد تا بسياري در جهان نفس راحتي 
بكشند. ويژگي مهم انتخابات امسال آمريكا، اهميت 
پيدا كردن راي گيري پســتي به دليل شيوع كرونا 
بود. در بسياري از شــهرها، اين آراي پستي بود كه 
هرچند با تأخيــر چند روزه تكليــف رقابت ميان 
2نامزد را تعيين كرد. همين به بهانه اي براي ترامپ 
تبديل شد تا ســالمت انتخابات را زير سؤال ببرد. 
اگرچه ترامپ پيش از اتمام شــمارش آرا، خود را 
پيروز ميدان معرفي كرد اما با پايان شمارش آرا، نام 
بايدن هم در آراي مردمي و هــم در آراي الكترال 
باالتر از رقيب سرســختش قرار گرفت. دولت جو 
بايدن در 20 ژانويه2021 )يكم بهمن1399( كار 

خود را آغاز خواهد كرد.

 آغاز واكسيناسيون كرونا
12 ماه پس از شيوع ويروس كرونا در چين 

و 11 ماه پس از همه گيــري آن در جهان، 10
نخستين واكسن مؤثر آن در آمريكا مجوز گرفت. 
پيش از آمريكايي ها، روس ها بودند كه تزريق واكسن 
توليدي خود يعني اسپوتنيك وي را در حجم انبوه 
آغاز كردند. چيني ها هم همزمان واكسيناسيون را 
با تزريق واكسن به سربازان خود آغاز كرده بودند. 
سازمان غذا و دارو آمريكا روز 12دسامبر )22آذر( 
مجوز اضطراري براي تزريق واكسن شركت فايزر-

بيوان تك را تأييد كرد تا زمينه قانوني براي استفاده 
از آن در واكسيناســيون عمومي اين كشور فراهم 
شود. آمريكا تزريق واكســن به كادر درمان و افراد 
مسن در معرض خطر را آغاز كرد. بعد از آن، ديگر 
كشورها به خصوص در اروپا نيز واكسيناسيون را با 
اولويت كادر درمان آغاز كردند. آغاز واكسيناسيون 
كرونا، اميد تازه اي در جهان به راه انداخت و شيب 
تند منفي شاخص هاي اقتصادي را مهار كرد. چشم 
مردم جهان به سال2021 است كه توليد گسترده 
واكسن احتماال شرايط سخت زندگي در سال2020 

را تغيير خواهد داد.

2020؛ سال تقال  برای زندگی
در تاريخ، سال هايي هستند كه »سرنوشت  ساز« 
كمترين صفتي است كه براي شان مي توان به كار 
برد؛ سال هايي كه جنگ ها در گرفتند يا آتش 
جنگ ها خاموش شد، ســال هايي كه شاكله 
حكومت هاي بزرگ از هم فروپاشيد، سال هايي 
كه انقالب ها روح و جسم جوامع را زير و رو كردند 
و سال هايي كه انسان ها جان دادند. سال2020 

بدون شك يكي از همين سال هاي سرنوشت ساز 
و ماندگار تاريخ است. سال2020 به عنوان يكي 
از بحراني ترين سال هاي تاريخ ماندگار خواهد 
شد؛ سالي كه حدود يك ميليون و800هزار نفر 
)طبق آمار غيررسمي بيش از 3ميليون نفر( از 
مردم جهان در اثر شــيوع ويروس جان سخت 
كرونا جان دادند، خيابان ها در آتش اعتراض هاي 
مردمي سوختند، و جنگ ها همچنان مردم را 
آواره كردند. سال2020 براي تمام مردم جهان، 
سال تقال براي زنده ماندن بود. برخي در ميانه 

بحران كرونا، برخي ديگر همزمــان در ميانه 
قحطي، بي آ بي، آوارگي، جنگ و البته شــيوع 
كرونا. دولت ها در اين سال نشان دادند آنقدرها 
كه مي گويند هم در حفاظت از مردم خود توانايي 
ندارند. سال2020 نشان داد كه جهان درهم تنيده 
در بستر جهاني  شــدن، آنقدرها هم نمي تواند 
آينده بشر را تامين كند، چرا كه وابستگي ملت ها 
به ديگران براي تامين مايحتاج حياتي شان در 
چنين بحران هاي فراگيري مرگ  آور است. جهان 

2020، جهان رويدادهاي بزرگ بود.
هفته نامه تايم ]آمريكا[

مجله نيويوركر ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

هفته نامه اشپيگل ]آلمان[

زمستان كرونايی

گوشت قرمز

فروپاشی بزرگ

بازگشت عظمت به آمريكا

مجله تايم همزمان با به نتيجه رسيدن تحقيقات 
در مورد توليد واكسن كرونا، با طرح جلد شاخص 
خود در مورد احتمال تشــديد شيوع ويروس 
كرونا در فصل زمستان هشدار داد. تايم نوشت: 
»واكســن ها در راهند اما چالش های جدی تر 
هم دارند سر می رســند.« اين مجله به نقل از 
كارشناسان و متخصصان نوشت كه موج جديد 
ويروس در راه است و كشورها بايد خود را براي 

آن آماده كنند. 

مجله نيويوكر با چــاپ طرحي روي جلد خود 
با عنوان »گوشت قرمز« به رابطه ميان دونالد 
ترامپ و گروه هاي نژادپرست راست افراطي 
كه به برتري نژاد سفيد در آمريكا اعتقاد دارند، 
پرداخت. نيويوركر در گزارش اصلي خود، به 
نخســتين مناظره تلويزيوني ترامپ و بايدن 
اشاره كرده كه در آن، ترامپ از گروه هاي راست 
خواست كناري بايستند و در انتخابات دخالت 
نكنند. رهبر يكي از اين گروه ها فرداي مناظره، 
در پســتي توييتري نوشت: »اطاعت قربان!« 
نيويوركر، اين گروه ها را به سگي تشبيه كرده 

كه دست آموز ترامپ هستند. 

يكی از ماندگارترين صفحات نخست روزنامه های 
عربی در سال ميالدی 2020، جلد روزنامه االخبار 
در فردای انفجار بندر بيروت است. در اين تصوير، 
ويرانه های باقی مانده از بزرگ ترين سيلوی گندم 
لبنان ديده می شود؛ سيلويی كه در اثر انفجار بندر 
بيروت فرو ريخت و بخش مهمی از ذخاير گندم 
لبنان را بر باد داد. عبارت »فروپاشی بزرگ« در 
تيتر روزنامه االخبار، عالوه بر فروريختن سيلوی 
گندم به وضعيت نگران كننــده اقتصاد لبنان 

اشاره دارد.

خاورميانه2020؛ زير سايه جنگ و كرونا

خاورميانــه، اين منطقه 
پرآشوب در سال گذشته 
نيز با وجود بحران جهاني 
كرونا، براي چندين بار توانســت توجه تمام رسانه هاي بين المللي را 
به خود جلب كرده و در صدر اخبار بنشــيند. در سال2020 ميالدي 
هيچ يك از بحران هاي اساسي خاورميانه خاتمه نيافت، اگرچه سرعت 
بخشي از اين بحران ها در سايه شيوع ويروس كرونا كمتر شد. بسياري 
از كشورهاي خاورميانه در سال2020 با مشكالت اقتصادي مواجه بوده 
و شايد براي نخستين بار پس از سال ها، رشد اقتصادي منفي را تجربه 
كردند، اما اين مشكالت براي تعداد ديگری از كشورها، بسيار فراتر از 
اعداد و ارقام اقتصادي بود؛ كشورهايي كه اين روزها با جنگ، فروپاشي 
اقتصادي و... دست و پنجه نرم مي كنند. در ادامه به بررسي مهم ترين 

تحوالت سال2020 در 4كشور بحران زده خاورميانه  پرداخته ايم:

عراق: ســايه يك ترور بر تمام تحوالت سال2020 
عراق سنگيني مي كرد؛ تروري كه بسياري معتقدند 
چهره منطقه خاورميانه را در دهه پيش رو تغيير خواهد داد. در نخستين 
روزهاي ســال2020، پهپاد آمريكايي خودروي حامل ســردار قاسم 
سليماني و ابو مهدي المهندس را در نزديكي فرودگاه بغداد مورد هدف 
قرار داده و اين 2 فرمانده بزرگ مقاومت را به شهادت رساند. در پي اين 
حادثه، مجلس عراق با برگزاري نشستي بي سابقه، قطعنامه الزام دولت 
به اخراج نيروهاي آمريكا از خاك عراق را تصويب كرد. حمله موشكي 
ايران به پايگاه عين االســد عراق )مهم ترين محل اســتقرار نيروهاي 
آمريكا( نيز از ديگر پيامدهاي مستقيم اين ترور به شمار مي رود. از سوي 
ديگر، پايان »بحران بي دولتــي« و روي كار آمدن مصطفي الكاظمي 
به عنوان نخست وزير عراق نيز ازجمله تحوالت بســيار مهم عراق در 
سال2020 بود. الكاظمي هدف اصلي خود را برقراري آشتي ميان ايران 
و آمريكا و دور نگه داشتن عراق از تنش هاي منطقه اي عنوان كرده است. 
پديده »ترورهاي سريالي« فعاالن و منتقدين سياسي در عراق كه تمام 
تحقيقات درباره آنها تا كنون بي نتيجه بوده نيز از تحوالت مهم اين كشور 
در سال2020 بوده اســت. مهار چالش هاي امنيتي، احتمال بازگشت 
داعش و البته مقابله با بحران اقتصادي و سقوط ارزش دينار، مهم ترين 

مسائل عراق در سال ميالدي آينده است.

ســوريه: تحوالت ميداني در بحران سوريه طي 
ســال2020 به طور قابــل توجهي محدود شــد و 
به اســتثناي چند درگيري نظامــي، ديگر در اين كشــور خبري از 
تنش هاي گســترده همچون ســال هاي گذشــته نبود. بدون شك 
مهم ترين حادثه نظامي سوريه در اين ســال به نبرد ارتش با جبهه 
النصره در استان ادلب بر مي گردد؛ نبردي كه با گذشت زمان از دايره 
نيروهاي داخلي ســوريه فراتر رفته و براي مدت زمان محدودي به 
درگيري مستقيم ميان تركيه با روسيه، ســوريه و ايران تبديل شد. 
ســرانجام اين درگيري ها با توافــق اردوغان و پوتين بر ســر ايجاد 
گشت هاي نظامي مشترك در حاشــيه ادلب، به سود ارتش سوريه 
خاتمه يافت. اما همزمان با آرام شــدن جبهه ها، نقطه ثقل تحوالت 
بحران سوريه به حوزه اقتصادي اين كشور منتقل شده است. بر اين 
اساس مي توان گفت؛ مهم ترين رخداد سوريه در سال2020، اعمال 
تحريم هاي سزار آمريكا عليه اين كشور بود؛ تحريم هايي كه راه را بر 
هرگونه تعامل تجاري با سوريه مي بندد. سقوط بي سابقه ارزش لير و 
آغاز موج گراني از نخستين نتايج اجراي اين تحريم ها به حساب مي آيد. 
تمام اينها در حالي است كه كميته مذاكرات بر سر قانون اساسي جديد 

سوريه در سال2020 نيز به هيچ نتيجه ملموسي دست نيافت.

لبنان: مهم ترين حادثه سال2020 در لبنان، انفجار 
بزرگ بندر بيروت بر اثر آتش سوزي در انبار نيترات 
آمونيوم بود. ابعاد اين انفجار به اندازه اي بزرگ و تكان دهنده بود كه در 
رسانه هاي جهاني به هيروشيماي بيروت مشهور شد. براساس آمارهاي 
رسمي، در نتيجه اين انفجار 204نفر كشته و بيش از 6هزارو500نفر 
زخمي شدند. همچنين نزديك به 50هزار واحد مسكوني و تجاري در 
شعاع 10كيلومتري بندر بيروت به طور جدي آسيب ديد و بي خانماني 
بيش از 300هزار شــهروند لبناني را در پي داشت. اما تكانه هاي اين 
انفجار صرفا به تخريب سازه هاي عمراني محدود نماند و در كمتر از يك 
هفته، منجر به ســقوط دولت حسان دياب شــد. از سوي ديگر، سفر 
ناگهاني امانوئل ماكرون بــه بيروت و مالقات وي بــا تمامي رهبران 
سياسي لبنان پس از حادثه انفجار بندر، از ديگر تحوالت قابل توجه اين 
كشور در سال2020 بود. به روايت رسانه هاي لبناني، سفر رئيس جمهور 
فرانسه در جلوگيري از وقوع تنش هاي جدي تر ميان نيروهاي مختلف 
لبنان پس از سقوط دولت نقش داشت. با وجود اين اما تمام تالش ها 
براي تشكيل دولت جديد لبنان تا به امروز بي نتيجه باقي مانده است. 
مهم ترين چالش پيش روي لبنان در سال2021، مقابله با پيامدهاي 
فروپاشي اقتصادي است؛ فروپاشي اي كه به گفته سعد حريري، قطعي 

شده و راهي براي گريز از آن وجود ندارد.

يمن: جنگ يمن در ســال2020 به استثنا سيطره 
جنبش انصاراهلل بر استان استراتژيك »مارب« شاهد 
تحول قابل توجه ديگري نبود. اهميت ايــن رخداد عالوه بر افزايش 
امنيت صنعا به وجود منابع نفتي در اين اســتان برمي گردد. روزنامه 
االخبار آزادي مارب از دست متحدين عربســتان را پاياني بر رؤياي 
سقوط صنعا توسط ائتالف عربي توصيف كرد. از سوي ديگر، در سال 
ميالدي گذشــته اختالفات ميان عربســتان و امارات بر سر مناطق 
جنوبي يمن نيز سرانجام با توافق رياض مهار شد؛ توافقي كه عبارت 
است از عقب نشيني همه جانبه سعودي ها مقابل امارات و متحدين 
جدايي طلب اين كشور )شوراي انتقالي( در استان عدن. توافق بزرگ 
مبادله اســرا كه منجر به آزادي بيش از 1400 اسير از سوي يمن و 
سعودي شد نيز يكي ديگر از اتفاقات مهم جنگ يمن در سال2020 
به شمار مي آيد. از ديد برخي تحليلگران، بن بست نظامي ايجاد شده 
براي ائتالف عربستان در سال گذشته مي تواند مقدمه اي براي پذيرش 
شروط انصاراهلل و پايان اين جنگ 5ساله باشد. تمام اين ها در حالي 
است كه به نظر مي رسد با روي كار آمدن بايدن، حمايت هاي آمريكا از 

عربستان در جنگ يمن نيز محدود شود.

 جو بايدن؛ كسي كه
 از همه اميدوارتر بود 

حدود يك ســال پيش در همين روزها، هيچ كس در 
آمريكا فكرش را نمي كرد كه جو بايدن شانســي براي 
پيروزي در انتخابات رياســت جمهوري داشته باشد، 
هيچ كس به جز خود بايدن. او، آنهايــي را كه مدام نه 
مي گفتند ناديده گرفت و با تالش و بيشتر از آن، اميد 
فراوان، به چيزي رسيد كه او را در تاريخ ماندگار مي كند. 
همه مي گفتند بايدن بيش از حد مسن است، بيش از حد 

بي ثبات و بيش از حد كسل كننده است.
به گزارش تايم، او در دوراني كه توفان ترامپ آمريكا را 
در هم مي كوبيد، از حفظ »روح ملت« سخن مي گفت. 
در دوراني كه همه به فكر مقابله به مثل با ترامپ بودند، 
بايدن معتقد بود كه مردم بعد از 4سال درگيري مدام، 

سازش مي خواهند.
او مسير را مشــخص كرده بود و بليت در دست آماده 
حركت بود. اما به خوبي مي دانســت، يك مرد سفيد 
78ساله در اين مســير چيزي كم دارد و اينجا بود كه 
كاماال هريس، سناتور رنگين پوســت اهل كاليفرنيا را 
به عنوان نامزد معاون اول رئيس جمهور همسفر خود كرد. 
اين كار بايدن، جواب داد. او بيشتر از هر رئيس جمهور 
ديگري در يك قرن اخير رأي آورد. هشتاد و يك ميليون 
آمريكايي به او و مسيري كه طي كرده اعتماد كردند و 

نگران از آينده  با او هم مسير شدند.
چنين استقبالي، نتيجه يك ســال اميدواري و ايمان 
نيست؛ بايدن، دهه هاست كه نماد اميدواري در دنياي 
سياست در آمريكا به شمار مي رود و حضورش در كاخ 

سفيد، پايان سفري چند دهه اي است.
او وقتي كه 30ساله بود، به عنوان جوان ترين عضو وارد 
سنا شد. اما نزديك بود قبل از شروع جوانمرگ شود؛ 
همسر و فرزند يكســاله او چند هفته بعد از انتخابات 
در يك سانحه درگذشتند. بايدن به خاطر غم سنگين 
اين فقدان و براي رسيدگي به دو فرزند ديگرش كه در 
تصادف مصدوم شده بودند، به فكر ترك سنا افتاد. اما 
سناتورهاي دمكرات او را متقاعد كردند دست كم 6 ماه 
فرصت بدهد و بعد تصميم بگيرد. او تنها كارهاي ضروري 
را انجام مي داد و خودش بعدها گفته بود كه در آن مدت، 
كارمندان دفتر ديگر سناتورها بر سر اينكه او چه زماني 
كم مي آورد و زير همه  چيز مي زند شرط بندي كرده بودند.
حيات سياسي او اما از مرگ در امان ماند؛ بايدن دوباره 
ازدواج كرد. در طول سال ها به يكي از كهنه كاران مورد 
احترام ســنا تبديل شــد. او مدتها رئيس كميته هاي 
قضايي و روابط خارجي سنا بود و نقشي كليدي در برخي 

