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همشهري همزمان با روز هوايپاك ،در ميزگردي وضيعت آلودگي هواي تهران
چالشهاي پيشرو و اجرا نشدن بندهايي از « قانون نفس» را بررسيكرده است

صفحه3

شينا انصاري
مديركل محيطزيست
و توسعه پايدار شهرداري:

قــرار بــود بارگــذاري
در پايتخت كنترل شود
امــا در طــرح تفصيلي
ســال 85اين مــوارد
محقق نشده است

سيدآرشحسينيميالني
رئيس كميته محيطزيست
شوراي شهر:

17تا 20دستگاه متولي
آلودگي هوا هستند ولي
يك متولي و مســئول
بــراي نظــارت و رصد
اقدامات وجود ندارد

حسين شهيدزاده
مديرعامل شركت كنترل
كيفيت هوا:

اســتفاده از فيلتر دوده
در خودروها99 ،درصد
آلودگي را كاهش ميدهد
و هواي خروجــي از آن
پاكترازهوايكنونياست

ميقات حبيبيان
عضو هيأت مديره انجمن
تخصصي آلودگي هوا:

براي مقابلــه با آلودگي
هــوا بايد حــس تعلق
و مســئوليتپذيري و
ســرمايه اجتماعــي را
ارتقا داد

تب نزول در بازارها

مبارزه عليه فساد با ابزار شفافيت

اعضاي شورايشهر در گفتوگو با همشهري از مهمترين
اقدامات 3سالگذشته براي كاهش فساد در شهرداري گفتند

روزنامهنگار باسابقه و دبيرگروه جامعه روزنامه همشهري درگذشت

برای مقابله با فساد چه کردیم؟
شوراي شهر در مواجهه با فساد ريشــهدار در شهرداري
تهران چه كرده اســت و در اين مســير با چه مشكالت و
موانعي مواجه بوده است؟ در مواجهه و برخورد با مسئله
فساد در شــهرداري تهران ،نخستين مشكلي كه شوراي
پنجم با آن روبهرو شد اين بود كه فساد در ساليان گذشــته به يك جز جداييناپذير از
فرايندهاي كاري شهرداري تهران بدل شده بود .به اين معنا كه هم پتانسيلهاي فسادزا
در زمينههاي كاري متعدد بود و هم مردمي كه براي كارهــاي مختلف بهويژه دريافت
مجوزهاي ساختوساز به شهرداري تهران مراجعه ميكردند احساس ميكردند فساد
زيادي در اين ســازمان وجود دارد .اين مسئله در نظرســنجيها هم مشاهده شده بود.
همچنين موارد متعددي از تخلف نيز از سوي نهادهاي نظارتي گزارش شده بود .براي مثال
گزارشهايي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور براي حدود يك دهه مديريت قبلي
در شهرداري تهيه شده بود موارد متعددي از اين تخلفات را نشان ميداد .از اين منظر با
سازماني روبهرو بوديم كه فساد در رگ و پي آن ريشه دوانده بود .شوراي شهر پنجم با يكي
از اولويتها و شعارهاي اصلي خودش كه رفع فساد و تحقق شفافيت بود با چنين سازماني
مواجه شد و بهعنوان يك نهاد سياستگذار ،برخورد سيستماتيك با فساد را در دستور كار
قرار داد؛ درواقع در يك تقسيمكار با نهادهاي قضايي ،برخورد با
ادامه
موارد فساد  ،متخلفان و مفسدين را به قوه قضاييه سپرد و خود در در صفحه7
جايگاه نهاد قاعدهگذار و سياستگذار ،درصدد كاهش پتانسيلها و زمينههاي شكلگيري
فساد يا بهعبارتي پيشگيري از فساد برآمد.

سركار خانم شهربانو امانی
عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران

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

آنتونيبلينكن ،وندي شرمن ،جيك ساليوان و ويليام برنز ،چهرههاي
كليدي و مذاكرهكننده دولت اوباما در كابينه بايدن جاي گرفتند
صفحه5

در سوگ شيده اللمي

بهاره آروين؛ عضو شوراي شهر تهران

تكميل تيمديپلماسي دركابينهبايدن

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

ما خبرنگارها با اخبار بد آشناييم .چهبسا روزها كه با اخبار نحس زندگي
سوگ
ميكنيم و در شغل ما از اين گريزي و گزيري نيست .به همين دليل شايد
كمتر از ديگران نشان ميدهيم كه چگونه قلبمان از اتفاقات تلخ و ناگوار
مجروح ميشود .اما خبر درگذشت ناگهاني همكار جوانمان خانم شيده اللمي مثل تيغ
گلوي ما را بريد .خيلي به خودمان دلداري داديم ،به اميدهاي واهي دل بستيم كه شايد
دروغ باشد ،دقيق نباشد يا شوخي بيمزهاي باشد .اما داس مرگ فرود آمده بود.
در 9ماه گذشته ،گروه اجتماعي همشــهري بيوقفه در وضعيت فوقالعاده بود .چيزي
شــبيه وضعيت جنگي؛ بالي كرونا به مردم زده بود ،بالي بيكاري و افزايش فقر ،بالي
مشكالت مدارس و دانشگاهها ،بالي موبايل نداشتن دانشآموزان مناطق محروم ،بالي
ازدستدادنها و شمعهاي زندگي كه خاموش ميشد .خبرهاي خوب كم بود ،خيلي كم.
اما شيده حضوري جانانه داشت .همهجا را ميپاييد .مراقب كادر درمان بود ،حواسش به
بيكاران بود ،نبض زندگي تنگدستان در دستش بود و دلش براي همه نگرانيهاي همه
ميتپيد .وقتي خواستيم صفحهاي مختص كرونا داشته باشيم ،در پذيرفتن مسئوليت
آن درنگ نكرد.
شيده اللمي دبير اجتماعي جانانهاي براي همشهري بود و براي روزنامهنگاري در شرايط
بحران و سخت ،آبرو بود .از ديدگاههاي خود و حاصل كار بچههاي گروهش دفاع ميكرد
و اگر الزم بود آن را چندبار توضيح ميداد و در همان حال با همه همكاران رفتاري توأم
با مهرباني و احترام داشت؛ حرفهاي و دوستداشتني .باسواد
ادامه
بود و درسخوانده و همواره در پي آموختن .ميدانم و ديده در صفحه آخر
بودم كه نهادهاي مدني و مؤسسات بيرون از روزنامه وقتي به گزارشهاي معتبر تحقيقي
نياز داشتند روي كمك اللمي حساب ميكردند.

اناهلل و انااليه راجعون

درگذشتناگهانيهمكارعزيزودوستداشتنيتحريريههمشهري،شيدهاللميرا
باور نميكنيم.ياد او و دغدغههايش هميشه براي ما و جامعه مطبوعاتي ايران ،ماندگار
اســت .اين فقدان غمانگيز را به خانواده آن عزيز ،همكاران مطبوعاتي و جامعهاي كه
او سال ها براي توسعه و بهبود آن مينوشت ،تسليت ميگوييم.
مديرعامل ،مدير مسئول واعضاي تحريريه همشهري

بازگشت همه بهسوي اوست

با كمــال تأســف درگذشــت روزنامهنــگار مطــرح و باســابقه حوزهاجتماعی
مطبوعــات و دبیــر اجتماعی روزنامه همشــهری مرحومه شــيده اللمي را
به بازماندگان محترم آن مرحومه و جامعه مطبوعاتي تسليت ميگويم .از ايزد منان
براي آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهي مسئلت دارم.
پيروز حناچي

اناهلل و انااليه راجعون

درگذشــت روزنامهنــگار باســابقه و دبیرگــروه اجتماعی روزنامه همشــهری
مرحومه شــيده اللمي را به بازمانــدگان محترم آن مرحومه و اهالي رســانه
تســليت ميگوييم .براي آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهي و براي بازماندگان
صبر مسئلت داريم.
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران

صفحه19

ناوها در تيررس
موشكها

در رزمايش موشكي و پهپادي سپاه
انهدام ناوهاي متخاصم از فاصله
1800كيلومتري تمرين شد
رزمايش موشــكي و پهپادي ســپاه
پاسداران انقالب اســامي با عنوان
پيامبر اعظم(ص) 15با شليك انبوه
موشكهاي بالستيك زمين به زمين
و اجراي عمليات توســط پهپادهاي
تهاجمي بمبافكن در منطقه عمومي
كويــر مركزي ايــران برگزار شــد.
صفحه 2را بخوانيد.

كرونا
مصرف انرژي را
4/5برابر كرد

پروندهاي ويژه براي بررسي مصرف
انرژي در ايران و جهان
انرژي اينجا ارزان اســت .پوشــيدن
لباسهاي گــرم در خانــه ،خاموش
كردن سيستمهاي گرمايشي اضافه،
المپهــاي غيرضروري و دلســوزي
براي شير آبي كه هنگام ظرفشستن
بازمانــده ،انــگار خردهفرهنگهاي
محبوبي ميان ايرانيها نيست و شايد
هرگز نبوده است .صفحه 13را بخوانيد.
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مراسم  22بهمن چگونه برگزار ميشود

روي خط انتخابات

رئيسجمهور در جلسه ستاد مقابله با كرونا گفت :بهدليل شرايط خاصي كه داريم مراسم 22بهمن
دولت
امسال بايد عمدتا بهصورت نمادين خودرويي و موتوري برگزار شود تا هم برگزاري مراسم را داشته
باشيم و هم بهگونهاي نباشد كه مشــكلي براي مردم اتفاق بيفتد .بهگزارش پايگاه اطالعرساني
رياستجمهوري ،حسن روحاني افزود :همه تالش ما اين است كه واكسيناسيون با اولويت كادر درماني و افراد
داراي شرايط پرخطر در همين ماههاي باقيمانده در ســال 99آغاز شود .وي گفت :در چند مرحله بايد بهدنبال
واكسيناسيون برويم ،نخستين آن در زمستان امسال است .واكسنهايي كه از كواكس خريداري كرديم ،آن هم
ممكن است آخر امسال يا اول سال آينده بهدست ما برسد و بتوانيم استفاده كنيم .واكسنهاي ديگري هم كه
خريديم ،آنها هم بهدست ما ميرسد .يك واكسني هم هست كه با كمك يك كشور ديگر مشتركا نهايي ميكنيم
به اسم «پاستور» .اين واكسن در اختيار مردم قرار خواهد گرفت آن هم مربوط به بهار سال آينده است.

موتور عارف روشن شده است

ناوها در تيررس موشكها

در رزمايش موشكي و پهپادي سپاه ،انهدام ناوهاي متخاصم از فاصله
1800كيلومتري تمرين شد

رزمايشموشكيوپهپاديسپاه
دفاعی پاســداران انقالب اسالمي با
عنوان پيامبر اعظم(ص) 15با
شليك انبوه موشكهاي بالستيك زمين به
زمين و اجراي عمليات توســط پهپادهاي
تهاجمي بمبافكن در منطقه عمومي كوير
مركزي ايران برگزار شــد .در اين رزمايش
انهــدام ناوهــاي متخاصــم از فاصله
1800كيلومتري تمرين شد؛ همزمان با اين
رزمايششبكهخبريفاكسنيوزكهدر4سال
رياستجمهوري دونالد ترامپ شبكه مورد
عالقهاوبود،بهنقلازبرخيمقاماتآمريكايي
كه نامشــان را هم ذكر نكرد ،مدعي شد
دستكم يك فروند از موشكهاي بالستيك
شليكشــده در جريان رزمايش موشكي
بزرگ ايــران در 100مايلي نــاو هواپيمابر
يواساس نيميتز و ناوگــروه همراه آن در
اقيانوس هند فرود آمده و منفجر شده است.
يكيازاينمقاماتآمريكاييكهناماوهمذكر
نشده ،به فاكسنيوز گفته است« :ما از قبل
انتظار شليك موشك [به آبهاي نزديك ناو
نيميتز] را داشتيم ،اما نگراني ما اين بود كه
ايران قصد دارد موشك را در چه فاصلهاي
فرود بياورد».
به گزارش تسنيم ،فاكسنيوز نوشته است:
مشخص نيست كه آيا رادارهاي ناوچههاي
موشــكاندازي كه ناو هواپيمابر نيميتز را
اسكورت ميكنند ،توانستهاند موشكهاي
ايراني را رصد كنند يا خير.
سرلشــكر محمدباقري ،فرمانده ستاد كل
نيروهاي مسلح در حاشــيه اين رزمايش
انتخــاب اهدافــي در فاصلــه بيش از
۱۸۰۰كيلومتر در جنوب درياي عمان و ابتداي
اقيانوسهندرامعنادارتوصيفوتصريحكرد:
هرچند قصد انجام هيچ تهاجمي را نداريم،
اما چنانچه هر متخاصمي نيت سوئي نسبت
به كشور ما داشته باشــد ،با تمام توان و در
كمترينزمانموردتهاجمقرارخواهدگرفت.
وي گفت :رزمايشهــاي ۱۵روز اخير و تا
۵روز آينده كه در زمان فشــرده و تقريبا
همزمان انجام ميشود ،نشاندهنده آمادگي
فوقالعاده نيروهاي مسلح در تمامي ابعاد
زميني ،هوايي ،دريايــي و پدافند هوايي
و موشكي است .ســردار حسين سالمي،
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي در
حاشيه رزمايش پيامبر اعظم(ص) 15گفت :از
هدفهاي مهم ما در سياستها و راهبردهاي
دفاعي اين است كه بتوانيم ناوهاي جنگي
دشمن اعم از ناوهاي هواپيمابر و رزمناوها را
با استفاده از موشكهاي بالستيك دوربرد

هدف قرار دهيم .وي افزود :مرسوم است در
دريا با استفاده از موشكهاي كروز با سرعت
كمهدفهايمتحركمورداصابتقرارگيرد؛
اما استفاده از موشكهاي بالستيك بهدليل
اعماق و مســافتهاي طوالني كه از قلب
سرزمين خودمان ميتوانيم اهداف متحرك
در اقيانوس را هدف قرار دهيم ،دســتاورد
بزرگ دفاعي است كه در نيروي هوافضاي
سپاه عينيت يافته و به تكامل رسيده است.
بهگزارش سپاهنيوز ،در مرحله اول رزمايش
پيامبر اعظم(ص) ۱۵ســپاه ،پس از حمله
پهپادهــاي تهاجمي بمبافكــن نيروي
هوافضاي ســپاه از همه جهتها به سپر
موشكيدشمنفرضيوانهدامكاملهدفها،
انبوهموشكهايبالستيكنسلجديدسپاه
در كالسهاي ذوالفقار ،زلزال و دزفول هم به
سمت اهداف تعيينشده شليك شد؛ اين
موشكها به سرجنگي جداشونده و قابليت
هدايت در خارج از جو و نيز قدرت اخالل و
عبور از سپر موشكي دشمن مجهز شدهاند.
سردار اميرعلي حاجيزاده ،فرمانده نيروي
هوافضاي سپاه با اشاره به مراحل مختلف اين
رزمايش و بيان اينكه دو نوع تهديد متصور را
پيشرو داريم ،گفت :اگر دشمنانمان روزي
بخواهند شيطنت كنند ،يك بخش استفاده
ازپايگاههايثابتوزمينياستكهدرمرحله
اول رزمايش با تركيبي از استفاده پهپادها
و موشكهاي زمين به زمين مقابله با آنها
تمرين شد؛ تهديد دوم نيز جنبه دريايي دارد
كه مقابله با ناوگان متخاصم دشمن فرضي در
مرحله نهايي اين رزمايش بهخوبي انجام شد.
وي با بيان اينكه در گذشــته تا محدوده
۳۰۰كيلومتري در خليجفــارس اين اقدام
صورت گرفته بود ،گفت :امروز هدف ما انهدام
ناوگان دشمن در شمال اقيانوس هند و در
فاصله 1800كيلومتري بود كه موشكهاي
بالستيك به سمت اين منطقه روانه شد و
اهداف را منهدم كرد.
ســردار حاجيزاده با تأكيد بر اينكه روند
ارتقاي توان موشكي جمهوري اسالمي را
بايد از اعتراف دشمن به اين توان بازدارنده
شــنيد ،افزود :همين كه دشمنان ما روي
مسئلهموشكيمتمركزشدهاندودائمادراين
خصوص ابراز نگراني كرده و از محدودكردن
آن سخن ميگويند ،بهدليل قدرتي است كه
وجود داشته و روزبهروز در حال رشد است.
رزمايش پيامبر اعظم 15ســپاه پاسداران
انقالب اسالمي ازجمله رزمايشهاي ساالنه
است؛رزمايشپيامبراعظم(ص)،14مردادماه
امسال برگزار شده بود.

مراسم عزاداری شهادت
حضرت فاطمه زهرا
در حضور رهبر معظم
انقالب

(س)

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر انقالب اسالمی در حسینیه امامخمینی (ره)
برگزار شد .مراسم سوگواری و عزاداری ایام شهادت حضرت فاطم ه زهرا سالماهللعلیها طبق روال همهساله از سوی
رهبری
رهبر معظم انقالب به مدت  5شب برگزار میشود .برگزاري این مراسم از پنجشنبه  99/۱۰/25آغاز شده و تا دوشنبه
 99/10/29در حسینی ه امام خمینی رحمةاهللعلیه ادامه خواهد داشت .امسال به علت شیوع ویروس کرونا و لزوم
رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ،برنام ه عزاداری در حضور رهبر انقالب اسالمی بدون حضور
جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک روضهخوان برگزار می شود.

پاسخ وزیر خارجه کشورمان به اروپاییها درباره مذاکرات موشکی

حرفهای پوچ نزنید

فردا دونالد ترامــپ ،رئيسجمهور
دیپلماسی آمريكا كه شديدترين تحريمها عليه
ايــران را اعمال كرد ،از كاخ ســفيد
خواهد رفت؛ تحريمهايي كه تا آخرين لحظات ادامه
داشته است .جو بايدن ،جانشين او قبل از پيروزي در
انتخابــات رياســتجمهوري آمريــكا گفته بود
درصورت انتخاب ،به برجــام بازميگردد ،حاال در
آستانه اين جابهجايي ،ايران و اروپا حمالت تندي
عليه هم روا داشتهاند.
محمدجواد ظريــف ديروز در توييتــر خطاب به
همتاي فرانسویاش نوشت :همكار محترم ،شما
دوران كاريات در كابينه را بــا فروش جنگافزار
به جنايتكاران جنگي سعودي آغاز كردي .از بيان
حرفهاي پوچ و مهمل در مورد ايران دست بردار.
يادآوري واقعيت :اين «شما» هستيد كه منطقه ما
را بيثبات ميكنيد.
ظريف با كنايه به مرگ جمال خاشــقجي خطاب
به ژان ايو لو دريان نوشت :از حفاظت جنايتكاراني
كه منتقدان خــود را با اره تكهتكــه ميكنند و از
جنگافزارهاي ســاخت «شــما» براي سالخي
كودكان در يمن استفاده ميكنند ،دستبرداريد.
وزير خارجه ايران در توييت ديگري هم به اروپاييها
يادآور شد كه اين بهخاطر ايران است كه برجام زنده
است ،نه  3كشور اروپايي.
او خاطرنشــان كرد :رهبران 3كشور اروپايي  -كه
براي اجراي تعهدات خود ذيل برجام بر امضا و اجازه
كارگزاران اوفك (دفتر كنترل داراييهاي خارجي
خزانهداري آمريكا) متكي هستند  -هيچ كاري براي
حفظ برجام انجام ندادهاند.
وزير خارجه كشــورمان نوشــت:آيا ابتكار مرده
زادهشده امانوئل مكرون يا خودداري انگلستان از
پرداخت بدهي مقرر در حكم دادگاه را به ياد داريد؟

رآكتور تحقيقاتي تهران مورد استفاده قرار خواهد
گرفت با انتقاد  3كشور مواجه شده بود.
اين 3كشور اروپايي در بيانيهاي نوشته بودند :قويا
از ايران ميخواهيم اين فعاليت را متوقف كند و اگر
در حفظ توافق جديت دارد ،بدون تأخير بيشتر به
پايبندي به توافق هستهاي بازگردد.
مشخص نيســت جو بايدن ،رئيسجمهور جديد
آمريكا وعده خود براي بازگشت به برجام را عملي
خواهد كرد يا خير و يا اينكه اين تصميم چه زماني
اتخاذ ميشود اما دولت ترامپ تا آخرين روز مشغول
گستردهتركردن دايره تحريمها عليه ايران است.
در اين رابطه محمدجواد ظريف در توييتي نوشت:
خسارتي كه رژيم ترامپ به بشريت وارد آورده ،از
ديد افراطگرايان اين رژيم كافي نيست.
او با انتقاد از تحريمهاي آمريكا عليه انصاراهلل يمن
به مواضع اخير وزير خارجه آمريكا عليه ايران كه
ايران را متهم به همكاري با القاعده كرده بود ،اشاره و
خاطرنشان كرد :دروغهاي جنگافروزانه پمپئو عليه
ايران در روزهاي پاياني شرمآور اين رژيم ،نشانگر
بياعتنايي كامل به صلح است .كره زمين بدون آنها
بهتر خواهد بود.
مايك پمپئو ،وزير امور خارجــه آمريكا 2روز قبل
در بيانيهاي با مطرحكــردن ادعاهايي عليه ايران،
و با اعالم تحريم 15دســته از فلــزات ايران گفت:
برنامه هستهاي ،موشكهاي بالستيك و برنامههاي
نظامي آن تهديد مداومي براي امنيت جهان ايجاد
ميكند .در راســتاي پرداختن به ايــن تهديدها،
گســتره تحريمهاي وزارت امور خارجه بر فلزات
ايران را افزايش ميدهم.
روز جمعه هم آمريكا ســازمان صنايــع دريايي،
سازمان صنايع هوا و فضا و سازمان صنايع هوايي
ايران را به ليست تحريمهاي خود اضافه كرده بود.

مزاحمت آمريكا براي ديپلمات هاي ايراني  2روز مانده به پايان دولت ترامپ باعث شد تا ایران از طريق
سفارت سوئيس به دولت آمريكا هشدار بدهد

مزاحمت آمريكا براي ديپلماتهاي ايراني در
دیپلماسی سازمان ملل 2روز مانده به پايان دولت ترامپ
مسئوالن وزارت خارجه ايران را بر آن داشت تا
از طريق سفارت ســوئيس در ايران به دولت آمريكا هشدار
بدهند .ســخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به صدور يك
يادداشت رســمي هشــدارآميز و ارائه آن از طريق سفارت
سوئيس به آمريكا گفت :در اين يادداشت به طرف آمريكايي
هشدار داده شده است درصورتي كه اقدامات غيرقانوني خود
عليه ديپلماتهاي ايراني در ســازمانهاي بينالمللي مانند
سازمان ملل ،بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول كه مقر
آنها در خاك آمريكاست را متوقف نكند ،آن كشور را به ديوان
بينالمللي دادگستري خواهيم كشاند.

حميدرضا ترقي ،عضو شــوراي مركزي حزب موتلفه به برنا گفته
كه اصولگرايان بايد بتوانند فشار زيادي بياورند تا رضايت رئيسي
را براي نامزدي در انتخابات رياستجمهوري 1400جلب كنند.
ترقي همچنين گفته اصولگرايان بايد تالش بسياري انجام دهند
كه رهبري را راضي كنند كه منع را از روي رئيسي براي پذيرش
مسئوليت ديگر بردارند .بهگفته اين عضو موتلفه ،دوقطبي رئيسي
و قاليباف در جريان اصولگرايي شــكل نخواهــد گرفت ،چراكه
تصميم ائتالف اصولگرايان هرچه كه باشد ،همه تبعيت خواهند
كرد؛ منتها درنظرسنجيها ،رئيسي بسيار جلوتر از قاليباف است .او
براي اين ادعاي خود بهنظرسنجيهاي مركز پژوهشهاي مجلس،
بسيج ،ايسپا و صداوسيما اشــاره كرده و گفته كه وضعيت بيشتر
حول محور سه ،چهار نفر اول ،يعني رئيسي ،احمدينژاد ،قاليباف
و محسن رضايي ميچرخد.
محمود ميرلوحي ،از فعاالن سياســي اصالحطلب درباره ويژگي
نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري آتي به خبرآنالين گفته :ما
هماكنون با 6ابرچالش روبهرو هستيم كه با گذشت زمان پيچيدهتر
هم شدهاند؛ بحران آب ،سيالبها و خشــكيها ،بحران اشتغال
و رونق اقتصادي ،بحران انســجام ملي در حوزه سياست داخلي،
بحران پرونده هســتهاي ،بحران آسيبهاي اجتماعي و سياست
خارجي ازجمله آنان اســت .رئيس دولت آينده هر شــخص كه
هست ،بايد بتواند بر اين ابرچالشها پيروز شود .ميرلوحي گفت:
برخي به اسم جوانان انقالبي حرفهايي ميزنند كه براي مردم آب
و نان نميشود .شعارهاي تند مشكالت اشتغال و اقتصاد را برطرف
نميكند ،سياست را نميشود با شعار عملي كرد.

مزاحم دیپلماتها

ســعيد خطيبزاده در توضيح اين اقدام گفت :دولت آمريكا
مدت مديدي است كه برخالف حقوق بينالملل تضييقات
زيادي بــراي ديپلماتهاي ايرانــي و خانوادههاي آنان نزد
سازمانهاي بينالمللي در آمريكا ايجاد كرده و اين اقدامات
باعث ايجاد اختالل و ممانعت از كاركرد ديپلماتهاي ايراني
و چند كشور ديگر شده است.
به گزارش همشهري ،سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان
افزود :دولت آمريكا با وجود تعهــدات خود بهعنوان ميزبان
چندين ســازمان بينالمللي ،هيچگاه ميزبان شايســتهاي
نبوده و در طول تاريخ سازمان ملل متحد سعي در آزار و اذيت
ديپلماتها و خانوادهها و فرزندان ديپلماتهاي كشورهايي
داشته كه از نظر دوجانبه با آنها داراي اختالف است.

پيشتازي رئيسي از قاليباف در نظرسنجيها

 6ابرچالش پيشروي رئيسجمهور بعدي

ظریف خطاب به اروپاییها :برجام بهخاطر ايران زنده است
نه 3كشور اروپايي

خشــم توييتري ظريف از اروپا پــس از آن عيان
شــد كه ژان ايو لودريان ،وزير امورخارجه فرانسه
در گفتوگو بــا يك نشــريه داخلي بــا انتقاد از
سياستهاي رئيسجمهور كنوني آمريكا در قبال
ايران ،گفت :حتــي درصورت بازگشــت تهران و
واشنگتن به برجام ،اين كار كافي نخواهد بود و بايد
گفتوگوهاي سختي درباره فعاليتهاي منطقهاي
و موشكي بالستيك ايران داشته باشيم.
لودريان با تأكيد بر اينكه «اين رويكرد بايد متوقف
شود» مدعي شد :از نظر من ايران به وضوح در حال
ساخت ظرفيت تسليحات هستهاي است.
او البته اين را هم گفت كه دولت ترامپ رويكردي را
انتخاب كرد كه به آن كارزار حداكثري عليه ايران
گفته ميشود .نتيجهاش اين است كه اين استراتژي
خطر و تهديد را افزايش داده است.
3كشــور اروپايي پس از خروج آمريكا از برجام از
ايران خواســتند در برجام بماند تا آنها با همكاري
اقتصادي با ايران ،خروج آمريــكا را جبران كنند؛
تعهداتي كه پس از 2ســال در يــك عبارت به نام
اينســتكس خالصه شد؛ ســازوكاري كه حتي به
اذعان اروپاييهــا بيخاصيت بوده اســت .ديروز
وزارت امورخارجه آلمان در پاسخ به پرسش اميد
نوريپور ،نماينده حزب سبزها در پارلمان اين كشور
اعالم كرد كه سازوكار مالي اتحاديه اروپا موسوم به
«اينستكس» براي مبادله تجاري با ايران همچنان
بياثر بوده و از زمان تأســيس آن در 2سال پيش
تاكنون فقط يك مبادله موفقيتآميز از طريق آن
انجام شده است.
اين 3كشــور بهرغم انجامندادن تعهــدات خود
هرازگاهي از ايران بهتندي انتقاد ميكنند ،بهتازگي
اعالم ايران در آغاز فعاليت تحقيق و توســعهبراي
طراحي اورانيوم فلزي كه بهعنوان سوخت جديد

غالمعلي رجايي ،از فعاالن سياسي اصالحطلب درباره نامزدهاي
احتمالي اين جريان سياسي براي انتخابات رياستجمهوري1400
به ايرنا گفت :در جريان اصالحات عارف هم موتور خود را روشن
كرده و اطالع دارم ســتاد خود را فعال كرده اســت ،درحاليكه
اجماعي روي او نيســت .رجايي به علي الريجاني هم پيشــنهاد
كرده كه با ورود به اين انتخابات ،خود را نســوزاند :الريجاني در
تله سياست چپ و راســت گير افتاده و دور ،دور او نيست ،چون
نه اصالحطلبان و نه اصولگرايان روي الريجاني اجماع نميكنند.
پختهترين كار اين اســت كه الريجاني خودش را نسوزاند تا اگر
دولت بعد اصالحطلب بود ،بتواند در ســمت معــاون اول يا يكي
از معاونتهاي رياســتجمهوري ايفاي نقش كند .وي اســحاق
جهانگيــري را اصالحطلبي مجرب و اســتخواندار معرفي كرد
و گفت :جهانگيري در بدترين شــرايط هم هنوز اين پتانســيل
و ظرفيــت را دارد كه رأي مــردم را جذب كند .قبــول دارم كه
جهانگيري شــرايط ۹۶را ندارد .او خود را قرباني كرد .جهانگيري
وزير ،نماينده مجلس و 8سال هم معاون اول رئيسجمهوري بود،
لذا مصلحت نبود در جايگاه نازلتري قرار گيرد .او از نيروهاي مورد
اطمينان هاشمي بود.

دولت آمريكا تيرماه ســال گذشته با ارســال يادداشتي به
نمايندگي جمهوري اســامي ايران در مقر ســازمان ملل
متحد در نيويــورك ،محدوديتهاي تــازهاي را براي تردد
ديپلماتهاي ايراني و خانوادههايشان در نيويورك وضع كرد.
براســاس اين نامه ،ديپلماتهاي مقيم جمهوري اســامي
ايران و اعضاي خانوادهشــان فقط مجاز به تردد در محدوده
دفتر نمايندگي جمهوري اسالمي ،اقامتگاه يا منزل رسمي
نماينده ايران و ساختمان ســازمان ملل متحد هستند كه
شامل 6خيابان ميشود .جز اين مسير ،ديپلماتهاي ايراني و

در حاشيه سياست
فاصله بين قدرت سياسي و اجتماعي در اوج است

عماد افروغ ،جامعهشناس و استاد دانشگاه ميگويد فراموشي مردم
يعني بين قدرت سياسي و قدرت اجتماعي فاصله ايجاد كردن كه اين
مسئله زمينه مساعد براي بحران ،شورش و آشوب است .بهگزارش
اعتمادآنالين ،اين استاد دانشگاه و نماينده دوره هفتم مجلس شوراي
اسالمي گفت :جايگاه مردم در نظام جمهوري اسالمي هم تهديد و
هم فرصت است؛ بهنظر ميرســد ما بهطور فزاينده خاستگاه اصلي
اين انقالب را كه مردم هستند فراموش كر دهايم و وزني كه به قدرت
سياســي ميدهيم به هيچ وجه همتراز با وزني كه بايد به خاستگاه
اصلي قدرت سياسي يعني قدرت اجتماعي بدهيم ،نيست .او ادامه
داد :ذيل هر شرايط و به هر توجيهي اين بيتوجهي در حال انجام است
و منجر به تهديد بزرگي خواهد شد .افروغ گفت :توجه به مردم فرصت
و بيتوجهي به مردم تهديد است و ما متأسفانه در شرايط تهديد بهسر
ميبريم و اگر نگوييم در اوج اين تهديد هستيم ،بدون شك در حال
طي مسير در جاده اين تهديد هستيم .دوري از اين وضعيت نيازمند
بازنگري صاحبان قدرت در رفتارها و سياستهايشان است.

حمايت مشروط از بودجه كالن صدا و سيما

محمد هاشمي ،رئيس اسبق صداوسيما با حمايت از تخصيص اعتبار
2هزارميليارديبهصداوسيمابراينظارتوكنترلفضايمجازيگفت:
رسانه ملي امروز در برابر جبهه دشمن ،يك لشكر محسوب ميشود.
بهنظرم تقويت صداوسيما اشكالي ندارد ،مشروط بر اينكه آن رسانه درون
خود اصالحاتي انجام دهد و خود را متعلق به ملت و نظام بداند و موجب
ايجاد تفرقه نشود .محمد هاشميرفسنجاني در گفتوگو با جماران،
گفت :در شــرايط فعلي حاكم بر منطقه و جهان چيزي بهنام جنگ
نظامي وجود ندارد و جنگي كه وجود دارد ،رسانهاي است .رسانهها نيز
در تضعيف روحيه و نااميد كردن مردم قدم برميدارند .امروز استراتژي
دشمن اين است كه2كار انجام دهد ،يكي اينكه نظام جمهوري اسالمي
را ناكارآمد جلوه دهد و ديگري آنكه مردم را از تداوم كار نظام نااميد كند.
اعضاي خانوادهشان اجازه دارند براي ورود يا خروج از خاك
اياالت متحده ،به فرودگاه جان اف كندي نيويورك هم بروند.
بهعبارت ديگر محــدودهاي كــه ديپلماتهــاي ايراني و
خانوادههايشان اجازه تردد دارند شامل 6خيابان مجاور مقر
سازمان ملل است.
ديپلماتهــاي ايراني قبل از اين هم اجازه خروج از شــعاع
۴۰كيلومتــري ســاختمان ســازمان ملل را نداشــتند اما
در مقاطعــي با هماهنگــي دولت آمريكا مجوز ســفر براي
ديپلماتهاي ايراني صادر شــده بود؛ ازجمله براي منوچهر
متكي ،وزير خارجه اســبق كه با سفر به واشــنگتن از دفتر
حفاظت منافع ايران در آمريكا ديدن كرده بود .آمريكا مرداد
سال قبل هم محمدجواد ظريف ،وزير خارجه را تحريم كرده
بود و ظريف هنگامــي كه براي شــركت در مجمع عمومي
سازمان ملل به نيويورك سفر كرد مجبور شد عمده ديدارها
و مصاحبههاي خود را در اقامتگاه سفير ايران در سازمان ملل
انجام دهد .آمريكاييها همچنين پس از تحريم ظريف دايره
تردد ديپلماتهاي ايران در نيويورك و خانواده آنان را هم به
چند محله محدود كردند.
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همشهري همزمان با روز هواي پاك ،در ميزگردي به بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر تهران و چالشهاي پيشرو در كاهش اين معضل و اجرا نشدن قانون هواي پاك پرداخت

هوا  بدون مطالبهگري پاك  نميشود

سيدآرش حسينيميالني :ايران جزو 10كشور پرمصرف گاز و
20كشور پرمصرف برق است و از اينرو در ليست كشورهاي آلوده
و توليدكننده گازهاي گلخانهاي قرار دارد

حسين شهيدزاده :استفاده از فيلتر دوده در خروجي اگزوز،
حدود 99درصد آلودگي را كاهش ميدهد و هوايي كه از آن خارج
ميشود پاكتر از هواي كنوني تهران است

شينا انصاري :ظرفيت اكولوژيك تهران توان و محدوده مشخصي
داردوقراربودبارگذاري در پايتخت كنترلشود اما درطرحتفصيلي
سال 85اين موارد محقق نشد و بارگذاريها بيش از توان بود

3
22درصد از اقدامات پيشبيني شده هم در حال پيگيري است .علت
كندي اقدامات چيست؟

ميالني :در موضوع آلودگي هوا 17تا 20دســتگاه متولي هســتند و
ميپذيريم نواقصي در سيستم نظارت بر برنامههاي راهكار كاهش آلودگي
هوا داريم و يك متولي و مسئول براي نظارت و رصد اقدامات وجود ندارد؛
بهطور مثال در لندن ،شهردار مسئول آلودگي هواست و همه اقدامات
هم با نظارت او انجام ميشود ،اما در كشور ما چنين وضعيتي وجود ندارد.
اكنون اگر از مسئوالن مرتبط با آلودگي هوا سؤال شود شهر تهران در چه
افقي به چه سطحي از آلودگي ميرسد؟ میگویند مشخص نيست! پس
كدام دستگاه و ســازماني بايد پاسخگو باشد؟ متأسفانه بهدليل محقق
نشدن مديريت يكپارچه شهري همچنان با آلودگي هوا دست به گريبان
هستيم .باورم اين است كه اداره كل محيطزيست تهران بايد متولي شود،
اما اختيار ندارد؛ بنابراين بايد در تعيين اختيارات و وظايف اين سازمان
بازنگري انجام شود.
انصاري :برنامهريزي دقيقي در قانون هواي پاك انجام شده و بسياري
از دستگاههاي متولي هم سازمان محيطزيست را مسئول ميدانند ،اما
واقعيت امر اين است كه سازمان محيطزيست امكانات و اختيارات كافي
ندارد تا پيگيري قاطع و محكمي از اقدامات دستگاههاي متولي داشته
باشــد .البته در اين بين فعاالن اجتماعي و مدني و انجمنها بايد نقش
مطالبهگري براي اجراي قانون هواي پاك را هميشه داشته باشند.
به مديريت يكپارچه اشاره شد .آيا زمان آن نرسيده است
كه دولت محلي كه در دنيا مرسوم است ،داشته باشيم؟

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

ميالني :در مورد مديريت يكپارچه شهري زمان آن فرارسيده و قطعا دير
هم شده است .شهرداري در اين دوره و دورههاي گذشته پيگير موضوع
بوده و مجلس هم االن در حال بررسي است ،اما برخي از نهادها و سازمانها
در تفويض اختيار به شهردار مقاومت ميكنند و از اينرو مديريت يكپارچه
هنوز محقق نشده است .حركت به ســمت مديريت يكپارچه شهري
چشــمانداز ضروري و الزم اســت و قطعا بايد مورد بررسي قرار گيرد تا
هر چه زودتر محقق شود.
باتوجهبهمباحثمطرحشدهآياميتوانگفتقانونهواي
پاك روي كاغذ نوشته شده و ضمانت اجرايي ندارد؟

زينب زينالزاده

خبرنگار

در ماههاي گذشته بهدليل جوالن كرونا ،بخشهايي از
گزارش كشور و نقاطي از تهران قرمز شد اما حاال چند روزي
است عالوه بر اين ويروس منحوس ،ذرات آالينده هم
ي هوا با عبور از
در چند كالنشهر جوالن ميدهند تا شاخص آلودگ 
عدد 150نفس كشيدن را براي همه مردم سخت كند .به همينخاطر
گاهيكيفيتهوادربرخيازمحلههاومناطقتهران،اصفهان،مشهد
وتبريزآنقدراسفناكشدكهحتيازمحدودهقرمز(ناسالم)همعبور
كردند و در وضعيت خطرناك قرار گرفتند .با اين حساب گويا كرونا و
ذرات آالينده كمتر از 2.5ميكرون عليه سالمتي شهروندان متحد
شدهاند و هيچكدام تمايلي به كوتاه آمدن ندارند و با افزايش آمار
مرگوميرهاقدرتنماييميكنند.گرچهدرروزهايگذشتهبارعايت
دستورالعملهاي ســتاد مقابله با كرونا از سوي مردم ،فوتيهاي
كوويد 19-به زير 100نفر در روز رسيده و دورقمي شده اما بهگفته
سيدمحمودميرلوحي،عضوشورايشهرتهران،درديماهمرگومير
ناشي از آلودگي هوا 10برابر افزايش داشته است .در چنين شرايطي
استفادهازسوختهاينامناسبدرنيروگاههاوصنايعبهبهانهتأمين
انرژينهتنهامنطقينيستبلكهخالفقانونهوايپاكاست.قانوني
كه سال 96در چنين روزي تصويب شد و20نهاد و ارگان مكلف شدند
تا در راستاي حراست از هواي پاك تهران اقداماتي را انجام دهند اما
وضعيتكنونيپايتختمويدآناستكهنهادهايمتوليبهاينقانون
پايبند نبودهاند .با افزايش ذرات آالينده در هوا و خاكستري شدن
آسمان شهرها ،نهادهاي متولي به جاي يافتن راهكار مناسب براي
برونرفت از شرايط بحراني ،انگشت اتهام بهسوي ديگري نشانه
ميروند و سعي دارند با ارائه گزارشهاي متعدد ،خود را تبرئه كنند.
گزارشهايي كه مشخص نيست آيا به نتايج مطلوب تعيين شده در
قانون هواي پاك رسيدهاند يا مانند قانون هواي پاك ،فقط روي كاغذ
نوشته شدهاند! به هر ترتيب معضل آلودگي هواي تهران اين روزها
به يك بحران تبديل شده و از اينرو در سالروز تصويب قانون هواي
پاك و همزمان با29دي كه روز هواي پاك نامگذاري شده ،ميزگردي
با حضور حسين شهيدزاده ،مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي
تهران ،سيدآرش حســيني ميالني رئيس كميته محيطزيست و
خدمات شهري شوراي شهر و شينا انصاري مديركل محيطزيست و
توسعهپايدارشهرداريتهراندرمؤسسههمشهريبرگزاركرديمتا

وضعيتآلودگيهوايشهرتهرانوچالشهايپيشرودركاهشاين
معضل را بررسي كنيم .ميقات حبيبيان ،عضو هيأت مديره انجمن
تخصصي آلودگي هواي تهران هم در اين ميزگرد حضور داشت و در
يدربارهمعضلآلودگي
كسوتمطالبهگريسؤاالتيبرايشفافساز 
هواي تهران مطرح كرد.
در چند روز گذشته شاخصها بيانگر وضعيت ناسالم در
هواي تهران بودند و نفس كشيدن براي خيلي از مردم سخت شد .در
چنينشرايطيچارهچيست؟

حسين شهيدزاده :در پاسخ اين سؤال ابتدا بايد بگويم كه مردم مراقب
باشــند تا صدمه نبينند و دوم هم بايد كاري كنيم تا هوا آلوده نشــود.
شهروندان با كاهش فعاليتهاي بدني خارج از خانه ميتوانند به حفظ
سالمتي خود كمك كنند ،اما درباره مورد دوم ،مردم و حاكميت هر دو
دخيل هستند .شهروندان با اســتفاده نكردن از خودرو و موتورسيكلت
آالينده ميتوانند به كاهش آلودگي كمك كنند و مجموعه حاكميتي
هم با اقداماتي نظير افزايش حملونقل عمومي كه متأسفانه سالهاست
مغفول مانده و باعث پيچيدگي موضوع شده است.
منظور از پيچيدگي اين اســت كه معضل آلودگي هوا
الينحل شده است؟

شهيدزاده :قطعا اينطور نيســت و حتما رفع اين معضل ،راهحل دارد.
همانطور كه ساير كشورها با مسائل پيچيدهتري در اين مورد مواجه بودند
و موفق به حل آن شدند ،قطعا ما هم ميتوانيم با استفاده از تجارب موفق
ساير كشورها و فراهم كردن زيرساختهاي حملونقل پاك و عمل به
قانون هواي پاك ،اين معضل را حل كنيم.
با استناد به شــاخصها اعالم شده روي سايت شركت
كنترل كيفيت هواي تهران ،امسال هوا آلودهتر از سال گذشته است.
اين مسئله صحت دارد؟

شهيدزاده :امسال هوا آلودهتر است ،اما شايد حدود  8يا 9روز .شاخص
آلودگي امسال با روش جديدي كه سختگيرانهتر است ،اعالم ميشود و
وقتي اين عدد در كنار عدد سال قبل قرار ميگيرد ،تفاوت فاحشي را نشان
ميدهد .با روش جديد غلظت آاليندهها در 103روز باالي 100پيپيام
بوده و سال گذشته كه با روش قديم محاسبه شده68،روز؛ بنابراين تفاوت
خيلي زياد و نگرانكننده است .حاال اما اگر در سنجش از يك خطكش
و روش مشابه استفاده شود و روزها به يك شيوه محاسبه شوند ،امسال
روزهاي آالينده كه باالي100پيپيام غلظت آاليندگي داشتند 76روز و
سال گذشته 68روز بوده است.

جمعبندي از ميزگرد
ميقات حبيبيان ،عضو هيأت مديره انجمن تخصصي آلودگي هواي تهران :در اين نشست موارد مهمي مطرح شد كه در نهايت بهطور خالصه آنها را
جمعبندي ميكنم:
شاخص ارزيابي و محاسبه ذرات آالينده در مقايسه با سال گذشته تغيير كرده است.
سوزاندن مازوت بحث نگرانكنندهاي است اما نگرانكنندهتر از آن ،استفاده از گازوئيل پرگوگرد است.
داشتن ديدگاه فراشهري براي تهران الزم است چرا كه منابع آالينده اطراف شهر هم در افزايش آلودگي هواي تهران
تأثيرگذار هستند.
در پهنه شهري تهران بارگذاري بيش از ظرفيت انجام شده و مسئوالن بايد بهدنبال راهكار باشند.
به بخشهايي از قانون هواي پاك عمل نشده و بخشهايي هم نيازمند تغييرات است.
در تهران هيچ محدوديت ترددي براي موتورسيكلتها وجود ندارد و ايجاد محدوديت براي خودروها عم ً
ال مسير را
براي موتورسيكلتها كه آاليندگيشان بيش از خودروهاست باز كرده است.
براي مقابله با آلودگي هوا بايد حس تعلق و مسئوليتپذيري و سرمايه اجتماعي را ارتقا داد.
بازنگري برنامه پايش و پيگيري قانون هواي پاك الزامي است.

دليلتغييرشاخصچيست؟

شهيدزاده :معيار اندازهگيري شاخص آاليندههاي هوا توسط مراجع
سالمت و پزشكي تعيين ميشود .سالهاي گذشــته اين اندازهگيري
براساس استانداردهاي تعيين شده سال 2009انجام ميشد و سال2019
دستورالعمل جديدي ابالغ و توسط وزارت بهداشت كشور معادلسازي
و اواسط سال گذشته به شركت كنترل كيفيت هواي تهران ابالغ شد و از
اوايل امسال هم در دستور كار قرار گرفت؛ بنابراين بنده و ساير مسئوالن
شركت كنترل كيفيت هواي تهران در اين موضوع دخل و تصرفي نداشته
و نداريم.
در برخي از اظهارنظرها عنوان شده است كه شاخص
آلودگي هوا در ايران با معيارهاي آژانس محيطزيســت آمريكا
اندازهگيري ميشود و اگر با معيار سازمان بهداشت جهاني سنجيده
شود 70درصد روزهاي سال وضعيت قرمز و بحراني خواهد داشت.
كدام معيار استاندارد است؟

شهيدزاده :براي شاخصها اصال واژه استاندارد ،صحيح نيست؛ چون ايزو
كه سازمان جهاني استاندارد است براي اين موضوع ،استاندارد نميدهد.
روش مرسوم در محاسبه شاخص آلودگي هوا كه بيشتر مورد استفاده قرار
ميگيرد ،همان روش  IPآمريكاست كه وزارت بهداشت انتخاب و ابالغ
كرده است .سازمان بهداشت جهاني شاخص ندارد ،بلكه توصيههايي ارائه
ميدهد تا كشورها با عمل به آنها شرايط مطلوبي را ايجاد كنند؛ بهعنوان
مثال اين سازمان توصيه كرده كشورها بهطور متوسط ساليانه بايد غلظت
آالينده2.5ميكرون را به10ميكروگرم در مترمكعب برسانند .اين توصيه
در همه كشورها يكسان نيست و هر كشوري شــرايط خاصي دارد و به
تناسب آن را بهكار ميبرد.
در تهران كميته اضطرار آلودگي هوا وجود دارد .چرا در
ديماه وقتي شرايط به وضعيت نارنجي و قرمز رسيد و پايتخت بايد
تعطيلميشد،اينكميتهچنينتصميمينگرفت؟

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

سالهاي گذشــته هم با آلودگي هوا مواجه بوديم ،اما
امسال با افزايش آاليندگي موضوع مازوتسوزي مطرح شد .اين
مسئله صحت دارد؟

سيدآرش ميالني :واقعيت اين است كه مازوتسوزي فقط امسال رخ
نداده و سال گذشته هم براســاس گزارشهاي ارسالي به شوراي شهر،
وجود داشته ،اما ميزان آاليندگي آن مانند امسال نبود و تأثير زيادي روي
معضل آلودگي هوا نداشت .امسال بهدليل شرايط خاص و افزايش ميزان
مصرف سوخت خانگي قرار شــد نيروگاهها و پااليشگاهها براي تأمين
سوخت از مواد جايگزين پاك استفاده كنند كه گويا اين اتفاق رخ نداده و
از مازوت و گازوئيل بيكيفيت استفاده ميشود.
پس تأييد ميكنيد مازوتسوزي در تهران وجود دارد؟

ميالني :دادههاي دستگاههاي سنجش آاليندهها بهويژه در جنوب تهران،
نشان ميدهد كه پااليشگاهها از سوختي كه دياكسيد گوگرد بااليي
دارد ،استفاده ميكنند .اين مواد سوختني ممكن است مازوت يا گازوئيل
بيكيفيت باشد و از اينرو نميتوان آنرا تكذيب كرد.
چرا سال گذشته با موضوع مازوتسوزي در صنايع و

نيروگاهها برخورد جدي نشد تا امسال شاهد تكرار آن نباشيم؟

ميالني :سال گذشته چون جريانات هوا بهتر بود و تأثير كمتري بر آلودگي
هوا داشت ،براساس اختيارات و وظايف هشدارها و تذكرات الزم داده شد
و در كارگروه آلودگي هواي استانداري تهران هم استاندار تأكيد كرد بايد
سوخت مناسب در صنايع و نيروگاهها استفاده شود .حقيقت امر اين است
که شورا بيش از اين اختيار نداشته و ندارد.
بيكيفيت؟

خطر اســتفاده از مازوت بيشتر اســت يا گازوئيل

شهيدزاده :براســاس اســتاندارد يورو ،4گازوئيلي كه درتهران براي
حملونقل توزيع ميشــود ،محتواي گوگرد آن 50پيپيام است ،اما
گازوئيلي كه در صنايع توزيع ميشود داراي محتوای گوگرد 3تا 7هزار
پيپيام اســت .مازوت توليد در ايران3.5درصد غلظــت گوگرد دارد و
وقتي به پيپيام تبديل شود يعني 35هزار پيپيام .مازوتي كه اكنون
در دنيا اجازه اســتفاده ميدهند و در كشورهاي پيشرفته و كشتيراني
مصرف ميشود500 ،پيپيام غلظت گوگرد دارد .با اين توضيح اگر اعداد
50پيپيام گازوئيل يورو 4حملونقل500 ،پيپيام مازوت جهاني و  3تا
7هزار پیپیام گازوئيل صنايع كشور را كنار هم قرار دهيم ،قطعا گازوئيلي
كه در كشور ما استفاده ميشود از مازوت كشورهاي پيشرفته آلودهتر است.
پس نبايد ابراز خرسندي كنيم از اينكه در صنايع بهجاي مازوت از گازوئيل
استفاده ميشود .در شرايط كنوني استفاده از هر دو كه آاليندگي زيادي
دارند ،خطرناك است.

برخي مســئوالن افزايش مصرف انرژي را عامل اصلي
استفاده از سوختهاي گوگردي در پااليشگاهها و صنايع عنوان
ميكنند .آيا الگوي مصرف مردم تغيير كرده يا اين امر نتيجه رشد
جمعيت در تهران است؟

شينا انصاري :ظرفيت اكوژيك شهر تهران توان و محدوده مشخصي
دارد و قرار بود با توجه به همين ظرفيت پايتخت ،بارگذاريها كنترل شود
و بر همين اساس سال 49مصوبهاي مبني بر ممنوعيت احداث صنايع
در شعاع 120كيلومتري تهران مطرح شد ،اما در طرح تفصيلي سال85
اين موارد محقق نشد و ســقف جمعيت افزايش يافت؛ به همين دليل
بارگذاريها بيش از توان شهر انجام شد و ميتوان همين افزايش جمعيت
را عامل مصرف دانست.
ميالني :با توجه به آمارها ،ايران جزو 10كشور پرمصرف گاز و 20كشور
پرمصرف برق است و از اينرو در فهرست كشورهاي آلوده و توليدكننده
گازهاي گلخانهاي قرار دارد .با توجه به اين موضوع و گزارش شركت ملي
گاز و توانير مبني براي افزايش 20تا 30درصدي مصرف در مقايســه با
سال گذشته ،قطعا روي سيستمها فشار وارد شده ،اما به هر حال نبايد از
سوختهاي بيكيفيت استفاده شود.
خانم انصاري ،با توجه به اينكه بارگذاريها طي سالهاي
اخير انجام شده و كاري نميتوان انجام داد ،اكنون راهكار كاهش
آلودگي هوا چيست؟

همين بارگذاريها منجر به جذب جمعيت و مشكالت زيستمحيطي
در تهران شده و در نهايت هم ميتواند يكي از داليل آلودگي هوا باشد.
براي اين كار در 7محور برنامهريزي در قالب مصوبه انجام و سال 79هم
تصويب شده است .استفاده از حملونقل پاك ،توجه به معاينه فني خودرو،
ي سوخت و افزايش حملونقل عمومي برخي از كارهاي
استانداردساز 
پيشبيني شده هستند ،اما نكته مهم اين است كه برنامهها بهدليل تغيير
مديريتها اجرايي نشدند؛ بنابراين اگر در راستاي محورهاي برنامهريزي
حركت كنيم ،كاهش آلودگي هوا محقق ميشود.
قانون هواي پاك3سال پيش تصويب شد و در اين مدت،
دســتگاههاي متولي تنها به 24درصد وظايفشان عمل كردهاند و

نوسازي موتورهاي آالينده

توجه به تهويه طبيعي مغفول مانده است

ممانعت از جذب جمعيت در پايتخت

حسين شهيدزاده ،مديرعامل شركت كنترل كيفيت
هواي تهــران :موتورســيكلتهاي كاربراتــوري اغلب
فرسودهاند و چندبرابر خودروها آاليندگي دارند .بنابراين
نوسازي آنها در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت .قبل
از نوسانات اقتصادي قيمت موتورسيكلت انژكتوري  11تا
12ميليــون تومان بود كه هشــت و نيم ميليــون تومان
شهرداري وام بدون بهره ميداد و 500هزار تومان هم پول اسقاط موتور فرسوده ميشد
و 3ميليون تومان هم فروشــنده قســطبندي ميكرد .با تغييــرات اقتصادي قيمت
موتورسيكلت به  27تا 28ميليون تومان رسيد و قيمت موتورسيكلت فرسوده ،حداقل
6ميليون تومان شده است .بنابراين روش محاسبه گذشته براي موتورسواران جذاب
نبود و از اينرو با پيگيريهايي كه كرديم ميــزان وام را به  75تا 85درصد قيمت روز
موتورسيكلت افزايش داديم و در نخستين مرحله موتورسيكلتهايي كه وسيله امرار
معاش افراد است ،نوسازي ميشوند.

سيدآرش حســينيميالني ،عضو
هيأت رئيســه و رئيــس كميته
محيطزيست شوراي شهر تهران:
واقعيت امر اين است كه ظرفيت تهويه
طبيعــي بهعنــوان دارايــي بــاارزش
محيطزيســتي ،مغفول مانده اســت و
مطالعات و بررســيهايي درباره تأثيراتي كه جريان هواي تهران و
كوههــا و روددرهها بر شــرايط آب و هوايي و آلودگــي هوا دارند،
نداشتهايم .در تهران كوهستان توچال با حدود 3500هكتار فضاي
ســبز وجود دارد كه تهويه طبيعي و ريه تنفسي پايتخت محسوب
ميشــود و هر نوع تخريبــي در آن ،اثرات منفي در آينده شــهر و
شهروندان خواهد داشت .بنابراين موضوع تهويه طبيعي بسيار حائز
اهميت است و بايد بيشتر مورد توجه و حراست و حفاظت قرار گيرد.

شينا انصاري ،مديركل محيطزيست و
توسعه پايدار شــهرداري تهران :همه
دستگاههاي ذيمدخل در قانون هواي پاك
بايد در چارچــوب اين قانــون حركت و به
آييننامههــا عمل كننــد .متأســفانه در
ســالهاي اخير خارج از مصوبه ممنوعيت
احداث صنايع در اطراف تهران7 ،شــهرك صنعتــي5 ،منطقه ويژه
اقتصادي در قالب توسعه صنعتي و 46واحد صنعتي خودرويي در پهنه
شرق ،جنوب و جنوبغربي بارگذاري شده كه بيش از ظرفيت پايتخت
بوده و سبب جذب جمعيت شده و مشكالت زيستمحيطي ايجاد كرده
است .چنين بارگذاريهايي بايد در ســطح باالتر كنترل شود چرا كه
تهران ديگر تحمل جمعيت بيشــتر را نــدارد و بايد از جذب جمعيت
جلوگيري شود.

