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 نامزدهاي سيمرغ
فردا شب  معرفي مي شوند

شكارچی   اتفاق های خوب
چگونه در زمانه كرونا مثبت انديش باشيم؟

يادداشت
حسن بهشتي پور؛  كارشناس مسائل بين الملل

جو بايدن، رئيس جمهور تازه بر مسند نشسته اياالت 
متحده در روزهاي اخير نخستين سخنراني خود درباره 
سياست  خارجي اين كشــور را از زمان به قدرت رسيدن، ايراد كرد كه واكنش هاي 
بسياري به دنبال داشت. چگونگي بازگشــت آمريكا به توافق برجام از موضوعاتي 

بود كه به ويژه محافل سياســي داخل كشور انتظار داشتند 
حداقل اشــاره اي به آن در صحبت هاي بايــدن بيابند كه 

 چنين نشد. اين موضوع رايزني هايي را به همراه داشت كه بايد به شكل ويژه به آن
 پرداخته شود. 

 چرا بايدن
 از »برجام« حرفي نزد

صفحه13صفحه18

 برجام را
انتخاباتي 
نكنيد 
گفت وگو با محمدجوادظريف 
وزير امور خارجه

  جنگ اقتصادي 
بايد متوقف شود  و اين موضوع 
دعواي داخلي نيست

  آنها كه مي خواهند دولت بعد 
را دراختيار داشته باشند هم 
روزي مي خواهند از برجام 
استفاده كنند. پس پل هاي 
پشت سرشان را خراب نكنند

  در كشور اجماعي براي 
مذاكره با آمريكا نيست و بدون 
اجماع وارد اين حوزه شدن هم 
كار صحيحي نيست

  االن فرصت بهره برداري از 
شرايط ويژه سياست خارجي 
براي كل كشور است نه براي 
فرد و جناح

  بارها به دكتر حناچي گفته ام 
از حمايت و كمك ايشان  در 
ديپلماسي شهري سپاسگزارم
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واكسنروسي
ويروسانگليسي

پاسخ به پرسش هايي درباره

اتوبوس های تازه نفس درتهران

زورآزمايی هزينه معيشت9/2ميليونی با مزد 1400

امروز 110دستگاه اتوبوس و ميني بوس  و پيش از پايان سال نيز 40دستگاه اتوبوس 
ديگر وارد ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت مي شود

امروز در دومين گام از ورود اتوبوس و ميني بوس نو به چرخه ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت طي ســال جاري، 110دستگاه 
از اين وسايل انبوه بر به شهر تهران اضافه مي شود. درحالي كه خبر مي رســد كرونا خيز چهارم را برداشته و بعيد نيست كه موج 
جديد شيوع آن در كشور آغاز شود، 110دســتگاه اتوبوس و ميني بوس به خطوط اتوبوسراني تهران مي تواند تا حدي به رعايت 
بهتر فاصله گذاري اجتماعي كمك كند. البته كه نياز پايتخت به ورود اتوبوس هاي جديد و سرحال بيشتر از اين حرف هاست اما در 

روزگار سخت اقتصادي، افزودن اين تعداد وسيله حمل و نقل عمومي  غنيمت است.صفحه3 را بخوانيد.

 رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار: دولت و كارفرما هم می دانند كه حتی
افزايش 2 برابری دستمزد كارگری هم هزينه معيشت را جبران نمی كند
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جناب آقاي دكتر ظريف! به نظر مي رسد 
برجام در يك بن بست قرار گرفته كه چه كسي اول 
تعهداتش را انجام دهد. آيا براي خروج برجام از 

بن بست راهكاري داريد؟
تحليل من اين اســت که دولت آقــاي بايدن هنوز 
سياست دقيق خود را در مورد نحوه بازگشت به برجام 
مشخص نكرده اســت و فعاًل حرف هاي کلي توسط 
مقامات آمريكايي زده مي شود. طبيعتا مذاکره اي نه 
بين ما و آمريكا صورت گرفته و نه حتي تا جايي که من 
اطالع دارم بين آمريكا و اعضاي ديگر برجام مذاکره اي 
صورت گرفته است. ممكن است گفت وگوي تلفني 
به صورت ابتدايي شده باشد، اما اين بحث بسيار دقيقي 
است و آمريكايي ها کاماًل اين را مي دانند؛ با توجه به 
اينكه آنها بودند که از برجام خارج شدند و آنها بودند 
که خواســتند ضربه اقتصادي به ايران بزنند. توجه 
داريد در آمريكا انقالب نشــده، دولت آقاي ترامپ، 
دولت اياالت متحده آمريكا بوده و دولت آقاي بايدن 
هم جانشــين آن دولت شده اســت. مسئوليت هاي 
دولت آمريكا را کماکان بر عهده دارند. منطق همين 
را مي گويد: ايران کشوري اســت که يك سال بعد از 
خروج آمريكا از برجام تمام تعهــدات خود را انجام 
داده و شايد 5گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تأييد کرده که ايران همه تعهدات خود را انجام داده 
اســت و بعد از 2دور طي مراحل پيش بيني شده در 
ماده 36برجام اقدام به کاهش تعهدات داشــته ايم؛ 
يعني از ارديبهشــت 97که ترامــپ از برجام خارج 
شد تا ارديبهشت 98که ما اقدام کرديم، 2دور مسير 
حل اختالف در برجام را طي کرديم؛ يعني اينكه يك 
اجالس کارشناســي داشــتيم، بعد از آن طبق ماده 
36ما درخواســت وزرا کرديم. اجالس وزرا تشكيل 
شــد و در اين اجالس بقيه اعضا قبول کردند که يك 
اختالفي درباره برجام وجــود دارد و اين اختالف را 
خواستند از طريق 11اقدام حل و فصل کنند که آن 
11اقدام انجام نشد. ما دوباره درخواست کرديم و يك 
اجالس کارشناسي و يك اجالس دوم وزيران برگزار 
شد و دوباره 11اقدام را مورد تأکيد قرار دادند. برخي 
مي گويند چرا دولت صبر کرد براي اقداماتش. براي 
اينكه ما مي خواســتيم تمام مراحل برجام را دنبال 
کنيم؛ نه اينكه مثل آمريكا قانون شكني کنيم. البته 
يك اقدام ديگر هم مي شد صورت بگيرد و آن مراجعه 
به گروه بي طرف بود. البته اجباري نيســت و طرف 
مقابل مي توانست اين درخواست را بدهد، ولي اين کار 
را نكرد. حتما اگر آنها براساس ماده 36عليه ما اقدام 
مي کردند، ما به گروه بي طرف مراجعه مي کرديم، اما 
براي آنها مثل روز روشن بود که آمريكا خارج شده و 

نقض عهد کرده و تعهدات خود را اجرا نكرده است.
در آذر97 نامه اي بــه خانم موگريني نوشــتم و در 
اين نامه مراحل طي شــده را اعالم کردم و گفتم اگر 
شــما فورا اقدام نكنيد، ما اقدامات جبراني را شروع 
مي کنيم و باز 6 ماه ديگر بعــد از آن وقت داديم. آنها 

فقط تعهد دادند اينســتكس را راه اندازي کنند که 
نكردند؛ درحالي که اينســتكس فقــط يك مرحله 
مقدماتي بود. ما يك سال بعد از خروج آمريكا از برجام 
اقدامات خود را شروع کرديم. آمريكا حاال مي خواهد 
برگردد و اروپايي ها مي خواهند تعهداتشان را انجام 
دهند؛ يعني شــرايط اقتصادي را بــه حالت عادي 
برگردانند. خب، اين ما نبوديم که نقض کرديم؛ آنها 
نقض کردند و بايد نقض را رفع کنند. هر عقل سليم 
و منطقي همين را مي گويد. اگر آمريكايي ها شــروع 
کنند به بررسي جدي و گفت وگو با ساير اعضاي برجام 
نه اين حرف هاي مطبوعاتي که برخي ها براي فروش 
سالح مي زنند، بلكه حرف هاي واقعي مبتني بر برجام 
آن وقت خواهند ديد که چاره اي نيســت جز اينكه 