تصميم گيري هاي كالن سنا داشت.
او چنان عملكرد خوبي داشت كه انتظار مي رفت نامزد 
رياست جمهوري شود. او سال1988 وارد رقابت شد اما 
خيلي زود به خاطر افشاي سرقت ادبي او در مقاله اي 
كه در مدرســه حقوق نوشــته بود و يك سخنراني ، 
مجبور به كناره گيري شد. او چنان ضربه اي خورد كه 
حتي انتخاب دوباره اش در سنا هم به خطر افتاد. اين 
مصيبت ها كم بود، پزشكان مشكالت مغزي هم در او 

تشخيص دادند.
بايدن اما، هم از نظر سياسي و هم از لحاظ فيزيكي زنده 
ماند. او در سنا، حين بررسي صالحيت يك نامزد دادگاه 
عالي، متهم شد كه اتهام هاي آزار جنسي اين نامزد را 
جدي نگرفته است. در ادامه حيات سياسي اش، خودش 
متهم بود كه رفتار درستي در همين زمينه ندارد. تصويب 
قانون كيفري در اين دوران هم كه گفته مي شود باعث 
پر شدن زندان ها از سياهپوست هاست يكي از انتقادات 

جدي ديگري است كه به بايدن وارد مي شود.
او در ســال2007، براي دومين بار تالش كرد وارد كاخ 
سفيد شود. تالش او اين بار هم خيلي زود به پايان رسيد، 
 يعني وقتي كه در انتخابات اوليه درون حزبي، در آيووا؛ 
جايي كه باراك اوباما 38درصد آرا را گرفت، كمتر از يك 
درصد آرا را به خود اختصاص داد. همين نتيجه كافي بود 
تا آرزوي قديمي بايدن براي ورود به كاخ ســفيد براي 

هميشه خفه شود.
اما او از طريقي كه فكرش را نمي كرد راهي كاخ سفيد 
شد. باراك اوباما او را به عنوان معاون اول خود برگزيد. او 
به عنوان معاون يك رئيس جمهور محبوب، بايد جايگاه 
مناسبي در ميان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
سال2016 مي داشــت اما واقعيت، براي بايدن تلخ تر 
از هميشــه بود. هيــالري كلينتون و برني ســندرز 
درنظرسنجي ها به مراتب باالتر از او بودند. يك مصيبت 
شخصي ديگر،  مرگ فرزندش در سال2015، مانع حضور 
او در انتخابات رياست جمهوري شد. در همان زمان گفته 
شد كه بايدن آخرين شانسش را براي ورود به كاخ سفيد 

به عنوان رئيس جمهور  از دست داده است.
با توجه به سن و ســال بايدن، مي شــد گفت كه اين 
نتيجه گيري منطقي اســت. وقتي كه او تصميم گرفت 
كه وارد رقابت سال2020 شود، به راحتي مي شد انتظار 
داشــت كه نامزدهاي ديگر، او را پشــت سر بگذارند. 
خيلي راحت مي شــد پيش بيني كرد كه نامزدهاي زن 
و رنگين پوست بيشتر از يك ســفيد پوست مسن كه 
هميشــه گاف مي دهد و نماد و يادگاري از قرن بيستم 
است، شانس دارند. شروع كار هم همين قدر نااميد كننده 
بود و او با وجود برخورداري از حمايت جريان ميانه حزب، 
در انتخابات اوليه درون حزبي در آيووا و نيوهمپشــاير 
عملكرد خوبي نداشت و از ســندرز عقب افتاد. ورق 
اما به نفــع بايدن چرخيد و رأي دهنــدگان دمكرات، 
بايدن را با همه نقايــص و ويژگي هايش ترجيح دادند. 
در رقابت نهايي هم بايدن كاري را كــرد كه در تاريخ 
ماندگار خواهد شد؛ گفتمان او، تالش هاي بي وقفه اش 
و اميد تمام نشدني اش، سرانجام به پيروزي برابر دونالد 
ترامپ؛ يكي از جنجالي ترين روســاي جمهوري تاريخ 
آمريكا منجر شــد. بايدن بهترين گزينه حزب نبود و 
حتي همين حاال كه دولت او رسما شروع به كار نكرده، 
جريان پيشــرو در حزب دمكرات   با بدبيني به او نگاه 
مي كند. اما مزد ممارست، پشــتكار  و اميدواري اش را 
گرفت. او در روزهايي به  خود اميدوار بود كه هيچ كس 
تصور نمي كرد   بتوان ترامپ را  با آن ايده هاي تندروانه 
و پايگاه رأي خروشانش به چالش كشيد. او هرگز دست 
از تالش برنداشــت. در نهايت، به هدفي كه چند دهه، 
خستگي ناپذير و پيوسته براي آن تالش كرده بود، رسيد. 
در سالي كه كرونا دنيا را زير و رو كرد و فقدان و از دست 
رفتن جان و سرمايه و فرصت ها خبر هر روز رسانه ها بود، 
بايدن بزرگ ترين برنده بود. او  سرانجام به چيزي كه بيش 

از هر كسي ديگري به آن ايمان داشت، رسيد.

اشپيگل روی جلد طرحی از جو بايدن كار كرده 
كه در حال برگرداندن سر مجسمه معروف آزادی 
در نيويورك به جای خودش است، اما در باالی 
طرح، شعار ترامپ نوشته شده است: »عظمت را 
دوباره به آمريكا باز می گردانيم.« 3سال قبل، اين 
مجله با اشاره به  تخريب وجهه آمريكا در جهان از 
سوی او، در طرح جلد خود رئيس جمهور آمريكا 
را با شمشيری در دست نشان داد كه سر مجسمه 

آزادی را قطع كرده است.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

جواد نصرتي
روزنامه نگار

چهره سال
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ميلياردهمهيچشد

حساب اينستاگرامي پدال گاز، عكس اين خودروي كالسيك ايمپاال مدل 1959 
را منتشر كرده است با قيمت 19 ميليارد تومان!

دلخوشيشهروندارمنيدرايامكرونا

اين عكس را حساب توييتر فالت ايران منتشــر كرده و نوشته است: »تزيينات 
كريسمس در تراس خانه اي قديمي در خيابان سنايي تهران.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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باتوجه به رويكرد ارزشمند شهرداري  تهران 
در راســتاي تأكيدات احكام برنامه سوم 
توسعه شــهرداري و حوزه گردشگري 

مركز تهران و با زنده سازي گذر نمايش 
خيابان الله زار و تالش براي اجراي 

طرح هايي همچون خانه اتحاديه، تئاتر نصر، خانه هاي پيرنيا و 
وجود اماكني همچون خانه  بوشهري ها، سينما متروپل و سينما 
ايران و تعداد قابل توجهي از ديگر سالن هاي نمايش تئاتر و سينما، 
اميد تبديل اين خيابان فرهنگي-تاريخي-ميراثي به يك هاب 
گردشگري با محوريت سينما، تئاتر و هنرهاي آييني نمايشي 
پررنگ تر و اجرايي تر خواهد شد. بدون شك بخشي از الله زار با 
سالن هاي سينما و تئاترش معنا پيدا مي كند، بنابراين براي حفظ 
بخشي از تاريخ سينماي ايران پيشــنهادم همواره اين بوده كه 
خيابان الله زار و سينماهايش به كاخ جشنواره هاي تهران تبديل 
شود. در شــهري مثل تهران با وجود خيابان الله زار، مي توانيم 
به جاي آنكه مانند ساير نقاط دنيا كاخ جشنواره  براي برگزاري 
مراسم فرهنگي بســازيم، ميراث موجود را حفظ و ساماندهي 

كنيم.
حتما اين روزها در رسانه ها مسئله صدور دستور ديوان عدالت 
اداري مبني بر تخريب يكي از ســينماهاي خيابــان الله زار را 
شنيده ايد. با اين اتفاق، بستر از بين رفتن يكي ديگر از فضاهاي 

فرهنگي - تاريخي شهر تهران فراهم شده است.
سينما ايران كه نخست در سال1306 در مكان فعلي سينما البرز 
راه اندازي شده و سپس در ســال1319 در زمين روبه رويي اين 
سينما در آن دســت خيابان احداث شده و پس از گراند سينما، 

يكي از مهم ترين سينماهاي الله زار بوده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده در حوزه  تاريخ و فرهنگ از همه مراجع 
ذيربط وزارت ارشــاد، وزارت ميراث فرهنگي، شهرداري تهران 
و همه نهادهاي مرتبط ازجمله دستگاه قضايي و ديوان عدالت 
اداري انتظــار دارم درخصوص صيانــت از ارزش هاي فرهنگي 
شهر هوشيارانه تر عمل كنند. سؤال اصلي اينجاست كه با وجود 
همه تالش ها و هزينه هاي انجام شده براي احياي بافت فرهنگي 
و هويتي الله زار چگونه است كه وزارت ارشاد و معاونت محترم 
سينمايي اجازه تخريب و يا موافقت با انحالل يك سينماي قديمي 
را در اين خيابان صادر مي كند و از آن سو چگونه است كه ما هر 
روز و در هر زمينه اي شاهد مغلوب شدن وزارت ميراث فرهنگي 

در پرونده هاي متعدد حقوقي در ديوان عدالت اداري هستيم.
چنانچه از ارزش هاي فرهنگي و ميراثي نمي توانيم دفاع الزم را 
به انجام برسانيم، چرا و چگونه است كه محدوده هاي وسيعي از 
شــهر را به ويژه در محدوده مركزي صرفا به صورت سلبي فريز 
كرده ايم و با برخوردهاي خشك و بدون انعطاف زمينه پناه بردن 
مردم را به دســتگاه قضايي فراهم مي آوريم و چگونه است كه 
ما در هر دوره شــاهد پرونده هايي هستيم كه يا مقدمتا توسط 
سازمان ميراث فرهنگي تخريب و نوسازي آنها تأييد  و انحالل 
آنها مجاز شمرده شــده  و نامه ها و نقشه ها به امضا رسيده است 
و يا اگر ميراث فرهنگي آن را تأييد نكرده، در دســتگاه قضايي 
نيز دفاع الزم صورت نگرفته و مالكان مجاز به تخريب شــده اند. 
انتظار ما از اداره كل ميراث فرهنگي اســتان تهران و مديريت 
بافت تاريخي معاونت شهرسازي شهرداري تهران اين است كه 
با تدوين قوانين و دستورالعمل هاي روشن از رفت و برگشت هاي 
موردي و استعالمات موردي پرهيز كنند و ابزاري تشويقي براي 
نگهداري از اين آثار توسط خود مردم برنامه ريزي شود. از وزارت 
ارشاد و سازمان سينمايي و معاونت هنري آن نيز خواهشمندم 
درخصوص علل موافقت با انحالل سينماها و مراكزي كه پيش 
از اين سابقه برگزاري برنامه هاي فرهنگي داشتند، توضيح دهد و 
نسبت به اين رويه اصالحات الزم صورت گيرد. از شهردار محترم 
تهران نيز انتظار مي رود از طريق اتخــاذ تدابير و ظرفيت هاي 
الزم، زمينه جلب رضايت مالكان و تعريف يك معادله اقتصادي 
برد-برد را به نفع مردم و صاحبان اينگونه امالك ارزشمند فراهم 
كند. از دستگاه محترم قضا و ديوان عدالت اداري هم انتظار داريم 
درخصوص صيانت از ارزش هاي فرهنگي شهر هوشيارانه تر عمل 
كند تا شاهد مغلوب شدن ميراث فرهنگي در پرونده هاي متعدد 
حقوقي در ديوان عدالت اداري نباشيم. در برنامه كالن تر انتظار 
اين است يك هم انديشي جدي بين ميراث فرهنگي، شوراي شهر، 
شهرداري، راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان هاي 
داراي اماكن تاريخي بسيار ازجمله اوقاف و دستگاه قضا صورت 
پذيرد و راهكار جدي براي جلوگيري از تخريب بناهاي تاريخي 
پيشــنهاد شــود. در پايان از تالش هاي صورت گرفته توسط 
دست اندركاران و مديران درخصوص ساماندهي محيط خيابان 
در بخش شــمالي خيابان الله زار كه زمينه تسهيل عبور و مرور 
 بهتر مراجعان و شهروندان را فراهم كرده و همچنين تالش هايي 
كه طي ساليان اخير و به ويژه در دوره حاضر درخصوص تملك 
و مرمت ســاختمان ها و بناهاي با ارزش در اين خيابان به انجام 

رسيده، تشكر و سپاسگزاري مي كنم.

محمدجوادحقشناسيادداشت
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

فلسطيناشغالي:سنگي تراش خورده كه براي تيز كردن 
اشياء استفاده مي شده به عنوان قديمي ترين ابزار دست بشر 
شناخته شد. به گزارش ديلي ميل، قدمت اين سنگ كه در 
غاري در فلسطين اشغالي يافت شد به 350هزار سال پيش 
بازمي گردد. ابزار يافت شده متعلق به انسان هاي نخستين 
است و به نظر مي رسد براي تيز كردن وسايل شكار ساخته 
شده است. غاري كه اين شيء در آن پيدا شد نخستين بار 

در سال1960 ميالدي كاوش شده بود.

آتالنتا: مرد بي خانماني كه پس از مشاهده آتش سوزي 
در پناهگاه حيوانات، جانش را به خطــر انداخت و تمام 
حيوانات اين پناهگاه را نجات داد به عنوان قهرمان شهر 
آتالنتاي آمريكا معرفي شــد. به گــزارش اينديپندنت، 
گريسي هملين، بنيانگذار اين پناهگاه به خبرنگار ها گفت: 
اين مرد در حالي ميان آتــش و دود رفت كه هيچ يك از 
آتش نشان ها حاضر نشدند به خاطر نجات حيوانات وارد 

پناهگاه شوند.

نيويورك:مردم آمريكا با ثبت ركورد 10ميليون ســفر 
در زمان تعطيالت كريسمس ركورد جديدي در روزهاي 
اخيــر و بي توجه به هشــدار هاي مقام هاي بهداشــتي 
كشور شــان ثبت كردند. به گزارش اينديپندنت، پيش از 
كريســمس، طي 3روز پياپي از جمعه تا يكشنبه، شمار 
 مســافران هوايي كريســمس از يك ميليون نفر در روز 
فراتر رفت. پيش بيني مي شــود طي چند روز آينده اين 

رقم افزايش يابد.

كاســل: قويي كه روي ريل  راه آهني در آلمان به سوگ 
جفت خود نشسته بود حركت 23قطار را براي حدود يك 
ساعت به تعويق انداخت تا ســرانجام آتش نشانان از راه 
رسيدند و او را به محل ديگري بردند. به گزارش يورونيوز، 
اين 2 پرنده به خط آهن سريع السير نزديك مي شدند كه 
يكي از آنها در كابل هاي بــرق باالي ريل ها گير مي افتد و 
مي ميرد. مأموران راه آهن نتوانستند پرنده زنده را از جسد 

جفتش دور كنند.

تأخير23قطاربهخاطرقويسوگوارركورد10ميليونسفركريسمسيآمريكابيخانمانيكهقهرمانشدكشفقديميترينابزاربشر

زندهسازيگذرنمايشخياباناللهزار

آزادســازي واردات حدود هزار قلم كاال كه به تازگي توسط وزارت بازرگاني اعالم شده 
است، باتوجه به اينكه نظر كارشناسانه گمرك نسبت به تعيين سود بازرگاني آنها مورد 
توجه قرار نگرفته است، هرگز باعث كاهش قاچاق كاال نخواهد شد. مهدي كرباسيان، 
مديركل گمرك در گفت وگو با همشهري گفت: تعيين ســود بازرگاني و تعرفه هاي 
گمركي باال براي واردات كاالها در سال هاي گذشته نيز مانع از كاهش قاچاق نشده است. 
با وجود آزادي واردات سيگار در سال هاي گذشته به دليل اينكه تعرفه هاي گمركي و سود 
بازرگاني بااليي براي آن درنظر گرفته شده است، واردات قانوني اين كاال بسيار ناچيز 
بوده است. مديركل گمرك ايران افزود: براي جلوگيري از قاچاق كاال بايد شفاف سازي 
اقتصادي در همه عرصه ها صورت پذيرد. كرباسيان با اشاره به اينكه هم اكنون 27نوع 
عوارض از واردات كاال اخذ مي شود و در بخش مسافري گمرك 30ارگان دخالت دارند 
خواستار تجديدنظر در فعاليت هاي مربوطه شد. رئيس كل گمرك گفت:الزم است كه 
مجلس شوراي اسالمي هنگام تصويب قانون بودجه1379 كل كشور اعتبارات الزم براي 

نوسازي گمرك از نظر تجهيزات را در اختيار اين سازمان بگذارد.