شينا انصاري :در 2دهه گذشته كلي مصوبات مربوط به كاهش آلودگي
هوا و عمل به قانون هواي پاك وجود دارد كه عقيم ماندهاند و اگر به همين
منوال طي شود ،قطعا اين قانون روي زمين ميماند و به نتيجه مطلوب
منتهي نميشود .وضع قانون بهتنهايي كفايت نميكند و براي رسيدن به
نتايج مطلوب بايد ضمانت اجرايي وجود داشته باشد.
ميالني :نكته مهم اين است كه تصويب قانون هواي پاك يك دستاورد
بوده؛ چراكه پس از500روز توسط مجلس تصويب شده و حتما يك گام به
جلوست .در اين قانون ،جرمانگاري وجود دارد و با متخلفان هم برابر قانون
برخوردميشود.ضمانتاجرايياينقانونبامطالبهگريتوسطتشكلهاي
اجتماعي و مردمي رخ ميدهد كه در سطح كشور مشاهده ميشود ،اما
در كالنشهر تهران بهنظر دچار توقف شــدهايم و آنگونه كه بايد و شايد
مطالبهگري از سوي تشكلهاي اجتماعي صورت نميگيرد.
شهيدزاده :البته در مورد جرمانگاري قانون هواي پاك نبايد انتظار داشته
باشيم زيرمجموعه دولت از هم شكايت كنند؛ چراكه اين موضوع دور از
واقعيت است .سازمان محيطزيست ناظر اجراي قانون هواي پاك است و
طي سالهاي اخير مردم از طريق رسانهها ،به موضوع آلودگي هوا حساستر
شدهاند ،اما بهترين ضمانت اجرايي براي قانوني كه مجلس گذاشته خود
مجلس است و ابزار هم در اختيار دارد و اقداماتي هم شروع شده كه ميتوان
به ورود كميسيون اصل 90به موضوع آلودگي هوا اشاره كرد.
شهرداري ازجمله نهادهای متولي در قانون هواي پاك
ي حملونقل عمومي معضل آلودگي
است .آيا ميتواند با بهينهساز 
هوا را حل كند؟

ي حملونقل عمومي
شهيدزاده :شهرداري تهران از طريق بهينهساز 
معضل آلودگي هوا را حل نميكند ،بلكه ميتواند حدود 7تا 8درصد در
كاهش آلودگي مؤثر باشد .وقتي ميتوان آلودگي هوا را به صفر رساند كه
حملونقل عمومي الكترونيكي يا همان برقي باشد؛ بنابراين تا زماني كه
از سوخت فسيلي در آنها استفاده ميشود نبايد انتظار كاهش آلودگي به
عدد صفر را داشت.
آقاي شهيدزاده ،قرار بود براي كاهش آلودگي هوا از فيلتر
دوده استفاده شود .در اين مورد توضيح ميدهيد؟

خودروهاي ديزلي و گازوئيلي مانند مينيبوسها ،اتوبوسهاي شركت
واحــد ،اتوبوسهاي بخش خصوصــي و كاميونها بهطور كلي ســهم
33درصدي در آلودگي هوا دارند .يكي از راهكارها اين است كه همه ناوگان
نوسازي شود ،اما عمال چنين كاري بهدليل شرايط اقتصادي امكانپذير
نيست .راهكار ديگر استفاده از فيلتر دوده در اگزوز است كه حدود99درصد
آلودگي را جذب ميكند و به جرأت ميتوانــم بگويم هوايي كه از اگزوز
خودروي فيلتردار خارج ميشود پاكتر از هوای كنوني تهران است؛ يعني
مردم كنار اگزوز خودرويي كه فيلتر دارد ،بهتر نفس ميكشند .كارهاي
مطالعاتي و نصب آزمايشي روي 50دستگاه شركت واحد هم انجام شد و
نتايج خوبي بهدست آمده است2.شركت داخلي براي ساخت فيلتر دودهها
اعالم آمادگي كردهاند و نمونههايشان هم مورد آزمايش قرار گرفت ه و با توليد
داخل ديگر بهانهاي براي گراني و در دسترس نبودن نيست و انتظار داريم
با استفاده از اين قطعه شاهد كاهش حجم قابلتوجهي از ميزان آاليندگي
خودروهاي ديزلي باشيم.
آيا اين قطعه بهتنهايــي ميتواند در كاهش آاليندگي
ناوگان حملونقل عمومي كه فرسودهاند و بيش از10سال عمر دارند،
مؤثر باشد؟

شهيدزاده :ناوگان حملونقل عمومي فرســوده است و برخي بيش از
16سال عمر دارند؛ بنابراين نبايد توقع داشت با نصب فيلتر دوده مشكل
آاليندگيشان بهطور كامل حل شــود؛ چراكه اين ناوگان حتما نياز به
نوســازي و تعميردارد و نصب اين قطعه پس از اين كارها حتما ميتواند
اثراتي داشته باشد.
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اقتصاد

دوشنبه  29دی  99شماره 8138

چهره روز
اصالح قيمتها يا
دگرگوني سياستها
حمـــــيدرضا
صالحي ،رئيس
كمــيســـيون
انــرژي اتــاق
ايران ميگويد:
مازوتســوزي
معلول سياســتهايي اســت كه در
سا لهاي اخير نســبت به حاملهاي
انــرژي اعمال شــده زيرا قــرار بود از
زمان برنامه سوم توســعه قيمتهاي
حاملهــاي انرژي بهصــورت پلكاني
افزايش يابــد ولي چنين نشــد .نرخ
ســرمايهگذاري در اين صنعت بسيار
پايين اســت و بايــد تعرفهگذاريها
اصالح شود.
واقعيت اين اســت كه بخشينگري به
آفتي بزرگ در اقتصاد ايــران تبديل
شده و نمايان شدن آلودگي هوا و شدت
و غلظت آاليندهها در كالنشهرها ،سبب
شده تا دوباره چالش هميشگي بر سر
راه سياستگذاري و ريلگذاري اقتصاد
انرژي ايران بروز كند .اين بخشينگري
چه در حــوزه صنعت بــرق و چه در
صنعت نفــت و گاز وجود دارد تا جايي
كه متوليان صنعت برق ،داعيه دريافت
ســوخت ارزانتر دارند و چه سوختي
بهتر از گاز و مســئوالن صنعت نفت و
گاز هم مدعياند كه سوخت ارزاندادن
به نيروگاهها باعث كاهش كارايي آنها
شده است .واقعيت روشــن اين است
كه ساالنه ميلياردها دالر يارانه انرژي
را هدر ميدهيــم و از آلودگي آن رنج
ميبريم بيآنكه نفع اقتصادي چنداني
براي اقتصاد ايران داشته باشد.
تا زمانــي كه مالك سياســتگذاران و
سياســتمداران چه درون دولت و چه
در مجلس بر كســب رضايــت آني و
پنها نكردن خطاهــا و ناكارآمد يها
در قالــب انــرژي ارزان و يارانه انرژي
باشــد ،تالش براي يك تغيير بنيادين
در الگوي مصــرف انرژي هم در بخش
خانگي و هم صنعت و حملونقل راه به
جايي نخواهد برد.
تلخ اســت اما واقعيت اين اســت كه
اقتصاد ايران با استانداردهاي روز دنيا
در زمينه عرضه و مصرف انرژي بيگانه
شده و به مثابه فرد معتادي است كه هر
روز نياز به موارد مخدر بيشــتري پيدا
ميكند بلكه دردهايش تسكين يابد.
از دوگانگي و بخشــينگري در اقتصاد
بايد دوري كرد و به اين سؤال مهم پاسخ
داد كه راه افزايــش كارايي و بهرهوري
انرژي بــا كمترين ميــزان مخاطرات
زيســتمحيطي و باالتريــن بــازده
اقتصادي چيســت؟ فعاالن اقتصادي
ازجمله رئيس كميســيون انرژي اتاق
ايران بهدليل اينكه وابستگي به قدرت
و چســبندگي به اصحاب آن ندارند،
ميتوانند از دايره ادبيات رايج و حاكم
بر ديدگاه دولتيها و مجلسيها خارج
شوند و از تجربه جهاني سخن بگويند
كه چرا ديگران موفق شدهاند انرژي را
سالمتر و كمتر مصرف كنند اما راحتتر
و كمهزينهتر زندگي كنند .شــايد اگر
مردم آگاه شــوند ،در انتخابهايشان
دقت كنند و كساني را بر صندلي قدرت
ننشــانند كه اوج هنرشان اتالف منابع
انرژي ايران است.
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خودرو ،ارزان اما بيمشتري شد

گزارش

كاهش نرخ دالر خريد و فروش خودرو را قفل كرد

باوجود كاهــش  3تا
خودرو
55ميليــون توماني
قيـــــمت برخــي
خودروهــاي داخلي
نسبت به هفته گذشته ،ورود نرخ دالر به كانال
22هزار تومان و انتظار مشتريان براي كاهش
بيشتر قيمتها ،موجب قفل شدن بازار و توقف
معامالت خودرو در آغاز هفته جاري شد.
بهگزارش همشهري ،موج تازه ريزش قيمت
در بازار خــودرو با نزديك شــدن به زمان
آغاز بهكار رئيسجمهــوري جديد آمريكا
و ســير نزولي نرخ ارز موجــب كاهش  3تا
30ميليون توماني قيمتها شــده اما هنوز
كمتر خريداري حاضر به پذيرش ريســك
خريد خودرو اســت و هميــن موضوع به
افت شــديد معامالت در بازار خودرو منجر
شده است .آن دســته از فعاالن بازار كه با
خبرنگاران همشــهري گفتوگو كردهاند،
ميگويند :ســير نزولي نرخ ارز و چشمانداز
مثبت معادالت سياسي موجب شده اغلب
مشــتريان براي خريد خودرو دســت نگه
دارند .بهگفته فعاالن صنفــي تا زماني كه
نرخ ارز در هر محــدوده قيمتي براي مدت
 2تا  3هفته تثبيت نشــود ،نميتوان انتظار
بازگشت مشــتريان به بازار خودرو و رشد
نسبي معامالت را داشت.
ريزش 55ميليون توماني قيمت در بازار
خودرو

مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري
نشــان ميدهــد در يــك هفته گذشــته
بيشترين ريزش قيمت در بازار خودروهاي
داخلي مربــوط بهخودروهــاي مونتاژي و
گرانقيمتتر مانند هايما اس 7و دنا پالس
توربو شــارژ اتوماتيك بوده اســت .قيمت
هايما اس 7با كاهــش 55ميليون توماني

از 675ميليــون به 620ميليون رســيده و
قيمت دنا پالس توربو شــارژ اتوماتيك هم
با نزولي 24ميليون توماني از 437ميليون
به 413ميليون تومان كاهش يافته است.
بهگفتــه نايبرئيــس اتحاديــه
نمايشگاهداران و فروشــندگان خودرو
تهــران ،قيمت خودروهــا در يك هفته
گذشــته ۱۰درصد كاهش يافته است.
اســد كرمي افزود :قيمت خودرو كه از
آبا نماه ســا لجاري تا يك هفته پيش
30درصد كاهش يافته بود دريك هفته
اخير نيز۱۰ ،درصد ديگر ريزش كرد .او
تأكيد كرد :ميزان تقاضا در بازار بهشدت
پايين است .بهگفته او در روز شنبه هفته
جاري كاهــش ۵۰۰هزار تــا 5ميليون
توماني قيمتهــا در بــازار محصوالت
ســايپا و ريزش ۵۰۰هزار تا ۱۰ميليون
تومانــي قيمــت در بــازار محصوالت
ايرانخودرو را شاهد بوديم بهنحوي كه
قيمت پژو ۲۰۶تيــپ ۲به ۱۸۸ميليون،
پژو206تيپ ۵به ۲۴۷ميليون ،ســمند
(۱۷۵ )LXميليــون تومــان و ســمند
EF7بــه  ۱۹۶ميليــون ،پژوپــارس
ســال به ۲۰۵ميليون ،پژو۴۰۵GLX
دوگانهســوز ۱۸۲ميليــون ،ســورن
۲۲۹ميليون۲۰۷ ،دســتي ۲۷۴ميليون
تومان و 207پانور به ۳۰۹ميليون رسيد.
در گــروه محصوالت ســايپا نيز قيمت
سايپا  ۱۱۱به  ۱۲۳ميليون ،سايپا۱۳۱
به ۱۰۵ميليونو۵۰۰هزار ،ســايپا۱۵۱
(پرايد وانــت) ۱۱۲ميليون تومان و نرخ
تيبا ،تيبا ۲و تيبا ۲پالس نيز بهترتيب به
 ۱۲۸ ،۱۲۶و ۱۳۷ميليون تومان رسيد.
قيمت ساينا نيز به ۱۳۳ميليون ،كوييك
دنــدهاي ۱۴۳ميليــون و كوييك  Rبه
۱۴۸ميليون تومان كاهش يافت.

انتظاركاهش30درصديمجددقيمتخودرو

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان
خودرو هم در گفتوگو با همشهري ،با اشاره
به انتظار مشتريان براي كاهش بيشتر قيمت
خودرو گفت :روند ريزش قيمت خودروهاي
داخلي در يك هفته گذشته بهدليل كاهش
نرخ ارز ،تندتر شــده است .سعيد موتمني،
افزود :تــا هفته گذشــته شــاهد كاهش
33درصدي قيمت خودرو بوديم ،خريداران
و فروشندگان نيز با اين قيمتها كنار آمده
بودند و معامالت بازار خودرو جان گرفته بود
اما با كاهش نرخ دالر به كانال 22هزار تومان
دوباره شيب كاهش قيمت خودرو تندتر شد.
تا زماني كه نرخ ارز تثبيت نشود ،خريداران
عمدتا به بازار مراجعه نميكنند .بهگفته او
با توجه به اتفاقات سياســي و احتمال ورود
نرخ دالر به كانال 20هــزار تومان ،احتمال
كاهش 30درصدي مجــدد قيمت خودرو
وجــود دارد .موتمني تأكيد كرد :بررســي
قيمت خودروهاي داخلي در 28ديماه98
نسبت بهمدت مشابه پارسال نشان ميدهد
در سال گذشته با دالر 13هزارو200توماني
قيمت خودرو 206تيپ 2و سمند كمتر از
100ميليون تومان بود اما بــا افزايش نرخ
ارز قيمــت اين خودروها و ســاير كاالهاي
ســرمايهاي بيــن  70تا 80درصد رشــد
كرد .بهگفته او قيمتهــا در بازار كاالهاي
سرمايهاي با نرخ ارز ارتباط تنگاتنگي دارد
به همين دليل درصورت ورود دالر به كانال
20هزار تومان ،شــاهد كاهش 60درصدي
قيمت خودروهاي داخلي نسبت به آبانماه
امســال خواهيم بود .بهگفته او بازار خودرو
در انتظــار تخليه حباب قيمت اســت زيرا
در 28مرداد امســال با نرخ 23هزار توماني
دالر ،قيمت ســمند الايكس  150بود كه
اكنون به 170ميليون تومان رسيده است.

يها
ريزش 35درصدي بارندگ 

نقشه بارندگيهاي ايران

براساس آمارها و دادههاي منتشرشده از بدنه تحقيقاتي و
كارشناسي وزارت نيرو ،از ابتداي سال آبي 1399-1400
تاكنون (از اول مهر تا شامگاه 27دي) حوضه آبريز درياي
خزر ،طبق روال معمول پربارانترين منطقه ايران بوده
و ارتفاع ريزشهاي جوي ايــن منطقه به 153ميليمتر
رســيده؛ اما اين ميزان بارندگي 2درصد نسبت بهمدت

حوضه آبريز
اصلي

مشــابه ســال آبي قبل و 4درصد نســبت به ميانگين
دورههاي مشابه در 52سال اخير كمتر بوده است .ديگر
حوضه پربــاران ،يعني حوضه «خليجفــارس و درياي
عمان» نيز در اين دوره زماني با افت قابلتوجه بارندگي
نسبت به سال قبل مواجه شــده و ارتفاع بارشهاي آن
از 223ميليمتر در سال گذشــته ،به 137ميليمتر در
سالجاري رسيده كه نسبت به ســال قبل 39درصد و
نسبت به دورههاي مشابه در 52ســال اخير 14درصد
كاهش نشــان ميدهد .بهگزارش همشــهري ،كاهش
بارشهــاي جــوي در 3حوضــه كمبــاران «مــرزي
شــرق»« ،فالت مركزي» و «قرهقوم» نيز تكرار شده و
بارندگيهاي اين سه حوضه از ابتداي مهر تا 27ديماه
امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل بهترتيب 44 ،40
و 79درصد كاهش پيدا كرده است .براساس اين آمارها،
ركورد بدترين وضعيت بارندگي به حوزه كمباران «مرزي
شــرق» تعلق دارد كه ميانگين بارندگي آن با 79درصد
كاهش از 70ميليمتر به 15ميليمتر رســيده است .در
مقابل ،ركورد بهترين و مساعدترين وضعيت بارندگي در
اين دوره زماني به حوضــه آبريز «درياچه اروميه» تعلق
دارد كه با وجود افت 35درصدي ميانگين بارندگيهاي
كشور ،با رشد 34درصدي بارندگي نسبت به سال قبل
و افزايش 5درصدي بارندگي نسبت به ميانگين 52سال
اخير مواجه شــده است .براســاس آمارها ،در 117روز
سپريشده از سال آبي جاري ،ميانگين ارتفاع ريزشهاي
جوي در اين حوضه به 98ميليمتر رسيده است.

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

زده و بازار خودرو بالتكليف اســت .موتمني
شرط بازگشت مشــتريان به بازار خودرو را
تثبيت حداقل  3هفتهاي نرخ ارز دانســت و
افزود :بازار خودرو از چهارشنبه هفته گذشته
قفل شده و تا زماني كه نرخ ارز تثبيت نشود،
مشــتريان واقعي براي خريد خودرو ريسك
نميكننــد و داللهــا نيز انگيــزهاي براي
سرمايهگذاري در بازار خودرو ندارند .او افزود:
بهنظر ميرسد روند كاهش نرخ ارز ادامهدار
خواهد بود ؛ با اين روند شاهد كاهش بيشتر
قيمت خودرو خواهيم بود.

موتمني از احتمال تأثير پذيري بيشتر قيمت
خودروهاي خارجي از نــرخ ارز خبر داد و
افزود :در اسفندماه سال گذشته كه نرخ دالر
16هزار تومان بود قيمت ســانتافه به يك
ميليارد و 100ميليون تومان رسيد اما وقتي
دالر وارد كانال 33هزار تومان شد ،نرخ اين
خودرو نيز به 3ميليارد تومان رسيد.
رشد عرضه و توقف معامالت خودرو

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

چشمانداز سكته 50درصدي در بازار خودرو

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان
خودرو با رد احتمال افزايش قيمت خودرو در
بازار شب عيد و رشد احتمالي و نسبي تقاضا،
گفت :بايد قبول كنيم افزايش قيمت خودرو
ناشي از تقاضاي كاذب و هجوم سرمايههاي
ســرگردان به بازار بوده اســت و در چنين
شرايطي حتي احتمال افزايش قيمت خودرو
در بازار شب عيد نيز وجود ندارد .بهگفته او
معدود مشــترياني كه خواســتار تبديل به
احسن كردن خودروهايشان هستند نيز به
انتظارتثبيت قيمتها در بازار نشســتهاند.
موتمنــي تأكيد كرد :اگر دولــت آمريكا به
برجام بازگردد شاهد ســكته 50درصدي
در بــازار خودرو خواهيم بــود همانطور كه
پس از تعطيالت با آغاز بهكار همه بازارهاي
سرمايهاي ازجمله بازار خودرو و سير نزولي
نرخ ارز شاهد ريزش قيمتها هستيم.

وضعيت بارشهاي جوي ايران در سال آبي  1399-1400در مقايسه با دورههاي گذشته

آمارهاي وزارت نيرو از كاهش 35درصدي بارندگيهاي سال آبي جاري
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حكايت دارد

بارانهاي زمســتاني بند آمده و
آب
عقبماندگي بارندگيهاي امسال
را بيشتر كرده است .روند صعودي
بارشهاي جوي در 2سال اخير كه
بهزعم برخي ،نشــانه ورود اقليم كمباران ايران به دوره
ترسالي بود ،حداقل در يكماه اخير تغيير كرده و دوباره
آمارهاي بارندگي با افت قابلتوجهي مواجه شده است.
به گزارش همشهري ،آمار و ارقام دفتر مطالعات پايه منابع
آب وزارت نيرو نشان ميدهد :ميانگين ارتفاع كل ريزشهاي
جوي در 117روز سپري شده از سال آبي ( 1399-1400از
ابتداي مهر تا 27ديماه امسال) به 82ميليمتر رسيده كه
اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته
(127ميليمتــر) بالغبر 35درصد و نســبت بــه ميانگين
دورههاي مشابه در 52سال اخير (94ميليمتر) 13درصد
كاهش يافته است .براساس اين آمارها ،حجم كل بارشهاي
جوي از اول مهر تا شامگاه 27ديماه معادل 135ميليارد و
138ميليون مترمكعب بوده است.

كارتخوانها و پايانههاي فروشگاهها
در تور مالياتي
بانك مركزي اتصال 120هزار پايانه
فروشگاهي بدون پرونده مالياتي را قطع كرد

ميزان بارش اول مهر تا 28دي( 1399ميليمتر)

درصد اختالف نسبت به

سال آبي
1399-1400

سال آبي
1399-1398

متوسط 52ساله

سال آبي -1399
1398

متوسط 52ساله

درياي خزر

153

156

160

-2

-4

خليجفارس و درياي عمان

137

223

160

-39

-14

درياچه اروميه

98

73

93

34

5

فالت مركزي

48

85

57

-44

-16

مرزي شرق

15

70

28

-79

-46

قرهقوم

49

81

53

-40

-8

كل كشور

82

127

94

-35

-13

روي ترسالي حساب نكنيد

از ســال 97تاكنون ،روند بارشهاي جوي در ايران با
تغيير محسوسي با ســالهاي قبل از آن مواجه شده؛
اما بهواسطه ماهيت خشك و كمباران اقليم ايران ،در
طول همين 2سال نيز متوليان امر بهويژه كارشناسان
وزارت نيرو نسبت به خوشبيني مفرط نسبت به اين
وضعيت هشدار دادند و آغاز دوره ميانمدت ترسالي در
ايران را بعيد دانستند .اين رويكرد از يكسو بهواسطه
تراز نامســاعد ذخاير و مصارف آبي كشــور و از سوي
ديگر بهواســطه احتمال موقتيبودن بهبود بارشها
تحتتأثير تغييرات اقليمــي زودگذر و ناپايدار ،تالش
داشــت از ترويج نگاه خوشبينانه به بارشهاي جوي
و درنتيجه كاهــش مالحظات مربوط بــه بهرهوري و
درســت مصرفكردن آب جلوگيري كند .اكنون ،در
شــرايطي كه اقليم ايران يكماه از پربارانترين فصل
خود را پشتسر گذاشــته ،آمارهاي رســمي از افت
قابلمالحظــه بارندگيهاي كشــور خبــر ميدهد و

امالك شهرداريها در بورس انجام شود.
نقد خبر :مبادله امــاك مازاد شــركتها و نهادهاي دولتي و
غيردولتي در طول چند دهه گذشته يكي از معضالت اقتصادي
بوده است .در شيوه ســنتي فروش امالك هميشه امكان رانت
و تباني وجود دارد و به جرأت ميتوان گفت در طول ســالهاي
گذشــته هزاران ميليارد تومان تباني از اين طريق انجام شده و
شــركتهاي زيادي بهدليل تباني انجام شده در روش سنتي از

طرفداران نظريه ورود كشور به دوره ترسالي را با چالشي
جدي مواجه ميكند .پيشازاين نيز كارشناسان گفته
بودند كه آسيبها و كمبارانيهاي دوره خشكسالي اخير
بهاندازهاي بوده كه حتي درصورت وقوع دوره ترسالي
ميانمدت در اقليم ايران نيز احتمال جبران آنها چندان
قوي نيست.
ورود سامانه جديد بارشي از فردا

اگرچه مقايســه نقطهبهنقطه آمارها از افت محســوس
بارندگي در كشور حكايت دارند ،اما احتمال جبران اين
عقبماندگيها در اثر بارشهاي آتي دور از انتظار نيست؛
هرچند درصورت افزايش بارندگي در ماههاي پيشرو،
همچنان اين موضوع نميتواند بهمنزله وقوع ترســالي
قلمداد شود .به گزارش همشــهري ،تازهترين اطالعيه
سازمان هواشناسي ،از ورود سامانه بارشي جديد از سمت
شمال غرب كشور از فردا (سهشنبه) حكايت دارد كه به
موج جديد بارشها در كشور دامن خواهد زد.
اين محل متضرر شدهاند .تجربه اثبات كرده راهكارهاي سنتي
ديگر جواب نميدهد و الزم است راهكارهاي جديدي براي فروش
امالك مازاد همه نهادها درنظر گرفته شود .شهرداريها در كنار
دولت يكي از بازيگران اصلي بازار مسكن هستند و عرضه امالك
آنها بر بستر كارا و شــفاف بورس ميتواند به شفافيت بيشتر در
زمينه فروش امالك مازاد منجر شود و در عين حال منافع آنها را
در زمينه فروش اين امالك بيشينه كند.

120هزار پايانه فروشــگاهي فاقد پرونده مالياتي ،بهدســتور بانك
مركزي ،خاموش شــد .دارندگان كارتخوان يا فروشگاههاي داراي
پايانههاي فروش بايد گوش به زنگ باشــند؛ چون ممكن است آنها
هم بهزودي شاهد قطع اتصال كارتخوانها يا پايانههاي فروش خود
به حسابهاي بانكيشان باشند ،مگر اينكه پرونده مالياتي تشكيل
دهند .نگراني عمده فعاالن اقتصادي و اصناف بهويژه صاحبان مشاغل
خرد ازجمله صاحبان كســبوكار در روستاها و شهرهاي كوچك،
مشاغل خانگي و همچنين بسياري از كساني كه از طريق شبكههاي
اجتماعي به فعاليت اقتصادي مشغول هستند ،اين است كه آيا اجراي
این قانون ،كسبوكارشان را مختل نميكند؟
مهران محرميان ،معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي ميگويد:
ي ماده ۱۱قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه
مراحل عملياتيساز 
مؤديان تا قبل از پايان امسال به پايان ميرسد .بهگفته او قطع اتصال
۱۲۰هزار پايانه فروشــگاهي مربوط به كســاني بوده كه يا پرونده
مالياتي ندارند يا پرونده ناقص دارند يا دارنده پايانه فوت شده است.
قانون چه ميگويد؟

ماده 11قانون پايانههاي فروشــگاهي و ســامانه مؤديان ،بانك
مركزي را موظف ميسازد با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف
مدت يك سال به ســاماندهي دســتگاههاي كارتخوان بانكي يا
درگاههاي پرداخت الكترونيك اقــدام كنند و با ايجاد تناظر بين
آنها با مجوز فعاليت و شــماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به
هريك از پايانههاي فروش ،شناسه يكتا اختصاص دهد .همچنين
پس از تخصيص شناسه يادشده ،همه تراكنشهاي انجام شده از
طريق حسابهاي بانكي متصل به دستگاههاي كارتخوان بانكي
و نيز درگاههاي پرداخت الكترونيك بهعنوان تراكنشهاي بانكي
مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حســاب بانكي محسوب شده و
بانك مركزي موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوط،
اطالعات اين تراكنشهاي بانكي ،شــامل مانده اول دوره ،وجوه
واريزي ،وجوه برداشت شــده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي
را بهمنظور تكميل پايگاه اطالعــات هويتي ،عملكردي و دارايي
موديان را بهصورت آنالين در اختيار ســازمان امور مالياتي قرار
دهد.
قانون يادشده به صراحت ميگويد :پس از انقضاي موعد (گذشت
زمان) مذكور در اين ماده ،اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و يا
درگاههاي پرداخت الكترونيك كه تعلق آنها به مودي معين توسط
سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد ،به شبكه پرداخت بانكي
كشور ممنوع اســت .به همين دليل بانك مركزي و حسب مورد
همه بانكها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات
بهرهبرداران همه دســتگاههاي كارتخوان بانكــي و پايانههاي
پرداخت الكترونيك را به سازمان امور مالياتي اعالم كنند.
هدف؛ شفافيت در اقتصاد

بهگزارش همشهري ،ماده 169مكرر قانون مالياتيهاي مستقيم
ميگويد :بهمنظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام
يكپارچه اطالعات مالياتي ،پايگاه اطالعات هويتي ،عملكردي و
دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطالعات مالي ،پولي و
اعتباري ،معامالتي ،سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي
در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود .با اجراي اين قانون
همه وزارتخانهها ،مؤسســات دولتي ،شــهرداريها ،مؤسسات
وابســته به دولت و شهرداريها ،مؤسســات و نهادهاي عمومي
غيردولتي ،نهادهاي انقالب اســامي ،بانكها و مؤسسات مالي
و اعتباري ،سازمان ثبت اســناد و امالك كشور و ساير اشخاص
حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كــه اطالعات مورد نياز پايگاه
فوق را در اختيــار دارند و يا بهنحوي موجبــات تحصيل درآمد
و دارايي براي اشخاص را
فراهم ميآورند ،موظفند
ماليات مضاعف نگيريد
اطالعــات مــورد نظــر
با اجراي قانون ماليا تهاي مستقيم
قانونگــذار را در اختيــار و دسترسي سازمان امور مالياتي به
سازمان امور مالياتي قرار اطالعات بانكي ،مالــي و داراييهاي
شــهروندان بهنظر ميرسد اشراف
دهند.
اطالعات مالي شهروندان
شفاف ميشود

مالياتي بر داد و ســتدهاي تجاري
افزايش مييابد درحاليكه وضع ماليات
بر تراكنشهاي بانكي ،به پنهانكاري
اقتصادي منجر خواهد شــد و شائبه
اخذ ماليات مضاعف را ايجاد ميكند.
مهران محرميان ،معاون فناوريهاي
نوين بانك مركزي پيشتر به همشهري
گفته بود بانك مركزي با وضع عوارض
يا ماليات بر تراكنشهاي بانكي مخالف
است چون اين كار مردم را در مقابل
حاكميت قــرار ميدهــد .او درباره
نگرانيها از پيامدهاي منفي تشكيل
پرونده براي دارنــدگان پايانههاي
فروشگاهي و دستگاههاي كارتخوان
تأكيد ميكنــد :بانك مركزي مجري
قانون مصوب مجلس است و به همين
دليل در طراحي سامانهها بهگونهاي
عمل ميكنيم كه فضاي كســبوكار
سالمتر و شــفافتر با احتمال وقوع
پايين تخلف باشد .محرميان ميگويد:
هدف ما دور كردن تخلفات و تقلبها
از محيط كسبوكارها و كمك به رقابت
شفاف است.

اگر شــما فعال اقتصادي
هســتيد ،فرقي نميكند
كــه يــك كســبوكار
كوچك داشــته باشــيد
يا آنالين خريــد و فروش
كنيد يــا اينكــه صاحب
شركت يا كارخانه باشيد،
مهم اين اســت كه همه
اطالعات هويتي و مكاني
و مجوزهــاي فعاليــت
اقتصــادي و همچنيــن
مجوزهاي مربوط به انجام
معامالت تجــاري و عقد
قراردادهاي شما در اختيار
سازمان امور مالياتي قرار
ميگيرد .چــه كااليي را
خريده باشيد چه فروخته
باشيد ،چه كااليي را صادر
كرده باشيد يا واردات داشــته يا با شخص يا نهاد ديگري قرارداد
امضا كرده باشــيد؛ همه دادوستد شــما زير ذرهبين قرار دارد.
دوربينهاي مالياتي حتي خريد و فروش ارز و سكه طال و بارنامه
جابهجايي بار و مسافر و همچنين همه بيمهنامهها و خسارتهاي
دريافتي از سوي شركتهاي بيمهاي را ثبت ميكنند.
تالش براي پنهان كردن اطالعات مالي هم بيفايده اســت زيرا
سازمان امور مالياتي به اطالعات مالي ،پولي و اعتباري و سرمايهاي
همه شــهروندان دسترسي دارد و گردش ســاالنه نقل و انتقال
سهام و ساير اوراقبهادار ،گردش و مانده ساالنه انواع حسابهاي
بانكي ،گردش و مانده ساالنه انواع سپردهها و سود آنها ،تسهيالت
بانكي اعم از ارزي و ريالي را در اختيار خواهد داشت و حتي تمام
داراييهاي افراد شامل اموال و امالك و نقل و انتقال آنها را رصد
ميكند.
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تب نزول در بازارها داغتر شد

بورس ،ارز و طال ركوردهاي سقوط و كاهش نرخ و شاخص را شكستند
فاصله 35درصدي قيمت ميوه و سبزي
در ميادين و مغازهها

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و ترهبار با مغازههاي سطح شهر
قيمتدرميادين قيمتدرمغازهها اختالفقيمت
ناممحصول
(درصد)
(تومان)
(تومان)
39
14.000
8.500
سيبقرمز
38
16.000
9.900
سيب زرد
42
17.000
9.900
پرتقالتامسونشمال
39
20.000
12.200
پرتقالتامسونجنوب
32.5
18.500
12.500
نارنگيشمال
33
16.500
11.000
نارنگيجنوب
32
21.000
14.200
انار
36
28.000
17.900
گالبي
47
23.500
12.500
انگور
38
20.500
12.700
كيوي
38
195.000
121.300
جمع انواع ميوه
مقايسهقيمتانواع سبزي وصيفي درميادينميوه و ترهبار بامغازههاي سطح شهر
قيمتدرميادين قيمتدرمغازهها اختالفقيمت
ناممحصول
(درصد)
(تومان)
(تومان)
17
11.000
9.100
خيار رسمي و رويال
19
13.500
10.900
خيارگلخانهاي
28
9.000
6.500
گوجهفرنگيبوتهاي
29
12.500
8.900
گوجهفرنگيگلخانهاي
31.5
9.500
6.500
كدومسمايي
37
9.500
6.000
بادمجان
18
5.500
4.500
سيبزميني
31.5
7.000
4.800
پياز زرد
46
18.000
9.700
لوبياسبز
39
10.000
6.100
سبزيهايبرگي
31
105.500
73.000
جمعسبزيوصيفي

نانهاي سوپرماركتي ،چند؟

برند
نانآوران
سهنان
گندمك
نوينپخت
هايفود
نانآوران
سهنان
سحر
سحر
نانآوران

قيمت انواع نان در سوپرماركتهاي تهران
مشخصات
نان جو 280-گرمي
نان ساندويچ 300-گرمي
نان روستايي 5-عددي
نان كرهاي طاليي 180-گرمي
نان لواش كم نمك 10-عددي
مينيتست420-گرمي
نان تست هفتغله 530-گرمي
نان ساندويچي فرانسوي 5-عددي
بربريسبوسدار
تست سفيد پرونان 500-گرمي

قيمت(تومان)
7.500
4.000
4.000
7.000
4.000
8.500
14.500
10.000
4.800
9.000

سقوط اعتماد در بازار سرمايه

قيمت هر دالر آمريكا در 70روز گذشته 28درصد كاهش يافته است
قيمت هر دالر آمريكا از هفته دوم آبانماه تاكنون
دالر
28درصد افت كرده است و ظرف 2روز گذشته
كانال 23هزار تومان را هم شكست و به 22هزار و
900تومان رســيد .بررســي زماني اين نزول با
رويدادهاي تاريخي نشــان ميدهد دليل اين نزول عمدتا ناشــي از
خوشبيني به آينده سياسي و همينطور افزايش اميدواري به آزادسازي
بخشي از منابع ارزي بلوكهشده ايران اتفاق افتاده است.
به گزارش همشــهري ،اواخر هفته قبل رئيسجمهوري با بيان اينكه
اگر منابع ارزي بلوكهشده ايران آزاد شــود ،قيمت هر دالر آمريكا به
15هزار تومان ميرسد ،به بازار ارز عالمت داد .حسن روحاني به تأثير
افزايش منابع ارزي در اختيار بانك مركزي بر بازار ارز اشاره داشت .اشاره
ي 7ميليارد دالر از منابع ارزي بلوكهشده
روحاني به اين بود كه با آزادساز 
ايران در كرهجنوبي ،دست ارزي بانك مركزي براي كنترل بازار و شايد
تزريق بيشتر ارز به بازار بازتر ميشود .هنوز ترديدهاي بسياري درباره
آزادسازي سريع منابع ارزي ايران پس از استقرار دولت جديد آمريكا
وجود دارد ،اما نميتوان كتمان كرد كه پيروزي جو بايدن در انتخابات
آمريكا ،اميدواري به حل تنشهاي سياسي را افزايش داده و اين موضوع
اثر خود را بر بازار ارز و ساير داراييهاي سرمايهاي گذاشته است .طبق
تحليلهاي خوشبينانه انتظار ميرود با افزايش جريانات ورودي ارز به
كشور ،بحرانهاي ارزي يكدهه گذشته به پايان برسد.
اقتصاد ايران در دهه 90ســه بحران ارزي بزرگ را پشتسر گذشته
است .نخستين بحران ارزي از تابستان سال 90آغاز شد و در زمستان
سال 91به پايان رسيد .دومين بحران ارزي از زمستان 1396آغاز شد
و در مهرماه سال 97بهپايان رسيد و سومين بحران ارزي هم از آذرماه
پارسال شروع شد و در 11آبانماه امسال به پايان رسيد .بررسي روند
اين 3بحران ارزي نشان ميدهد احتماال مقطع فعلي ،نقطه پايان 3دوره
بحران ارزي در يكدهه گذشته است .درصورت بهبود همزمان مناسبات
سياسي و ساختارهاي اقتصاد كالن ،بحران ارزي دستكم به سبك و
سياق دهه 90ديگر تكرار نميشــود .اما در مقابل ،چنانچه موانع رفع
تنش سياسي برطرف نشود و روند ورود منابع ارزي به كشور همچنان
با محدوديت مواجه باشد ،چندان نميتوان نسبت به پايان بحرانهاي
ارزي اميدوار بود.
نزول 28درصدي

آمارها نشان ميدهد قيمت هر دالر آمريكا از هفته دوم آبانماه تاكنون
28درصد افت كرده و از 32هزار تومان به محدوده 23هزار تومان رسيده
است .ظرف چند روز گذشته حتي قيمت هر دالر آمريكا كانال 23هزار
تومان را هم شكســت و به 22هزار و 900تومان رسيد .بررسي دوره
زماني نزول قيمت دالر از 11آبانماه تاكنون نشان ميدهد بخش عمده
ت تأثير اميدواري به حل تنشهاي سياسي اتفاق افتاده؛
اين نزول تح 
چنانكه اين نزول دقيقا از زمان شكســت دونالد ترامپ در انتخابات
آمريكا و اميدواري به پايان سياست فشار حداكثري مشاهده شده است.
در چنين شــرايطي انتظار ميرود با كاهش تنشهاي سياسي بانك
مركزي بتواند منابع ارزي بلوكهشــده ايران در ساير كشورها ،ازجمله

با نزول 3/5درصدي بورس بحران بياعتمادي به سياستگذاران در بازار سرمايه عميقتر شد

كرهجنوبي و عراق را كه جمعا بيش از 13ميليارد دالر برآورد ميشود،
آزاد كند .كارشناسان ميگويند آزادســاز 
ي منابع ،اثر عميقي بر بازار
ارز ميگذارد .با اين حال ،بهزعم كارشناسان حل تنشهاي سياسي و
ي منابع ارزي ايران با وجود آنكه براي آرامش بازار ارز ضروري
آزادساز 
است ،اما فقط در يك دوره كوتاهمدت قادر است قيمتها را كاهش دهد
و براي حل بحرانهاي ارزي بايد ساختارهاي اقتصاد كالن اصالح شود.
كنترل يكساله

با وجود آنكه قيمت ارز تحتتأثير انتظاراتي كه نسبت به آينده بهوجود
آمده در حال كاهش اســت اما اغلب تحليلگران بر اين باورند كه حل
تنشهاي سياسي و آزادســاز منابع ارزي بلوكهشــده ايران در ساير
كشــورها راهحل كوتاهمدت اســت و براي بلندمدت بايد اصالحات
اقتصادي را در پيش گرفت.
علي ديني تركماني ،اقتصــاددان در اينباره ميگويــد :تا زماني كه
مشكالت ســاختاري اقتصاد ايران حل نشود و مســائل پيراموني آن
برطرف نشود ،نميتوان انتظار داشت كه بازار ارز اصالح و حتي تكنرخي
شود .دليل آن هم ،عد م تعادلهاي شديدي است كه در اقتصاد ما وجود
دارد .او تأكيد ميكند :اگرچــه در چندهفته اخير بهدليل اتفاقاتي كه
در عرصه رياستجمهوري آمريكا رخ داده ،بخشــي از انتظارات بازار
فروكش كرده ،اما براي اعمال سياســت ارزي جديد مسئوالن حتما
بايد پيشبيني شرايط سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي را درنظر
داشته باشند.
مهدي رضايتي از تحليلگران مالي ،درباره روند عرضه و تقاضاي دالر
ميگويد :معموال در شرايطي كه دولت 30-40ميليارد دالر مازاد عرضه
در اختيار داشته باشد بهراحتي ميتواند چندسال قيمت ارز را هرچه
بخواهد تعيين كند .اما محاســبات نشــان ميدهد چنين مازادي در
دسترس نيست .او ميافزايد :هرچند دولت ميتواند با اهداف سياسي
پيش از انتخابات قيمت دالر را به محدوده زير 20هزار توماني برساند،
اما با اين كار محركهاي قاچاق كاال ،تقاضاي گردشگري ،فرار سرمايه
و حتي رشد پايه پولي جبران كسري بودجه را فعال ميكند .بنابراين
بعيد است بيشتر از دورهاي يكساله توان اجراي سياست نرخ ارز ثابت
را داشته باشد .او همچنين درباره اثر اليحه بودجه 1400بر قيمت دالر
ميگويد :از منظر اليحه بودجه ،دالر به شــرط فروش نفت ميتواند
حوالي  22تا 24هزار تومان كسري بودجه را پوشش دهد .بهگفته او از
منظر برابري قيمت خريد اگر سال پايه را  1376در نظر بگيريم ،قيمت
ارز با خطاي 10-15درصدي در پايان سال 1400در محدوده 24هزار
تومان تخمين زده ميشود.
مظفر عليخاني ،معاون استانها و تشكلهاي اتاق بازرگاني ايران هم
با بيان اينكه وضعيت برجام و بازگشت همه بازيگران به برجام بر بازار
ارز تأثيرگذار اســت ،ميگويد :بخشي از شــرايط نرخ ارز ميتواند به
سياســتهاي ارزي و تجاري مرتبط باشد .بهطور قطع ،سياستهاي
ك
بانك مركزي ميتواند در شــرايط بازار ارز تعيينكننده باشد و بان 
مركزي ميتواند نرخ ارزها را در دامنهاي مديريت كند تا شــوكهاي
شديد به بازار وارد نشود.

همگام با افت قيمتها در ســاير بازارهاي
بورس
دارايي ،فرايند نزول قيمتها و شاخصها در
بازار سهام هم شتاب گرفته است .با كاهش
3.5درصدي شــاخص بورس در مبادالت
ابتداي هفته ،در مجموع ميزان افت بازار ســهام از 19مردادماه
تاكنون به مرز 43درصد رسيده؛ در اين مدت 3هزار ميليارد تومان
از ارزش بازار سهام كاسته شده است .به باور كارشناسان آنچه به
تداوم نزول بورس منجر شده ،ازدسترفتن اعتماد سرمايهگذاران
به سياستگذاران است.
بهگزارش همشهري ،نزول بازار ســهام پيشتر از ساير بازارهاي
دارايي آغاز شد .شاخص كل بورس تهران از 20مردادماه وارد كانال
نزولي شد و در همين مدت قيمتها در بازار طال و ارز مسكن در
حال رشد بود .حتي اين روند روبهرشد تا هفته دوم آبانماه ،يعني
تا زمان مشخصشــدن نتايج انتخابات رياستجمهوري آمريكا،
بيوقفه ادامه داشت .شــاخص بورس اما در اين مدت فقط بهجز
يك دور رشد كوتاهمدت در آبانماه در 5ماه گذشته بهطور مداوم
نزول كرده و با 43درصد افت از محدوده 2ميليون و 100هزار واحد
به محدوده يكميليون و 187هزار واحد رســيده است .شاخص
كل بورس تهران در اين مقطع 913هــزار واحد كاهش يافته و
3هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركتهاي حاضر در بورس
و فرابورس كاسته شده است .اين نزول بيوقفه در روز شنبه هم با
3.5درصد افت شاخص ادامه يافت.
تحليلگران هركدام از ديدگاه متفاوتي به داليل نزول بورس نگاه
ميكنند .برخي بر اين باورند كه در مردادماه امسال قيمت سهام
شركتها به چنان حدي از رشد رسيده بود كه ديگر براي خريد
توجيه نداشــت .محمدمهدي رباطي ،كارگزار بورس در اينباره
ميگويد :مهمترين دليل بروز اتفاقات اخير در بورس تهران ،رشد

شكست در عرضههاي دولتي و شبهدولتي

مكث

نان نخســتين و مهمترين جايگاه را در ســبد
سوپرماركت
مصرفي خانوار دارد و البتــه اين مختص ايران
نيست .در تمام كشــورهاي دنيا با فرهنگها و
عادات غذايــي مختلف ،نان با وجود شــكل و
شــيوههاي متفاوت پخت ،يكي از اصليترين اركان تغذيه شناخته
ميشود .در ايران بهويژه طي 3دهه اخير در كنار نانهاي سنتي مسطح
مثل سنگك و تافتون و ...نانهاي حجيم و صنعتي هم جاي خود را در
ســفره مردم باز كردهاند و افزايــش تقاضا و مصرف ايــن نوع نانها
توليدشان را نيز افزايش داده است .توليد نانهاي صنعتي ابتدا با يك
نوع نان معروف فرانسوي به نام باگت شروع شد ولي بهمرور زمان تنوع
در توليد اين نانها افزايش يافت و امروزه انواع نانهاي حجيم و البته
غيرحجيم با شــيوه توليد صنعتي در سوپرماركتها و فروشگاههاي
مخصوص عرضه نان در دسترس مردم قرار گرفته است .معروفترين
نانهاي صنعتي موجود در سوپرماركتها از برندهاي سه نان ،گندمك،
سحر ،نانآوران ،نوينپخت وهايفود هستند .توليدات اين شركتها
برخالف توليدات كارگاههايي كه در محلههاي مختلف مشغول كار
هستند بهصورت صنعتي بسته بندي ميشود و در انواع برشها و براي
كاربردهاي مختلف در دسترس شهروندان قرار ميگيرد .مصرف اين
نانها از سوي كارشناسان تغذيه نيز بهدليل هضم آسانتر نسبت به
نانهاي سنتي ،توصيه شده است اما نداشتن قابليت لقمه شدن ،ايرادي
است كه باعث ميشود مصرف آنها با بعضي غذاها سخت باشد .البته
اين نكته را هم نميتوان ناديده گرفت كه نانهاي حجيم براي تهيه
ساندويچ بســيار كاربرديتر از نانهاي سنتي هستند .شركتهاي
توليدكننده نان صنعتي انواعي از نانهاي غني شده را نيز ارائه كردهاند
و استفاده از آرد جو ،سبوس و غالت ديگر در تهيه اين نانها ،توليدات
آنها را نزد مــردم محبوبتر از قبل كرده اســت .قيمت در برندهاي
مختلف چندان متفاوت نيست و غيراز انواع غني شده ،قيمت يك بسته
500گرمي از نانهاي تست يا حجيم كمتر از 10هزار تومان است.

سقوط دالر به كانال22هزار تومان

عكس :همشهري /امير رستمي

مقايسه قيمتها نشان ميدهد در مجموع قيمت
تر هبار
ميوه و محصوالت فرنگي و ســبزي در ميادين
ميوه و ترهبار شــهرداري 35درصد ارزانتر از
ميانگين قيمت در مغازههاي ميوهفروشي سطح
شهر است .بهگزارش همشهري ،مقايســه قيمتهاي درج شده در
نرخنامه ميادين ميوه و ترهبار با ميانگين قيمت مغازههاي سطح شهر
نشان ميدهد با وجود كاهش اندك قيمت بيشتر انواع ميوه و سبزي
طي يك هفته اخير در ميوهفروشــيها ،كماكان اختالف قيمت در
برخي از ميوهها ازجمله پرتقال و بعضي ســبزيها ازجمله لوبياسبز
بيش از 40درصد است .هماكنون پرتقال تامسون شمال در ميادين با
قيمت 9هزارو900تومان عرضه ميشــود درحاليكه در مغازههاي
ميوهفروشــي 17هزار تومان است .قيمت لوبياســبز نيز در ميادين
9هزارو 700و در مغازهها بهطور ميانگين 18هزار تومان است .در ديگر
محصوالت هم فاصله قيمت بهطور ميانگين باالي 30درصد است.

از اواخر هفته قبل تب نزول دربازارها داغتر شد.
بازارها
موج تازه سقوط نرخها و شاخصها در بازارها از
هفته دوم آبانماه شروع شــده است .بهزعم
كارشناسان اين نزول در بازارها درصورت حل
تنشهاي سياســي ميتواند در كوتاهمدت تقويت شــود ،اما در
بلندمدت براي ايجاد تعادل در بازارها بايد ساختارهاي اقتصاد كالن
اصالح شود.
بهگزارش همشهري ،سناريوي نزول فراگير در همه بازارها در حال
اجراست از بازار طال و ارز گرفته تا بورس و مسكن و حتي خودرو .اما
چرا بازارها در حال نزولاند .شــواهد آماري نشان ميدهد كاهش
انتظارات تورمي ،رشــد توليد و همچنين اميدواري براي كاهش
تنشهاي سياســي پس از شكســت دونالد ترامپ در انتخابات
رياستجمهوري ازجمله داليل آغاز روند نزولي در بازارها بوده اما
بهنظر ميرسد كاهش انتظارات تورمي هم بر بستر اميدواري نسبت
به حل تنشهاي سياسي در حال وقوع است.
اكنون دو طيف از تحليلگران و كارشناسان با ديدگاه صفر و يك رودر
روي يكديگر قرار گرفتهاند .برخي بر اين باورند مشكالت اقتصادي

ايران صرفا ريشه در تصميمهاي نادرست اقتصادي دارد و سياست
در آن نقشي ندارد .برخي ديگر نیز صرفا تنشهاي سياسي را عامل
بحرانهاي اقتصادي ايران معرفي ميكنند .درحاليكه بررسيها
نشان ميدهد هر یک از اين دو موضوع به تناسب عمق اثر گذاري
شان در مشــكالت اقتصادي ايران نقش داشتهاند .شاهد اين ادعا
واكنشي است كه بازارها از هفته دوم آبانماه تاكنون به رويدادهاي
سياسي نشان دادهاند .درحاليكه قيمتها بهويژه طال و ارز و مسكن
تا قبل از انتخابات آمريكا به سرعت در حال رشد بودند بعد از مشخص
شدن نتايج اين انتخابات شروع به نزول كردند .از آن زمان تاكنون
قيمت هر دالر آمريكا 28درصد و سكه طال 34درصد افت كرده است.
بازارهای سهام و مســكن هم در اين دوره با نزول مواجه شدهاند.
بهزعم كارشناســان درصورتيكه تنشهاي سياسي كاهش يابد و
تحريمها تا حدودي رفع شود ميتوان به تداوم روند نزولي بازارها
در كوتاهمدت و يا يك دوره يكســاله اميدوار بود اما در بلندمدت
بايد به سمت اصالح ساختارهاي اقتصادي حركت كرد .البته نسخه
كارشناسان براي همه بازارها يك نســخه واحد نيست و بسته به
بازارهاي مختلف با يكديگر فرق دارد.

صرفنظر از نزول 43درصدي بورس در 160روز گذشــته ،بهنظر ميرسد شكست در عرضه اوليه صندوق دولتي پااليش يكم و
شستا دليل عمده گسترش بياعتمادي در مجموعه بازار سرمايه بوده است .آمارها نشان ميدهد قيمت واحدهاي پااليش يكم
تاكنون 58درصد كاهش يافته و از 13هزار و 100تومان به 5570تومان رسيده است .سهامداران در اين مدت با زيانهاي سنگيني
مواجه شدهاند .در زمان عرضه واحدهاي اين صندوق ،سياستگذاران بارها بهصورت رسمي از مردم دعوت كردند تا در اين صندوق
سرمايهگذاري كنند .ارزش سهام شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) هم سرنوشت مشابهي داشت .مطابق آمارهاي
موجود ارزش سهام اين شركت نيز تاكنون 70درصد افت كرده و از 6500تومان به 1950تومان رسيده است .اين نزولهاي مداوم
به اعتراض گسترده سهامداران ازجمله تازهواردها منجر شده است ،زيرا بخش عمده سهامداران با خريد سهام اين نوع شركتها
در جريان عرضههاي اوليه براي نخستينبار وارد بورس شدهاند .بهزعم تحليلگران نزول سنگين سهام شستا و پااليش يكم خود
به عاملي پرقدرت براي ازدسترفتن اعتماد در بازار سرمايه تبديل شده است .روز شنبه بهدنبال نزول دوباره ارزش واحدهاي
صندوق پااليش يكم ،محسن زنگنه ،عضو كميســيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه ارزش صندوق پااليش نصف قيمت شده
است ،با حالت اعتراض نوشت« :ارزش صندوق پااليش يكم با افت ۵۰درصدي به ۵۵۰۰تومان رسيد .وعده دالر ۱۵هزار توماني
رئيسجمهور هم بر تراكم صفهاي فروش بورس اضافه كرد ».نيما آزادي ،كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه عرضه صندوق
سرمايهگذاري پااليش يكم به اعتماد سرمايهگذاران ضربه بزرگي زده ،در اينباره در كانال شخصياش نوشت« :اين نزول قيمت با
ذات بازار ارتباطي ندارد و تخلف است .با اعتماد سرمايهگذاران چه كردهاند؟»

سقوط 700هزار توماني نرخ سكه در 2روز

قيمت سكه در 70روز اخير 34درصد كاهش يافته است
افت 77هزار تومانــي طال و 700هزار
سكهوطال
توماني سكه تنها در 2روز ،آخر هفته
شگفتانگيزي را براي بازار فلز زرد رقم
زد .بهگزارش همشــهري ،قيمت هر
سكه طرح جديد از هفته دوم آبانماه و بعد از مشخصشدن
نتايج انتخابات آمريكا5 ،ميليون تومان افت كرده است .همگام
با آغاز افت قيمتها در بازارها ،قيمت هر سكه طرح جديد هم
با نزول مواجه شــد و در اين مدت بيشترين افت در اين بازار
ثبت شد؛ بهطوريكه قيمت هر سكه طرح جديد از هفته دوم
آبانماه تاكنون بيش از 5ميليون تومان معادل 34درصد افت
كــرده اســت و از 15ميليونو400هــزار تومــان بــه
10ميليونو300هزار تومان رسيده است .بهطور كلي قيمت
طال تابعي از نرخ دالر در بازار داخلي و قيمت هر اونس طال در
بازارهاي جهاني است .با اين شرايط بهنظر ميرسد تا زماني
كه افت قيمت دالر و بازارجهاني طال ادامه داشته باشد ،روند
نزولي قيمت سكه متوقف نخواهد شد.
درحاليكه بهاي اونس در طول هفته گذشته به نسبت ثابت
بود ،از روز چهارشنبه قيمت جهاني وارد فاز نزولي شد و تا روز
شنبه ،افت 25دالري بهاي اونس را در بازارهاي جهاني شاهد
بوديم .همزمان در داخل كشور ،روند كاهش قيمت دالر كه
در طول هفته گذشته ادامه داشت ،از چهارشنبه شيبي تندتر
بهخود گرفت و دالر طي  2روز كاري پنجشنبه 25ديماه تا

شنبه 27ديماه ،از كانال 24هزار تومان به 22هزار تومان افت
كرد .اين تغييرات در بازار طال و ســكه نيز تغييرات شديدي
ايجاد كرد بهطوريكه قيمت طال بيش از 70هزار تومان افت
كرد و سكه تا نزديكي كانال 9ميليوني پايين آمد .كارشناسان،
كاهش قيمت دالر را بــهصحبتهاي اخير رئيسجمهوري
درخصوص كاهش قيمت دالر تا محــدوده 15هزار تومان و
همچنين نزديكشدن به زمان جابهجايي قدرت در آمريكا
نسبت ميدهند و ادامه روند كاهشي در بازار طال را نيز دور
از انتظار نميدانند .نايبرئيس اتحاديه طال و جواهر تهران
از احتمال ادامه كاهش قيمت ميگويــد و ميافزايد :بهنظر
ميرسد كه با روند كاهش نرخ ارز ،بازهم شاهد كاهش قيمت
سكه و طال در بازار داخلي باشيم ،البته اگر اتفاق خاصي رخ
ندهد بازار اين وضعيت را حفظ خواهد كرد و روزهاي آينده
نوع دارايي
مظنه تهران
طالي 18عيار (گرم)
سكه طرح جديد
سكه طرح قديم
نيم سكه
ربع سكه
سكه يك گرمي

با كاهش نرخ ارز ،نزول قيمتها در بازار سكه و طال را شاهد
خواهيم بود .محمد كشتيآراي از پيشبيني رقم دقيق براي
افت قيمت خودداري ميكند و آن را مرتبط با بهاي جهاني
طال ميداند :طبيعي اســت كه اگر قيمت دالر كاهش يابد،
در بازار سكه و طال نيز شاهد پايينآمدن قيمتها باشيم اما
نميتوان رقم دقيقي از ميزان كاهش را پيشبيني كرد ،بايد
ديد اگر دالر به كانال 15هزار تومان بازگردد ،نرخ اونس جهاني
چقدر است و با احتســاب قيمت جهاني و نرخ ارز ميتوان
نسبت به ارزشگذاري سكه و طال اقدام كرد.

تغييرات قيمت طال و سكه در بازار تهران طي يك هفته گذشته
شنبه 27دي
چهارشنبه 24دي
شنبه 20دي
4.340.000
4.670.000
4.750.000
1.001.880
1.078.069
1.096.537
10.300.000
10.870.000
11.000.000
10.100.000
10.700.000
10.800.000
5.550.000
5.900.000
5.850.000
3.500.000
3.900.000
3.950.000
2.100000
2.280.000
2.300.000

بسيار پرشتاب و بيقاعدهاي بود كه در چندماه اول سال ۹۹شاهد
بوديم .در مقابل اما برخي ديگر از تحليلگران بر اين باورند كه ريشه
نزول بورس ،گسترش بياعتمادي در بين سهامداران است.
ديــدگاه دوم اكنــون طرفــداران بيشــتري دارد .بهزعم آنها
سياستگذاران در ابتداي سال براي جبران كسري بودجه ،مردم را
به سرمايهگذاري در بورس تشويق كردند اما بعد از آنكه 100هزار
ميليارد تومان از نقدينگي مورد نياز از بازار تامين شد ،بازار سهام
عمال از اولويت سياستگذاران خارج و اين موضوع به سلب اعتماد
سرمايهگذاران منجر شد .نيما آزادي ،كارشناس بازار سرمايه در
اينباره نوشت :براي ريشهيابي مشكالت اين روزهاي بازار بايد ديد
قيمت سهام ايرانخودرو با چراغ سبز چه افرادي در بهار امسال
300درصد رشــد كرد .اگر اين موضوع بررسي شود پاسخ همه
سؤاالت پيدا ميشود.
محسن عباســي ،ديگر كارشــناس بازار ســرمايه با بيان اينكه
وعدههاي حمايت از بورس پوچ بوده اســت ،ميگويد :بازگشت
اعتماد به بورس نيازمند تزريق دســتكم  ۳۰تا ۴۰هزار ميليارد
تومان منابع مالي اســت و اين رقم كمتر از يكهشتم آن چيزي
است كه دولت و شبهدولت از بورس درآمد داشته است .او تأكيد
ميكند :دولت و شركتهاي شبهدولتي بهبهانه تأمين مالي در اوج
قيمتها سهام خود را فروختند .او ميافزايد :در زمان حاضر وضع
بنيادين شركتها و عملكردشــان بهمراتب بهتر از ابتداي سال
است ،اما ترسي كه عملكرد سياســتگذاران به جان سهامداران
انداخته ،آنها را سراسيمه از اين بازار خارج ميكند.
بهگفته او وعدههاي حمايت از بورس عــاوه بر غيرحرفهايها،
كارشناسان و تحليلگران را نيز گمراه كرد .عباسي ادامه ميدهد:
اين كار باعث ازبينرفتن اعتماد ســرمايهگذاران عادي و حتي
سرمايهگذاران حرفهاي به متوليان و سياستگذاران شده است.

تغييرات قيمت يك هفته
410.000
94.657
700.000
700.000
300.000
450.000
200.000
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دوشنبهاي با 2فينال

دياباته از آخرين حضورش در تبريز
خاطرات خوبي دارد .او سال گذشته در
روزي كه مظاهري دروازهبان تراكتور بود،
هتتريك كرد تا استقالل استراماچوني4
بر 2برنده از زمين خارج شود

در 2بازي مهم امروز4 ،تيم برتر فصل گذشته ليگ
به مصاف هم ميروند

ليگ برتر فوتبال ايران امروز با برگزاري 2بازي
حساس و ســنگين در تهران و تبريز پيگيري
ميشــود؛ 2مســابقهاي كه 4تيم حاضر در آن
4تيم برتر فصل گذشــته هستند .پرسپوليس،
استقالل ،فوالد و تراكتور تيمهاي اول تا چهارم
ليگ نوزدهم ،امروز در يازدهمين هفته از ليگ
بيســتم به مصاف هم ميروند تا بخش مهمي از
معادالت صدر جدول را حل كنند .اين 4تيم به
همراه ســپاهان فصل گذشــته حلقه تيمهاي
مدعي  -موسوم به  - Big5را تشكيل داده بودند
و در اين فصل نيز همگي مدعي قهرماني هستند.
اگرچه فعال در باالي جدول نفتآبادان ،گلگهر و
تا حدودي پيكان هم به اين جمع اضافه شدهاند.
اما در نهايت قهرمان ليگ بيستم نيز بهاحتمال
زياد از جمع همين گروه  Big5بيرون خواهد آمد.

استقالل با 3غايب و يك خاطره
در ايــن فصل اغلــب دوئلهاي 6امتيــازي ميان
تيمهاي مدعي با تساوي به پايان رسيده و شايد به
همين دليل است كه هنوز هيچ تيمي نتوانسته فرار
بزرگ را در صدر جــدول آغاز كند و چهره «مدعي
اصلي» را بهخودش بگيرد .پرســپوليس در 2هفته
متوالي با سپاهان و استقالل مســاوي كرد و حاال
اين ســومين دوئل 6امتيازي اين تيــم با مدعيان
خواهد بود .فوالد هم در تقابل با تراكتور و سپاهان
به  2نتيجه مساوي رسيده تا از 6دوئل برگزارشده
ميان مدعيان4 ،بــازي با نتيجه تســاوي به پايان
برســد .در 2بازي ديگر فوالد در اهواز استقالل را
برده و سپاهان هم در تبريز تراكتور را شكست داده
است .تراكتور و استقالل از ساعت 14:30امروز در
تبريز براي كسب نخســتين برد بزرگ و 6امتيازي
اين فصل تــاش ميكنند .درحاليكه اســتقالل
هنوز خاطره شــيرين برد 4بر 2فصل گذشــته در
همين ورزشگاه يادگار امام را بهخاطر دارد؛ بردي
كه با هتتريك دياباته بهدســت آمد و اوجگيري
تيم اســتراماچوني را بهدنبال داشــت .استقالل و
تراكتور با 6گل خورده صاحب بهترين خط دفاعي

ليگ بعد از پرسپوليس (4گل خورده) هستند و اين
نكته احتمال كمگل شدن بازي را باال ميبرد .البته
فراموش نكنيم كه استقالل و پرسپوليس هم هفته
گذشــته با 2خط دفاعي برتر فصل مقابل هم قرار
گرفتند اما جدالشــان 4گل داشت .تراكتور امروز
همه بازيكنانش را در اختيــار دارد و مربي اين تيم
ديروز قول ســورپرايزكردن آبيها را داده است .در
مقابل ،اســتقالل از تركيب 11نفرهاش در داربي،
احمد موسوي و آرش رضاوند را بهدليل مصدوميت
در اختيار ندارد و ســبحان خاقانــي نيز همچنان
غايب است.
پرسپوليس ،نيازمندترين مدعي
اما تيمي كه امروز بيشــتر از همه مدعيان تشــنه
پيروزي خواهد بود ،پرسپوليس است .ممكن است
در تبريز يك نتيجه مســاوي هم بتواند هر دو تيم
استقالل و تراكتور را راضي كند ،اما در تهران 2تيمي
به مصاف هم ميروند كه هر دو با 6تساوي امتيازات
زيادي را از دســت دادهاند .رتبه دهم پرسپوليس
اگرچــه بهخاطر بازيهــاي عقبافتــاده اين تيم
است ،اما اگر 6امتياز از اين 2بازي عقبافتاده را هم
بهحساب پرســپوليس بريزيم ،باز هم سرخپوشان
از رتبه چهارم باالتر نخواهند رفــت .بنابراين آنها
حتي درصورت بردن آن دو بــازي هم به پيروزي
مقابل فوالد نياز مبرم دارند .ضمن اينكه 4مساوي
پياپي در ليگ ،وضعيت تيم يحيي را كامال خطرناك
كرده و آنها طاقت پنجمين توقف متوالي را ندارند.
آنچه پرسپوليســيها را اميــدوار ميكند ،نمايش
خوب آنها در نيمه دوم داربي اســت .موقعيتهاي
سرخپوشان در آن بازي اغلب با پاسهاي بلند پشت
مدافعان استقالل بهدست آمد و خبر خوب براي آنها
اين اســت كه مدافعان فوالد هم همان نقطهضعف
استقالليها را دارند .پرسپوليس امروز بيپروا حمله
خواهد كرد اما بايد حواسش به خط حمله فوالد و
بهخصوص زوج پاتوسي و فرشاد احمدزاده هم باشد.
پرسپوليس با هر نتيجهاي اين بازي را ببرد 4رتبه در
جدول صعود خواهد كرد.

نكته بازي
اگر زحمتي نيست ،وقت بردن شده

پرســپوليس امروز با فوالد خوزســتان بازي دارد .آخرين
پيروزي سرخپوشان در يك مســابقه رسمي به روز دهم آذر
و پيروزي  3بر صفر برابر شــهرخودرو برميگردد .بنابراين
هماكنون 49روز است كه سرخپوشــان در هيچ مسابقهاي
برنده نشدهاند .يك روز داور مقصر بوده ،يك روز تيم استرس
فينال آسيا را داشــته ،يك روز با ناراحتي بعد از شكست در
فينال مواجه بوده و خالصه همينطــور تا آخر .درنهايت هم
معلوم شد مقصر گل دقيقه 93مهدي قائدي ،همنام او يعني
مهدي رسولپناه بوده كه قرار شد به زور و ضرباالجل برود.
فقط خواســتيم بگوييم اگر زحمتي نيســت ،بين همه اين
داستانها و بهانه گرفتنها ،يك تالشــي هم براي كسب 3
امتياز كنيد .رقبا كج دار و مريز دارند جلو ميروند.
خدا رحم كرد

فكري به دياباته اعتقاد دارد

محمود فكري امسال رابطه خوبي با خارجيهاي استقالل نداشته؛ تا جايي كه فعال ميليچ جمع آبيها را ترك كرده و شايعه احتمال جدايي
دياباته در پايان نيمفصل رسانهاي شده است .حاال سرمربي آبيها در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي با تراكتورسازي اعالم كرده به دياباته
اعتقاد دارد و روي او حساب باز كرده است .فكري در اين خصوص گفته است« :شيخ يكي از بازيكنان حرفهاي و خوب ما بوده و سال گذشته
آقاي گل شده است .من بهعنوان سرمربي تيم باتوجه به فضايي كه بهوجود آمده بايد هزينههايي را بدهم .اين بازيكن را در ابتداي نيمه
دوم داربي به زمين فرستاديم ،چراكه اعتقاد داشتيم شيخ ميتواند به ما كمك كند و اگر بدنش آماده نيست ،بايد او را در شرايط مسابقه
قرار دهيم تا هم در بازيهاي ليگ و هم در آسيا به استقالل كمك كند .شيخ بازيكن بزرگي است و خودم به او اعتقاد دارم و اميدوارم هرچه
سريعتر به مرز آمادگي برسد».