اقداماتشان را شروع کنند.
ما به دنبال اجراي برجام هستيم. مقام معظم رهبري 
در سخنراني 19دي فرمودند اگر آمريكا تعهدات خود 
را اجرا کند و تحريم ها را بــردارد، ما به تعهدات خود 
برمي گرديم و اين در باالترين سطح اعالم شد. راهكار 
دشوار نيست. آنها مي توانند همين امروز بيانيه بدهند 
که مي خواهند به برجام برگردند. ما هم در ســطح 
رئيس جمهــور اعالم خواهيم کرد بــه محض اينكه 
آنها برگردند، ما هم اقدامات جبراني خود را متوقف 
مي کنيم. در مرحله بعد مي توانند دســتور اجرايي 
بدهند. مي توانند دستور اجرايي را اول صادر کنند؛ ما 
هم دستور را اول صادر مي کنيم؛ يعني کاماًل مشابه 
آنها عمل مي کنيم. اگر بيانيه دهند، بيانيه مي دهيم، 
اگر آقاي بايدن فرمــان اجرايي داد، رئيس جمهور ما 
دستور مي دهد به سازمان انرژي اتمي که مراحل را 
آماده کنند؛ اگر فرمان اجرايي رئيس جمهور آمريكا 
عملياتي شد-يعني ما توانستيم نفت بفروشيم و پول 
آن را برگردانيم و پول هاي بلوکه شده برگشت-ما هم 
شروع به اجرا مي کنيم؛ اگر تمام تعهدات را يكجا انجام 
دادند، ما هم يك جا انجام مي دهيم. موضوع پيچيده 
و تعليق به محال کردن نيست. اين مي تواند براساس 
يك زمانبندي کامال معقول اجرا شود. نماينده ويژه 
اتحاديه اروپا آقاي بورل 2تا شغل دارد. من مي خواهم 
2شغل ايشــان را به اتحاديه اروپا يادآوري کنم؛ يك 
شغل ايشــان نماينده عالي اتحاديه اروپاست و يك 
شغل ديگر ايشان هماهنگ کننده کميسيون مشترك 
برجام براساس برجام و قطعنامه 2231است. ايشان 
مي تواند اين ترتيبات اجرايــي را هماهنگ کند. در 
اينجا هم نياز به مذاکــره وجود ندارد. وقتي ترتيبات 
هماهنگ شــد و آمريكا تعهدات خــود را اجرا کرد، 
آمريكا به عضويت برجام برمي گردد. اين بازگشت به 
عضويت اتوماتيك نيست. آنها تصميم گرفتند خارج 
شوند، اما نمي توانند تصميم بگيرند برگردند، ولي خب 
اگر آمريكا تعهداتش را اجرا کند، کسي نمي خواهد با 
عضويت آمريكا در برجام مخالفت کند. بر مي گردد به 
برجام و آن وقت است که مي توان در قالب 1+5راجع 

به آينده گفت وگو کرد.

تيم سياســت خارجي بايدن بيگانه با 
برجام نيستند و دست اندركار برجام بودند. علت 
اين دست دست كردن آنها چيست؟ چون زمان در 
حال سپري شدن است و شايد با روي كار آمدن 

دولت جديد در ايران، مسير برجام بسته شود.
سياست جمهوري اسالمي در رابطه با برجام خيلي 
ارتباطي با دولت ها ندارد و اين سياســتي است که 
در سطح نظام اتخاذ شده است و من تقاضايم از همه 
دوســتان هردو جناح اين اســت که موضوع برجام 
را موضوع انتخاباتي نكنند. موضــوع برجام موضوع 
معيشت مردم و شناســايي حقوق ايران است. البته 
حقوق ايران شناسايي شــده؛ االن چيزي که مانده و 
در دوران ترامپ به هم خورد، بحث معيشــت مردم 
است و االن اين است که بايد حل و جنگ اقتصادي 
بايد متوقف شود و اين موضوع دعواي داخلي نيست. 
دســتاوردهاي ما براي شناسايي حقوق ملت محقق 
شده؛ پروژه امنيتي سازي  ايران که اسرائيل و آمريكا 
دنبالش بودند به هم ريخته است و نتيجه آن را ديديم. 
قباًل آمريكا هر زمان اراده مي کــرد، قطعنامه فصل 
هفتمي عليه ايران تصويب مي شــد، اما در چند ماه 
گذشته آمريكا 2بار به شــوراي امنيت رفت و قبل از 
آن هم 2بار رفته بود حتي در ســطح رئيس جمهور 
و شكســت خوردند؛ در مجمع عمومي با 110رأي 
منفي در برابر10رأي مثبت شكســت خوردند. اين 
يك فاجعه تاريخي براي آمريكاست که بدترين وزير 
خارجه آمريكا يعني پمپئو براي آمريكايي ها به ارمغان 
آورد. براي معيشت مردم و پايان جنگ اقتصادي ما 
دعواي جناحي و انتخاباتي نداريم و بايد همه بدانند 
برجام موضوعي اســت که در سطح رهبري پيگيري 
مي شود و سياست هاي ما در اين زمينه در هر دولتي 
که باشــد، تغيير نخواهد کرد. امــا اينكه چرا آمريكا 
تعلل مي کند، به دليل شرايط ويژه داخلي آمريكاست. 
نبايد دست کم بگيريم که آمريكايي ها با يك بحران 
مشروعيت مواجه شده اند و با يك بحران همبستگي 
ملي مواجهند. رئيس جمهور سابق آمريكا رهبر يك 
شورش عليه نماد آمريكا شد. اگر شــما دنبال نماد 
آمريكا باشيد کاخ سفيد را به شما نشان نمي دهند، 
کنگره آمريكا را نشان مي دهند. اين اتفاق کمي نبود؛ 

لذا ســردرگمي در آمريكا يك واقعيت است؛ اينكه 
چرا تعلل مي کنند را بايد از آمريكايي ها پرســيد. اما 
هرچه بيشتر تعلل کنند، آمريكا ضرر مي کند و وجهه 
سياست خارجي آمريكا ضربه مي خورد و نشان دهنده 
اين خواهد بود که دولت آقاي بايدن نمي خواهد خود 
را از ميراث شكست خورده ترامپ نجات دهد و من فكر 
نمي کنم اين تصويري باشد که آقاي بايدن بخواهد از 

خودش نشان بدهد.
اما اين موضوع كه اشاره كرديد معيشت 
مردم است. هر يك ســاعت و يك روز كه عقب 

بيفتد به ضرر معيشت مردم است.
بله. البته ما در معيشت مردم بايد نگاهمان به داخل 
باشــد، اما حتما مي خواهيم اين جنگ اقتصادي که 
عليه مردم است، زودتر خاتمه يابد. اما در کنار اينكه 
اين جنگ اقتصادي به مردم ما ضرر مي زند، ادامه اين 
روند وجهه دولت آمريــكا را در دنيا تخريب مي کند؛ 
يعني نشــان مي دهد دولت جديد آمريكا از سياست 
دولت قديمي فاصله نگرفته است و اين براي آمريكا 
خطرناك اســت و به همين دليل دولت آقاي بايدن 
بايد دنبال يك فرصت ســريع تر بگردد که خود را از 
اين بحران بين المللي نجات دهد. آقاي ترامپ ميراث 
خوبي براي آقاي بايدن نگذاشــته کــه آقاي بايدن 
سعي کند اين ميراث را بيشتر نگه دارد. او بايد هرچه 
سريع تر خرابه روابط خارجي که ترامپ به او تحويل 