20 سال پيش 

شفافسازيتنهاراهكاهشقاچاقكاال

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اعظم اللّؤم حمد المذموم؛
بزرگ ترين پستي، ستايش شخص مذموم است.
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دلمكهگوهِراسراِرُحسنوعشقدراوست
توانبهدستتودادن،گرشنكوداري

زكنِجصومعه،حافظمجويگوهِرعشق
قدمبروننِه،اگرميِلجستوجوداري

جست وجو كوشش و پرسش است براي رسيدن به پاسخ. حافظ كه در جست وجوي 
او از خود فارغ شده است، با حسرت مي گويد: »دريغ و درد كه در جست وجوي گنِج 

حضور/ بسي شدم به گدايي بَِر كرام و نشد«
خاقاني در جست وجو جان بر مياِن جان مي بندد و مي گويد: »ز جست وجوي تو، 

حيرت نصيب خاقاني است/ تو كيميايي و او، مرِد جست وجوي تو، نه!«
سعدي، مدعي را در كارِ گفت وگو مي داند و عاشق را در كارِ جست وجو. او مي گويد: 
»من، باري، از تو بر نتوانم گرفت چشم/ گم كرده دل، هر آينه، در جست وجو بَُود«

صائب به هر كسي مي رسد، خود را جســت وجو مي كند. او همچون باِز شكاري 
چشم بسته، بال و پِر جست وجو ندارد و مي سرايد:

به جست وجوي تو َگرد از جهان برآوردم
دگر كجا روم  اي خانمان خراب، كجا؟

بيدل حكايت مي كند كه »شب به ذوِق جست وجوي خود، َدِر دل مي زدم/ عشق 
گفت: اينجا همين ماييم و بس، بيدل كجاســت؟« او بر آن است كه اگر دلت از 
مقصد غافل است، الِف جســت وجو مزن! »به جست وجو هر طرف شتابم، همان 

جنون دارد اضطرابم/ به زير پايت مگر بيابم، دلي كه گم كرده ام به كويت«

الِفجستوجو

فضاي مجازي

اينكه ســارقان اين مطلب را بخوانند جاي 
ترديد جدي دارد، ولي محال نيست. گاهي در 
خبرها مي خوانيم كه برخي سارقان سرقت ها 
و كالهبرداري هــاي خود را با اتــكا به اخبار 
منتشر شده در رســانه ها طراحي مي كنند. 
اميدوارم اين نكته باعث نشــود كه اصحاب 
تحديد به اعتبار اين گزاره كه معلوم نيســت 
چقدر درست باشــد به فكر بستن روزنامه و 
رسانه بيفتند. ما مرادمان از اين نوشته چيز 

ديگري اســت. قصدمان خير است. از ته دل 
آرزو مي كنم كه دزدها و سارقان هم روزنامه 
بخوانند. مي دانم كــه االن موجي از اعتراض 
برمي خيزد كه كجــاي كاري برادر؟ اينها كه 
در محاكمــات دادگاه هاي فســاد اقتصادي 
محاكمه شــده و مي شــوند خيلي هايشان 
اهل مطالعه و درس خوانده هستند و برخي 
به اقتضاي شــغل هر صبح بريــده جرايد را 
روي ميزشــان داشــته اند و حرف هايــي از 

نگاه

سخنيباسارقانخردهپا

حميدرضااسالمي
روزنامه نگار

اين دســت. نه. دســت نگه داريد. منظورم 
 دزدها و ســارقان بزرگ نيســت. اصال مرا با 
آنها كاري نيســت. طرف صحبت من دزدها 
و سارقان محترم تري اســت كه دزدي هاي 
كوچك انجام مي دهند. خودشان هشت شان 
گرو نه شان است و گاه تمام عايدي شان از يك 
فقره ســرقت خرج يك روز و يك ماهشــان 
مي شــود و دور نيست كه دســتاورد خود را 
پيش خور كرده باشــند و به جيب ســاقيان 

برود و تمام.
اي دزدان خرده پــا،  اي ســارقان نيازمند، 
اگر اين نوشــته را مي خوانيــد بدانيد و آگاه 
باشيد كه ســرقت وســيله امرار معاش يك 
خانواده تنگدســت ديگر مثل قتل مي ماند. 
آسيب رســان و منهدم كننــده زندگي يك 

خانواده است. جبران آن براي فردي كه مورد 
سرقت قرار گرفته ســخت و گاهي ناممكن 
است. نه روح و روان يك نفر كه گاه سالمت 
خانواده و به ويژه كودكان او را تهديد مي كند. 
بي مرامي و نامردي تام و تمام است. اگر دزدي 
نكنيد كه چه بهتر، ولي اگر خواستيد سرقتي 
بكنيد كمي در مورد سوژه تحقيق كنيد. راه 
دوري نمي رود. اگر موتورسيكلت كسي را كه 
با آن كار مي كند و خرج يك خانواده را مي دهد 
و احتماال آن را هم قسطي خريده است بدزديد 
خودش و خانواده اش را نابود كرده ايد. كمي از 
كار و كردار طراران بامرام در كتاب ها بخوانيد 
هم خوب اســت و حرف آخر اينكه اگر اين 
نوشته را خوانديد دست به دست كنيد كه به 

ساير همكاران هم برسد. عزت زياد.

انتشارآخرينفيلمنامهچارليچاپلين
سنديكاي بولونيا كه سابق بر اين بخشي از 
فدراسيون فيلم كشور ايتاليا بود، اعالم كرده 
اســت در كتابي، آخرين فيلمنامه چارلي 
چاپلين به نام »وسواس« را منتشر مي كند. 
سنديكاي بولونيا در حقيقت آرشيو فيلم هاي 
سينمايي كشور ايتالياست كه سال1962 
تاسيس شــد. اين آرشــيو قباًل با اتحاديه 
فيلم سازان اين كشــور همكاري مستقيم 
داشت. به گزارش ورايتي، چارلي چاپلين كه 
كريسمس سال1977در 88سالگي از دنيا 

رفت، قبل از مرگش روي فيلمنامه اي به نام »وسواس« كار مي كرد كه ماجراي زني جوان بود به نام »سرافا« كه 
مانند فرشتگان داراي بال است. سنديكاي ايتاليايي بولونيا كه بسياري از آثار مكتوب چارلي چاپلين را نگهداري 

مي كند، پيش از اين هم آثار كميابي از چاپلين منتشر كرده است.

تمديدارسالاثربهجشنواره»سالمتروان«
مهلت ارسال اثر به ششمين جشنواره بين المللي عكس سالمت 
روان كه در سه بخش با موضوع آزاد، سالمت روان و كوويد- 19 

)كرونا( برگزار مي شود تا 16دي تمديد شد. 
به گزارش همشــهري، در اين دوره جشــنواره تا كنون بيش 
از 21هزار عكــس از 2906عكاس از 77 كشــور به دبيرخانه 
ديجيتال جشــنواره ارســال شــده اســت كه از اين تعداد 
1700عكاس خارجي و 1206عــكاس ايراني تاكنون در اين 

رويداد شركت كرده اند. 
عكاســان و هنرمنــدان مي تواننــد تــا 16دي مــاه1399 
 آثــار خــود را بــه پايــگاه اينترنتي جشــنواره به نشــاني
 www.mentalhealthexhibition.ir  ارســال كنند. اين 

جشنواره مجموعا 9هزار يورو جوايز نقدي دارد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»در ســتايش ژاندارك« نوشته كريســتين دوپيزان با 
ترجمه عليرضا اســماعيل پور و »شنبه گلوريا« نوشته 
ماريو بندتي بــا برگردان ليال مينايــي 2 عنوان كتاب 
جديدي هستند كه از سوي نشر ماهي منتشر شده اند. 
سال 1429، آنگاه كه اشغالگران انگليسي نيمي از قلمرو 
فرانسه را در چنگ داشــتند، دختركي روستايي به نام 
ژاندارك، گويي از ناكجا آباد ظهور كرد و آب رفته را به 
جوي بازگرداند. كريستين دوپيزان، نخستين نويسنده 
زن حرفــه اي در تاريخ اروپا و مدافع سرسخت شــان و 
منزلت زنان در ستايش ژان منظومه اي سرود كه آخرين 
اثر عمر اين بانوي اديب به شــمار مي رود. يادداشــت 
مترجم، كريســتين دوپيزان: زندگي و آثار، در ستايش 

ژاندارك و كريستين دوپيزان و سنت زن ستيزي عناوين 4بخش اين كتاب 
96صفحه اي  اند. در پشت جلد كتاب بخشي از منظومه آمده است: » به ياد دار: 
هرآن كس كه يكسره به ناحق/ از همگان خشم و خواري بيند/ نبايد كه از قهر 
بخت در هراس افتد/ خداوند/ كساني را از خاك برمي خيزاند/ كه نهال اميد/ در 
نهادشان مي بالد. « اين كتاب با شمارگان 1500نسخه به بهاي 14هزار تومان 
منتشر شده است. شنبه گلوريا هم گزيده اي از برخي داستان هاي ماريو بندتي 
است كه به ترتيب سال انتشار در اين مجموعه 168صفحه اي منتشر شده اند. 
در پشت جلد كتاب آمده است: »دفترچه ام را در آوردم و شروع كردم به نوشتن 
خيال پردازي هايم تا وقتي به خانه برگشتيم آنها را برايش بخوانم، تا وقتي به 
خانه برگشتيم آنها را براي خودم بخوانم. وقتي به خانه برگشتيم... چه خوش 
آهنگ بود و چه دور، دور مثل فاصله ات از 11 سالگي تا نخستين عاشقي، يا 
از 20 سالگي تا رماتيســم، يا از همين ديروز تا مرگ. ما گوشه دنجي از قاره 
آمريكاييم كه در آن نه نفت پيدا مي شود، نه سرخپوست، نه ماده معدني، نه 
آتشفشان و نه حتي ارتشي كه كودتا كند. ما كشور كوچك داستان كوتاهيم.« 

شنبه گلوريا در 1500نسخه با قيمت 21هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

درستايشژانداركوشنبهگلوريا
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كتاب

شورا

1374
آرمانشهر شورايي 

رونق بزرگ 

چهارشنبه             
10دی 1399
 شماره 111

قانون تشكيل شورا های شهر و روستا 
تصویب شد 

در سال74 بازار كتاب براي زنان خانه   دار 
تثبيت شد 

 يك »آزاد«ي 
در دولت

مسعود روغني زنجاني
21مرداد 1374، از رياســت سازمان 

برنامه   وبودجه كنار رفت

����������������������������� حميدرضا محمدي 

در آمريكا، اقتصــاد خوانده بود و در 
عرصه   اي قرار بــود كار كند كه در آن 
تخصص داشــت� حضور در باالترين 
ســطح اقتصادي كشــور و سكاندار 
برنامه   وبودجه� كار هركســي نبود اما 
نخست   وزير به او اعتماد داشت� ولي او 
قرار بود وزير باشد، نه رئيس سازمان� 
اكبر هاشمي رفسنجاني در بخشي از 
روزنوشــِت 27دي 1363خود نوشته 
است: ��� ســپس با آقاي نخست   وزير، 
درباره بودجه و وزارت برنامه   وبودجه كه 
اخيراً مجلس به آن رأي داده و شوراي 
نگهبان تأييد كرده است و نخست   وزير 
به همين   خاطر ســخت ناراحت است، 

بحث كرديم���«� 
به    اين    ترتيب، مسعود روغني زنجاني، 
13اســفند همان ســال قائم   مقام 
نخست   وزير و سرپرست اين وزارتخانه 
شــد� او در دولت بعد هــم در كابينه 
حضور داشت و اين   بار در جايگاه وزير 
برنامه   وبودجه، ششــم آبان1364، از 
مجلس دوم رأي اعتمــاد گرفت و تا 
يازدهم شهريور 4سال بعد به    كار خود 

ادامه داد�
او و دوستانش، از هواداران اقتصاد آزاد 
بودند و به   نوعي تكنوكرات به   حساب 
مي   آمدند و با اين حساب، در مجموعه 
دولت چهارم، به   نوعــي وصله ناجور 
بودند� به   همين    خاطر هم هســت كه 
مسعود نيلي معتقد است: »به هر حال 
كم   كم تفاوت نگاه سازمان برنامه   وبودجه 
به اقتصاد با نگاه دولت آشــكار شد و 
مشخص شد كه وزارت برنامه   وبودجه 
رويكرد دولت را قبــول ندارد��� دولت 
به   عنوان واكنش��� بخشــي از وظايف 
وزارت برنامه   و   بودجه را به نخست   وزيري 
و زيرنظر نخست   وزير منتقل كرد��� آقاي 
موســوي تا آخر دوره به آقاي روغني 
زنجاني اعتماد داشــت، اما آنها ديگر 

نمي   توانستند با هم كار كنند«� 
با وجود ايــن، او ازجملــه مدافعان 
سرســخت پايان جنگ بود و حتي در 
جايي گفته است كه »خود را در پايان 
پيدا كردن جنگ ســهيم مي   دانم«، 
زيرا »شاخص    هاي اقتصادي، تعطيلي 
كارخانجات، بيكاري مردم، نارضايتي 
عمومي، فقر عمومــي، تهديد امنيت 
رواني مردم، نااميدي و يأس مردم در آن 
مقطع و آثارش هم در حضور بسيجي   ها 
در جبهه بود«� و در جلســه تاريخي 
26تير1367، از اقتصاد بحراني كشور 

جنگ   زده گفت�

سياستمدار

جمال رهنمايي��������������������������������������������������������������������� 

تشــكيل شــوراهاي شــهر و روســتا یكــي از آرزوهاي 
سياستمداران و روشنفكران دهه60 بود كه در سال1374 با 
تصویب قانون تشكيل شورا   ها روي كاغذ برآورده شد. اجراي 
این قانون از اسفند سال1377 و با برگزاري نخستين دوره 

انتخابات شوراهاي شهر و روستا آغاز شد.
اجراي این قانون در شهر   هاي مختلف ایران اثرات متفاوتي 
داشت. برخي شــوراها عملكرد قابل   قبول و موفقي داشتند 

و برخي دیگر مانند بعضي از دوره هاي شــوراي شهر تهران 
نتایجي نااميد   كننده و ضعيف از خود نشــان دادند. خيلي 
زود این قانون مترقي و كارآمد در مســير پيچيده فرهنگ و 
سياست ایراني شبيه سایر نهاد   هاي بوروكراتيك و انتخابي 
ایران شد و توانست ایده نادرست بودن سپردن كار مردم به    
خودشان را تقویت كند. هر چند در ســال1398 انتخابات 
شــوراها به   خصوص در تهران و شــهر   هاي بزرگ نشان داد 
كه مردم و سياســتمداران هنوز از این شيوه مدیریتي قطع 

اميد نكرده   اند.

ورزش

 جواد نصرتي      ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
پرسپوليس خوش   شانس بود كه حضور استانكو در تيم ملي تبدیل به یك فاجعه شد؛ اخراج 
از تيم ملي، سرآغاز فصلي درخشان در تاریخ پرسپوليس بود، به روایت استانكو پوكله   پوویچ. 
نخستين سرمربي خارجي تيم ملي بعد از انقالب، در پي حذف حقارت   بار تيم ملي در بازي   هاي 
آسيایي هيروشيما اخراج شد. اندكي بعد، استانكو پرسپوليس را از یورگن گده تحویل گرفت. 
سرخ   ها، بعد از دوران شكوه دهه60 با علي پروین، رنگ قهرماني را ندیده بودند و در پنج سالي 
كه ليگ سراسري فوتبال در كشور شكل گرفته بود، تماشاچي قهرماني   هاي استقالل و پاس 
و سایپا بودند. استانكو كاري را كه در تيم ملي نتوانست انجام دهد در پرسپوليس انجام داد؛ 
یك تيم بازنده را به یك تيم قهرمان تبدیل كرد. تحولي كه او در پرسپوليس ایجاد كرد، در 
موفقيت تيم ملي در سال   هاي بعد هم اثر گذاشت. استانكو در دو فصل حضورش در تهران، 
دوباره قهرماني را به سرخ   ها یاد داد و دو ســال متوالي با آنها قهرماني جام آزادگان را جشن 
گرفت. نسل جدیدي از بازیكنان در تيم او اوج گرفتند و اسكلت تيم ملي ایران در جام ملت   ها 
در سال1996و 1998 را تشكيل دادند. استانكو، بعد از دو فصل از پرسپوليس اخراج شد و 
پيش از مرگش در سال1397 در كرواسي، مدتي براي مربيگري در سپاهان به ایران برگشت 
اما هرگز روزهاي او با سرخ   هاي تهران تكرار نشد. استانكو، براي نسلي از هواداران پرسپوليس، 
ناجي غيرمنتظره   اي بود كه شكوه قهرماني را دوباره برایشان زنده كرد. سرخ   ها با استانكو، دوباره 

همان تيمي شدند كه قهرماني برازنده   شان بود.

موفقيت بزرگ عرضه رمان بامداد خمار، كه انتشارات 
البرز آن را عرضه كرده بود، باعث توجه رمان نویسي 
زنان براي زنان خانه داري شد كه اوقات فراغت خود را 
به   علت نبود كتاب مناسب صرف سرگرمي   هاي دیگر 
مي   كردند. این بازار كه پيــش از این بازاري فرعي با 
نویسندگاني همچون فهيمه رحيمي و نسرین ثامني 
و خواهران اســدي بود، با موفقيــت بامداد خمار به 
بازاري اصلي براي سرمایه   گذاري در نشر تبدیل شد. 
در ســال1372بيش از 12هزار عنوان كتاب به بازار 
عرضه شد كه بيش از 9هزار عنوان آن تاليف و بيش از 
5هزار عنوان آن چاپ اول بودند. متوسط تيراژ در این 
سال همچنان 5هزار نسخه است و موضوعات دیني 
با نزدیك به 3هزار عنوان جلوتر از كتاب   هاي كودكان 
و نوجوانان و كتاب   هاي علوم كاربردي بيشترین سهم 

موضوعي بازار كتاب را به   خود اختصاص داده بودند.