چراغ سبز پرسپوليس به ترابي

اينطور كه بهنظر ميرســد مهدي ترابي فاصلهاي تا جدايي از العربي قطر ندارد .نشريه الرايه قطر گزارش داده يوسف المساكني مهاجم
تونســي كه بهتازگي قراردادش را تا پايان فصل 2023با الدحيل تمديد كرده ،قرار است با قراردادي قرضي به العربي منتقل شود و جاي
مهدي ترابي را بگيرد .جالب اينكه درست پس از انتشار اين خبر كادرفني پرسپوليس بهنوعي به بازگشت ترابي چراغ سبز نشان داده است.
حميد مطهري ،دستيار گلمحمدي در اين خصوص گفته است« :ما خيلي خوب زواياي نقلوانتقاالت را رصد ميكنيم .با مديريت و كادرفني
هماهنگ ميكنيم در پستهايي كه نياز داريم بهخصوص خط حمله تقويت شويم .ما تيم خوبي هستيم ،ولي ميدانيم نياز به تقويت داريم.
بايد قرارداد ترابي را در قطر ببينيم چطور است و بعد از آن اقدامات الزم را بهموقع انجام خواهيم داد .در اينكه ترابي به لحاظ اخالقي و فني
بازيكن توانمندي است ،شكي نيست».

امباپه ،ممفيس ،كريم

خط حمله رئال مادريد با اين مثلث تكميل ميشود
با وجــود تعريــف تصنعــي پوچتينو
از امباپــه بهنظر ميرســد رابطه بين
ســرمربي جديد پاريســنژرمن با
ســتاره فرانســوي زياد خوب نباشد.
امباپه مدتي است افت كرده و اين خبر
خوشحالكنندهاي براي رئال مادريد
اســت .او در دقيقــه ۷۹بازي بــا آنژه
تعويض شد و تصاوير نشــان ميداد از
اين تعويض خوشــحال نيســت .رئال
اما به افــت اين بازيكــن كاري ندارد و
بهگفته خبرنگاران نزديك به باشــگاه
مثل رونســرو براي خريــدش دچار
ترديد نشــده اســت .با بازگشت نيمار
از مصدوميت ،دوبــاره همه توجهها به
ستاره برزيلي اســت .امباپه در پاريس
نفر اول نيســت امــا در مادريد ممكن
اســت اول باشــد .نيمار البته اعتراف
كرده كه در دورهاي كه در رســانهها و
شبكههاي اجتماعي از بازياش انتقاد
ميشــد و به تمارض و شــيرجه زدن
متهم ميشــد ميخواســته فوتبال را
كنار بگذارد .رئال در ۲۵بازي اين فصل
تنها ۳۵گل زده كه اين اصال آمار خوبي
نيست .با تبديل شدن ادن آزار به كاكا و

طلسم او در مادريد ،باشگاه نياز به يك
خريد فوقكهكشــاني تازه دارد .حدود
۴۰۰ميليون يــورو از هزينههاي رئال
براي خريد ســتارههاي جديد شامل
آزار ۱۰۰ميليــون  ۴۰ +تا ۶۰ميليون
بند متغيــر ،لوكا يوويــچ ۶۰ميليون +
۵ميليونبندمتغير،ميليتائو۵۰ميليون
يورو ،اودريوســوال  ۳۰ميليــون يورو،
رودريگو  ۵۰و وينيسيوس ۴۰ميليون
يورو هيچ فايدهاي بــراي رئال مادريد
نداشــته .شــايد ممفيس ديپاي كه
ماههاســت مورد توجه رونالدو كومان
قرار دارد اما بارسلونا بهدليل مشكالت
اقتصادي قــادر به خريد او نيســت در
نقلوانتقاالت زمســتاني به رئال بيايد.
با رفتن قرضــي يوويچ ،مهاجم هلندي
سابق منچستر و فعلي ليون گزينه ارزان
و مناسبي است .خريدن او تنها۵ميليون
يورو هزينه ميبرد .ممفيس زماني در
مصاحبهاي از آرزويــش براي بازي در
رئال صحبت كرده بود .بنزما هم كه تنها
اميد گلزني در خط حمله است روزهاي
ســختي را ســپري ميكند .دادگاه او
درباره پرونده اخاذي از والبوئنا دوباره به
جريان افتاده و ممكن است  4تا  6سال
زندان برايش به همــراه بياورد .دعوت
دوباره او به تيم ملي فرانسه هم دوباره به
جريان افتاده و يكي از نامزدهاي رياست
فدراسيون فوتبال فرانسه گفته كه اگر
برنده شود ،نخستين كاري كه ميكند
اين اســت كــه ديديه دشــان را وادار
بهدعوت از اين بازيكن به تيم ملي
كند .دشان در مصاحبه تازهاي
گفته كريم را هرگز نميبخشد
چون تهمتي كه اين بازيكن
به او زده ،قابل جبران نيست.
بنزما گفته بود دشان بهدليل
ريشــه الجزايــري او از تيم
ملــي خطــش زده .كانتونا
هم يكبــار اتهام مشــابهي
به دشــان وارد كــرد و گفت
حاتم بنعرفا بهدليل ريشــه
غيرفرانســوياش دعــوت
نميشــود كه بعدا مجبور
به عذرخواهي شــد .دهها
بازيكني كه در اين سالها
در تيم ملي بازي كردهاند
ريشه غيرفرانسوي و عمدتا
آفريقايي دارند.

استقالل بايد ۱۴۰هزار دالر به بودوروف بدهد
فيفــا بــا بررســي پرونــده نيكوالي
بودوروف ،باشگاه استقالل را به پرداخت
نزديك به 140هزار دالر محكوم كرد.
مسئوالن استقالل دفاعيات خود را در
قبال اين بازيكن ارائــه كردند اما مورد
پذيرش قرار نگرفت و بايــد تا يكماه
ديگر اين مبلغ را كــه چيزي در حدود
3ميليارد و500ميليون تومان ميشود،
پرداخت كنند .بــا توجه به هزينههاي
باالي ارائــه پرونده بــه دادگاه ،CAS
بهنظر نميرســد مســئوالن استقالل
چنين تصميمي بگيرنــد و بايد دنبال
راهي براي پرداخت مطالبات بودوروف

باشــند .بــودوروف نيمفصــل ليگ
سال گذشته به اســتقالل پيوست اما
فرصت كافي براي بازي پيــدا نكرد تا
بهراحتي بهدليل پرداخت نشدن بموقع
مطالباتش ،خواهان كل قراردادش شود.
ديگر پرونده اســتقالل شكايت آندرهآ
استراماچوني و دســتيارانش است كه
هنوز رأي قطعي براي آن صادر نشــده
است ،چراكه باشــگاه استقالل حداقل
در اين پرونده ادعــا ميكند دفاعيات
محكمــي دارد تــا مبلغ درخواســت
يكميليونو380هزار يورويي سرمربي
ايتاليايي پيشين خود را كم كند.

با رحمان تا 1400؟

رحمانرضاييهمچنانبدونكسبپيروزيبهكارشادامهميدهد؛
آيااوازحمايتباالدستيهابرخورداراست؟

ذوبآهن با رحمان رضايــي از 33امتياز
ممكن فقط 7امتيــاز گرفته و تيمش در
رده ماقبل آخر جدول قرار دارد ولي هنوز
مسئوالن باشگاه دســت به ايجاد تغيير
در كادر فني نزدهاند .عليرضا منصوريان
و وحيد فاضلي كه تيمهايشــان باالتر از
ذوبآهن قرار داشــتند ،بركنار شدند و
ماشينســازي هم در هفته پنجم وحيد
بياتلو را بركنار كرد اما داســتان رضايي
در نوع خودش پيچيده اســت .او در اين
هفتهها با مسئوالن باشگاه ازجمله رسول
كربكندي بهشــدت اختالف پيدا كرده
و حتي بعد از شكســت برابر سايپا هم از
كربكندي شــديدا انتقاد كرد .كربكندي
پيش از اين بــازي اعالم كــرده بود اگر
رحمــان از 5بــازي آينــدهاش حداقل
11امتياز نگيرد بركنار ميشود .رحمان هم
از رسانهاي شدن اين اولتيماتوم بهشدت
شاكي بود؛ اولتيماتومي كه نشان ميدهد
ذوبيها الاقل تا نيمفصل رحمان رضايي
را بركنــار نميكنند .چنــد روز قبل هم

موسوي الرگاني نماينده مجلس با انتشار
يك توييت مدعي شــد رحمان رضايي با
استفاده از رانت سرمربي ذوبآهن شده و با
وجود نتايج ضعيفش هنوز هم از اين رانت
برخوردار است .شائبه حمايت از رضايي
حتي قبل از شروع فصل هم مطرح بود و
برخي نسبت به اين انتخاب از باشگاه انتقاد
كردند .يكي از بازيكنان قديمي ذوبآهن
درخصوص اينكه چرا رضايي هنوز بركنار
نشده ،به همشهري ميگويد« :من دليل
اين موضــوع را نميدانم و نميتوان همه
تقصيرها را هم گردن ســرمربي انداخت.
ولي مــا هم شــنيدهايم كــه ميگويند
رضايي از نهادهاي باالتر حمايت ميشود
و نميدانيــم اين موضــوع حقيقت دارد
يا خير ».رضايي همچنان اميدوار اســت
كه وضعيت تيمش را تغييــر دهد و بايد
ديد در اين زمينه به خواستهاش ميرسد
يا اتفاقات ديگري رخ خواهــد داد .البته
ادامه نتايج ضعيف ،او را بهسمت درهاي
خروجي باشگاه خواهد برد.

آنقدر كه فرشيد باقري در اين مدت براي استقالل دردسر درست
كرده ،تاپترين ستارههاي فوتبال دنيا تيمشان را اذيت نكردهاند.
يعني حتي نيمار با آن عاصي بودنش با پاريسنژرمن مهربانتر
بوده .استاد يك روز استوري خشمآلود ميگذارد ،يك روز خواهان
دريافت رضايتنامهاش ميشود و يك روز هم از اينكه دير به زمين
ميرودابرازشكايتميكند.اينآخريهمعاليبود؛تمريننكردن
بعد از نيمكتنشيني در داربي .برادر جان يك نگاهي به كارنامه و
كيفيت خودت بينداز ببين واقعا درخور اين همه ناز و ادا هست يا
نه .برخي مواقع آدم رفتار بازيكنان ايرانــي را ميبيند با خودش
فكر ميكند خدا رحم كرد اينها قابليت خيلــي خاص و ويژهاي
ندارند ،وگرنه صبح به صبح  80ميليون نفر بايد صف ميكشيديم
و خدمتشان سالم ميكرديم.
اصال اولتيماتوم يعني چي؟

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

يادداشت

شما رفتي ،فحش بده!

در مورد بشار و دوگانه تاريخي حرف و عمل
رسول بهروش

روزنامه نگار

مصاحبه اخير بشــار رسن ،هافبك پيشين پرســپوليس در يك
شبكه تلويزيوني قطري باعث دلخوري برخي هواداران فوتبال در
ايران شده است .جان كالم اين است كه اينها ميگويند چرا عرض
ارادت رسن به پرســپوليس در اين مصاحبه كم بود و چرا او گفت
به داليل فني يا حتي رسانهاي راهي ليگ قطر شده است .از قرار
معلوم اين قبيل منتقدان انتظار داشتند رسن در شبكه تلويزيوني
قطر بگويد« :ليگ شــما خيلي مزخرف و سطح پايين است و من
فقط بهخاطر پول بيشتر حاضر شدم با ترك پرسپوليس ،به ليگ
بنجل شما بيايم » .اين انتظارات اما واهي است .ژاوي هرناندس با
آن عظمتش وقتي براي كار به قطر رفت كلي از فوتبال اين كشور
تعريف كرد ،درحاليكه خودش و حتي خود قطريها ميدانستند
اين حرفها زائد است.
نميشود براي كار راهي يك كشور ديگر شد و بعد دارايي جامعه
ميزبان را تحقير كرد .شايد تنها كسي كه در جهان ميتوانست اين
كار را انجام بدهد كارلوس كيروش بود(!) بقيه آدمها به سفرهاي
كه از آن نان برميدارند احترام ميگذارند.
باز خدا پدر و مادر بشار رســن را بيامرزد كه مثل برخي مدعيان
جگرسوخته ايراني بالفاصله بعد از مواجهه با دالرهاي نفتي لوگوي
باشگاه جديدش را ماچ نكرد .بشار  3سالونيم در پرسپوليس بازي
كرد ،يك سر سوزن حاشيه نداشت و بهگفته مديران خود باشگاه
هر فصل قيد اســتفاده از بند فســخ قراردادش را زد .يك جايي
باالخره تصميم گرفت برود؛ مثل ترابي ،عليپور ،خليلزاده ،علي
كريمي ،اميد ابراهيمي ،پژمــان منتظري و 100نفر ديگر .تفاوت
معنادار دستمزد دالري و ريالي ،اين بازيكنان را وسوسه ميكند
و رسن هم از اين قاعده مستثني نيســت .او بهعنوان يك بازيكن
خارجي در فوتبــال ايران چه بايد ميكرد كه نكرد؟ كســي كه با
وجود مرگ مادرش كنار تيم ماند و كمك كرد ،تعهدش را انجام
نداده؟ خيلي از بازيكنان ايراني قبــل از عقد قرارداد با تيم جديد
حتي حاضر نيستند يك جلسه تمريني سبك برگزار كنند ،چون
نگران هستند در همان تمرين مصدوم شوند و باشگاه جديد زير
بار مداوا و پرداخت دستمزد نرود .در چنين فرهنگي ،بشار رسن
قبول كرد توافق با باشگاه قطري را تا بعد از فينال ليگ قهرمانان
آسيا به تعويق بيندازد .بيش از اين ،ديگر چه انتظاري از او داشتيد؟
اتفاقا كاش كمــي از اين مرام ،در وجود برخــي بازيكنان داخلي
پيدا ميشد.
ميگويند چرا رسن آنجا از قطريها تعريف كرده؛ مشكلي نيست،
شما اگر فرصت كار در كشور خارجي را پيدا كرديد ،به كل مملكت
آنها فحش بدهيد تا عرق و تعصبتان به ايران ثابت شود! مشكل
تاريخي ما اين است كه خيلي مواقع به حرف آدمها نگاه ميكنيم
نه عمل آنها .رسن كارش را براي پرسپوليس كرد و يك روز باالخره
بايد ميرفت .يكي مثل مامه تيام بهخاطر پول بيشتر ،فقط 6ماه بعد
از حضور در استقالل از اين تيم جدا شد و يكي مثل مهدي ترابي
كه خودش را عاشق سينهچاك پرسپوليس جا ميزد ،بعد از يك
سالونيم بازي براي اين تيم شبانه به قطر گريخت .كاش اينها به
اندازه بشاري كه امروز فحش ميخورد ،وفا داشتند.
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برای مقابله با فساد چه کردیم؟

مبارزه با فساد با ابزار شفافيت

همشهري برنامهها و اقدامات مجموعه مديريت شهري براي جلوگيري از تخلفات و فساد سازمانيافته در شهرداري را بررسي ميكند

عكس :همشهري /احمد سيد پور

شوراي پنجم در اين مسير 3 ،راهبرد اصلي را براي رفع
ادامه از
صفحه اول فساد و تحقق شفافيت در دستور كار قرار داده است.
اولين و زمينهايترين كاري كه در شوراي شهر انجام شد تصويب مصوباتي
بود كه رويههاي سليقهاي در شهرداري تهران را قاعدهمند كند .متأسفانه
در فرايندها و بهطور مشــخص در حوزه شهرســازي و صدور مجوزهاي
ساختماني ،آييننامههاي متعددي وجود داشت و بهطور مشخص  2محمل
بهوجود آمده بود كه امضاهاي طاليي با نرخ باال در آنها شــكل ميگرفت،
بهدليل پتانسيلي كه آن نهادها داشتند تا تخلفات را قانوني كنند .منظور از
اين  2نهاد «شــوراهاي معماري» و «كميســيونهاي داخلي» است .در
شــوراي پنجم با تصويب  2مصوبه حدود اختيارات و وظايف هر دوي اين
نهادها قاعدهمند شد .تصميماتي كه شوراهاي معماري در دورههاي قبل
ميگرفتند بسيار بيقاعده و خالف اصول طرح تفصيلي و مبتني بر منافع
گروههاي خاصي بود كه قرار بــود از آن منافع بهرهمند شــوند .وقتي ما
شــوراهاي معمــاري را قانونمنــد كرديم بخشــي از اين تــاش براي
رسميتبخشي به تخلفات بهسوي كميسيونهاي داخلي حركت كرد كه
آن هم با مصوبه شــوراي پنجم درباره حدود و اختيارات كميسيونهاي
داخلي محدود شد.
طبعا صرف تصويــب مصوبات ،بدون اجراي آنها كمكي به كاهش فســاد
نخواهد كرد .دومين كاري كه شوراي پنجم و بنده در كميته شفافيت و شهر
هوشمند در دستور كار قرار داديم ،تمام الكترونيك كردن فرايندها با تكيه
بر فرايندهاي محمل فساد بود .بهطور مشخص فرايند معامالت و فرايند
صدور گواهيهاي ساختماني  2حوزه اولويتدار بود كه پتانسيلهاي فسادزا
داشت و كارها در آن بهصورت دستي انجام ميشد .ما تمامالكترونيك كردن
آنها را در دستور كار قرار داديم و در بسياري بخشها ازجمله صدور پايانكار
پيشرفتها در تمامالكترونيك كردن موفقيتآميز بود اما در فرايند صدور
پروانه متأسفانه بهدليل رويههاي ريشهداري كه سالهاست وجود داشته
عجالتا بخشي از فرايند بهصورت تمامالكترونيك انجام ميشود و درصدديم
در ماههاي باقيمانده كل فرايند صدور پروانه بهصورت تمامالكترونيك ،از
طريق حساب شهروندي افراد در سامانه «تهران من» و بدون نياز به هرگونه
مراجعه به شهرداري يا دفاتر خدمات الكترونيك شهر ،كل فرايند با مراجعه
شهروندان به سايت قابل انجام باشد .چنانكه هماكنون دسترسي افراد به
اطالعات و آرشيو پروندههاي فعالشان در حوزه شهرسازي از طريق حساب
شهرونديشان در سايت «تهران من» امكانپذير شده است و شهروندان
براي اطالع از محتويات پرونده خود هيچ نيازي به مراجعه به شهرداري يا
دفاتر خدمات الكترونيك شهر ندارند.
همچنين تمامالكترونيــك كردن معامالت بر مبنــاي مصوبه خردادماه
سال ۹۷شوراي شهر در دســتور كار قرار گرفت ازجمله دريافت اسناد و
بازكردن پاكتها هصورت تمامالكترونيك كه االن درحال طي كردن فاز
آزمايشي است .اميدواريم صورت وضعيتها و ديگر مراحل انجام معامالت
را نيز در ماههاي باقيمانده از شوراي پنجم تمامالكترونيكي كنيم و با اينكار
زمينههاي فسادزا در مراحل مختلف معامالت را از بين ببريم.
اما سومين و اصليترين راهكاري كه شوراي پنجم و مديريت شهري براي
كاهش فساد در پيش گرفتند افزايش شفافيت در اين سازمان بود .تجربه
جهاني نشان داده فسادهايي كه شكل سيستماتيك ميگيرند و خيلي در
رگ و ريشه يك سازمان باقي ميمانند و تبديل به رويههاي جاري ميشوند،
اين نوع فســاد جز از طريق نظارت همگاني قابل رفع نيســت .هر نظارت
متمركز در قالــب افراد و نهادهاي نظارتي اغلب يــك حلقه به حلقههاي
موجود اضافه ميكند و بهاصطالح صرفا نرخ را باالتر ميبرد ولي به كاهش
فساد منتهي نميشود درحاليكه با تحقق شفافيت ،چشم ناظر ميليونها
شهروند ميتواند با كمترين هزينه به پيشگيري از فساد منجر شود.
اگر بخواهيم با فســادهايي كه به شكل سيســتماتيك رخ ميدهد صرفا
بهصورت موردي برخورد كنيم ،هرچند نفر كه از يك طرف دستگير شوند،
از طرف ديگر صدها نفر بهدليل پتانسيلهاي فســادزا رشد ميكنند .به
همين دليل پيشگيري از فساد اصليترين دســتور كار شوراي شهر بوده
است .بهعنوان نمونه ،زماني كه قرار شــد شوراهاي معماري مناطق فقط
تصميماتشان را در سامانه ثبت كنند بسياري از افراد حاضر در اين شوراها
ديگر تصميمات خالف قاعده نميگرفتند .زماني كه قرار شــد اطالعات
پروانههاي ساختماني در سايت شفاف منتشر شــود بسياري از تخلفات
جدي كه در دورههاي گذشــته بهصورت عادي و معمول رخ ميداد ديگر
امكان تحقق نداشت چراكه ديگر نميشد با زد و بند با چند نفر از مديران اين
تخلفات را رفع و رجوع و از چشمها پنهان كرد .اين بار چشم ناظر ميليونها
شهروند كار نظارت را انجام ميداد .تحقق شفافيت با راهاندازي وبسايت
شفاف ( )shafaf.tehran.irدر فروردينماه ۹۷در دستور كار قرار گرفت
و از آن زمان تاكنون اطالعات بسياري از فرايندهاي مختلف در شهرداري
تهران روي اين وبسايت منتشر شده است.
اولين حوزهاي در شهرداري كه مشمول شفافيت شد ،حوزه مالي و معامالت
بود .در نخستين مرحله اطالعات قراردادهاي بيش از يك ميليارد تومان
روي وبسايت شفاف منتشر شد و بهتدريج سقف قراردادها به قراردادهاي
كالن (باالي 330ميليون تومان) كاهش پيدا كرد و بهتدريج اقالم بيشتري
از اطالعات قراردادها نيز در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت .اكنون
چند هفتهاي اســت كه اطالعات قراردادهاي متوسط (باالي ۳۳ميليون
تومان) هم به اطالعات موجود در وبسايت شــفاف اضافه شده و انتشار
اطالعات انواع ديگر معامالت ،عالوه بر اطالعات مناقصات در دســتور كار
قرار گرفت و در اين راســتا اطالعات مزايدهها و قراردادهاي مشاركتي و
قراردادهاي ملكي ،حوالهها و تهاترها نيز روي سايت قرار گرفتند .اليحه و
مصوبه بودجه ساالنه هم در فرمت استاندارد و قابل تحليل روي وبسايت
منتشر شده است .گزارشهاي مالي شهرداري تهران هم بهصورت انتشار
درآمد و هزينه ماهانه و همچنين گزارشهاي ساالنه ازجمله گزارشهاي
تفريغ بودجه شهرداري از سال 87به بعد انتشار پيدا كرده است.
دومين حوزه پرفساد حوزه شهرســازي بود كه در اين بخش هم اطالعات
پروانههاي ســاختماني صادر شــده از ســال 97به بعد منتشر شد .همه
پروانههاي ساخت كه بعد از سال 97تشكيل پروانه دادهاند و در دوره اخير
مديريت شهري بررسي شــده و ازجمله صورتجلسات شوراي معماري
همراه با اطالعات پروانه منتشر شــده است .همين انتشار عمومي كمكي
بود تا مصوباتي كه براي قاعدهمند كردن داشتيم و همچنين اقدامات براي
تمامالكترونيك كردن با تحقق شفافيت و انتشار عمومي اطالعات حوزه
شهرسازي تكميل شود و در ميانمدت اين حوزه پرفساد به حوزه كمفساد
و شفاف تبديل شود .سابقه طرح تفصيلي و تغييرات پهنهها و پارسلهاي
مختلف شــهر كه قبال در انحصار چند نفر خاص بود روي نقشه تهران در
دسترس عموم قرار گرفت و همچنين اطالعات پروانههاي صادره در باغها
از ســال 9۲به بعد و همچنين اطالعات پروانههاي داراي تغيير كاربري از
سال ۹۷به بعد هم روي سايت شفاف منتشر شد.
از ديگر اطالعات منتشر شده ،اطالعات شركتها و سازمانهاي شهرداري
است كه در سالهاي گذشته به «حياطخلوت» شهرداري تهران مشهور
شده بود .اطالعات صورتهاي مالي اين سازمانها و شركتها از سال 90به
بعد در قالب فايل اكسل منتشر شد .همچنين اطالعات مديران و كاركنان
شهرداري تهران و اطالعات ســفرهاي خارجي مديران برمبناي مصوبه
مديريت تعارض منافع منتشــر شــد .اطالعات روزبازارها و كيوسكها،
اطالعات پيامهاي ثبت شــده در سامانههاي 137
ادامه در
صفحه 17
و  1888و همچنين نســخه كامــل پژوهشها و
كتابهاي شــهرداري تهران ديگر اقالمي بود كه در وبســايت شفاف
منتشر شد.
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كاهش تخلفات در شهرداري
محسنهاشــمي
ر فســنجا ني ،
رئيس شــوراي
شــهر تهــران:
تخلفــات قانوني در
شــهرداري تهران
بهشدت كم شده و در برخي موضوعات حتي به
صفر هم رسيده است .اما تخلف موضوعي است
كه در هر صورت امكان دارد با زد و بندهايي اتفاق
بيفتد .از اينرو بناي شوراي شهر تهران و مديريت
شــهري در دوره جاري اين است كه هميشه هر
سوتزني(افشاكنندگان فساد) كه در امر نشان
دادن تخلفات انجام شــود را بــه فوريت مورد
رســيدگي قرار دهد ،مگر اينكــه اطالعي از آن
نداشته باشــيم .البته گاهي فرض سيستمهاي
اطالعاتي در پيگيري تخلفات اين اســت كه تا

زماني كه به تمام متخلفان در يك موضوع نرسند،
موضوع را پنهان نگه ميدارند و پس از جمعآوري
اطالعات ،يكبــاره اقدام ميكنند .در گذشــته،
دوگانگي در تصميمگيري باعث ميشد كه زمينه
براي رشوهگيري فراهم شود؛ بنابراين اگر با همه
به مساوات برخورد شود ،زمينه رشوهخواري نيز
كم يا جمع ميشود .بحث شفافيت در پنجمين
دوره شوراي اسالمي شــهر تهران تا جايي مورد
توجه قرار گرفت كه براي نخستين بار كميتهاي
با نام شــفافيت و با مأموريتي جدي در شوراي
شهر تشكيل شد و ماحصل رايزنيهاي اين كميته
با شــهرداري تهران ،همان حركتي است كه در
راستاي تبديل شــدن شــهرداري به سازماني
شيشهاي شاهد هســتيم و براســاس آن همه
اطالعات ازجملــه قراردادها روي ســايت و در
دسترس عموم قرار ميگيرد.

ايجاد ديوان محاسبات شهري براي پيشگيري از تخلفات

شفافسازي و مبارزه با فســاد در شهرداري
پايتخت در سهســالونيم گذشته محور اكثر
برنامهها و طرحها و تالشهاي مديريت شهري
در شورا و شهرداري بوده است .اعضاي شوراي
شــهر پايتخت از همان روزهاي آغاز ورود به
«بهشت» عملكردشان را برپايه شفافسازي
فرايندهايي بنا كردند كه شهروندان هيچوقت
پيش از آن دل خوشــي از آن نداشتند .حاال
گامهاي بلندي در اين دوره بــراي مبارزه با
فساد برداشته شده است۲۱ .فروردين۱۳۹۷
سامانه شفافيت ،با هدف شفافسازي عملكرد

شهرداري تهران ،رونمايي و «كميته شفافيت
و شهر هوشمند» هم به اين منظور در شوراي
شهر راهاندازي شد .نخستين برنامههاي مبارزه
با فساد از سوي پارلمان شهري پايتخت با انتشار
عمومي جزئيات قراردادهاي شهرداري كليد
خورد .در ادامه اطالعات ســفرهاي خارجي
كاركنــان و ميزان حقوق و مزايــاي مديران
شهرداري روي سامانه شفافيت قرار گرفت .با
اينكه مبارزه با فساد در شهرداري با الكترونيكي
كردن فرايند صدور پروانه ســاخت در سال
گذشته ،وارد مرحله جديدي شد؛ اما موضوعي

كه به تازگي مطرح شده ،ميتواند آب پاكي را
روي دست فساد سازمانيافته بريزد .آنطور
كه سيدحسن رسولي ،نايبرئيس كميسيون
برنامه و بودجه شــوراي شهر تهران ميگويد،
بهزودي اليحهاي به شورا ميآيد كه براساس آن،
تهران براي پيشگيري از تخلفات سازمانيافته
و كشف فساد ،صاحب ديوان محاسبات شهري
ميشود .اعضاي شوراي شهر تهران در گفتوگو
با همشهري آنالين ،گامهايي كه براي مبارزه با
فساد در اين دوره برداشته شده است را تشريح
كردهاند.

شاهراههاي فساد در مديريت شهري را بستيم
مرتضي الويري ،رئيس كميسيون برنامه و
بودجه شوراي اسالمي شهر تهران
شوراي شهر تهران در اين دوره گامهاي اساسي
در راستاي شفافســازي و مبارزه با فساد در
مديريت شهري برداشته است .با اين اقدامات،
ميزان تخلفات در دوره جاري مديريت شهري
بهشدت كاهش پيدا كرده و حاال ميتوانيم بگوييم كه تخلفات سازمانيافته

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

سيدحسن رسولي ،خزانهدار و نايبرئيس كميسيون برنامه و بودجه
شوراي شهر تهران:به عقيده من رعايت استانداردهاي سالمت و شفافيت
اداري در دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران با هيچكدام از ادوار گذشته قابل
مقايسه نيست .اما سازمان شهرداري يك سازمان بسيار گسترده است و بيش از
هزار خدمت را بهطور دائم به مردم ارائه ميدهد .ضمن اينكه بالغ بر ۶۰هزار نفر
در اين سازمان بزرگ مشغول خدمتاند .بنابراين با وجود همه اقداماتي كه در
دوره شوراي پنجم براي ارتقاي شفافيت و پيشگيري از بروز تخلفات انجام شده اما براي رسيدن به وضعيت
مطلوب همچنان قدمهاي برنداشته وجود دارد كه نقطه اوج آن ايجاد ديوان محاسبات شهري و همچنين
تكميل كردن بارگذاري همه تصميمگيريها ،گردش كار و نظام مالي در سامانه شفافيت است .برداشت ما اين
است كه نقطه ايدهآل آن است كه در حوزه مديريت شهري تهران ،نظام دادخواهي و دادرسي شبيه ديوان
محاسبات داشته باشيم كه در حوزه پيشگيري و رسيدگي به پروندهها بهعنوان يك نيروي بازدارنده اقدام كند.

اقدامات قابل توجه در حوزه نظارت و جلوگيري از فساد

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

برخورد با فساد به عقيده من پروپيمان بوده است.
ما كميسيونهاي داخلي را قانونمند كرديم .مثال
كميته معماري و شــوراي معمــاري مناطق را
قانونمند كرديم .من اگر بخواهم فهرســت كامل
اينها را ارائه كنم شايد نزديك به 50مصوبه مختلف
و متنوع و مؤثر خواهد بــود .همچنين ما مصوبه
تعارض منافع را نوشتيم و االن در شهرداري اعضاي
شورا و مديران شهرداري و بستگان و منصوبانشان
نه ميتوانند با شهرداري قراردادي امضا كنند و نه
امكان استخدام يا ارتقا دارند.
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بازار محصوالت روستايي داغ ميشود

پيگيري

طرح «روستا بازار» اقدامی است برای حذف واسطه ها بین تولیدات روستاییان تا سفره مردم که
منجر به واقعی شدن قیمت ها و اشتغال روستاییان می شود
مهرماه امســال بود كــه وزير
فاطمه عباسي
جهادكشــاورزي از اجراي طرح
خبرنگار
«روستابازار» در استانهاي كشور
خبر داد؛ طرحي كه قرار اســت به مرور زمان در همه شهرها به اجرا در بيايد و با
حذف واسطهها در بخش كشاورزي ،نظام توزيع سنتي را تغيير دهد .بسياري از
روستاييان بهويژه كشاورزان هر ساله بهدليل نبود نظام توزيع مناسب ،مجبور به
فروش محصوالت خود به واسطهها ميشوند؛ واسطههايي كه با خريد محصوالت
كشــاورزي و باغي به پايينترين قيمت و فروش آنها به چند برابر قيمت ،ضمن
تحميل زيان به كشاورزان ،باعث رشد بيضابطه قيمت محصوالت كشاورزي و
نخستين روستابازار در خراسان رضوي

نارضايتي مصرفكنندگان شــدهاند .حد فاصل دســترنج ناچيز كشاورزان و
ي محصوالت كشاورزي ،همان سودهاي بادآوردهاي است كه هر
قيمتهاي نجوم 
ساله نصيب داللهاي اين بازار ميشود .جوالن واسطهها در بخش كشاورزي و
تحميل زيان به كشاورزان و روستانشينان در حالي است كه استفاده از نظام توزيع
مدرن ،اكنون پيشرفت بسيار زيادي در كشور داشته است .عالوه بر استفاده از
بوكارهاي اينترنتي براي حل مسئله بازاريابي محصوالت كشاورزي
ظرفيت كس 
و حذف واسطهها ،حاال روستابازارها نيز يكي از مهمترين راهكارهاي پيش روي
مسئوالن براي ساماندهي نظام توزيع در بخش كشــاورزي و البته حمايت از
روستاييان است.

و روستايي در اين بازار نيز سبب رونق كار ما شده است.
اين كشاورز با اشاره به اينكه بازارهاي محلي ،بركتي
براي ما روستاييان اســت ،اضافه ميكند :جواناني كه
بهدنبال اشــتغال هســتند ،ميتوانند حتي شده در
يك متر زمين ســبزي بكارند و در اين روستابازارها
به فروش برســانند تا كمي از معضــات بيكاري در
روستاها كم شود.
از مزرعه تا سفره با حذف واسطهها

مدير سازمان تعاون روستايي خراسان رضوي با بيان
اينكه استان خراسان رضوي از نظر تعداد تشكلهاي
بخش تعاون روستايي رتبه نخست را در كشور دارد،
به همشهري توضيح ميدهد :نخســتين روستابازار
تحت پوشش اتحاديههاي تعاوني كشاورزي كشور با
شعار «از مزرعه تا سفره» محصوالت كشاورزي را بين

تفاوت روزبازارها و روستابازارها

مكث

اگر چه قرار بود نخستين روستابازار بهعنوان پايلوت
در تهران راهاندازي شود ،اما استان خراسان رضوي در
اين زمينه پيشگام شد و نخستين بازار روستايي كشور
آبانماه در شهر مشهد افتتاح شد و پس از آن دومين
روستابازار نيز در شهر فريمان اين استان به بهرهبرداري
رســيد .كاالهاي اساسي عرضه شــده در اين بازارها
همچون محصوالت كشاورزي و دامي ،عسل ،خشكبار
و ميوهجات معموال كاالهاي با كيفيتتر و در عين حال
ارزانقيمتتر اســت كه محصول روستاهاي همجوار
يا روســتاهاي اســتانهاي ديگر بوده و فروشندگان
و خريداران آن ،ســاكن مشهد و شــهرهاي كوچك
اطراف هستند .ربابه داورزني كه در هفته چندين بار
براي خريد به اين بازار مراجعه ميكند ،با ابراز رضايت
از قيمت كاالها به همشــهري ميگويد :بســياري از
كاالها و محصوالت خوراكي ،قيمــت ثابتي ندارند و
در نقاط مختلف شــهر ،قيمتها متفاوت اســت .اما
در روســتابازاري كه به تازگي در چهــارراه مخابرات
قاسمآباد مشــهد راهاندازي شــده ،قيمتها ثابت و
پايينتر از بازارهاي مركزي اســت .همه محصوالت
تازه و درجه يك بوده و از تنوع خوبي برخوردار است.
او ميافزايد :وجود چنين بازارهايــي ،هم در اقتصاد
توليدكنندگان و هم عرضهكنندگان تأثير مســتقيم
دارد و ميتواند تا حدودي به معيشــت مردم چه در
روستا و چه در شهر كمك كند.
سليمان رضايي كه در روستاي زشك به كشاورزي و
سبزيكاري مشغول است و محصوالتش در روستابازار
مشهد به فروش ميرسد ،با بيان اينكه اينگونه بازارها
بايد گسترش پيدا كرده و ديگر استانها هم آن را برپا
كنند ،ميگويــد :امروز مردم بهدنبال غذاي ســالم و
ارزان هستند كه اين 2مورد را بهراحتي ميتوان در اين
بازارها پيدا كرد .حضور اقشار مختلف مردم از هر شهر

طرح «روستابازار»
در دستور كار تمام استانها

 ۱۰تا ۲۰درصد و بهطــور ميانگين ۱۵درصد ارزانتر
بهدست مشتري ميرســاند .ايرج ناصريمقدم با ابراز
رضايت از استقبال بينظير مردم از روستابازار مشهد
عنوان ميكند :همه اقالم اين بازار از تعاوني روستايي
استان و خارج از استان از سر مزارع و باغها تهيه شده
است و هيچ محصولي را بهوســيله دالالن و واسطهها
تهيه نميكنيــم .بهعنوان مثال خرمايــي كه در اين
بازار موجود است ،از سيستان و بلوچستان تهيه شده
يا كشمش از بردسكن كاشمر به اين بازار آورده شده
اســت .در كنار اينها محصوالت روستاهاي استان نيز
عرضه ميشود .او با بيان اينكه روستابازارهاي شهرهاي
نيشابور و تربتجام آماده بهرهبرداري شده و طي چند
روز آينده افتتاح ميشــود ،اضافــه ميكند :عالوه بر
اين ما 150روستابازار ديگر را تا 6ماه آينده در استان
راهاندازي خواهيم كرد تا بتوانيم محصوالت روستايي

بازارهاي هفتگي و روزبازارها در روستاها از گذشــتههاي دور تاكنون بهعنوان مركز اصلي انجام مبادالت
ضروري و مورد نياز روستاييان و مردم شهرهاي كوچك ،وجود داشــته و همچنان نيز پر رونق است .اين
بازارها در اغلب استانها بهويژه استانهاي شــمالي بهصورت دائمي ،هفتگي و فصلي برگزار ميشوند و
دليل تمايز اين بازارها از بازارهاي مركزي در شهرها ،نوع كاالهايي است كه توسط خود اهالي روستا توليد
ميشود و بهدليل حذف دالالن و واسطهها ،با قيمت مناسبي در اختيار مشتريان قرار ميگيرد .با اين همه
اين بازارها تفاوتهايي با روستابازارهايي كه در حال راهاندازي هستند ،دارند .صدرا ميرزايي ،كارشناس
حوزه كشاورزي در اينباره به همشهري ميگويد :با وجود اينكه در روزبازارها عرضه كاال بهصورت مستقيم
و بدون واسطه صورت ميگيرد ،اما عرضه كاال بدون امكان پيگرد قانوني ،مشخصنبودن مسير توزيع بعضي
از كاالها و عرضه كاالهاي چيني مشكل اصلي اين بازارهاست .همچنين كاالها بدون اطالعاتي نظير وزن،
تاريخ توليد و انقضا به فروش ميرسند و عالوه بر روستاييان ،دستفروشان نيز در اين بازارها فعاليت دارند
كه كيفيت كاالهايشان قابل سنجش نيست .ميرزايي با بيان اينكه راهاندازي روستابازارها بهمعناي از بين
رفتن روز بازارها نيست ،ميگويد :برپايي روستابازارها ميتواند به ساماندهي بازارهاي هفتگي نيز كمك
كند .همچنين ثبات قيمت در روستابازارها موجب ميشود روستاييان محصوالتشان را در بازارهاي هفتگي
نيز با قيمتهاي مصوب عرضه كنند.

و توليدات تعاوني زنان و توليدات كشاورزان ،دامداران
و زنبورداران را با حذف واســطه در اختيار شهروندان
قرار دهيم.
بهگفته ناصريمقدم ،باتوجه به شــيوع كرونا و تمايل
مردم به خريد اينترنتي ،استارتآپي در اين استان با
 2500تا 3هزار محصول راهاندازي شده تا شهروندان
بتوانند از اين روستابازارها اينترنتي خريد كنند.
راهاندازي روستابازارها ،خواسته كشاورزان

در ميان استانها ،تهران ،اصفهان ،قزوين ،كردستان،
البرز و اســتان گلســتان درصدد ايجاد روستابازارها
هستند و مقدمات كار در اين اســتانها فراهم شده
است .كشاورزان و روســتاييان در ديگر استانها نيز
خواســتار راهاندازي اين بازارهاي روستايي هستند
تا بتوانند با فروش بدون واســطه محصوالتشــان ،به
سود واقعي دســت يابند و معضل بيكاري و مهاجرت
جوانان از روســتاها با ايجاد اشــتغال در اين بازارها
و رونق كشــاورزي و دامداري حل شــود .حسنعلي
صفري يكي از باغداران غرب كشور است .او هم مانند
بسياري ديگر از باغداران و كشاورزان با ابراز نارضايتي
از نابسامانيهاي بازار فروش محصوالت ،ميگويد :ما
با زحمت زيادي محصول را توليــد كرده و به مرحله
برداشت ميرســانيم ،اما زمان فروش ،همه سود به
جيب واسطهها ميرود .تفاوت قيمت انواع ميوه از سر
باغ تا خردهفروشي گاهي  ۴تا ۵برابر است.
او اضافــه ميكند :چون در روســتا تعاونــي نداريم،
مجبوريم بهصورت انفرادي براي فروش محصول اقدام
كنيم و در اين ميان هيچ نقشي هم براي تعيين قيمت
نداريم .اگر تعاوني روســتايي در همه روستاها فعال
باشد و بازارهاي روستايي در شهرها ايجاد شود ،ما هم

ميتوانيم محصوالتمان را به ايــن تعاونيها با قيمت
واقعي بفروشــيم .حســين مصلح يكي از كشاورزان
استان سيستان و بلوچســتان نيز معتقد است قيمت
تمامشده محصوالت كشــاورزي و باغي از مزرعه تا
ميدان مركزي ترهبار و رســيدن بهدست مغازهدارها
چندين بار افزايــش مييابد و در نهايــت با اختالف
زيادي بهدســت مصرفكننده ميرسد .او ميگويد:
كشــاورزان در ايران ،با شــرايط بحراني سفرههاي
آب زيرزميني كه كارشــان را با ريســكي بسيار باال
مواجه كرده است ،نهتنها سودي از توليد محصوالت
نميبرند ،بلكه محصول خود را زير قيمت تمامشــده
نيز ميفروشند .مصلح اضافه ميكند :با اينكه برخي از
محصوالت ما مانند خرما از سوي تعاونيهاي روستايي
استانهاي ديگر خريداري ميشــود ،اما اميدواريم
بازارهاي روستايي در شــهرهاي استان خودمان هم
راهاندازي شــود تا محصوالتمان با قيمت درســت
بهدست هماستانيهايمان برسد.
طبق آمارها 1440تعاوني توليد در سراســر كشــور
با هدف افزايش توليــد و يكپارچهســازي اراضي و
بهرهبرداري مناســب از منابع آب و خاك در كشــور
فعاليت دارند .اين تعاونيها ميتوانند با خريد بدون
واسطه محصوالت روستاييان و فروش آنها در مراكزي
مانند روســتابازارها ،عالوه بر حذف دالالن ،موجب
رونق كشاورزي و دامداري در كشور شوند .آنچه مسلم
است اين امر نيازمند مساعدت سازمان جهادكشاورزي
و شهرداريها براي راهاندازي روستابازارها در شهرهاي
مختلف اســت .با راهانــدازي اين مراكــز در تمامي
اســتانها ،ميتوان به آينده بخش كشاورزي اندكي
اميدوار بود.

قيمت فروش محصوالت كشــاورزي در
بازار با آنچه از كشاورزان در روستاها و سر
مزارع خريداري ميشــود بسيار متفاوت
است .زنجيره عريض و طويلي از واسطهها
بين روســتاييان و مصرفكنندگان قرار
دارد كه هريك براي خود سهمي از سفره
روستاييان برميدارند و به قيمت كاال ميافزايند .البته در سالهاي اخير
فاصله قيمت برخي محصوالت در روستاها و بازارهاي مصرف بهواسطه
بهبود سيستم حملونقل و استفاده از روشهاي نوين فروش و بازاريابي
كمتر شده ،اما اين فاصله همچنان چشمگير است.
بهگفته معاون بازرگاني ســازمان مركزي تعاون روستايي ايران ،طرح
«روستابازار» وزارت جهادكشــاورزي ،طرحي است كه ميتواند اين
فاصله را بهشدت كاهش دهد .مرتضي معتمد در اينباره به همشهري
ميگويد :در طرح روســتابازار اتحاديه دامداران ،مرغداران ،باغداران،
زنبورداران ،سازمان تعاون روستايي و تعاونيهاي توليدي محصوالت
خود را بهطور مستقيم عرضه ميكنند .در اين بازارها با حذف سوداگران
و واسطههاي غيرضرور ،محصوالت كشاورزي و دامي  ۲۰تا ۵۰درصد
كمتر از قيمت ديگر بازارها عرضه ميشود و اختالف قيمت در برخي
محصوالت مثل ميوه و ترهبار به  ۳۰تا ۵۰درصد ه م ميرسد .بهعنوان
مثال اختالف قيمت برنج در روستابازار با بازار آزاد ۲۰درصد است.
او با بيان اينكه براساس سياستهاي وزارت جهادكشاورزي و سازمان
مركزي تعاون روستايي ايران؛ طرح «روستابازار» در دستور كار تمام
استانهاســت ،ميافزايد :اين طرح اكنون در خراسان رضوي به اجرا
درآمده و تا پايان سال در منطقه حكيميه و امينآباد تهران نيز بهاجرا
درخواهد آمد .سياست ما بر اين است كه كيفيت را فداي كميت نكنيم
و اين بازارها با امكانات مناســب بهداشتي و رفاهي و كسب مجوزهاي
الزم راهاندازي شــوند .معتمد از اجراي طرح محصوالت سالم در اين
بازارها خبر ميدهد و ميگويد :يكي از برنامههاي خوبي كه ما براي اين
روستابازارها داريم ،توسعه عرضه محصوالت سالم يا « »GAPاست.
اين محصوالت از مرحله توليد تا برداشت كنترل ميشوند و ميزان مجاز
سموم و كودهاي شــيميايي بهكاررفته براي آنها آزمايش ميشود تا
پسماند مواد شيميايي پايينتر از حدهاي مجاز باشد .بهعنوان مثال؛
اصفهان در توليد و عرضه محصوالت ســالم مثل سيبزميني و پياز
پيشرو است و اكنون اين محصوالت در استانهاي ديگر عرضه ميشود .با
راهاندازي روستابازار اصفهان ،اين محصوالت بهصورت گستردهتر در اين
استان توليد و توزيع خواهد شد .معاون بازرگاني سازمان مركزي تعاون
روستايي ايران درباره فروش محصوالت صنايعدستي در روستابازارها نيز
ميگويد :در برخي از استانها مانند كردستان كه روستاهاي آن در حوزه
توليدات صنايعدستي از روستاهاي شاخص كشور هستند ،با اجراي اين
طرح ميتوان به بهتر معرفيشدن و همچنين ساماندهي توليدكنندگان
و ايجاد بازار فروش كمك كرد.
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گردشگری
35هزار ميليارد تومان تسهيالت

براي نجات گردشگري

بند ف ماده 38قانون برنامه
جنگل ششم توســعه موسوم به
طــرح تنفــس جنگل،
سازمان جنگلها را ملزم به تهيه و تصويب طرح جايگزين كرده است،
اما متأسفانه با توجه به گذشت 4سال ،هنوز چنين طرحي تهيه نشده
و اين اميد كه در چند سال آينده نيز تهيه و به اجرا گذاشته شود ،دور
از واقعيت است.
مشــكالت مالي دولت ،بيكاري و فقر روستاييان ،افزايش قاچاق
چوب ،گســترده شــدن ســطح چرا ،زياد شــدن تعداد دام در
عرصههاي جنگلي و عدممديريت صحيح ،جنگلها را در وضعيت
سختی قرار داده اســت كه ادامه آن ،نابودي هرچه بيشتر منابع
جنگلي را درپي خواهد داشت .پرسش اساسي اما اين است كه در
اين شرايط چه بايد كرد؟
يكي از عمدهترين مشكالت سازمان جنگلها و مراتع كشور كه باعث
شده منابع جنگلي در وضعيت نابسامان ســرگردان باشد ،نداشتن
هدف مشخص است و با تعويض هر مسئول سازمان ،بالفاصله سياست
اجرايي آن نيز تغيير و دستخوش سياست جديد قرار ميگيرد.
متأســفانه شــورايعالي جنگل نيز بهعنوان يك مرجع مســتقل
سياستگذاري و تعيين خطومشي سازمان جنگلها ،در اكثر مواقع
عمال مجري تصميمات روســاي ســازمان بوده؛ از اينرو پيشنهاد
ميشود ،شــورايعالي جنگل با همكاري اســتادان ،متخصصان و
صاحبنظران جنگل ،كامال مستقل و بدون وابستگي اهداف برنامه
جنگلهاي كشور را براي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت تنظيم
کرده و بــه اجرا بگذارد .چــون نبايد فراموش كرد كــه تقريبا هيچ
جنگلباني با توجه به عمر اكثر درختان جنگلي ،محصول كار خود را
برداشت نخواهد كرد.
یکی از مهمترين دســتاوردهاي طرحهاي جنگلــداري را ميتوان
خروج دام از جنگل ارزيابي كرد .گرچه روند پيشرفت امر خروج دام از
جنگل و سروسامان دادن به وضعيت دامداران و ساير ساكنان جنگل
از سرعت و پيشــرفت كامل برخوردار نبوده ،اما تالش بيوقفه براي
حل اين معضل در دستور كار سازمان جنگلها و مجريان طرحهاي
جنگلداري قرار داشته است.
متأســفانه با اجراي طرح موســوم به تنفس جنگل و متوقف شدن
ناگهاني فعاليت طرحهاي جنگلداري ،دغدغه ســازمان جنگلها و
پيروان قانون تصويب شــده تنفس ،از توجه به معضل اساســي دام
به موضوع جانبي ،يعنــي ممنوعيت بهرهبــرداري چوب از جنگل
معطوف شد.
در تمام جهان ،حضور فعال دام و دامداري در عرصههاي جنگلي مانع
از دستيابي به هرگونه هدف پيشبيني شده در مديريت جنگل شده
است .حتي يكي از مهمترين دالیل طرفداران تصويب قانون تنفس
جنگل نيز حل مشكل چراي دام در جنگل بود.
البته حل اين معضل خصوصا در جنگلهاي خارج از شمال (زاگرس،
ارسباران ،ايراني  -توراني و )...امري بسيار مشكل و نيازمند تجارب
گسترده است كه حتي در برخي موارد از عهده سازمان جنگلها نيز
خارج بوده و نيازمند كار دستهجمعي در سطح كشور است .سازمان
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برای نجات جنگلها چه بايد كرد؟

 4سال از اجرای طرح تنفس جنگل گذشته اما هنوز طرح جایگزین تصویب
نشده است

برداشت درختان تكگزيني است.
 در اين شيوه از قطع درختان كمقطر خودداري ميشود؛ مگر آنكهمعيوب يا شكسته باشند.
ـ زادآوري در اين شيوه به كمك خود طبيعت انجام خواهد شد؛ از اين
روي از چراي دام در جنگل كه موجب از بين رفتن زادآوري جنگل
توأم با سرچرشدن نهالها ميشود بايد جلوگيري كرد.
ـ اهم فعاليتها در اين شيوه توليد چوب قطور و ممانعت از برداشت
درختان كمقطر و جوان اســت .هرچه قطر تنه درخت افزايش يابد،
ارزش اقتصادي آن نيز بهطور تصاعدي باال ميرود.
در جنگلشناسي اقتصادي دخالتها كامال ماليم و با احتياط صورت
ميگيرد؛ چون جنگل را ميتوان در هر زمان به آساني تنك (روشن)
كرد ،اما بهسختي ميتوان آن را انبوه ساخت.
اجراي عمليات پرورشي نيز نيازمند طرح منسجم بهمنظور دستيابي
به جنگلهاي ساختاري چند اشكوبه ،ناهمسال و متنوع است.
اين شــيوه نياز به جادههاي كمعرض و ســازگار بــا طبيعت دارد.
احداث جاده نيازمند رعايت وضعيت جنــگل و دارا بودن تخصص
الزم ،مخصوصا در ممانعت از زخمي شــدن درختان پايين جاده در
ارتفاعات است.
در جنگلهاي اروپا احداث حــدود  30تا 40متــر در هكتار جاده
كاميونرو ،امري عادي است ،اما در جنگلهاي شمال ايران احداث 5
تا  6متر جاده در هر هكتار با حرف و حديثهاي فراوان همراه است.
نبود جادههاي كافي ،سبب افت  30تا 40درصدي تبديل تنه به الوار
در داخل جنگل خواهد شد.
در اين شيوه ،عمال عمليات پرورشي بهمعناي كالسيك وجود نداشته،
بلكه دخالتهاي احيايي و پرورشي توأم با بهرهبرداري و همزمان با آن
صورت ميگيرد .دخالتهاي احيايي و پرورشي در جنگلها تنها به
توليد چوب منحصر نميشود ،بلكه اين دخالتها عامل اصلي افزايش
رويش كمي و كيفي و پايداري جنگل محسوب ميشود.
يادآوري اين نكته ضروري است كه دخالت در جنگل و بهرهبرداري
چوبي از آن به منزله تخريب جنگل نيست ،بلكه اين قبيل دخالتهاي
علمي -تجربي در همه نقاط جهان باعث افزايش ساير كاركردهاي
جنگل اعم از خواستهاي زيستمحيطي ،گردشگري ،فعاليتهاي
جانبي مانند زنبورداري ،پرورش ماهي و ...است.
كاالهاي توليدي و خدمات اكوسيســتمي جنگل نيز مغاير يكديگر
نيستند ،بلكه تكميلكننده يكديگرند .جنگلي كه از رشد ساالنه باال
برخوردار است به همين ميزان هم مقدار جذب انيدريد كربنيك در
آن افزايش مييابد.
محدود شــدن اكوسيســتم پايدار جنــگل نيز تنها بــه خدمات
محيطزيســتي و كاركردهاي جانبي آن ،در كوتاه يا بلندمدت اين
اكوسيستم را از منابع توليدي مســتقل به منابع مصرفي وابسته به
بودجه دولت مبدل ميكند و اصل اساسي تعادل مابين بومشناسي،
اقتصادي و اجتماعي را زير سؤال خواهد برد.
اكنون تأكيد اين نكته ضروري است كه احياي مجدد هرچه سريعتر
جنگلها توأم با حل مشكالت و اتخاذ تدابير مناسب براي خروج دام
و دامدار از جنگل ،تنها در چارچوب طرحهاي جنگلداري ميسر است
و بدون وجود يك طرح منســجم با اهداف معين كه توأم با راههاي
رســيدن به اهداف باشــد ،امكان حل معضل صيانت از جنگلهاي
كشور ممكن نيست.

عكس :همشهري /غالمرضا شمس ناتری

نشســت مجازي معرفي طرح ملي تســهيالت گردشــگري حمايت از
كسبوكارهاي گردشگري و صنايع وابسته با حضور مديران اتاق بازرگاني
صنايع و معادن استانها بهويژه اعضاي كميسيون گردشگري برگزار شد؛
در اين نشست ،توافقنامه همكاري كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني
صنايع و معادن ايران و ســتاد تسهيالت گردشــگري يكي از بانكهاي
كشور به امضا رسيد .به گزارش همشهري ،در نشست معرفي طرح ملي
تسهيالت گردشگري بانك عامل كه روز گذشــته برگزارشد ،علياكبر
عبدالملكي ،رئيس كميسيون گردشــگري اتاق بازرگاني ايران با اشاره
به اهميت تســهيالت مالي در عبور از بحران كرونا گفت :گردشــگري و
سفر ازجمله مشاغلي است كه با شيوع كرونا و در آستانه تعطيالت نوروز
گذشته و10ماه سالجاري بيشترين آسيب را ديد .او افزود :ارائه طرحهاي
حمايتي مالي و تسهيالت بانكي آسان با كارمزد منطقي بهمنظور حمايت
از كارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي ،موجب نشاط اجتماعي گردشگران و
احياي صنعت گردشگري ميشود و ميتواند از ركود اين صنعت جلوگيري
كند .احسان امين ،مدير ستاد تسهيالت گردشــگري بانك عامل نيز با
اشاره به اجراي طرح ملي تسهيالت گردشــگري گفت۳۵ :هزار ميليارد
تومان تسهيالت مالي با كارمزد ۴درصد۱۲ ،درصد و تعاملي ،بستههاي
متنوع حمايتي از تاسيسات و مؤسسات گردشگري و صنايع وابسته درنظر
گرفته شده اســت .وي ،هدف از اجراي اين طرح حمايتي را كمك به بقا
و دوام تاسيسات ،مؤسسات و رونق بخشيدن به كسبوكارهاي فعال در
تمامی حوزههاي هتلداري ،سفر ،حملونقل ،ســوغات ،صنايعدستي،
موزهداران خصوصي ،شركتهاي فناوري اطالعات حوزه گردشگري عنوان
كرد و افزود :رونق بخشیدن به اين بخش موجب رونق بسياري از صنوف
وكسبوكارهای ديگر خواهد شــد .وي از اعتبار ۲۰هزارميليارد تومانی
خبر داد و گفت :تسهيالت ارائه شده تمامی زنجيره گردشگري را شامل
ميشود و بازپرداخت آن با ســود ۴درصد خواهد بود كه در اين طرح هم
خدماتدهندگان و خدماتپذيران مورد توجه هستند.
حسن تقيزادهانصاري ،رئيس كميته كسبوكارهاي نوين گردشگري
اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به اهميت طرح ملي تسهيالت گردشگري
بر ضرورت همكاري و تعامل بيشــتر تشــكلهاي گردشــگري و ستاد
تسهيالت براي اســتفاده از ظرفيتهاي مالي ايجاد شــده براي رونق
بخشــيدن به كســبوكارهاي گردشــگري تأكيد كــرد .وي زنجيره
گردشگري را يك زنجيره مهم و ارزشآفرين خواند و افزود :از نقاط تمايز
طرح ملي تسهيالت گردشگري توجه به تمام زنجيره سفر و گردشگري،
حملونقل ،اقامتي و پذيرايي ،گردشــگري ســامت ،صنايعدستي و
ميراثفرهنگي است .رئيس كميته كســبوكارهاي نوين گردشگري
اتاق بازرگاني ايران گفت :نيازســنجي و ارائه بستههاي حمايتي متنوع
و متناســب بخشهاي مختلف ،موجب موفقيتهاي بيشتر طرحهاي
حمايتي و محرك جديد براي صنعت هتلداري ،پذيرايي و سفر خواهد
بود تا ركود حاصل از شــيوع كرونا كــه بر كار كســبوكارهاي حوزه
گردشگري است ،برطرف شود.

مظفر شيرواني

نالملليجنگلومحيطزيست-وين
مشاوربي 

زيستبوم
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جنگلها بهعنوان متولي اين منابع ،بايد اهداف و راههاي رسيدن به
آنها را مشخص و در اجرايي كردن اهداف از كمك ساير وزارتخانهها،
ارگانها و ساير ذينفعان استفاده كند .موكول كردن حل مشكالت
جنگل به تهيه طرح جايگزين ،چندان منطقي بهنظر نميرســد و
ضرورت دارد پيش از اجراي هر طرحي نسبت به حل مشكل دام در
جنگل اقدام شود.
شيوه جنگلشناسي كالسيك كه با برداشــت متمركز همراه بود و
خروجي آن جنگلهاي خالص و همسال بود ،در ميان جنگلشناسان
جهان با نقدهاي جدي روبهرو شــده و به جاي آن ايجاد جنگلهاي
چنداشكوبه ،ناهمســال و آميخته از طريق شــيوه جنگلشناسي
اقتصادي نزديك به طبيعت جايگزين شده است.
با آنكه 3دهه از ورود تفكر و رويكرد جنگلشناسي اقتصادي همگام
با طبيعت به ايران گذشته است ،اما متأســفانه اجراي آن در همان
قالبهاي كالسيك انجام شده اســت .به بياني ديگر ،شابلون شيوه
جنگلشناسي كالســيك مناسب شــيوه جنگلشناسي اقتصادي
همگام با طبيعت نبوده و قالب با محتوا هماهنگي نداشته است.
بديهي اســت فقدان موارد زيربنايي توأم با نداشتن تجربه و دانش
الزم ،عمال باعث عدمموفقيت چشمگير اين شيوه از جنگلشناسي

در كشور شده و تا زمانيكه زيرساخت اين مهم فراهم نشود ،امكان
موفقيتآميز بودن شيوه جنگلشناسي اقتصادي نيز دور از واقعيت
خواهد بود.
اين مورد نيز در كنار ســاير مســائل مانند تغييــر كاربري جنگل،
دفن زباله ،معدنكاوي و ...ازجمله مواردي اســت كه موجب نگراني
متخصصان جنگل و افكارعمومي شده و زمينه تدوين و تصويب قانون
تنفس جنگل و توقف فعاليت طرحهــاي جنگلداري را فراهم آورده
است؛ درحاليكه به جاي تعطيلي طرحهاي جنگلداري و جلوگيري
از عوارضي چون بيكاري ،قاچاق چوب ،كمبود اعتبار حفاظت جنگل
و ...باید به علل ايجاد مشــكالت و موانع و كوشــش براي حلشان
پرداخته ميشد.
حفاظت جدي ،جلوگيري از فعاليتهاي ناسازگار با طبيعت ،باالخص
در جنگلهاي هيركاني ،حل مشــكالت اجتماعي مانند چراي دام
و حل مشــكالت فني ،يعني اجراي صحيح شــيوه جنگلشناسي
اقتصادي همگام با طبيعت ازجمله راهحلهاست.
از نظر فني ،شيوه جنگلشناسي اقتصادي همگام با طبيعت داراي
شرايطي به شرح ذيل است:
 -زمان چرخش در اين شــيوه  4تا 5ســال است و نشــانهگذاري و

10

جامعه

دوشنبه  29دی  99شماره 8138

23023618

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

خبر

اليحه امنيت زنان در انتظار همراهي مجلس
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

اليحه «صيانت و تامين امنيت زنان در
گزارش برابر خشونت» باالخره بعد از نزديك به
يكدهه نگارش و اصالح و يكسال و نيم
رفت و برگشت بين دولت و قوه قضاييه ،تقديم مجلس
شوراي اسالمي شــد؛ اليحهای 57ما دهاي كه فعاالن
حقوق زنان به تصويب تمام بندهاي آن در مجلس فعلي
چندان اميدوار نيستند و ميگويند بعيد است نمايندگان
فعلي بهخصوص اعضاي فراكسيون زنان بخواهند اين
اليحه را آنطور كه نگارش شــده ،به تصويب برسانند؛
بهخصوص كه خبر رســيده مجلس ميخواهد اليحه
اصالح شده توسط قوه قضاييه را اصل و اساس قرار دهد.
يكدهه؛ يك اليحه

ماجرا از نتايج پژوهشي كه در سال ۱۳۸۳در  ۲۸استان
انجام شده بود ،شروع شد .پژوهشي كه مركز امور زنان
و خانواده رياستجمهوري انجام داده بود ،نشان ميداد
كه دستكم ۶۶درصد زنان ايراني يكبار در زندگيشان
مورد خشــونت خانگي قرار گرفتهاند .اين پژوهش كه
در  ۳۲جلد كتاب و با عنوان «طرح ملي بررسي اشكال
خشونت عليه زنان» انجام گرفته بود ،بهگفته شهيندخت
موالوردي ،معاون ســابق زنان رياســتجمهوري در
سال ،۹۳ناپديد شده و هيچ نسخهاي از آن پيدا نشد.
طبق اعالم سازمان بهزيســتي ،حداقل ۲۷درصد زنان
 ۱۹تا ۴۹ساله از سوي همسرانشان مورد خشونت قرار
ميگيرند .گزارشهاي پزشكيقانوني نيز نشان ميدهد
كه طي كمتر از يكدهه ،معاينههاي مربوط به موضوع
همســرآزاري۵۰ ،درصد افزايش يافتــه و ۹۰درصد
خشونتهاي خانگي در ايران عليه زنان روي ميدهد.