داده را اصالح کند.
سؤالي كه ممكن اســت براي برخي 
مطرح باشد اين است كه آيا تجربه برجام تجربه 
پايداري در سياست خارجي ايران است يا ممكن 

است بازگشت به عقب داشته باشيم؟
دولت هــا تأثير گذار هســتند و مردم هــم انتخاب 
مي کنند. دولت آينده ممكن اســت بــر اثر انتخاب 
مردم دولتي باشد که نسبت به سياست خارجي نحوه 
ديگري عمل کند و راهكار ديگري را برگزيند. اين حق 
مردم است که در مورد دولت آينده تصميم بگيرند، اما 
من احساس مي کنم که برجام تصميم کل نظام بوده 
و تصميم يك دولت نبوده که دولت بعدي بخواهد با 
آن مخالفت کند؛ تصميمي بوده که کل نظام گرفته 
اســت. گروهي از دوســتان گفتند برجام يك جسد 

ظريف در گفت وگو با همشهري:

توضيح

گزارش

 روحاني: با ديپلمات هايمان 
به جنگ آمريكا مي رويم

رئيس جمهور روز پنجشنبه در مراسم بهره برداري رسمي از 5پروژه 
بــزرگ وزارت صمــت، رد اعتراض آمريــكا در ديــوان بين المللي 
دادگستري الهه را يك موفقيت بسيار بزرگ براي دولت تدبيرواميد 
دانست. اعتراض آمريكا به صالحيت نداشتن اين ديوان در رسيدگي به 
پرونده شكايت ايران به خاطر تحريم هاي آمريكا بود. با رأي چهارشنبه 
گذشته ديوان الهه، پرونده شكايت ايران وارد مرحله رسيدگي ماهوي 
شد. حســن روحاني با اشــاره به همين موضوع گفت: اين چندمين 
پيروزي اســت که دولت در دادگاه بين المللي الهــه در برابر آمريكا 
به دست مي آورد و اين بسيار مهم است. اين قدرت و عظمت براي ملت 
بزرگ ايران در برابر يك ابرقدرت است. وقتي بحث مي شود در جنگ 
سياسي، آنها صدها هزار کارشناس و متخصص در کنار خود دارند و ما 

با عده اي معدود از ديپلمات ها به جنگ آنها مي رويم.
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
با اشاره به حكم صادر شده تصريح کرد: دادگاه الهه يك دستور موقت 
و قرار موقت صادر کرد که آمريكا بايد همه تحريم ها را در امور انساني 
بالفاصله قطع کند، تحريم ها را کنــار بگذارد. البته آمريكا به آن رأي 
عمل نكرد، ولي يك تخلف جديدي بود، اين جنايت جديدي بود. يك 
دادگاه مهم بين  المللي، تقريبا به اتفــاق آراي قضات، همه 11قاضي 
عالي رتبه به اتفاق عليه آمريكا رأي دادند و اين يك موفقيت بســيار 
بزرگ بود. بعد ما به مرحله بعد رفتيم. مرحله اينكه آمريكايي  ها گفتند 
اصال اين دادگاه صالحيت رسيدگي به اصِل شــكايت ايران را ندارد. 
ماه هاست بحث مي شود، حقوقدان هاي ايران و آمريكا روبه روي هم در 

دادگاه الهه لوايح را تبادل مي کنند و اين مسئله بسيار مهمي است.
او با اشاره به پيروزي هميشگي دولت تدبيرواميد در دادگاه الهه تأکيد 
کرد: يك بار مرحوم دکتر مصدق به دادگاه رفــت و در تاريخ ما ماند، 
در اين دولت چندين نوبت به دادگاه بين المللي رفتيم و بحمداهلل تا 
امروز هميشه پيروز بوديم. در همه مراحل پيروز بوديم. البته دعواي 
اصلي ماهوي راجع به اين پرونده هنوز در آينده اســت، ولي در اين 
مرحله آمريكايي ها خيلي تالش کردند که به دادگاه ثابت کنند شما 
نمي توانيد به اين مسئله رسيدگي کنيد. الحمدهلل ديروز اين رأي راجع 
به صالحيت دادگاه صادر شد و اين يك موفقيت حقوقي بزرگ براي 

جمهوري اسالمي ايران بود.

چرا بايدن  از »برجام« حرفي نزد
درمقطــع کنونــي چنين به نظر مي رســد که  ادامه از 

اياالت متحــده همچنان براي شــكل دهي به صفحه اول
سياست  مطلوب خود درقبال ايران و برجام در حال بررسي است و نياز 
به هماهنگي بيشتري با شــرکاي اروپايي خود دارد، چراکه برخالف 
ترامپ که به هيچ وجه قائل به مشورت نبود، بايدن روي حمايت آلمان، 

انگلستان و فرانسه حساب ويژه اي باز کرده  است.
نكته ديگري کــه بايد مدنظر قرار گيــرد، محدوديت هاي راهبردي 
پيرامون اظهارنظر درباره برجام است؛ به اين معني که در شرايط کنوني 
هر نوع موضع گيري بايدن مستلزم پذيرش تعهداتي است که مي تواند 
براي اياالت متحده دردسرساز شــود و محدوديت هايي را براي اين 
کشور به وجود آورد. بايدن ترجيح  داد به مسائل حياتي آمريكا در حوزه 
سياست  خارجي از قبيل کيفيت روابط با چين و روسيه بپردازد که از 
اولويت اساسي تري براي اين کشور برخوردار است و فعال از اظهارنظر 
درباره برجام و نحوه تعامل با ايران صرف نظر کــرد. او اگرچه دراين 
سخنراني قصد نداشت زمينه ساز دلسردي عربستان شود، اما از طرف 
ديگر نمي خواهد خطاي استراتژيك ترامپ را تكرار کند که به عربستان 
سالح فروخت و منافع نظامي را به کشتار مردم يمن ترجيح داد. بايدن 

قصد ندارد از جنايتي که در يمن درحال وقوع است حمايت کند.
بايد به اين نكته هم توجه کرد که تفاوت هاي سياست ورزي در ترامپ 
و بايدن سبب مي شود رئيس جمهور جديد اياالت متحده با طمأنينه 
بيشتري نسبت به موضع گيري درباره برجام عمل کند. ترامپ بازرگاني 
بود که کارنامه سياسي روشني نداشت، اما بايدن بيش  از 40سال در 
صحنه سياسي اين کشور فعاليت کرده است و مي داند در حوزه هاي 
راهبردي مانند برجام چگونه بايد برخورد کند. او با وجود اينكه به خوبي 
از اهميت ايران در معادالت خاورميانه اي اياالت متحده آگاه  است، اما 
مي خواهد نشــان دهد عجله اي براي بازگشت به برجام ندارد. بايدن 
نمي خواهد مانند ترامپ با موضع گيري هاي ساختارشكنانه، منافع 

حياتي آمريكا را به خطر بيندازد.
ازسوي ديگر برخي معتقدند ايران و اياالت متحده بي سر و صدا درحال 
پيش بردن روند مذاکرات براي بازگشت به برجام هستند درحالي که 
بايد گفت قرائني براي اثبات وجود مذاکــره نهاني ميان دوطرف در 
دست نيست و نبايد شرايط کنوني را همانند وضعيتي که به مذاکرات 
مسقط انجاميد، دانست. موضوع اين است که بحران کرونا به يكي از 
اصلي ترين دغدغه هاي دولت آمريكا تبديل شده؛ شيوع اين ويروس 
بيش از 400هــزار آمريكايي را به کام مرگ کشيده اســت و بيكاري 
کم سابقه اي به دنبال داشته که دولت اياالت متحده مي کوشد با تزريق 
منابع جديد، بر چالش هاي پديد آمده فائــق آيد، اما اين بدان معني 
نيست که ابتكار عمل در حوزه سياست  خارجي به ويژه درباره ايران 
از بايدن سلب شده باشد، چراکه ترکيب جديد تيم سياست خارجي 
او نشــان مي دهد اولويت بندي هاي حساب شده اي براي  حل وفصل 
مشكالت اين کشــور در حوزه روابط خارجي طراحي شده است؛ از 
شكل دهي روابط با چين و روسيه گرفته تا عربستان، ايران و اسرائيل.