معماري با شال سرخ
استانكو پوكله   پوویچ در سال74 به پرسپوليس آمد و تحولي عظيم 

در این تيم ایجاد كرد 

ظهور راست مدرن
حاميان دولت سازندگي به صف مخالفان پيوستند

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

ســال 1374 را شــاید بتوان ســخت   ترین ســال 
دولت ســازندگي دانســت؛ ســالي كه دولت دوم 
هاشمي   رفسنجاني در دو حوزه سياسي و اقتصادي 
چه در داخل و چه خارج از كشــور به   شــدت تحت 
فشار قرار داشــت و برون   رفت از آنها به غایت دشوار 
مي   نمود. از یك سو اقتصاد كشور با تورم افسارگسيخته 
درحدود50درصدي مواجه شده بود و ازسوي دیگر 
فشار منتقدان داخلي سياست   هاي دولت، عرصه را 
بر دولتمردان تنگ مي   كرد، انتخابات مجلس پنجم 
هم كه قرار بود در زمستان برگزار شود مزید بر علت 
شده بود و بخش قابل   توجهي از حاميان دولت نخست 
ســازندگي اكنون در صف مخالفان ایســتاده بودند 
و نقد سياســت   هاي اقتصادي و فرهنگي دولت را از 

اصلي   ترین راه   هاي ورود به مجلس تلقي مي   كردند.
انتخابات مجلس پنجم در شرایطي در اسفندماه برگزار 
مي   شد كه دولت سال پرتالطمي را پشت   سر گذاشته 
بود؛ دومين سال دولت دوم سازندگي درحالي آغاز شد 
كه فشار تورمي بر اقشار مختلف مردم اعتراض   هایي 
را به   همراه داشت و پس از حوادث كوي طالب مشهد 
در سال1371، این   بار در منطقه حاشيه   نشين دیگري 
شــورش عليه گراني روي داد و اسالمشــهر آبستن 
حوادثي شد كه فضاي سياسي كشور را تحت   تأثير قرار 
داد؛ گراني كرایه   ها در حمل   ونقل درون   شهري بنزیني 
شد بر آتش خشم مردمي كه مدت   ها بود بار سنگين 
تورم باال در كشور را به   دوش مي   كشيدند و تعدیل بهاي 

سوخت بر زندگي آنان تأثير منفي برجا مي   گذاشت.
به   دنبال حــوادث فروردین1374، التهابات شــدید 
در بازار سكه و ارز و افزایش قيمت مایحتاج عمومي 
فضاي رواني جامعه را عليه دولت سازندگي برانگيخته 
بود و همه اینها در شرایطي بود كه آمریكا هم هر لحظه 
حلقه تحریم   هاي اقتصادي اطــراف ایران را تنگ   تر 
مي   كرد و طرح تحریم   هاي جدید ازســوي ســناتور 
آلفونسو داماتو، شركت   هاي غيرآمریكایي اي كه در 
صنعت نفت ایران سرمایه   گذاري مي   كردند را هدف 
قرار مي   داد. تحریم   هاي داماتــو در آخرین روزهاي 
آذرماه1374به تصویب مجلس سناي ایاالت متحده 
رســيد و این موضوع با ارائه طرح دیگري ازســوي 
بنجامين گيلمن، رئيس كميسيون روابط بين   الملل 
مجلس نمایندگان آمریكا همزمان شــد كه آن   هم 

اهداف مشابهي را دنبال مي   كرد.
در چنين فضاي سياسي و اقتصادي ملتهبي، كشور 
براي برگزاري انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي در 18اسفندماه آماده مي   شد؛ انتخاباتي كه 
درآن 5هزار و 365نفر داوطلــب نمایندگي بودند و 
34ميليون و 716هزارنفر واجد شــرایط رأي دادن. 
در این ميان فضاي انتخاباتي كشــور عمدتا معطوف 
به رقابت 4طيف اصلي بود كه ائتالف موسوم به »خط 
امام« و حزب كارگزاران سازندگي در یك سو و جامعه 

روحانيت مبارز در سوي دیگر صف   آرایي كرده بودند 
و جمعيت دفاع از ارزش   هاي انقالب   اسالمي ميان آن 

دو قرار داشت.
كاندیداهاي جامعه روحانيت    مبارز كه در انتخابات 
مجلس چهارم به   عنوان حاميان هاشمي به مجلس 
راه یافته بودند، این   بــار در قامــت منتقدان دولت 
ســازندگي و به   ویژه سياست   هاي فرهنگي   اش ظاهر 
شدند؛ گردشي كه ریشه در اختالفات دولت و مجلس 
چهارم و همچنين فعاليت   هــاي انتخاباتي مجلس 
پنجم داشــت. تضادهاي دولت و مجلس چهارم از 
جایي شروع شد كه »محسن نوربخش« براي تصدي 
وزارت امور اقتصادي و دارایــي رأي اعتماد نگرفت، 
اســتيضاح ایرج فاضل وزیر بهداشــت و درمان رأي 
آورد و ماجراهاي اســتيضاح عبداهلل نوري، درنهایت 
به كناره   گيــري وي از وزارت كشــور در دولت اول 

سازندگي انجاميد.
اما نقطه كانونــي اختالف جامعــه روحانيت مبارز 
و دولــت، رقابت   هاي انتخاباتي مجلــس پنجم بود؛ 
هاشمي   رفسنجاني براي اینكه از ارائه فهرست جداگانه 

ازسوي حاميان دولت جلوگيري كند، در نامه   اي به 
جامعه روحانيت پيشنهاد كرد نام 5نفر از افرادي كه بر 
سر آنها اختالف بود را در فهرست خود جاي دهند كه 
در ابتدا هم با قرار گرفتن »عبداهلل نوري«، »مرتضي 
الویــري«، »مجيد انصاري« و »فائزه هاشــمي« در 
فهرست انتخاباتي جامعه روحانيت موافقت شد، اما 
اختالفات برسر این اسامي باال گرفت و كاندیداهاي 
دولت به فهرســت انتخاباني جامعــه روحانيت راه 
نيافتند. ایــن اختالف درنهایت بــه نقطه عطفي در 
انتخابات مجلــس پنجم و همچنيــن تاریخ احزاب 
پس از پيروزي انقالب اســالمي تبدیل شــد؛ ظهور 
جریان »راست مدرن« با تشكيل حزب »كارگزاران 
سازندگي«. حاميان دولت به   عنوان نخستين حزبي 
كه پــس از انقالب از درون دولت شــكل مي   گرفت، 
متشكل از 10نفر از وزراي دولت )ازجمله نعمت   زاده، 
شــافعي، كالنتــري، محمدعلي نجفــي، مرتضي 
محمدخان، زنگنه و...(، 4نفر از معاونان رئيس   جمهور 
)هاشــمي   طباء، امراللهــي، مهاجرانــي و محمــد 
هاشمي   رفسنجاني(، محسن نوربخش رئيس   كل بانك 

مركزي و كرباسچي شهردار تهران، یكي دو   ماه مانده به 
برگزاري انتخابات با صدور بيانيه   اي، تشكيل »حزب 
كارگزاران سازندگي ایران« را اعالم و تأكيد كردند با 
شعار »عزت اسالمي، تداوم سازندگي و آباداني ایران« 

فعاالنه در انتخابات شركت مي   كنند.
این موضوع با مخالفت وسيع جناح راست مواجه شد 
و این حركت را دخالت آشكار قوه مجریه در قوه مقننه 
و در راستاي دخالت دولت در انتخابات مي   دانستند 
و حتي كار به تهدیــد وزراي امضاكننــده بيانيه به 
استيضاح و حتي طرح عدم   كفایت رئيس   جمهور در 
مجلس هم كشــيد، اما درنهایت جنجال   هاي ایجاد 
شده با فرمان رهبرانقالب مبني بر اینكه وزرا باید از 
عضویت معاف شــوند، فروكش كرد و با كناره   گيري 
10وزیر حاضر در فهرست اوليه، یك جمع شش نفره 
متشكل از 5معاون رئيس   جمهور و شهردار تهران با 
صدور بيانيه   اي حضور خــود را در انتخابات با عنوان 

»كارگزاران سازندگي« اعالم كردند.
كارگزاران در انتخابات مجلس پنجم كه به دور دوم 
)31فروردین1375( كشــيد، پيروزي قابل   توجهي 
به   دست آوردند، به   گونه   اي كه فائزه هاشمي به   همراه 
علي   اكبر ناطق   نوري )سرليست جامعه روحانيت مبارز( 
تنها افرادي بودند كه توانستند در دور اول انتخابات از 
شهر تهران وارد مجلس شوند. از فهرست انتخاباتي 
كارگزاران كه عبداهلل نوري سرليست آن بود و تعدادي 
از آنها در ائتالف نيروهاي خط امام نيز حضور داشتند 
)مانند محمود دعایي و مجيــد انصاري(، درمجموع 
17نفر به مجلس راه یافتند كه موفقيت قابل   توجهي 

براي یك حزب نوپا حساب مي   شد.
عالوه بر كارگزاران كه جریان نوظهور این انتخابات 
بود، جمعيت دفاع از ارزش   هاي انقالب اسالمي هم 
كه نخستين حضور انتخاباتي   اش را تجربه مي   كرد، با 
دبيركلي »محمدي ري شهري« فهرست سي نفره   اي 
اعالم كرد كه 13كاندیداي آن بــا جامعه روحانيت 
مبارز و 7نفر آن با فهرســت كارگزاران مشترك بود. 
جامعه روحانيت مبارز هم شعار »پيروي از خط امام، 
اطاعت از رهبري و حمایت از هاشــمي« را انتخاب 
و فهرست ســي نفره   اي را براي تهران اعالم كرد كه 
گروه   هاي مختلف در جناح راست نيز از آن حمایت 
كردند. در شــرایطي كه مجمع روحانيــون مبارز و 
دفتر تحكيم وحدت فهرســت مستقلي ارائه نكردند 
و نهضت آزادي نيز در اعتراض به ردصالحيت 6نفر 
از كاندیداهاي خود )از فهرست ده نفره نهضت آزادي 
فقط عزت   اهلل ســحابي، ابوالفضل بــازرگان، محمد 
بسته   نگار و غالمعباس توسلي تأیيد صالحيت شدند( 
انصراف داد، ماراتن انتخابات مجلس پنجم با موفقيت 
فهرســت   هاي جامعه روحانيت مبــارز و كارگزاران 
به پایان رســيد و تركيب سياســي مجلس پنجم با 
اكثریت جناح راســت )140كرســي(، كارگزاران و 
تشكل   هاي كارگري)حدود100كرسي( و مستقل   ها 

)حدود30كرسي( شكل گرفت.
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نســب پدري اش به ســيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي )صاحب عروه الوثقي( 
مي رسيد و نسب مادري اش به شيخ اعظم انصاري. خودش نيز در نجف به دنيا 
آمده بود و از همان نوجواني صبح و شبش را در كتابخانه هاي عراق و ايران سپري 
مي كرد. آقا عزيزالدين طباطبايي را بايد ادامه دهنده مسيري دانست كه با عالمه 
اميني و آقابزرگ تهراني آغاز شده بود؛ نســلي از طالب فاضلي كه يك ويژگي 
مشترك داشتند؛ همگي »نسخه باز« بودند. اين نسخه بازي ها البته نه از جنس 

تفنن بلكه از جنس زندگي و تالش براي حفظ ميراث پيشينيان بود.

آقا عزيز قريب به 25سال از عمرش را در كنار اين دو دانشمند سپري كرده بود. او 
در تأليف و انتشار كتاب الغدير و الذريعه نقش قابل توجهي داشت. عالمه اميني 
در وصيتنامه اش آقاعزيز را به عنوان كسي معرفي كرده بود كه شايستگي نگارش 
مجلدات بعدي الغدير را دارد. آقابزرگ تهراني نيز به فرزندش علينقي منزوي گفته 
بود: »تو و احمد )منزوي( اجازه داريد هر يادداشتي را كه جناب سيدعبدالعزيز 
طباطبايي راجع به كتب شيعه به شما تحويل مي دهد و مورد يقين ايشان است 

وارد الذريعه كنيد«.
محقق طباطبايي بعد از سال ها شاگردي كردن نزد عالمه اميني، آقابزرگ و آيت اهلل 
خويي، به تركيه، سوريه و لبنان سفر كرد و به فهرست نويسي و يادداشت برداري 

از روي نسخه هاي خطي كتابخانه هاي اين كشورها پرداخت. پس  از آن به ايران 
بازگشت و همين سلوك را در بسياري از كتابخانه هاي ايران نيز ادامه داد. ايرج 
افشار در اين باره گفته بود: »در طول سال هايي كه با محمدتقي دانش پژوه به دنبال 
نسخه هاي خطي اين سو و آن سو بوديم، غالب جاها ياد طباطبايي به ميان مي آمد 

و معلوم مي شد عاشقانه به آن گوشه ها سرزده بوده است«.
مرحوم محقق طباطبايــي تا پيش از وفاتش در ســال1374 انبوهي از فيش و 
يادداشت و كتاب منتشرنشده از خود به جا گذاشت؛ ميراثي كه هم اكنون در بنياد 
محقق  طباطبايي گردآمده و منبع مهمي براي پژوهشگران حوزه هاي مختلف 

علوم اسالمي است.

شاگرد عالمه اميني و 
آقابزرگ تهراني

سيدعبدالعزيز طباطبايي يزدي از تالش براي حفظ 
ميراث معنوي هرگز خسته نشد 
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اقتصاد

سهميه بندي شكر، روغن و الستيك
در سال74 تعداد خودرو هاي شخصي به شدت زياد شده بود و تاير كافي براي مصرف آنها وجود نداشت

همشهری 

خ نر

محمد سرابي ������������������������������������������������������������������������������������������������������
برنامه ريزي براي سواري هاي شخصي در شــهر هاي بزرگ اين طور انجام شد كه اول 
بنزين نبود و آن را كوپني كردند، بعد كه بنزين پيدا شد خودرو نبود و آن را با قرعه كشي 
فروختند، بعد كه هم بنزين و هم خودرو فراهم شــد يك چيز ديگر كم آمد كه آن را 
هم سهميه بندي كردند. در ســال1374، هم بنزين به اندازه كافي و ارزان )با يارانه ( 
پيدا مي شد و هم خودرو ها به خوبي در حال توليد و فروش بودند، اما ناگهان مشخص 
شد كه اين خودرو ها نياز به تاير هم دارند. اين بود كه در كنار شكر و روغن »الستيك 
خودرو« هم به صورت سهميه بندي در آمد. مشــكل گراني و كمبود تاير از اوايل سال 
شروع شد و در پاييز به اوج خود رسيد. كارخانه هاي داخلي قادر به توليد تاير كافي براي 
محصوالت خودرو سازي ها نبودند، زيرا موادي مانند مفتول هاي فلزي درون الستيك 
به سختي به دست مي آمد. آمار هاي مختلف از توزيع بيشتر از 4ميليون حلقه تاير تنظيم 
بازار در سال خبر مي داد، ولي افزايش بي رويه خودرو ها كه با راهبندان هاي متعدد در 
شهر هاي بزرگ به چشم مي آمد، بر مواد و محصوالت مربوط به خودرو هم تأثير مستقيم 
مي گذاشت. براي اينكه آمار و اطالعات درستي از همه خودرو ها به دست  آيد بايد يك 
پروژه بزرگ تعويض پالك انجام مي شد. وقتي اداره راهنمايي و رانندگي تصميم گرفت 
اين كار را انجام دهد مشكل ديگري پيش آمد. مشخصات محل سكونت مالكان خودرو ها 
آشفته و نامشخص بود. در نتيجه طرح ارائه خدمات »تعويض گواهينامه، صدور المثني، 
ثبت مالكيت و انتقال و گواهي عدم خالف با استفاده از پست« چندان عملي نبود. كدملي 

هنوز ايجاد نشده بود و كدپستي هم كاربرد دقيق و عمومي نداشت. در نيمه آبان سال74 
پايانه غرب تهران افتتاح شــد و رفت وآمد ها كه قبل از آن در مناطق پراكنده اطراف 
ميدان آزادي و جاده هاي اطراف انجام مي شد در يك محل تمركز پيدا كرد. اين محل در 
سال1399 همچنان به عنوان پايانه بين شهري و همينطور بين تهران و مناطق مسكوني 
غرب استان، كاربرد دارد. ساخت سد و پروژه هاي عمراني در اطراف پايتخت بيشتر شد 
و مؤسسه حرا وابسته به »قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا« ساخت تونل گردنه قوچك را 
به پايان رساند. اين تونل قرار بود آب سد الر را براي مصرف تهراني  ها انتقال دهد. طرح 

استان شدن شهر قم نيز در همين سال در هيأت دولت تصويب شد.