مخالفان اليحه چه كساني هستند

سال ،1390معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم
بهدليل خألهــاي قانوني و آمارهاي موجــود از ميزان
خشــونت عليه زنان ،اليحه تامين امنيت زنان در برابر
خشونت را پيشنهاد كرد كه در سال ۱۳۹۲متن نهايي
اليحه را به دولت و دولت آن را به كميسيون لوايح ارسال
كرد ،اما از آنجايي كه اين اليحه داراي ماهيت قضايي
بود و تدوين لوايح قضايي بهموجــب اصل ۱۵۸قانون
اساسي از وظايف قوه قضاييه اســت ،كميسيون متن
اليحه را رد كرد.
با روي كار آمدن دولت دوازدهم در مردادماه سال،۱۳۹۲
معاونت امور زنان و خانواده مجددا اليحه را در دستور
كار قرار داد ،امــا بهدليل اينكه در همان ســال قانون
مجازات اســامي و قانون آيين دادرســي كيفري به
تصويب رسيده بود ،معاونت معتقد بود كه بايد از لحاظ
ماهيتي و قضايي تغييراتي در اليحه لحاظ شــود تا با
اين دو قانون همپوشاني نداشــته باشد .به اين منظور
3گروه كارشناســي تشــكيل و پس از بررســيهاي
ايــن گروهها ،متن اليحــه در قالب ۹۲مــاده آماده و
اسفندماه ســال ۱۳۹۵به دولت ارسال شد .دولت نيز
در ارديبهشــتماه ســال ۱۳۹۶آن را در كميسيون
لوايح مورد رسيدگي قرار داد و مقرر شد اليحه بهجهت
ماهيت قضايي براي جلبنظر موافق قوهقضاييه به اين
قوه ارسال شود.
ارديبهشت سال ۱۳۹۶اين اليحه به قوه قضاييه ارسال
شــد .در آن دوران ،صادق الريجانــي ،رئيس وقت قوه
قضاييه براي بررسي اليحه تامين امنيت زنان در برابر
خشونت ۵۸جلســه كارشناسي متشــكل از قضات و
نمايندگان دولت برگزار كــرد و درنهايت اين اليحه در
قالب ۵۳ماده نهايي شد ،اما با تغيير رئيس قوه قضاييه
دوباره اليحه براي بررسي به معاونت حقوقي قوه قضاييه
بازگشت و در نهايت اين اليحه پس از گذشت 2سال ،در

البته اليحه فعلي با همه اصالحاتي كه در قوه قضاييه روي آن صورت گرفته ،منتقداني هم دارد كه معتقدند اين اليحه نبايد
تصويب شود و آن را مغاير با دستورات اسالم در حوزه زنان ميدانند .بهطور نمونه زهرا آيتاللهي ،از اعضاي حقوقي شورايعالي
انقالبفرهنگييكيازمخالفانجديايناليحهاستكهدرسال 96گفتهبود:ايناليحهبرايتصويبدرمجلسازسويمعاونت
امور زنان و خانواده رياستجمهوري تهيه شــد ه و اين اليحه باعث بازداشتن مردان از ازدواج و خشونت عليه آنها ميشود؛
درحاليكه دفاع از زنان كار مردان محرم آنهاست .اين اليحه خانواده را تبديل به يك معركه ميكند تا زنان از مسئوليتهايشان
فرار كرده و مردان از جايگاه اصلي خود  -مديريت خانواده  -جابهجا شوند ».كارگروه زنان انجمن اسالمي دانشجويان مستقل
دانشگاهتهراننيزتيرسال 1397بهابراهيمرئيسي،رئيسقوهقضاييهنامهنوشتهو«اليحهتأمينامنيتزناندربرابرخشونت»
را در زمره سياستگذاريهايي با نگاه فمینيستي دانستهو گفتهاند كه اين اليحه درواقع اليحه خشونت عليه خانواده است و با
شكستن حريم خصوصي خانواده باعث ميشود كه حل و فصل شخصي و جزئيترين امور خانواده نيز به بيرون از خانواده ارجاع
داده شود .آنها در نامه خود هشدار دادهاند كه نبايد اجازه داده شود« ،نگرشهاي افراطي فمینيستي با دستاويز قرار دادن نگاه
مردساالرانه افراطي و ادعاي دفاع از حقوق زنان ،عرصه سياستگذاري حوزه زنان را به جوالنگاه خود تبديل كند».

اعالم آمار فرزندخواندگي در تهران

قالب ۷۷ماده در شهريورماه ســال ۹۸تأييد و به دولت
ارسال شد.
از سال 98نيز اين اليحه در معاونت امور زنان و سپس
كميســيون لوايح هيأت دولت بررسي شــد و دوباره
اصالحاتي بر آن صورت گرفت و در نهايت با 57ماده به
هيأت دولت ارسال شــد و 25دي 1399بود كه معاون
پارلماني رئيسجمهور از تقديم آن به مجلس خبر داد.
انتقاد توأم با حمايت فعاالن حقوق زنان

فعاالن حقوق زنان در ايران نســبت به طوالني شدن
فرايند تدوين و تصويب اليحه گاليه دارند و معتقدند
كه به واسطه حمايت نكردن نهادهاي قانوني از زنان،
در حق بسياري از آنها بهخصوص زنان آسيبديده در
تمام اين ســالها اجحاف شده اســت .همچنين آنها
معتقدند بايد زمينه تصويب اين اليحه در مجلس قبلي
كه نگاه مثبتي به رفع خشونت نسبت به زنان داشت،
فراهم ميشد؛ چراكه شانس تصويب اليحه در مجلس
فعلي بسيار اندك اســت .از سويي ديگر آنها نسبت به
حذف يكسري بندها و عناوين در اليحه اوليه كه قوه
قضاييه آنها را تغيير داده ،اعتــراض دارند و معتقدند
اين اقدام باعث شــده مصاديق جرم تقليل پيدا كند.
بهطور نمونه تغيير تعريف خشــونت و حذف خيلي از
موادي كه از مصاديق خشــونت به شمار ميآيد و در
اليحه اوليه مشخص و جرمانگاري شده بود  -ازجمله
خشونتهاي جنســي ،رواني ،عاطفي ،آزار جنسي و
مزاحمت جنســيتي ،بهخصوص در حوزه خانواده -
ازجمله نقدهايي است كه فعاالن حقوق زنان نسبت به
اليحه اصالحشده دارند.
مجلس اليحه اصالحي قوه قضاييه را اساس قرار داده

اين اليحه با همه تأييدهــا و مخالفتها ،حاال باالخره
به مجلس رسيده و قرار اســت ابتدا در فراكسيون زنان
مجلس بررسي شود؛ بررسيكنندگاني كه برخي از آنها
اليحه را متهم به غربگرايي و داراي نگاه فمینيستي
ميكنند .حتي شنيده شده كه آنها اليحه نهايي دولت
را درنظر نگرفته و اليحه اصالح شــده در قوه قضاييه را
اساس بررسي قرار دادهاند.
اشرف گراميزادگان ،مشــاور امور پارلماني و حقوقي
معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري اين تصميم
مجلس را تأييد كرد و گفت :آنچه مجلس بهعنوان طرح
ارائه كرده ،اليحه قوه قضاييه است كه آن را از سايت اين
قوه برداشته و بهعنوان طرح اعالم وصول كرده؛ اين در
حالي است كه ما در يكسالونيم گذشته اليحه اصالح

شده توسط قوه قضاييه را بار ديگر در معاونت امور زنان و
كميسيون لوايح دولت بررسي و اشكالها و مغايرتهاي
آن با حقوق زنان را اصالح كرديم و نســخه نهايي را به
مجلس فرستاديم.
گراميزادگان با بيان اينكه مجلس در اعالم وصول اليحه
شــتابزده عمل كرده ،ادامه داد :اگر اين اقدام صورت
گيرد و مجلس نسخه نهايي كه توسط دولت ارسال شده
را ناديده بگيرد ،يعني تالش يك سال و نيم گذشته ما
براي رفع مغايرتها و اشكاالتي كه بر نسخه قوه قضاييه
وارد بود ،ناديده گرفته شده و تالشهايي كه كارشناسان
هر دو قوه در اين زمينه داشتند ،به هدر ميرود.
مشاور امور پارلماني و حقوقي معاونت امور زنان و خانواده
رياستجمهوري گفت :آنچه قوه قضاييه به دولت ارسال
كرد77 ،ماده داشت و نسخه نهايي دولت كه به مجلس
ارسال شده57 ،ماده دارد.
وي درباره اظهار نااميدي فعاالن حقوق زنان درخصوص
تصويب اين اليحه در مجلس فعلي گفت :من نميخواهم
در اينباره اظهار نااميدي كنم؛ چون درست نيست ،ولي
نمايندهها بايد بپذيرند دنيا در شرف تغيير است .زنان ما
تحصيلكردهاند و مطالبات جديدي دارند .بهنظر من بهتر
است نمايندهها درباره اليحه دولت به توافق برسند و آن
را تصويب كنند وگرنه زنان آنها را رها خواهند كرد؛ چرا
كه آنها دنبال حقوق خود در جامعه هستند.
گراميزادگان افزود :انصاف نيست كه مجلس بعد از اين
همه تالش به راه خود برود و زحمات كساني كه در اين
5سال در قوه قضاييه و دولت براي تدوين اين اليحه مهم
كوشيدهاند را ناديده بگيرد.
او تأكيد كرد كه نكته حائز اهميت براي دولت اين است
كه خواسته ملت ايران و زنان ايران تامين شود و قاعدتا
اگر نمايندگان در مسير ديگري گام بردارند ،دولت و البته
زنان نسبت به اين اقدام معترض خواهند شد.

همچنين شهناز سجادي ،مشــاور حقوق شهروندي
معاونت امور زنان و خانواده رياســتجمهوري نيز در
اينباره گفت :اين معاونــت تالش خود را براي تصويب
اليحه تامين امنيت زنان بــهكار گرفت ،اما فقط تالش
ما كافي نيست .براي اينكه اين اليحه به سرعت تصويب
ميشد ،بايد همه دستگاهها فعال ميبودند.
او درباره چرايي تأخير در نهايي شدن اليحه در دولت،
گفت :همه لوايح براي نهايي شــدن پروسه مشخصي
دارند كه زمانبر است .اليحه مورد نظر ماهيت قضايي
هم داشت و عالوه بر دولت بايد نظرات قوه قضاييه هم
در آن مورد توجه قرار ميگرفت؛ به همين دليل بود كه
نهايي شدن آن زمانبر شد.
سجادی با تأييد اينكه اليحه براي تصويب اگر به مجلس
قبل ميرسيد ،مسير هموارتري در پيش رو داشت ،گفت:
اگر قرار بود اين اليحه در نوبت معمولي قرار بگيرد ،حتي
االن هم بررسي نميشد و درنهايت با تالش معاونت خارج
از نوبت در كميسيونها رسيدگي شد .با اين حال بله ،اگر
اليحه به مجلس قبل ميرسيد ،دغدغهاي وجود نداشت.
االن دغدغه اين است كه به كارشناسيهاي قوه قضاييه
و مجريه در اين خصوص توجه نشود و خودشان نظرات
و رويكردهاي ديگري را دنبال كنند.
وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به همكاري فراكسيون
زنان مجلس ،از اعضاي اين فراكسيون خواست از اليحه
مورد اجماع 2قوه مجريه و قضاييه حمايت كنند.
مشاور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده از
مذاكرات احتمالي معاونت با اعضاي فراكسيون زنان در
روزهاي آتي خبر داد و البته اين را هم گفت كه در ديدار
تابستان امسال فراكسيون زنان با معصومه ابتكار ،آنها
درباره كليت اليحه نظر مثبتي داشتهاند و حتي با اذعان
به خأل قانوني موجود در حمايت از حقوق زنان،خواستار
تعجيل در ارسال اليحه به مجلس بودهاند.

مديركل بهزيستي استان تهران با اشاره به اينكه تاكنون ۲۳۰كودك به
فرزندخواندگي پذيرفته شــدهاند ،گفت :در طرح ساماندهي و حمايت
كودكان كار و خيابان ،اطالعات ۴۵۰كــودك كار از طريق عنبيه ثبت
شده است.
امين شاهرخي ،مديركل بهزيستي استان تهران درباره فرزندخواندگي
كودكان تحت پوشــش ســازمان بهزيســتي به ايلنا گفت :در بحث
فرزندخواندگي بايد مراحل قانوني مانند بازديد از خانواده صورت گيرد و
با مشاوره و روانشناسي جلساتي برگزار شود ،اما بهدليل شرايط كرونا با
محدوديت برگزاري اين جلسات مواجه بودهايم.
وي با اشاره به تعداد فرزنداني كه در سال گذشته فرزندخوانده شدهاند،
ادامه داد :در سال گذشته درمجموع ۳۰۰مورد فرزندخواندگي داشتيم،
اما امسال تاكنون حدود ۲۳۰كودك را با وجود تمام محدوديتهايي كه
داشتيم ،به فرزندخواندگي سپردهايم .خوشبختانه خانوادهها مشتاق و
پذيراي اين كودكان هستند.
مديركل بهزيستي استان تهران تصريح كرد :از ميان فرزنداني كه در اين
مدت به فرزندخواندگي رفتهاند ،حدود۱۵۰كودك پيگيري درمان داشته
اند ،بهطور مثال ،كودكي بايد از نظر آزمايشهاي تيروئيدي يا كودكي
بايد از نظر شنوايي پيگيري ميشد ،اما با وجود اين مشكالت ،خانوادهها
اين كودكان را به فرزندخواندگي پذيرفتهاند كه جاي تقدير و تشكر دارد.
شــاهرخي در پاســخ به اين ســؤال كه آيا اين كودكان در قالب طرح
امين موقت ســپرده شــدهاند ،گفت :خير ،اين كودكان بهصورت دائم
به فرزندخواندگي پذيرفته شــدهاند ،خوشــبختانه تــا اين لحظه در
بين كودكاني كه امسال پذيرفته شــدهاند ،هيچ برگشتي نداشتهايم.
خانوادههاي متقاضي فرزندخواندگي در سامانه ،ثبت نام ميكنند و در
ليست نوبت قرار ميگيرند و فرايند فرزندخواندگي براي اين افراد انجام
ميشود .وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در بين اين كودكان ،كودكان
داراي معلوليت هم بودهانــد ،تصريح كرد :در بين آنهــا كودك داراي
معلوليت شديد نبوده است ،اما كودكان داراي معلوليت خفيف بودهاند.
مديركل بهزيستي استان تهران همچنين درباره استقالل كودكان تحت
پوشش سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد :سن استقالل و مستقل شدن
كودكان تحت پوشش بهزيستي فعال تغييري نكرده است و همچنان
همان۱۸سال است ،اما حمايتهاي ما از اين افراد همچنان بعد از مستقل
شدن هم ادامه دارد.
وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود درباره ثبت اطالعات كودكان
كار و خيابان از طريق عنبيه گفت :در بحث كودكان كار و خيابان اقدامات
خوبي در حال انجام است و ثبت عنبيه اين كودكان در مراكز انجام ميشود
و ما اطالعات فردي را كه از اين طريق ثبت شده باشد ،هيچ وقت از دست
نخواهيم داد و اين نخستين بار است كه در طرح جمعآوري و حمايت از
كودكان كار و خيابان اين كار انجام ميشود.
مديركل بهزيستي استان تهران خاطرنشان كرد :در استان تهران از 2الي
3ماه پيش كه اين طرح آغاز شده است ،تاكنون حدود۴۵۰نفر ساماندهي
شدهاند كه اطالعات اين افراد نيز از طريق عنبيه ثبت شده است و خدا
را شكر از زمان شروع این طرح تاكنون هيچ حواشي ايجاد نشده است.

23023629

#هوشمند

واكنشها به نظارت و مديريت محتوای
صداوسيما در فضاي مجازي
پس از آنكه حسينعلي
عمادالدين قاسمي پناه
حاجي دليگاني ،نماينده
خبرنگار
مردم شاهينشــهر در
مجلس شوراي اسالمي از مصوبه كميســيون تلفيق مجلس درباره
مديريت و نظارت بر محتواي فضاي مجازي به وسيله سازمان صدا و
سيماي جمهوري اسالمي ايران خبر داد ،شاهد واكنشهاي گوناگوني
بوديم .وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات در واكنــش به اين اقدام
مجلس ،با انتشار يك كاريكاتور در صفحه اينستاگرامي خود بهطور
غيرمستقيم به غيرممكن بودن نظارت بر محتواي فضاي مجازي از
سوي صدا و سيما اشاره كرد .محمد جواد آذري جهرمي در اين پست
نوشته بود كه «مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي
براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي ،راهگشا نيست».
او در ادامه نوشته بود« :توليد محتوا در فضاي مجازي ،بايد مردمي باشد
و نه سازماني .از توليدات مردمي حمايت كنيم ،نه از توليدات صدا و
سيما براي مردم .آزموده را آزمودن خطاست».
اين در حالي است كه صدا و سيما پيش از اين ،نظارت و اعطاي مجوز
به پلتفرمهاي آنالين پخش ويدئو را بر عهده گرفته بود .درواقع ،اكنون
اين پلتفرمها براي پخش محتواي تصويري خود ناگزيرند كه با مجوز
«سازمان تنظيم مقررات و تصوير فراگير در فضاي مجازي» يا «ساترا»
كه از سوي صدا و سيما راهاندازي شده است ،فعاليت كنند.
حسن نمكدوست ،استاد ارتباطات هم در مورد اين مصوبه در توييتي
نوشت كه «مديريت و نظارت صدا و سيما بر محتواي فضاي مجازي
5معنا دارد .نميدانيد مديريت چيست؟ نميدانيد نظارت چيست؟
نميدانيد راديو و تلويزيون چيســت؟ نميدانيد محتوا چيســت؟
نميدانيد فضاي مجازي چيست؟»
اگرچه تا زمان نگارش اين گزارش ،جزئيات دقيق اين مصوبه از سوي
كميسيون تلفيق اعالم نشده است ،اما حسينعلي حاجي دليگاني گفته
است كه «اعضاي كميســيون طي اين مصوبه ۲هزار ميليارد تومان
اعتبار براي توليد محتوا در فضاي مجازي تخصيص دادند كه براساس
جدول تعيين شده ،در اختيار سازمان صداوسيما ،سازمان فرهنگ و
ارتباطات سازمان تبليغات اسالمي و ...قرار ميگيرد».
آنچه در اين نقل قول مشخص اســت اينكه نامي از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي نيست .همچنين شورايعالي فضاي مجازي بهعنوان
نهاد متولي نظارت بر فضاي مجازي در گفتههاي اين نماينده مجلس
مغفول مانده اســت .نكته ديگر اين است كه مجلس يازدهم چندين
طرح طي حدود 8ماه از تشكيل آن تاكنون ارائه كرده كه بعضي از آنها
در همان ابتداي كار متوقف ماند و بعضــي ديگر هنوز فرصت مطرح
شــدن در صحن علني را پيدا نكردهاند .همچنين سؤالي كه مطرح
ميشود اين است كه آيا مصوبه اخير كميسيون تلفيق با قانون جرايم
رايانهاي كه در ســال 1388به تأييد شــوراي نگهبان رسيده است،
مغايرت ندارد؟
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حمله فناوري به كرونا

نگاه ديگر

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

سيگنال هم فيلتر ميشود؟

با مهاجرت ایرانیها از واتساپ به سیگنال از چند روز قبل به دستور کمیته فیلترینگ به صورت ناگهانی این اپلیکیشن از اپاستورهای ایرانی حذف شد
تا همين چند روز پيــش كه تعداد
فناوري دانلودهاي پيامرســان سيگنال در
كشــور پايين بود اين اپليكيشن را
ميشد از اپاستورهاي ايراني هم دانلود كرد .از روز
پنجشنبه هفته گذشــته اما با افزايش فعالسازي
ســيگنال در كشور بهخاطر سياســتهاي جديد
حريمخصوصي واتساپ بهصورت ناگهاني به دستور
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (كميته
فيلترينگ) اين اپليكيشن از اپاستورهاي ايراني
حذف شد.
هنوز مشخص نيســت در چه فرايندي بهصورت
ناگهاني بــا افزايش دانلود و نصب اين پيامرســان
دستور حذف آن صادر شده است اما اين اقدام باعث
شد اين گمانهزني صورت بگيرد كه احتماال پس از
حذف سيگنال از فروشگاههاي اپليكيشن داخلي
اين كارگروه به ســراغ فيلتر كردن اين پيامرسان
ميرود .حدود  3سال پيش تلگرام با داشتن حداقل
۴۰ميليون كاربر ايراني بــا وجود مخالفت دولت با
حكم قضايي فيلتر شد و تاكنون هم كسي نتوانسته
است اين حكم را بشكند.
در 3سال اخير تعداد كمي از مردم پس از فيلترينگ
تلگرام به ســراغ ســيگنال رفتند و اكثر كاربران
ايراني واتساپ را با وجود همه مشكالتش براي رد
و بدل كردن پيامهايشان انتخاب كردند .سيگنال
پيامرسان بسيار امني است كه تاكنون بارها مورد
توصيه چهرههاي مهم دنياي فناوري ازجمله ادوارد
اسنودن قرار گرفته اســت .در اين سالها بسياري
بهخاطر نبودن دوستان و خانوادهشان در سيگنال
آن را به فراموشي ســپردند اما طي روزهاي اخير
موجي جهاني بــراي مهاجرت از واتســاپ به اين
پيامرسان بهراه افتاده است.

چهكسي دكمه فيلترينگ را فشار ميدهد؟

از مدتي پيش اما واتســاپ در بيانيهاي به كاربران
خود به صراحــت اعالم كرده كــه اطالعات آنها را
در اختيار فيسبوك بهعنوان مالك اين پيامرسان
قرار ميدهد.
در ايران فيلترينگ سايتها و اپليكيشنها از 2مسير
صورت ميگيرد:تصميم كارگروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه كه دادســتان كل كشور رياست
آن را برعهده دارد يا حكم قضايي.
براســاس مصوبهاي ،وظايــف كارگــروه تعيين
مصاديق محتــواي مجرمانه كه ۱۲عضــو دارد و
بايد تصميمهايش با اكثريــت آرا صورت بگيرد به
كميتهاي آنالين داده شــده كه  5نهاد در آن عضو
هســتند و حتي بدون رأي اكثريت در اين سامانه
آنالين رأي به بستن و مسدود كردن يك پلتفرم يا
سايت ميتواند صورت بگيرد.
واقعيت ملمــوس جامعه اين اســت كــه وجود
فيلترينگ تلگرام هيچكدام از پيامرسانهاي داخلي
كه به آنها اميد بســته شــده بود حتي با وامهاي
ميلياردي و ســرورهاي رايگان نتوانســتند مورد
رضايت عمومي مردم قرار بگيرند.
برخي گزارشها نشان ميدهد كه حذف اپليكيشن
سيگنال از اپاستورهاي ايراني طي روزهاي اخير
احتماال براساس نامهاي مربوط به سال ۱۳۹۵بوده
اســت .در آن زمان عبدالصمد خرمآبادي معاونت
وقت فضاي مجازي دادستان كل كشور در نامهاي
ت ارتباطات زيرساخت دستور فيلتر چندين
به شرك 
اپليكيشن پيامرسان را داده بود كه سيگنال نيز يكي
از همين پيامرسانها بوده است .در آن زمان رايزني
وزارت ارتباطات باعث شــد اين دستور به تعويق
بيفتد اما گفته ميشود طي روزهاي اخير با افزايش

استفاده ايرانيها از سيگنال با وجود امنيتش اين
نامه بار ديگر به جريان افتاده است.
روند فيلترينگ ســايتها و اپليكيشنها باز مورد
اعتــراض دولت قرار گرفته اســت .پيــش از اين
محمدجواد آذريجهرمي در گفتوگو با همشهري
فيلترينگ را يك نارضايتي عمومي و چالشي براي
كيفيت اينترنــت خوانده بــود .او تأكيد كرده كه
در بيشــتر موارد فيلترينگ حتي پلتفرمهايي كه
ميليونها كاربر در كشور دارند بدون تشكيل جلسه
و بحث كارشناسي از طريق سامانهاي آنالين صورت
ميگيرد .لعيا جنيدي ،معاون حقوقي رئيسجمهور
هم در گفتوگو با همشهري در اين رابطه با تأكيد
بر نامههاي متعدد در اين رابطه گفته بود :اگر كسي
ادعا ميكند كه جلسات كارگروه ميتواند به شكل
آنالين انجام شــود نياز به مستندات صريح قانوني
دارد .اين مستندات قانوني اول بايد اصل مسئله را
كه جلسات آن ميتواند آنالين برگزار شود مشخص
و دوم اينكه مواردي را كه ميتواند به شكل آنالين
رسيدگيشود مشخص كند.
در اين جلسات آنالين موضوع رسيدگي و گرفتن
تصميم اســت كه اگر نگوييم حكم ،شبيه به حكم
است كه نسبت به كسي يا كساني اعمال ميشود.
او درباره فيلترينــگ با حكم قضايــي ازجمله در
ماجراي تلگرام ميگويد :قضا اصوال امري موردي
است .هرچند ممكن است مواردي بهصورت استثناء
هم باشــد .اما اينكه ما چيزي را بــراي همه مردم
ببنديم يا فيلتر كنيم اين ديگر سياستگذاري است.
شما نميتوانيد حكمي در شكايتي بدهيد كه نسبت
به همگان تأثيرگذار باشــد .اين امر سياستگذاري
اســت و بايد در جايگاه خودش مورد بررسي قرار
بگيرد.
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تأثير فراوان ويروس كرونا بر زندگي بشــر همچنان
به قوت خود باقي اســت و هفته گذشته بزرگترين
نمايشــگاه فناوري جهان با عنــوان 2021 CES
(نمايشــگاه الكترونيك مصرفي) درحالي بهصورت
مجازي برگزار شــد و به پايان رســيد كه بخشــي
از محصوالت ارائهشــده در آن ،رابطه مســتقيم يا
غيرمســتقيمي با همهگيري كوويد 19-داشت .در
اينجا به بررسي برخي از محصوالت كه سايت پيسي
مگزين به آنها اشاره داشته است ،ميپردازيم.
ماسك  N95يك سختافزارساز

شركت  Razerســازنده سختافزار مخصوص بازي
با ارائه يك ماسك هوشــمند كه چهره را با روشنايي
 RGBجلبتوجه ميكند به مبــارزه با كوويد19-
برخاسته است .ماسك  N95با نام Project Hazel
با داشتن سيســتم روشــنايي قابل تنظيم روي هر
ونتيالتور خود كــه ميتواند بــا 16.8ميليون رنگ
بدرخشد ،بسيار روشــنتر و براقتر از يك دستمال
سر بهنظر ميرسد .فراتر از اينها ،ماسك ساخته شده
توسط اين شركت درجه ويژهاي را براي تنظيم جريان
هوا و فيلتر كــردن ويروسها و ميكروبهاي موجود
در فضــا دارد .هماكنون درباره قيمت اين ماســك
توضيحاتي ارائه نشده است و بايد ديد كه اين نمونه
اوليه چه زماني روي خط توليد قرار خواهد گرفت.
دستگاه ضدعفونيكننده قوي

از زمان شيوع ويروس كرونا و همهگيري كوويد،19-
سيل محصوالت ضدعفونيكننده  UV-Cبه بازار آمده

نمايشگاه  CESامسال در سايه كوويد 19-و با ارائه
محصوالت جذاب عليه اين بيماري بهكار خود پايان داد
اســت .اما ضدعفونيكننده Mundus Pro UV-C
 Disinfecting Trayدر نمايشگاه امسال نوي ِد از بين

بردن 99.99درصد ويروسها و باكتريهاي موجود
در چيزهايي مثل :كليدها ،كيف پول ،تلفن ،ماسك و
ساير موارد كوچك را داده است و به لطف تركيبي از
 ،UV-Cازن اكســيدكننده ميكروب و دياكســيد
تيتانيوم دفعكننــده آلودگي ،ويــروس كرونا را در
8دقيقه از بين ميبرد .اين وسيله با لوازم جانبياش،
119.99دالر قيمت دارد.
هواي بدون كرونا

باتوجه به پارانويايي كه بيماريهــاي قابل انتقال از
طريق هوا ايجاد كردهانــد ،تصفيهكنندههاي هوا با
تقاضاي بســيار بااليي روبهرو شدهاند و فروشندگان
مدلهاي جديد زيادي را براي نمايش در  CESامسال
آورده بودند .يكي از اين مدلها سيريClean� 100
 AirZoneبود كه از بيوتيكهاي طبيعي و آنزيمهاي
مشتق شده از طبيعت ،بهره ميبرد و سازنده آن ادعا
كرده اســت كه 99.99درصد از آاليندههاي هوا به
اندازه 0.1نانومتر (بســيار كمتر از قطر ويروسهاي
كرونا) را نابود ميكند .اين وســيله فيلترهاي يكبار
مصرف دارد و از نور ماوراي بنفش ( )UVيا انتشار ازن
استفاده ميكند.
روبات قاتل ويروس

اين روبات قاتل ويروس كروناست و بهزودي به كمك
آن ميتوان محيط را از شــر ويروسها و ميكروبها
نجات داد .روبات كوويد 19-الجــي ميتواند براي
استفاده در هتلها ،مدارس ،دفاتر كار ،رستورانها و
فروشگاههاي مختلف بهكار گرفته شود .اين روبات در
سطح مكان حركت كرده و با كمك نور  UV-Cخود
ويروسها را از بين ميبرد .شركت سازنده ادعا كرده
است كه اين روبات ميتواند به آساني از ميان وسايل
مختلف مانند ميز و صندلي عبور كرده و راهش را به
آساني پيدا كند .اين روبات براي ضدعفوني يك اتاق
معمولي حدود 15دقيقه زمان ميگذارد و ميتواند با
يكبار شارژ كامل ،چند منطقه را ضدعفوني كند.
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مكملها ،بخشي از نيازهاي تغذيهاي ما هستند؛ بهويژه
اگر متخصص تغذيه يا پزشك كمبودي را تشخيص دهد.
گياهان دارويي هم مانند مكملها ميتوانند بخشي از
نيازهایمان را تامين كنند .اما با شــيوع كرونا ،بعضي از
مكملها بهدليل شايعات دهان به دهان ،حكم آب حيات
را يافتند و قيمت هر بســته ويتامين  Cسربه فلك زد و
ويتامين  ،Eسهميهبندي شد .از طرفي قيمت زنجبيل
و ســير به كيلويي چند صدهزار تومان رسيد؛ دليل آن
هم تمام توصيههاي درســت و نادرستي بود كه درباره
خوراكيها و تقويت سيستم ايمني بدن در زمان كرونا
شــنيده و خوانده بوديم .كرونا ،بر ســاختار تغذيهاي-
بهداشتي ما اثر گذاشت .اما كدام اثرها مثبت و كداميك
ل با « كورش
منفي بودند؟ براي يافتن پاســخ اين سؤا 
جعفريان /دكتر علوم تغذيه و رژيمدرماني و استاد دانشگاه
علومپزشكي تهران» گفتوگو كردهايم كه ميخوانيد.
بخشــي از اين اثرها ،جهاني و بخشي ديگر مختص به
تغييرات كشور ماست.

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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پاي سفره كرونا

مهتاب خسروشاهي
خبرنگار

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

كرونا ،سنگينها را هدف گرفت

«افراد داراي اضافه وزن يا اضافه وزن باال ،مســتعد ابتال
به انواع بيماريها هستند ».اين هشدار يا توصيه را بارها
شــنيدهايم و بايد بهعنوان حقيقتي كامال علمي آن را
بپذيريم؛ بهويژه اگر درباره تأثير كرونا در افراد دچار اضافه
وزن بشنويم .جعفريان دراينباره ميگويد« :مطالعات
نشان ميدهد در بين افراد مبتال به كرونا ،افراد دچار اضافه
وزن113،درصد بيش از ديگران در معرض بستري شدن
در بيمارستان قرار دارند .اين آمار همچنين نشان ميدهد
تأثير كرونا بر افرادي كه داراي اضافه وزن هستند ،بيش از
ديگران است .عالوه براين74 ،درصد از افرادي كه بهدليل
كرونا در بيمارستان بستري شده و به بخش مراقبتهاي
ويژه يا  ICUمنتقل شــدند ،دچار اضافه وزن بودند .از
سوي ديگر48،درصد از افرادي كه بر اثر كرونا فوت شدند،
وزن بااليي داشتند ».او ادامه ميدهد« :اين آمارها نشان
ميدهد اضافه وزن نهتنها زمينهساز ابتال به بيماريهاي
مزمن بوده و از طرفي در افراد مبتال به بيماري زمينهاي،
اضافه وزن عامل خطرناكي است ،بلكه اين عامل ،تأثير
ويروس كرونا روي بدن را نيز حادتر ميكند .درواقع اضافه
وزن بدن را مســتعد ابتال به بيماريهاي عفوني ،مانند
كرونا ميكند ».جعفريان با تأكيد بر ضرورت كنترل وزن
ميگويد« :كاهش و كنترل هميشگي وزن باعث حفظ
سالمتي ميشود .عالوه براينكه ممكن است هرازگاهي با
شكلي از بيماري پاندمي روبهرو شويم كه در اين صورت
سالمت افراد داراي اضافه وزن بيش از ديگران به خطر
ميافتد؛ بنابراين كنترل وزن يكي از بهترين راهكارها
براي ارتقای عملكرد سيســتم ايمني و حفظ سالمتي
بدن است و اين يكي از نكتههاي مثبت مرتبط با بيماري
كرونا بود».
كرونابهسيستمايمنيباخت

مبلغ هر بسته ويتامين  ،Cســر به فلك گذاشت! همه
بهدنبال خوردن موادغذايــي حاوي ويتامين  Cبودند و
اين تالش هم اشتباه و هم درست بود! اما چرا؟ جعفريان
توضيح ميدهد« :همه شــنيده بودند كه اگر سيستم
ايمني بدن عملكرد درستي داشته باشد ،خطر ابتال به
كرونا كاهش مييابد .اين حرف درســت بود ،اما براي
تقويت سيستم ايمني بدن ،نميتوان يكشبه اقدام كرد.
درواقع خوردن دوز باالي ويتامين  Cيا هر خوراكياي

كــه آن را بهعنوان تقويتكننده سيســتم ايمني بدن
ميشناسند،نميتواندمعجزهكند.تقويتسيستمايمني
بايد تدريجي و با تغذيه درست و مداوم اتفاق بيفتد ».او
ادامه ميدهد« :عملكرد درست سيستم ايمني بدن نيز
به عوامل متعددي مانند ژنتيك ،تغذيه مناسب ،ورزش،
حفظ تناسب اندام ،دوري از استرس  ،دوري از دخانيات
و ...وابسته است .در اين بين ،تغذيه سالم بيش از هر عاملي
ميتواند روي تقويت سيستم ايمني بدن اثر مثبت داشته
باشد .او اضافه ميكند« :بنابراين اگر تا پيش از اين بيماري،
تصوير و تصور درســتي از سيستم ايمني و عملكرد آن
وجود نداشت ،كرونا نشان داد افرادي كه از سيستم ايمني
فعال و سالمي برخوردار هستند ،دچار بيماري نشده يا
درصورت ابتال نيز بيماري را به سالمت از سر ميگذرانند.
آگاهي از نحوه عملكرد سيستم ايمني و ضرورت تقويت
آن از ديگر آموزههاي مثبت بيماري كرونا بود».
لقمهها اصالح شد

هفتهاي چندبار فســتفود مصرف ميكرديد؟ چندبار
بهدليل ارزان بودن فالن محصول غذايي ،نوع فلهاي آن
را به نوع بستهبندي و كمي گرانتر آن ترجيح دادهايد؟

چندبار در هفته نوشابه مينوشيديد؟ اين استاد دانشگاه
درباره تصحيح ناخواسته اما مثبت الگوي مصرف و انتخاب
خوراكيها ميگويد« :با شيوع كرونا ،مصرف فستفودها
به شكل چشمگيري كاهش يافت .خريد خوراكيهاي
فلهاي (روباز و بدون بستهبندي) كاهش يا حتي دربسياري
موارد متوقف شد .درمقابل گرايش به مصرف خوراكيهاي
استاندارد ،بستهبندي شــده و توليد شده تحت نظارت
مراجع معتبر غذايي – دارويي افزايش يافت».
نشستيم،خورديم

عكسهاي متعدد از نماهاي مختلف شيرينيها ،غذاها و
نانهاي خانگي يادتان هست؟ دستور تهيه انواع غذاها،
نوشيدنيها و شــيرينيهايي كه هر روز در گروههاي
خانوادگي دست بهدست ميشد .اين نشان ميداد كه
قرنطينه زندگي را به سمت نشســتن و خوردن سوق
داده اســت .جعفريان درباره تغيير سبك زندگي ناشي
از قرنطينه ميگويد« :قرنطينــه و ترس از ابتال به كرونا
مردم را خانهنشــين كرد ،اما در كنار اين خانهنشيني،
سبك و ساختار تغذيه نيز تغيير كرد .رفتارها به سمت
كمتحركي و به حداقل رسيدن مصرف انرژي دريافتي

پيش رفت .اين تغييرات زمينهساز افزايش وزن افراد تا
10درصد در بعضي موارد شــد و از اين آسيب ،كودكان
نيز بينصيب نماندند ».او اضافه ميكند« :كرونا نشان
داد قرنطينه ميتواند زمينهساز افزايش وزن شود؛ عاملي
كه خود خطري براي افزايش خطر ابتال به بيماريهاي
عفوني مانند كروناست .درواقع قرنطينه عالوه بر كاهش
تحرك بدني ،باعث گرايش بيشتر به خوردن و استفاده از
غذاهاي پركالري و چرب شد .از سوي ديگر ،فرصت زياد
باعث شد تا بسياري به آشپزي بهعنوان سرگرمي و راهي
براي كاهش استرس و اضطراب روي آورند».
بضاعت كم ،بيماري ميآورد

كرونا ،چقدر روي كار و ميزان درآمد شما يا اطرافيانتان
اثر گذاشت؟ اين بيماري همه مشاغل را تحتتأثير قرار
داد؛ گرچه سهم بعضي بيشتر و بعضي كمتر بود .اما اين
تغيير چه تأثيري روي تغذيه افراد داشته و خواهد داشت؟
اين متخصص تغذيه در اينباره توضيح ميدهد« :كرونا،
ســفرهها را الغر كرد و اين تأثير بيش از همه بر طبقه
فرودست فشــار وارد كرد و ميكند ».او ادامه ميدهد:
«كاهش قدرت خريد مردم باعث شد تا بسياري از اقالم
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خوراكي اتفاقا مهم و مفيد از سفره غذايي مردم حذف
شوند .اين مســئله نهتنها در همين دوران كرونا باعث
افزايش آمار ابتال يا حتي مرگومير ناشي از آن شد ،بلكه تا
سالها نيز شاهد تأثير منفي تهيدستي ،الغر شدن سفره
مردم و سوءتغذيه خواهيم بود ».جعفريان درباره گروههاي
پرخطر ميگويد« :شــايد بتوانيم تاحدي مشــكالت
تغذيهاي عموم مردم را جبران كنيم ،اما امكان جبران
آثار به جا مانده روي زنان باردار ،زنان در دوران شيردهي،
كودكان در حال رشد يا افرادي كه بهدليل بيماريهاي
خاص به تغذيه سالم و كامل نياز داشتند ،اما كرونا و فقير
شدن سفرهها مانع از آن شد ،ديگر قابل جبران نيست»
سيستمراايزولهنكنيد

به غيراز شــيوع كرونا ،با هيچ روش ديگري نميشــد
نخستين اصول بهداشتي مانند شستن دستها پيش
از غذا خوردن را به بعضي افراد آموزش داد! شيوع كرونا
باعث شد تا رفتارهاي بهداشــتي ما تغيير كنند .اما اين
نكته مثبت مطلق نيست ،ولی چرا؟ به عقيده جعفريان
«درحال حاضر آمار ابتال به آنفلوآنزا و ســرماخوردگي
بهطور چشمگيري كاهش يافته و با آمار سالهاي قبل
در همين زمان قابل قياس نيست .يكي از داليل آن بدون
شك رعايت نكتههاي بهداشتي بهدليل شيوع كروناست.
بهداشــت در همه مكانهاي عمومي رعايت ميشود .تا
اينجاي ماجرا ،با شرايط بسيار خوبي روبهرو هستيم ،اما
اين نكته يادمان باشد كه سيستم ايمني را براي استفاده
كوتاهمدت نميخواهيم؛ بنابراين بايد سيستم ايمني ما
اصطالحا ايزوله نشــده و دچار ضعف عملكرد نشود ».او
ادامه ميدهد« :يكي از عواملي كه سيستم ايمني بدن را
تقويت ميكند ،مواجه شدن آن با باكتريهاي مفيد است؛
براي مثال باكتريهاي موجود در موادغذايي پروبيوتيك.
از ســوي ديگر ،قرار گرفتن در محيطي كه داراي كمي
آلودگي اســت؛ بنابراين اگر محیط را بسيار ضدعفوني
كنيم ،خطر ضعف در سيستم ايمني بهدليل عدمرويارويي
با عوامل بيماريزا وجود دارد .به اين ترتيب سعي كنيد
با رعايت حد مناسبي از بهداشت ،فقط بدن را در مقابل
عوامل بيماريزا مراقبت كرده و بدن را ايزوله نكنيد».
استرس ،خوراك اضافه وزن است

يك سالي است همه ما در معرض استرس دائمي ناشي
از كرونا قرار داريم .ميدانيم كه استرس و اضطراب اصال
خوب نيست ،اما چرا؟ اين استاد دانشگاه توضيح ميدهد:
«افزايش سطح اســترس و در كنار آن ،ابتال به حدي از
افسردگي -بهدليل فاصلهگذاري اجتماعي كه در جوامعي
مانند كشور ما مسئله ارتباطات خانوادگي و اجتماعي
مهم است -سالمت روان جامعه را به خطر انداخت ،اما
جسم نيز از اين حادثه دور نماند .اين تغيير شرايط رواني
نامطلوب ،الگوي تغذيهاي را نيز تغيير داد .به اين معنا كه
ميل به مصرف موادغذايي شيرين و چرب افزايش يافت و
درمقابل مصرف ميوه و سبزي كم شد ».او ادامه ميدهد:
«اين تغيير الگوي تغذيهاي تنها مختص كشور ما نيست
و آمارهاي جهاني نيز اين تغيير الگو را نشان ميدهد .به
اين ترتيب استرس و افسردگي زمينهساز تغيير الگوي
تغذيهاي و بهدنبال آن اضافه وزن و درنهايت افزايش خطر
ابتال به بسياري از بيماريها ناشي از اضافه وزن شد .درواقع
استرس ميتواند الگوي رفتاري -تغذيهاي درست ما را به
سمت الگوي نادرست پيش برده و گاهي تا سالها وقت
نياز است تا اين عادت نادرست ،تصحيح شود».
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اختياريشدنحضور
دانشآموزان در مدرسه
قرار است طبق تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا،
۱۳۶روز پس از آغاز سال تحصيلي و پس از هفتهها
آموزش كامال غيرحضوري بهعلت پيك سوم كرونا،
مدارس برخــي پايهها و شــاخههاي تحصيلي در
شهرهاي آبي و زرد ،پذيراي دانشآموزان باشند و
آموزش حضوري را از سر بگيرند .بهگزارش ايسنا،
تصميم اخير ستاد ملي مقابله با كرونا ،مخالفتهايي
را از ســوي والدين و معلمان بههمراه داشته است؛
ضمن آنكه متوليان نظام سالمت در چند روز گذشته
مخالفتهاي خود را با اين تصميم اعالم و نســبت
به صعوديشــدن آمار ابتال و روبهرو شدن با پيك
چهارم بيماري در پــي كاهش و لغو محدوديتها و
عدمرعايت دوباره پروتكلهاي بهداشتي بهويژه در
پي بازگشايي مدارس ،ابراز نگراني كردهاند .همين
موضوع باعث شد عليرضا رئيسي ،سخنگوي ستاد
ملي مقابله با كرونا ،به بالتكليفي اوليا و مدارس در
اينباره پاسخ دهد و با اشاره به اينكه در هفته گذشته
سؤاالت بســياري پيرامون نحوه بازگشايي مدارس
مطرح شده و شــاهد صحبتهاي ضدونقيضي در
اين زمينه بودهايم ،اعالم كرد كه مدارس بههيچوجه
بهصورت اجباري برگزار نخواهد شد و براي پايههاي
اول و دوم در مناطق آبــي و زرد بهصورت اختياري
خانوادهها ميتواننــد دانشآموزان را به مدرســه
بفرســتند .بهگفته او ،درباره حضور كادر مدرسه،
مديريت و كاركنان در مدرســه نيز خود آموزش و
پرورش تصميمگيري ميكند .البته حسن روحاني،
رئيسجمهوري 2روز پيش در جلســه ستاد كرونا
با تأكيد بر اينكه هيچ شــيوهاي جايگزين آموزش
حضوري نبوده و نخواهد شد ،گفت كه قطعا در مدت
تعطيلي مدارس ،آسيبهايي متوجه دانشآموزان
بوده كه بايد آموزش و پرورش ،با آغاز مجدد آموزش
حضوري و بازگشــايي مدارس ،اين آســيبها را
شناســايي و نواقص و مشــكالت آموزشي دوران
تعطيلي مدارس را طي همين مدت باقيمانده از سال
تحصيلي بهنحوي جبران كند.

يك ،دو ،سه
ركوردداران مصرف

متهمان رديف اول
بيتكوين و كرونا

چرا تبليغات در حوزه انرژي چندان كارساز نيست؟

جامعه مصرفگراست

بايد فرهنگ ناسالم مصرفگرايي از ريشه تغيير دادهشود
و جلوي سوءاستفادهگري از تبليغات
درخصوص مصرفگرايي را گرفت

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

وضعيت مصرف انرژي در ايران مطلوب نيست .بهرهوري پايين توليد انرژي،
مصرف باال و همچنين استفاده از كاالها و خدمات انرژيبر غيراستاندارد داليل
اين وضعيت هستند .سرانه مصرف انرژي در كشور باالست و هر سال نيز باالتر
ميرود؛ چون بهدليل فرهنگسازي ناقص همچنان پاي الگوي بهينه مصرف
ميلنگد و كمتر كساني هستند كه حفظ انرژي براي نسلهاي بعد برايشان
دغدغه باشد و هنگام مصرف آب ،برق و گاز صرفهجويي كنند.

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

شرايط اقتصادي و سياسي كشور در سالهاي اخير بهگونهاي شده كه ضرورت
ي در مصرف منابع مختلف انرژي را هشدار ميدهد اما
وجود يك طرح بهينهساز 
احساس مسئوليت جدي در اين زمينه ديده نميشود .يكي از اركان مهمي كه
در زمينه الگوي مصرف انرژي ميتواند بهطور مؤثر عمل كند ،تبليغات است اما
شيوههاي تبليغاتي در كشور بهگونهاي نبوده كه بتواند تأثير بسزايي در مصرف
بهينه انرژيهايي مانند آب ،برق و گاز ايجاد كند.
14

مردم مقصرند؟ وضعيت مصرف گاز در ايران در مرز هشدار است ،قطعيهاي
پيدرپي برق در بيشتر مناطق هم تأييد ميكنند كه مصرف باالست اما چرا
يكباره مصرف انرژي در ايران باال رفته؟ مصرف باالي گاز در فصل سرما طبيعي
است اما چرا مصرف برق در اين فصل افزايش داشته؟ گفته ميشود در 10سال
گذشته ،افزايش دماي قابل توجهي در ايران نبوده و مصرف خانگي به تنهايي
نميتواند ،بحران ايجاد كند.
14
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الگوی
مصرف

یادداشت یک

گفتوگو با مصطفي رجبيمشهدي
سخنگوي صنعت برق درباره هدررفت انرژي در ايران

ي مصرف انرژي
بهينهساز 
با رويكرد شعاري

كرونا ،مصرف انرژی
در ايران را  4.5برابر كرد

سعيد مهذبترابي

كارشناس نيرو و انرژي

هزارميليارد تومان بودجه براي ساخت نيروگاههاي
خورشيدي و تجديدپذير اختصاص يافتهاست

عكس :همشهری -حسين تهراني

انرژي اينجا ارزان است .پوشيدن لباسهاي گرم در خانه ،خاموش كردن سيستمهاي گرمايشي اضافه ،المپهاي
مائده اميني
غيرضروري و دلسوزي براي شير آبي كه هنگام ظرفشستن بازمانده انگار خردهفرهنگهاي محبوبي ميان ايرانيها
روزنامهنگار
نيست و شايد هرگز نبوده است .اعداد هشداردهنده در اين حوزه هم آنقدر زياد و ناقض يكديگرند كه لوث شدهاند.
همه به شنيدن «ايران به اندازه يك كشــور 200ميليون نفري برق مصرف ميكند» «مصرف سرانه آب ايرانيها 6برابر ميانگين جهان است» و «60درصد
هدررفت انرژي در بخش صنعتي داريم» عادت كردهاند؛ جملههايي تاملبرانگيز كه ديگر كاركرد خود را از دست دادهاند .مصرفكنندگان بخش خانگي،
دولتيها را متهم ميكنند و مديران ادارات دولتي و حتي گاهي مسئوالن امر معتقدند مصرف انرژي در بخش خانگي بيرويه است .مصطفي رجبيمشهدي
ي مصرف انرژي حس ميشود؛ چرا كه برآيند اين ماجرا اين است كه
سخنگوي صنعت برق اما بر اين باور است كه در هر دوي اين بخشها نياز به بهينهساز 
ايران 7برابر پرتغال4 ،برابر ژاپن و 3برابر آمريكا انرژي مصرف ميكند .اين اعداد در حالي اعالم ميشود كه براي ساخت نيروگاههاي خورشيدي و تجديدپذير
بيش از هزارميليارد تومان بودجه اختصاص دادهشده و بيش از 470هزار دستگاه كنتور هوشمند در سراسر كشور نصب شدهاند.
هر سال اعداد مختلفي از ســرانه مصرف انرژي
ايرانيها در رسانهها منتشر ميشــود .ايران واقعا به نسبت
جمعيت موجود و شــرايط آبوهوايي كه با آن مواجه است
كشور پرمصرفي است؟

در ايران براي توليــد كاال و خدمات ،بهطور متوســط 60درصد
بيشــتر از ميانگين جهان ،انرژي مصرف ميشود .در كشورهاي
توسعهيافته همين كاال و خدمات با 60درصد مصرف كمتر توليد
ميشــود و اين عدد به خوبي به ما ميگويد كه ما هنوز جاي كار
ي در بخش صنعتي خود داريم كه با
بسياري براي مصرف بهينهساز 
اتخاذ اقدامات الزم و تصميمهاي متناسب ميتواند كاهش مصرف
انرژي قابلتوجهي را براي ما رقمبزند .در بخش خانگي يا انرژي
در ساختمانها اما ميزان انرژي به ازاي هر مترمربع(واحد سطح)
محاسبه ميشود .در اين بخش وضعيت مصرف انرژي در كشور ما
بسيار بغرنجتر است .بر اساس آمارهايي كه بهدست آوردهايم ساالنه
حدود هزارو650مگاژول انرژي ،به ازاي هر واحد سطح ،در ايران
مصرف ميشود و اين در حالي است كه در كشور سردسيري مثل
فنالند اين عدد كمتر از هزارمگاژول است يا مثال در كشوري مثل
آمريكا اين شاخص بين 350تا  550و در كشوري مثل پرتغال اين
عدد حدود 220مگاژول برآورد ميشود .در ژاپن هم عدد بهدست
آمده تقريبا زير 400مگاژول اســت و اين يعني ما 4برابر ژاپنيها
انرژي مصرف ميكنيم.
و چرا كار در بخش ساختمان به اينجا رسيده و هنوز
قوانين بازدارنده نيستند ؟

مصرف را حداقل در ادارت و سازمانها اندكي اصالح كنيم؟

بدون شك همينطور اســت .اقداماتي هم در اين حوزه آغاز شده،
بهخصوص در بخش ساختمان مراكز دولتي و شركتهاي بزرگ.
يكي از كارهايي كــه ميتوان انجام داد توقف اســتفاده از انرژي
گرمايشي در مكانهاي كمتردد است .همچنين در ساختمانهاي
اداري بزرگ بايد از خاموششدن سيستم گرمايشي ،المپهاي
روشنايي و ...بعد از خروج پرسنل ،اطمينان حاصل شود .شناسايي
اين امكان و نظارت بر انجام درســت قوانين بهينهسازي در آنها
آغاز شدهاست.
رصد شما بر اجراي چنين دســتورالعملهايي با
چه ســازوكاري صورت ميگيرد؟ آيا ابــزار تنبيهي براي
تخطيكنندگان در نظر داريد؟

نصب كنتورهاي هوشمند يكي از مهمترين اقدامات در اين زمينه
است .به وسيله اين كنتورها ما ميتوانيم بهصورت روزانه يا ساعتي
مصرف برق ادارات و ســاختمانهاي بزرگ را رصد كنيم .اين را
هم بگويم كه بر اساس مصوبه جديد هيأتوزيران ساختمانهاي
دولتي بايد بتوانند 10درصد مصرف انرژي خود را نسبت بهمدت
مشابه سال قبل خود كاهشدهند .اگر اين كاهش صورتنگيرد،
مديرعامل شركت موردنظر بايد نسبت به چرايي اين امر پاسخگو
باشد .با توجه به اينكه اين طرح را در زمستان امسال هم پيگيري
كرده و خواهيم كرد اميدداريم اين سلسله اقدامات منجر به كاهش
مصرف انرژي در مراكز بزرگ و ادارت دولتي شود.

طراحي ساختمانهاي ما از استانداردهاي الزم برخوردار نيست.
عايقبندي ديوارها ،شيشهها و پنجرهها در ايران به درستي انجام
نميشود و اين موضوع هدررفت انرژي در بخش ساختمان را بسيار
باال بردهاست.

اين طرح ســال گذشته هم در دســتور كار قرار
داشتهاست؟

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

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

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

بخش قابلتوجهي از هزينههايي كه براي توسعه بخش توليد منابع
ي
انرژي يا حتي انتقال و توزيع آن صرف ميكنيم ،بايد به بهينهساز 
مصرف انرژي اختصاص پيداكند .اگر در روند توسعه قراربگيريم
و از هدررفت انرژي جلوگيري كنيم ،ميتوانيم در ماههاي خيلي
سرد و خيلي گرم هم وضعيت بهتري در تامين انرژي داشتهباشيم.
قطعا پشت اين اعدادي كه در اختيار ما گذاشتيد
آمايشهــا و پژوهشهايي وجود دارد كه همه مشــكالت
هدررفت انرژي در ايران را هم شناسايي كردهاست .آيا وقت
آن نرسيده كه از نتايج اين پژوهشها استفادهكنيم و الگوي

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

آقاي رجبيمشهدي! چند دستگاه كنتور هوشمند
تا به امروز در كشور نصب شدهاست؟

بيش از 50درصد ميزان مصرف كشور ،توسط كنتورهاي هوشمند
رويتپذير شده كه كار آن را تقريبا حدود 470هزار دستگاه كنتور
هوشمند انجام ميدهند .البته طرحي هم براي پرمصرفها درنظر
گرفتهايم كه بر اســاس اين طرح ،پرمصرفها ملزم به نصب اين
كنتورها ميشوند.

ساالنه حدود
هزارو650مگاژول
انرژي ،به ازاي هر
واحد سطح ،در ايران
مصرف ميشود و اين
در حالي است كه در
كشور سردسيري
مثل فنالند اين عدد
كمتر از هزارمگاژول
است يا مثال در
كشوري مثل آمريكا
اين شاخص بين
350تا  550و در
كشوري مثل پرتغال
اين عدد حدود
220مگاژول برآورد
ميشود .در ژاپن
هم عدد بهدست
آمده تقريبا زير
400مگاژول است و
اين يعني ما 4برابر
ژاپنيها انرژي
مصرف ميكنيم

براي كاهش مصرف انرژي كشور چه ميزان بودجه درنظر
گرفته شده و از اين اعتبارات هماكنون چگونه استفاده ميشود ؟

در مورد نيروگاههاي خورشيدي ،بندي را در تبصره شش قانون بودجه هر
ساله داريم كه بر اساس آن نيروگاههاي خورشيدي و تجديدپذير كشور
از محل عوارض ،توسعه دادهميشــوند .اين بودجه حدود هزارميليارد
ي هم از محل ماده 12قانون رفع موانع
تومان است .در بخش بهينهساز 
توليد اعتباراتي پيشبيني شــده كه به تامين هزينهها در اين بخش
كمكميكند .امسال همچنين تحويل نفت در ازاي صرفهجويي انرژي
انجام شدهاست و بر همين اساس موفق شديم از محل 3نيروگاه سيكل
تركيبي200 ،ميليون دالر منابع تا پايان ســال پرداخت كنيم .البته
آنقدر حجم هدررفت انرژي در ايران زياد است كه اعتبارات دولتي كافي
نيستند و الزم است نهادهای ذيربط بهصورت جدي وارد ماجرا شوند و
انجام اقدامات پيشگيرانه در دستور كار قرار بگيرد.
درحال حاضر بيشــترين هدررفت انــرژي ما به
كدام بخش برميگردد؟ بخــش خانگي يا ادارات؟ و كنترل و
بهينهسازي در كدام بخش با هزينه كمتر و سرعت بيشتري
امكان تحقق دارد؟

هر دو بايد زيرنظر باشند و اقدامات الزم براي آنها صورت بگيرد اما از
آنجا كه مديريت ســاختمان ادارات راحتتر است ميتوان با سرعت
بيشتري نســبت به آنها اقدام كرد .درخصوص ســاختمانها اگر با
ي را آغاز كنيم
ساختمانهايي كه جديدا احداث ميشوند كار بهينهساز 
و آنها را بر مدار قانون بسازيم ،ميتوانيم پيشرفتهاي قابلمالحظهاي
را تجربه كنيم .در بخش خانگي هم ميتوان به ديدن نتايج اقدامات
اميدوار بود .براي مثال يكي از اقدامات زودبازده اجراي طرح تعويض
كولرهاي گازي كمبازده با نمونههاي كممصرفتر با بازدهي بيشتر را
در مناطق گرمسير در دستور كار قراردادهايم .اميدواريم كه در سال
1400بتوانيم حدود يكميليون دستگاه كولرگازي فرسوده را تعويض
ي روشنايي معابر هم طرحي است
كنيم .همچنين در بحث بهينهساز 
كه صنعت برق آن را پيگيــري ميكند .البته در كنــار همه اينها به
مساعدت مردم براي كاهش مصرف هم نيازداريم.
با همه اين اما و اگرها ،ذخيره برق توليد شده كنوني
ما در چه وضعيتي قرار دارد؟

در زمســتان حدود 20هزار مگاوات كمتر از تابستان برق مصرف
ميكنيم .بخشــي از اين 20مگاوات ذخيره نيروگاهي ميشود و
مشكلي از اين بابت وجود ندارد .امروز مهمترين مشكل ما تامين
سوخت نيروگاههاست.

به تازگي آماري منتشر شد كه نشان ميداد مصرف
برق كشور در ايام كرونا 4.5درصد افزايش پيدا كردهاست .اين
عدد نشاندهنده چيست؟ با وجود اينكه مدارس و دانشگاهها
تعطيل بودهاند ،ادارات با يكسوم ظرفيت خود كاركردهاند و
اساسا دوركاري بر فضاي كلي كشور قالب بودهاست...

ريشه اين افزايش مصرف در مشتركان صنعتي بزرگ است كه در اين
ايام نسبت به سال قبل 15درصد افزايش مصرف داشتهاند .در بخش
خانگي هم حدودا به واسطه خانهنشيني و دوركاري 4درصد افزايش
مصرف انرژي را به ثبت رساندهايم البته علت اين افزايش بيش از اين
عامل ناشي از اين است كه ساالنه يكميليون مشترك بخش خانگي
جديد به كشور افزوده ميشود كه خود مصرف جديد ايجاد ميكند.
همچنين مصرف گاز بهطور بيســابقهاي افزايش پيدا كرده؛ چرا كه
افراد به باز گذاشتن در و پنجرهها روي آوردهاند.