برجام موضوعي جناحي نيست بلكه معيشت مردم است، اين تأكيد محمدجواد ظريف، 
وزير امورخارجه در مصاحبه يك ساعته با همشهري است، ظريف در واپسين ماه هاي گفت وگو

فعاليت دولت دوازدهم و يك ماه بعد از حضور جو بايدن در كاخ سفيد بر اين باور است كه 
رئيس جمهور جديد آمريكا، يك خرابه تحويل گرفته و او براي سامان دادن به اوضاع، به زمان نياز دارد، 
وزيرخارجه در اين مصاحبه يك بار ديگر به دفــاع جانانه از برجام مي پردازد و منتقدان را به خراب 

نكردن پل هاي پشت سر دعوت مي كند.

جوابيه روابط عمومي مجلس به يك گزارش
روزنامه همشهري در گزارشــي با عنوان »ورود قاليباف به ديپلماسي از مسكو« در صفحه 
ايران مورخ دوشنبه 13بهمن، گمانه زني ها درباره پيامي از طرف جمهوري اسالمي ايران به 
روسيه و ماموريت رئيس مجلس براي ابالغ اين پيام در سفر به مسكو را محل توجه قرار داد. 
کم وکيف اين سفر با توجه به شرايط بيماري کرونا و پروتكل هاي مالقات والديمير پوتين 
رئيس جمهور روســيه با اماواگرهايي مواجه شــده بود. اداره کل فرهنگي و روابط عمومي 
مجلس با ارسال جوابيه کوتاهي به همشهري، بدون اشاره به جزئيات، اشتباهاتي را متوجه 
اين گزارش دانست. در متن ارسالي آمده است »خبر مذکور صرفا براساس اطالع منبع آگاه 
و اخبار غيررسمي منتشر شده؛ متاسفانه داراي اشتباهات متعددي است و به نظر مي رسد 
ادعاي اين روزنامه درباره قرنطينه 15روزه رئيس مجلس در روسيه حاصل تصورات همان 

منبع آگاه روزنامه همشهري است.«

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

برجام را انتخاباتي نكنيد
متعفن است، اما ديدند که نظام چنين حرفي نمي زند. 
البته هيچ کس نسبت به روش غرب خوشبين نبوده و 
خوش خيالي نداشته و کساني که مذاکره کردند شايد 
بيش از همه، با بي اعتمادي مذاکره کردند. يك واژه را 
قرض بگيرم؛ با دلواپسي مذاکره کردند، ولي دلواپسي 
بايد از طرف مقابل باشد نه از طرف خودي. ما در مقابل 
ديگران دلواپس منافع ملي هستيم و نه از بابت اينكه 

خودي ها درباره منافع ملي کوتاهي کنند.
برجام نتيجه توافق ايــران و آمريكا 
بود. درست است ما در قالب 1+5مذاكره كرديم، 
اما خروج آمريكا از برجام نشــان داد كه برجام 
بدون آمريكا بي خاصيت اســت و كسي به آن 
پايبند نيست. االن شاهديم اروپايي ها به خصوص 
فرانسه كه در همان برجام عامل مخرب بود، فعال 

شده است.
ببينيد شما به برجام فقط از بعد معيشتي نگاه کرديد 
و اقتصادي. برجام خاصيت هاي زيادي داشت. درواقع 
آنچه رژيم صهيونيستي را از برجام هراسان کرد، پايان 
دادن به اجماع امنيتي عليه ايران بود. آمريكايي که 
هرگاه اراده مي کرد 5رأي مثبت اعضاي دائم شوراي 
امنيت را داشت، اين بار نتوانست جز رأي خودش و 
يك کشور ديگر هيچ رأي ديگري داشته باشد و 2 رأي 
منفي هم از اعضاي دائم گرفت؛ درحالي که نياز نبود 
رأي منفي بدهند. لذا نفرماييد برجام بي خاصيت شد. 
برجام در 2هدف عمده يعني پايــان دادن به اجماع 
امنيتي عليه ايران از طريق پايان دادن به تحريم هاي 
شوراي امنيت عليه ايران و شناسايي حقوق هسته اي 

ايران موفق بود. 
االن هيچ کس به ايران نمي گويد نمي تواني غني سازي  
داشته باشــي. آن وقت نه فقط آدم هاي افراطي مثل 
بولتون مي گفتند، بلكه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد و شوراي حكام مي گفتند. امروز نمي توانند اين 
حرف را بزنند. وقتي هم آمريكا اين حرف را مي زند، 
تنها مي ماند و اين دستاورد هاي ملت ايران از برجام 
است. اتفاقا براي اينها ما آمريكا را نياز داشتيم؛ چون 
اگر آمريكا همراه نمي شد، مي توانست قطعنامه پايان 
قطعنامه ها يعني 2231را وتو کند. اينكه چرا ضرورت 
داشت با آمريكا مذاکره شــود، اين بود که وتو نكند 
و حاال آن قطعنامه ها پايان يافته اســت. االن آمريكا 
چه کار کرده؟ از قلدري خود اســتفاده کرده و برخي 
کشورهاي ديگر هم نشان دادند استقالل اقتصادي 
ندارند و شرکت هايشان قبل از اينكه به پايتخت هاي 
خود پاسخ بدهند به واشــنگتن نگاه مي کنند و اين 
يك بيدارباش جدي براي نظام اقتصادي جهاني بود. 
يك آدمي که در 3هفته آخر رياســت جمهوري اش 
مي گفتند برکنارش کنيد چون تعادل ندارد، چنين 
تأثيري بر اقتصاد کشــورها  گذاشت. شما خاطرتان 
هست در چند هفته آخر مي گفتند از کنگره با ارتش 
آمريــكا صحبت کردنــد نكند آقــاي ترامپ جنگ 
هســته اي راه بيندازد. اروپايي هــا فهميدند چنين 
آدمي کنترلش بر اقتصاد اروپا از خود آنها بيشتر است 

و اين يك بيدارباش براي دنيا بود.
برجام توافقي بود که خواصش ادامه يافت؛ هم حقوق 
هســته اي و هم پايان دادن به امنيتي ســازي  ايران. 
اما در حوزه اقتصادي آمريكا قلــدري کرد. آن زمان 
آمريكا را براي آن 2 هدف نياز داشــتيم، ولی امروز 
به آمريكا براي آن  2 هدف نياز نداريم. اروپا به آمريكا 
نياز دارد بــراي اينكه بتواند رفتار قانونمند داشــته 
باشد. االن وقتش اســت که آمريكا بتواند خود را به 
اجماع برگرداند. آمريكا اهرم اساســي خود را عليه 
ايران از دست داده؛ يعني قطعنامه هاي فصل هفتمي. 
امروز شــرايط به گونه اي شــده که آمريكا يك سال 
کار مي کند و يك پيشنويس قطعنامه مي دهد. بعد 