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

1374 يكي از سخت ترين ســال هاي اقتصاد ايران در 
دهه70 شمسي بود؛ سالي كه تورم جهش بزرگي داشت 
و قيمت دالر نيز همپاي نرخ تورم، مسير ركوردشكني را 
طي مي كرد و اين موضوع آرامش رواني جامعه را برهم 
زده و دغدغه هاي معيشتي مردم، به اصلي ترين موضوع 
كشور تبديل شده بود؛ تورمي كه اقتصاد كشور و مردم 
درحال لمس آن بودند تا آن زمان سابقه نداشت و پس 

از آن نيز تجربه نشد.
كاهش قيمت نفت و عدم توازن در درآمد و هزينه هاي 
ارزي كشور، مزيد بر علت شــده بود تا قيمت ها در بازار 
مايحتاج عمومي مردم سربه فلك بكشد و گراني برخي 
كاالها مانند ســيب زميني، تأثير رواني ويژه اي بر افكار 
عمومي برجا بگــذارد كه اين موضوع بــا اعتراض هاي 
مردمي در برخي نقاط، مانند اسالمشهر در استان تهران 
همراه بود كه در صبح پانزدهمين روز فروردين و به دنبال 

گران شدن كرايه ميني بوس ها، كليد خورد.
اقتصاد كشور در دومين  ســال از دولت دوم سازندگي 
شرايط ويژه اي داشت؛ از يك سو تورم داخلي و از سوي 
ديگر فشــارها و تحريم هاي آمريكا اوضاع را براي ايران 
پيچيده تر مي كرد. در چنين شرايطي برنامه »پنج ساله 
نخست توسعه كشور« هم براساس ارزيابي ها با موفقيت 
نسبي به پايان رسيد و 1374 نخستين سال اجراي برنامه 
»پنج ساله دوم توسعه كشــور« بود كه از نظر ساختار و 
ماهيت بر آزادســازي اقتصادي و خصوصي سازي تكيه 
داشت و نرخ رشــد اقتصادي به عنوان اصلي ترين هدف 

برنامه، 5/1درصد پيش بيني شده بود.
همچنين در سال1374 فعاليت هاي وزارت نفت براي 
جذب ســرمايه گذاري هاي خارجي روی صنايع نفت و 
گاز ايران با اســتفاده از مدل قراردادهاي »بيع متقابل« 
وارد مرحلــه جديدي شــد. اين در شــرايطي بود كه 
فشــارهاي آمريكا در اين حوزه هر روز بيشتر مي شد؛ 
چند روز مانده به آغاز سال1374)24اســفند1373/ 

15مارس1995،بيــل كلينتــون، رئيس جمهور وقت 
آمريكا، دستور اجرايي شماره12957 را صادر و كمك 
به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع كرد تا به  اين وسيله 
شــركت هاي آمريكايي از هرگونه معامله يا مشاركت 
در قراردادهاي صنعت نفت و گاز ايران منع شــوند. اين 
دستور اشخاص حقيقي و حقوقي آمريكايي يا اشخاص 
حقوقي كه تحت مديريت افراد آمريكايي هســتند را از 
حضور در قرارداد يا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در 
قراردادهايي كه شامل »نظارت يا مديريت توسعه منابع 
نفتي ايران« و »تامين مالي توسعه ميادين نفتي ايران« 
باشد، منع مي كرد. با وجود اينكه اين دستور سبب لغو 
قرارداد شــركت آمريكايي كونوكو با ايران شــد، اما در 
 »E« و »A« اواسط سال1374 قرارداد توسعه ميادين
سيري به ارزش 1/2ميليارد دالر با شركت توتال فرانسه 
منعقد شد كه نخستين پروژه صنعت نفت و گاز كشور به 

روش بيع متقابل محسوب مي شد.

تصويب اليحه موافقتنامه حمل ونقل بين المللي جاده اي 
بين دولت هاي ايران و ارمنســتان در ارديبهشت ماه، 
گشايش ميدان مركزي ميوه  و تره بار تهران در مراسمي 
با حضور هاشمي رفسنجاني در ارديبهشت ماه، تأسيس 
شركت دولتي پســت بانك در شــهريورماه، تصويب 
موافقتنامه همكاري بازرگانــي - اقتصادي بين دولت 
ايران و دولت قزاقســتان در مردادماه، امضاي اســناد 
12توافق در زمينه همكاري هاي دوجانبه ميان ايران 
و موزامبيك در مردادمــاه، موافقت هيــأت دولت با 
ســاخت آزادراه تهران- شــمال در مردادماه، توسعه 
روابط سياســي- اقتصادي ايران و ويتنــام در جريان 
سفر هاشمي رفســنجاني به اين كشــور در مهرماه و 
صدور دســتور تهيه طرح »محو فقر از كشور« ازسوي 
رئيس جمهور درجريان ديدار از سازمان برنامه و بودجه 
در بهمن ماه، از مهم ترين اخبار اقتصادي سال1374 

بود.

  ترمه هوشيار  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

»طرح انتقال ميادين ســنتي ميوه و تره بار تهران به ميدان مركــزي، تأثيرات اجتماعي 
و اقتصادي بســيار زيادي دارد. ميادين ســنتي ميوه و تره بار تهران تــا دهم خرداد ماه 
سال جاري به ميدان مركزي منتقل خواهند شــد.«؛ اين بخشي از صحبت هاي آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت، در روز شــنبه 30ارديبهشت 1374 و در زمان 
افتتاح ميدان تره بار مركزي تهران در منطقه آزادگان در جمع بارفروشان تهران و صاحبان 
غرفه ها بود؛ در آن روز بعد از حدود 100سال سرانجام ميدان هاي قديمي تره بار تهران از 
همسايگي بازار و مناطق مركزي شهر نقل مكان كردند و به فضايي بالغ بر 400 هزار مترمربع 
در زميني به مساحت 270هكتار منتقل شدند. ميدان مركزي تره بار تهران در اين زمين 

وسيع در منطقه19 با اعتباري بالغ بر 310ميليارد ريال راه اندازي شد.
ميدان تره بار يا ميدان فروش خوراكي هاي فاسدشــدني از قديمي ترين بازارهاي فروش 
در پايتخت بود. درباره نخستين ميدان تره بار تهران اطالعات زيادي در دست نيست، اما 
مي دانيم كه در زمان ناصرالدين شاه ميدان تره بار تهران محوطه دايره شكل ورودي بازار 
تهران بود؛ هنوز هم نام اين محوطه كه حاال محلي براي تجمع قيمت گذاران طالست به 
سبزه ميدان شهرت دارد. درباره اينكه از چه زماني سبزه ميدان محل تجمع بارفروشان بود 
نظر دقيقي وجود ندارد، اما به نظر مي رسد از دوران فتحعلي شاه كه ارگ تهران شكل گرفت 
اين ميدان نيز وجود داشته است. با گســترش تهران و فزوني جمعيت، اين ميدان براي 
رفت وآمد داخل شهر كه البته آن زمان با اسب و قاطر و كالسكه صورت مي گرفت، مشكالتي 
به همراه داشت؛ به خصوص وقتي كاروان سلطنتي قصد عزيمت به سمت ييالق ها يا حرم 
حضرت عبدالعظيم را داشت، تجمع بارفروشان وضعيت همه آمدوشدها را به هم مي ريخت، 
به همين دليل ميرزا ابراهيم خان امين السلطان تصميم گرفت زميني را در جنوب تهران 
و پشت دروازه حضرت عبدالعظيم خريداري و بازاري در آن راه اندازي كند. بخشي از اين 
زمين بقاياي گورســتان قديمي تهران بود. همچنين از آنجا كه اين منطقه پشت دروازه 
شهر محسوب مي شد، محل مناسبي براي قرنطينه دام ها بود تا درصورت بروز بيماري هاي 
مسري، از ورودشان به شهر جلوگيري شود. از سوي ديگر چون بيشتر تره بار تهران از سمت 
ورامين و ري به تهران مي آمد قاعدتا از اين دروازه وارد تهران مي شدند پس مكان مناسبي 
براي راه اندازي ميدان بار بود. ساخته شدن كاروانسراي خانات در پشت اين ميدان براي 
بارانداز بعضي از كاالها و نگهداري حيوان هايي كه آنها را مي آوردند هم مؤثر بود. در سال هاي 

بعدي كاروانسراي هرندي نيز در اين منطقه ساخته شد.

 ميدان بار تهــران كم كم در همين جا با نام خود امين الســلطان شــكل گرفت و يكي از 
كانون هاي اصلي شهر تهران به شمار مي رفت. در ســال هاي بعدي كه تهران بزرگ تر از 
حصار شاه تهماسبي و بعدتر دارالخالفه ناصري شــد ميدان بار تهران محل حجره هاي 
سلف خران و بارفروشاني بود كه هر روز ميوه و سبزي و تره بار تهران را تامين مي كردند. بنا 
به آمار شهرداري در سال1301 حدود 150 باب مغازه و بارفروشي در اين ميدان فعاليت 
مي كردند. در كنار اين ميدان كوچه اي بود كه حيوانات اهلي را به فروش مي رساندند. اين 
كوچه به كوچه مرغي ها معروف بود. كار ميدان از ساعت اوليه بامداد شروع مي شد و تا پاسي 
از شب ادامه داشت. قيمت ميوه و صيفي جات در اين ميدان تعيين مي شد. اين ميدان به 
لحاظ سياسي هم اهميت داشــت، چون برخي از ميدان داران چون طيب حاج رضايي در 
آن فعاليت مي كردند. اما با گسترش تهران، به خصوص در دهه50 ميدان بار امين السلطان 

پاسخگوي نياز شهر نبود و مركز شهر را با ازدحام بيشتري مواجه مي كرد.
در اين دوران طرحي براي انتقال ميدان بار تهران به خارج از شهر تصويب شد، اما به فرجام 
نرسيد. در اواخر دهه60 طرح ميدان جديد در نزديك مرز جنوبي تهران طراحي شد؛ ميداني 
كه برابر يك شهر وسعت داشت و مركزي بود كه ميوه ميدان هاي تره بار اقماري در مناطق 
مختلف تهران را تامين مي كرد. اين ميدان كه به ميدان تره بار آزادگان معروف شد هم اكنون 

ميدان و بارانداز ميوه و تره بار تهران است.

علي عمادي ������������������������������������������������������������
تورم افسارگسيخته ابتداي دهه70 در سال74 به اوج 
خود رســيد و با نرخ 49.1درصد ركوردشــكني كرد؛ 
اين تورم ولي رونق بورس را در پي داشــت و شاخص 
كل ســهام با 123.1درصد افزايش به 1549.4رسيد. 
متوسط قيمت دالر در بازار غيررسمي با 53.2درصد 
افزايش بيش از 404تومان معامله مي شد. اين بار اما بازار 
طال و سكه از ديگر بازارها جاماند و سكه تمام بهار آزادي 
فقط با 45.5درصد افزايش، به طــور ميانگين حدود 
44هزار و 170تومان قيمت داشت. نرخ بنزين نيز در اين 

سال دوبرابر شد و از ليتري 5تومان به 10تومان رسيد.
مسكن در آن سال در كشــور نسبت به سال قبل خود 
34درصد افزايش قيمــت يافــت. هرمترمربع واحد 
مسكوني در كشور، به طور ميانگين 35هزار و 800تومان 
ارزش داشت. پس از تهران، شــيراز با 33درصد رشد، 
صاحب گران ترين متوســط قيمت آپارتمان با رقمي 
معادل 45هــزار و 100تومان براي هــر مترمربع بود. 

ارزان ترين متوسط قيمت هم براي اراك رقم خورد كه 
هر مترمربع واحد مسكوني 23هزار و 600تومان قيمت 
داشــت. متوســط قيمت آپارتمان در سال74 نسبت 
به سال قبل خود در همه شــهرهاي منتخب افزايش 
داشــت، ولي در زنجان پس از تهران با بيشترين رشد 
مواجه بود. در زنجان هرمترمربع آپارتمان مسكوني با 
بيش از 55درصد افزايش معادل 29هزار و 800تومان 
قيمت داشــت اما در تهران متوسط قيمت، 61درصد 

افزايش نشان مي داد.
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در تهران 95هزار و 800تومان بود. بيشترين متوسط 
در منطقه يك 183هزار و 300تومــان و كمترين در 
منطقه18 بالغ بر 50هزار و 200تومان قيمت داشت. 
متوســط قيمت در همه مناطق در اين سال افزايش 
نشان مي داد. منطقه5 با بيش از 83درصد، منطقه4 با 
74درصد، منطقه8 با 73درصد و منطقه11 با 72درصد 
بيشترين رشــد را داشــتند. منطقه17 با 36درصد و 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1374

ركوردشكني
نگاهي به دخل وخرج خانوار ايراني در سال1374

سالي كه 
جهان نخنديد

   شروان اميرزاده     �������������������������������

22تيــر1374 جهان جايي بــراي طنز و 
شــوخي و فكاهي نبــود. صرب ها منطقه 
سربرنيتسا در بوسني و هرزگوين را محاصره 
كردند و در جريان اين محاصره، در كمتر از 
يك هفته، 8هزار نفر قتل عام شدند. جنايت 
آن سال به اندازه همين طرح داوود شهيدي 
بي رحم و دهشــتناك و وقيح بود )كيهان 
كاريكاتــور، شــماره هاي 43و 44، مهر و 

آبان1374(.

فکاهی

از امين السلطان تا  آزادگانتهران
ميدان هاي سنتي ميوه و تره بار از تهران دور شدند

قرارداد با »توتال« در سال سخت 
برنامه پنج ساله دوم توسعه كشور آغاز شد 

منطقه12 بــا 42درصد كمترين رشــد قيمت را بين 
مناطق 20 گانه تهران كسب كردند.

متوســط اجاره بهاي يــك مترمربع واحد مســكوني 
آپارتماني در تهران با 32درصد افزايش به 392تومان 
رسيد؛ يعني در آن ســال براي يك واحد 100متري، 
به طور متوسط ماهانه 39هزار و 240تومان در  ماه )بدون 
وديعه( اجاره پرداخت مي شد. بيشــترين اجاره بها با 
32درصد افزايش نسبت به سال قبل مربوط به منطقه3 
با مترمربعي 652تومان بــود و كمترين، منطقه18 با 
هر مترمربع 258تومان كه 16درصد افزايش نســبت 
به سال73 داشــت. متوســط اجاره بها در آن سال در 
منطقه7 با 47درصد افزايش، 567تومان و منطقه يك 

با 42درصد رشد، 551تومان براي هرمترمربع بود.
در سال74 حقوق ها 37درصد افزايش يافت و حداقل 
دســتمزد بالغ بر 16هزار تومان بود. متوســط هزينه 
در اين ســال براي هرماه 90هــزار و 881تومان بود، 
درحالي كه خانــوار ايراني به طور ميانگيــن در هر ماه 
69هزار و 444تومان درآمد داشت و شكاف ميان درآمد 

و هزينه خانوار به بيش از 31درصد رسيد.
هزينه خوراكي و آشاميدني خانوار در اين سال نزديك 
به 44درصد افزايش يافت؛ گوشــت گوســفندي در 
سال74 با رشد 58درصدي نسبت به سال قبل از آ،ن به 
964تومان براي هركيلوگرم رسيد. اين افزايش قيمت 
موجب شد مصرف ساالنه گوشت دام در خانوار ايراني 
10كيلوگرم كاهش يابد و به 76كيلوگرم )6.3كيلوگرم 
در ماه( برسد. عالوه بر اين، رشد قيمت ها موجب كاهش 
مصرف برنج، ماست، پنير، شكر و انواع سيگار ايراني و 
خارجي شد. در مقايسه با سال73، بيشترين افزايش 
هزينه خانوار با 51درصد مربوط به پوشاك و كفش بود.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال1374

خوراكي و 
آشاميدني

مسكن 
وانرژي

پوشاك 
وكفش

حمل 
ونقل

كاالو 
درمان و لوازم منزلخدمات ديگر

تفريح و دخانياتتحصيلبهداشت
ارتباطاتسرگرمي

256968906734 ،7841 ،5893 ،4735 ،4526 ،6387 ،9928 ،07922 ،32هزينه )تومان(
35.225.39.58.27.16.24.21.41.11.00.8درصد

درصد افزايشسال 74سال 73هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
56143.44 ،471396 ،276هزينه هاي خوراكي و دخاني

00829.15 ،353694 ،537هزينه هاي غيرخوراكي
56934.00 ،090 ،8241 ،813كل هزينه هاي خانوار
32828.12 ،445833 ،650كل درآمدهاي خانوار

روز شنبه ششم دي، در مطلب »شكم گردي به وقت 72« درباره يك ساندويچ فروشي در تهران مطلبي درج شده بود كه تصحيح مي شود: ساندويچ فروشي تاپس در خيابان هدايت 
و نزديك به پيچ شميران كه آقاي قدرت اهلل بهرامي مدير آن از سال 1348هستند� در تهران با 2شعبه در خيابان آفريقا / نلسون ماندال و خيابان برادران قايدي/هدايت كه با برگر 

و سس مخصوص، سوپ و الويه معروف است� اين ساندويچي در خيابان هدايت با همان منو همچنان داير است�
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ساخت مصالي تهران آغاز شد
پرويز مويدعهد با دريافت نخستين بودجه رسما كار را آغاز كرد

معماری

هواپيماسازي در نصف جهان
ساخت هواپيماي ايران- 140آغاز شد

دور از مركز 

 سعيد برآبادی   �����������������������������������������������

در بيست و سوم آبان ماه سال1367، نامه اي مهم 
از سوي آيت اهلل سيدعلي خامنه اي و آيت اهلل اكبر 
هاشمي رفسنجاني )ائمه جمعه تهران( به رهبر 
انقالب مي رسد كه موضوع آن درخواست كمك 

ايشان براي ساخت مصالي تهران است.
آنها در نامه خود به زميني در عباس آباد اشــاره 
مي كنند كه در مالكيت شهرداري شناسايي شده 
و از امام تقاضا مي كنند براي رفع مشكل حقوقي 
و تشريفات انتقال قانوني آن، »اجازه فرماييد به 
مقدار يك ميليون مترمربع از اراضي مزبور در حد 
فاصل خيابان شهيد بهشتي به سمت شمال، كه 
قسمت اعظم آن نيز با موافقت شهرداري محصور 
گرديد و در اختيار مصال است به ساختمان مصال 
و تا حد الزم در محور قبله از شمال آن براي ساير 

مرافق اختصاص يابد و تصدي امور آن با امام جمعه 
تهران باشد.« همزمان با موافقت امام راحل با اين 
درخواست و تأكيد ايشان بر دوري از زرق و برق 
ساختمان هاي مساجد اسالم آمريكايي، نخستين 
قدم ها براي ايجاد مصالي تهران به عنوان مركز 
اقامه نمازجمعه و برگزاري انواع آيين هاي مذهبي 
برداشته شد. ســاخت مصال اما نياز به معماري 
داشــت كه بتواند عالوه بر طراحــي متفاوت و 
منحصر به فرد نخستين سازه رسمي نظام تازه برپا 
شده، فاصله گذاري معماري انقالب را از معماري 
دوران پهلوي به نمايش بگذارد. 3سال پيش از 
اين نامه تاريخي، ائمه جمعه سراســر كشور در 
هماهنگي كامل، در خطبه هاي نمازجمعه، ايده 
ساخت اين مصال را مطرح و از طراحان خواسته 
بودند آثارشان را به دبيرخانه بفرستند. با پرويز 
مويد عهد نيز به عنوان داور-كارشناس، گفت وگو 

شده بود كه از ميان اين طرح ها يكي را به عنوان 
برنده اعالم كند. برنده اي اعالم نشد بلكه مويدعهد 
با تركيب و تفريق ايده هاي رسيده، ماكت خود را 
براي ســاخت مصالي تهران ارائه كرد. طرح در 
همان لحظه نخست پذيرفته شد و مويدعهد كه 
پيش تر در نوفل لوشاتو از نزديك با امام)ره( ديدار 
كرده بود، در فاصله اين سال ها بخش عمده اي 
از وقت خود را صرف تئوريزه كردن نگاه خود به 

معماري از دريچه انقالب اسالمي كرد.
رحلت رهبر كبير انقالب و طراحــي آرامگاه او 
توسط مويدعهد و البته مسائل مالي و بودجه اي 
باعث شد كه ســاخت مصال عمال با تخصيص 
نخستين بودجه از سال1374 آ غاز شود؛ پروژه اي 
آن قدر بلندپروازانه كه انتقادهايي را هم نسبت 
به هزينه ها و تأخيرهاي مكــرر در بهره برداري 
به دنبال داشت. در مصالي تهران نيز همه چيز 

رنگ و بوي نشــانه دارد؛ 14گلدســته به نيت 
14معصوم، 12صحن به احترام تشــيع، ارتفاع 
ايوان بزرگ، 72متر به ياد كشتگان كربال و ارتفاع 
گنبد مسجد جامع، 63متر به عدد سال هاي عمر 
پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله و سلم و اميرمومنان 
علي عليه السالم. در بهمن 1394، پرويز مويدعهد 
از عهد خود براي ساخت اين مصال و تأكيدش بر 
نوع معماري خود دست شست و به ديار باقي رفت 
آن هم در حالي  كه نســل جديدي كه اين سازه 
را در بازديدهايش از نمايشگاه كتاب ديده بود، 
با انتقادهاي فراوان از زمان كش دار بهره برداري 
از اين پروژه و صرف هزينه هنگفت، او را منزوي 
كرده بودند. عهد مويدعهد اما همچنان در حال 
اجرا بوده و قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان يكي از 
مهم ترين پيمانكاران حال حاضر كشور در حال 

اجراي طرح او در زمين هاي عباس آباد است.