در حداقل 3دهــه اخير ،رويكردها و شــعارهاي
ي مصــرف انرژي و
زيــادي در مورد بهينهســاز 
بهصورت كلي توسعه سياستهاي مديريت انرژي
در كشور داشتهايم و تقريبا تمام وزراي ذيربط ،در جلسات رأي اعتماد به اين
مقوله مهم پرداخته و برنامههايي را نيز ارائه دادهاند ولي تاكنون هيچ تحليل
مقايسهاي در مورد درصد موفقيت اين برنامهها در دسترس نيست.
مروري برتجارب موفق كشورهاي توسعهيافته و حتي جهتگيري كشورهاي
در حالتوسعه نشان ميدهد كه رشد منطقي و هوشمندانه اقتصادي و توسعه
صنعتي و حضور تأثيرگــذار در عرصه اقتصاد جهانــي از ضرورتهاي اصلي
رسيدن به اقتدار سياسي ،استقالل ملي و شــكوفايي فرهنگي است و يكي از
الزامات جدي اين راهبرد ،استفاده و بهكارگيري درست و منطقي از منابع انرژي
است .از همين رو انرژي در بازارهاي جهاني بهصورت يك كاالي گرانبها درآمده
و براي كشورهايي كه از آن برخوردارند منشــأ درآمدهاي بزرگ و سرشاري
بهشمار ميرود .در كشورهاي پيشرفته بهويژه آنهايي كه از لحاظ منابع انرژي
به ساير كشورها وابســتهاند ،از چند دهه گذشته تالشهاي فراواني در جهت
ي تجهيزات انرژيبر
صرفهجويي و مصرف منطقي حاملهاي انرژي ،بهينهساز 
و جايگزيني ســوختهاي فســيلي با منابع انرژي تجديدپذير ،مانند انرژي
خورشيدي ،باد و زمين گرمايي صورت گرفته است.
بهرهوري انرژي و توسعه اســتفاده از انرژيهاي تجديدپذير2 ،ركن سياست
انرژي پايدار بهشمار ميروند .استفاده از هر دو روش بهصورت همزمان موجب
تثبيت و كاهش رشــد تقاضاي مصرف انرژي ميشــود .از همين رو درتمام
كشورهاي دنيا ،مباحث راهبردي و سياستگذاري مرتبط با بهرهوري انرژي و
توسعه انرژيهاي تجديدپذير را درقالب يك نظام دولتي و حكومتي مقتدر و
تأثيرگذار ايجاد كردهاند كه اولويتبندي و چگونگي اجراي آنها بسته به ضرورت
و نياز صورت ميگيرد.
در كشــورما به جهت وجود منابع غني زيرزميني و ظرفيتهاي باالي منابع
طبيعي ،عرضه انرژي (برق ،گاز و بنزين) با قيمتهايي پايينتر از نرخ جهاني
صورت گرفته اســت .شــايد همين موضوع و پايينبودن تكنولوژيها ،باعث
استفاده نادرســت و غيربهينه از منابع انرژي شده اســت كه اين امر موجب
واردآمدن خسارات جبرانناپذيري بر اقتصاد كشور ميشود.
هماكنون مقدار زيادي از درآمد ملي از طريق استخراج و صادرات منابع نفتي
حاصل ميشود .با توجه به باالبودن ســرانه مصرف ،رشد سريع روند مصرف
انرژي و پايينبودن قيمت انرژي در كشور و عدماســتفاده از تكنولوژيهاي
كارآمد ،پيشبيني ميشود كه درصورت تداوم روند فعلي مصرف ،نهتنها كشور
از اين درآمدها بينصيب شود بلكه از رديف كشورهاي صادركننده انرژي نيز
خارج خواهد شد.
بنابراين با توجه به محدوديت منابع انرژيهاي فســيلي و براي صيانت از اين
منابع و جلوگيري از تخريب محيطزيست و دستيابي به توسعه پايدار بايد در
مديريت توليد و مصرف انرژي در كشور ،اقدامات مؤثر ،با برنامه و جديتري
انجام پذيرد.
ي مصرف انرژي و توســعه اســتفاده از انرژيهــاي تجديدپذير
بهينهســاز 
ميتواند كمك بزرگي به رشد و توسعه كشورمان داشته باشد .از اينرو تدوين
فعاليتهاي صرفهجويانه و اجراي راهكارهاي بهينهســازي مصرف انرژي و
همچنين توسعه بهكارگيري و استفاده از منابع تجديدپذير انرژي بهعنوان يك
سرمايهگذاري تلقي شده است و ميتواند موجبات كاهش (ذخيره) هزينههاي
عمومي براي مصرفكنندگان انرژي و توسعه پايدار را فراهم آورد.
ي انرژي در كشور ما
بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد كه پتانسيل بهينهساز 
بسيار زياد است بهنحوي كه در مجموع و بهطور متوسط در بخشهاي مختلف
مصرف ميتوان با سياســتگذاري ،برنامهريزي ،اجــراي هدفمند برنامهها و
بهكارگيري رويكردهاي مختلف اقتصادي ،حقوقي ،فني ،آموزش و آگاهسازي
تا 30درصد در مصرف انرژي صرفهجويي كرد.
بنابراين براي رســيدن به اين هدف ،نياز به سياســتگذاري و تعيين راهبرد
حكومتي و وجود تشكيالت و ساختاري منسجم ،قدرتمند ،داراي توان مالي،
علمي و سرمايهگذاري در سطح كالن است و بايد راهبرد بهينهسازي مصرف
انرژي و توســعه اســتفاده از انرژيهاي تجديدپذير را از طريق سياستهاي
علمي -كاربردي  -منطقي و متناسب با ساختار صنعتي هريك از بخشهاي
اقتصادي و مصرفكننده انرژي هدايت كند .به همين دليل اين راهبرد در بخش
حاكميتي و بدنه دولت توجيهپذير بوده و قابل واگذاري نيســت .اين ساختار
نبايد بــه تامينكنندههاي حاملهاي انرژي ،ارتباط بودجهاي و ســاختاري
و مديريتي داشته باشــد .اين تشــكيالت در بخش حاكميتي و راهبردي و
برنامهريزي كالن فعاليت ميكند و بخش خصوصي ميتواند بهواسطه حمايت
بخش فوق و استفاده از ابزارهاي ايجادشده ،فعاليتهاي عملياتي مورد نياز را
انجام دهد .بنابراين تأكيد ميشود كه رسيدن به اين هدف عاليه ،بدون وجود
يك نظام حكومتي سياستگذار امكانپذير نيست و انتظار از بخش خصوصي
براي راهبرد و سياستگذاري و نظارت در مورد بهينهساز 
ي مصرف انرژي ،يك
نوع حركت رو به عقب است .البته قطعا منظور عدممشاركت بخش خصوصي
ي و حتي سرمايهگذاري نيست.
در نظام تصميمساز 
ضمن اينكه بخش خصوصي نيــز بهدليل فقدان توجيه اقتصــادي ،توانايي
ســرمايهگذاري در اين بخش را نداشته و شدت روبهرشــد مصرف انرژي در
كشــور نشــان ميدهد خصوصيكردن فعاليتهاي مرتبط با سياستگذاري
ي مصرف انرژي و حذف آن از مجموعه دولت در شرايط اقتصادي
بهينهســاز 
حاضر ،اجراييكردن سياستهاي اصالح الگوي مصرف و كاهش شدت مصرف
انرژي را با مشكل جدي مواجه ميسازد.
ي انرژي،
بنابراين از آنجا كه براي توسعه و پيشبرد سياستگذاريهاي بهينهساز 
بحث افزايش قيمت بهتنهايي پاسخگو نيست ،توصيههاي زير نيز رهگشاست:
اعمال سياستهاي هوشمندانه قيمتي و تعرفهاي مبتني بر بازارآزاد ،اعمال
سياستهاي مالي و يارانهاي و حمايتي و خصوصا جلب اعتماد بخش خصوصي،
بهروزكردن فناوريهاي جديد و حمايت از بخش خصوصي براي اين اقدام و
ي واطالعرساني.
برنامههاي آگاهساز 
در خاتمه دل بخش خصوصي به تسهيالت ماده 12براي ورود به بهينهسازي
مصرف انرژي خوش بــود كه تاكنون آبــي از آن گرم نشــده و در پيچ وخم
بوروكراسيهاي اداري مانده است .بنابراين و بايد تغيير مدل رفتاري و سياستي
در استفاده از پتانســيل ماده قانوني فوق ايجاد و تصميمگيري در مورد آن از
انحصار يك بخش خارج شود.
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ساكنان مناطق مختلف تهران در مصرف آب ،برق و گاز چه
وضعيتي دارند؟

مناطق 1تا  ،3مناطق پرمصرف آب

استفاده بهينه از انرژي چقدر در فيلم و سريالهاي ايران نمود درستي
داشته است؟

امسال ،سال
كمگازي بود
و صنايع و
نيروگاههاي زيادي
با چالش مواجه
شدند .بديهي است
كه در فصل سرد،
مصرف گاز در بخش
خانگي و تجاري باال
ميرود و گازرساني
به صنايع محدود
ميشود .در
حالت عادي
بهطور متوسط
روزانه 62ميليون
مترمكعب گاز در
مصارف خانگي
استان تهران
هزينه ميشود كه
حدود 11درصد كل
گاز مصرفي كشور
است

امسال تحتتأثير شــيوع ويروس كرونا و در خانهماندن مردم،
مصرف آب در تهران رشــد يافت .در فروردين شــاهد افزايش
5تا 6درصدي مصرف بوديم و روزانــه 200تا 250مترمكعب
ميزان مصرف آب افزايش داشت .در تيرماه امسال اعالم شد كه
سرانه مصرف آب در پايتخت در طول شبانهروز بهطور ميانگين
235ليتر بدون لحاظ تلفات است كه با لحاظ تلفات اين عدد به
حدود 300ليتر ميرسد .روزانه 3ميليون و 650هزار مترمكعب
آب در تهران مصرف ميشــود .تابستان كه فصل پرمصرف آب
است ،تمام شد و مشــكلي در تأمين آب براي پايتختنشينان
بهوجــود نيامد .امــا با توجه بــه افزايش جمعيــت تهران كه
پيشبيني شده است 2ميليون نفر تا ســال 1410به پايتخت
اضافه شــوند و همچنين پايينبودن سرانه آب تجديدپذير ،در
زمينه تأمين آب براي تهران نگرانيهاي جدي وجود دارد .گفته
شده است كه الگوي مصرف آب شرب در تهران 14مترمكعب
براي هر خانوار د ر ماه اســت و اگر خانواري بيشــتر از اين رقم
مصرف كند ،پرمصرف محسوب ميشود40 .درصد مشتركان در
تهران مصرفي باالتر از الگوي مصرف دارند و روزانه يك ميليارد
و 225ميليون تومان صرف يارانه بخش آب مشتركين پرمصرف
ميشود .در مهرماه امسال اعالم شد كه مناطق 2 ،1و 3مناطق
پرمصرف هستند كه سرانه مصرف در اين مناطق 430ليتر آب
به ازاي هر نفر است.
4ميليون و 500مشترك برق در تهران

شركت توزيع نيروي برق تهران 4ميليون و 500مشترك دارد
كه بيش از 70درصــد آنها الگوي مصــرف را رعايت ميكنند.
75درصد مشتركان برق در تهران خانگي هستند كه 40درصد
انرژي بــرق را مصرف ميكنند .شــركت بــرق در زمان پيك
مصرف سعي ميكند با همكاري مشتركان بخشهاي صنعتي،
كشاورزي و اداري ،تجاري و عمومي دوره پيك را كه معموالً در
تابستان رخ ميدهد و در موارد استثنايي در فصلهاي ديگر اتفاق
ميافتد ،پشت سر بگذارد .همكاري اين مشتركان در قالب پاداش
نقدي يا كاهش صورتحسابها جبران ميشود .طبق برآوردها،
در پيك تابستان امسال مشــتركان نامبرده حدود 13ميليارد
تومان در صورتحسابهايشان پاداش گرفتند كه اين ميزان در
سال قبل 5ميليارد تومان بوده است.
امســال طرح «برق اميد» با هدف بهبود الگــوي مصرف براي
تشويق مشتركان خانگي اجرا ميشود .در اين طرح ،مشتركين
خانگي به 3دسته تقسيم ميشــوند :كممصرفها؛ مشتركاني
هستند كه در ايام گرم سال متوســط مصرف ماهانه برق آنها
تا 100كيلووات ساعت و در ايام غيرگرم تا 80كيلووات ساعت
باشد .اين دســته بهطور كامل از پرداخت صورتحساب معاف
هســتند .دســته دوم ،خوشمصرفها هســتند كه بيشتر از
80-100كيلووات درماه مصرف دارند ،اما الگوي مصرف را رعايت
ميكنند .الگوي مصرف براي مشتركين خانگي تهران در مواقع
گرم سال درماه 300كيلووات و در مواقع غيرگرم 200كيلووات
ساعت است .دسته ســوم ،پرمصرفها هستند كه بههيچوجه
الگوي مصرف را رعايت نميكنند .اعالم شده است كه 130هزار
مشترك تهراني مشمول طرح ملي برق اميد ميشوند.
ركوردزني مصرف گاز در تهران

امســال ،ســال كمگازي بود و صنايع و نيروگاههاي زيادي با
چالش مواجه شــدند .بديهي اســت كه در فصل سرد ،مصرف
گاز در بخش خانگي و تجاري باال ميرود و گازرساني به صنايع
محدود ميشود .در حالت عادي بهطور متوسط روزانه 62ميليون
مترمكعب گاز در مصارف خانگي استان تهران هزينه ميشود كه
حدود 11درصد كل گاز مصرفي كشور است .مصرف گاز امسال
نسبت بهمدت مشابه سال قبل حدود 30درصد افزايش يافت و
اعالم شد كه در 20سال گذشته هيچگاه مصرف گاز استان تهران
به 122ميليون مترمكعب نرسيده بود! مصرف روزانه گاز طبيعي
نيروگاهها آذرماه حدود 90ميليون مترمكعب بوده است .در سال
گذشته مناطق 4و 21كمترين سرانه مصرف گاز را ثبت كردند و
منطقه 3بيشترين سرانه را داشته است.

مصر
ف انرژی

الگوسازي يا الگوسوزي؟

يك ،دو ،سه؛
ركوردداران مصرف

وضعيت مصــرف انــرژي در ايران
آرام محمدي
مطلوب نيست .بهرهوري پايين توليد
روزنامهنگار
انرژي ،مصرف باال و همچنين استفاده
از كاالها و خدمات انرژيبر غيراســتاندارد داليل اين وضعيت
هستند .سرانه مصرف انرژي در كشــور باالست و هر سال نيز
باالتر ميرود؛ چون بهدليل فرهنگســازي ناقص همچنان پاي
الگوي بهينه مصرف ميلنگد و كمتر كساني هستند كه حفظ
انرژي براي نسلهاي بعد برايشان دغدغه باشد و هنگام مصرف
آب ،برق و گاز صرفهجويي كننــد .از آنطرف ،ارزاني انرژي در
كشور بيشتر مشــوق افزايش مصرف است! پيشبيني شده كه
جمعيت ايران تا 4سال آينده ( )1404به باالي 93ميليون نفر
برسد ،پس آنچه در پيش است بزرگترشدن ارقام مصرف انرژي
خواهد بود .در اين ميان تكليف پايتخت روشن است .ظواهر امر
نشان ميدهد كه سرانه مصرف انرژي امسال در تهران باالتر از
سالهاي پيش بوده است .برق برخي مناطق تهران قطع شد و
روشنايي معابر نيز در شب كاهش يافت .چون براي توليد برق
بايد سوخت گاز مصرف شــود .گفته شد كه نيروگاههاي توليد
برق در پي افزايش مصرف بخشهاي خانگي و تجاري بهشدت
با كاهش گازرساني مواجه شدهاند .آنچه در پيش گرفته شد هم
اين بود كه مسئوالن از شهروندان خواهش كر دهاند كه در مصرف
گاز صرفهجويي كنند .در ادامه به بررسي سرانه مصرف (آب ،برق
و گاز) در تهران پرداختيم تا ببينيم مصرف انرژي در پايتخت به
چه صورت است؟

ای
ن شماره

درنگ
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استفاده بهينه از انرژي و مصرف درســت آن ،امري است كه سالها
نگار حسینخانی
موردتوجه دولتها قرار گرفته .امري كه جامعه جهاني بارها در قالب و
روزنامهنگار
فرمهاي مختلفي سعي در فرهنگسازي آن ميان مردم كرده و نياز رفتار
درست امروز را به سرنوشت آيندگان پيوند زده است .اما ما چقدر در اينباره كوشش ميكنيم؟ آيا الگوي درستي
ن راه چه كردهاند؟ چرا الگوسازي درباره مقوالتي كه
در اينباره به ما پيشنهاد شده؟ نهادهاي فرهنگســاز در اي 
سالهاست درباره آن شعار داده ميشود ،هنوز جايشان در قالبهاي فرهنگي مانند سينما و تلويزيون كه پلتفرمي
اثرگذار است ،خالي است؟ آيا تزريق چنين الگوهايي به جامعه در فيلمهاي سينمايي آنقدر گلدرشت و باور نكردني
هستند كه ما را از درك درست مسئله عاجز كرده؟ يا پرداختن به چنين موضوعاتي اساسا كار دشواري است و ما
در سينماي ايران چنين توانايي و قابليتهايي نداريم؟ در كل براي ساخت آثاري كه باعث ارتقاي فرهنگ عمومي
ميشود ،نياز به رعايت چه اصولي است؟ ابوالحسن داوودي و علي غفاري ،كارگردانان سينما و تلويزيون در پاسخ
به اين سؤاالت به تحليل شرايط موجود در جامعه و سينما پرداختهاند.

تصور غلط فرهنگسازي با زور
ابوالحسن داوودي

كارگردان

الگوســازي در مســائل
سرنوشتساز مثل مصرف
انرژي ،قبل از هر چيز به
ميزان مسئوليت اجتماعي يك جامعه بستگي دارد
كه اصل حياتياش اعتماد مردم و حاكميت و سپس
فرهنگسازي است .ضعف اساسي مناسبات مدني و
قواعد و مناسبات شــكل گرفته بر آن زمينه ،محور
اصلي شكل گرفتن و تحكيم مســئوليت اجتماعي
در جامعه اســت .فقر يا نبود اين مناســبات مدني
باعث بهوجود آمدن رابطه آمرانه و شعارگونه در اين
زمينه شده ،صغير شمردن مردم و نگاه باال به پايين
حاكميت و مسئوالن وابســته به آن( ،و نه نهادهاي
واقعي مدني كه يا در ضعف مطلقند يا ناپيدا) ،بيش از
هرچيز مسئوليت اجتماعي را زايل ميكند .در جامعه
بدون مسئوليت اجتماعي ،نه شعار جواب ميدهد و
نه كيفيت و كميت اثر هنري كارساز است.
تكيه بر مصرف شعارسادهترين و پيش پاافتادهترين
راه رفع مســئوليت حاكمان جامعه است .به همان
دليل كه فرهنگ شــعار مهمترين ترفند هميشگي
مسئوالن در مقابل مردم اســت و در قريب به اتفاق
موارد دانششــان از اين فراتر نميرود .ضعف مفرط
مسئوليت اجتماعي در جامعه ،ناشي از عدماعتماد
و شــكاف ميان طبقه حاكمه و مردم اســت و تصور
غلط فرهنگسازي با زور يا ارعاب و نيز نگاه سلطهگر،
آمرانه و باال به پايين ،اين شكاف و عدماعتماد را هر
روز گستردهتر ميكند.
اهل هنــر و فيلمســازان در اينگونه موارد ،بيشــتر

علي مصفا در نمايي از فيلم «قايقهاي من» كنار توربينهاي بادي نشسته؛ گاهي توجه به نكات ريز و ظريف در تصاوير مخاطب را نسبت
به موقعيت كنجكاو كرده و ميتواند به شكل غيرمستقيم فرهنگسازي كند؛ فرهنگ توجه به انرژي ،توليد آن و الگوهاي درست مصرف.

آنها مضمون سفارش شده را گل درشت ميخواهند
كاتاليزور فرهنگي هســتند و طبعا در زمينههايي از
اين دست كه به مسئوليتپذيري و فرهنگ اجتماعي
جامعه مربوط ميشــود ،نميتوانند برخالف جهت
آب شنا كنند .همچنانكه اگر هنرمند يا حاكميت،
هركدام بخواهند به تنهايي رابط و مجري اين سيكل
معيوب (ناشي از عدممســئوليت اجتماعي) باشند،
حرف و محصول كارشان كمترين تأثيري در جامعه
نخواهد داشت.
از اينرو فيلمساز شــعبده باز نيست .در موضوعاتي
از اين دست جز با تكيه بر باور و اعتقاد واقعي مردم،
با هيچ توان ،بودجه و مهارت هنري نميتواند اثري
شايسته و تأثيرگذار بسازد .آثار بفرموده و سفارشي
هم بهدليل همان نگاه معيوبي كه در باال گفته شد،
همان كارهاي تصنعي و گل درشــتي ميشوند كه
يا هيچ اثري ندارنــد و حتي ضدخود عمل ميكنند.
سينماي ايران در اين زمينه بسيار بيشتر از مسئولين
ذيربط همين امور ،توانايي خلق آثــار تأثيرگذار را
دارد ،اما بهدليل همان ضعف فرهنگ اعتماد عمومي
و مســئوليت اجتماعي كه گفته شد ،قادر به معجزه
نيست!
ضعف مســئوليت اجتماعي كه به يكي از مهمترين
بيماريهاي فراگير و گســترده جامعه تبديل شده،
براي درمان به عزمي بســيار جــدي در تغيير نگاه
كالن حاكميت ،بهخصوص در مقابله با اين معضالت
زيســتمحيطي ،نياز دارد .با اين ميزان سلطه نگاه
شخصي و غيراجتماعي در آحاد مردم ،قبل از هرگونه
تغيير اساسي در اين روال عمومي ،نميتوان انتظار
داشــت كه يك يا چند اثر هنــري درمانش كنند يا
هنرمند با آنها بتواند جامعه مسئولي بسازد كه حرف
و پيامش بازخورد داشته باشد.

علي غفاري

كارگردان

در اين كشــور دهههاست
آموزشــي وجود نــدارد.
فيلمســاز نخســت بايد
خودش در مواردي كه براي جامعه سرنوشتساز است،
ب نظر و عقيده باشــد ،بعد اگــر دغدغهاش بود،
صاح 
بهصورت تأثيرگذار در فيلمــش آن را مطرح كند .فكر
ميكنيد چند درصد از سينماگران اين كشور زبالهشان
را تفكيك ميكنند؟ يا ترجيح ميدهند كه از حملونقل
عمومي استفاده كنند؟ يا وقتي در خانه هستند اصول
استفاده بهينه از وسايل گرمايشي يا سرمايشي را رعايت
ميكنند .بهنظرتان براي چند درصد از مردم مهم است يا
اصال ميدانند كه اصول مصرف آب هنگام دوش گرفتن
چگونه است؟ تا آنجا كه من خبر دارم ،در سطوحي از
سينما عدهاي حتي با تمســخر با اين مقوالت برخورد
ميكنند .حاال انتظار داريم كه اين افراد در كارهايشان
دغدغهمندانه دربار ه ثروت عمومي كشور حرف بزنند؟
اين دســته از هنرمندان زماني چنين مســائلي را در
آثارشان مطرح ميكنند كه سفارشدهنده متولي وجود
داشته باشد و در اين موارد هم چون موظفي و شعاري
كار ميكنند ،كمترين تأثير را روي مخاطب ميگذارند.
تأكيد همچنــان روي آموزش اســت .مــا بهعنوان
سينماگر جدا از جامعه نيستيم .اين امر بايد بهصورت
سيستماتيك آموزش داده ميشد كه نشده .فيلمساز،
گرافيست و روزنامهنگار كمترين آشنايي با اين مقوله
ندارند .البته اين نبايد بهانهاي باشــد كه دســت روي
دست بگذاريم .چون بهصورت تخصصي در اين زمينه
كار كردهام ،به آن اشاره ميكنم .اوايل دهه  90بود كه

چند بازي كامپيوتري درباره اصالح الگوي مصرف براي
شركت گاز و برق و آب ســاختم .شايد به همين دليل
بتوانم نظر روشنتري در اينباره داشته باشم .در خالل
توليد آن كارها حساسيتم درباره مصرف انرژي باال رفت
و هميشه حواسم جمع شد كه در فيلمهايم اگر پيامي
مستقيم هم درباره اصالح الگوي مصرف نيست ،حداقل
تالشي باشد تا شخصيتها اسرافكننده نباشند .براي
من اين شــيوهاي غيرشــعاري و زيرمتني در ساخت
فيلم است .درحاليكه شــاهد صحنههاي فراواني در
سريالها و فيلمها بودهام كه شخصيتها ،شير آب را باز
ميگذارند و ته سيگار داخل حوض آب ،زمين و خيابان
مياندازند و صدها مورد ديگر كه شرح آن در اين مقال
نميگنجد .توجه كنيم كه انرژي و صرف آن مســئله
مهمي است و رعايتش در اثر فيلمســاز نبايد چندان
دشوار باشد .مثال شــخصيتي كه زمان شستن دست
و صورت حرف ميزند ،ميتواند در خالل كارش شير
آب را ببندد و باز كند .هم به بازياش كمك خواهد كرد
و هم عملش در ناخودآگاه تماشاگر تأثيرگذار است .يا
مثال وقتي در اتومبيل نشسته ،ترمز ميكند تا با كسي
صحبت كند ،اتومبيل را خاموش كند .تكرار اين رفتار
حتما تأثيرگذار خواهد بود .هر چند اعمال اين امور با
دستورالعمل هم پيش نميرود .بهنظرم خان ه سينما بايد
شــروع به آموزش اعضايش كند و توجه به اين مسائل
را در ذهنشــان پررنگ كند .بعد از آن حتما تأثيرش
را در فيلمها خواهيم ديد .متأسفانه يكي از داليلي كه
طرح اين مضامين در فيلمها گلدرشت و شعاري است،
وسواس سفارشدهندههاست .آنها مضمون سفارش
شده را گل درشت ميخواهند و فيلمساز براي خوشآمد
سفارشدهنده هم كه شده ،مسائلي را طرح ميكند كه
تأثيرشان روي مردم ديگر چندان مهم نيست.

چرا تبليغات در حوزه انرژي چندان كارساز نيست؟

جامعه مصرفگراست

مصرفگرايي
آنچنان بر جامعه
حاكمشده كه
دوركردن مردم
از اين فضا كمي
سخت و زمانبر
است؛ چرا كه تعداد
كارخانهها و تنوع
محصوالتشان به
نسبت گذشته
بسيار زيادشده
و هر كدام براي
سرپاماندن نياز به
فروش و تبليغات
گسترده دارند و
قطعا در شرايط
تحريم كيفيت اين
محصوالت بهخاطر
تاميننشدن برخي
مواداوليه پايينتر
هم آمده

اصفهاني ،كارشناس مديريت تبليغات :بايد فرهنگ ناسالم مصرفگرايي از ريشه تغيير
دادهشود و جلوي سوءاستفادهگري از تبليغات درخصوص مصرفگرايي را گرفت
شرايط اقتصادي و سياسي كشور در ســالهاي اخير بهگونهاي شده كه
خدیجه نوروزی
ي در مصرف منابع مختلف انرژي را هشدار
ضرورت وجود يك طرح بهينهساز 
روزنامهنگار
ميدهد اما احساس مسئوليت جدي در اين زمينه ديده نميشود .يكي از
اركان مهمي كه در زمينه الگوي مصرف انرژي ميتواند بهطور مؤثر عمل كند ،تبليغات است اما شيوههاي تبليغاتي در
كشور بهگونهاي نبوده كه بتواند تأثير بسزايي در مصرف بهينه انرژيهايي مانند آب ،برق و گاز در بخشهاي مختلف از
جمله صنعت و كشاورزي ايجاد كند و تبديل به سبك زندگي مصرفكنندگان شود .داوود اصفهاني ،كارشناس مديريت
تبليغات در گفتوگو با همشهري در مورد نقايص تبليغات در حوزه انرژي و شيوههاي درست و اثرگذار آن ميگويد.
چــرا تبليغات
تغيير الگوي مصرف در حوزه
انرژيهايي مانند آب ،برق و
گاز چندان كارساز نيست؟

چنديــن عامــل در زمينــه
كماثــر بــودن تبليغــات به
شيوههاي كنوني در كشور مؤثر است .پيشرفت تكنولوژي،
تجملگرايي ،تمايل به استفاده از تجهيزات و ماشينآالت
مدرن و انجــام كارها به راحتترين شــيوه ممكن موجب
شــده نهتنها در ايران بلكه در تمام دنيا مردم مصرفگراتر
باشند و از همين رو تبليغات سنتي در زمينه مصرف خيلي
كارساز نباشد .مصرفگرايي بعد از دهه  70براي حمايت از
توليدكنندگان و رشــد صنعت ترويج دادهشد و همين كار
تبليغات را براي بهينهكردن مصرف سخت كرد .البته براي
حمايت از مصرف داخل و حمايت از توليدكنندگان ،صنايع
و كارخانجات به سمت توليد محصوالت كممصرف به لحاظ
انرژي حركت كردنــد اما در ادامه تحريمهــا و گرانيهاي
اخير موجبشــد تا قيمت اين توليدات براي عموم جامعه
كه دهكهاي پايين را تشكيل ميدهند گران باشد و توان
خريد آن را نداشتهباشند .بنابراين بسياري از مردم نتوانند
لوازمخانگي قديميشان را با محصوالت كممصرف مدرن
جايگزين كننــد و برخي به خريد لــوازم بيكيفيت ارزان
رويآورند .لذا گاهي تبليغات درخصوص مصرف كم انرژي
در حوزهاي مانند برق با اين شــرايط كماثر بهنظر ميرسد؛
چرا كه شعارهاي تبليغاتي بدون درك واقعيت عيني جامعه
مؤثر نخواهدبود.
درخصوص مصرف گاز چطــور؟ هيچگاه
تبليغات زيادي در اين مورد نشده است.

چون منابع محدودي در ايران نداشتيم و هميشه ارزان در

اختيار مصرفكنندگان قرارميگيرد.

از مصرفگرايي گفتيــد و تبليغي كه الزمه
دهه 70براي حمايت از صنعتگران بود .آيا با شــرايط
موجود و با وجود تحريم كه موجبشده براي توليد برق
از مازوت در نيروگاهها استفاده شود نبايد نگرشي تازه
براي مصرف بهينه در تبليغات ايجاد شود تا از بحرانها
بتوان به سالمت عبور كرد؟

مصرفگرايي آنچنان بر جامعه حاكمشــده كه دوركردن
مــردم از اين فضا كمي ســخت و زمانبر اســت؛ چرا كه
تعداد كارخانهها و تنوع محصوالتشــان به نسبت گذشته
بسيار زيادشده و هر كدام براي سرپاماندن نياز به فروش و
تبليغات گسترده دارند و قطعا در شرايط تحريم كيفيت اين
محصوالت بهخاطر تاميننشدن برخي مواداوليه پايينتر
هم آمده .زماني در خانهها فقط با يك اجاقگاز تمام كارهاي
پختوپز انجام ميشــد اما اكنون بهخاطر جذب مشتري
مايكروفر ،سرخكن ،ماكروويو ،توستر و ...هر كدام بهطور
مجزا تبليغ ميشوند كه قطعا اســتفاده از هر كدام نياز به
برق زيادي دارد.
در اين شرايط اگر بخواهيم بهســوي مصرف بهينه يا كم
مصرف كردن گام برداريم احتياج به تفكر و ساختاري داريم
كه هم مقدار مصرف انرژي را درنظر داشته باشد و هم براي
مشــاغل و صنعت برنامه دقيقتري اعمال كند تا بتوان با
تبليغات در درازمدت ديدگاه رفتاري جامعه را تغيير داد و به
سوي بهينه مصرف كردن گامبرداشت .بايد همچنين جلوي
سوءاســتفادهگري از تبليغات درخصوص مصرفگرايي را
نيز متوقف كنيم .فرامــوش نكنيم كه بهينه مصرف كردن
انرژي بايد در ذهن و باور افراد جامعه از كودكي نقش بسته
باشد تا در آينده نياز به تبليغات مستمر نباشد .پس كودكان
آيندهسازان اين جامعه را دريابيم و بهصورتي مفيد و مناسب

با سن و فهم آنان مسير صحيح مصرف بهينه انرژي را آموزش
دهيم .در حوزه مصرف انرژي كشــورهاي موفق چه كاري
كردهاند كه ما نكردهايم ؟آنها همواره منابع محدودتري در
حوزه انرژي داشتهاند از همين رو دهههاست كه براي مصرف
بهينه انرژي ،برنامهريزيهاي صحيحتري داشتهاند.
چه تغييرات و تحوالتي الزم است تا سبك
زندگي عوض شود؟

بايد فرهنگ ناسالم مصرفگرايي از ريشه تغيير داده شود و
ي شود تا صحيح مصرف كردن جايگزين شود.
فرهنگساز 

براي تبليغات آيا اكتفا به نوشته و تصوير روي
بيلبوردها كفايت ميكند؟

تبليغات در مرحله اول پيام اثــر بخش الزم دارد تا تصوير و
نوشتهاي زيبا يا جذاب.
آن پيام چگونه تبليغات را اثربخش ميكند؟

در ابتدا بايد هدف از پيام را مشخص كرد .در مراحل بعدي
بايد به رسانه مخاطبهاي پيام توجه داشت؛ بهعنوان مثال
نميتوان در حوزه انرژي فقط تبليغات را به سمت تلويزيون،
راديو و نشــريات برد و از فضاي مجازي غافل شد؛ چرا كه
بسياري از مردم اين سه رسانه را دنبال نميكنند .از طرفي
در فضاي مجازي نيز بايد مخاطبان هر كدام از اپليكيشنها
را مدنظر داشت كه چه سليقههايي دارند .بنابراين زبان پيام
تبليغاتي در چنين فضاهايي نيازمند شــناخت مخاطبان
آن است تا بتوان شكل درستي از پيام را که موردپسند آنها
باشد ارائه داد .متأسفانه مبلغان گاهي بدون توجه به اينكه
مخاطبان فضاي مجازي هم دســتهبنديها و سليقههاي
خاص خود را دارند اقدام به توليد محتواي يكسان براي تمام
اپليكيشنها ميكنند.
پيام هدفمند و فكر شده ميتواند در رسانهاي كه مخاطب
موردنظر استفاده ميكند در زمان مناسب ديداري مخاطب و

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

تبليغات در حوزه انــرژي در مواقع بحراني
اساسا تا چه اندازه كارساز است؟

تبليغ ســخت يا منطقي در زمان بحراني كاربرد بيشتري
دارد؛ زماني كه خيلي زمان نداريم و الزم است تا با مخاطب
مستقيم وارد مذاكره شــويم تا اقدامي انجام دهد اما تبليغ
نرم يا احساسي در زمان آرامش و غيربحراني بيشتر استفاده
ميشــود تا مخاطب روند و نگرش زندگي خود را بر اساس
آن ايدئولوژي چيدمان و شكل دهد .در اين شرايط بحراني
مصرف انرژي پيشــنهاد ميكنم از هــر دو حالت تبليغات
استفاده كنيم و در اقدامي سريع بهصورت شفاف و بيپرده
اعتماد مخاطب را بهدست آوريم و خطرناك بودن شرايط را
توضيح دهيم و از مخاطب بخواهيم تا تغيير نگرشي در زندگي
خود شكل دهد و البته مديران و مسئوالن نيز با اقشار جامعه
در اين فرايند همراه باشند .اما براي اثربخشي طوالنيمدت
الزم است تا پس از ارائه راهكارهاي اساسي توسط كارشناسان
واقعي از طراحان و تصويرســازان ،نهادهاي آموزشي مثل
مدارس و دانشگاهها حتي امور فرهنگي سيستمهاي دولتي
بخواهيم تا هدفمند و يكپارچه تغيير نگرشي بلندمدت و نه
مقطعي طراحي كنند و در رفتار خود آن را نشان دهند تا اين
بحران از دست دادن منابع انرژي را مديريت كنيم و جامعه
به سوي بهينه مصرف كردن سوق دادهشود .پتانسيلهاي
تبليغات بسيار است و نباید از قدرت آن غافل شد .بايد شرايط
كنوني را به شكل واقعي كارشناسي كرد و طالب تفكري نو
بود و پس از به نتيجه رسيدن از ابزارهاي قدرتمند تبليغات
استفاده كرد تا جهاني بهتر داشته باشيم.
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درنگ

ايران

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)53 :هزار و 571دالر
مجموع توليد انرژي111.68 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(618 :)2019هزار و
239گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(558.9 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (6.7 :)2019مگاوات
ساعت
صادرات برق(82.7 :)2018ميليارد كيلووات
ساعت
ميزان توليد گاز(5.859:)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (42.519:)2018ميليارد مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (:)2018
27.240ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز69.760 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز(32.911 :)2017ميليارد
مترمكعب

تركيه

تايلند

69.43ميليوننفر

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)18 :هزار و 72دالر
مجموع توليد انرژي73.29 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(197 :)2019هزار و
276گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(195.1 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (2.8 :)2019مگاوات
ساعت
صادرات برق(1000 :)2018مگاوات ساعت
ميزان توليد گاز(28.729 :)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (8.815 :)2018ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز8.815 :ميليارد مترمكعب
ميزان صادرات گاز( :)2017ندارد

آفريقای
جنوبی

57.78ميليون نفر

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)11 :هزار و 911دالر
مجموع توليد انرژي158.1 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(252 :)2019هزار و
568گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(228.6 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (4 :)2019مگاوات ساعت
صادرات برق(14.386 :)2018گيگاوات
ميزان توليد گاز(1.179 :)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در
بخشهاي مختلف (2.340 :)2018ميليارد
مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (6 :)2018ميليون
مترمكعب
مجموع مصرف گاز2.346 :ميليارد مترمكعب
ميزان صادرات گاز( :)2017ندارد

پرمصرفها
مقايسه ميزان مصرف انرژي در ايران با ديگر كشورهاي جهان

جداولي كه مي بينيد نشان ميدهد كه ميزان مصرف گاز
در ايران از همه كشورهاي انتخاب شده يعني آلمان ،كانادا،
تركيه ،تايلند،كلمبيا ،آفريقاي جنوبي و عراق بيشتر است و
درسرانه مصرف برق ،فقط كشورهاي كانادا،آلمان وآفريقاي
جنوبي از مردم ايران برق بيشتري مصرف ميكنند

سمیرا مصطفینژاد
روزنامهنگار

جهان امروز بيش از هر دوران ديگري در حال بلعيدن
انرژي است .تمامي چالشهاي مربوط به آلودگي هوا،
تغييرات اقليمي ،جنگ بر سر منابع ،جابهجاييهاي
گسترده انســانها و بحرانهاي اقتصادي كوچك و
بزرگ بهنحوي با مصرف انرژي در جهان در ارتباطند.
بشر براي انجام هر كار سادهاي به منبعي از انرژي نياز
دارد و اين نياز روزبهروز با افزايش جمعيت ســياره
زمين ،با رشد قارچ گونه فناوريهاي جديد ،توسعه
سيســتمهاي حملونقل دريايي ،زميني و هوايي،
توسعه فعاليتهاي نظامي و فضايي ،بزر گتر شدن
شهرها و توسعه شهرنشيني ،مكانيزه شدن بيشتر
فعاليتهاي انساني و تقريبا هر فعاليت ديگري كه در
حوزه زيست انسان بگنجد ،بيشتر و بيشتر ميشود.
تا پايان ســال 2019بيش از 84درصد از انرژي زمين
با اســتفاده از سوختهاي فســيلي تامين ميشد.
تصور اينكه ســوزاندن اين حجم از نفت ،گاز،
زغالســنگ و ديگر انواع سوختهاي
فسيلي چه بر سر كيفيت هوا خواهد
آورد ،دشوار نيست .نمونه عيني
و ملموس آن را هر روز در تهران
تجربه ميكنيم و نتيجه ساالنه
آن ،آماري چند دههزار نفري از
مر گومير بهخاطر آلودگي هوا
در كشور است.
واقعيت اين اســت كه بشر در راه
توليد انرژي براي ادامه حيات ،درحال
مرگ اســت .اين چرخه معيوبي است كه
انسان مدرن در آن به دام افتاده است و تا جايگزيني
كامل منابع فسيلي ســوخت با منابع تجديدپذير و
پاك ،راه نجاتي از آن نخواهد داشت .باتوجه به اينكه
درحال حاضر تنها كمي بيشتر از 26درصد از انرژي
جهان از محل منابع تجديدپذير تامين ميشود و اين
بخش ناچيز هم بيشتر در كشورهاي توسعهيافتهاي
مانند كشورهاي اسكانديناوي و اروپاي غربي متمركز
شده است ،نبايد اميد چنداني به اصالح روند توليد
و مصرف انرژي داشــت ،آنهم در ايران كه براساس
آمار جهاني ،نهمين كشــور پرمصرف جهان است و
الگوي مصرف در آن افسارگسيخته و رها شده است،
بهويژه در بخش گاز كه براساس آمارهاي مختلف در
ميان  5كشور پرمصرف جهان واقع شده است .اگرچه
كشورهاي ديگري در جهان هستند كه از نظر سرانه
مصرف انرژي ،رتبه باالتــري از ايران دارند ،و بهطور

كلي رتبهبندي سرانه مصرف انرژي وضعيتي متفاوت
از رتبهبندي كشورها براساس بيشترين ميزان مصرف
انرژي دارد .در حال حاضر چين ،آمريكا و هندوستان
با داشتن باالترين حجم مصرف انرژي ،رتبههاي برتر
پرمصرفترين كشورهاي جهان را بهدست آوردهاند.
اما از نظر ســرانه مصرف انرژي ،قطر و ايســلند در
رتبههاي اول جهاني ايستادهاند.
بســياري از كشــورهاي پرمصرف جهــان خود
توليدكننــدگان اصلي نفت و گاز طبيعي به شــمار
ميروند .در واقعا اصليترين مصرفكنندگان انرژي
در جهان را كشورهايي كه از اقليمي سرد برخوردارند
و كشــورهايي كه خود توليدكننده انرژي هستند
تشــكيل دادهاند ،گروه اول بهدليل نيــاز به انرژي
بيشــتر براي ايجاد گرما و گروه دوم بهدليل پايين
بودن قيمت انرژي به مصرفكنندگاني بزرگ تبديل
شــدهاند .ميزان مصرف انرژي در جهان همچنين به
وضعيت اقتصادي كشورها و وقوع بحرانهايي نظير
همهگيري و بحران اقتصادي ناشي از آن هم ارتباطي
مستقيم دارد .همانطور كه براساس گزارش آژانس
جهاني انرژي ،ميــران مصرف انرژي در
اوايل همهگيــري در جهان با كاهش
مواجه شد اما با از سرگيري روال
عادي زندگي ،روند مصرف انرژي
و توليد آلودگي كربني در بيشتر
نقاط جهان به وضعيت سابق خود
بازگشت .براســاس گزارش اين
آژانس ،اجراي مقررات قرنطينه
و خانهنشيني در بيشتر كشورهاي
جهان ميزان كلــي تقاضاي برق را در
جهان كاهش داد ،اگرچه ميزان مصرف برق
در خانهها به نسبت ميزان مصرف برق در بخشهاي
صنعتي و كارخانهها ،افزايش داشته است .بررسيهاي
ســازمان جهاني انرژي از مصرف برق در 30كشور
جهان كه يكســوم تقاضاي برق جهان را تشكيل
ميدهند نشــان داد هرماه قرنطينه كامل منجر به
كاهش 20درصدي مصرف برق بهصورت متوســط يا
15درصد بهصورت ساالنه شده است .در ادامه ميزان
توليد و مصرف انرژي (برق و گاز) در ايران و چند كشور
از مناطق مختلف جهان را با يكديگر مقايسه ميكنيم.
اطالعات برگرفته از پايگاه آژانــس جهاني انرژي و
گزارش شاخص توسعه انســاني دفتر برنامه توسعه
سازمان ملل متحد هســتند .همچنين تا حد امكان
سعي شده است كشــورهايي براي مقايسه انتخاب
شــوند كه از نظر تعداد جمعيت شباهت بيشتري به
ايران داشته باشند.

كلمبيا

49.65ميليوننفر

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)14 :هزار و 120دالر
مجموع توليد انرژي120.46 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(76833 :)2019گيگاوات
ساعت
ميزان مصرف برق(71.9 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (1.5 :)2019مگاوات ساعت
صادرات برق(11.63 :)2018مگاوات ساعت
ميزان توليد گاز(12.522 :)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (3.761:)2018ميليارد مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (:)2018
1.316ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز4.988 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز(348 :)2017ميليون
مترمكعب

بررسي رويكرد كشورهاي مختلف در حوزه كاهش مصرف انرژي

باتوجه به اينكه
درحال حاضر تنها
كمي بيشتر از
26درصد از انرژي
جهان از محل منابع
تجديدپذير تامين
ميشود و اين بخش
ناچيز هم بيشتر
در كشورهاي
توسعهيافتهاي
مانند كشورهاي
اسكانديناوي
و اروپاي غربي
متمركز شده است،
نبايد اميد چنداني
به اصالح روند
توليد و مصرف
انرژي داشت،
آنهم در ايران
كه براساس آمار
جهاني ،نهمين
كشور پرمصرف
جهان است و
الگوي مصرف در
آن افسارگسيخته
و رها شده است

كانادا

37.59ميليوننفر

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)47 :هزار و 569دالر
مجموع توليد انرژي529.28 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(653 :)2019هزار و
515گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(572.4 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (15.2 :)2019مگاوات
ساعت
صادرات برق(60 :)2018هزار و 371مگاوات
ميزان توليد گاز(183:)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (43.41 :)2018ميليارد مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (:)2018
19.727ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز63.143 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز(77.304 :)2017ميليارد
مترمكعب

عراق

38.43ميليوننفر
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83.08ميليوننفر

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)12 :هزار و 447دالر
مجموع توليد انرژي406.25 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(325 :)2019هزار و
17گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(273.3 :)2018تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (3.3 :)2018مگاوات
ساعت
صادرات برق(6291 :)2018مگاوات
ميزان توليد گاز(244:)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (78.7:)2018ميليارد مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (:)2018
50.280ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز128.984 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز(17 :)2019ميليارد
مترمكعب

سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)28 :هزار و 294دالر
مجموع توليد انرژي40.37 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(304 :)2019هزار و
253گيگاوات ساعت
ميزان مصرف برق(272 :)2019تراوات ساعت
سرانه مصرف برق (3.3 :)2019مگاوات
ساعت
صادرات برق(2.372 :)2018گيگاوات ساعت
ميزان توليد گاز(472.45 :)2019ميليون
مترمكعب
مجموع ميزان مصرف گاز در بخشهاي
مختلف (17.730 :)2018ميليارد مترمكعب
ميزان مصرف خانگي (:)2018
12.793ميليارد مترمكعب
مجموع مصرف گاز30.525 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز(768.380 :)2017ميليون
مترمكعب

مصر
ف انرژی

آلمان

83ميليوننفر

82.28ميليوننفر
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سرانه توليد ناخالص ملي(برابري قدرت
خريد)9 :هزار و 952دالر
مجموع توليد انرژي241.44 :ميليون تن
معادل نفت خام
ميزان توليد برق(82506 :)2019گيگاوات
ميزان مصرف برق(48.8 :)2019تراوات
ساعت
سرانه مصرف برق (1.3 :)2019مگاوات ساعت
صادرات برق( :)2018ندارد
ميزان توليد گاز(12.032 :)2019ميليارد
مترمكعب
مجموع مصرف گاز1.645 :ميليارد
مترمكعب
ميزان صادرات گاز( :)2017ندارد

آلمان ،يكي از
كشورهاي موفق
در حوزه بهرهوري
مصرف انرژي است.
ميزان مصرف
انرژي اين كشور در
نيمهاول سال2019
به نسبت سال
قبل2 ،درصد ديگر
كاهش پيدا كرد كه
اصليترين دليل
اين كاهش ،اجراي
طرحهاي مختلف
دولت آلمان
بهمنظور كاهش
مصرف زغالسنگ
بوده است.
مشاركت وسيع
شهروندان آلماني
در پروژههاي توليد
انرژي پاك از ديگر
عوامل بهرهوري
باالي انرژي و
كاهش ميزان تقاضا
براي انرژي در اين
كشور بوده است

موفقترين كشورها در زمينه افزايش
سميرا رحيمي
بهرهوري و كاهش ميــزان مصرف
روزنامهنگار
انرژي ،كشــورهاي اروپايي هستند.
تعدادي از اين كشورها حتي پا را از مفاهيمي چون بهرهوري فراتر
گذاشــتهاند و اكنون بر توليد انرژي از منابــع مطلقا پاك متمركز
شدهاند .با اينهمه ،تعداد كشورهايي كه در اين حوزه فعاليت دارند
و به موضوع كاهش مصرف انرژي و افزايــش بهرهوري ،بهصورت
عملي اهميت ميدهند ،انگشتشــمار اســت .براساس گزارش
آژانس جهاني انرژي ،از سال 2015به بعد روند بهبود شدت مصرف
انرژي در جهان سال به سال كندتر شده است .بهگفته اين آژانس،
بهرهوري انرژي و كاهش مصرف ،تأثيري فوقالعاده بر بهبود رشد
اقتصادي و جلوگيري از افزايش گازهاي گلخانهاي در جهان دارد.
اما نرخ جهاني اين روند رو بهكاهش گذاشــته اســت؛ روندي كه
اصليترين تأثيرگذاري آن در حوزه مصرفكنندگان ،كسبوكارها
و محيطزيست قابل مشاهده اســت .براساس گزارش سال2019
آژانس جهاني انرژي ،شدت مصرف انرژي در جهان تنها 1.2درصد
بهبود يافته است كه نرخ بسيار ناچيزي بهشمار ميرود ،اما همين
مقدار ناچيز هم به نســبت 1.6هزار ميليارد دالر به توليد ناخالص
جهاني كمك كرده اســت .اگرچه اين مبلغ ميتوانست 4تريليون
دالر ،يعنــي رقمي بزرگتر از حجــم اقتصاد آلمان باشــد؛ البته
درصورتي كه شدت مصرف انرژي جهان از سال 2015به بعد ساالنه
3درصد بهبود پيدا ميكرد.
كشورهاي پرمصرف و صنعتي مانند آمريكا و چين از مقصران اصلي
افزايش ميزان تقاضاي انرژي در جهان هستند .وضعيت آب و هوايي
هم نقش كليدي در ميزان تقاضاي مصرف انرژي دارد .براي مثال
زمستانهاي سردتر و تابستانهاي گرمتر در آمريكا ميتواند ميزان
مصرف انرژي را از حــد بگذراندو يا زمســتانهاي گرمتر در اروپا
ميتواند از تقاضاي مصرف گاز بكاهد؛ همانطور كه در سال2017
رويدادي مشابه منجر به بهبود 2درصدي شدت مصرف انرژي در
سال 2018شد .جستوجوي كشــورهايي كه در حوزه بهرهوري
و كاهش مصرف انرژي موفقتر از ديگر كشورها عمل كردهاند ،به
فهرستي از كشورهاي اروپايي منجر ميشود .اين كشورها با اهدافي
مانند پسانداز ،بهبود اقتصاد ،بهبود وضعيت محيطزيست ،بهبود
امنيت ملي و باالبردن كيفيت زندگي ،طرحهــاي موفقي را براي
كاهش مصرف انرژي به اجرا گذاشتهاند .بيشتر اين طرحها مبتني بر
كاهش قيمت انرژيهاي پاك و باالبردن قيمت انرژيهاي بهدست
آمده از سوختهاي فسيلي عمل ميكنند .همچنين اكثر كشورهاي
موفق در حوزه كاهش مصرف انرژي ،تمركز خود را بر حذف منايع
انرژي بهدست آمده از محل سوختهاي فسيلي قرار دادهاند.
آلمان ،يكي از كشــورهاي موفق در اين حوزه است .ميزان مصرف
انرژي اين كشور در نيمهاول سال 2019به نسبت سال قبل2 ،درصد
ديگر كاهش پيدا كــرد كه اصليترين دليل ايــن كاهش ،اجراي
طرحهاي مختلف دولت آلمان بهمنظور كاهش مصرف زغالسنگ
بوده است .مشاركت وسيع شهروندان آلماني در پروژههاي توليد
انرژي پاك از ديگر عوامل بهرهوري بــاالي انرژي و كاهش ميزان
تقاضا براي انرژي در اين كشور بوده است .دولت آلمان از سال2000
به بعد از اشخاصي كه براي مشاركت در نيروگاههاي پاك يا ايجاد
نيروگاههاي خانگي داوطلب ميشــدند ،بودجهاي دولتي درنظر
گرفت .رعايت عايقبندي صحيح ساختمانهاي در دست ساخت،
طراحي دوباره ساختمانهاي دولتي بهويژه ساختمانهاي نظامي و
افزايش ميزان توليد نيروگاههاي انرژي پاك از ديگر راهكارهايي بود
كه آلمان را در مسير كاهش مصرف انرژي به پيش راند.
بستن مالياتهاي سنگين براي مولدان دياكسيدكربن و بزرگترين
مصرفكنندگان انرژي طرح موفق ديگري است كه در كشورهاي
مختلف بهويژه در كشورهاي اروپايي نظير سوئد عملكردي تأثيرگذار
داشته است .اين نوع ماليات كه بهصورت ويژه بخش حملونقل و
انرژي را هدف ميگيرد ،منجر به كاهش تقاضا براي مصرف انرژي
شــده اســت؛ درواقع ميان ماليات كربن و انرژي و كاهش مصرف
انرژي و آلودگي كربني ارتباطي معكوس وجود دارد .پژوهشهاي
مختلفي نشــان دادهاند هرچه نرخ اين نوع مالياتها افزايش پيدا
ميكند ،از حجم مصرف انرژي كاســته ميشــود .كشور چين كه
يكي از اصليترين مصرفكنندگان انرژي جهان بهشمار ميرود هم
طرح ماليات بر انرژي را به اجرا گذاشته است .در مقابل اين ماليات،
استفاده از انرژيهاي پاك در بسياري از كشورها ازجمله كشورهاي
اروپايي و آمريكا معاف از ماليات است .عالوه بر اين طرحهاي كالن
و بلندمدت ،طرحهاي كوچك و كوتاهمدت ديگري در جهان بهاجرا
گذاشته ميشوند كه بهصورت دورهاي از مصرف انرژي كاستهاند.
براي مثال مكزيك در سال 2012با توزيع رايگان 23ميليون المپ
كممصرف در كشور ،توانست 18درصد از مبلغ قبض برق 5.5ميليون
خانواده مكزيكي بكاهد .اين طرح كه با بودجه بانك جهاني بهاجرا
گذاشته شد ،توانست 1400گيگاوات ساعت از مصرف برق مكزيك
بكاهد و از انتشار 1.4ميليون تن دياكسيد كربن در هوا جلوگيري
كند .طرح بهرهوري انــرژي در ورمونت آمريكا مورد ديگري از اين
طرحهاي كوتاهمدت است كه در سال 2000به اجرا گذاشته شد.
براساس اين طرح براي خانوارها و شركتهايي كه اصول بهرهوري
انرژي را رعايــت ميكردند و مصــرف انرژي خــود را به حداقل
ميرساندند ،جوايز نقدي درنظر گرفته ميشد .همچنين افرادي كه
حين خريد،محصوالت برقي با بهرهوري باالتر را انتخاب ميكردند،
شامل تخفيفهاي ويژه ميشدند .مقامات شهر ورمونت همچنين با
جايگزينكردن المپهاي پرمصرف و تجهيزات برقي فرسوده مراكز
عمومي مانند فروشگاههاي بزرگ ،توانستند از ميزان مصرف برق
1.7درصد بكاهند كه به نسبت افزايش 1.4درصدي تقاضاي مصرف
انرژي در شهر ،رقمي قابلقبول بهشمار ميآمد.
تصويب و اجــراي قوانين صرفهجويي انرژي ،انــواع معافيتهاي
مالياتي و گمركي ،اجراي انواع برنامههاي توجيهي و آگاهســازي
عمومي در راســتاي كاهش مصرف انرژي ،تدوين استانداردهاي
جديد انرژي در هندوســتان ،تصويب قانونهــاي مختلفي نظير
قانون مديريت حرارت ،قانون اســتفاده منطقي و بهينه از انرژي،
قانون عرضه انرژي منطقــهاي ،تعيين اســتاندارد كارايي انرژي
براي تجهيزات برقــي خانگي و صنعتي در كرهجنوبي ،اســتفاده
از انواع مشــوقهاي مالي و مالياتــي بابت اســتفاده از امكانات و
ابزارهاي صرفهجويي انرژي ،تهيه استانداردهاي مصرف انرژي براي
كارخانهها ،سرمايهگذاري و تشويق توسعه فناوريهاي صرفهجويي
انرژي ،باالبردن ســطح آگاهي مردم در اين حــوزه و پايينآوردن
نرخ ماليات براي كارخانههــا و ســاختمانهاي داراي امكانات و
تســهيالت صرفهجويي انرژي در ژاپن و حــذف يارانههاي بخش
انرژي ،افزايش تنوق و رقابت در فعاليتهاي تجاري مرتبط با انرژي،
تهيه استانداردهاي ساختماني در زمينه كارايي انرژي و استفاده از
فناوريهاي هوشمند در مديريت انرژي در نيوزيلند ازجمله ديگر
طرحهايي هستند كه در طول سالهاي مختلف در راستاي كاهش
مصرف انرژي به اجرا گذاشته شدهاند.
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الگوی
مصرف

23023442

درست مصرف نكردن

محمدرضا جواليي ،مدير ديسپاچنيگ شركت ملي گاز ايران
اعالم كرده است كه امسال مصرف گاز نسبت به سال گذشته
افزايش 30درصدي داشته و دليل اصلي اين افزايش ،نادرست
مصرفكردن است .بهگفته او ،دماي آسايش بين 18تا 21درجه
است و اگر مردم يك درجه از دماي محيط كار يا خانهشان كم
كنند ،لباس بيشتر بپوشــند ،پنجرهها را عايقبندي كنند،
از اجاقگاز ،آبگرمكن و وسايل گرمايشــي بهدرست و اندازه
استفاده كنند ،ميشود مصرف را تا 10درصد كاهش داد.
پاداش و جريمه

دولت براي اينكه روي بازار مصرف كنترل داشته باشد2 ،راه
انتخاب كرد؛ به كممصرفها پــاداش بدهد و پرمصرفها را
جريمه كند .طبق مصوبه هيأت دولت ،مشــتركاني كه در
مقايسه با سالهاي 1396و  ،1397امسال 15درصد افزايش
مصرف گاز داشته باشند15 ،درصد قيمت كل گاز مصرفي،
بايد جريمه بپردازند .مشــتركاني هم كه 10درصد كاهش
مصرف داشــته باشــند15 ،درصد از گازبهاي صورتحساب
دورهشان محاســبه نميشود .مشــتركاني هم كه زمستان
مثل تابســتان در مصرف برق صرفهجويــي كنند ،پاداش
ميگيرند اما 2شرط براي گرفتن اين پاداش وجود دارد؛ يك
اينكه مشــترك بايد كمتر از الگوي مصرف منطقه خودش
برق مصرف كند و ديگر اينكه نســبت به سال قبل خودش
كاهش مصرف داشته باشد .مشــتركاني كه امسال در فصل
گرما مصرف برقشان پايين بوده 184ميليارد تومان پاداش
گرفتهاند .سال گذشته مبلغ پاداش 106ميليارد تومان بود.
در بخش كشاورزي و صنعتي هم مبلغ پاداش بيشتر بود .در
اين بخش 481ميليارد تومان پاداش داده شــد ،درحاليكه
سال گذشته رقم پاداش 350ميليارد تومان بود .اين يعني
امسال مشتركان در مصرف برق بيشتر صرفهجويي كردهاند؟

متهمانرديفاول؛بيتكوينوكرونا

مسئوالن و كارشناسان درباره رسيدن ميزان مصرف انرژي در ايران به مرز هشدار چه گفتهاند؟

مردم مقصرند؟ وضعيت مصرف گاز در ايران در مرز
ليلي خرسند
هشدار است ،قطعيهاي پيدرپي برق در بيشتر مناطق
روزنامهنگار
هم تأييد ميكنند كه مصرف باالست اما چرا يكباره
مصرف انرژي در ايران باال رفته؟ مصرف باالي گاز در فصل سرما طبيعي است اما چرا مصرف برق
در اين فصل افزايش داشته؟ گفته ميشود در 10سال گذشته ،افزايش دماي قابل توجهي در ايران
نبوده و مصرف خانگي به تنهايي نميتواند ،بحران ايجاد كند .داليل مختلفي براي باالرفتن مصرف
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ساده

مصرف برق در تابستان باالســت اما چرا در زمستان شرايط
مصرف برق بحراني شده است؟ بعضي از مسئوالن اين مشكل
برق را هم به گاز ربط ميدهند .بخش قابل توجهي از گاز براي
تامين سوخت نيروگاههاي برق اســتفاده ميشود .در چند
هفته اخير ،قطعشدن برق در بعضي از شهرها و مناطق را به
باال رفتن ميزان مصرف گاز ربط دادهاند؛ اينكه مصرف خانگي
گاز باال رفته و به همين دليل نيروگاهها با مشــكل سوخت
مواجه ميشــوند و چارهاي جز قطعي برق نميماند .محمد
حســن متوليزاده ،مديرعامل توانير گفته است كه مصرف
روزانه برق 300ميليون كيلووات ســاعت در بخش خانگي
و تجاري است و نيروگاهها محدوديتي در توليد برق ندارند
ي برق را
اما مصرف بيش از حد گاز ،تامين سوخت نيروگاهها 
دچار مشكل كرده است .با اين حال مصطفي رجبيمشهدي،
سخنگوي صنعت برق مشــكل را در جاي ديگري ميداند؛
اينكه مصرف خود برق هم رشد 4ونيم درصدي داشته و اين
رشد بهخاطر افزايش مصرف برق در صنايع بزرگ و افزايش

شهرها و جادهها تاريك شدهاند تا شــايد مصرف برق پايين
بيايد .خاموشــي يكي در ميان روشــنايي معابر و بزرگراهها
يكي از راهها بــراي كمكردن مصرف برق اســت .با توجه به
اينكه كرونا در بيشتر شــهرها ،رفتوآمد بعد از ساعت 21را
ممنوع كرده ،روشناييهاي غيرضروري شهري هم اجرا شده
است .قرار است روشــناييهاي تابلو و بيلبوردهاي تبليغاتي
و عابربانكها هم در شــبها حذف شــوند تا برق بيشتري
صرفهجويي شود .رخشانيمهر ،معاون هماهنگي توزيع توانير
هم از تعويض المپها خبر داده است .او گفته9 :ميليون چراغ
روشنايي در كشور نصب شده است كه اين تعداد بسيار بيشتر
از استانداردهاي بينالمللي است .بيشتر چراغهاي نصبشده
هم المپهاي 400وات دارند كه ميشــود اين المپها را به
100وات تغيير داد .با بررســيهاي انجامشده ،متوجه شديم
كه ميشود 2هزار مگاوات مصرف برق را كاهش داد.
بيتكوين ،مشكل اصلي است؟

يكي از گمانهزنيها اين است كه مشكل اصلي بحران برق و گاز
در ايران ،مسئله بيتكوين است .براي استخراج بيتكوين يا
به قول مسئوالن توليد رمز ارز ،برق نياز است و توليد برق هم
سوخت ميخواهد و بهترين سوخت ،گاز است .رجبيمشهدي
در يكي از مصاحبههايش به اين موضوع اشاره كرده ،البته او
بيشتر از برخورد با متخلفان گفته است اما صحبتهايش تأكيد
ميكند كه بخش قابل توجهي از برق توليدي براي استخراج
رمز ارز استفاده ميشود .او به مراكزي كه غيرقانوني بيتكوين
استخراج ميكنند ،هشدار داده و گفته كه اين مراكز هم بايد
هزينه بــرق مصرفي را پرداخت كنند و هــم اينكه به مراجع
قضايي معرفي ميشوند .رجبيمشهدي خبر داده كه 24مركز
استخراج رمز ارز با ظرفيت بيش از 310مگاوات مجوز فعاليت
دارند1620 .مركز غيرمجاز هم با ظرفيت حدود 250مگاوات
شناسايي شدهاند .او از شهروندان خواسته تا مراكز غيرمجاز را
معرفي كنند و 10ميليون تومان هم پاداش بگيرند.