قطعنامه 35بندي را تبديل به 
3بند مي کند. بــاز فقط 2رأي 

مثبت مي آورد و 11رأي ممتنع و 2رأي منفي. شرايط 
قبل از برجام براي آمريكا قابل بازگشت نيست.
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مرضيه نورعلي
خبرنگار

110دســتگاه اتوبوس و ميني بــوس از امروز به چرخــه ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران اضافه مي شــوند؛ پيش از پايان سال نيز 

40دستگاه اتوبوس ديگر وارد خطوط اتوبوسراني خواهند شد
اتوبوس هاي تازه نفس عليه موج چهارم كرونا

تصوير»شهر امن« از نگاه زنان هنرمند
 گزارشي از رويداد بزرگ هنري بانوان با موضوع »تهران شهري براي همه زنان«

و گذر نمايشگاهي »جان زندگي«
روي بوم نقاشــي تعدادي از دختــران، نمايي از 

سياهي معابر به تصوير كشيده شده است؛ برخي زنان
هم سعي كرده اند كه محله اي قديمي از تهران را 
نقاشي كنند كه ديوارهايشــان پر از رنگ و شادي شده است. 
دختراني هم سوژه شان مادران بوده كه در البه الي آنها نقاشي 
مادري با فرزند در آغوش خودنمايي مي كند. و البته يك نقاشي 
از تصوير زني كه از پشت پنجره خانه گويي با حسرت به خيابان 
نگاه مي كند نيز جالب توجه است. آن طرف تر برخي با پارچه هاي 
سفيد مشغول ســاختن حجم هاي گرد و مجسمه  هستند كه 
معلوم نيســت در پايان كار چه خواهند شــد. تحرير كلمه 
»فاطمه«، »مادر«، طراحي آثار حجمي با موضوع »يادبود ۱۷هزار 
زن شهيد، جانباز و آزاده«، ريسه  بافي و نمايشگاهي از عكس 
زنان و شهر بخشــي از رويداد هنري بانوان با موضوع »تهران، 
شهري براي همه زنان« و 6گذر نمايشــگاهي »جان زندگي« 
است؛ رويدادهايي كه همزمان با ميالد حضرت فاطمه زهرا)س(، 
روز زن و گراميداشت مقام مادر در فرهنگستان هنر و 6نقطه از 
شهر تهران )برج ميالد، ميدان شهدا، افسريه، تئاتر شهر، ميدان 
آزادي و پارك ملت( با محتواي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با 
بانوان بر پا شــده اســت. از اين ميان، رويداد نمايشگاهي و 
كارگاهي »تهران، شــهري براي همه زنان« ديروز پس از 4روز 
فعاليت در فرهنگســتان هنر بــه كار خود خاتمــه داد اما 
بازارچه هاي جان زندگي و دســتاوردهاي زنــان و مادران تا 

22بهمن برقرار خواهد بود.

تالش براي همصدايي
زنان هنرمند، در كارگاهــي كه با حضور 105نفــر از هنرمندان در 
نمايشگاه »تهران، شهري براي همه زنان« برگزار شد، به خلق آثاري 
پرداختند كه قرار است نيازهاي زنانه شهر و روايت شان از شهر تهران 
را در قالب اثر هنري به نمايــش دربياورد. به همين منظور، مجموعه 
فرهنگي هنري صبا در فرهنگســتان هنر، از 14بهمن، ميزبان زنان 
هنرمندي شد كه با تصويرسازي به زنانه تر شدن چهره شهر كمك  كند.

در اين نمايشگاه هر هنرمندي در فاصله تعريف شده مشغول به كار 
شد. سيم، كاغذ، پارچه، يونوليت، خمير، رنگ، چكش، اره، قيچي، نخ، 
سوزن، گچ و تابلوهايي كه هنوز آثار روي آن تكميل نشده، بيشترين 

چيزهايي هستند كه در اينجا به چشم مي خورد.
اينجا صرفا يك نمايشگاه ساده و بي سر و صدا نيست. اغلب آثاري كه 
زنان تصميم گرفته اند در اين رويداد خلق كنند، پيچيده اند و شامل 
يك تعريف انتزاعي مي شــوند. چند مدل كفش زنانه كه قرار است 
روي آن اثري خلق شود، تنديســي كه در دل آن چهره هنرمندي 
بيرون مي آيد، سيم هايي كه با كاغذهاي بازيافتي قرار است تبديل به 
مجسمه شوند، همگي نشان از تفكري دارند كه قرار است به ايده اي 
براي زنانه و مادرانه تر شدن شهر تهران ختم شود. گروه زيادي از زنان 
هم چيزي كه چهره شهر براي زنانه شــدن به آن نياز دارد را از دل 
رنگ ها بيرون مي كشند تا با قلم شــان تابلويي براي بيان مشكالت 

خلق كنند.
در اين نمايشــگاه پيشكســوتان عرصه هنر، در كنار دانشجوياني 
كه آمده اند تا تجربه كسب كنند منظره چشــم نوازي را ساخته اند. 
 ســاعت هاي اوليه افتتاحيه هر كسي مشــغول به كار خودش بود و 

تعاملي بين افراد ديده نمي شــد اما در روز پايانــي باتجربه ترها به 
تازه واردها كمك كردند و جوان ترها هم ايده هاي خالقانه خودشان را 

با پيشكسوتان شان در ميان مي گذارند.
در اين رويداد، عالوه بر كمكي كه باتجربه ترها به جوان ترها مي كنند، 
براي هر رشته هنري يك سرپرســت درنظر گرفته شده تا در تعامل 
كامل با هنرمندان باشــد. فاطمه كركه آبادي، سرپرســت كارگاه 
گرافيك در رويداد »تهران، شهري براي همه زنان« گفت: »از بين آثار 
منتخب، نمايشگاهي در خانه هنرمندان برپا مي شود. ايده برگزاري 
نمايشگاه در قالب وركشاپ ايده بسياري خوبي بود. زناني كه هنرمند 
پيشكسوت هســتند در كنار جوان ترها كار مي كنند و روي يكديگر 
تأثيــر مي گذارند. من مطمئن هســتم ايده هاي خوبــي از دل اين 

نمايشگاه بيرون مي آيد.«
هركدام از زنان صبح تا عصر در اين نمايشگاه مشغول به پايان رساندن 
كار خود هستند تا درنهايت بتوانند آثاري كه خلق كرده اند را در خانه 
هنرمندان تهران به نمايش بگذارند. هر تيشه اي كه به چوب ها زده 

مي شود، هر فرزي كه سنگ ها را مي برد، هر قلمي كه طرحي روي بوم 
مي زند، همگي يك هدف دارند؛ اينكه صداي زنان شهر خود باشند.