  فرزاد سپهر    ������������������������������������������������
همزمان با نيمه بهمن 1374خبر ساخت كارخانه 
هواپيماسازي در اصفهان با مشاركت جمهوري 
اوكراين منتشــر شــد. به گفته اين خبر، طبق 
قرارداد جمهوري اوكرايــن در توليد هواپيماي 
مســافري »ام، تي، 140« با جمهوري اسالمي 
ايران همكاري مي كند. كارشناسان غربي ارزش 
احداث طــرح كارخانه هواپيماســازي ايران را 
حداقل 4ميليارد دالر بــرآورد كردند. اوكراين 
اين قرارداد همكاري را با مسئوالن ايراني پس از 
شركت و برنده شدن در مناقصه بين المللي توليد 

هواپيماي مسافري در اصفهان امضا كرد.
بازتاب خبر احداث كارخانه هواپيماســازي در 
رســانه هاي خارجي نيز حكايت از توجه آنها به 
اهميت خبر بود. راديو آلمان پس از انتشــار اين 
خبر جزئياتــي از مناقصه بين المللي ســاخت 

هواپيما را در ايران منتشــر كرد. در اين مناقصه 
شركت هايي از آمريكا، روسيه، انگلستان، فرانسه 
و چند كشــور ديگر صنعتي كه نامشــان برده 
نشــد، حضور داشــتند. پس از حضور شركت 
هواپيماسازي اوكرايني براي راه اندازي خط توليد 
هواپيما، قرار شد فاز اول قرارداد به بهره برداري 
برســد. »هســا« مخفف نام شــركت صنايع 
هواپيماسازي ايران يا شركت هواپيمايي سپاهان 
است كه در سال1355 براي ساخت بالگرد افتتاح 
شده بود. اين شركت در سال1374 همكاري با 
شــركت آنتونوف اوكراين را آغاز كرد. همكاري 
شركت هواپيمايي هسا با شــركت هواپيمايي 
اوكرايني در نهايت به ساخت هواپيماي آنتونوف با 
نام ايران-140منجر شد. متأسفانه استفاده از اين 
نوع هواپيما در صنعت هواپيمايي ايران با حوادث 
تلخ و دلخراشي همراه بود. 44نفر مسافر هواپيماي 

ايران-140كه در دي ماه 1381براي افتتاح يكي 
از خط هاي توليد هواپيما به اصفهان مي رفتند، بر 
اثر سقوط هواپيما جان خود را از دست دادند. در 
سال1384 هواپيماي ايران-140 از باند فرودگاه 
اراك بدون تلفات جاني خارج شد. در بهمن ماه 
1387 اين هواپيما در فرودگاه شــهر اصفهان با 
5سرنشين شامل يك استاد خلباني و 4خلبان 
در حال آموزش ســقوط كرد و همه سرنشينان 
جان باختند. آخرين حادثه در مردادماه 1393 
اتفاق افتاد. اين هواپيما پس از بلندشدن از باند 
فرودگاه مهرآباد در انتهاي باند با نقص فني مواجه 
شده و با 48مسافر در شهرك آزادي تهران سقوط 
كرد كه تنها 8نفر از مسافران نجات يافتند. پس 
از اين حادثه دستور توقف توليد و عدم استفاده 
از هواپيماي ايران-140توســط رئيس جمهور 

صادر شد.

برج ۱۰۰۰ ساله، بر بلنداي جهان
گنبد قابوس به عنوان بلندترين بناي آجري جهان شناخته شد 

روزي كه »قابوس بن وشمگير« به فكر ساختن آرامگاه 
خود بود، هرگز فكرش را هم نمي كرد كه 10قرن بعد، به 
بلنداي جهان بنشيند، و آن گنبد به عنوان بلندترين برج 
آجري جهان معرفي شود. وشــمگير چهارمين پادشاه 
زياريان بود و پيش از ســفر هميشگي اش از اين جهان، 
دستور ساخت اين بنا را در گنبد كاووس- كه پايتخت 
پادشــاهان آل زيار بود- داد. او ملقب به شمس المعالي 
و روشنفكري نامور بود و اهل شــعر و ادب را به خوبي 
مي پذيرفت. اين برج 55متري، بر فراز تپه اي كه 15متر 
از زمين بلندتر است ســاخته شده و در مجموع 70متر 
از زمين ارتفاع دارد. اين بناي باشــكوه و عظيم در زمره 

شاهكارهاي معماري ايران قرار مي گيرد.
اين برج در سال1374 به عنوان بلندترين بناي آجري 
جهان شناخته شــد. روزنامه ايران در روز پنجشــنبه 
4 آبان ماه 1374 نوشــت: »برج قابوس بن وشمگير، به 
گفته سرپرســت اداره ميراث فرهنگي گنبد، به عنوان 
بزرگ ترين بناي آجري جهان شناســايي شد. سبحان 
قلي حميدي ديروز گفت: مقدمات ثبــت اين برج در 
سازمان يونسكو فراهم شده است. بناي آرامگاه قابوس 
بن وشمگير معروف به ميل قابوس 70متر ارتفاع دارد. 
بلندي اين برج از روي تپه اي كه بر باالي آن ساخته شده، 
55متر شامل 37متر بدنه پرده اي و 18متر مخروط رأس 
آن است. سرپرست ميراث فرهنگي گنبد مصالح استفاده 
شده براي ساخت اين بنا را كه يك هزار سال قدمت دارد، 
شامل گل و آهك عنوان كرد. برج قابوس در مركز شهر 

گنبد كاووس در استان مازندران قرار دارد.« 
بخش سرداب ورودي به دليل جست وجوهاي كاوشگران 
در 10قرن اخير، از بين رفته است. درون طاق بنا نيم گرد 

و مقرنسي است، كه مي توان آن را از نخستين نمونه هاي 
مقرنس سازي در بناهاي اسالمي دانست. بدنه بيروني 
گنبد داراي 10دندانه نود درجه )همانند ســتاره ده پر( 
اســت. اين ترك ها كه در فاصله هاي برابــر از يكديگر 
قرار دارند، از پاي بســت بنا آغاز و تا زير سقف گنبدي 
ادامه پيدا مي كنند و ميان اين ترك ها با كوه هاي آجري 

پر شده است.
دكتر ويلسن )نماينده دانشگاه پنسيلوانيا( در بازديد و 
پژوهشي كه از اين بنا داشــته درباره آن چنين نوشته 
اســت:»باالي در، درون نيم گرد ورودي مقرنسي است 
كه در گام هاي نخستين پيشرفت اســت و اين يكي از 
نمونه هاي آراستن بناست كه از پايه هاي يك معماري 
اهميت پيدا كرده است. دو سو نگاشته كوفي، به صورت 
كمربندي، بدنه را آرايش كرده است كه يك سوي آن در 
8متري پاي آن و ديگري باال زير گنبد مخروطي است. 
گونه نوشته كوفي نگاشته ها ساده و آجري است و الفباي 
آن آرايش ندارند. برجسته و خواناست و دورادور آنها قاب 

مستطيلي شكلي است از آجر.«
متون اين 10كتيبه از اين قرار است:

بســم اهلل الرحمن الرحيم )بــه نام خداوند بخشــنده 
مهربان(، هذا القصر العالي )اين است كاخ باشكوه(، االمير 
شمس المعالي )امير شــمس معالي(، االمير ابن االمير 
)امير پسر امير(، قابوس بن وشــمگير )كاووس فرزند 
ُوشــمگير(، امر ببنائه في حياته )فرمان داد به ساخت 
آن در دوران زندگي اش(، سنه ســبع و تسعين )سال 
سيصدونود(، و ثلثمائه قمريه )و 7هجري قمري(، و سنه 
خمس و سبعين )و ســال 370(، و ثلثمائه شمسيه)و 

5خورشيدي(.

سريال

يك سال، يك خبر 

2هزار سال تنهايي
»سمندون«؛ ديو درمانده دوست داشتني

زنداني 7۰7
هواپيماي تهران به كيش ربوده شد 

سال بامداد
پديده اين سال نشان مي دهد 

تنها قصه است كه مي ماند

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

پديده اين سال رمان »بامداد خمار« نوشته »فتانه حاج سيدجوادي« 
بود؛ رماني كه همچنان تجديدچاپ مي شــود و مانند هر اثر ادبي 
باكيفيتي ســتايش گران و منتقدان بســياري دارد. داستان رمان 
در ابتداي دوران رضاخان مي گذرد، اما نويســنده جهان و اتفاقات 
سياست را كنار مي گذارد و جهان داستاني اش را بر پاي عشق پرسوز 
و گداز محبوبه به رحيم و سرانجام آنها مي سازد. بامداد خمار داستان 
كليشه هاست كه باكيفيت روايت مي شوند؛ كيفيتي كه هم در پيرنگ 
و هم در نثر روان، قصه گو و پرجزئيات و تصويري خود را نشان مي دهد 

و خواننده را تا پايان با قهرمان داستان همراه مي كند. بامداد خمار 
در اليه هاي زيرين خود بازتاب دهنده بحران اساسي روايت گري و 
قصه گويي در ادبيات داستاني ماست. دوستداران ادبيات محفلي و 
گلخانه اي و ايدئولوژيك بارها با تحقير جهان داستاني بامداد خمار، 
به آن تاخته اند اما چيزي كه در واقع اتفاق افتاده اين است كه رمان 
جاندار و جذاب سيدجوادي راه خود را در دل مخاطب بازكرده و به راه 
خود مي رود. »رضا جواليي« نويسنده پركار و خالق ايراني در اين سال 
رمان »سوءقصد به ذات همايوني« را منتشر كرد. اين رمان داستان 
ترور ناموفق محمدعلي شاه در سال1286 بود؛ روايتي تاريخي كه 

سرانجام محتوم آن مشخص بود و جواليي با مهارت دو سوي ماجرا 
را تعريف مي كرد. هم مفتش پيگير دســتگيري مجريان ترور بود، 
هم آمران در پي فرار از تهران بودند و نويســنده با رجوع به گذشته 
سرنوشت و داليل هر كدام از مجريان را بررسي مي كرد و داليل هر 
كدام را مي كاويد. روايت كردن تاريخي كه سرانجام محتوم آن معلوم 
بود، براي هر نويسنده اي راهي پرخطر است، اما جواليي به خوبي از 
پس اين تجربه برآمده بود. يكي از جذابيت هاي اين رمان حضور افراد 
واقعي مانند لنين، استالين و هدايت در كنار شخصيت هاي خيالي 
آن بود. نويسنده جواني كه بعدها با آثارش يكي از پرمخاطب ترين 

نويسندگان ايران شد در اين سال نخستين رمان خود را منتشر كرد. 
»رضا اميرخاني« با رمان »ارميا« وارد فضاي ادبيات داستاني ايران 
شــد. اميرخاني در اثر ابتدايي خود به روزگار انتهايي دفاع مقدس 
مي پرداخت؛ رزمنده ای كه بعد از پايان جنگ حاضر به ترك منطقه 
نبود و با عنوان مجروح موجي به شهر بازمي گشت و از ديد اهالي شهر 
بي خبر از جنگ، رفتارش بهنجار نبود. ارميا قهرمان داستان در نهايت 
به ستوه مي آمد و به جنگل مي گريخت، اما بعد با خبر رحلت امام)ره( 
دوباره به شــهر باز مي گشت و با آرزوي شــهادت به ميان جمعيت 

ميليوني بدرقه گران امام)ره( قدم مي گذاشت.

محمد مسعود  احدی    ������������������������������
زماني كه برنامه هــاي كودك هنوز به ويروس 
»دست و جيغ و هورا« مبتال نشده بود و عموها 
و خاله هاي رنگارنگ جعبه جادو را تســخير 
نكرده بودند، گاهي سريال هايي نسبتا جذاب 
براي كودكان ســاخته مي شــد كه به شعور 
مخاطب احترام  مي  گذاشــت و درك و فهم او 
را دست كم نمي گرفت. »ســمندون« كه در 
سال1374 از شــبكه دوم سيما پخش شد از 
سريال هايي بود كه در اين رده قرار مي گرفت. 
اين مجموعه كه ناصر هاشــمي نويسندگي، 
كارگرداني و بازي در آن را به عهده داشــت، 
داستان بچه ديو 2هزار ســاله اي بود  زيرزمين 
خانــه اي قديمــي پنهان شــده و در انتظار 
بازگشت مادرش به سرمي برد. مرد جواني كه 
از اقوام صاحب خانه اســت، سهواً اين بچه ديو 
را بيدار مي كند و دردسرهاي زيادي متحمل 
مي شود تا او را از چشــم ديگران پنهان كند. 

منوچهر اصالني كه به سبب جثه كوچكش، 
پارادوكس وار به رشــيد اصالني معروف بود، 
پيش از اين با كارگرداناني چون علي حاتمي 
و داريوش مهرجويي همكاري كــرده بود اما 
بازي در نقش ســمندون بود كه باعث شهرت 
او در ميان عامه مردم شد. جالل الدين معيريان 
كه طراح گريم مجموعه بود، اصالني را تبديل 
به بچه ديــو بانمكي كرد كه با شــيطنت هاي 
شيرينش، سبب ساز ماجراهاي جالبي مي شد. 
بازي حميده خيرآبادي و داريوش اســدزاده 

در نقش عمه و شــوهرعمه، توانست مخاطب 
بزرگسال را هم جذب داســتان كند؛ زوجي 
كه بعداً در ســريال »خانه سبز« هم هم بازي 
شدند. با وجود آماده بودن فيلمنامه فصل دوم، 
صداوســيما به بهانه »ترس كودكان از ظاهر 
شخصيت سمندون« با ساخت ادامه اثر مخالفت 
كرد. يكي از ديالوگ هاي بــه يادماندني اين 
بچه ديو 2هزارساله اين بود كه »بابام مي گفت 
از آدميزاد بترس. اونا حقه بازن؛ به حرفشــون 

گوش نده«!

  احسان بهرام غفاري      �����������������������������������������������������������������
ساعت9 صبح روز 28شــهريور ســال1374، پرواز شماره 707 
كيش اير از فرودگاه مهرآباد تهران به ســوي جزيــره كيش پرواز 
كرد كه در ميانه راه، يكي از مهمانداران به نام رضا جباري با كمك 
همسرش، اقدام به ربودن هواپيما به مقصد اروپا كرد. عدم سوخت 
كافي باعث شد تا به ناچار به سمت عربستان تغيير مسير دهد اما 
دولت عربستان اجازه فرود نداد. پس مسير، به سمت كشور اردن 
تغيير يافت اما باز هم اجازه فرود داده نشد تا سرزمين هاي اشغالي 
به عنوان مقصد اين پرواز شــناخته شــد؛ پس يك جنگنده رژيم 
صهيونيســتي هواپيماي بوئينگ ايراني را تا يــك پايگاه نظامي 

اسكورت كرده و اين هواپيما در آنجا فرود آمد. رضا جباري به محض 
فرود دستگير شد و درخواســت پناهندگي سياسي كرد اما رژيم 
اشغالگر قدس پس از 15روز بازداشت موقت، او را به 8سال زندان 
محكوم كرد. پس از گذشت 12سال، جباري با تغيير مذهب خود 
توانست به عنوان شهروند اين رژيم شناخته شود. بنابر گفته برخي 
رسانه ها، جباري به عنوان جاسوس موساد به خدمت گرفته شده و 
برخي ديگر معتقدند كه در مرز ايران و تركيه توسط نيروهاي امنيتي 
كشورمان دستگير شده است. در سال1381، حبيب اله بهمني فيلم 
»زنداني 707« را با اقتباسي از داستان اين هواپيماربايي ساخت كه 

پورعرب نقش جباري را در آن بازي مي كرد.