از دست اين مردم...

با همه توضيحات ،رضا اردكانيان ،وزير نيرو مشكل اصلي را مصارف خانگي ميداند.
او مصرف انرژي در ايران را با اروپا مقايســه كرده؛ «اروپا با اقليم ســرد و جمعيت
450ميليون نفري ،گازي كه مصرف ميكنــد ،كمي بيش از  2برابر گاز مصرفي ايران
است ».توصيخ اردكانيان اين اســت كه اگر مصرف خانگي كم شود ،نهتنها مسئله
خاموشي حل ميشود كه در بخش صنعتي موضوع اشتغال نيز با مشكل مواجه نميشود
و وزارت نيرو هم به تعهداتي كه به كشورهاي همسايه دارد ،عمل ميكند .يكي از مسائل
افكار عمومي اين است كه اگر ايران در توليد گاز و برق مشكل دارد ،چرا به كشورهاي
همسايه صادرات دارد؟ جواب اردكانيان اين است« :گازي كه براي توليد برق صادراتي
استفاده ميشود ،كمتر از توليد يكدرصد گاز كشور است».

جدول 8138
افقي:
 -1گسترش -مور دقبول
واقعشــدن -گوســفند
شاخدار
 -2توهيــن -چپــاول-
بيفايده
 -3ارســال توپ به بازيكن
خودي در فوتبــــــال-
آمپولزني
 -4آغوش -چراغ روشنيبخش-
بيچيز
 -5درگذشــته -پايــه و
اســاس -همان سانتيمتر
است
 -6خداي هندو -پندارها-
تكرار حرفي
 -7اشــتباه -از كتــب مهم
ســطوح عالــي حوز ههاي
علميه -غضروف هالليشكل
مفصل زانو
 -8نوعي اســلحه كمري-
خانه محقر
 -9عتيقــه -نــام ســابق
كاشمر -دانه گياه
 -10جديــد -ميكــروب
كزاز -زاهد گوشهنشين و
تارك دنيا
 -11خرمافروش -نويسندگي-
خاموش
 -12راه خــارج شــهر-

روبهرو شونده -نيم ساعت!
 -13وكيل -ايراد
 -14مجــرد -بنــدري در
اوكراين -پسنديدهشده
 -15تندي و تيزي -معلم-
تنظيم صداي ساز
عمودي:
 -1حمــال -در امانت روا
نيست -جنازه
 -2يــك و دو -واســطه و
ميانجي -خواب -اجرت
 -3ســر بيمــو -گرمــا-
برآورده شدن
 -4عبــادت غيرواجــب-
نقاشي روي شيشه
 -5الهه انديشــه و هنر در
اســاطير يونان -كشــور-
مزرعه آخرت است
 -6توتــون قليــان-
ويرانشدن
 -7نوعــي پارچــه نخي
ظريف -كتاب مصور ماني-
ميوه تابستاني
 -8مكان -سياســتمدار-
طراح -پاياننامه
 -9هنر فرنگي -ولگردان-
نوار تزئيني
 -10شكســتخورده در
مســابقه -از آثــار معروف

ويليام شكسپير
 -11بــدون همســر بــودن-
دكترين -پوشاك
 -12گلي زيبا -نخستوزير شهيد
 -13بازگشــت به عقب -نوعي
نوشيدني ميوهاي -دريدن
 -14كتاب مقدس هندو -شوم-
شيطان -روشنايي
 -15خواب سبك -استواركردن-
رژلب
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طرح گازرساني به روستاها و گســترش شبكه گازرساني
دليل ديگري بــراي باالرفتن مقدار مصــرف گاز بود .اين
گسترش در مناطق سردسير بيشتر اتفاق افتاد و به همين
دليل مصرف خانگي افزايش پيدا كرد .بهگفته مسئوالن،
مصرف روزانــه گاز در بخش خانگي حــدود 600ميليون
مترمكعب است كه در روزهاي ســرد سال تا 650ميليون
مترمعكب هم ميرسد.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

24مركز استخراج
رمز ارز با ظرفيت
بيش از 310مگاوات
مجوز فعاليت دارند.
1620مركز غيرمجاز
هم با ظرفيت
حدود 250مگاوات
شناسايي شدهاند.
شهروندان ميتوانند
مراكز غيرمجاز
را معرفي كنند و
10ميليون تومان  از
صنعت برق كشور
پاداش بگيرند

نكته

كروناي دردسرساز

حسن منتظر تربتي ،مديرعامل شــركت ملي گاز ايران روز
چهارم دي اعالم كرد كه امسال نسبت به سال قبل 10ميليارد
مترمكعب بيشتر گاز توليد شده است كه از اين حجم7،ميليارد
متر معكب در بخش خانگي و3ميليارد مترمكعب در نيروگاهها
مصرف شده است .مصارف خانگي نهتنها در زمستان كه در
تابستان هم افزايش داشته است .در مقايسه با سال گذشته،
در تابستان امســال 7تا 10درصد گاز بيشتري مصرف شده

است .بعد از همهگيرشدن كرونا يكي از توصيهها اين بود كه
گرما ،كرونا را از بين ميبرد ،به همين دليل ترجيح عمومي اين
بود كه شستوشو با آب گرم انجام شود .براي توليد آب گرم
بيشتر ،گاز بيشتري هم سوخته است .يكي ديگر از توصيهها
براي توقف زنجيره شيوع كرونا اين بود كه در خانه و محل كار،
هوا راكد نماند .براي اينكه هوا جريان داشته باشد ،به اجبار در
و پنجرهها در ساعتهاي طوالني باز ماندند و در روزهاي سرد،
براي گرمكردن دوباره فضا ،گاز بيشتري مصرف شد.

خاموشي معابر كمكي كرد؟

دونقيض
برق و اظهارنظرهاي ض 

مطرح است اما بيشتر توضيحات مسئوالن به اين ختم ميشود كه مشكل اصلي مردم هستند كه
استفاده بيرويه از انرژي دارند .مسئوالن در صحبتهايي كه اواخر آذر تا اواسط دي امسال ،قبل
و بعد از بحرانيشدن وضعيت گاز و برق داشتهاند ،تأكيد كردهاند كه امسال هم توليد انرژي باال
بوده و هم مردم نسبت به سال گذشــته پاداش بيشتري براي صرفهجويي در مصرف گرفتهاند.
بهنظر ميرسد بيشتر از اينكه مصرف مردم مسئلهساز باشد ،مراكز توليد رمز ارز (بيتكوين)،
صادرات و كرونا مشكل ايجاد كردهاند.

باالرفتن جمعيت مصرفكننده

تعداد مشتركان خانگي است .ولي تأكيد متوليزاده اين است
كه اگر هر مشترك يك المپ اضافي خاموش كند ،مشكل حل
ميشود .او ارســال پيامكهايي كه همين پيام را داشت ،در
كمشدن مصرف بيتأثير نميداند.
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پاسخ مسئوالن
سالي 2بار آسفالت ميدان مركزي ترهبار ترميم ميشود

روابطعمومي سازمان مديريت ميادين و ترهبار شهرداري تهران پيرو
چاپ پيام مردمــي با موضوع لزوم توجه به آســفالت ميدان مركزي
ميوه و ترهبار در ســتون با مردم دهم ديماه پاسخ داده است« :طبق
برنامه زمانبندي شده ،هرسال در 2نوبت اقدام به لكهگيري و ترميم
آسفالت ميدان مركزي ميوه و ترهبار ميشود ،اما بهدليل حجم بسيار
باالي تردد خودروهاي سنگين و سبك بهصورت شبانه روزي و توليد
مقادير زيادي شــيرابه زباله در اين ميدان ،روكش آسفالت مجموعه
مكرر دچار آسيب ميشود .توجه اين شهروند عزيز به مسائل ميدان
مركزي ميوه و ترهبار نشاندهنده مسئوليتشناسي ايشان نسبت به
موضوعات شهري و ميدان مذكور است كه سازمان ميادين شهرداري
تهران به آن ارج گذاشته و ضمن قدرداني از شهرونداني چون ايشان
تالش ميكند تا با سرعت بخشي به اقدامات خود رضايتمندي بيشتر
شهروندان را فراهم آورد».

برای مقابله با فساد چه کردیم؟
باوجود تمام اين تالشها ،سؤال بجايي است اگر
ادامه از
صفحه  7پرسيده شود آيا راهبردهاي سهگانه شوراي شهر
براي كاهش فساد در ســازماني كه ساليان سال به اين پتانسيلهاي
فسادزا خو كرده بود ،باعث كاهش فساد شده است يا نه؟
احساس فساد يكشبه بهوجود نميآيد و حتي در چندماه و چند سال
هم به اين راحتي از بين نميرود زيرا بهتدريج بهوجود آمده است .تجربه
جهانينيز نشان ميدهد كه مبارزه با فساد اگر تداوم داشته باشد در
ميانمدت باعث كاهش احساس فساد در شهروندان ميشود .براي
سازماني كه بســياري از رويههاي آن به شكلي فسادآميز در ساليان
گذشته شكل گرفته بود ممكن اســت با همه مصوبات و تالشهاي
شوراي پنجم هم ،همچنان اين سازمان در مقابل تغيير مقاومت كند
و ما همچنان با برخي تخلفات موردي مواجه باشيم اما ميشود اين
اطمينان را داد كه با اين راهبردهاي سهگانه حجم تخلفات و فسادي كه
در اين سازمان اتفاق ميافتد بهطرز محسوسي كاهش پيدا كرده است.
براي مثال ،جناب آقاي شهردار در يكي از جلسات گفتند كه در شوراي
معماري يكي از مناطق ،در دوره گذشته مديريت شهري ،مجوز ساخت
16برج داده شده درحاليكه حتي ماشين آتشنشاني قادر به حركت
ميان آنها نيست .مشخص اســت اين تخلف ازضوابط ،فارغ از فساد
مالي ،چقدر ميتواند گسترده شود و چطور جان شهروندان را به خطر
بيندازد و خوشبختانه با تالشها و اقدامات شوراي شهر ميتوانيم با
اطمينان بگوييم كه با چنين حجم و گستردگياي از تخلفات مواجه
نيستيم .اما آيا ميتوانيم بگوييم كه امروز هيچ تخلفي در شوراهاي
معماري يا در ســطح برخي مناطق اتفاق نميافتد؟ احتماال نتوانيم
با اين قاطعيت بگوييم ولي ميتوانيم بگوييم حجم و ميزان تخلفها
ديگر در ابعاد مجوز 16برج بدون رعايت حداقلهاي ايمني نيست .اين
اتفاق خوبي است و ما نبايد اين تالشها را رها كنيم .خيليها ممكن
است بگويند هنوز هم تخلف و فساد هست .احتمال دارد اينها همان
گروههاي ذينفع باشند كه از رويههاي قبلي استفاده ميكردند و تالش
ميكنند با تزريق نااميدي كه هيچ اتفاقي نيفتاده و هنوز در بر همان
پاشنه ميچرخد اين تالشها را بياثر كنند و برگردند به همان حجم از
تخلفات و فسادي كه در ساليان گذشته در اين سازمان رخ داده بود .ما
اميدوار هستيم با مصوبههايي كه در آينده نزديك و در قالب حمايت از
گزارشگران تخلف در صحن شوراي شهر به تصويب ميرسد ،شوراي
شهر هرچه بيشتر دست شهروندان را براي همكاري در مقابله با فساد
در شهرداري تهران بفشــارد و اميدواريم با تصويب اين مصوبه ،آن
پتانسيل نظارت همگاني كه با تحقق شفافيت ايجاد شده است ،ثمرات
خودش را هرچه بيشتر در عمل محقق كند.
بههرحال اگر اين تالشها مداوم باشد و ما خسته و نااميد نشويم و فكر
نكنيم اگر جايي تخلفي رخ داد پس همه اين تالشها بياثر بوده ،اگر
مطالبهگري شــهروندان براي افزايش هرچهبيشتر شفافيت در همه
وجوه شهرداري مداوم باشــد يعني بعد از پايان دوره پنجم شوراي
شهر و اين دوره مديريت شهري هم همين تالشهاي شفافيتبخش
و اقدامات براي هوشــمند كردن و تمامالكترونيك كردن فرايندها و
سياســتگذاري براي قاعدهمند كردن رويههاي سليقهاي ادامه يابد
انشاءاهلل در يك دهه پس از شــروع بهكار شوراي پنجم ،شهرداري
تهران به يك سازمان عاري از فساد تبديل شود.

حوادث
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تنبيهشوهرفراريبا
اجيركردن2برادر سارق
مردي در يكــي از ســايتهاي
دادسرا همســريابي با زني آشــنا شد و
بهصورت موقت با او ازدواج كرد اما
پس از پايان دوره عقد موقت ،تصميم گرفت از او
جدا شود كه اين اتفاق باعث شد زن كينهجو 2
گروگانگير براي باجگيري از او اجير كند.
بهگــزارش همشــهري ،چند وقــت قبل مرد
60سالهاي به شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت
رفت تا از 2مرد و يــك زن بهاتهام گروگانگيري
و سرقت اموالش شــكايت كند .وي به بازپرس
قريب احمدزاده گفت :من بازنشسته و مهندس
هستم .چند سال قبل همسرم دچار سرطان شد
و تحت درمان قرار گرفــت .با رضايت او تصميم
به ازدواج موقت گرفتم .به همين دليل در يكي
از سايتهاي همســريابي با زني به نام نسترن
آشنا شدم .نسترن از همسرش طالق گرفته و با
دخترش زندگي ميكرد .با او قرار مالقات گذاشتم
و شرط گذاشتم تا زماني كه همسرم بهبود پيدا
كند بهصورت موقت با او ازدواج كنم .نسترن هم
شرط مرا پذيرفت و بهصورت موقت با او ازدواج
كردم .هر بار كه مدت صيغه تمام ميشــد آن را
تمديد ميكردم تا اينكه بعد از گذشــت  4سال
همسر اولم حالش خوب شد .همزمان دوره عقد
من با نسترن به پايان رسيد و به او گفتم همسرم
حالش خوب شده و بايد پيش او برگردم .گفتم كه
ديگر حاضر نيســتم صيغه را تمديد كنم اما اين
شروع دردسرهاي بزرگي براي من شد .چرا كه
نسترن دســت بردار نبود و مدام تهديد ميكرد
كه او را به عقد دائم خود درآورم .من اما اهميتي
به حرفهايش نميدادم و نسترن هم دستبردار
نبود تا اينكه روز حادثه به من زنگ زد و گفت حال

دخترش بد شده است .او گريه ميكرد و با التماس
از من ميخواســت تا هرچه سريعتر خودم را به
خانهاش برسانم و دخترش را به بيمارستان ببرم.
من هم دلم به حالش سوخت و از همه جا بيخبر
راه افتادم به سمت خانه نسترن.
وي ادامه داد :وقتي به خانه نســترن رســيدم
خبري از دختــرش نبود .دقايقي بعــد در باز و
بسته شد و من  2مرد ناشــناس را مقابلم ديدم.
ميخواســتم بروم اما مردان غريبه مانع شدند.
نســترن مدعي بود كه آنهــا خواهرزادههايش
هستند .مردان ناشناس مرا در اتاق حبس كردند
و مــدام ميگفتند چرا حق و حقــوق اين زن را
نميدهي و دوباره ازدواجت را تمديد نميكني؟
بعد درحاليكه چاقو همراهشان بود مرا به مرگ
تهديد كردند و گفتند اگر تســليم خواسته آنها
نشــوم مرا به قتل ميرســانند .گروگانگيران با
تهديد 3فقــره چك 100ميليونــي ،يك چك
20ميليوني و سفته 150ميليوني از من گرفتند.
عالوه بر اين كارت عابربانكم را گرفتند و تهديد
كردند كه رمزش را در اختيارشان قرار بدهم .پس
از آن نسترن و يكي از مردان گروگانگير نزد من
ماندند و مرد ديگر از خانه بيرون رفت تا حسابم
را خالي كند .حدود 60ميليون تومان پول در آن
كارتم داشتم كه همه آن را سرقت كردند.
شاكي در ادامه گفت :گروگانگيران پس از سرقت،
اقدام به تهيه فيلم سياه كردند و تهديد كردند كه
اگر شكايت كنم فيلم را در شبكههاي اجتماعي
پخش كرده و آبرويم را ميبرنــد .عالوه بر اين،
وسايل داخل ماشين و مدارك هويتي خودرو و
سند آن را هم از من گرفتند .آنها پس از  2ساعت
آزادم كردند و گفتند بايد ظرف يكساعت آينده

كوتاه از حادثه
شليك اشتباهي جان
نگهبان را گرفت

100ميليون ديگر به حسابشان واريز كنم .من هم
از ترس جانم و انتشار فيلمهايي كه از من تهيه
كرده بودند ،پول را به حسابشــان واريز كردم اما
آنها دســتبردار نبودند .گروگانگيران با تهديد
دوباره از من اخاذي كــرده و باج گرفتند و وقتي
ديدم دستبردار نيستند و بار ديگر 100ميليون
تومان پــول ميخواهند تصميــم گرفتم از آنها
شكايت كنم.
انتقامجويي

با اين شكايت ،پروندهاي در اين خصوص تشكيل
شد و مأموران پايگاه هشتم پليس آگاهي تهران
تحقيقات خود را با دســتور بازپرس پرونده آغاز
كردند تا هرچه زودتر گروگانگيــران باجگير را
دستگير كنند.
ماموران در نخســتين اقدام راهي منزل نسترن
شــدند اما او فراري شــده بود .رديابيها براي
شناسايي مخفيگاه متهمان و بازداشت آنها ادامه
داشت تا اينكه نشاني مخفيگاه زن جوان بهدست
آمد و او دســتگير شد .نســترن در بازجوييها
اعتراف كرد كه براي انتقام از شــوهر فرارياش
نقشه اخاذي و حبس او را كشيده است.
وي گفت :وقتي دوره عقدم با محســن تمام شد
او ديگر حاضر نشد تمديدش كند .از سوي ديگر
حق و حقوقم را پرداخت نميكرد و چند باري كه
به او اعتراض كردم مرا به باد كتك گرفت طوري
كه از او به اتهام ضرب و شتم شكايت كرده و طول

كشفپيكرجوانگمشدهدرجنگلكردكوي
4ماه پس از مفقود شــدن جواني در جنگلهاي كردكوي ،گروههاي
جستوجوگر ،پيكري را كشــف كردهاند كه شواهد حاكي از آن است
كه متعلق به اوست.
بهگزارش همشهري ،غروب ۲۵شهريورماه امسال ،جواني به نام معين
شريفي به قصد پيادهروي به مناطق باالدست پارك جنگلي كردكوي
رفت و بعد از آن به خانه بازنگشت .از همان روز كوهنوردان ،نجاتگران
هاللاحمر ،جنگلبانان و ديگر نيروهاي امدادي تالشهاي خود را براي
يافتن معين آغاز كردند .اين جستوجوها ۲۰روز ادامه داشت ،اما هيچ
اثري از او پيدا نشد و عمليات جستوجو متوقف شد و پيگيريهاي اين
پرونده بهطور كامل ب ه دستگاه قضايي و انتظامي واگذار شد.
در اين ميان از چند روز قبل بار ديگر جستوجوها براي يافتن معين
كليد خورد تا اينكه صبح ديروز پيكر فرد ناشناسي كه ممكن است معين
باشد توسط نيروهاي هالل احمر در جنگل كردكوي كشف شد.
هادي هاشميان ،رئيسكل دادگستري گلســتان با اعالم خبر كشف
جنازه منتسب به معين شريفي در جنگلهاي كردكوي به ميزان گفت:
روز شنبه خانوادهاي كه به جنگل كردكوي رفته بودند كفش و موبايلی
را پيدا كردند و به پليس تحويل دادند كه بررسي اين وسايل نشان داد
مربوط به معين شريفي ،جوان گمشده كردكويي است.
وي ادامه داد :دادســتان كردكوي پس از اطالع يافتن از وجود اشياء،
بدون اعالم عمومي فراخواني با كمك نيروهاي هالل احمر و نيروهاي
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محلي براي جســتوجوي محل يافتن اين وسايل صادر كرد و پس از
جســتوجوي دوباره منطقه و كند و كاو زمين ،جنازه از زمين بيرون
كشيده شد .جنازه در محل كشف كفش و موبايل ،از زير خاك بيرون
كشيده شده و همين امر گمان اينكه جنازه كشف شده مربوط به معين
شريفي باشد تقويت ميكند .با اين حال براي شناسايي هويت و اعالم
نظر قطعي مرگ ،كارشناسان پزشكي قانوني در حال بررسي هستند.

درمان گرفته بودم .او در جلسه دادگاه هم حاضر
نميشد تا اينكه تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم.
موضوع را به  2نفر از آشنايان خانوادگيمان گفتم
و آنها حاضر شدند او را تنبيه كنند 2 .جواني كه
اجير كردم برادر بودنــد و روز حادثه به خانهام
آمدند و اموال محسن را ســرقت كردند .عالوه
بر اين دست به اخاذي از او زدند و كتكش زدند
اما طمع ما باعث شد تا محســن شكايت كند و
گير بيفتيم.
با اعتراف اين زن2 ،برادر اجير شده نيز دستگير
شدند .آنها كه سابقهدار هستند و پيش از اين به
اتهام سرقت و تخريب خودرو به زندان رفته بودند
در بازجوييها به جرم خــود اقرار كردند2 .برادر
گفتند كه نســترن به آنها گفتــه 250ميليون
تومان مهريــهاش بوده كه شــوهرش پرداخت
نميكرده است.
يكي از  2برادر گفت :نسترن ميگفت شوهرش
ديگر حاضر نيســت با او زندگي كنــد و حق و
حقوقش را پرداخت نميكند .او از ما خواســت
تا شوهرش را تنبيه كنيم و براي اين كار تاكنون
6ميليون تومان پول به ما پرداخت كرده اســت.
وعده ما پول بيشــتري بود اما زير حرفش زد تا
اينكه دستگير شديم.
براســاس اين گزارش ،هماكنون براي متهمان
قرار قانوني صادر شده و آنها براي انجام تحقيقات
بيشــتر در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران
قرار دارند.

دستگيريعامالندرگيري
مسلحانهگيالندرقزوين
فرمانده انتظامي استان قزوين از دستگيري عامالن درگيري مسلحانه و تحت
تعقيب پليس گيالن در قزوين خبر داد.
بهگزارش همشهري ،سردار علي ابراهيمي در اينباره گفت :روز شنبه مأموران
گشت آزادراه قزوين-كرج هنگام گشتزني به يك دســتگاه سواري پرايد با
3سرنشين مشكوك شدند و به راننده دستور ايســت دادند اما او بدون توجه
به دستور مأموران متواري شد .وي ادامه داد :در جريان تعقيب و گريز 2نفر از
سرنشينان اين خودرو با اسلحه شكاري بهسوي پليس تيراندازي كردند و در
ادامه خودرويشان را رها و بهسوي باغهاي آن اطراف فرار كردند.
فرمانده انتظامي استان قزوين در ادامه گفت :ســرانجام با اجراي طرح مهار و
اقدامات اطالعاتي 3متهم فراري در مخفيگاهشــان شناسايي و در يك اقدام
منسجم و ضربتي دستگير شدند .در جريان اين عمليات يكي از متهمان به سمت
مأموران حملهور شد كه با استفاده از قانون بهكارگيري سالح ،وي مجروح و به
بيمارستان منتقل شد.
سردار ابراهيمي اضافه كرد؛ پس از انتقال به مقر پليس و انجام تحقيقات مشخص
شد دستگيرشدگان از اراذل و اوباش ســطح يك استان گيالن هستند كه در
جريان زورگيري يك خودرو و درگيري مسلحانه در شهرستان رودبار به سمت
استان البرز متواري شده بودند و قصد بازگشت به استان گيالن را داشتند كه
دستگير شدند.

اختالف مالي برسر خريد ملك در يك پروژه
ســاختماني پايان خوشــي نداشــت و افراد
انتقامجو با حمله به ساختمان در حال ساخت
به شكل اشتباهي نگهبان و فرد ديگري را هدف
گلوله قرار دادند كه منجر به قتل نگهبان شد.
بهگزارش همشــهري ،چند روز پيش پسري
27ساله كه نگهبان يك پروژه ساختماني در
پرند بود به همراه مردي كه دوست پيمانكار
ساختمان در حال ســاخت بود هدف شليك
گلوله افرادي ناشناس قرار گرفتند .همسايهها
كه صداي گلوله را شنيده بودند قدم در كارگاه
ســاختماني گذاشــته و به اورژانس و پليس
زنگ زده بودنــد .مصدومان بــراي درمان به
بيمارستاني در تهران انتقال يافتند .آنها تحت
درمان قرار گرفتند اما نگهبان 27ساله پس از
 8روز بستري در بيمارستان دچار مرگ مغزي
شده و با رضايت خانوادهاش ،اعضاي بدن او به
افراد نيازمند اهدا شد.
در اين شــرايط گزارش اين حادثه به قاضي
مصطفي واحــدي ،بازپرس شــعبه يازدهم
دادســراي جنايي تهران اطالع داده شد و او
دستور تحقيق در اين خصوص را صادر كرد.
بررسيها حكايت از اين داشت كه افراد مسلح
ســوار بر يك خودروي سمند شــده و مقابل
كارگاه ساختماني توقف كردند .آنها درحاليكه
مسلح به اسلحه وينچستر بودند وارد كارگاه
شــده و اقدام به تيراندازي كردنــد .در ادامه
تحقيقات مشخص شد كه يكي از متهمان در
اين پروژه ساختماني كار ميكرد و چند وقت
قبل يك واحد را خريده اما برســر اين معامله
دچار اختالف با پيمانكار و مالك پروژه شــده
بود .او شب حادثه براي انتقامجويي به همراه
 4نفر ديگر كه مســلح بودند قــدم در كارگاه
ساختماني گذاشتند كه از پيمانكار و صاحب
پروژه انتقــام بگيرند اما به اشــتباه نگهبان و
دوست پيمانكار را هدف شليك قرار دادند.
هماكنون گروهي از مأموران اداره دهم پليس
آگاهي تهران مأمور شدند تا ردي از مهاجمان
مسلح بهدست آورند .اين در حالي است كه نفر
دوم (دوست پيمانكار) كه زخمي شده بود بعد
از هفتهها تالش پزشكان به زندگي بازگشت.

جوان شوشتري
منجي 4بيمار شد
اهداي اعضاي بدن جوان شوشتري به 4بيمار
نيازمند ،زندگي دوبارهاي بخشيد.
بهگزارش همشهري ،اين جوان كه محمدعلي
طالزاده نام داشت چند روز قبل بر اثر تصادف
دچار جراحت سنگيني شده بود و روز گذشته
پس از مسجل شدن مرگ مغزياش ،اعضاي
بدنش به بيمــاران نيازمند اهدا شــد .ميثم
معزي ،رئيس بيمارستان گلســتان اهواز در
اينباره گفت :اين جوان ۲۴ساله اهل شوشتر
به ۴بيمار زندگــي دوباره بخشــيد .او ادامه
داد :كليههاي محمدعلي به ۲مرد ۳۶ســاله و
۴۲ساله ،كبد او به يك مردي ۳۲ساله و قلب
وي نيز به مردي ۳۶ساله اهدا شد.
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جشنواره

حراج تهران ،آيدين آغداشلو و حاشيههايي كه هنرهاي تجسمي ايران را تحتالشعاع قرار داده است

جشنواره فيلم فجر در پالن داوري

 62فيلم سينمايي بلند براي حضور در جشنواره رقابت ميكنند

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

حراج آثار هنري تهــران همواره
گزارش مخالفاني داشته است كه هربار پس
از اعالم قيمت آثار به فروش رسيده
در حــراج درباره ماهيت حــراج و فروش آثار
مينوشــتند و ميكوشــيدند جامعه هنرهاي
تجسمي را متوجه حاشيههاي حراج آثار تجسمي
كنند ،اما آنچه در يكي دو روز گذشــته درباره
حراج تهران در شبكههاي اجتماعي اتفاق افتاده
است ،بيسابقه است .بيترديد هيچ دورهاي از
حراج تهران بهاندازه دوره ســيزدهم گرفتار
حاشيه نشده است .حاشــيهها آنقدر زياد كه
كسي اصال به اخبار حراج يا نحوه برگزاري حراج
تهران توجه نكرده اســت .مركز ثقل حاشيهها
فروش 12ميليارد توماني نقاشي آيدين آغداشلو
بود كه 10برابر برآورد اوليه به فروش رســيده
است.

جســتوجوي هشــتگ حــراج تهــران و آيدين
آغداشــلو در شــبكههاي اجتماعي (اينســتاگرام،
توييتر ،فيســبوك و )...انبوه نوشــتهها و تحليلها
و يادداشــتهاي كوتاه و بلند را بهدســت ميدهد،
از پولشــويي و تباني تا آزار جنســي و . ...در حراج
سيزدهم اثر خاطرات اميد (اثر 2تكه آيدين آغداشلو)
به قيمت پايــه يكميليارد و200ميليــون تومان
برآورد شــده بود كه درنهايت به قيمت 12ميليارد
تومان به فروش رسيد ،اتفاقي كه از هرجهت ركورد
محسوب ميشود .سابقه نداشته است كه اثري از آثار
گرانقيمت حراج به 10برابر برآورد اوليه به فروش
برسد .نيز ســابقه نداشته اســت كه اثري در حراج
تهران به ركورد قيمت 12ميليارد تومان برسد.
از شبكههاي اجتماعي ايران تا نيويوركتايمز

چندماه پيش جنبش انگليسي  me_too#كه به آزار
جنسي زنان ميپردازد به ايران رسيد و نوع ايرانياش
#من _ هم در شــبكههاي اجتماعي بــهراه افتاد .در
ميان كســاني كه نامشــان در ايران بهعنوان متهمان
ماجرا مطرح شــده بود ،آيدين آغداشلو ،در صدر قرار
گرفت .شــماري از هنرجويان و روزنامهنــگاران و...
مدعي شــدند كه مورد آزار جنســي او قرار گرفتهاند.
دامنــه افشــاگريها عليــه او بهانــدازهاي بــود كه

رسانههاي خارج از ايران نيز بدين موضوع پرداختند،
حتي روزنامه نيويوركتايمز نيز گزارشــي از جنبش
 me_too#در ايران و افشاگران عليه آغداشلو منتشر
كرد.
توصيه كردم نقاشيهاي آغداشلو را حذف كنند

در چنين شــرايطي ارائه اثــري از او در حراج تهران
نوعي خطر كردن بود ،حتي هما تاراجي ،مدير بخش
بينالملل حراج تهران كه در حقيقــت رابط حراج ،
مجموعهداران و گالريهاي بينالمللي است گفته بود
«من به تيم برگزاركننده توصيه كردم آن نقاشــيها
را حذف كنند .ما به اين اتهامــات اهميت ميدهيم.
نمايش آثار وي [آقــاي آغداشــلو] در اين حراجي
برداشت منفي نسبت به حراج تهران بهوجود ميآورد
و روي فعاليتهاي بينالمللي ما تأثير ميگذارد ».اما
بهنظر ميرسد برگزاركنندگان حراج خواسته بودند
چند ماه پس از ايراد اتهامهابه آغداشــلو بهنوعي از او
رفع اتهام كنند يا دستكم شرايط را به حالت عادي
برگردانند .در دورههاي پيشين حراج تهران نيز آثار
آيدين آغداشلو ارائه شده بود و اغلب به قيمتي نزديك
به برآورد حداقلي يا حداكثري آثار او بهفروش رسيد.
شايد اگر اينبار هم مثل دورههاي گذشته اثر آيدين
آغداشــلو به قيمتي نزديك به برآورد حراج به فروش
ميرســيد قدري به عادي شــدن وضعيت او كمك

ميكرد ،اما اين بار اثر آغداشلو بيش از 10برابر برآورد
اوليه چكش خورد و نهتنها همه بحثهاي گذشــته
درباره او پس از چندماه دوباره مطرح شــد بلكه همه
اتهامهايي مثل پولشــويي  ،خريد صوري آثار و ...كه
درباره حراج تهران مطرح ميشــد نيز شدت گرفت.
فروش 12ميلياردي اثر آغداشلو مصداق بارز چنين
بحثي شده است.
كوشش نافرجام براي ترميم سيمايي مخدوش

آيـديـــن آغـداشـــلو
شــخصيتي چندوجهي
است كه حق بسياري به
گردن هنرهاي تجسمي
دارد ،ســا لهاي زيادي
را معلمي كرده اســت و
شاگردان بسياري در نقاشــي ،تاريخ هنر و ...دارد .از
برجستهترين كارشناســان آثار هنري در ايران است،
شــماري از بهترين نوشــتهها درباره هنر امروز ايران
آن
به قلم اوســت ،يكي از بهترين نثرهاي معاصر از ِ
اوست ...اما آنچه در سالهاي اخير اتفاق افتاده چنان
شخصيت او را مخدوش كرده كه جايگاه او تحتالشعاع
قرار گرفته است .او پس از طرح اتهامهايي درباره آزار
جنسي شاگردان خود بجز تكذيب كردن كلي هيچگاه
بهروشــني درباره آنها پاســخ نگفته است .اتفاقهاي

روزهاي اخير نيز نشــان داده اســت كه او بهراحتي
نميتواند سيماي مخدوششــده خود را ترميم كند.
حاال نه فقط آيدين آغداشــلو كه حــراج تهران نيز با
پرسشهاي بسياري مواجه شده است و هرچقدر پاسخ
به پرسشها به تأخير بيفتد آسيب بيشتري به سيماي
عمومي هنرهاي تجسمي ايران وارد ميشود.
چيزهاي بسياري كه بهچشم نيامد

اما حراج ســيزدهم تهران كه بهدليل رعايت فاصله
اجتماعي با حضور شمار اندكي از خريداران برگزار
شد ،ركوردشــكنان ديگري نيز داشت كه زير سايه
حاشيههاي مربوط به آيدين آغداشلو قرار گرفتند.
مجسمه «استاد و شــاگرد» پرويز تناولي 6ميليارد
و700ميليون تومان ،اثر حسين زندهرودي 6ميليارد
و300ميليون تومــان ،محمد احصايــي 5ميليارد
و900ميليــون تومان ،اثــر منيــر فرمانفرماييان
3ميليــارد و 600ميليــون تومان ،فريده الشــايي
2ميليارد و800ميليــون تومان ،رضا درخشــاني
2ميليارد و600ميليون تومان ،ژازه تباتبايي 2ميليارد
و100ميليون تومان ،پرويز كالنتــري يكميليارد
و800ميليون تومان ،مسعود عربشاهي يكميليارد
و700ميليون تومان ،ســهراب سپهري يكميليارد
و700ميليون تومان ،رضا درخشــاني يكميليارد
و600ميليون تومان ،محسن وزيرمقدم يكميليارد

و600ميليــون تومان ،واحد خاكــدان يكميليارد
و500ميليون تومان ،شــهريار احمدي يكميليارد
و400ميليون تومان ،ماركو گريگوريان يكميليارد
و400ميليون تومان ،ابوالقاسم سعيدي يكميليارد
و300ميليون تومان ،صادق تبريــزي يكميليارد
و300ميليون تومان ،نصــراهلل افجهاي يكميليارد
و250ميليون تومــان ،تيمو ناصــري يكميليارد
و200ميليــون تومان ،فريده الشــايي يك ميليارد
تومان و منوچهر يكتايي يك ميليارد تومان به فروش
رســيدند و جملگي به جمــع ميليارديهاي حراج
سيزدهم پيوستند .آثار ارائه شده درحراج تهران در
مجموع به قيمت  78ميلياردو  249ميليون تومان
به فروش رسيدند.
نكته جالب توجه حراج سيزدهم جسارت حراجگزار
در قيمتگذاري آثار هنرمنداني است كه پيش از اين
قيمت كمتري داشتهاند ،ازجمله آثار رضا درخشاني،
شــهريار احمدي و تيمو ناصري كه نخســتين اثر
درخشــاني 2ميلياردو600ميليون تومان و دومي
يكميليارد و600ميليون تومان به فروش رسيدند.
اثر شهريار احمدي يكميليارد و400ميليون تومان
چكش خورد .او جوانترين هنرمندي اســت كه در
حراج تهران قيمتي ميلياردي پيدا ميكند .فروش
اثر تيمو ناصري به مبلــغ يكميليارد و200ميليون
تومان نيز ركورد تازهاي براي او محسوب ميشود.
رشد چشمگير اثر واحد خاكدان ،نقاش صاحبسبك
ايراني نيز درخور توجه اســت .اثــر او كه بين 600
تا 800ميليون تومان برآورد شــده بــود ،در نهايت
يكميليارد و500ميليون تومان بهفروش رسيد.
نگاهي بــه قيمتهــاي نهايي حراج تهران نشــان
ميدهــد كــه هنرمنــدان جوانتر كمكــم جاي
هنرمندان شناختهشــده و شــخصيتهاي نامدار
هنرهاي تجســمي ايران را ميگيرند و آثارشــان از
استقبال بيشتري برخوردار ميشود.

 9تاالر ،ميزبان سيونهمين
جشنواره تئاتر فجر
با حفظ موارد و نكات
تئاتر
بهداشتي ،تعدادي از
تاالرهاي نمايشي با
ظرفيت 50درصدي پذيراي آثار و
مخاطبان ســيونهمين جشنواره
تئاتر فجــر در ايام برگــزاري اين
رويــداد هســتند .بهگــزارش
روابطعمومــي ســيونهمين
جشــنواره تئاتر فجــر ،تاالرهاي
نمايشي آثار صحنهاي و راديو تئاتر
سيونهمين جشــنواره تئاتر فجر
اعــام شــدند .بنابر ايــن خبر،
نمايشهــاي بخــش صحنهاي
جشنواره در تاالر وحدت ،مجموعه
تئاترشهر با اختصاص 4سالن اصلي ،چارسو ،قشقايي و ســايه ،تاالر مولوي ،تاالر حافظ،
تماشاخانه ايرانشهر با 2سالن اســتاد ناظرزاده كرماني و استاد سمندريان به روي صحنه
ميروند.
همچنين در ســالن عباس جوانمرد خانه تئاتر آثار راديوتئاتر اجرا خواهند شــد .همه آثار اين
بخش با رعايت موارد و نكات بهداشتي و اعمال محدوديتهايي جهت مقابله با كرونا و ظرفيت
50درصدي اجرا خواهند شد .سيونهمين جشنواره تئاتر فجر به دبيري حسين مسافرآستانه 11
تا 20بهمن 99برگزار ميشود .آدرس سايت جشنواره  www.fitf.irاست.

چند روزي است كه دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر اعالم كرده كه با
كنارگذاشتن 48فيلم از مجموع 110فيلم متقاضي شركت در جشنواره
سيونهم ،فعاليت داورانش را بر بررسي ســاير آثار باقيمانده متمركز
كرده اســت .برگزاركنندگان جشــنواره با اعالم اسامي 62فيلم بلند
سينمايي حائز شرايط شركت در بخش سوداي سيمرغ سيونهمين
جشــنواره فيلم فجر خبر دادهاند :فرمهاي متقاضيان شركت در اين
دوره جشنواره از نظر ســال توليد ،دارابودن پروانه ساخت سينمايي
و ارائهنشدن فيلم در دوره گذشته جشنواره مورد بررسي قرار گرفته
و درنهايت 62فيلم از بين آثار متقاضــي (حدود 57درصد آثار) واجد
يونهم شناخته شدهاند.
شرايط شركت در جشنواره س 

بهگزارش همشهري ،وضعيت پروانه نمايش فيلمهاي اين دوره نيز در
اين فهرست مشخص شده كه براســاس آن در اين بين براي 14فيلم
تاكنون پروانه نمايش صادر شــده و 48فيلم در دست بررسي شوراي
پروانه نمايش فيلمهاي سينمايي قرار دارد .البته طي روزهاي گذشته،
يونهمين جشنواره فيلم فجر،
از بين فيلمهاي متقاضي شركت در س 
5فيلم روشنايي (كامشاد كوشان) ،ترانههاي پدري (محمد بصيري)،
بانكزدهها (جواد اردكاني) ،موافقت اصولي (امير پوركيان) و كوســه
(علي عطشاني) بهعلت مسائل فني و آمادهنبودن از شركت در جشنواره
انصراف دادند .مدير روابطعمومي جشنواره فيلم فجر هم همزمان با
انتشــار اســامي 62فيلم برگزيده در مرحله اول خبر داده كه فيلمها
براساس آييننامه جشــنواره مورد بررسي قرار گرفته و داشتن پروانه
ساخت سينمايي نكته مهمي در اين ارزيابيها بوده است ،چون بيشتر
فيلمها بهدليل نداشتن پروانه ساخت سينمايي حذف شدهاند؛ هرچند
كه سال توليد و اينكه هيأت انتخاب سال گذشته فيلم را ديده باشند يا
نه هم از موارد ارزيابي بوده است .مسعود نجفي همچنين با اعالم اينكه
داوران از 22دي مشغول ديدن فيلمهايي هستند كه ديسيپي آنها
به جشنواره رسيده است ،پيشبيني كرده اگر شرايط مهيا شود و ستاد
كرونا اجازه دهد ،حدود 20فيلم براي اصحاب رسانه و صاحبان آثار به
نمايش درخواهد آمد .نكته ديگر اينكه در ثبتنام اوليه سيونهمين
جشنواره فيلم فجر از ميان 110فيلم شركت داده شده در اين جشنواره
تعداد 10فيلم در ژانر كودك بودند و در فهرســت ثانويه اعالم شــده
از سوي دبيرخانه جشنواره فيلم فجر شــامل 62فيلم حائز حضور در
يونهمين دوره جشنواره 8فيلم ژانر كودك ديده ميشود.
س
 31فيلم مستند در جشنواره

و خبر آخر اينكه با توجه بــه يكي از ويژگيهاي ســيونهمين دوره
جشــنواره فيلم فجر يعني حذف هيأت انتخاب در تمامي بخشهاي
رقابتي ،در فراخوان اين دوره جشنواره ،براي حضور فيلمهاي مستند
هم تغييراتي بهوجود آمده است .در فراخوان جشنواره فجر در بخش
مستند ذكر شده بود :هيأت داوران اين بخش از ميان فيلمهاي مستند
بلند (باالي 70دقيقه) حاضر در چهاردهمين جشــنواره فيلم مستند
سينماحقيقت ،يك فيلم را بهعنوان اثر برگزيده معرفي خواهند كرد.
تصور عمومي از اين بند اين بود كه 16فيلم مستند راهيافته به بخش ملي
جشنواره مستند ايران بهطور مستقيم به جشنواره فيلم فجر خواهند
رفت كه البته همين موضوع هم اعتراضاتي را از سوي فيلمسازاني كه
به داليلي از ثبتنام و حضور در چهاردهمين جشنواره سينماحقيقت
پرهيز كرده بودند درپي داشت .دســت آخر و بهرغم اينكه فيلمهاي
مستند بلندي كه در بخش ملي چهاردهمين جشنواره سينماحقيقت
حضور داشتند 16فيلم بودند و به اضافه 6فيلم بلند بخش شهيد آويني،
تعداد حاضر در دو بخش رقابتي اصلي جشــنواره ســينماحقيقت به
22فيلم ميرسيد اما با بررسيهاي انجامشده و آنچه در بولتن جشنواره
يونهمين
فيلم فجر منتشر شده است ميبينيم كه31فيلم مستند در س 
دوره جشنواره فيلم فجر به رقابت با يكديگر ميپردازند .در واقع بهنظر
ميرسد بنا به درخواست مستندســازان و مديرعامل مركز گسترش
سينماي مستند و تجربي و البته موافقت دبير سيونهمين جشنواره فيلم
فجر ،همه فيلمهاي مستند بخشهاي كرونا ،بخش آويني ،كارآفريني
و آثار حاضر در نمايشهاي ويژه چهاردهمين جشــنواره بينالمللي
سينماحقيقت بهعنوان حاضران در جشــنواره سينماحقيقت درنظر
گرفته شده و در نتيجه در بخش مستند جشنواره امسال توسط هيأت
داوران مورد ارزيابي قرار ميگيرند .بنابراين تعداد آثار مستند حاضر در
رقابت جشنواره سيونهم فيلم فجر 31اثر است.
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تكميل تيم ديپلماسي در كابينه بايدن

جهاننما

جو بايدن چهرههاي كليدي و قابلاعتماد دولت اوباما را براي اصالح سياست
خارجي آمريكا به ميدان بازگردانده است

دوبي؛ كانون همكاريهاي مالي تجار
عرب با اسرائيل

محمدامين خرمي

سیاوش فالحپور

روزنامهنگار

خبرنگار

در ماههاي گذشته و پس از عاديسازي رســمي روابط امارات با رژيم
صهيونيســتي ،اخبار متعددي از همكاريها و توافقنامههاي اقتصادي
ميان طرفين منتشر شــده اســت؛ از برقراري خطوط هوايي گرفته تا
صادرات كشاورزي ،همكاريهاي تكنولوژيك و . ...حجم و البته سرعت
اين توافقها بهاندازهاي اســت كه برخي تحليلگران ،از شــكلگيري
ائتالفي استراتژيك ميان ابوظبي و تلآويو در سطح منطقه خاورميانه
سخن ميگويند؛ ائتالفي مبتني بر روابط اقتصادي و تجاري .اما مسئله
صرفا به روابط دوجانبه امارات و اسرائيل محدود نميشود؛ چراكه بهنظر
ميرسد دوبي طي ســالهاي آينده ،به كانوني منطقهاي براي ارتباط
تجار ،سرمايهداران و حتي شركتهاي خصوصي عربي با صهيونيستها
تبديل خواهد شد .روزنامه العربيالجديد در اينباره مينويسد :با وجود
آنكه كشورهاي عربي مختلفي اســرائيل را به رسميت شناخته يا طي
سالهاي نه چندان دور آينده به رسميت خواهند شناخت ،اما هيچكدام
از ظرفيتهاي مشابه امارات براي استفاده از «مواهب اقتصادي» رابطه
با اسرائيل برخوردار نيســتند .اين روزنامه در گزارش خود پيشبيني
ميكند موج قابلتوجهي از تجار و منابع مالي عربي طي سالهاي آينده
براي استفاده از اين مواهب بهسوي بازارهاي امارات هدايت شوند .البته
براي تحقق اين پيشبيني زمان زيادي الزم نيســت؛ چراكه نخستين
نشــانههاي آن از هماكنون در اقتصاد كشــورهايي نظير مصر نمايان
شده است.

كوچ سرمايههاي مصري بهسوي دوبي

به گزارش شبكه الجزيره ،ســرمايهداران مصري طي يك سال گذشته
حركت منســجمي را براي انتقال منابع خود به بازارهاي اماراتي آغاز
كردهاند؛ حركتي كه گفته ميشود با هدف اســتفاده از فرصت حضور
شركتهاي اسرائيلي در اين كشــور صورت گرفته است .اما اين روند،
نارضايتي جدي نظام مصر را در پي داشــته اســت؛ نظامي كه تالش
ميكند با استقراض ســنگين خارجي ،بحرانهاي مالي مصر در دوران
كرونا را پشــت ســر بگذارد .به ادعاي الجزيره ،نماينــدگان اقتصادي
سازمان اطالعات مصر اخيرا سلسله جلساتي را با تجار مصري مرتبط با
شركتهاي اسرائيلي برگزار كرده و از آنان خواستهاند روند خروج سرمايه
از اين كشور را متوقف كنند .البته نمايندگان سازمان اطالعات عالوه بر
هشــدار ،وعده هم دادهاند كه هرگونه تسهيالت مدنظر سرمايهگذاران
براي باقي ماندن در بازارهاي مصري ،از سوي حاكميت در اختيار آنها
قرار خواهد گرفت .به گزارش الجزيره ،اين نمايندگان تأكيد داشتهاند
كه مســتقيما حامل پيام عبدالفتاح شبکه سيسي ،رئيسجمهور مصر
هستند؛ امري كه نشاندهنده اهميت اين پرونده براي نظام مصر است.
در بخش ديگري از گزارش شبكه الجزيره آمده است :اين فرايند محدود
به مصر نبوده و در آينده نزديك ،روندهاي مشابهي در بازارهاي سرمايه
مراكش ،تونس ،اردن يا حتي كشورهايي نظير كويت يا عمان نيز صورت
ميگيرد .بايد توجه داشت كه همكاريهاي غيردولتي ميان تجار عرب
با اسرائيل ،در كشورهايي نظير مراكش و اردن از سالها قبل آغاز شده
است؛ بنابراين ،كانون مالي-تجاري دوبي ميتواند به قطب جذب سرمايه
تاجراني تبديل شود كه خواهان همكاري با شركتهاي صهيونيستي
هستند .بدون شــك اين فرايند ،نگراني كشــورهايي همچون مصر يا
عربستانسعودي را بهدنبال خواهد داشت.
مقاصد اصلي سرمايههاي عربي

بررسي روند انتقال ســرمايههاي مصري بهسوي دوبي براي تاسيس
شركت يا سرمايهگذاري نشــان ميدهد «گردشگري ،انرژي ،صنايع
غذايي ،امالك و ارتباطات» اصليترين مقاصد تجار عربي هســتند.
جالب آنكه تمام حوزههاي اقتصادي يادشــده در مصر ،در شــرايط
نامطلوبي بهســرميبرند؛ امري كه به نوبهخود ميتواند زمينه «فرار
سرمايه» از اين كشــور را بهدنبال داشته باشد .روزنامه العربيالجديد
در تشــريح اين وضعيت مينويســد :نگرانيهاي جدي درباره آينده
گردشگري در مصر وجود دارد .برخي تصور ميكنند اين صنعت پس
از دوران كرونا در مصر هرگز به موقعيت پيشين باز نخواهد گشت .از
سوي ديگر ،احتمال دارد گردشگران خليجفارس كه پيش از اين ،مصر
را براي سفرهاي تفريحي خود برميگزيدند حاال و پس از توافقهاي
عاديسازي ،سرزمينهاي اشغالي فلسطين را بهعنوان مقصد جديد
گردشگري خود انتخاب كنند.
با قرار دادن شــرايط بحراني اقتصــاد مصر در كنار چشــمانداز ورود
شركتهاي جديد اسرائيلي به دوبي ،ميتوان ابعاد حركت سرمايههاي
مصري بهسوي امارات را بهتر درك كرد .بهگفته فلور حسام ناحوم ،رئيس
شوراي روابط امارات و اسرائيل ،تا پايان سال 2021دستكم 500شركت
صهيونيستي در امارات تاسيس خواهد شد .اين شركتها بهطور عمده
در بخشهاي تكنولوژي ،كشاورزي ،صنايع مدرن ،گردشگري و امالك
متمركز هستند .بهگفته ناحوم ،توسعه شبكه خطوط هوايي ميان ابوظبي
و تلآويو ،راه را براي حركت گســترده گردشگران و تجار ميان طرفين
هموار خواهد كرد .پيشبيني ميشود حجم تبادل مالي ميان امارات و
اسرائيل طي سالهاي محدود آينده از مرز 5ميليارد دالر عبور كند.
نگرانيهاي رياض و قاهره

يكي از ابعــاد مهــم روابــط ابوظبــي و تلآويــو عالوه بر مســئله
ســرمايهگذاريها ،تامين نيازهاي مصرفي امارات توســط اسرائيل با
قيمت و كيفيتي بهتر از ساير رقباست .مجموعه اين تحوالت ميتواند
تغييري بزرگ در معادالت اقتصادي منطقه خاورميانه ايجاد كند؛ براي
مثال كافي اســت بدانيم امارات بزرگتريــن مصرفكننده كاالهاي
مصري به ارزش ســاالنه 747ميليون دالر است .عربستان سعودي نيز
با 347ميليون در سال ،سومين صادركننده اصلي كاال به امارات است.
با احتمال صادرات عمده كاال از سرزمينهاي اشغالي به امارات ،نوعي
نگراني براي عربستان و مصر نســبت به آينده جايگاه اين كشورها در
بازارهاي اماراتي شكل گرفته است .تمام اينها در حالي است كه تقويت
بيسابقه همكاريهاي نظامي و امنيتي ميان امارات و اسرائيل نيز براي
قدرتهاي بزرگ جهان عرب چندان خوشايند نيست.
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سوداي رياستجمهوريآمريكا؛ از 2020تا 2024
عالوه بر بايدن ،ترامپ و معاونانشان ،جمعي از چهرههاي شناختهشده از سناتور تا روزنامهنگار ،در فهرست
نامزدهاي احتمالي براي دور بعدي انتخابات رياستجمهوري آمريكا قرار دارند
سمانه معظمي
روزنامهنگار

شــايد پرداختــن بــه انتخابــات
گزارش رياستجمهوري سال 2024آمريكا در
اين روزها كه هنوز چند روزي به مراسم
تحليف رئيسجمهور منتخب 2020اين كشور يعني
جو بايــدن باقيمانــده ،خيلي زود بهنظر برســد ،اما
نامزدهــاي احتمالــي از هــر دو حزب دمكــرات و
جمهوريخواه از همين حاال در حال مهياكردن زمينه
براي ورود به ميدان رقابت هستند.
ســال 2021بهتازگي آغاز شــده و هم دمكراتها و
هم جمهوريخواهان در تكاپو هســتند؛ هر دو حزب،
رئيسجمهور دارنــد؛ يكي در حال رفتــن و يكي در
حال آمدن .هر دو رئيسجمهور نيز معاونان وفاداري
دارند كه ميتوانند براي نامزدشدن در انتخابات بعدي
پيشقدم شوند؛ البته اگر خود رئيسجمهورها از حضور
در ميدان صرفنظــر كنند .از طرف ديگــر در هر دو
جناح ،تعدادي سياستمدار ،سناتور يا نماينده كنگره
هستند كه آنها نيز سوداي رئيسجمهورشدن را در سر
ميپرورانند و ميتوانند در فهرست نامزدهاي احتمالي
انتخابات 2024قرار بگيرند.
در اين بين ،كداميك از اين نامزدها بيشترين شانس را
براي پيروزي در انتخابات مقدماتي حزبش دارد؟ اين
سياستمداران تاكنون چه مواضعي را درپيش گرفتهاند
و در آينده بهويژه ســال جديد شــاهد چه رفتاري از
آنها خواهيم بود؟ نشــريه پوليتيكو در گزارشي براي
پاسخدادن به اين سؤاالت به تحليل سوابق و برنامههاي
هركدام از اين نامزدها پرداخته است.
بايدن؛ فاتح عصر ترامپ

اگرچه رئيسجمهور منتخب آمريكا هيچ وقت بهطور
رسمي اعالم نكرده كه قصد شــركت در انتخابات دوره
بعدي را ندارد ،اما بسياري تصور ميكنند كه او با توجه
به اينكه 4سال ديگر 82ســاله ميشود ،رئيسجمهور
يكدورهاي خواهد بــود .پيروزي كمرنــگ بايدن در
انتخابات 2020درمقابل ترامپ ،بيشتر دمكراتها را به
اين نتيجه رسانده كه تعلق او به طبقه متوسط ،توانست
او را در مناطق حومه و ايالتهاي چرخشــي از رقيبش
پيش بيندازد .بايدن اگر بخواهد در ســال 2024وارد
ميدان شود ،بايد بتواند مردم را متقاعد كند كه در طول
4سال آينده در سالمت كامل است ،زيرا هرگونه غيبت او
از انظار عمومي ميتواند بهسادگي به شايعات دامن بزند.
احتماال در اين سالها با بايدني روبهرو هستيم كه سعي
ميكند به مردم نشان دهد ســامت فيزيكي خود را با
ورزشكردن و رعايت رژيم غذايي مناسب حفظ ميكند.
ترامپ؛ نامزد بيرقيب

دونالد ترامــپ در انتخابات اخير شكســت خورد ،اما
باختش خيلي سنگين نبود .در هر  6ايالتي كه او باخت،
فاصلهاش با بايدن كمتر از 3درصد بود .به همين دليل
او ميتواند بهراحتي به ميدان بازگردد .به همين دليل
است كه دمكراتها ماجراي حمله هواداران ترامپ به
كنگره را بهانه خوبي براي به نتيجه رساندن استيضاح
او قرار دادهاند و قصد دارند به هر قيمتي كه شده ،حتي
بعد از خروجش از كاخ سفيد ،با مهر استيضاح ،پرونده
فعاليت سياسي او را براي هميشه ببندند .طبق قانون،
رئيسجمهوري كه استيضاح شود ،ديگر نميتواند در
پستهاي دولتي مشغول بهكار شود .اما فارغ از بحث
استيضاح ،بايد بهخاطر داشت كه ترامپ در انتخابات
اخير 74ميليون رأي بهدســت آورد؛ يعني بيش از هر

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

و عملكرد ضعيف ترقيخواهان كنگــره در انتخابات
اخير كنگره باعث شــد كه دمكراتهــاي ميانهرو با
قدرت بيشتري خواهان در دست گرفتن فرمان هدايت
حزب شوند .ممكن است در انتخابات مقدماتي حزب
دمكرات براي سال 2024مســير برني سندرز را برود
و براي متمايلتر كردن حزب به ســمت سياستهاي
چپگرايانه تالش كند اما با وجود رقبايي مانند بايدن
يا هريس ،كار ســختي در پيش خواهد داشت .كورتز
روحيهاي تهاجمي دارد و طرفدارانش اين را دوســت
دارند .اگر هدف اصلــي او بهراهانداختن يك جنبش
سوسياليستي هيجاني باشــد ،اين رويكرد ميتواند
منطقي باشد اما باتوجه به تعداد اندك سياستمداران
سوسياليست در حزب دمكرات ،او بايد دايره حاميانش
را براي ورود به رقابت انتخاباتي ،گستردهتر كند.

پنس برعكس ترامپ كه پرهياهو و پرحاشــيه است،
شخصيت آرامي دارد .معاونان رئيسجمهور در آمريكا
معموال بهراحتي ميتواننــد وارد مرحله رقابت حزبي
شــوند .شــايد بهعنوان نفر دوم در كابينه ،خيلي به
آنها توجهي نشود ،اما در مقايسه با رقبايشان معموال
يك گام جلوتر هستند و با  4يا 8سال در معرض توجه
مردم بودن ،پا در عرصه رقابت در انتخابات مقدماتي
ميگذارند .اگر ترامپ از شــركت در انتخابات2024
كنارهگيري كند ،معاونش ،مايــك پنس نامزد اصلي
حزب خواهد بود .او كسي است كه هم طرفداران ترامپ
را با خود همراه خواهد كرد و هم با داشــتن ويژگيای
كه رئيسجمهور آمريكا نداشــت يعني «ثبات» ،نظر
راســتگراهايي كه به بايدن رأي دادند را جلب خواهد
كرد .از نظر بســياري اما تأييد آراي الكترال از سوي
پنس در نشست كنگره ،باعث دوري طرفداران ترامپ
از او شده است و اين شانس پنس براي حضور انتخابات
سال 2024را بهشدت كاهش ميدهد.

كارلسون؛ مجري پوپوليست

پنس؛ آخرين وفادار

هريس؛ نامزد نامطمئن

كامال هريــس نيز همچــون پنس از مزاياي پســت
معاون رئيسجمهــور بهرهمند خواهد شــد .هريس
به دمكراتها اين فرصت را ميدهد تا نخســتين زن
رنگينپوست را براي رياســتجمهوري نامزد كنند.
اما او راه درازي تا كرسي رياستجمهوري دارد و بايد
ديد آيا ميتواند به جايگاهي برســد كه در ايالتهاي
اصلي صحنه نبرد ميــان 2حزب ،قــدرت رويارويي
با يك رقيب جمهوريخواه را داشــته باشــد .بايد ديد
هريس در دورهاي كه معاون بايدن اســت ،چندبار از
اين ايالتها بازديــد ميكند تا نگرانيهــا از اينكه او
نميتواند با مناطــق حياتي آمريكا ارتبــاط بگيرد را
برطرف كند .ترقيخواهان حزب دمكرات تمايل دارند
او بتواند بايدن را به سمت چپ متمايل كند .دمكراتها
اما نشــان دادهاند بهدنبال يك چهــره ميانهرو براي
رياستجمهوري هستند؛ چهرهاي مثل بايدن.
اوكازيو كورتز؛ وارث برني سندرز

الكساندريا اوكازيو كورتز ،نماينده كنگره كه هنوز دوره
نخست حضورش در كنگره را تجربه ميكند ،تاكنون
دستاورد مهمي نداشته ،اما پايگاه اجتماعي گستردهاي
در فضاي مجازي دارد .او در بيــن نمايندگان كنگره،
بيشــترين دنبالكننده را در توييتر دارد .با اين حال،
 2020سال خوبي براي اوكازيو كورتز براي جلب اعتماد
حزب دمكرات نبود .شكســت برني ســندرز ،سناتور
ترقيخواه در انتخابات مقدماتي رياستجمهوري حزب
دمكرات ،ضربه مهمي به جايــگاه اين طيف از حزب
داشت .فراخوان اوكازيو كورتز براي قطع بودجه پليس

ترور  2قاضي زن در كابل
در جریان حمله مسلحانه افراد
آسيا
ناشــناس در شــهر کابل ،دو
قاضی زن ترور شدند.
به گزارش تلويزيون طلوع افغانســتان ،اين
حمله صبــح ديــروز رخ داده و هنوز هیچ
گروهی مســئولیت آن را بر عهده نگرفته
است .برخی رسانههای افغانستان گزارش
دادهاند کــه در جریان این حملــه ،راننده
خودرو حامل این دو قاضی نیز مجروح شده
است .دولت انگشت اتهام به سمت طالبان
گرفته امــا اين گروه با انتشــار اطالعیهاي
دست داشتن در اين ترور را رد كرده است.
كابل طــي هفتههــاي اخير شــاهد موج
بيســابقه ترور شــخصيتهاي سياسي،
فعاالن مدني و روزنامهنگاران بوده اســت.

مقامهای دولت افغانستان میگویند گروه
طالبان قصد دارد با افزایش خشــونتها در
این کشــور ،در جریان مذاکرات صلح بین
دولت و طالبان که در دوحه قطر در جریان
است ،امتیازگیری کند.