گذري با محتواي فرهنگي اجتماعي
همزمان با رويداد»تهران، شهري براي همه زنان« در 6 نقطه از شهر 
تهران نيز نمايشگاهي با عنوان »گذر جان زندگي« به همت اداره كل 

امور بانوان شهر تهران طراحي و اجرا شده است.
اين نمايشگاه در 6 پايگاه و دربرج ميالد تهران، ميدان شهدا، افسريه، 
تئاتر شهر در چهارراه وليعصر، ميدان آزادي و پارك ملت با محتواي 
فرهنگي و اجتماعي مرتبط با بانوان بر پا شده است. در نمايشگاه »گذر 
جان زندگي« مخاطبان با بخش هاي متفاوتي روبه رو مي شوند كه هر 

بخش نمايانگر توانمندي زنان ايراني است.
 ديدگاه اصلي اين نمايشــگاه تزريق ابعاد متفــاوت از نگاه زنان به 
جامعه است و بيشتر به مشاركت بانوان اشــاره دارد. اين نمايشگاه 
از بخش هاي متفاوتي تشكيل شده كه در قسمتي از آن عكس زنان 

و شهر  به نمايش گذاشته شــده كه حضور زنان در شهر را به تصوير 
كشيده است. بخش ديگري از اين نمايشگاه ازجمالتي تشكيل شده 

است كه نقش زن در كالم بزرگان را نشان مي دهد.
يكي ديگر از بخش  هاي نمايشــگاه »گذر جان زندگــي« از بريده 
روزنامه هايي از زنان موفق ايراني كه پــس از انقالب تيتر روزنامه ها 
شده اند، تشكيل شده است. در اين بخش شهروندان با نقش زناني كه 
در طول تاريخ 40ساله انقالب توانسته اند تيتر يك جرايد را به خود 

اختصاص دهند بيشتر آشنا مي شوند.
بخش ديگري از نمايشــگاه به زنان الهام بخش اختصاص داده شده 
اســت. در اين قســمت مخاطبان مي توانند قصه هاي تصويرسازي 
شده از اين زنان را تماشــا كنند. زناني كه در مسير زندگي با تحمل 
ابعاد متفاوتي از سختي، نمودي از استقامت را به تصوير كشيده اند و 

توانسته اند از سختي ها پلي براي موفقيت بسازند.
بخش ديگر از اين نمايشگاه نيز با اختصاص عنوان »هنر تعاملي«، اين 
فرصت را در اختيار بانوان قرار داده كه با حضور در اين بخش ديواره اي 
را با گل و آويزهاي درخشان به سليقه خود تزئين كنند. در كنار تمام 
اين بخش ها، ديواره اي نيز به دلنوشــته هاي شــهروندان خطاب به 
مادران اختصاص داده شــده كه مخاطبان اين جمالت را در داخل 
پاكت گذاشته و در نهايت به بهترين جمالت هدايايي اهدا مي شود. 
زهرا بهروز آذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران، درباره هدف از 
اين گذر گفت: »هدف كلي ما در اين برنامه ها افزايش آگاهي بانوان 
نســبت به نقش تأثيرگذار آنان در مديريت و تحكيم بنيان خانواده 
اســت. اين برنامه ها با تأكيد بر رويكرد زن و معنويت، زن و تحكيم 
بنيان خانواده، زن و گفت وگوي بين خانواده، زن و انقالب اسالمي، زن 
و تاب آوري، زن، نشاط، ورزش و سالمتي، زن و مشاركت اجتماعي، 

زن و كارآفريني و اشتغال، برگزار مي شود.«
از سوي ديگر به مناسبت دهه فجر بازارچه هاي جان زندگي در مناطق 
يك، 3، 7، 9، 11، 12، 17 و 22 شكل گرفته است؛ بازارچه هايي كه 
در آنها دست سازه هاي زنان شهر با عنوان »جان زندگي« به نمايش 
عموم گذاشته شده تا ضمن فروش به ديده شدن آثار بانوان هنرمند 

سرپرست خانوار كمك كنند.

برپايي 6بازارچه از دست سازه هاي مادران
در هر يك از اين بازارچه ها به طور ميانگين 160زن سرپرست خانوار 
با نمايش مهارت هاي خود و با عنوان كار در منزل توانســته اند هنر 
دســت خود را به فروش برســانند. همچنين اداره كل امور بانوان 
مســير ويژه ديگري با عنوان مراكز كوثر نيز براي بانوان سرپرست 
خانوار تدارك ديده است. يكي از بازارچه ها با نام »دستاورد مادران 
تهران« در بوستان ملت افتتاح شده تا در آن كسب وكارهاي خانگي 
در قالــب 20غرفه از دست ســازه هاي مادران عرضه شــود. كاظم 
كمالي نسب، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه3 در 
اين رابطه گفت: »در اين بازارچه دست سازه هاي مادران تهراني از 
قبيل زيورآالت، صنايع دستي، گل هاي تزئيني، محصوالت خانگي 
خوراكي، خشــكبار و... عرضه مي شود. بازارچه يك فرصت شغلي و 
حمايتي براي اين افراد به شمار مي رود كه به مدت 10روز از 12 تا 
22بهمن از ساعت 10صبح تا 19 در پارك ملت برپاست. اين بازارچه 
نخستين نمايشگاه خوداشــتغالي زنان سرپرست خانوار است كه با 
حضور 100زن سرپرست خانوار به صورت پايلوت در بوستان ملت 
برپا شد.« به گزارش همشهري در نمايشگاه »جان زندگي« يك گذر 
ويژه زنان تزئين شده و هدايايي متناسب با روحيه زنان به اين قشر 

از جامعه اهدا مي شود.

يادداشت

هواي پاك؛ اولويت آخر 

نخستين هشدار جدي درباره آلودگي 
هواي پايتخت در سال1374 در قالب 
بيانيه اي موسوم به »هواي تهران74« 
منتشر شد. در اين بيانيه براي نخســتين بار آلودگي هواي تهران 
به عنوان يك بحران ملي كه راه مقابله با آن عزم ملي است، مطرح 
شد. در سال1378 تالش براي تدوين طرح جامع كاهش آلودگي 
هواي تهران آغاز شد و يك سال بعد، برنامه جامع كاهش آلودگي 
هواي تهران با 7محور به تصويب رســيد. به رغــم برخي اقدامات 
مثبت براي اجراي اين برنامه همچون حذف ســرب از ســوخت و 
استاندارد يورو2 براي خودروها كه تا آن زمان از استانداردي تبعيت 
نمي كردند، متأســفانه بخش عمده اي از تكاليف تعيين شده، طي 
سال هاي بعد و با تغييرات مديريتي كشور مشمول زمان شد. با وجود 
آيين نامه هاي متعدد وضع شده براي مقابله با آلودگي هواي شهرها 
و احكام قوانين برنامه اي، تداوم آلودگي هواي تهران و تسري آن به 
شهرهاي بزرگ موجب شــد تا قانون جديدي تحت عنوان »قانون 

هواي پاك« در سال 1396تصويب و ابالغ شود.
حال با گذشــت بيــش از 3ســال از ابــالغ قانون هــواي پاك و 
آيين نامه هاي اجرايي آن، آنچه در عمل مشخص است، آنكه بخش 
عمده اي از تكاليف در ظرف زماني مقرر در قانون محقق نشده است؛ 
عدم  ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني و ديزلي، روند ُكند از رده 
خارج كردن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده، توزيع نامناسب 
سوخت استاندارد در كالنشهرها و محورهاي مواصالتي، توسعه و 
نوسازي كند ناوگان حمل ونقل عمومي، مصرف سوخت نامناسب 
در صنايع و نيروگاه هاي كالنشهرها به ويژه در 6ماهه دوم سال، اجرا 
نشدن طرح كهاب و عدم انجام بسياري از محورهاي مؤثر ديگر در 
كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ حكايت از عدم كارايي قانون 
هواي پاك به عنــوان محملي قابل اتكا بــراي برون رفت از معضل 