مطبوعات خارجی

معراج قنبري

آرش نهاوندي �������������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 21اوت 1995)30مرداد 1374( 
تيتز زد: »روسيه ساخت نيروگاه هسته اي در ايران را آغاز مي كند«. 
اين روزنامه به نقل از رويترز نوشت: طبق اعالم يكي از مقامات وزارت 
انرژي روسيه، اين كشور در ماه آينده قرار است عمليات ساخت يك 
نيروگاه هسته اي در ايران را آغاز كند. در بيانيه ارسالي خبرگزاري 
جمهوري اسالمي به نيكوزيا پايتخت قبرس، عنوان شده است كه 
»يوگني رشتنيكوف« در راس هيأتي از وزارت انرژي اتمي روسيه 
وارد ايران شده تا درباره ساخت اين نيروگاه با مقامات ايراني گفت وگو 
كند. رشتنيكوف اعالم كرده است كه مطالعات فني اوليه در زمينه 

ساخت اين نيروگاه هسته اي توسط متخصصان روسي به زودي به 
پايان مي رسد. او افزوده است: يك شركت روسي نيز سوخت مورد نياز 
براي اين نيروگاه را تامين خواهد كرد. اين هيأت روسي قرار است به 
منظور گفت وگوهاي بيشتر يك هفته در تهران حضور داشته باشد. 
خبر ساخت نيروگاه هســته اي در ايران در حالي اعالم مي شود كه 
دولت آمريكا در گذشــته تالش هاي زيادي را به منظور لغو قرارداد 
ايران و روسيه بر سر تكميل نيروگاه اتمي بوشهر انجام داده است. اما 
اين دو كشور در ماه ژانويه )دي - بهمن( قرارداد تكميل اين نيروگاه را 
به امضا رساندند. دولت آمريكا نگراني هاي خود را در قالب اين ادعا كه 
ايران مي تواند سوخت رآكتورهاي نيروگاه اتمي بوشهر را در ساخت 
بمب اتم به كار گيرد، مطرح كرده اســت. اما مقامات روسيه اعالم 
كرده اند كه دولت اين كشور بر اساس قراردادي به ارزش يك ميليارد 
دالر با دولت ايران، 2رآكتور آب سبك در نيروگاه اتمي بوشهر نصب 
خواهد كرد. ايران ادعاهاي آمريكا مبني بر تالش براي ساخت بمب 
اتمي را رد كرده و اعالم كرده است كه مي خواهد از انرژي هسته اي 
به عنوان انرژي جايگزين اســتفاده كند. نيروگاه اتمي بوشــهر در 
470مايلي جنوب تهران واقع شده اســت. كار ساخت اين نيروگاه 
توسط 2شركت آلماني آغاز شــده بود، اما 5سال بعد به دليل وقوع 

انقالب اسالمي در ايران، پروژه ساخت نيروگاه بوشهر متوقف شد.

اولين حركت به سمت بوشهر 
آغار روند ساخت و تكميل نيروگاه هسته اي توسط روس ها
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مگر در نهر تنهايي چه مي شويند؟
انتشار آلبوم »صداي پاي آب« و استقبال عمومي از آن

موسيقی

  حسين عصاران   ��������������������������������������������������������������������������

استقبال گسترده قشــر جوان و حتي نوجوان از انتشار آلبوم »صداي 
پاي آب«را مي توان در راســتاي پســندهاي تازه جامعه رو به تغيير 
اواسط دهه70 بررسي كرد؛ يكي از اين خوشايندها شعف و ذوق زدگي 
اهالي فرهنگ ازكشــف جهان شعر سهراب ســپهري بود كه پس از 
سرخوردگي ســال ها وفاداري به »هنر متعهد« اين بار جهان متفاوت 
شــعرهايش- با آميزه اي از عرفان و در خودبودگي و طبيعت گرايي- 
آرامش مورد نيازشــان  را برآورده مي كرد و چه بسا كه مرهمي هم بر 
گسست هايشــان مي گذاشــت. همچنان كه نهادهاي رسمي عرصه 
فرهنگ نيز به واسطه همين بي نظري شعر سهراب به اتفاقات اجتماعي 
و سياسي، مانعي بر اين استقبال ايجاد نمي كردند. از سوي ديگر برسازي 
شخصيتي مهربان و صميمي از خسرو شكيبايي در ذهن عموم جامعه 
)از راه فيلم هاي سينمايي و ســريال هايي چون »روزي روزگاري«( و 
جلوه گيري لحن خاص او در اداي واژه ها و جمله ها نيز بر نمود اين آلبوم 
افزود تا »صداي پاي آب« از يك مجموعه شــعرخواني، با مخاطباني 
محدود از ميان اهل شعر، به سمت يك مجموعه عموم پسند متمايل 
شود. تأثير اجرا و كاراكتر صداي شكيبايي در كيفيت نهايي صداي پاي 
آب چنان مشخص و محرز بود كه در نگاهي نقادانه مي توان برجستگي 
نوعي عاطفه زدگي و احساســاتي گرايي رقيق را به جاي بازتاب و هم 
شاعرانه جهان شعري »ســهراب« در اين آلبوم ردگيري كرد. )براي 
درك بيشتر اين مســئله مي توان اجراي شــكيبايي را با شعرخواني 
احمدرضا احمدي از اشعار سهراب در آلبوم »ابيات تنهايي« مقايسه 
كرد.( از روايات موجود چنين برمي آيد كه صداي پاي آب نخســتين 
مجموعه توليدي مؤسسه »دارينوش« بوده كه شكل گيري و ضبط آن 
به سال1368 )همان سال انتشار ابيات تنهايي( مي رسد، اما به دليل 

برخي ممانعت هاي رسمي، انتشار آن تا سال1374 به تأخير افتاد. با 
بررسي توليدات دارينوش در زمينه شعرخواني، مي توان اين مؤسسه را 
پس از »كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان« و »ابتكار« سومين 
مؤسسه پيگير در اين عرصه دانست. كارهاي دارينوش پس از دوم خرداد 
1376و به صورت تركيبي از ترانه خواني و شعرخواني، گسترش بيشتر و 
با انتخاب چهره هاي محبوب و معروف براي شعر و ترانه خواني محبوبيت 
فراگيرتري هم يافت تا جايي كه در يك نگاه متمركز به بازار موسيقي 
آن ســال ها، مجموعه توليدات دارينوش را مي توان در قالب گونه اي 
اختصاصي دسته بندي كرد؛ گونه اي كه از بررسي ميزان تناسب موجود 
ميان مؤلفه هاي ساختاري هر كدام از نمونه هايش )از انتخاب شاعر و 
شعرخوان و ترانه خوان تا كيفيت و لحن شعرخواني و انتخاب قطعات 
موسيقي متن و حتي طراحي جلد( با پسندهاي عامه آن دوران، مي توان 
به شامه قوي ايده پردازان اين مؤسسه گواهي داد. همچنان كه آن سال ها 
كار اين مجموعه به دكلمه هاي مريم حيدرزاده، پرويز پرستويي، حسين 

پناهي و علي پروين هم رسيد.
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مطبوعات

  ندا زندي   �����������������������������������������������������������������������������������

آموختگاندانشودانشجويانازبسياريبراي»ارجمند«انتشارات
نيمهدرانتشاراتاين.آشناستناميپزشكيوروانشناسيهايرشته
وشدتأسيسپزشكيعلومهايكتابانتشارهدفبا1370دههنخست
بهتوجه.بخشيدتوسعهراخودكارروانشناسيمتعددآثارچاپبابعدها
صحافي،باكيفيتچاپكناردردانشجوياننيازرفعوهاكتابمحتواي
بهاحترام.استبودهنشراينهايدغدغهازمناســببهايومطلوب
هايويژگيازديگريكينيزخارجيناشرانازمجوزاخذومؤلفحقوق
قراردادصدازبيشتاكنونشــدهسببكهاستارجمندانتشــارات
پزشكيوروانشناسيخارجيهايكتابناشرانازبسياريبارايتكپي
آنانهمكاريبافارسيزبانبهپزشكيكتابعنوانچندوكندمنعقد

شاملانتشاراتاينهايكتابموضوعيبنديتقسيم.برساندچاپبه
،همگانيآموزشوخودياري،پايهعموميپزشــكي،بالينيپزشكي
،ارجمندمحسن.استروانشناسيومشاورهودرمانيروان،روانپزشكي
عموميهايكتابخانهتجهيزاستمعتقد،انتشاراتاينمديرمسئول
دانشجويانمحدودودشواردسترسيمعضلرفعبرايگزينهبهترين
استفادههموكتابخوانيرونقبههمكاراينچراكه،استعلميمنابعبه
توجهانتشاراتاينكهروستهميناز.كندميكمكهاكتابخانهاز
.داردآثارشمعرفيبرايهادانشگاهوهاكتابخانهباتعاملبهايويژه
،گذردميفعاليتشازكهسالانديوبيستطولدرارجمندانتشارات
كتابمختلفهايدورهدروكردهمنتشــركتابعنوانهزارازبيش
برترناشرعنوانبهبارهافصلكتابوســالكتاب،دانشگاهيسال

انتخابشدهاست.

داستان راستان
قدرتباراستجناح،سينماييمعاونتبهضرغاميآمدنبا

بيشتريپيشمیرود

راه صعب و تنگ نقد 
تعطيليمجله»گردون«

سينما 

سعيد مروتي ������������������������������������������������������������������������������

حقيقيمحمدحسين.يابدميادامه74سالدرسينمامديريتتغيير
رجبيمحمدبهراخودشجايفارابيدرحضورساليكازكمتربا
استعفا،سينماييمعاونتاززادهفريدمهدي،پاييزشروعدر.دهدمي
زادهفريدجايبهراضرغامياهللعزت،ارشادوزيرميرسليممصطفيو
حميدجزكندميعوضرامديرانهمههمضرغامي.كندميمنصوب
مشكالتاوباهاسينماييكهارزشيابيونظارتادارهمديركل،خاكبازان
وگرفتباالخاكبازانوافخميبهروزدعواي74تابستاندر.دارندجدي
رسيدمينظربه،مميزيقواعدشدنترسختگيرانهسربرهاتنشاوجدر
.ندادرخكهاتفاقيكند؛نظارتادارهبرايهمفكري،تازهسينماييمدير
.بودخاكبازانعملكردموافق،راســتجريانكهدليلاينبهاحتماال
214سينماگرانتقادي74نامهخردادروزهايآخريندروآنازپيش
ميانشكافبودواضحآنچه.بودكردهپابههاييجنجالارشادوزيربه
در.شدميترعميقمدامكهشــكافيبود؛ارشادوزارتوسينماگران
ارشاداختياردركهايصنفيتشكلعنوانبهسينماخانهسالهمين
كهايخانه.يافتتريجديهويتوگرفتشكلمروربه،نداشتقرار
،74سال.نگرفتقرارراستجناحاختياردرهرگزهمبعدهايسالدر
»سينماسالم«وبردراكنجشنوارهطالييدوربين»سفيدبادكنك«
حركتبههمچنانايجشنوارهسينماي.كردپابهصداوسرفستيوالدر
،بودشدهترجديمخاطببحرانكهشــرايطيدر.دادميادامهخود
راهكاريعنوانبهمجموعه-فيلمپديدهوآمدسينماكمكبهتلويزيون

برايعبورازبحراناقتصاديدردستوركارقرارگرفت.
موجودشرايطازبهشتيوانوارحمايتموردهايكارگردانكهدرحالي
داشتند؛بهتريوضعيت،60دههمغضوبسينماگران،بودندناراضي
ازپسكهقادريايرجچونهاييچهرهتاگرفتهمشهورسازانجيماز
زندهخواهممي«.بودندگرفتهفعاليتمجوزالكاريممنوعدههيك
صفتبهملقبمنتقدانســويازسيزدهمجشــنوارهدركه»بمانم
در،بودشدهايرانســينمايتاريخفيلمفارسيترينساختخوش
هاشهرستاندروفروختتهراندرديگريفيلمهرازاكران74بيشتر
تماشاگرقادريايرجملودرامازبيشتر»اردوگاهازپرواز«اكشنفقط
هرباپردازيحادثهفيلمهرســازياكشنرونقهايســالدر.يافت
برسدسودبهشهرستاناكراندرتوانســتميتوليدازاستانداردي
وقرمزيكالههنوزكهساليدربرگرداند؛رااشســرمايهكمدستيا
يكازبيش(كردميجذبمخاطباكرانشدومســالدرپسرخاله
هافيلمبيشتركهساليدر.)74سالدرتماشاگر800هزاروميليون
،»كيميا«،سينماسالم،»زيتوندرختانزير«هايفيلمبودنداكشن
سينمايپرچمتاشدنداكرانهم»پري«و»واقعهروز«،»آبيروسري«
داشتسرپيرانهعشقهمآبيروسري.باشدباالهمچنانايراننوين
آنهايفيلمبيشتردرغايباجتماعيرئاليســمازهايينشانههمو
ملودراموجنگيهايســكانسخلقمهارتازتركيبيكيميا.دوران
.بودمخملبافشعبدهآخرينسينماسالم.گذاشتمينمايشبهرا

بهكوزهخاطربه«كهداشتدوستدارانيپايتختجوانانميانپري
بيشتروكردندميســتايشرامهرجوييتصويرخوشفيلم»سرها
گذشتنيمهازكه74سال.شــدندميداداشيشيفته،اسدوپرياز
سالپايانتا.آمدجديدعصرسينماپردهروي»زيتونزيردرختان«
سالنيبهسالنيازونيامدپايينجديدعصرپردهازكيارستميفيلم
فيلمتريندلپذيرتماشايفرصتتهرانبازانهنريتاشدمنتقلديگر
ايجشنوارهدبيرضرغامي،74بهمندر.ندهنددستازراكيارستمي
گرفتهساختپروانهقبليمديريتزماندرهايشفيلمبيشتركهشد
با،فجرچهاردهمجشنواره،ارشادازانتقادهاوهادلخورياوجدر.بودند
.نداشتكمهمستارهتك،استانداردشزيرونازلهايفيلمانبوهوجود
»پدر«و»بازمانده«و»استمنباليلي«و»مينوبرج«و»ضيافت«با
اوضاع»چزابهبهسفر«و»يافتگاننجات«و»يوسفپيرهنبوي«و
فرضيهاينديگرباركههاييفيلم.رسيدنمينظربهاسفناكهمهاآنقدر
هستندنفريچندهميشههمدورانبدتريندركهكردندمياثباترا
امكانبرعكسيارسندمينتيجهبهوكنندميشناآبجريانخالفكه
.سازندميتوجهيقابلمحصولويابندميراشرايطازمطلوباستفاده
جشنوارهادوارتريننااميدكنندهازيكيدررسيدمينظربه74بهمندر
سيستمدركهدارندحضورســرحاليفيلمسازانگروهدوهراز،فجر
فيلموبروندراخودشانراهاندتوانستههمخاكبازانارزشيابيونظارت
بسازندفيلمكوشيدندهمتقواييوبيضايي74سال.بسازندراخودشان
رارئيسكسيو»چهتقوايي»كاملانسان«.نتوانستندونشدهمبازو
.صادرساختشانپروانهوشدتصويبهايشانفيلمنامهبيضايي»كشت
برخوردارهايسازمانهاياولويتدرظاهراوبودپرهزينهتقواييفيلم
.بودتوليدشبرايبضاعتفاقدهمخصوصيبخشونداشــتقرار
دربيضايياينكهتاشدمتوقفتوليدپيشدرهامدتهمبيضاييفيلم
عليكهرسيدمينظربه74سال.بخشيدلقايشبهراعطايشنهايت
هدايت.شدخواهدتختيزندگيفيلمساختبهموفقسرانجامحاتمي
ساختهحاتميزيرنظردكورهاوبودندآمدهوســطفيلمسيماوفيلم
آزمايشودكترراهيرااونهايتدرحاتميدردهايكمركهشدندمي
.شددرمانيشيميوبستريحاتميلندندركهبودزمستانوكرد

زمستان74آخرينزمستانيشدكهعليحاتميآنراديد.
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اختالفاما،گذردميهنرپژوهشرشتهآغازاز2دههحدوداينكهبا
عنوانيراآنمخالفانوداردوجودهمچنانرشتهاينسربرنظر
كشــورازخارجآكادميكنهادهايدرمابازاييكهدانندميكلي
بيشوكمكهرشتهاينگستردگيوانتقادهااينهمهوجودبا.ندارد
همچنانهنرپژوهش،شــودميشاملراهنريهايرشتههمه
شودميتدريسارشدكارشناسيمهمهايرشتهازيكيعنوانبه
دكتريسطحســال1376دردربارنخستينبراياينهاازفارغو
هنردكتريرشتهنخستينعنوانبهتااستپذيرفتهدانشجوهم
سال1372درحدودازرشــتهاينتدريس.شــودفعالايراندر
2دههطولدررشتهاينرشداما.بودشدهآغازكارشناسيمقطع
دهه2درهنرحوزهدرنظريهايفعاليتگســترشباگذشــته

چوننهادهاييفقط1380نهدههازچنانچه.شدهمراهگذشته
انتشاركهشدتأسيس1383سالدرهنرفرهنگستانپژوهشكده
رشد1380دههدومنيمهازهنريهايكتابوهنرينشــريات
كارشناسيآزموندفترچهبراســاس.كردپيداايمالحظهقابل
ارشدكارشناسيرشتهدرسال16دانشگاهايندر1395سالارشد
از.استايمالحظهقابلرقمكهپذيرفتهدانشــجوهنرپژوهش
كارشناسيهايرشتهكليهالتحصيالنفارغ1383سالازكهآنجا
پيداارشدكارشناســيمقطعبرايرارشــتهاينانتخابامكان
درهنرپژوهشرشتهدانشــجويانتعدادكهبودطبيعي،كردند
پيداايمالحظهقابلرشدآنازپسدهه1380وهايسالطول
دومنيمهازهنريمختلفهايحوزهدرپژوهشكهچندهر.كند
هايكتابآنازعمدهسهمهمچنانولييافتهدهه1390افزايش

ترجمهاست.