محبوبيت تاكر كارلسون و ديدگاههاي پوپوليستياش،
برخي جمهوريخواهان را براي نامزدكردن او وسوسه
كرده است .اما بهنظر نميرســد بازاري براي سخنان
نژادپرســتانه اين روزنامهنگار و مفسر سياسي وجود
داشــته باشــد .مجري شــبكه فاكسنيوز در برنامه
پرمخاطبش بهنام «تاكر كارلسون تونايت» از كساني
كه در اعتراض به محدوديتهاي قرنطينه به خيابانها
آمدند ،حمايت كرده و از ســوي ديگر اعتراض به قتل
جورج فلويد بهدست پليس را شكلي از «ظلم» ناميده
است .او كه ديدگاه خوبي نســبت به مهاجران ندارد،
مدعي است كه برتري سفيدپوســتان مشكل جدي
در آمريكا نيست .كارلسون تابهحال بهصورت رسمي
اعالم نكرده كه قصد شــركت در انتخابــات را دارد يا
نه ،اما اگر قصدش را داشته باشد ،حتما روي حمايت
طرفداران ترامپ حساب باز كرده است .ميتوان انتظار
داشــت كه كارلسون در ســال جديد منتقد عملكرد
دولت بايدن باشد.
هيلي؛ جمهوريخواه سنتشكن

نيكي هيلي ،ســفير پيشــين آمريكا در سازمان ملل
متحد ،گزينه خوبي براي جمهوريخواهاني اســت كه
بدشــان نميآيد يك نامزد زن و يك رنگينپوســت
را براي رياســتجمهوري معرفي كننــد .هيلي كه
بهدليــل ســخنان جسورانهشــان در همايش ملي
جمهوريخواهان مــورد تقدير قرار گرفــت ،بهدنبال
محكومكردن سوسياليسم و جلب توجه رنگينپوستان
سرمايهدار و صاحبان كسبوكارهاي كوچك است .از
سوي ديگر ،اين سياستمدار كه والدينش از مهاجران
هند هستند ،معتقد است «آمريكا كشور نژادپرستي
نيست ».او به پايين كشــيدن پرچم كنفدراسيون در
كاروليناي جنوبي در ســال 2015يعنــي زماني كه
فرماندار اين ايالت بود ،افتخار ميكند .اين پرچم براي
رنگينپوستان نماد بردهداري و نژادپرستي است ،اما
هيلي در عرصه سياسي مسير مشخصي را دنبال نكرده
است؛ او در عين حال كه ســعي در حمايت صريح از
ترامپ داشته ،انتقادهايي را هم از سوي محافظهكاران
دريافت كرده اســت؛ تــا جايي كه برخي بــه او لقب
«آفتابپرست سياســي» را دادهاند .هيلي در توييتر
از تقلب در انتخابات ابراز نگراني كــرد ،اما هيچوقت
بر اينكه ترامپ برنده انتخابات است ،پافشاري نكرد و
اخيرا هم در مقالهاي ،بايدن را بهعنوان رئيسجمهور
منتخب آمريكا خطاب قرار داد .هيلي اگر قصد جدي
براي ورود به كارزار انتخابات رياستجمهوري2024
داشته باشد ،ممكن اســت در سالهاي آينده ،موضع
مشخصي را دنبال كند.

تركيب تيم سياســت خارجي و امنيت ملي جو
بايدن مشخص شده و اكنون براي بسياري در خارج
از مرزهاي آمريكا ،تكليف رويكرد رئيسجمهور
جديد اين كشــور تا حد زيادي مشخص است؛
بازگشت آمريكا به 4سال قبل.
بايدن چهرههاي مؤثر كابينه باراك اوباما كه طي
4سال گذشــته به خارج از مدار تصميمسازيها
رانده شــده بودند را به ميدان بازگردانده است.
پستهاي كليدي وزارت خارجه ،شوراي امنيت
ملي و سازمان سيا قرار اســت بهدست افرادي
سپرده شود كه در دولت اوباما ،در كنار خود بايدن،
سياســت خارجي آمريكا را تعيين ميكردهاند.
رئيسجمهور منتخب آمريــكا ،آنتوني بلينكن،
دوست و مشاور قديمياش را براي مهمترين پست
كابينه يعني وزارت خارجه معرفي كرده اســت.
بلينكن يكي از حاميان سرشــناس ائتالفهاي
جهاني بهشــمار ميرود .بايدن ،وندي شرمن را
هم كه نامش با مذاكرات هستهاي ايران بهعنوان
يكي از مهمترين دستاوردهاي سياست خارجي
دولت اوباما گرهخورده ،بهعنوان فرد شماره 2اين
وزارتخانه تعيين كرده تا شايد اين دو بتوانند در
كنار هم بحرانهايي كه ترامــپ براي آمريكا در
عرصه سياست خارجي ايجاد كرده ،حل كنند .از
سوی ديگر ،جيك ساليوان بهعنوان مشاور امنيت
ملي رئيسجمهور تعيين شــده كه او هم سابقه
مشخصي در دستگاه سياســت خارجي آمريكا
دارد و جزو بنيانگذاران توافق هســتهاي با ايران
است .ويليام برنز ،يكي از ديپلماتهاي كهنهكار،
هم در كمال ناباوري براي هدايت مهمترين سازمان
جاسوسي آمريكا يعني سازمان سيا تعيين شده
است .پيام فهرســت منتخبان بايدن براي اين
پستهاي كليدي چيزي جز بازگشت به ديپلماسي
در تعامل با جهان نيست؛ موضوعي كه ميتواند به
كشورهاي جهان در تنظيم روابط خود با آمريكا طي
4سال پيشرو كمك كند.
تركيب بلينكن و شرمن براي وزارت خارجه
بلينكن 58ساله پيش از اين در
دولت اوباما ،بهعنوان معاون
وزير خارجه آمريــكا ،فرد
شماره 2دســتگاه سياست
خارجي آمريكا بوده اســت.
پيش از آن ،او سابقه حضور در شوراي امنيت ملي
آمريكا را هم دارد .بلينكن فعاليت حرفهاياش در
وزارت خارجه را در دولت بيل كلينتون شروع كرد
اما طي همه اين سالها ،او نزديكترين فرد به جو
بايدن بوده است .سابقه آشنايي آنها به سال،2002
زماني كه بايدن در سنا رئيس كميته روابط خارجي
بود،بازميگردد .طي 2دهه گذشته ،بلينكن هميشه
در كنار بايــدن بوده اســت .او در دورهاي كه در
شوراي امنيتي ملي بهعنوان معاون مشغول بود ،در
سياستگذاريهاي آمريكا در خاورميانه ازجمله در
مسائل مربوط به كشورهاي مصر ،عراق ،سوريه و
ليبي نقش داشت .يكي از اولويتهاي اصلي بلينكن
در وزارت خارجه ،بازتعريف آمريكا بهعنوان يك
متحد مورد اطمينان است؛ متحدي كه آماده است
به توافقهاي بينالمللي و سازمانهايي بپيوندد كه
ترامپ از آنها خارج شده است .بازگشت مجدد به
توافق آب و هوایی پاريس ،سازمان بهداشت جهاني
و توافق هستهاي با ايران،مهمترين اقداماتي است
كه با آمدن بلينكن انجام آنها در اولويت قرار خواهد
گرفت .پس از 4سال سياست خارجي پرهرجومرج
دونالد ترامپ ،حضور بلينكــن در وزارت خارجه
آمريكا بــراي ديپلماتهــاي آمريكايي و ديگر
كشورها مايه آرامش خواهد بود.
وندي شرمن 71ساله از سوي
بايدن براي تصدي پســت
معاونت وزارت خارجه تعيين
شده است؛ همان پستي كه
بلينكن زماني در آن فعاليت
ميكرد .شــرمن در واقع قرار است جانشين وزير
خارجه باشد .او يكي از كاركشتهترين ديپلماتهاي
آمريكايي است و مذاكرهكننده ارشد اين كشور در
توافق هستهاي با ايران بوده است .شرمن در دوره
رياستجمهوري بيل كلينتون مذاكرهكننده ارشد
آمريكا با كرهشــمالي بود و به همين دليل سابقه
مشخصي در زمينه ديپلماسي و مذاكرات هستهاي
دارد .شرمن در دانشگاه جامعهشناسي و مددكاري
اجتماعي خوانده است .او بخشي از جوانياش را
بهعنوان فعال اجتماعي گذراند .شرمن 20سال پس
از فارغالتحصيلي از دانشگاه ،در اوايل دهه،1990
ارتباطات اســتراتژيك آموخــت و از آنجا وارد

كارزارهاي سياسي شد .او در سال 1993بهعنوان
دســتيار حقوقي وزير خارجه وقت آمريكا ،وارن
كريستوفر ،وارد وزارت خارجه شد .شرمن زماني
كه مادلين آلبرايت وزير خارجه بود ،به او مشاوره
ميداد .او در دولت اوباما بهعنوان معاون سياسي
جان كري مشغول بهكار شد .معاون سياسي ،فرد
شــماره 3وزارت خارجه آمريكا بهشمار ميرود.
شرمن سرپرســت تيم مذاكرهكننده آمريكا در
مذاكرات هستهاي با ايران را بهعهده داشت و او را
يكي از معمــاران برجام ميدانند .بســياري از
تحليلگران غربي معتقدند حضور آنتوني بلينكن و
وندي شرمن در راس وزارت خارجه آمريكا ،تأثير
قابل توجهي در تعيين سرنوشــت روابط ايران و
آمريكا در سالهاي آينده خواهد داشت.
جيك ساليوان براي شوراي امنيت ملي
معرفــي جيك ســاليوان
بهعنوان مشاور امنيت ملي
جو بايدن ،اتفاق عجيبي نبود
و بســياري از هفتهها قبل
حــدس ميزدند كــه او در
جايگاه مشــاور امنيت ملي رئيسجمهور جديد
آمريكا قرار گيرد .جك ساليوان به همراه آنتوني
بلينكن قرار است طرحي نو در سياست خارجي
آمريكا در اندازند .ساليوان بعد از بلينكن بهعنوان
مشاور امنيت ملي بايدن در دوران معاون اولي او
در دولت اوباما مشغول بهكار شد و همين سابقه
دوســتي از آنها تيمي هماهنگ خواهد ساخت.
ساليوان 43ساله سابقه تحصيلي و كاري درخشاني
دارد .او تحصيلكرده در رشته حقوق در دانشگاه
«ييل» كانتيكت اســت ،پژوهشــگر دانشگاه
آكسفورد بوده و بهعنوان دفتردار استيون برير ،از
قضات ديوان عالي اياالت متحده نيز فعاليت كرده
است .در جريان رقابتهاي اوليه انتخاباتي ۲۰۰۸
جيك ساليوان ابتدا از نامزدي هيالري كلينتون در
انتخابات حمايت كرد و در تيم او بهعنوان مشاور
ارشد مشغول شد اما سپس در جريان انتخابات
عمومي به تيم باراك اوباما پيوست و مشاور ارشد
اين تيم شــد .بهدنبال پيروزي باراك اوباما در
انتخابات و انتصاب هيالري كلينتون به ســمت
وزارت خارجه ،ساليوان در وزارت خارجه مشغول
بهكار و بهسرعت به يكي از مشاوران مورد اعتماد
كلينتون تبديل شــد .فارغ از اينها ،از ساليوان
بهعنوان مرد گفتوگوهاي پشــت پرده ايران و
آمريكا ياد ميشود؛ فردي كه سنگبناي دوره تازه
مذاكرات هستهاي در سال 2013را البته از يكسال
قبل از آن گذاشت .به همين دليل است كه حضور
او در پست مشاور امنيت ملي رئيسجمهور جديد
آمريكا را دليل محكمي بــراي تصميم بايدن به
بازگرداندن آمريكا به برجام ميدانند.
ويليام برنز براي سازمان سيا
انتخاب يك ديپلمات كاركشته
براي هدايت ســازمان سيا،
پيامش براي همه كشورهاي
جهان مشخص است و نشان
ميدهد كه جــو بايدن واقعا
قصد دارد در 4سال پيشرو ،ديپلماسي را محور
سياست خارجي خود قرار دهد .بايدن با انتخاب
ويليام برنز بهعنوان رئيس سازمان سيا ،نشان داده
كه هدفش هماهنگ كردن اين ســازمان با 2نهاد
ديگر است .ويليام برنز قرار است در كنار بلينكن و
ساليوان ،پيشبرنده ديپلماسي آمريكا در جهان
باشد .ويليام برنز 64ساله ،ديپلمات بازنشسته و
رئيس بنياد كارنگي در واشــنگتن است .كارنگي
يكي از مهمترين انديشكدههاي سياست خارجي
آمريكا بهشمار ميرود .برنز 32سال در پستهاي
مختلف وزارت خارجه آمريكا فعاليت كرده و يكي
از شناختهترين ديپلماتهاي آمريكايي است .به
همين دليل ،او يكي از 2گزينه اصلي وزارت خارجه
آمريكا بود .ويليام برنز جزو معدود چهرههايي است
كه هم مورد اعتمــاد جمهوريخواهان بوده و هم
دمكراتها؛ بــه همين دليل فعاليــت در دولت
5رئيسجمهــور را تجربــه كــرده اســت .او
دانشآموخته دكتري روابط بينالملل از دانشگاه
آكسفورد است .او بين سالهاي  2011تا  2014يعني
زماني كه بازنشسته شــد ،بهعنوان معاون وزير
خارجه در كنار هيالري كلينتون و جان كري حضور
داشــت .برنز چهره كليدي آغــاز گفتوگوهاي
هستهاي با ايران بهشمار ميرود .او در سال،2013
همراه با جيك ساليوان كه اكنون در كابينه بايدن
بهعنوان مشاور امنيت ملي تعيين شده ،سنگ بناي
گفتوگوهاي هســتهاي با ايران را در چارچوب
مذاكرات محرمانه عمان بنا گذاشــت .برنز در آن
مذاكرات ،سرپرست هيأت مذاكرهكننده آمريكا
بود.
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تهدید عجیب مالباخته توسط سارق

اثبات بيگناهي مارها

157بار شركت در آزمون رانندگي

غرامت 1/63ميليوندالري چمدان گمشده

واشنگتن :دزدي در آمريكا پس از سرقت يك خودروي
شاســيبلند هنگامي كه كودكــي را روي صندلي عقب
خودرو يافت ،در نخستين دوربرگردان بهسمت صاحب
خودرو آمد و پس از تحويل كــودك ،مالباخته را تهديد
كرد كه براي اين ســهلانگاري ،او را به پليس لو خواهد
داد .به گزارش اورگوناليو ،مادر كودك براي خريد داخل
فروشــگاهي رفته بود و خودرو و كودك را به حال خود
رها كرده بود.

دهلينو :مردي در هند با هدف اثبات بيگناهي مارها هنگام
گزيدن انسانها با 72مار در يك اتاق بهمدت 72ساعت خود
را زنداني كرد .بهگزارش آديتيسنترال ،نيالمكومار 28ساله
قصد داشت ثابت كند مارها فقط درصورت احساس خطر و
فشار از سمت ساير جانورها و صرفا براي دفاع از خود اقدام
به نيشزدن ميكنند .طي اين آزمايش مارهايي كه بهلحاظ
زهرآگينبودن متوسط تلقي ميشوند بهكار گرفته شده و به
قول معروف گاهي از سر و كول اين مرد باال ميرفتند.

لندن :آژانــس اســتانداردهاي رانندگي انگلســتان
( )DVSAطي خبري اعالم كــرد؛ داوطلبي با 157بار
شركت در آزمون رانندگي اين كشور ،ركورد مردودشدن
در آزمونهاي رانندگي اين كشور را شكست .به گزارش
آديتيسنترال ،اين مرد که تابهحال 3هزار پوند براي اين
آزمون هزينه كرده ،سرانجام توانست نمره قبولی دريافت
كند .ركورد پيشين با 117بار شركت در آزمونی را متعلق
به زني 48ساله بوده است.

الگوس :دادگاهي در پايتخت نيجريه هواپيمايي امارات
را محكوم كرد تا براي گمكردن چمدان يكي از مسافران
نيجريهاي كه ۱۲ســال پيش رويداد1.63 ،ميليون دالر
به او جريمه پرداخت كند .به گزارش اينديپندنت ،اورجي
پرنس ايكم ،يك بازرگان نيجريهاي ،در سال ۲۰۰۷در سفر
به چين براي تجارت ،چمدانش را گم كرد .اين مســافر
1.63ميليون دالر پول نقد در چمدان خود حمل ميكرد
تا كاالهايي را در چين خريداري كند.

يادداشت

هادي مرزبان

نمايشنامهنويس و كارگردان

هر وقت خوش كه دست دهد ،مغتنم شمار
انجام كار چيست
كس را وقوف نيست كه
ِ
پيوندِ عمر بسته به موييست ،هوش دار
غم روزگار چيست؟
باش،
ِخويش
ر
غمخوا
ِ

رســاندن آن .حافظ ،انجام هر
انجام هم اجراي كار است و هم به پايان و سامان
ِ
كمالي كه هست را ،نيســتي ميداند و ميگويد« :كآن كه شــد كشته او ،نيك
سرانجام افتاد» او از پايان ماجرا به آغاز بازميگردد كه «هرچه آغاز ندارد ،نپذيرد
انجام».
خاقاني بر آن است «كز دو نَفَس بيش نيست اول و انجا ِم صبح» و نظامي چنين از
نا ِم دوست ميگويد« :نا ِم تو كه ابتداي هر نام است  /اول ،آغاز و آخر ،انجام است»
شب
خواجوي كرماني سرانجا ِم جام را با غم پيوند ميزند:
«مجلسيان سحري را ِ
ِ
دوشين  /كا ِم غم از جا ِم غمانجام برآمد»
كارت آن است  /ديوار
حزين الهيجي ميسرايد« :تن را به هرچه دادي ،انجا ِم َ
اُفتد آخر ،هر ســو كه مايل آيد» و از گفتوگوي شمع و پروانه ميگويد« :به
شمع انجمن ،خاكســت ِر پروانه ميگويد  /كه انجا ِم محبت ،رشك آغاز است،
ِ
ميدانم»
بيدل آغاز و انجام را همچون شــرا ِر آتش و خُ ردك شــعلهاي ميداند و زمزمه
ميكند« :بيدل از ُم ِ
شت شــرا ِر ما ،به عبرت ،چشمكيســت  /يعني آغازي كه
ما داريم ،بيانجام ســوخت» و ميافزايد« :كاش ما هم يك دو دم با ســوختن
ميساختيم  /شمع در انجام داغ حسرتِ آغاز بود»

آلودگي هوا؛ بالي خاموشي كه جان ميگيرد
هرسال به داليل كامال مشخصی در دل
زمستان شاهد آلودگي هواي پايتخت
هستيم و امسال نيز عالوهبر دربرگيري
ويروس كرونا؛ آلودگي هــوا نيز مزيد
بر علت شــده تا خيلي از شــهروندان
دچار مشكالت بسيار شوند .تقريبا اين
آلودگي چندروزه نشان داد كه خطر آلودگي هوا براي ما چقدر
است و اين خطر كمتر از ويروس كرونا نيست .يكسال است كه
همه از شيوع اين ميهمان ناخوانده واهمه داشته و داريم؛ اما حاال
آلودگي هوا نيز شهروندان شهرهاي بزرگ را درگير خود كرده
است .راســتش ديروز كه از پنجره بيرون را نگاه ميكردم وقتي
توانستم كوهها و خانهها را ببينم باز هم خوشحال شدم و دوباره
جريان زندگي را ديدم .اين آلودگي هوا يك بالي خاموش است
كه بهتدريج جانمان را ميگيرد .اين خود از ويروس بدتر است و
كسي به آن واقف نيست .فكر ميكنيم در آرامش زندگي ميكنيم
اما در اصل آرامشي در كار نيست وآن صدمه جبرانناپذيرش را
ميزند .اي كاش در پايتخت هميشه هواي پاك داشتيم و هر روز،
روز هواي پاك بود .همه در زمان آلودگــي هوا دنبال مقصراند.
مقصر اصلي همه كساني هستند كه در اين شهر زندگي ميكنند
و هيچوقت رعايت حال شهر را نميكنند .اگر شهروندان در حد
و اندازه حقوق شــهروندي رعايت كنند ،اگر مسئوالن در اندازه
وظايف تعريفشده خود عمل كنند ،بهطور حتم نيمي از مشكالت
حل ميشود.اي كاش مسئوالن از ابتدا به فكر باشند و سازمانها و
ارگانها براي توجيه عملكردشان ،مقصر تعيين نكرده و مشكالت
را گردن هم نيندازند .همه براي ايجاد هواي پاك بايد از خودشان
شــروع كنند .هماكنون تميزي و پاكي هوا براي شــهروندان
شهرهاي بزرگ به آرزويي تبديل شده؛ وقتي پاي عمل به قوانين و
يا نظارت ميرسيم همه شانه خالي ميكنند درصورتي كه مقصر
آلودگي هوا ،هم آن موتورسوار يا راننده اتوبوس و كاميون است
و هم كسي كه نميتواند نظارت درستي داشته باشد .معتقدم كه
جرم ،جرم است و بايد وقتي كسي رعايت نميكند جرائم سنگين
اعمال شود .متأسفانه هيچچيزي حساب كتاب ندارد؛ ما اول خطا
ميكنيم ،وقتي به مشــكالت زياد برميخوريم كارشناسان را
جمع كرده بهدنبال راه چاره هستيم .كارها دست كاردان نيست
و هميشه در حل مشكالت در نقطه صفر قرار داريم.

جام غمانجام
ِ

فضاي مجازي

هرمز
جزیره
الهه نمک
تاالب بينالمللي ميانكاله ،ميزبان هميشگي پرندههاي مهاجر و بومي      عكس :ميزان  /مهديمحبيپور

ويترين
يوگِنياُنهگين
«يوگِني اُنه گين» رمان شعرگونهاي
از الكساندر پوشكين ،نويسنده روسي
است .اين داســتان منظوم شاهكار پوشكين است و
او بهمدت 8ســال روي آن كار كرد .اين كتاب در موسيقي و

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

مي كند .تاتيانا خواهر زن دوست شاعرش والديمير لنسكي
است .يوگِني اُنه گين بارها ترجمه شده والديمير ناباكوف كه
جهان انگليســي زبان به روســي نقش
در برگردان آثار ادبي
ِ
مهمي را ايفا كردهاســت ،آن را به انگليسي ترجمه كرد .جدا
از ناباكوف ،چارلز جانسون ،جيمزاي فالن ،والتر آنت ،داگالس
هاواستئاتر ،هنري هويت ،استانلي ميچل و ...يوگني آنگين را
ترجمه كردهاند .به زبان فرانسوي  8ترجمه و به زبان آلماني
16ترجمه گوناگون از آن موجود است .اين كتاب را ايرج كابلي
به فارســي برگردانده و انتشــارات بازتاب نگار در شمارگان
 500نسخه به بهاي 80هزار تومان منتش ر كرده است.

بلورهای عظیم نمکی
جزیره هرمز كه با
نام «الهه نمک»
شناخته میشود
يكي از جاذبههای
گردشگری ایران
است .این بلور عظیم
نمک در واقع کوهی
نمکی با رنگهای
متنوع و سطحی
است که به زیبایی
تراش خورده است.
يكي از كاربران
توييتر ،عكسي
از اين جاذبه
گردشگري ايران
منتشر كرده است با
عنوان«جزیره هرمز،
الهه نمک».

در سوگ  شيده اللمي
روزنامهنگاري محقق و آكادميــك و در عين حال در ميانه
ادامه از
صفحه اول ميدان .راست اين است كه مثل او زياد نداشتيم و نداريم.
ما در روزنامه همشهري به اينزوديها نميتوانيم رفتن ناگهاني او را باور كنيم.
حتما تا مدتها شمارهاش را ميگيريم كه در مورد يك سوژه جديد با او مشورت
كنيم .حتما زنگ خواهيم زد كه بپرســيم تيتر اجتماعي فردا چيست .شايد هم
تماس بگيريم كه بگوييم مطلب امروز صفحهات عالي بود .شيده حاالحاالها در
تحريريه همشهري حضور دارد .از چشــمه محبتي كه به ما و مردمش داشت تا
مدتها سيراب هستيم و تالش ميكنيم آن دوستي ،عشق و تعهد را به نيابت از
او منتشر كنيم.

يادبود
كاوهگلستانبراثر انفجارمينكشتهشد

عکس :مه
رداد اسکویی

مرگ در ميدان جنگ

كاوه گلستان ،عكاس و فيلمبردار خبري13 ،فروردين سال82
در يك ماموريت تصويربرداري در جريان جنگ آمريكا و عراق
در شــهر مرزي كفري در 130كيلومتري كركوك در عراق بر
اثر انفجار يك مين در 53ســالگي درگذشت .گلستان يكي از
چهرههاي شناختهشده و مؤثر عكاسي خبري در مطبوعات ايران
سهاي او از محله بدنام شهر ،كارگران فصلي،
بود .مجموعه عك 
آسايشگاه رواني ،جريان انقالب اسالمي و دفا عمقدس نمون ههاي
يشوند.
قابلتوجهي از عكاسي خبري ايران محسوب م 
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روانكاویمعاصر

خواب آخر
ساكنانبم

جاي خالي «اراده براي زندگي»

گزارشدو

بم لرزيد؛ ايران همدرد شد ،جهان ه مآوا

كيميابـرخاك
عکس :عطاءاهلل طاهرکناره

جنگبيرون،جدلدرون

حمله آمريكا به عراق با تنش سياسي جنا حهاي داخلي همزمان شده بود

عليرضااحمدي ��������������������������������������������������������������
1382سال سختي براي سياست ايران بود؛ از يكسو از
چند روز قبل از آغاز سال يك بحران عميق منطقهاي در
خاورميانه و در همسايگي ايران شروع شد كه سرآغازي بود
بر تحوالت دامن هداري كه اثرات آن تاكنون هم پابرجاست
و براي ســالها عراق و فرايندهاي سياسي اين كشور را
تحتتأثير قرارداد .از ســوي ديگر از اواخــر بهار پرونده
هستهاي ايران وارد فاز جديدي شد و با بينالمللي شدن
تخارجي ايران
نهاي دامن هداري در حوزه سياس 
آن ،بحرا 
ايجاد كرد .چالشهاي سياســي پيرامون مجلس ششم
و تحصن جمع زيادي از نماينــدگان مردم در اعتراض به
حطلباندر انتخابات مجلس
ت گســترده اصال 
ردصالحي 
شهاي سياسي
هفتم هم مزيد بر علت شــد تا مثلث چال 
ايران در سال 1382كامل شود.
يها پشت
فروردين در ايران درحالي آغاز شد كه آمريكاي 
درواز ههاي بغداد رســيده بودند و سقوط صدام عنقريب
ينمود كه اين فرايند در چهارشنبه 20فروردين تكميل
م 
شــد و «فروپاشــي رژيم بعثي» تيتر اصلي روزنام ههاي
يترين
يداد؛ اكنون ايران يكي از اصل 
پنجشنبه را تشكيل م 
يآمد
بازيگران سياســي مؤثر بر فرداي عراق ب هحساب م 
يها و ب هويژه اكثريت شــيعيان اين كشور ب هعنوان
و عراق 
تهاي فرهنگي،
ستون فقرات ساختار قدرت در عراق ،قراب 
مذهبي و تاريخي زيادي با كشورمان احساس ميكردند
و اين موضوع نقش ايران در بازســازي عراق را دوچندان
يكرد.
م 
حضور نيروهــاي آمريكايــي در عراق تهديــدي براي
عتر
يشد و خروج هرچه سري 
تملي ايران محسوب م 
امني 
نيروهاي بيگانه از اين كشور از اصليترين مقاصد راهبردي
ايران در قبال تحوالت عراق بود و مســئوالن ارشد كشور
به مناسبتهاي مختلف به اين موضوع اشاره ميكردند.
رهبر معظم انقــاب 25فروردين در واكنــش به اخبار
نگرانكنندهاي كــه از وضعيت مردم عراق ميرســيد،
پيامي خطاب به آنان صادر كردند؛ «همه آحاد ملت غيور
و شجاع و مومن عراق بدانند كه تعرض به جان و مال افراد
بهخصوص در اين شرايط در شمار اكبر محرمات است».
رئيسجمهور هم در مراسم بزرگداشت روز ارتش «همه
جهانيان و كشورهايي كه به آزادي ملتها ميانديشند و
جديده عراق
نيز سازمان ملل» را دعوت كرد بكوشند ملت رن 
بتواند بر سرنوشــت خويش حاكم شود .خاتمي ب هوضوح
راهبرد ايران در قبال تحوالت عراق را تشريح كرد؛ «امروز
صدام از عراق رفت هاست ،اما نيروهاي مهاجم همچنان در
اين كشــور حضور دارند و شايسته است كه ملت عراق بر
خود حكومت كند».
در اين ميان راهپيمايي دههاهزارعراقي به سوي كربال به
مناسبت اربعين حسيني(ع) در آخرين روزهاي فروردين،
از مه مترين رويدادهايي بود كه عالوه بر جنب ههاي مذهبي
آن پس از سالها محدوديت ايجاد شده از سوي بعثيها،

يحكام آژانس
خردادماه پرونده ايران در دستوركار شورا 
بينالمللي انرژي اتمي قرارگرفــت و درنهايت برخالف
يهاي انجام شده در
انتظارها ،بر اســاس نتايج نمون هگير 
اسفندماه 1381و تشخيص مقداري آلودگي غناي اورانيوم،
از ايران خواسته شد شفاف عمل كرده ،به پروتكل الحاقي
بپيوندد و از تزريق مواد هست هاي به سانتريفيوژها خودداري
تهاي هست هاي ايران با
نبار بود که فعالي 
كند .اين نخستي 
يشد .ب هدنبال اين
موضع «تعليق» از سوي آژانس مواجه م 
يسازي»
تهاي جهاني براي «توقف غن 
موضوع فشار قدر 
و پذيرش پروتكل الحاقي بر ايران باال گرفت.
فشارها بر ايران كه از سوي اياالتمتحده آمريكا هدايت
يشد ،در شــهريو رماه به صدور قطعنامه شدي داللحني
م 
از ســوي شــوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي
انجاميد كه عالوه بر اشاره به «قصورهاي انجام شده» ،از
يسازي خود را تعليق و
تهاي غن 
يخواست فعالي 
ايران م 
يرفت
لالحاقي را امضاء و اجرا كند ،حتي بيم آن م 
پروتك 
كه پرونده از آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع
شــود و اين موضوع بر نگرانيها ميافزود .در اين مقطع
راهبرد ايران بر مذاكره با اروپا متمركز شــد و به امضاي
توافقنامه ســعدآباد ميان ايران و هيأت اروپايي متشكل
از وزيران خارجه 3كشــور فرانســه ،بريتانيا و آلمان در
29مهرماه 1382انجاميد كه بر اســاس آن ،ايران براي
بازديد بازرســان آژانس از تأسيســات اتمي خود اعالم
همكاري و گازدهي در سانتريفيوژهاي نطنز را در راستاي
حآميز بودن فعاليت هست هاي
يآزمايي و اثبات صل 
راســت 
ايران ،ب هصورت داوطلبانه و براي مدت محدود تعليق كرد
يها متعهد شدند از ارجاع پرونده ايران به
و درمقابل اروپاي 
شوراي امنيت جلوگيري كنند.
در اين ميان قطعنامه دوم شــوراي حــكام آژانس عليه
فعالي 
تهاي هست هاي ايران در 5آذر ماه 1382صادر شد و
يخواست «اقدامات اصالحي را ب هصورت فوري
از ايران م 
و بهمنظور همكاري كامل با آژانس در اجراي تعهد ايران
به افشاي كامل و اعطاي دسترسي نامحدود اتخاذ کند و
شــفافيت الزم را ب همنظور انجام كار قابلمالحظه آژانس
نهاي درخواســت شده توسط
براي ارائه و حفظ اطمينا 
ياسالمي در
تمام اعضاء ارائه کند  ».با وجود اينكه جمهور 
شها بر سر
آذرماه پروتكل الحاقي را هم پذيرفت ،كشمك 
تهاي هست هاي كشور تا آخرين روزهاي سال1382
فعالي 
ادامه يافت و به امضاي دومين توافقنامه ايران با تروئيكاي
اروپا در بروكسل در 4اسفندماه انجاميد كه بر اساس آن
ايران پذيرفت ســاخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژها و
نيز فعاليتهاي غنيســازي را به حالت تعليق درآورد و
در مقابل اروپاييها متعهد شــدند براي بازگشت روابط
ايران و آژانس به شرايط عادي و بستهشدن پرونده تالش
كنند اما فشارهاي آمريكا توافق بروكسل را ناكام گذاشت
و شوراي حكام در  23اسفندماه سومين قطعنامه خود را
تهاي هست هاي ايران تصويب كرد تا اين پرونده
عليه فعالي 
با آغاز سال 1383در مسير جديدي قرارگيرد.

استعفای دستهجمعی نمایندگان مجلس ششم

جمال رهنمايي����������������������������
بيش از نيمي از ساكنان شهر بم در
شرق استان كرمان طلوع خورشيد
روز پنجم ديماه ســال 1382را
نديدند .ســومين زمين لرزه پر
تلفات تاريخ ايران آن شــب در
بم بيش از 50هزار كشته بر جاي
گذاشــت .از اين واقعه بهعنوان
مرگبارترين زلزله تاريخ ايران تا
آن زمان ياد ميشــود .صددرصد
خانهها در شــهر بم ويران شد و
بسياري از جان باختگان هرگز پيدا
نشدند و خانوادههاي بسياري در
همان خانهاي كه به خواب فرورفته
بودند ،براي هميشه مدفون شدند.
كارشناسان زلزله علت اين تلفات
عظيم انساني را ساخت غيراصولي
خانههاي اين شــهر و در نتيجه
خطاي انساني دانستند.
لــرزش زمين در اين ســرزمين
سرنوشت ماســت و بارها اتفاق
افتاده اســت .همين االن تهران
دوازده ميليوني روي دو گســل
بزرگ آتشفشــان فعال دماوند
ساخته شــده و هر لحظه امكان
وقوع زلزلهاي كه بيش از 150سال
به تأخير افتاده ،وجود دارد .تخمين
ابعاد تلفات و خسارات اين زلزله كه
حتمي اما زمان آن نامشخص است
چيزي شبيه فلج شدن پايتخت
كشور و تلفات ميليوني ساكنان
آن است.
ما چندســال عمر خواهيم كرد و
چقدر به سالمت و امنيت زندگي
خودمــان اهميــت ميدهيم؟
تحقيقات ژنتيك نشان داده است
كه با افزايش ســن آدمي ميزان
اهميــت دادن او بــه زندگي نيز
افزايش مييابد .به بيان ديگر ما
در ابتداي زندگي به سالمت ،سبك
زندگي و امنيت خود كمتر توجه
ميكنيم .محققان روانشناســي
اجتماعــي بــا واژه «اراده براي
زندگي» اين تغييرات در طول عمر
انسان را توضيح ميدهند .هنگامي
كه اين مفهوم درون ما گسترش
مييابد ،ما به زندگي بيشتر توجه
ميكنيم و براي مدت زماني كه قرار
است روي اين كره خاكي زندگي
كنيم ،برنامههاي بهتر و سالمتري
خواهيم داشت .خانه مستحكم،
غذاي سالم ،روابط سالم ،دوري از
استرسهاي غيرضروري و ارزش
قائل شــدن بــراي زندگي ،يك
سبك زندگي انتخابي با توجه به
محدوديتهاي ماســت .انتخاب
سبك زندگي بســتگي زيادي به
آگاهي و انتخاب مــا دارد .آيا ما
ايرانيان معاصر در البالي زندگي پر
حادثه و پر دلهره امروزمان باالخره
راه زندگي سالمتر را پيدا خواهيم
كرد؟

در ســاعت  5و 28دقيقه صبــح ،وقتي خواب
يماه
به چشــم اهالي بم ،دور از هواي سرد 5د 
1382گرم بود ،وقتي دستهاي زن و مرد ،پير
و جوان ،كودك و نوجوان به لمس گرماي مادر و
پدر دلخوش بود ،زمين لرزيد و گرما به دل خاك
ماند تا سرد شود و صدا با سكوت آشتي كند .زلزله
بم معدود خان ههايي را سالم گذاشت تا اهالي جان
به در برده ،هنوز سر از سجاده بر نياورده داغدار
كوچك و بزرگ خود بمانند .زلزله در 12ثانيه با
قدرت  6/6ريشتر شهر بم را ويران كرد .رسان هها
از تعداد باورنكردني 50هــزار هموطن ايراني
جا نسپرده در حادثه بم خبر دادند.
خبرنــگاران و عكاســان خبــري با حســرت
و اشــك ،خبرهاي زلزله را مخابــره كردند تا از
گروههاي نخست وارد شده به شهر بم باشند و
بين اطال عرســاني براي مردم و كمك به اهالي
زلزل هزده ،وقت كمبياورند.
نها ابتدا در شهرهاي نزديك و سپس
بيمارستا 
تيافتگان را بــه درمان و
دورتر تا تهــران ،نجا 
تهاي شــفابخش پزشــكان پناهدادند.
دســ 
ســپس گرو ههاي هاللاحمر و مردم متقاضي
كرســاني به بم رفتند تا يكي آوار بردارد و
كم 
يكي به كمك سگهاي زندهياب ،نفسهاي به
شمارهافتاده را دوباره نجات دهد.
هجــوم مــردم از شــهرهاي دور و نزديك كار
امدادرساني را سخت كرد اما نيروهاي هال لاحمر
و دولتي و كادر درمان ســعي كردند با آرامش
كرســاني را مديريت كنند .در كنار تلخي
كم 
گترين
از دســت دادن زلزل هزد هها در بــم ،بزر 
كاخ يا ارگ خشتي جهان با نام ارگ تاريخي بم
تقريبا به شكل كامل در اثر زلزله خراب شد .گروه

امدادرسان پيشتاز براي كمك به مردم ،جمعي
از دانشــجويان جوان رشــته معماري و سپس
گروههاي دانشجويي از ديگر رشت هها بودند.
دولت 3روز عزاي عمومي اعالم كرد .ستاد بحران
يترين مقا مهاي
در وزارت كشور تشكيل شد و عال 

سياسي به بم آمدند و پيامهاي تسليت گفتند.
كهاي نقدي و غيرنقدي از سراسر ايران به بم
كم 
كرساني خارجي نيز با
رسيد و هواپيماهاي كم 
كرسان و پزشك آمدند.
نيروهاي كم 
مهمترين عامل تخريب در اثــر رخداد فاجعه

نلرزه مقاومنبودن خان هها بود؛ بنابراين براي
زمي 
نها توسط
بازسازي خبر از مقاو مسازي ساختما 
نهادهاي سازنده اعالم شد .هرچند رعايت اين
مهم همچنان براي ارزيابي واقعي محل ســؤال
است.

ورزشكاران در همه رشت هها مانند كشتي و فوتبال
كها را جمع كردند تا ياد
پيشــاپيش مردم كم 
نزهرا زنده شود.
جهانپهلوان تختي در زلزله بوئي 
تا 11ديماه مبلغ قابلتوجه 13ميليارد تومان
كهاي نقدي و غيرنقدي توسط ورزشكاران
كم 
به مردم بم رسيد.
هنرمندان سينما خود را به شهر بم براي كمك
و همدردي رساندند .از جمع ايشان ،اميرشهاب
رضويان ،موضــوع فيلم خود« ،ميناي شــهر
خاموش» ،را به روزهاي پس از زلزله ســپرد و
كيانوش عياري با فيلم «بيدار شو آرزو» ،زلزله بم
را در سا لهاي بعد روايت كرد.
از جامعه هنرمندان موسيقي ،ايرج بسطامي
در بم بود و جــان به جانآفرين ســپرد تا
آوازهايش پس از زلزله خاطره شود .كيمياي
مزده بزند تا
يخواست به خاك غ 
هنر ،حاال م 
هنرمندان پس از همدردي با مردم زلزل هزده
بم ،چراغ اميد زندگي را روشن كنند .صداي
مردم ايران ،استاد محمدرضا شجريان پس
لها سكوت براي اجرا ،كنسرت ه منوا با
از سا 
بم را با همراهي فرزندش همايون شجريان
و استاد حسين عليزاده و استاد كيهان كلهر
برگزار كرد .ديگر هنرمندان نامي موسيقي
همچــون شــهرام ناظري ،محمــد نوري،
حسامالدين ســراج و گروه كامكارها به نفع
زلزلهزدگان كنســرت موسيقي اجرا كردند
اما فكر و كار استاد شجريان برپايي باغ هنر
بم بــود؛ مجموعهاي فرهنگــي كه با وجود
سختيهاي بســيار براي راهاندازي پس از
16سال ،روشنايي اميد را به مردم هنردوست
و غمديده بم هديه كرد و بــر غزل معروف
حافظ شيراز با آغاز «ما خاك را بهنظر كيميا
كنيم» به كيمياي هنر پاسخي مانا گفت.

وزن سياسي شيعيان و نقش محوري آنان در آينده عراق
يكشــاند .در
تهاي حاضر در اين كشــور م 
را به رخ قدر 
نخســتين راهپيمايي علني اربعين پس از سقوط صدام،
راهپيمايان بسياري بهويژه از بغداد ،بابل و ديگر شهرهاي
شيع هنشين راهي كربال شــدند و نيروهاي آمريكايي هم
حضور كمرنگي در مســيرهاي اصلي ايــن راهپيمايي
داشتند.
تخارجي ايران درحالي سپري شد
فروردين داغ سياســ 
كه فضاي سياسي داخل كشور آبستن تحوالت بسياري
يرسيد توازن نيروهاي سياسي ب هنفع جريان
بود و ب هنظر م 
تگرا ،كه اكنون ديگر با عنوان «اصولگرايان» شناخته
راس 
يشدند ،در حال تغيير است و نخستين نشان ههاي آن از
م 
يشهر دوم تهران ،كه با اكثريت راستگرايان تشكيل
شورا 
ينژاد» با اكثريت
شــده بود ،كليد خورد؛ «محمود احمد 
آراء (12رأي موافق2 ،رأي ممتنع و يك رأي مخالف) به
سمت شهردار تهران انتخاب شد .او در ميان فعاالن سياسي
اصالحطلب بيش از آنكه در قامت «اســتاندار اردبيل در
دولت هاشميرفسنجاني» مطرحباشد ،بهعنوان يكي از
4شاكي حاضر در دادگاه روزنامه سالم معروف شده و آمده
ترساني» به مردم در شهرداري تهران
بود تا «نهضت خدم 
را در اولويت قراردهد.
فتح شورا ،گام نخست جناح راســت براي بازپسگيري
قدرت از اصالحطلبــان بــود و گام دوم در اســفندماه
تهاي گسترده
يكه ردصالحي 
1382برداشته شد؛ درحال 
داوطلبان از سوي شوراي نگهبان ســروصداي بسياري
بهراه انداخته بود و كار آنقدر باال گرفت كه بخش زيادي
از نمايندگان مجلس ششــم ،در اعتراض به ردصالحيت
تنام
حدود80نماينده كنوني و بيش از 3هزار داوطلب ثب 

يماه تحصــن كردند
كرده در سراســر كشــور ،از 21د 
نماه هم ادامهيافــت و درنهايت به
كه تا ميان ههــاي بهم 
استعفاي دســتهجمعي انجاميد و جنجالهاي بسياري
تها
ب هدنبال داشــت .واكنش دولت در قبــال ردصالحي 
قاطع بود؛ «عبــداهلل رمضانزاده» ســخنگوي دولت از
تهاي گسترده» اعالم نگراني كرد و تجدي دنظر
«ردصالحي 
تها را ضروري دانست و «مرتضي مبلغ»
در بررسي صالحي 
تكشــور نيز گفت ب هعنوان
رئيس ســتاد انتخابات وزار 
مجري انتخابات «ردصالحيتهــاي غيرقانوني را قبول
يكنيم» و «نجفقلي حبيبي» سخنگوي هيأت اجرايي
نم 
حوزه انتخابيه تهران آن را «مانند يك زلزله ملي» ارزيابي
كرد.
تها،
ينگهبان بر موضع ردصالحي 
با ايســتادگي شــورا 
انتخابــات وارد مرحلــه اجرايــي شــد و بيــشاز
46ميليونو351هــزار نفــر واجدشــرايط رأي دادن
بودند كه از اين تعداد ،حــدود 23ميليونو438هزار نفر
(حدود50درصد) در انتخابات شركت كردند و اصولگرايان
نهاي كشور حائز اكثريتآرا شدند و
در تهران و بيشتر استا 
لگذشته ،دومين
بعد از موفقيت در انتخابات شوراها در سا 
پيروزي مطلق خود را ب هدست آوردند.
اينها در حالي بود كــه در حوزه روابــط خارجي پرونده
هســتهاي ايران ابعاد تازهتري بهخود ميگرفت و بهنظر
ناست .با وجود
يرسيد شــرايط در حال پيچيد هتر شد 
م 
نالمللي انرژي
اينكه البرادعي ،مديركل وقــت آژانس بي 
هستهاي اسفندماه سال 1381از برخي تأسيسات اتمي
حآميز ارزيابي
تهاي ايران را صل 
ايران بازديد كرده و فعالي 
كرده بود ،اما با فشــار آمريكاييها ،كه پــس از پيروزي
در عراق فشــار بر ايران را در اولويت قــرار دادهبودند ،در

سياستمدار

قاضيتندرو
صادق خلخالي
 5آذر  1382درگذشت

حميدرضا محمدي ����������������������
وقتي اما مخميني(ره) 5 ،اسفند
 ،1357در حكمــي بــه «جناب
حجتاالســام آقــاي حــاج
شيخصادق خلخالي» مأموريت داد
«تا در دادگاهي كه براي محاكمه
متهميــن و زندانيان تشــكيل
ميشــود ،حضور بههم رسانده»،
او بر مصدر عدليه انقالبي نشست.
اما «محمدصادق صادقيگيوي» آن
قيد حكم را مبني بر اينكه «پس از
تماميت مقدمات محاكمه ،با موازين
شرعيه حكم شرعي صادر كنيد»،
چنان ناديده گرفــت كه بهگفته
فرشــاد مؤمني« ،شهيد بهشتي
وقتي مســئوليت قوهقضاييه را
برعهده گرفت ،يكي از نخستين
اقداماتش بركناري آقاي خلخالي
بود ».و حتي سيدمحمود دعايي
از آيتاهلل طالقانــي نقل ميكند
«خلخالــي اگر عادل اســت اما
متعــادل نيســت » .او بهگفته
سيدمصطفي ميرسليم هم كه در
همان برهه ،سرپرست شهرباني
كل كشور بود ،تا حدي «در برخي
از اعدامهــا زيــادهروي انجام
ميداد» كه ســرانجام ،بنيانگذار
نظام ،او را محترمانه كنار گذاشت
اما «چيزي نبود كه در رسانهها و
صداوسيما اعالم شود» و «بعد از
اسفندماه سال 1359آقاي خلخالي
هيچ ســمتي در دستگاه قضايي
نداشتند ».هرچند در اواخر عمر،
ناراحت از عزلتنشينياش بود:
«چرا من نميتوانم با همه سوابقم
اكنون خوب ابراز وجود كنم؟ چرا
به گوشهاي از قم خزيدهام؟ به اين
علت كه يكعده تازهكار وارد كار
و عمل شدهاند در حاليكه سابق ًا
عملي (مبارزهاي) از آنها سر نزده
است». ...
اما در ميان همــه آن دادگاهها،
پرحاشيهترينشان ،بيشك دادگاه
اميرعباس هويدا بود؛ محكمهاي
كه قاضــياش او بــود« :يكي از
پردردســرترين و جنجاليترين
محاكمات ما محاكمه هويدا بود...
هويدا درحاليكه عرق ميريخت،
گفت :حضــرت خلخالــي! من
نميگويم مرا اعــدام نكنيد؛ ولي
خواهش ميكنــم بهمدت دوماه
اعدام مرا به تأخيــر بيندازيد...
خالصه هرچــه او اصرار كرد ،من
قبول نكردم و گفتم وصيت خود
را بنويس ...هويدا حاضر به نوشتن
وصيت نشد تا شايد دستور اعدام
او به تأخير افتــد ...ولي چارهاي
نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا
كرديم ». ...اويي كه عقيده داشت،
«فقط به كساني اجازه داده ميشود
وكيل داشته باشند كه الل باشند».

چهرهاول
مرد اول عراق

مهمترين اقدام شهيد محمدباقر حكيم
تأسيس مجلس اعالي انقالب اسالمي
عراق بود

سيد محمد حسين محمدي ��������������������������������������
حدود 70نفر از خانوادهاش توسط صدام به شهادت رسيده بودند.
خودش پنجمين فرزند آيتاهلل سيدمحسن حكيم بود و اگر همهچيز
آنطور كه بايد پيش ميرفت شايد حاال يكي از رهبران اصلي عراق
بود .ســيدمحمدباقر حكيم متولد نجف بود و پدرش سيدمحسن
حكيم از مهمترين و شناختهشــدهترين مراجع شــيعه به شمار
ميرفت .محمدباقر حكيم عالوه بر آنكه نزد سيدمحمدباقر صدر به
تحصيل علوم ديني مشغول بود ،در كنار شهيد صدر فعاليتهاي
سياسياش را آغاز كرد و با تاســيس حزبالدعوه به يكي از اركان

اصلي اين حزب تبديل شد .سيدمحمدباقر حكيم در تمام سالهاي
حضورش در عراق ،دوش به دوش استادش سيدمحمدباقر صدر در
مقابل حزب بعث ميجنگيد .اين مبارزه البته هزينههاي بسياري
داشت كه يكي از آنها دستگيري و زندان بود .محمدباقر پس از آزادي
از زندان و با پيروزي انقالب اسالمي در سال 1359به ايران مهاجرت
كرد تا مبارزاتش را با خيالي آسودهتر ادامه بدهد .مهمترين اقدام
او تأسيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بود .اين مجلس را
محمدباقر حكيم با همراهي آيتاهلل سيدمحمود شاهرودي تأسيس
كرد .ايده مركزي مجلس اعــا ،مبارزه با حزب بعث و تشــكيل

حكومتي شيعي در عراق بود .رياســت اين مجلس در ابتدا و براي
حدود30ماه برعهده سيدمحمود شاهرودي بود اما پسازآن رياست
اين مجلس براي مدت 19سال در اختيار سيدمحمدباقر حكيم قرار
داشت .از ديگر اقدامات مهم سيدمحمدباقر حكيم تأسيس سپاه بدر
بود .محمدباقر حكيم با همراهي مجلس اعال و برخي از فرماندهان
سپاه پاسداران با استفاده از ظرفيتي كه در بسياري از معاودين وجود
داشت اقدام به تأسيس سپاه بدر كردند .سپاه بدر در دوران جنگ
تحميلي بهعنوان يك بازو در خدمت جمهوري اسالمي در مقابل
حزب بعث ميجنگيد .اين ســپاه بعد از پايان جنگ نيز همچنان

زيرنظر مجلس اعال با مديريت محمدباقر حكيــم باقي ماند و در
ماجراي انتفاضه شعبانيه سعي كرد تا صدام را سرنگون كند .از جمله
شخصيتهايي كه در سپاه بدر پرورشيافته و مدتي فرماندهي آن را
بهعهده داشت شهيد ابومهدي المهندس بود.
با سقوط صدام و حضور آمريكا در عراق ،سيدمحمدباقر حكيم نيز
در ســال 1382به عراق مهاجرت كرد تا بتواند از نزديك مديريت
سياسي عراق را بهعهده بگيرد اما حدود3ماه پس از ورودش به عراق،
بعد از قرائت نمازجمعه و هنگام خروج از حرم اميرالمؤمنين(ع) در
يك بمبگذاري به شهادت رسيد.

1382
دوشــنبه  29دی 1399شماره122

اجتماعی

آنهاتنهايكساعتونيمجداماندند

جهان در سوگ الله و الدن ،دوقلوهاي معروف بههم چسبيده ايران گريست

فرزانه ابراهيمزاده ��������������������������������������������������������������������������������������������������

فکاهی

آنانتخابات
سرنوشتساز

شروان اميرزاده ���������������������������������

انتخابات دومين دوره شوراهاي اسالمي
شهروروستا در اسفند سال 1381برگزار
شد .اين طرح انتقادي در نخستين شماره
ســال 1382در ماهنامه طنز و كاريكاتور
منتشر شد كه كنايهاي به مشاركت پايين،
بهخصوص در حوزه انتخابيه تهران بود.

اقتصاد

چشماندازي براي اقتصاد

سند چشمانداز جمهورياسالميايران در افق 1404ابالغ شد
عليرضا احمدي ����������������������������������������������������������������������������������������
ســال 1382با يك خبر بهتآور اقتصادي آغاز شد؛ محسن نوربخش ،رئيسكل
وقت بانكمركزي ايران ،دوم فروردينماه بهدليل سكته قلبي در بيمارستاني در
نوشهر درگذشت .اين خبر ناگهاني ،درشــرايطي كه خاورميانه آبستن تحوالت
بسياري بود و جنگ آمريكا عليه عراق تمام توجه كانونهاي خبري دنيا ازجمله
ايران را بهدنبال داشــت ،نگرانيهايي را براي برخي اقتصاددانان كشور بهوجود
آورد؛ آنان بيم آن داشتند در غيبت نوربخش كه در حفظ استقالل بانكمركزي و
سياستهاي پولي نقش قابلتوجهي داشت ،راهبردهاي عقاليي اقتصادي دچار
اختالل شود .دراين ميان  ،1382سال مهمي در حوزه تدوين و ابالغ اسناد باالدستي
در حوزه اقتصاد محسوب ميشود؛ در سيزدهمين روز آبانماه سند «چشمانداز
جمهورياسالميايران در افق »1404ازســوي رهبرانقالب به مجمعتشخيص
مصلحتنظام و همچنين روساي قواي سهگانه كشور ابالغ شد .اين سند محورهاي
جامعي را دربرميگرفت ،اما در حوزه اقتصادي ،ايران را كشوري توسعهيافته ترسيم
ميكرد كه «به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در ســطح منطقه آســياي
جنوبغربي(شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد
بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل» دســت مييابد .همچنين مقرر شد در
تدوين و تصويب برنامههاي توسعه و بودجههاي ساالنه شاخصهاي كمي كالن با
سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز «بهصورت كامل» مراعات شود.
كلي نظام در بخش تشويق سرمايهگذاري
در هشتمين روز آذرماه نيز سياستهاي 
در 11بند ،از سوي مجمع تشخيصمصلحت نظام به تصويب رسيد .اين سياستها

يكسال،يكخبر

ساخت شهربازي در كابل

تجربه مديريت شهري به كشور همسايه منتقل ميشود

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

پيگيري نكرد .از آنطرف مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني
تهران هم خبر از توســعه اتوبوسهاي ويژه بانوان داده و اصرار
داشت كه بهزودي ،اتوبوس زنان را در شــهر خواهيم ديد كه
البته چنين نشد.
در همان سال يكي ديگر از مســئوالن با جديت تمام وعده داد
كه ترافيك ســه اتوبان اصلي پايتخت با استفاده از فيبر نوري
كنترل خواهد شد كه البته هيچگاه معلوم نشد رابطه فيبر نوري
با ترافيك چيســت و مهمتر از آن ســه بزرگراه يادشده هم به
پاركينگهاي بزرگ پايتخت افزوده شدند.

در سال  ،1382شهردار تهران اعالم كرد كه ميخواهيم براي
برادران افغان در كابل ،شهربازي بسازيم و در حوزه امداد ،نجات
و حريق ،فضاي سبز ،زيباسازي ،حملونقل و مسائل درآمدي
براي مسئوالن شــهرداري كابل ،وركشــاپ برگزار كنيم تا
تخصص و تجربيات خودمان را بــه آن عزيزان انتقال دهيم .از
آنزمان تا امروز نه كابل شــهربازي دارد ،نه تخصصي منتقل
شده است؛ اين وعدهها فراموش شد و كسي اين قول ايرانيها را

نرخ

مواردي ازجمله «حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشــي از آن ازجمله مالكيت
معنوي»« ،تقويت و حمايت دولت از توســعه ســرمايهگذاري بخشخصوصي و
تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي كشور»« ،تنظيم سياستهاي پولي ،مالي و ارزي
با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات» و ...را دربرميگرفت .چند روز
تهاي كلي برنامه چهارم توسعه» از سوي رهبر معظم انقالب
بعد هم سند «سياس 
به رئيسجمهور ابالغ شد .اين سياستها در بخش اقتصادي در 20محور تنظيم
شده بود كه مواردي مانند «ايجاد اشــتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري»« ،ايجاد
سازوكار مناسب براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي ،سرمايه ،نيروي كار ،آب و
خاك)»« ،تأمين امنيت غذايي كشور»« ،مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي
كمدرآمد»« ،توسعه روستاها»« ،ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصالح ساختار بانكي
و بيمهاي كشور»« ،تالش براي قطع اتكاي هزينههاي جاري به نفت و تأمين آن از
محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايهگذاري براساس
كارايي و بازدهي» و ...را شامل ميشــد .رونق گرفتن بورس از تحوالت اقتصادي
سال 1382بود؛ بورس فلزات و بورسهاي منطقهاي تبريز و اصفهان فعاليت خود
را آغاز كردند و بستر مناسبي براي رونق چشمگير بورس ازنظر ارزش و تعداد سهام
معامله شده ،افزايش خريداران و شاخصهاي قيمت فراهم شد و سرمايهگذاران
بهصورت گســتردهتري در اين بازار حضور يافتند .افتتاح پااليشگاه گاز پارسيان
از ديگر اخبار اقتصادي كشور در سال 1382بود كه تحول مهمي درحوزه انرژي
محسوب ميشد و سومين پااليشگاه گاز كشور بود كه تأمين 17درصد گاز مصرفي
كشور را برعهده ميگرفت .اين پااليشگاه كه دركنار بزرگراه المرد -مهر -عسلويه
قرار دارد ،با ظرفيت اســمي توليد 82ميليون مترمكعب در روز در شهريورماه به
بهرهبرداري رسيد.

نگاهي به آمارهاي اقتصادي سال1382

رشدبورس،افزايشصادرات

شاخصهاي ساالنه

سال 1382

تغييرات

رشد اقتصادي

7.92درصد

0.83

واحد

تورم

15.6درصد

0.3

واحد

شاخص كل سهام

11، 379.37

124.8

واردات

21، 065.4ميليارد تومان

22

درصد

صادرات غيرنفتي

4، 730ميليارد تومان

30

درصد

دالر آمريكا

818تومان

2.3

درصد

سكه طال (تمام)

86، 157تومان

23.2

درصد

حداقل دستمزد

85، 338تومان

22.1

درصد

درصد

قيمت آپارتمان قيمت آپارتمان قيمت اجارهبهاي
وضعيت مسكن در سال 82
(قيمت هرمترمربع به تومان) در شهرهاي منتخب در تهران آپارتمان در تهران
796 ،2
600 ،599
500 ،227
متوسط قيمت
39
25
37
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 3
منطقه یک
اصفهان
باالترين متوسط قيمت
482 ،4
600 ،106 ،1
200 ،297
(شهر يا منطقه)
+44
26
34
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 19
منطقه 20
يزد
كمترين متوسط قيمت
851 ،1
800 ،346
600 ،127
(شهر يا منطقه)
31
17
20
درصد تغيير نسبت به سال قبل
منطقه 2
منطقه 11
قم
بيشترين درصد رشد
47
30
65
(شهر يا منطقه)
مناطق 11و17
منطقه 12
بندرعباس
كمترين درصد رشد
31
14
25
(شهر يا منطقه)

الله هستند».
«متأسفانه الدن فوت كرد ،پزشــكان در حال تالش براي زندهنگهداشتن 
دبير گروه ،تلفن را هنوز نگذاشته بود كه اين جمله را با اندوهي فراوان گفت17 .تير 1382
بود و همه ما درحاليكه با دلهره شنيدن اخبار بيمارستان سنگاپور خبرهاي فردا را آماده
ميكرديم گوشمان به اخباري بود كه خانوادهها از پاي تلويزيون ميدادند؛ اخبار عمل الل ه
والدن بيژني لحظه به لحظه توسط تلويزيون پخش ميشد ولي تحريريه گرم ما تلويزيون
نداشــت .آنها معروفترين دوقلوهاي ايراني بودند كه حاال قرار بود بعد از 28سال از هم
جدا شوند.
با شنيدن خبر فوت الدن نخســتين چيزي كه به ذهن آمد اين بود كه او كدام يكي بود،
سمت چپي يا سمت راســتي؟ آنكه زودتر كنكورش را تمام كرد يا آنكه بار راه رفتن روي
پاهايش بيشتر بود؟ الدن همان خواهر بود كه از روبهرو سمت چپ محسوب ميشد و با
جسارتتر از خواهرش بود .با هم مداركمان را در سال 72تحويل باجه پست مركزي در
چهارراه لشكر داده بوديم و در مرحله اول كنكور در يك محل آزمون داديم .حاال كدام يكي
رفته بود؟ فرقي هم نميكرد يكي از آن دو رفته بود و ديگري بايد به جايش زندگي ميكرد.
هرچند يك ساعت بعد خبر آمد الله هم دوام نياورد .روزنامههاي 18تير  82بهجاي خبر
جداسازي دوقلوهاي معروف و بههم چسبيده ايراني خبر رفتنشان را منتشر كردند؛ خبري
كه اشك به چشم ايرانيهاي زيادي آورد .حاال ديگر نه الله ميتوانست روزنامهنگار شود
و نه الدن وكيل .با آنكه روزنامهها نوشــتند مرگ ،آن دو را از هم جدا كرد اما آن دو براي
هميشه كنار هم ماندند.