آلودگي هوا در كالنشهرها دارد.
نكته قابل توجه درباره خيل قوانين، مصوبات و آيين نامه ها در موضوع 
آلودگي هوا اين اســت كه چرا با انبوهي از مصوبات عقيم مانده در 
اين باره مواجه هســتيم؟ و آيا در زمان تصويب قوانين به بسترها و 
سازوكارهاي اجرايي و امكان حصول آن توسط سازمان هاي مسئول 
توجه نمي شود؟ گويا قانون هواي پاك و آيين نامه هاي اجرايي قانون 
با مشاركت همه دستگاه هاي متولي تهيه و تصويب شده است، پس 
چگونه است كه به اذعان سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان ركن 
محوري و نظارتي اجراي اين قانون، بخش اعظمي از مواد پيش بيني 
شــده در قانون هواي پاك با گذشت 3ســال همچنان روي زمين 
مانده است؛ چنان كه دستگاه هاي اصلي مســئول كنترل و كاهش 
آالينده هاي منابع ثابت و متحرك هوا همچون وزارت صمت، نفت، 
كشور، نيرو، سازمان ملي استاندارد و... از اجراي بندهايي كه خود در 
قانون به آن متعهد و ملتزم شده اند، بازمانده اند! آيا قانون هواي پاك 
فاقد ضمانت اجرايي اســت يا تدوين قانون با نگاهي آرماني و بدون 
توجه به شرايط واقعي كشور موجب مشــكل در اجراي قانون شده 
است؟ واقعيت اين است كه بســياري از صاحب نظران حوزه تقنيني 
محيط زيســت معتقدند كه اتفاقا قانون هواي پــاك از ظرفيت هاي 
خوبي برخوردار است؛ ارتقاي ضوابط كيفري قانون همچون افزايش 
مسئوليت كيفري اشــخاص حقوقي، افزايش و انسجام مجازات ها، 
استفاده از ابزارهاي اقتصادي، پايش آاليندگي صنايع، حقابه تاالب ها 
و رودخانه ها و مقابله با گردوغبــار، توجه به آاليندگي منابع احتراق 
خانگي، توســعه انرژي هاي تجديدپذير و پيش بيني شعب قضايي 
تخصصي در زمينه آلودگي هوا ازجمله مزيت هاي اين قانون است. با 
وجود اين، آنچه از خروجي اجراي اين قانون و وضعيت كيفي هواي 
شهرهاي بزرگ كشور برمي آيد آن است كه وضع قانون به تنهايي براي 
كاهش آلودگي هوا كافي نيست، بلكه آنچه مهم تر است عزم و اراده 
حاكميت در اجراي قانون است. درحقيقت تا زماني كه مسئله پيش رو 
فاقد اهميت و اولويت درخور براي مجموعه تصميم گيران باشد، صرف 
وجود قانون به خودي خود نمي تواند موجب حل مسئله شود و فقدان 
اهميت و ضرورت موضوع، موجب اجراي ضعيف يا عدم اجرا و در يك 
كالم ناكارآمدي قانون مي شود. حاصل آنكه طي 3سالي كه از تصويب 
قانون هواي پاك سپري شده است، بندهاي قانون به طرق گوناگون 
توسط خودروساز، موتورسيكلت ساز، توليد كننده سوخت، صاحب 
صنعت و ســاير مكلفان به اجراي قانون با توجيهات مختلف تعليق 
شده است. همچنين عمال »قانون هواي پاك« به سرنوشت قوانين 
پيشين حوزه آلودگي هوا، كه گرد زمان آنها را زمين گير كرده دچار 
شده و نتوانسته است مديريت مؤثر آلودگي هوا را رقم بزند. بي شك 
ضمانت اجراي سياست ها و تصميمات كالن ناظر به موضوع آلودگي 
هوا چيزي جز الزامات قانوني نيســت، پايبندي تمامي دستگاه هاي 
مسئول به تكاليف محول شده در قانون مهم ترين وجه اعمال مديريت 
بر منابع آالينده هواســت؛ موضوعي كه به نظر مي رسد از نخستين 
بيانيه در سال1374 تاكنون به واسطه نبود »عزم واقعي« همچنان 

به مثابه بحران ملي محيط زيستي در كشور جوالن مي دهد.

نخستين قطار ملي مترو اين هفته 
رونمايي مي شود

اين هفته و در دهه فجر از نخستين قطار ملي مترو رونمايي خواهد شد 
كه بخش عمده آن در داخل كشور و به دست متخصصان ايراني ساخته 
شده است. به گزارش همشهري، مديرعامل متروي تهران در اين باره 
گفت: براساس ماده54 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه، دولت مكلف 
شده بود كه تا پايان برنامه در ســال1400 يك رام قطار مترو با عمق 
داخلي سازي  85درصد را در دستور كار قرار دهد. علي امام، افزود: در 
15-10سال گذشته هر واگن مترويي كه در كشور مورد استفاده قرار 
مي گرفت با مشــاركت خارجي ها توليد مي شد وحدود 30درصد آن 
داخلي سازي  شده بود و بقيه از خارج وارد مي شد. در تيرماه سال98 
معاونت علمي رياســت جمهوري قراردادي با شهرداري تهران امضا 
كردند تا پروژه ســاخت قطار ملي در مدت 18 ماه انجام شود. او بيان 
كرد: با همه مشــكالتي كه وجود داشت اين اتفاق با همت مهندسان 
و صنعتگران داخلي محقق شده و رونمايي اوليه آن با حضور مقامات 
رسمي انجام خواهد شــد. پس از آزمايش هايي كه در ماه هاي آينده 
انجام مي شود شاهد ورود اين قطار به شبكه مترو تهران خواهيم بود. 
مديرعامل متروي تهران درباره ادامه توليد قطار ملي گفت: اميدواريم 
به زودي با همكاري ســازمان برنامه و بودجه و دولت محترم قرارداد 

انبوه سازي توليد قطار ملي را امضا كنيم.

شينا انصاري
مديركل محيط زيست شهرداري

100دستگاهاتوبوسومينيبوسيكهآبان99رونماييشدهانددرچهخطوطيفعاليتميكنند

مقصدمبدأتعداددستگاه

پايانهشهيدبهشتيميدانامامحسين10دستگاهاتوبوس

پايانهخاورانشهركشهيدبروجردي4دستگاهمينيبوس

چهارراهتهرانپارسميدانرسالت9دستگاهمينيبوس

ميدانرسالتشهركشهيدمحالتي10دستگاهمينيبوس

پايانهعلموصنعتشماليشهركشهيدمحالتي10دستگاهاتوبوس

پايانهتجريشميداندركه5دستگاهمينيبوس

شهركدانشگاهشريفپايانهمترویوردآورد4دستگاهمينيبوس

پايانهآزاديپايانهاستقالل6دستگاهمينيبوس

شميراننوميدانرسالت10دستگاهمينيبوس

پايانهخاورانپايانهوالفجر8دستگاهمينيبوس

پلمديريتميدانصنعت4دستگاهمينيبوس

پايانهمترویايرانخودروپايانهدهكدهالمپيك10دستگاهاتوبوس

پايانهتجريشپايانهمعين10دستگاهاتوبوس

امروز در دومين گام از ورود اتوبوس و 
ميني بوس نو در سال جاري به چرخه گزارش

ناوگان حمل ونقــل عمومي پايتخت 
۱۱0دستگاه از اين وسايل نقليه به شهر تهران اضافه 
مي شود. درحالي كه خبر مي رسد كرونا خيز چهارم 
را برداشته و بعيد نيست كه موج جديد شيوع آن در 
كشور آغاز شود، اضافه شدن ۱۱0دستگاه اتوبوس و 
ميني بوس به خطوط اتوبوسراني تهران مي تواند تا 
حدي به رعايت بهتر فاصله گذاري اجتماعي كمك 
كند و در اين روزهاي سخت خدمات بهتري را به 
شــهروندان ارائه دهد. البته كه نياز پايتخت به 
اتوبوس هاي جديد و ســرحال بيشــتر از اين 
حرف هاســت اما در روزگار سخت اقتصادي، اين 
تعداد كه از سوي مديريت شهري با پيگيري هاي 
زياد تامين شــد، قابل توجه بــود. البته به گفته 
سيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران، 40دستگاه اتوبوس جديد ديگر 