مهرداد رهسپار ��������������������������������������������������������������������������

برايسليميمهدينوشــته»افالكتاخاكاز«نمايشــنامه
كهنمايشاين.آشناستناميمقدسدفاعتئاتربهمندانعالقه
،شداجراتئاترشهراصليسالندربار1374نخستينفروردين
رزمندگاناين.استجبههدرايرانيرزمندهچندميثاقدرباره
رسيدنانتظاردرواندشدهمحاصرهجبههدردشمنآتشزيركه
بعد40سالكهكنندميعهديكديگربا،هستندقرارگاهازفرمان
رانكتهاينالبته.كنندمالقاترايكديگروآمدهمكانهمينبه
كارگردانيبه»ضيافت«سينماييفيلمكهگذاشتناگفتهنبايد
سال1375باوشدتوليد1374ســالكههمكيمياييمسعود
براساسمضموني،درآمدنمايشبه»رفاقتسال،75سال«شعار
ضيافتيدرقديميدوستانازايحلقهعهدتجديدوديدارتجديد
دركهمخصوصرايانيمهرداد.هســتندآشناآنباهمهكهبود
وحركانوندرتئاترمربي،كارتازهكارگردانيعنوانبهزمانآن
شمارههفتميندر،كردميفعاليتنشرياتدرتئاترجوانمنتقد
افالكتاخاكازنمايشاجرايبرنقدي»تئاترسينما«ماهنامه
نقدبرايراتئاترنظريمفاهيمكردميتالشكهنقدينوشت؛
آمدميپيشكمترزمانآندر.گيردكاربهمقدسدفاعتئاتريك
نظريبرخورديمقدسدفاعهاينمايشاجرايبامنتقدانكه
مخصوصرايانياما.باشــندداشتهنوعايناززيباشــناختيو
ونقدنظراينازراافالكتاخــاكازنمايشصريحنقديدركه
شخصيتبرمتكينهدرام«:نوشتاجراايندربارهاو.كردبررسي
درونكاويوهاشخصيتبردرامبپذيريماگر.طرحبرنهواست
،كنندميطيراخــودصعوديســيريكهروداردتأكيدآنها
مشاهدهآميزيرنگاصال،هادراماينگونهنگرشرغمبهمتأسفانه
وداردعينينمودهاشــخصيتبودنســاحتيتكوشودنمي
دراميتاگذردنميآنهابرجدلياصالوهســتندسفيدهمگي

،اعتقادي،اجتماعي،فرديهايهويتووجودآيدبهآنهامابين
وعليروابطسلسلهوطرحبراگر.شــودآفريدهرواني/روحيو
سوقنمايشبرسواينازرانگاهمنظروبگذاريمصحهمعلولي
مواجهمتنيدرونســاختارگراييعديدهمشكالتباباز،دهيم
ورسدمياجرابه،متنمشكالتشمردنبرازپساو.»شويممي
پاكذهنازرادرامتصورگاهكهمتنمعضالتنويسد:»جدايمي
نمايشاز20دقيقهدادناختصاص.داردضعفنيزاجرا،كندمي
وسعيشايد!بردميديگريورطهبهراتئاتر،ســرايينوحهبه
مذهبيخاصتئاترودرامبرمبتني،نوينايشيوهارائهدرتالشي
ميثاقفقطوندارندخاصيمسئلههاآدم...باشدگرفتهصورت
وعملانگيزهروايناز.بسوخاطرهتجديداســت؛مدنظرشان
تاخاكازنمايش.»شودنميديدهآنهادرعملخودنتيجهدر
،مسافرآستانهحسينكارگردانيومتوسليمهدينوشتهافالك
وبابايياسداهلل،كيهانيعبدالرضا،هاشــميسيدجوادبازيبا

حسنندافيبهصحنهرفت.

محمدناصر احدی   ����������������������������������������������������������������������
اولسالدركه-مطبوعاتدربارهدولتمرداناظهارنظراز،جنگطولدر
باوشدكاستهتدريجبه-بودرسيدهخودحدباالترينبهانقالبپيروزي
بينذرهزيرديگربارجرايد،70دههآغازدرمطبوعاتتنوعوجنگپايان
دست1374سالدررادمحسنيانمهديدكتر.رفتندسياستمداران
درانتقادوضعيتاي553صفحهگزارشيدروزدســترگپژوهشيبه
.كردبررسي1374سالتاانقالبپيروزيزمانيبازهدرراايرانمطبوعات
علوم«فصلنامهدرگزارشاينازاي30صفحهايمقاله،1377تابستاندر

ايفشردهآندركهشدمنتشر»اجتماعي
،مقالهاينمطابق.استآمدهتحقيقايناز
تاانقالبپيروزيآغــازازايراندولتمردان
مطبوعاتبهچيزهرازبيش«،1374سال
عملچگونهكهانــدگفتهنگارانروزنامهو
،آنازپس43درصد(؛(باشيدچگونهوكنيد
28درصد(؛(اندبرشمردهراآنانمنفينقاط
ومطبوعاتبرايرانبايدها،ســومردهدر
و)19درصد(اندكردهتعييننگارانروزنامه
اندكردهذكررامثبتنكات،ردهآخريندر
بهمقالهاينازديگريبخش.»)10درصد(
دارد:»تحقيقاختصاصمهمــينكتهبيان
ميانمتقابلفهمكهدهدمينشانحاضر
.استكمبسياردولتمردانونگارانروزنامه
فرضيكرامتقابلفهــمحدباالتريناگر
دســت0.4بهحدوددرمذكورفهم،كنيم
ادعامقالهايــنآنچهبربنا.»...اســتآمده
هايشمارهدرشدهمنتشرانتقادات،كندمي

دستهدوبهتوانميرا1374سالدربررسيموردمطبوعاتماههيك
انتقادسهمكهكردتقسيمكشــورهاسايروايرانبهمربوطانتقادهاي
تنهاحســاسهايمقولهازو70.8درصدخطربيهايمقولهازداخلي
مطبوعاتبرايكهنبودندسياستمدارانتنهاالبته.استبوده5درصد
ازكهنگارانيروزنامهونويسندگاننكنند؛چهوكنندچهكردندميتعيين
درجاريهايرويهنقدجايبه،نيزبودندبرخورداررسميجريانحمايت
خودقلميحمالتهدفرامستقلنويسندگانونگارانروزنامه،كشور
سالدر»گردون«هنري،فرهنگي،ادبيمجلهتعطيلي.دادندميقرار
شماره.گرفتصورتدادگاهحكم1374به
به1369سالدرگردونمجلهنخســت
سردبيريومديرمسئولي،امتيازيصاحب
ازبرخيوشــدمنتشــرمعروفيعباس
ايندركهمطالبيبهبدگمانيباهاگروه
وكردندمينگاهرسيدميچاپبهمجله
شانعقيدههمهايرسانهدركوشيدندمي
موارديازجمله.برخيزندآنبــاتقابلبه
آنبهگردونمجلــهدادگاهحكمدركه
عنوانباگزارشيانتشاربهبودشدهاشاره
در»افســردگيوكميابهــايخنده«
كهگشتبازمينشــريهاين51شماره
تحليلموجب«صــادرهحكمادعايبه
درانتشارواســرائيلراديوبرداريبهرهو
شده»لندنچاپطلبسلطنتكيهان
كاروجههيچبه70دههدرنقدنويسي.بود
وباريكلبهرويرفتنراهبهونبودآساني

تيزشمشيرميمانست.

خنياگر غمين 
خوش آوا

سياوش كسرايي، از بازماندگان نسل نخست 
شاعران پس از نيما، در بهمن 1374زندگي را بدرود 

مي   گويد

مرتضي كاردر ��������������������������������������������������������
تو قامت بلند تمنايي   اي درخت 

همواره خفته است در آغوشت آسمان/ بااليي   اي 
درخت!/ دستت پر از ســتاره و جانت پر از بهار/ 

زيبايي   اي درخت! 
در ميان نسل نخست شــاعران پس از نيما شعري 
شكل مي   گيرد كه بيشتر از آنكه پيام نيما را در نگاه 
تازه به شعر دريافته باشد و در جوهر شعر نيمايي 
باشد، به   ظاهر نيمايي است و در حقيقت قصيده   هايي 
است كه به لطف وزن نيمايي كوتاه و بلند شده� شعري 
كه اغلب زباني ســاده دارد و بي   آنكه شعر درگير 
اســتعاره   ها و تصويرهاي پيچيده شود، از حداقل 
فنون شعري استفاده مي   كند� همچنان   كه استفاده 
از تصويرها نيز حداقلي است و در حقيقت تصويرها، 
مثل شعر سنتي، به كمك بيان مقصود شاعر مي   آيند� 
ميزان بيان مستقيم در شعرها كم نيست� اطناب 
ويژگي جدايي   ناپذير اين شعر است، چه وقتي قرار 
بر بيان مستقيم باشد، تكرار و اطناب اجتناب   ناپذير 
است� شعري كه بيشتر از اينكه ساختمند باشد، 
توصيفي است و براي توصيف   ها نيز اغلب از عناصر 
آشناي طبيعت بهره مي   برد و��� در نتيجه شعر براي 
عموم مخاطبان آسا   ن   ياب است و خوانندگان شعر 
فارسي در سده گذشته همواره از اين شعرها استقبال 
كرده   اند� سياوش كسرايي يكي از ارباب انواع چنين 

شعري است�
وقتي كه بادها/ در برگ   هاي در هم تو النه مي   كنند/ 
وقتي كه بادها/ گيسوي سبزفام تو را شانه مي   كنند/ 
غوغايي   اي درخت!/ وقتي كه چنگ وحشي باران 
گشوده اســت/ در بزم ســرد او / خنياگر غمين 

خوش   آوايي    اي درخت! 
علي   القاعده نمي   توان درباره ســياوش كسرايي 
سخن گفت و نامي از حزب توده به ميان نياورد� او 
شاعري حزبي است كه سال   ها از حمايت حزب توده 
برخوردار بوده� تبليغات حزب در محافل و نشست   ها 
و جزوه   ها و نشريات و رســانه   هاي گوناگون او را 
به   عنوان شاعري بزرگ و زبان شعر كارگري مطرح 
كرده و در فراگيري شعر او تأثير بسيار داشته است� 
اما حاال كه به شعر او مي   نگريم، آيا فارغ از شعرهايي 
كه در شعر سياسي امروز ايران ارزش تاريخي دارند، 
از نظر شعري چيزي براي عرضه و ارائه دارند؟ آيا 
او در جايگاهي بلندتر از شــاعراني مثل فريدون 

مشيري يا حميد مصدق قرار مي   گيرد؟ 
در زير پاي تو/ اينجا شب است و شب زدگاني كه 
چشمشان/ صبحي نديده است/ تو روز را كجا؟/ 
خورشــيد را كجا؟/ در دشت ديده غرق تماشايي    

اي درخت؟
سياوش كسرايي سال   هاي زيادي شعر سياسي را در 
ايران نمايندگي مي   كند و كاركرد تازه   اي به واژه   هاي 
آشنايي چون شب و روز و زمهرير و زمستان و جنگل 
و درخت و��� مي   دهد� شعر او الگوي شعر سياسي 
ايران در دهه   هاي 40 و 50 خورشيدي است� بدون 
آشنايي با گفتمان شعر سياسي ايران شايد خوانش 
شعرهاي او ناقص بماند� آيا او توانسته است شعري 
مثل شعر »زمستان« مهدي اخوان ثالث خلق كند كه 
محل خوانش   هاي گوناگون سياسي باشد اما ارزش 
زيبايي   شناختي   اش، فراتر از خوانش   هاي سياسي و 

اجتماعي و���، بر بلنداي شعر امروز باشد؟ 
چون با هزار رشته تو با جان خاكيان/ پيوند مي   كني/ 
پروا مكن ز رعد/ پروا مكــن ز برق كه برجايي    اي 

درخت! 
نام او با منظومــه بلنــد »آرش كمانگير« پيوند 
خورده است� منظومه   اي كه نخستين بازآفريني 
اســطوره   هاي ايراني در شعر نو اســت، اما آرش 
كمانگير نيز همه ويژگي   هاي شــعر كسرايي را در 
اطناب و بيان مستقيم و��� دارد� دور از انصاف است 
اگر نگوييم قدرت شاعر در بازآفريني اسطوره   اي 
كهن در منظومه   اي بلند ســتودني است و الگوي 
شاعران بعدي در سرودن منظومه   هاي بلند قرار 

مي   گيرد�
سر بر كش   اي رميده كه همچون اميد ما/ با مايي   اي 

يگانه و تنهايي   اي درخت! 
سياوش كسرايي در بهمن1374، پس از چند سال 
دوري از وطن و آوارگي در كابل و مســكو، زندگي 
را در وين بدرود مي   گويد� اكنون از نســل نخست 
شاعران پس از نيما اميرهوشنگ ابتهاج مانده است 
كه گاهي شعرهاي نيمايي او هنوز شعرهاي كسرايي 

را تداعي مي   كند�

شعر

  آرش نهاوندي  �����������������������������������������������

9مهتاريخدرژورنالاســتريتوالروزنامه
راخبــري)137419ارديبهشــت(1995
هايتحريمقبــالدرايرانمتقابلاقدامبه
تيتروداداختصــاصآمريكادولتتجاري
آستانهدرآوريلماهدرايراننفتتوليد«:زد
نوشتهبه».يافتافزايشآمريكاهايتحريم
نفتتوليد،برآوردهابراســاس،روزنامهاين

)فروردين-مارس)اسفندماهبهنسبتايران
.استيافتهافزايشروزدربشــكه300هزار
نفتســبدتوليد،ايراننفتتوليدافزايش
دررا)نفتكننــدهصادراوپك)كشــورهاي
روزدربشــكه25ميليونازبيشبهمجموع
نفتتوليدايرانرفتميانتظار.استرسانده
)ارديبهشت-فروردين(آوريلماهازراخود
باايرانامــا،ببردباالمــاهبهماهوتدريجبه
بسياري،خودتوليدســقفيكبارهافزايش

.استكردهشــگفتيدچارراگرانتحليلاز
توليدافزايشايــنباايرانرســدمينظربه
تعيينسقفحتي،روزدرايبشكه300هزار
نيزرااوپكدرخــودنفتتوليدبرايشــده
نفتتوليدسهميه.باشــدگذاشتهسرپشت
دربشكه600هزارو3ميليون،اوپكدرايران

روزتعيينشدهاست.
انرژيحــوزهكارشــناس»هيگبينورمن«
ايرانتالشآغــازاين:گويدميبــارهايندر

وجودباحتينفتبــازاردردوبارهتفوقبراي
تحريمهايتجاريدولتكلينتوناست.

روزســفيدكاخرفتميانتظاركههمانگونه
تجارتاجراييفرمانيكصدورباگذشــته
ممنوعراايرانبادنياسراســردرهاكمپاني
شركتبه،اجراييفرماناينبراســاس.كرد
دادهفرصت30روزايــرانبــامعاملهطرف
كشوراينباراخوددادهايقرارتااستشده

فسخكنند.

اقدام متقابل
300هزارراخودنفتتوليدايران

بشكهدرروزافزايشداد

مطبوعات خارجی

به انتخابآگهی
عبدالرضا نعمت اللهی

از چپ به راست: عبدالرضا كيهانی، حسين مسافر آستانه، سيد جواد 
هاشمی، مهدی متوسلی، اسداهلل بابايی و حسن ندافی

»زنان« زمينه ساز تدوين و اصالح برخي قوانينزنان
چگونهيكمجلهبحثهايتازهايرادرفضايرسانهايكشورمطرحكرد

ليال صمدي  ��������������������������������������������

بهمندر»زنان«ماهنامهشــمارهاولين
سردبيريومديرمســئوليســال70به
حدودآنازپيــشكه،شــركتشــهال
»روززن«هفتگيمجلهسردبير10سال
نشرياتازمجلهاين.شــدمنتشــر،بود
مسائلبهكهاســت70دههدراجتماعي
روآناززنــاناهميت.پرداختميزنان
برخيشدموجبسازيجريانباكهبود
.شودمتوقفآناناجراييااصالحقوانين
اوجدهه70بهميانــهدرگذاريتأثيراين
فقهاازمقاالتيانتشاربازنان.رسيدخود
تحوالتيساززمينهدينيانديشمندانو
.شــدزنانوخانوادهبهمربوطقوانيندر
دينينوانديشــانبرخيباهاييمصاحبه

هايديدگاهطرحوزنانمســائلدرباره
نظراتنقطهبيــانباعثفقهينوگرايانه
كشورايرسانهفضايدرشدهبيانكمتر

شد.
ًاساســاكهبوداينامامجلهزيربناييكار
اينوكردجلبزنانمســائلبهراهانگاه

استخاصزنانمسئلهكهانداختجارا
تغييربرايرازمينــهبايدآنبهتوجهباو
بهدستشــانكهزنانيوضعيتمطلوب
بهمندرزنان.كردفراهم،رسدنميجايي
زنانوضعيتازنماييسياهاتهامبه86سال

لغوامتيازشد.
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