الله و الدن صفايي يا بيژني دوقلوهاي بههم چسبيده ايراني بودند كه دهم دي  1352در
روستاي لهراسب از توابع شهرستان فيروزآباد فارس به دنيا آمدند .آن دو از ناحيه مياني
جمجمه بههم چسبيده بودند .درباره آنها دو روايت مختلف وجود دارد .برخي معتقدند مريم
صفري و داداهلل بيژني پدر و مادرشان براي اينكه خبر تولد فرزندان عجيبشان در روستا
پيچيده بود آنها را در بيمارستان فيروزآباد رها كردند و سرپرستي آنها را به بهزيستي دادند.
در بهزيستي نامشان را الله و الدن گذاشتند .بعد از آن به بيمارستان نمازي شيراز و بعد از آن
به بيمارستان رضا پهلوي وقت (شهداي تجريش) منتقل كردند تا آزمايشهايي انجام شود
و امكان جداسازيشان را بسنجند .در سال 54پزشك جواني به اسم عليرضا صفاييان آنها
را به فرزندي قبول كرد و برايشان بعد از  2سال شناسنامه گرفت و آنها را به محل زندگياش
در كرج برد .البته مادر و پدر اصلي اين دو بعدها ادعا كردند اين بچهها را در بيمارســتان
گرفتند تا از هم جدايشان كنند و آنها ديگر آن دو را نديدند .اين ادعا چند سال بعد از مرگ
آنها در حالي مطرح شد كه نام الله والدن از سال 54به بعد بارها در رسانهها مطرح بود و هر
از چند گاهي خبري از آزمايشهايي براي جداسازي آنها منتشر ميشد .آنها حتي به ديدار
امام خميني(ره) رفته بودند و عكسشان منتشر شد .آن دو بعد از 15سال براي نخستين
بار خانواده اصلي خود را پيدا كردند و متوجه هويت اصلي خود شدند .بهزيستي با توجه به
شكايت خانواده اصلي آنها را از خانواده صفايي گرفت و شناسنامه تازهاي برايشان با فاميل
بيژني صادر كرد .اما در نهايت تصميم اين دو آن شد كه نه پيش خانواده اصلي و نه خانواده
صفايي بلكه زيرنظر بهزيستي در خانهاي مستقل زندگي كنند.
آن دو در سال72ديپلم گرفتند و در همان ســال در كنكور سراسري شركت كردند.
هرچند از ناحيه مغز به هم وصل بودند اما دو انسان كامل با دو نوع تفكر متفاوت بودند .در
كنكور الله در يزد قبول شد والدن در كرج؛يكي حسابداري و آن يكي مديريت .نميشد
آنها دو شهر مجزا حتي دو رشته مجزا درس بخوانند .پس با مجوز رئيسجمهور وقت اين

دورازمركز

دو در رشته حقوقدانشگاه تهران بهعنوان سهميه ويژه قبول شدند و ليسانس گرفتند .اما
مشكل از زماني شروع شد كه آنها با مدرك ليسانس و تسلط بر كامپيوتر  -كه آن زمان
يك امكان ويژه به شمار ميرفت -و زبان بلدي كاري پيدا نميكردند .بهگفته دوستان
نزديكشان آنها بعد از اينكه آخرين تالششان براي پيدا كردن كار به در بسته خورد
تصميمي را كه چندبار منصرفشان كرده بودند گرفتند .آنها بايد از هم جدا ميشدند؛
به قول الدن به هر قيمت.
الدن ميخواست وكيل باشد و الله ميخواست روزنامهنگار شود .آنها سالها بود كه تحقيق
كرده بودند و با پزشكان مختلفي مكاتبه داشتند تا امكان جداسازيشان را بررسي كنند.
دكتر مجيد سميعي كه در سال 1988گفته بود جداسازي آنها سخت است در سال2003
اعالم كرد كه غيرممكن است بشود اين دو را از هم جدا كرد.
اما با انتشار خبر جداسازي دوقلويي با وضعيت مشابه در سنگاپور اين دو تصميم گرفتند با
آن دو قصد دارند اين
پزشكان سنگاپوري اين عمل را انجام دهند10 .خرداد 82اعالم شد كه 
عمل را انجام دهند .دكتر كيت گوا ،سرپرست تيم پزشكي البته گفته بود كه احتمال مرگ و
يا فلج شدن يكي يا هر دوشان وجود دارد .اما آن دو ،عمل را قبول كردند .اين جسارت باعث
شد سيل كمك مالي براي عمل آنها از سراسر جهان برايشان ارسال شود .آنها قبل از رفتن
به اتاق عمل در بيمارستان رافلز سنگاپور با تيم 35نفري جراح متخصص و 90متخصص
رشتههاي ديگر پزشكي به دوربينها خنديدند و با اميد از جدا شدن گفتند .الدن به شوخي
گفت ديگر نميخواهد الله را ببيند و ...عمل شروع شــد .عمل 52ساعت طول كشيد و
همهچيز تا 80درصد خوب پيش رفت اما مشكل چيزي بود كه سالها بعد پزشكان از آن
پرده برداشتند .آن دو چند رگ مشترك حياتي داشتند كه پزشكان از وجود آن آگاه بودند.
اميد پزشكان اين بود كه بتوانند جلوي خونريزي را بگيرند .اما خونريزي شروع شد و گردش
خون الدن مختل شد و خيلي سريع مرگ او را رقم زد .پزشكان كه بخش زيادي از كار را
تونيم
كرده بودند شروع به نجات جان الله كردند كه در حال رفتن به كما بود .يك ساع 
تنها زماني بود كه آن دو از هم جدا ماندند .الله هم دوام نياورد و رفت .ميليونها نفر كه پاي
تلويزيون 52ساعت اين عمل جراحي را دنبال ميكردند با شنيدن خبر درگذشت دو خواهر
دچار حيرت شدند و خبر درگذشتشان در بيشتر كشورها منتشر شد .آن دو در زادگاهشان
با تشييعي باشكوه در گوري كه ديواري سنگي آن را از هم جدا ميساخت به خاك سپرده
شدند تا بعد از مرگ هم كنار هم باشند.

فاجعهدرانفجاردومقطار

آتشسوزي  51واگن باري حامل مواد مشتعل حادثه بزرگي آفريد

فرزاد سپهر ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
در ساعت 4صبح روز 29بهمن 1382حوالي ايســتگاه ابومسلم در مسير راهآهن مشهد،
51دستگاه واگن باري داراي مواد خطرناك ،مشتعل و منفجرشونده مانند بنزين ،گوگرد و
نيترات آمونيم بدون راننده بهدليل نبستن ترمز دستي به شكل درست ،بهگفته وزير وقت
راه و شهرسازي و شيب خط ريل و زمين ،از محل توقف خود خارج شده و با سرعت به سمت
ايستگاههاي بعدي يعني كاشمر و خيام تا حدود 20كيلومتر پيش ميروند.
رئيس ايستگاه كاشمر با پيام بيسيم متوجه خطر شده ،يك قطار مسافربري را كه در سمت
مقابل حركت ميكرد با تغيير مسير به خط امن منتقل و از برخورد دو قطار و فاجعه انساني
جلوگيري ميكند اما خط را باز ميگذارد تا واگنهاي بدون راننده به اميد توقف در مسير
سربااليي پس از ايستگاه كاشمر پيش از رسيدن به ايســتگاه بعدي يعني خيام متوقف
شوند .اما سرعت باالي واگنهاي فراري همچنان آنها را تا ايستگاه خيام ميبرد كه در اين
ايستگاه هم بهدليل اطالع از فرار واگنهاي باري يك قطار مسافربري ديگر با 384مسافر
توسط سوزنبان از مسير خارج ميشود .واگنهاي رسيده به ايستگاه خيام بهدليل سرعت
و مسدود بودن مسير مستقيم و بهدليل احداث پل با شدت تمام از خط خارج شده و پس از
برخورد با يكديگر ،بالفاصله آتش گرفت.
آتشسوزي به ظاهر مهار شد اما در حدود ساعت 9و نيم صبح درحاليكه مردم محلي و
مسئوالن براي تماشا نزديك واگنها شده بودند ،ناگهان با انفجاري بسيار مهيب ،طبق گفته
رسانهها معادل 180تن ماده منفجره تيانتي فاجعهاي وحشتناك رخ داد .دليل حادثه
احتماال ناآشنايي عوامل مهار آتش از تداخل مواد موجود در واگنهاي باري با هم و ايجاد
علي عمادي رشد بيش از 2برابري شاخص كل سهام نشان ميداد در آن سال بورس موفقترين
بازار بوده است .رشــد اقتصادي باال ،افزايش توليد و تثبيت قيمت دالر ،موجب شد صادرات
غيرنفتي به طرز چشمگيري باال برود .با اين حال تراز تجاري همچنان منفي بود و واردات حدود
درصد از
درآمد و هزينه ماهانه
هزينه كل
خانوارهاي منتخب
ميانگين كل درآمدهاي خانوارهاي منتخب
100
ميانگين كل هزينههاي خانوار
28.3
مسكن ،آب ،برق و سوخت
26.7
هزينههاي خوراكي و آشاميدني
14.2
حملونقل
8.0
كاالها و خدمات متفرقه
5.9
پوشاك و كفش
5.6
لوازم منزل و خدمات خانه
5.4
درمان و بهداشت
2.1
تحصيل و خدمات فرهنگي
1.7
تفريح و سرگرمي
1.6
ارتباطات
0.5
دخانيات
72.8
ميانگين هزينههاي غيرخوراكي

درصد تغيير نسبت
سال 1382
به سال قبل
(قيمت به تومان)
421 ،384
14.6
626 ،412
12.9
834 ،116
18.3
063 ،110
12.5
527 ،58
14.2
973 ،32
5.3
464 ،24
11.4
002 ،23
2.5
437 ،22
10.1
559 ،8
14.8
185 ،7
2.2
606 ،6
24.5
975 ،1
2.7
587 ،300
13.0

انفجار بود چرا كه پس از مهار اوليه آتش ،شرايط امن را از گرداگرد واگنها برداشتند .انفجار
تا شعاع بيش از 100كيلومتر از محل حادثه به گوش رسيد .بيشتر كشتهشدهها گروههاي
امدادگر ،آتشنشان ،انتظامي و مردم تماشاچي محلي بودند .آمار كشتهشدههای اين حادثه
بين دو عدد 360تا 700نفر در نوسان است .درحاليكه فاجعه زلزله بم چند روز پيش از اين
رخ داده بود ،به تلخي خبرهاي روزهاي دي و بهمن  82افزود.
حادثه 
5برابر صادرات محسوب ميشد .مسكن هم در سراسر كشور به آسانسور صعود خود با شتابي
كمتر ادامه داد و شيب افزايش قيمت در شهرهاي ديگر غيراز تهران تندتر بود .تورم باثبات هم
موجب شد انواع هزينههاي خانوار در اين سال دچار ازدياد قيمت شود.
هزينههاي ماهانه برخي
اقالم خوراكي خانوار
گوشت دام
ميوههاي تازه
سبزيهاي تازه
برنج و غالت
گوشت پرندگان
فراوردههاي شير
انواع نان
انواع شير
گوشت حيوانات دريايي
روغنهاي نباتي
تخم پرندگان
خشكبار و آجيل
قندوشكر
حبوب

درصداز هزينه
خوراكي
15.2
14.0
10.3
9.5
9.0
6.2
3.4
3.1
2.6
2.5
2.3
2.0
1.4
1.4

سال 1382
(قيمت به تومان)
721 ،16
439 ،15
336 ،11
445 ،10
905 ،9
866 ،6
737 ،3
476 ،3
845 ،2
759 ،2
511 ،2
096 ،2
594 ،1
592 ،1

درصد تغيير نسبت
به سال قبل
12.5
8.5
17.2
12.2
16.4
8.0
10.9
31.7
15.0
25.6
11.5
28.5
17.9
0.5

داستان
سال كيميا

كيمياخاتون ،نوشته سعيده قدس
اثر پرمخاطب اين سال بود

محمد مقدسي ����������������������������������������������������������������������
سالهاي ابتدايي دهه 1380ســالهاي ارج و قرب داســتان كوتاه بود و
نويسندگان به نوشــتن داســتان كوتاه روي آورده بودند .داستان كوتاه،
مقتضيات زمانه نويسنده ايراني بود .نوشتهشدن در زماني كوتاهتر ،بينيازي
به پيرنگ پرشا خوبرگ و مستدل و راحتي شخصيتپردازي سبب شده بود
كه داســتان كوتاه مورد توجه قرار بگيرد اما داستانها به همان سرعت كه
نوشته ميشدند ،فراموش ميشدند .از همين رو بود كه در سالهاي بعد باز
هم نياز به نوشتن رمان و رفتن به عمق روايتها مورد توجه قرار گرفت.
ابوتراب خسروي كه در سالهاي قبل رمان «اسفار كاتبان» را نوشته بود،

آن سال رمان «رود راوي» را منتشر كرد .كيان كه فرزند يكي از بزرگان يك
فرقه بود ،به پاكستان سفر ميكرد تا طب بخواند اما به كسوت فرقه رقيب
درميآمد .وقتي او به شهر خود باز ميگشت ،به او دستور ميدادند كه تاريخ
فرقه رقيب را بنويسد .اسفار كاتبان درباره قديسين بود و رود راوي درباره
فرقهگرايي .كتاب ،روايتي سوررئاليستي داشــت و نثر سنگين خسروي،
خوانش رمان را ســختتر ميكرد .اين كتاب جلد دوم ســهگانه ابوتراب
خسروي بود كه جلد سومش در سالهاي ابتدايي دهه 1390چاپ شد.
«چهكسي باور ميكند رستم؟» نخستين رمان روحانگيز شريفيان بود كه
پس از انتشار ،بسيار ستايش شد .اين رمان ،روايت سفر زن و شوهري در قطار

بود كه با شروع سفر ،زن به خاطرات گذشته پناه ميبرد و روايتي عاشقانه
همراه با غم غربت را از گذشته از دسترفته بهدست ميداد .رمانتيسم و اندوه
گذشته طاليي و حسرتبار تمام رمان را در برگرفته بود.
اما پديده اين سال رمان ســعيده قدس با نام «كيمياخاتون» بود؛ داستان
زندگي دخترخوانده موالنا كه با شمس تبريزي ازدواج ميكرد و در ادامه
سرنوشتي تراژيك پيدا ميكرد .رمان ساده ،خطي و روان سعيده قدس در
واقع استعارهاي بود درباره حضور پررنگ مردساالري در ايران كه از قديم تا
به امروز ادامه پيدا كرده بود .تازگي رمان به اين بود كه تا آن زمان كسي به
سراغ اين موضوع در بستر عرفان ايراني نرفته بود .جسارت و قداستزدايي

او از اسطورههاي عرفان و تصوف ايراني سبب توجه بسيار مخاطبان به كتاب
شد .اين رمان بعد از سالها همچنان مخاطب دارد و تجديدچاپ ميشود.
داوود غفارزادگان ،نويسنده بيحاشيه اين ســالها كه آهسته و پيوسته
داستان مينوشت ،در اين ســال «دختران دلريز» را منتشر كرد .او كه از
دهه 1360و حضور در كيهانبچهها هم داستان كودك و نوجوان مينوشت،
هم به كسب تجرب ه در داستان بزرگسال ميپرداخت ،در اين سال با مجموعه
داستان دختران دلريز مورد توجه قرار گرفت .اين مجموعه ،شانزده داستان
كوتاه داشت كه قدرتمندترين عنصر در آنها تصويرسازي نويسنده در دل
داستانهاي كوتاه بود.
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گزارشويژه

حوادث

اعترافدرشبباراني

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

بزرگانگرافيكدنيادرتهران

دوساالنهجهانيپوسترتهرانبرگزارشد

معراج قنبري
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احمدينژادشهردارشد

اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران به يك گزينه ناشناخته رأي دادند

محمد سرابي ������������������������������������������������������������������������������
شوراي شهر دوم تهران2 ،ماه بعد از شروع كار و در  13ارديبهشت
 82محمود احمدينژاد را شهردار كرد .او با 12رأي موافق ،يك رأي
مخالف و 2رأي ممتنع انتخاب شد .احمدينژاد در جلسه شوراي
شــهر گفت« :در مديريت تهران تصميمات لحظهاي و غيرعلمي
نهادينه شده اســت و در مجموعه فعاليتهاي شهرداري نظارت
جامع و مؤثري وجود ندارد .مديريت شهرداري نبايد با كار سياسي و
حزبي مخلوط شود ،قانونمداري و عدالت بايد اصل و محور باشد».
عبداهلل رمضانزاده ،ســخنگوي دولت اعالم كرد كه شهردار از اين
پس در جلسات هيأت دولت حضور نخواهد داشت و وزارت كشور
براي تأييد حكم شهردارشــدن احمدينژاد مدتي تأخير كرد ولي
شورا اعالم كرد كه نظر خود را عوض نميكند و گزينه ديگري براي
اين پست ندارد.
رسيدن اصولگرايان به شــهرداري تهران نتيجه فرايندي طوالني
بود كه در شوراي اول اتفاق افتاد .شوراي شهري كه اصالحطلبان
آن را تاسيس و افتتاح كردند ،بعد از 4سال تماما تبديل به حاشي ه
شده بود و درگيريهاي آن از هيچ روال سياسي پيروي نميكرد.
اصالحطلبان با يكديگر اختالفات شــديدي داشتند و جلسات را
به تعطيلي ميكشــاندند .اوج اين تعارضها در انتخاب شــهردار
بود .شــهرداري تهران در فاصله بين بركناري كرباسچي و انتخاب
احمدينژاد شاهد رياست 4نفر بود .مرتضي الويري 2سال شهردار،
محمد حقاني يك سال سرپرست ،محمدحسن ملكمدني يك سال
شهردار و محمدحسين مقيمي چندماه سرپرست شهرداري بودند.
اين بيثباتي و اشخاصي كه در شــوراي شهر نميتوانستند به يك
نتيجه مشخص برسند ،زمينه را براي خروج هميشگي چهرههاي
شاخص «دوم خردادي» مانند محمد عطريانفر و ابراهيم اصغرزاده،
از شورا فراهم كرد .اول خرداد 82جلسه معارفه احمدينژاد برگزار
شد و كار خود را بهعنوان شــهردار تهران شروع كرد .شوراي شهر

عکس از مهرداد ذوالنور

همشهری

او مرتكب شده ،باقي نماند .شهال همراه با تيم بازسازي صحنه جرم،
راهي خانه ناصر محمدخاني شد و به اين ترتيب مهمترين شب اين
پرونده طوالني رقم خورد .او درحاليكه نشان ميداد چطور الله را به
قتل رسانده است ،ماجرا را اينطور روايت كرد« :از روز قبل از جنايت
با كليد يدكي كه داشتم ،وارد خانه الله شدم .او و بچههايش در خانه
نبودند اما ساعتي بعد به همراه مهمانشان كه يك زن جوان بود وارد
خانه شــدند .موبايلم را خاموش كردم و پشــت پرده ضخيم خانه،
پنهان شدم .تا صبح همانجا ماندم و با روشنشدن هوا ،ابتدا مهمان
الله و بعد بچههايش براي رفتن به مدرسه خانه را ترك كردند .بعد
از رفتن آنها از مخفيگاهم بيرون آمدم .الله روي تختش دراز كشيده
بود و وقتي مطمئن شدم كه خوابش برده ،چوب بيسبال و چاقويي
از داخل آشپزخانه برداشــتم و خودم را باالي سرش رساندم .من با
انگيزه قتل وارد خانه آنها نشده بودم اما وقتي ديدم كسي در خانه
نيست و الله خوابش برده ،به ذهنم رســيد كه او را به قتل برسانم.
باالي ســرش رفتم و با ضربات چوب بيســبال و چاقو ،او را به قتل
رساندم».
شهال در جريان بازســازي صحنه قتل ،جزئيات جنايت را مو به مو
توضيح داد و بهگفته پليس ،حتي به نكاتي اشاره كرد كه تا آن زمان
از ديد تيم تحقيق مخفي مانده بود؛ نكاتي ازجمله قطره خوني كه
روي تشــك مانده بود و بهخاطر اينكه شهال بعد از جنايت تشك را
برعكس كرده بود ،پليس آن را نديده بود.
اين نخستين اعتراف شهال به قتل الله ســحرخيزان بود و هر چند
پس از آن ،اعترافش را پس گرفت و در همه جلســات دادگاه گفت
كه او الله را نكشــته و فقط بهخاطر عشقش به ناصر محمدخاني به
قتل الله اعتراف كرده ،اما كار از كار گذشته بود و همين اعترافات و
بازسازي صحنه قتل بود كه باعث شد قاضي فخرالدين جعفرزاده،
حكم قصاص او را صادر كند؛ حكمي كه طي ســالها بعد ،چندين
بار نقض و باعث شد كه شــهال دوباره محاكمه شود اما هيچكدام از
جلسات محاكمه دوباره باعث نشد كه تغييري در حكم او ايجاد شود.

طراح پوستر :مصطفی اسدالهی

شهال جاهد در همه 8سالي كه در بازداشت بود ،فقط 2بار به قتل الله
سحرخيزان اعتراف كرد؛ اعترافاتي كه هيچكدام آنها در دادگاه و نزد
قاضي نبود .نخستين بار مهرماه سال 82بود كه آن ملودرام معروف
در حياط اداره آگاهي تهران رقم خورد و دومين بار 7سال پس از آن
و زماني كه تنها دقايقي به پايان زندگي او مانده بود.
11مهرماه سال ،82هواي پايتخت باراني بود .شهال جاهد همچنان
در بازداشتگاه اداره آگاهي ،در چهارراه شاهپور زنداني بود و از يكي
دو روز قبلتر ،خبرنگارها باخبر شده بودند كه ناصر محمدخاني نيز با
دستور قاضي پرونده دستگير شده است .عكسي از ناصر محمدخاني
درحاليكه به او چشمبند زدهاند و دستهايش از پشتسر دستبند
زده شده ،هنوز هم در آرشــيو عكس برخي از خبرنگاران به چشم
ميخورد.
نيمههايشب بود كه مالقات عاشقانهاي در حياط اداره آگاهي رقم
خورد .مأموران در برنامهاي از قبل تعيينشده ،شهال را از بازداشتگاه
زنان بيرون آوردند .همزمان ناصر محمدخاني نيز از بازداشتگاه به
حياط اداره آگاهي منتقل شــد و براي دقايقي شهال و ناصر فرصت
پيدا كردند كه زيرباران و در حياط بــزرگ اداره آگاهي با هم قدم
بزنند .آن شب انگار كه الله هرگز كشته نشــده بود .انگار كه شهال
ديگر مجبور نبود مخفيانه و دور از چشم مردم با ناصر قدم بزند .باران
نمنم ميباريد و در آن فضاي عاشــقانه بود كه شهال تصميم بزرگي
گرفت؛ تصميمي كه در نهايت او را پاي چوبه دار كشــاند .اينكه آن
شــب چه بين آنها گذشت و چه جمالتي ميانشــان رد و بدل شد،
جز شهال و ناصر كســي از حقيقت آن باخبر نيست اما شهال بعدها
و در جلسه دادگاه درباره آن شــب چنين گفت« :ناصر به من گفت
يكماه ديگر سالمرگ الله است .اگر تو قتل را گردن نگيري ،آنها مرا
بازداشت ميكنند .او از من خواست به قتل اعتراف كنم تا آبرويش
حفظ شود .ناصر به من گفت براي گرفتن رضايت از اوليايدم يعني
دو پســرش و پدر و مادر الله تمام ســعي خود را خواهد كرد .من
نميتوانستم مردي را كه اين قدر عاشــق او بودم ،با آن وضعيت و
اينطور خوار ببينم .من فقط بهخاطر اينكه ناصر بيشتر از اين اذيت
نشود ،به اين قتل اعتراف كردم».
بازسازي قتل الله
با اعترافات شهال ،مأموران پليس به سرعت مقدمات بازسازي صحنه
جنايت را در همان شب آماده كردند .حاال كه شهال به قتل اعتراف
كرده بود ،ميبايست با حضور در محل جنايت ،نحوه كشتن الله را
مو به مو توضيح دهد تا هيچ شكي درخصوص اينكه جنايت را خود

دوساالنه طراحي گرافيك ايران ،از سال 1366تا 7 ،1380دوره
برگزار شــد .اكنون زمان تغيير فرا رســيده بود .هدف اين بود
تا دوساالنه بهسمت بينالملليشــدن حركت كند .هشتمين
دوســاالنه پس از تالشها و گفتوگوهاي فــراوان ،انحصارا به
پوستر اختصاص يافت و دوساالنه جهاني پوستر تهران نام گرفت.
نزديك به 2000دعوتنامه به طراحان ايراني و 700دعوتنامه
به طراحان خارجي ارســال شد .در نشــريههاي گوناگوني نيز
فراخوان شد .امراهلل فرهادي در نشــريه جهتاطالع (خبرنامه
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران) در خرداد 1386نوشت:
«آن زمان طراحان گرافيك بيش از 40كشور جهان در اين رخداد
بزرگ شركت كردند كه البته نخستين باري بود كه از آنان دعوت
شده بود .هشتمين دوساالنه بنا به مصلحتها و برخي انديشهها،
انحصارا به طراحي پوستر اختصاص يافت كه در اين رهگذر بسيار
هم خوش درخشيد .غير از شركتكنندگان در مسابقه ،بزرگان
بسياري از چهارگوشه جهان به حضور در نمايشگاه ،سخنراني و
بازديد از ايران فراخوانده شدند كه همه هم آمدند .حاصل كار چه
در محافل داخلي و چه در عرصه بينالمللي بازتابهاي قابلتوجه
و تحسينبرانگيزي داشت .مديران ايكوگرادا (انجمن بينالمللي
مجامع طراحي گرافيك) و بسياري از مديران و برگزاركنندگان
رويدادها و دوساالنههاي معتبر جهان ،برگزاري اين دوساالنه را
بســيار حرفهاي و قابل تقدير ارزيابي كرده و از آن زمان تاكنون
آثار طراحــان گرافيك ايران را در بســياري از كشــورها مانند
فرانسه ،بلژيك ،سوئيس ،روســيه ،هلند ،قطر ،ايتاليا ،لهستان،

ورزش

يكروزمعموليبراييكموشكاستثنايي
بعد از انتخاب شهردار به وضع قوانين شهري پرداخت و در ابتداي
خرداد اعالم كرد كه طبق مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري
در شهر تهران ديگر اجازه ساخت بناي بيشتر از 3طبقه را نميدهد.
با تصميم شوراي شهر ،تهران به 4پهنه تقسيم شد .بهگفته رئيس
شــورا ،مهدي چمران ،پهنه اول از دامنه البرز تا بزرگراه همت بود
كه در آن تنها كساني ميتوانستند تراكم مازاد بخرند كه زمين آنها
300متري و معبر مجاور آن 12متري باشد .در اين صورت مالكان
ميتوانند تا 180درصد (3طبقه) بنا احداث كنند .بين بزرگراه همت
و خيابان انقالب پهنه دوم بود كه براي ساخت 3طبقه بنا بايد زمين
250متري در كنار معبر 10متري پيدا ميشد .از انقالب تا شوش،
به زمينهاي 200متري در كوچههاي 8متري پروانه 3طبقه داده
ميشد .از شــوش به پايين هم به زمينهاي حداقل 150متري در
كنار كوچه 6متري تراكم  3طبقه داده ميشد .براي ساختن بناهاي
بلندمرتبه بايد زمينها بيشتر از هزار متر ميبودند و تعداد طبقات با
فرمولهاي خاص تعيين ميشد .در سالهاي بعد اين تقسيمبندي
به نتيجه نرسيد و ساختمانهاي گوناگون چندين طبقه با مجوز يا
بدون مجوز ساخته شدند.

مهدي مهدويكيا ،ستاره فوتبال ايران ،در سال82بهعنوان بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شد
جواد نصرتي �����������������������������������������������������������������������������

مهدي مهدويكيا در دوران اوجش كامال فراتر از آسيا بود و وقتي
كه بهعنوان بازيكن سال قاره انتخاب شد ،هيچكس تعجب نكرد.
ستاره ايراني هامبورگ ،يكي از وينگرهاي شناختهشده بوندسليگا
بود و بهعنوان يك آسيايي ،به جايگاهي در يکي از  5ليگ معتبر
اروپا رسيده بود كه حتي االن هم بهسختي ميتوان مشابهش را
پيدا كرد .مهدويكيا ،درخشش در آسيا را در سال 1997شروع
كرد؛ وقتي كه بهعنوان ســتاره تيم ملي ايران ،عنوان جوان اول
فوتبال آسيا را كسب كرد .گل اســتثنايي او به چين در مقدماتي
جامجهاني98در داليان ،در آن سال بهعنوان گل برتر سال آسيا

سریال

به انتخاب
عبدالرضا نعمتاللهی

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

پايان تلخ يك داستان هندي
مسافري از هند؛ دردسرهاي عاشقي

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

آگهی

اســپانيا و ...بهنمايش درآوردند .مهمانان دوســاالنه هشتم كه
ميان آنان طراحان مشهوري مانند آنتون بكه (هلند) ،پائوالشِ ر،
سيموركواســت ،بيمارتين پدرســن (آمريكا) ،آن سانگ سو
(كرهجنوبي) ،شين ماتسوناگا (ژاپن) ،رزماري تيسي و زيگفريد
ادرمات (سوئيس) ،مارتا گرانادوس (كلمبيا) ،صادق قرهمصطفي
(تركيه) ،آلن لوكرنك ،الرنس مادرل ،وانينا پينتر (فرانسه) ،گي
شوگهارت (بلژيك) ،رالف شرايفوگل (سوئيس) و كي شيشتن
ديدو (لهستان) حضور داشتند و همگي از برگزاري بينقص آن
گفتند و نوشتند».
مرتضي مميز ،رئيس دوساالنه بود و در كنارش ابراهيم حقيقي،
مصطفي اسداللهي ،مجيد عباسي ،علي رشيدي و سهراب مرزبان،
شوراي برگزاري بودند .در اين بين حقيقي ،دبير دوساالنه شد.
نشانه دوساالنه را اســداللهي طراحي كرد و مدير هنري رويداد
نيز عليرضا مصطفيزاده بود .اين نمايشــگاه2 ،هيأت انتخاب و
داوري داشت .گروه نخست از مصطفي اسداللهي ،مجيد عباسي،
علي رشيدي ،سهراب مرزبان و صادق قرهمصطفي از تركيه (به
نمايندگي از جانب ايكوگرادا و رئيس هيأت انتخاب) تشــكيل
ميشد و گروه دوم كه داوري نهايي به آنها سپرده شد ،مرتضي
مميز ،آيدين آغداشلو ،مارتين پدرسن (آمريكا) ،شين ماتسوناگا
و ليندا فو (ژاپن) ،رزماري تيسي (ســوئيس) و مارتا گرانادوس
(كلمبيا) بودند .اين نمايشگاه سرانجام از 26بهمن 1382تا 23
فروردين  ،1383در فرهنگستان هنر برگزار شد.
تعداد آثار راهيافته به نمايشگاه  312اثر از 209طراح از 32كشور

سينماي هند همواره طرفداران بسياري در ايران داشته كه
از داليل اصلي آن ميتوان به زمينههاي مشترك فرهنگي
دوكشور اشاره كرد.
اين موضوع بهانه همكاريهاي زيادي بين سينماي ايران و
هند بوده است كه «هماي سعادت» (تاپي چاناكيا)1350 ،
سرآغاز آن و «آن ســوي ابرها» (مجيد مجيدي)1397 ،
از متأخرترينشان بهحساب ميآيد .ســال 1382بود كه
قاســم جعفري ،با تكيه بر محبوبيــت فيلمهاي هندي ،به
سراغ ساخت ســريال «مســافري از هند» رفت تا يكي از
پربينندهترين مجموعههاي تلويزيوني صداوســيما روي
آنتن برود .اين سريال 25قســمتي كه از شبكه سوم سيما
پخش شــد ،داســتان جواني به نام رامين (با بازي سروش

گودرزي) را روايت ميكند كه در زمان اقامت تحصيلي خود
در هندوستان ،دلباخته دختري هندي به نام سيتا (با بازي
شيال خداداد) ميشود و او را براي ازدواج،همراه خود به ايران
ميآورد .رامين كه پيش از اين قــرار بوده با دختردايياش
ازدواج كند ،ناخواســته با اين عمل ،موجبات تيرگي روابط
خانوادگي را فراهم مــيآورد و متحمل چالشهاي زيادي
ميشود .جعفري كه پيشتر ،شناخت درستش از جوانان و
دغدغههاي آنها را در مجموعه «خط قرمز» نشان داده بود،
اين بار هم با محوريت قراردادن اين قشر ،بخشي از مصايب
و مشكالت آنها را به تصويركشيد .مســافري از هند ،مثل
خط قرمز ،پايان خوشــي ندارد و از ساير فيلمهاي عاشقانه
تلويزيوني آشنازدايي ميكند .نسرين مقانلو ،الهام حميدي،
مجيد مشيري ،شيرين بينا و ايرج نوذري از ديگر بازيگران
اين سريال بهشمار ميروند.

( 60اثر از طراحان ايران و  252اثــر از 159طراح خارجي) بود.
گروه عظيمي از فعاالن عرصه گرافيك ،در برگزاري اين رويداد
مشاركت داشتند .در كنار رويداد اصلي چندين نمايشگاه جنبي
نيز برگزار شد؛ نمايشگاه اســناد و قبالههاي ايراني ،نمايشگاه
بزرگداشت محمد احصايي ،نمايشگاه 3+100سوئيس و چندين
سخنراني و كارگاه آموزشي .مراسم اهداي جوايز در روز 27بهمن
در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد .جايزه انجمن طراحان
به عليرضا مصطفيزاده براي طراحي پوســتر «طبيعت ما را به
هنر گرافيك ميخواند و گرافيك ما را به طبيعت» تعلق گرفت.
ايكوگرادا (انجمن بينالمللي مجامع طراحي گرافيك) 2جايزه
داشت؛ نخستين را به مرتضي مميز ،براي يك عمر فعاليت مستمر
هنري و دومي را به تهمتن امينيان براي طراحي پوستر «و زندگي
همچنان پابرجاست» اهدا كرد .و اما در بخش مسابقه :جايزه اول:
رضا علوي براي طراحي پوستر «پرچم جديد عراق» .جايزه دوم
بهطور مشترك به آنته لنز و وينسنت پروت از كشور فرانسه ،براي
يك پوستر تئاتر و در نهايت جايزه سوم بهصورت مشترك به خانم
پريسا تشكري براي طراحي پوستر «براي كودكانمان آسمان آبي
بسازيم» و فيروز شافعي براي پوستر بزرگداشت صادق هدايت
اختصاص يافت .ادامه اين رويداد منظم نبــود و بهدليل تغيير
مديران مربوطه و ديگر مشكالت ،پس از وقفهاي سهساله ،نهمين
دوساالنه جهاني پوستر تهران از 30خرداد تا  31تير  ،1386در
فرهنگستان هنر برگزار شد .دهمين دوره نيز از 27مهر تا 20آبان
 ،1388در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد.

نثر
نويسنده
محبوب خواص

ابوتراب خسروي تصميم گرفت
براي مردم بنويسد
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ابوتراب خســروي از شــاگردان قديمي هوشــنگ گلشيري
ياش را بــا مجموعهداســتان «هاويه» در
بود .او نويســندگ 
سال1370شــروع كرد .خســروي را هم يك نويسنده مدرن
تمدرن .با اينكه بيشــتر
يدانند و هم يك نويســنده پســ 
م 
يهاي
لها نويســندگي او ويژگ 
نهاي خسروي طي سا 
داستا 
چگاه خود را تكرار نكرده اســت .هر
مشــتركي دارند اما او هي 
نهاي او ،تازگي و
نهاي كوتاه و چه رما 
داستان او ،چه داســتا 
خط داستاني منحصربهفرد خود را دارند .خسروي در ساختار
يكند
نالگوها به شكلي امروزي استفاده م 
داستا نهاي خود از كه 

و عناصر اسطور هاي جايگاهي ويژه در نثر او دارند .متون مذهبي
نهاي
بهاي آسماني اديان مختلف ،نقشي ويژه در داستا 
و كتا 
او دارند .او چنان ماهرانه از نثر كهــن و كلمات قديمي در كنار
نثر امروزي اســتفاده ميكند كه نثر داستانهايش يكدست
نهاي او فرازماني و
يآيد .فضاي بيشتر داســتا 
و روان ب هنظر م 
يهاي زماني و چرخ ههايي كه او
فرامكاني است و نوع روايت ،باز 
يكند ،كاركرد فرم را به چيزي بيشتر
در داستا نهايش تعريف م 
يبخشد و آن را تبديل به جزئي معنابخش
از ظاهر داستان اعتال م 
يكند .س هگانه اصلي او« ،اســفار كاتبان»« ،رود
در داستان م 
راوي» و «ملكان عذاب» ،ن هتنها بازتاب دغدغه نويسنده در مورد

سه موضوع قداست ،فرقهگرايي و خرافه هستند بلكه نشان از
سفر نويسنده براي تبديل شدن از نويسندهاي محفلي و مطلوب
خواص به نويسند هاي براي همه مردم دارند .خسروي در ملكان
يگذارد و
تهاي آموخته از گلشيري م 
عذاب ،پا بر بعضي از سن 
يكند كه حين خلق يك اثر هنري ،نثر خود را طوري
ســعي م 
بپروراند كه براي مردم عادي هم جذابيت داشته باشد« .سا لها
يكردم ،پدرخواند هام مرا
قبل كه من رونيز دارالمفتاح را ترك م 
سوار وانتش كرد و از آن جاده سنگالخ تا كنار جاده اصلي آورد و
سهايم را از باربند وانت پايين
پياده كرد .پدر چمدان چرمي لبا 
گذاشت و با هم كنار جاده منتظر يك اتوموبيل عبوري ايستاديم.

من آن سا لها پسرك تاز هبالغي بودم كه هنوز نرم همويي پشت
لبم سبز نشــده بود .آن روز پدرخواند هام تقريبا چيزي نگفت.
فقط گفت ســفارشهايي كه كردم فراموش نكن .روز قبلش
تهاي حضرت مفتاح هستيم
پدرخواندهام گفته بود ما همه رعي 
ياذن او اجازه هيچ كاري نداريم .همين حاال هم من دارم تو را
و ب 
يفرستم .فراموش نكن من
با صالحديد حضرت مفتاح به الهور م 
يقابليت از رعاياي دارالمفتاح بيش نيستم ،ولي به
يك رعيت ب 
يدهم ك هماه ب هماه خرجي برايت حواله كنم .حتي اگر
تو قول م 
عمرم كفاف ندهد وصيت ميكنم از عايدي ملك رونيز سلفي
برايت خرجي بفرستند».
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مطبوعات

بديدگان زلزله بم
اجراي كنسرت «همنوا با بم» به ياد آسي 

اززيرشنلقدما
انتشار روزنامه «شرق»
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زمســتان1382و چند روز پس از زلزله ب مبود كــه گروه محمدرضا
شجريان ،حســين عليزاده ،كيهان كلهر و همايون شجريان كنسرت
«همنوا با بم»را به ياد هموطنان بمي و به قصــد اهداي درآمد آن به
يانساني اين اقدام
پويش ملي بازسازي بم اجرا كردند .گذشته از مبنا 
ياين گرو هدر اجراي نقش اجتماعي مورد انتظار از ايشان،
و جلودار 
يتوان پرجلو هترين اجراي اين گروه دانست كه از
اين كنســرت را م 
اواخر دهه 70چند اجرا و آلبوم به يادماندني را در كنار ه مبه سرانجام
يهايش با پرويز مشكاتيان
رسانده بودند .شجريان پس از اتمام همكار 
و از پي آن گروه «آوا» و گذر از چند همكاري با آهنگسازان و نوازندگان
مختلف ،در ســال1379با دعوت از حســين عليزاده ،كيهان كلهر و
همايون شجريان براي ساخت و اجراي كارهاي تازه ،فصل درخشاني
را در كارنامه هنري خود و ديگر اعضاي گروه گشــود؛ آلبوم «بي تو به
يشود»« ،زمستان اســت» (برگرفته ازكنسرت سال1379در
سر نم 
كاليفرنيا)« ،فرياد» (برگرفته از كنسرت ســال1381در كاليفرنيا)
و«ساز خاموش» و «ســرود مهر» (هر دو برگرفته از كنسرت وزارت
كشور در سال  )1384در كنار انتشار نسخه دي وي دي كنسرت هم
يهاي اين همكاري 5ساله براي عالق همندان موسيقي
نوا با بم يادگار 
يشود .فضاي تازه حاصل از اين همنشيني ،در كنار
ايراني محسوب م 
ذهن نوجوي اعضاي اين جمع ،ســاخت ههاي برآمده از اين همكاري
را از سطح تجرب ههاي پيشين هر كدامشان جدا كرد كه ساخت چند

يترين روزنام ههاي
در كنار روزنامه «اعتماد»« ،شرق» يكي از قديم 
اصال حطلب اســت كه نخســتين شــماره آن 2شــهريور 1382به
بامتيازي و مديرمســئولي مهدي رحمانيان و به ســردبيري
صاح 
محمد قوچاني منتشر شــد .رحمانيان كه در دولت اصالحات مشاور
استاندار سيستان و بلوچســتان و مدير دفتر امور اجرايي و انتخابات
اين استان بود ،مديرمســئولي هفت هنام هاي به نام «شوراي شرق» را
برعهده داشت كه در استانهاي سيســتان و بلوچستان ،خراسان و
يشد و در سال 1381توانســت امتياز اين نشريه را
گلستان توزيع م 
به روزنامه سراسري «شــرق» تبديل كند .محمد قوچاني ،نخستين
سردبير روزنامه شرق ،از روزنام هنگاران اصال حطلبي است كه پس از دوم
ياش عليه اكبر هاشمي رفسنجاني به
خرداد1376با نوشتارهاي انتقاد 
شهرت رسيد .قوچاني در سال 1380سردبير مجله «همشهري ماه»
بود كه پس از مدتي جلوي انتشار آن گرفته شد .اين آغاز كوچ مسافر
دائمي مطبوعات از نشري هاي به نشريه ديگر بود .قوچاني ،پس از مدتي،
با «همشهري جهان» برگشت و موفق شــد بار ديگر مخاطبانش را با
مجل هاي پر از گزارش و تحليل در موضوعات مختلف سر ذوق بياورد .اما
وقتي اعضاي دومين دوره شوراي شهر تهران روي كار آمدند و محمود

تجسمی

تصنيف بر مبناي اشــعار اخوانثالث و فريدون مشيري پرجلو هترين
يرود .فارغ از كيفيت آميختگي و تناسب
اين تجرب ههاي تازه ب هشمار م 
جهان اين اشعار با موسيقي پرداخت شده براي آنها  ،خود اين رويكرد
يتوان نشان هاي ب ر تمايل اين جمع به نوكاري در فضاي موسيقي
تازه را م 
يهاي اين چهار نام معتبر
كالسيك ايراني در نظر گرفت .با اتمام همكار 
تهاي خود
در سال ،1384هر كدام از آنها راهي تازه براي ادامه فعالي 
انتخاب كردند؛ محمدرضا شجريان بيشتر به همكاري با گروه «شهناز»
و اجراي كنسرت در خارج از كشور و ابداع و معرفي چن دساز تازه متمركز
شد ،همايون شجريان هم راه خوانندگي را پيش گرفت و حسين عليزاده
يشان در
و كيهان كلهر هم بيش از پيش به گســترش جهان نوازندگ 
تها متمايل شدند.
عرصه كنسر 

يشود
نخستين اكسپوي هنر در تاالر وحدت برگزار م 

حافظ روحاني ����������������������������������������������������������������������

تئاتر

نشر

حكايات رحمان

روزهاي آغاز جنگ در زندگي روزمره خرمشهريها چه گذشت

و يكمين جشنواره تئاتر فجر به صحنه آمد .در
ســال1382كانون ملي منتقدان تئاتر آن را
اثربرگزيده كانون اعالم كرد و سرانجام در آذر و
دي 1382اين نمايش در مجموعه تئاترشهر،
سالن چهارسو به كارگرداني عليرضا نادري
به صحنه رفت و در همان سال ،متن آن نيز
منتشر شد.

برشت در جشن تولد «ققنوس»
آغاز كار كتاب با «صداقت»

ندا زندی �����������������������������������������������������������������������������������
امير حسينزادگان از دوران نوجواني همه هوش و حواسش پي كتاب
بود .مغازه خواربارفروشي پدرش بهترين جا براي تمرين كتابفروشي
يكرد و كم كم كه بر شمار
بود .كنار مغازه پدرش بساط كتاب پهن م 
كتابهايش اضافه شد ،تصميم گرفت تا همه را يكجا بفروشد و از كار
كتاب بيرون بيايد اما سرنوشت او با كتاب پيوند خورده بود؛ آنقدر كسي
بهايش را بخرد كه باالخره مغاز هاي لوازم التحريري به
پيدا نشد تا كتا 
نام «صداقت» باز كرد و كتابها را به آنجا برد2 .سال بعد همان مغازه
به «كتابفروشي امير» تغيير نام داد و او بهطور جدي كار كتابفروشي
را آغاز كرد .در سالهاي مياني دهه 50با نام «امير» به چاپ كتاب نيز
روي آورد و حدود 50كتاب به طبع رســاند اما در سال1356بود كه
تصميم گرفت نام انتشاراتش را تغيير دهد .با چاپ كتاب «توراندخت»
اثر برتولت برشت انتشارات «ققنوس» متولد شد و كتابفروشي نيز به
بازارچه كتاب ،روبهروي دانشگاه تهران منتقل شد .در طول سالهاي
متمادي ،نه نوسانات اقتصادي و ورشكســتي مالي و نه آتشسوزي

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

فروشــگاه ،نتوانســت ققنوس را از پرواز
بازدارد .كار ققنوس آنقــدر رونق گرفت
كه اين انتشــارات در ســال 1380ناشر
برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
شد .اين نشر در دوران فعاليتش ،عالوه
نهاي متنوع ،در زمين ههاي فلسفه
نها و رما 
بر داستا 
و منطق ،ادبيات ،علوم اجتماعي ،روانشناسي و پزشكي ،دين و عرفان،
هنر و تاريخ نيز آثار ارزشمند و مرجع و معتبري منتشر كرده است .دو
انتشارات «آفرينگان» مختص آثار كودك و نوجوان و «هيال» ناشر رمان
و داســتان كوتاه ايراني از زيرمجموعههاي انتشارات ققنوس هستند
نزادگان مديريت ميشوند .همچنين مركز
كه توسط فرزندان حسي 
پخش ققنوس كه از سال 1367تاسيس شده است هماكنون ،عالوه بر
بهاي انتشارات ققنوس و هيال و آفرينگان ،نمايندگي فروش
توزيع كتا 
و توزيع انحصاري حدود يكصد ناشر را بهعهده دارد و با اكثر كتابفروشان
يكند.
كشور همكاري م 

آينه
سنگ رودخانهام /آب از سرم گذشته /روي
ي جدا شده تقويم
برگها 
صد ف پيچ پيچم /دريا يهاي و هوي /پشتِ
ســرم /و فرياد بادي كه مرا برد /هنوز توي
م هست
گوش 
ن و نيم ه ديگرم/
ي زمي 
بوت ه پاييزم /ريختها م رو 
دل داده به خاك /باغچهات را رها كنم /زمين
پايي 
ن ميافتد /باد اگر دوبار ه مرا ببرد /تو از كجا
ي بهار شد ه يا نه؟
بدان 
اص ً
ت شانههاي
ق توام /ك ه بارانيا 
ال رختآويز اتا 
ق سرد و ب ه انتظار
ج اتا 
ي كن 
ن گري ه است /وقت 
ام 
ي عريان
ن هم ه تنهاي 
قدمهايي /ك ه بپوشاند اي 
را
ميدانم رهايم نميكني /آينــهام /بيفتم از
م را بگير
دستت /هزار تك ه ميشوي /دست 
▫▫▫
كم نيستند شاعراني كه در دهههاي هفتاد و
هشتاد آغاز ميكنند .نيز كم نيستند آنها كه
درگير جريانها و حلقهها ميشوند و شعرشان
قرار است نمونه عملي و مصداق بارز نظريههايي
باشــد كه در حلقهها ارائه ميشود .شاعراني
كه به لطف حلقهها و رسانههايشان بركشيده
ميشــوند و تا زماني كه آنهــا دايرند زنده
ميمانند و بعد خيلي زود فراموش ميشود.
اما انگشتشمارند كساني كه هم به جريانها
آگاهند و از تحوالت شعر غافل نيستند و هم
جوهر شــعر را فراموش نكردهاند و ميدانند
شعر فارغ از شكلها در معنا اتفاق ميافتد و
شكلها فقط ميتواند به كمك شعر بيايد .پس
به جاي آنكه تمايز را در برونه شعر جست وجو
كنند ،به درونه شعر ميروند و جهان خود را
خلق ميكنند.
گراناز موسوي روايتگر تغزل فراموششده به
توجوي جوهره
زبان امروز اســت .او در جس 
تغزل است پس عاشقانههايي بهدست ميدهد
كه طيفهاي گوناگوني از خوانندگان شــعر
مخاطب او قرار ميگيرند ،بهويژه در سالهاي
پس از دومخرداد كه جامعه دگرگون شده و به
توجوي شعري تازه است .تغزل او تغزلي
جس 
اســت كه نه ميخواهد هنجارشكن باشد ،نه
عريان و بيپرده يا بهتر است بگوييم او به زباني
دستپيداميكندكهازبيانمستقيمميپرهيزد
و چه هنگامي كه ميخواهد شعر عاشقانه بگويد
چههنگاميكهميخواهدشاعريمعترضباشد،
ازشاعرانگيكوتاهنميآيد.
گراناز موسوي فروغ دهههاي هفتاد و هشتاد
اســت و بيآنكه مقلد فروغ باشــد ،مثل او
دغدغههاي ازلي ابدي مثل عشــق و مرگ را
در زندگي روزمره جستوجو ميكند .شعر او
هر چه بلندتر ميشود بيشتر شعرهاي فروغ
را تداعي ميكند ،اگرچه خيلي زود جهان خود
را ميسازد .شعر او مثل شعر فروغ زنانه است و
مركز ثقل شعر را زنانگي تشكيل ميدهد چه
آنجا كه ميخواهد شــاعري اجتماعي باشد،
چه آنجا كه روايتگر سفر است ،چه آنجا كه به
خاطرههاي كودكي برميگردد يا از گذر سالها
خبر ميدهد.
از سه مجموعه شعر او «پابرهنه تا صبح» اقبال
بيشتري يافته و ستايش بسياري را برانگيخته
است .مجموعهاي كه بســياري از شاعران
سا لهاي دهه هشــتاد ،خاصه زنان شاعر،
تحتتأثيرش بودهاند.

نگارخانه

در سپيدهدم هنرهاي جديد

سرطان به صادق تيرافكن امان نداد

صادق تيرافكن تنها 47سال داشت كه سرطان امانش نداد .اما آنقدر
پركار بود و البــد آنچنان به كارش اعتقاد داشــت كه در مدتي اندك
به يكي از كليديتريــن چهرههاي هنر جديد ايران تبديل شــد .در
دانشگاه تهران عكاسي خواند ،شــايد به همين دليل باشد كه عمده
آثارش بر مبناي عكاسي شــكل گرفتند ،با اينحال آثار فراواني را به
شيوههاي مختلف هنر جديد اجرا كرد .فعاليتهاي متعددش نه فقط
ميراثي بزرگ از آثار هنري را بر جا گذاشت كه روحيه خالقش و ميل
شديدش بهكار و فعاليت حرفهاي بر بسياري از هنرمندان همدورهاش
نتر تأثير گذاشت .اين اثر از مجموعه مرد ايراني است؛
و هنرمندان جوا 
مجموعهاي كه تيرافكن در اواخر دهــه 1370و اوايل دهه 1380كار
كرد .آثار اين مجموعه تا پيش از مهاجرت تيرافكن به كانادا به كرات
در ايران به نمايش درآمدند و در روزهايي كه اشكال مختلف هنرهاي
جديد شديدا ً خواهان داشتند ،به شهرت فراوان صادق تيرافكن منجر
شدند.

سینما

نسل تازهاي ميآيد

تاهلل ،شهبازي و موتمن
ظهور فرهادي ،نعم 

سعید مروتی �����������������������������������������
سينماي ايران از ابتداي دهه  80به مرور تن
يكه فيلمسازان
يدهد .درحال 
به تغيير نسل م 
دهه  60در صحنه حاضرند و نســل اوليها
هم به تناوب فيلم ميسازند ،نسل تازهاي از
يرسند و با فيلمهايشان
نها از راه م 
كارگردا 
يكنند .وقتي در بهمن81
اميدهايي را زنده م 
بيشتر فيلمسازان شاخص در جشنواره فجر
فيلمي ندارند ،در غيبت بزرگان ،فيلمسازان
جوان آبروداري ميكنند .بهنظر ميرســيد
ســينماي ايران آماده تغيير نسل ميشود.
سينمايي كه با تغيير مديران و آمدن محمد
مهدي حيدريان و عليرضــا رضاداد ،قرار بود
كنترل شدهتر و كم دردســرتر به حركتش
يشــد از تغيير لحن
ادامه دهــد .ايــن را م 
فيل مهاي ايراني هم كامال حس كرد .مقايسه
فيل مهاي ابتداي دهه  80با فيل مهاي انتهاي
ندهنده اين موضوع است كه
دهه  ،70نشــا 
سياستزدايي از ســينماي ايران در دستور
كار مديران قرار گرفته اســت .اتفاقي كه در
سطح جامعه هم رخ داده و آن شور و هيجان
سا لهاي اول اصالحات جاي خود را به سكون
و ياس داده بود .سينماي ملتهب اجتماعي،
سياســي در ســال 82ديگر محلي از اعراب
نداشت .مه مترين نشان هاش هم اكران نسخه
مخدوش «خانــ هاي روي آب» فرمانآرا بود.
فيلم برگزيده جشنواره بيستم فجر ،يك سال
پشت خط اكران ماند و سرانجام هم با مميزي
فراوان روي پرده آمد .ســال 82هنوز دولت
يرسيد در
اصالحات بر سر كار بود ولي ب هنظر م 
حوزه فرهنگ ،زور مخالفان چربيده است و با
حضور مديران فرهنگي محافظهكار ،كوشيده
شده از حساسيتهاي ايجاد شده در دوران
وزارت مهاجراني ،فاصله گرفته شود.
سينماي ايران در ســال 82مشكل كاهش
يتر از ســا لهاي
مخاطبان را ب هصورتي جد 
قبل حس كرد.
«توكيــو بــدون توقــف» پرفروشترين و
پرتماشاگ رترين فيلم ســال82در مقايسه با
صدرنشين گيشــه ،81بيش از نيم ميليون
نفر ريزش تماشاگر داشــت .تنها 3فيلم به

نمايي از« بوتيك»،عکس :علی نیکرفتار

مهرداد رهسپار �������������������������������������
قهوهخانهاي در حاشيه جادهاي بيرون از شهر،
نمايشــي كه در جنوب ايران اتفاق ميافتد.
خالو و رحمان ،قهوهچيهاي اين قهوهخانهاند
كه از يك راننده كاميون و شــاگردش به نام
مطير و حســون پذيرايي ميكنند .مطير و
حسون پاي ثابت قهوهخانهاند .رحمان و بدريه
توآمد دارند .اما
و رشيد نيز به اين قهوهخانه رف 
اين جمع كوچك در اين قهوهخانه دورافتاده
چه ميكنند؟ آنها در نمايش «چهار حكايت از
چندين حكايت رحمان» نوشته و كارگرداني
عليرضا نادري حكاياتي از روزهاي آغاز جنگ
را براي مخاطب بازگو ميكنند .شخصيتهاي
نمايش را كساني تشــكيل ميدهند كه در
روزهاي حمله نيروهاي بعثي به خرمشــهر

برگزاري اين اكسپو با مشــكالت همراه بود؛ از يك طرف تعدادي از
كارها بهواسطه مشكالت مميزي حذف شدند كه با اعتراض هنرمندان
همراه شد وكيفيت نمايش آثار در تاالر انتظار تاالر وحدت چندان باال
نحال در
نبود .برپايي دومين اكسپو به داليل گوناگون ممكن نشد .با اي 
دهه1390و با رشــد روزافزون بازار مبادله آثار هنري تعداد اكسپوها
به سرعت افزايش يافت كه بيش از هر چيز نشان از گسترش هنر در
سطح جامعه بود.

در شهر خود حاضر بودند .روايت آنها روايت
مردم معمولي شهر اســت كه شاهد رعب و
وحشت و آتش بيرحمانه دشمن و فرار مردم
شهر بودهاند .هر كدام از شخصيتها از زاويه
خود به آن روزها نگاه ميكند و روايت سيال
اين كاراكترها در هم مــيرود ،گاه متناقض
شــده و گاه نكته تازهاي از اختالفها از دل
اين روايت كشف ميشــود .اما مسئله يك
چيز اســت ،روزهاي آغاز جنگ در زندگي
روزمره خرمشــهريها چه گذشــت .چهار
حكايت از چندين حكايت رحمان ،نخستين
بار در ســال1374با عنــوان «دو حكايت از
چندين حكايت رحمان» در مجموعه نشريات
بنياد حفظ آثار و ارزشهــاي دفاعمقدس
منتشر شد .سال1381اين نمايش در بيست

بيفتمازدستتهزارتكه
ميشوي
مرتضي كاردر�������������������������������������������������������

بازاري در آستانه رشد

يهاي هنري در ابتداي دهه1380به معني
رشــد و گســترش گالر 
گسترش بازار هنرهاي تجسمي هم بود .هرچند بازار خريد و فروش
آثار هنري مدرنيستي از اواخر دهه 1360به شكل محدود آغاز شده
بود اما از اواخر دهه1370نه فقط بازار گسترش يافته بود كه خريد و
فروش انواع اشكال هنر و يا ژانرهاي مختلف توسعه يافت ،چنانچه مث ً
ال
در اوايل دهه 1370خريد و فروش آثار آبرنگ رونق يافته بود و در اواخر
دهه1370و تأسيس گالري را هابريشم خريد و فروش عكس هم رونق
ياش را در توسعه سريع ژانر عكسي هنري
يتوان نشان هها 
گرفت كه م 
( )Fine Artدر ابتداي دهه1380ديد.
نرو بود كه تالش براي تأسيس يك اكسپوي تخصصي هنر از
از همي 
يهاي
اوايل دهه1380مطرح شد .اين اكسپو با مشاركت جمعي از گالر 
هنري در پاييز سال1382در تاالر وحدت برپا شد .برپايي اين اكسپو در
يهاي خصوصي
آن زمان از چند جنبه اهميت داشت؛ اول اينكه گالر 
ياش بودند و دولت مستقيماً در برپايي اين رخداد
هنري مسئول برپاي 
نقشي نداشت .از طرف ديگر اين اكسپو نخســتين نشان هها از رشد و
تاش بود.
يداد كه خواهان توسعه فعالي 
گسترش بازاري را نشان م 

شعر

ينژاد را بهعنوان شهردار برگزيدند ،تغييراتي در مديريت مؤسسه
احمد 
«همشــهري» رخ داد كه ديگر جايي براي قوچاني و گروه همراهش
نبود .قوچاني به همراه گروهش به روزنامه شرق كوچ كردند و يكي از
يترين روزنام ههاي ايران را منتشر كردند .رويكرد نخب هگرايانه
خواندن 
يكننده روزنامه «آيندگان» بود؛ تحليل و تفسير اخبار و
شــرق تداع 
رويدادها در اين روزنامه در اولويت بود و عالوه بر اين ،در طول ساليان،
كارشناسان و چهرههاي شناختهشده حوزههاي فرهنگي ،سياسي،
اقتصادي و اجتماعي يا با اين روزنامه همــكاري كرده يا خوانند هاش
بود هاند .شــرق در دوران فعاليتش چندبار توقيف شده و چندين بار
نيز سردبير آن تغيير كرده است« .شرق»ي كه امروز منتشر ميشود،
همچون خود جامعه ،طراوات و نشاط دهه 80را ندارد اما هنوز توجهي
يدهد ،در ميان
كه به بعضي حوز ههاي فرهنگي و اجتماعي نشــان م 
بسياري از روزنام هها سرآمد است.

مرز يك ميليون تماشــاگر رسيدند (توكيو
بدون توقف« ،عروس خوش قدم» و «دنيا»)
و فاصله فيلم چهارم جدول گيشــه(«دختر
ايروني» با حدود 995هزار تماشاگر) و فيلم
پنجم جدول («ديوانــهاي از قفس پريد» با
 573هزار تماشاگر) نجومي است .زمزم ههاي
تعطيلي سينماها ب هخصوص در شهرستا نها
يرسد و بحران
يتر به گوش م 
از اين سال جد 
مخاطب به شهادت آمار كه از كاهش چشمگير
ســينماروها حكايت دارد ،تبديل به چالشي
يشود.
جدي م 
ســينماي ســال 82ســينمايي نيست كه
حساســيت چنداني را در جناح راست ايجاد
كند .البته رســان ههاي راستگرا طبق عادت،
نگاه انتقاديشان به سينماي ايران را حفظ
ميكنند ولي سطح انتقادها قابل مقايسه با
دوران مهاجراني نيست.
دستاوردهاي سينماي ايران در اكران 82كه
يها فقط يك نماينده حاضر است
از نسل اول 
(خانــ هاي روي آب بهمن فرمــانآرا) و دهه
يها حضور نااميدكنندهاي دارند(«فرش
شصت 
باد» و «گاهي به آســمان نــگاه كن» كمال
تبريزي« ،بانــوي من» مهدي صبــاغزاده،
«واكنش پنجم» تهمينه ميالنــي و )...از راه
رسيدن نسل تازه است .پرويز شهبازي و فيلم
«نفس عميق» پديده اكران82و فيلم محبوب
منتقدان و سينمايينويسان جوان است كه

لحن ياسآلود و حال و هواي تلخ و تيره اين
فيلم جوانانه را ب هشدت دوست دارند« .رقص
در غبار» نخســتين فيلم اصغر فرهادي هم
سوي هاي ديگر از رئاليسم اجتماعي را به نمايش
م 
يگذارد و مقدم هاي است بر ظهور استعدادي
تازه كه در سا لهاي بعد به مه مترين فيلمساز
بهاي
يشود« .ش 
ســينماي ايران تبديل م 
روشــن» فرزاد موتمن بهعنوان عاشقانهاي
يكند
آرام توجه نسل جوان را ب هخود جلب م 
يشود .فيلم
لهاي بعد بيشتر ديده م 
و در سا 
با اكران طوالني مدت در سينماهاي محدود
ييابد
(عصر جديد و سپيده) مخاطب خود را م 
شهاي قديمي اكران فيلم
يدهد رو 
و نشان م 
يتواند جواب دهد.
هنري همچنان م 
تاهلل ب هعنوان
در انتهاي سال« 82بوتيك» نعم 
پديده جشنواره بيســت و دوم چراغ اكران را
يكند؛ دستيار سابق مسعود كيميايي
روشن م 
با گروه بازيگران فيلم ناامي دكننده دســتيار
ســابق بهرام بيضايي(زمانه ســاخته حميد
صالحمند) و با مصالح يــك فيلم «دختر -
تترين آثار
پســري» يكي از خــوش پرداخ 
اجتماعي ســينماي ايران را در ابتداي دهه
يسازد .بوتيك نشان هاي آشكار از ظهور
80م 
كارگردانهاي خوش فكر و تازه نفس است؛
كارگردانهايي كه شناختشــان از فضاي
تتر
اجتماعي به رو زتر و فيلمهايشان پرطراو 
از اسالفشان است  .