هم پيش از پايان سال به ناوگان حمل ونقل همگاني 
پايتخت اضافه خواهد شد. او در عين حال، اميدوار 
است كه مجلس و دولت با نگاهي درست به شرايط 
فعلي حمل ونقل درون شــهري، سهم بودجه اين 

بخش را در بودجه۱400 كشور افزايش دهند.
به هر ترتيب نوســازي ناوگان حمل ونقل عمومي 
در بخش اتوبوســراني و به خصوص در عصر كرونا 
يك ضرورت محسوب مي شــود؛ بر همين اساس 
شهرداري تهران كه در خط مقدم مبارزه با كروناي 
پايتخت قرار دارد و از ابتداي شــيوع كوويد-۱9 
در تمامي بخش ها، در حال خدمت رســاني است، 
در ماه هاي گذشــته افزودن حداقل 250دستگاه 
اتوبوس و ميني بوس را دنبــال كرد. از اين تعداد، 
پيش تر و در ۱2آبان99 نخســتين ناوگان جديد 
شامل ۱00دستگاه اتوبوس و ميني بوس به چرخه 
حمل وحمل عمومي اضافه شد. اكنون گام دوم ورود 
اتوبوس و ميني بوس فرارسيده و به گفته مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران، از زمان اجراي گام 
اول تا دوم كمتر از ۱00روز مي گذرد. محمود ترفع در 
اين رابطه مي گويد: »انتظار طوالني مدت شهروندان 

سرانجام به پايان رســيد. با احتساب ۱۱0دستگاه 
اتوبوس و ميني بوسي كه امروز وارد ناوگان حمل و 
نقل عمومي تهران مي شوند، مجموعا 2۱0دستگاه 
اتوبوس و ميني بوس به ناوگان شركت واحد اضافه 
شده و 40دستگاه باقيمانده نيز قبل از پايان سال 

اضافه خواهند شد.« 
اگرچه با 250دســتگاه اتوبوس و ميني بوس نياز 
ناوگان خطوط اتوبوســراني برطرف نخواهد شد، 
اما شهرداري تهران در شرايط تحريم و وضعيت 
اقتصادي برنامه هاي ديگري نيز براي نوســازي و 
بازسازي ناوگان اتوبوسراني دارد. انجام تعميرات 
كلي و بازســازي كامل يك هزار دستگاه اتوبوس 
موجود، خريد 80دستگاه اتوبوس دوكابين براي 
خطوط بي آرتي و خريد اتوبوس هاي جديد مورد 
نياز خطوط اتوبوس برقي از محل تبصره۱9 بودجه 
 )PPP( دولت به صورت مشاركت عمومي خصوصي
در دستور كار شهرداري تهران قرار دارد. در عين 
حال، قرار است 250دســتگاه اتوبوس تك كابين 
نيز در ماه هاي آينده به ناوگان اتوبوسراني تهران 

وارد شود.

دســتگاهاتوبوسومينيبوسدر250
6ماههدومامســالبهشهرتهران
افزودهشدهاست.)تاپايانسال(

100دســتگاهاتوبوسومينيبوس
امروزبــهنــاوگانحملونقلعمومي

تهراناضافهميشود

100دستگاهاتوبوسومينيبوس100
آبانماهبهناوگانحملونقلعمومي

تهراناضافهشد

40دســتگاهاتوبــوسومينيبوس40
جديدتــاپايانســالجاريبهشــهر

تهراناضافهخواهدشد
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دستمزد

 زورآزمايي هزينه معيشت 9/2ميليوني 
با مزد۱4۰۰ مجلــس تصميــم دارد تا 

براي مكلف كــردن دولت 
بــه ســاخت دســت كم 
يك  ميليون مسكن در هر ســال و البته تا 
4سال آينده قيام كند. به احتمال زياد فردا، 
نمايندگان بررسي جزئيات طرحي دوفوريتي 
را آغاز خواهند كرد كه هدف آن پايان دادن 
به بحران عرضه مسكن و بازگرداندن رونق به 
بازار ساخت وساز است و جدي ترين مدافع 
اين طرح علي نيكــزاد ثمرين، نايب رئيس 
دوم مجلس و البته وزير راه و شهرســازي 
دولت محمود احمدي نژاد اســت. اين طرح 
در مواردي با اصول قانون اساسي همخواني 
ندارد و بي احتياطي و شتابزدگي نمايندگان 
در تصويب طرح پيشــنهاد شــده مي تواند 
زمينه را براي قيام تورم در كشــور هموار و 
موجي از رانت را به سبب امضاهاي طاليي 
جهت برخــورداري از انبوه سياســت هاي 
حمايتي پيش بيني شده در طرح مجلس بر 

اقتصاد ايران آوار سازد.

مجلس دنبال رونق چيست؟
براســاس آخرين مصوبه كميسيون عمران 
مجلس بــا تصويب طــرح، دولــت وظيفه  
خواهد داشت نياز ســاالنه مسكن كشور را 
براســاس اعالم وزارت راه و شهرسازي، در 
مناطق شهري و روستايي تامين و به نحوي 
برنامه ريزي و اقدام كند تا در 4سال نخست 
اجراي اين قانون، ســاالنه به طور متوســط 
حداقل يك ميليون واحد مسكوني توليد و 
عرضه شود. سياســتگذاري و برنامه ريزي، 
نظارت و ايجاد هماهنگــي با تصويب طرح 

بر عهده شوراي عالي مسكن خواهد بود كه 
قرار است هم رئيس جمهور و هم معاون اول 
او به همراه چند نفر از وزرا و رئيس كل بانك 
مركزي و سازمان برنامه و بودجه در اين شورا 

حاضر شوند.
در اين طرح راه اندازي يك صندوق ملي به 
نام مسكن پيش بيني شده كه هدف اصلي 
آن تجميــع همه منابــع و پول هاي دولتي 
در ارتباط با بخش مســكن عنوان شــده و 
قرار است تمام درآمدهاي مالياتي مرتبط با 
حوزه زمين، مسكن، مستغالت و ساختمان 
به اضافــه پول هاي پيش بيني شــده براي 
بخش مســكن در قوانين بودجه سنواتي، 
منابع حاصل از بازگشــت يــا امهال اصل و 
فرع خطوط اعتباري مســكن مهر، اقساط 
برگشــتي صندوق پس انداز مسكن يكم در 
هر سال، منابع خيرين و ساير منابع احتمالي 
به حساب اين صندوق واريز شود. همچنين 
ساخت وســاز با طرح مــورد عالقه اكثريت 
نمايندگان مجلس قرار است ارزان  تمام شود؛ 
چراكه بايد همه نهادهاي دولتي و عمومي به 
كمك اين طرح بيايند و ازجمله شهرداري ها 
در صــدور پروانه ســاختماني بايد تخفيف 
ويژه درنظر بگيرند. يكي از موانع قانوني اين 
طرح اصرار بر اختصاص درآمدهاي مالياتي 
در بخش هاي مختلف بازار مسكن ازجمله 
ماليات بر عايدي سرمايه در امالك، ماليات 
بر معامالت مســكن، ماليات بــر خانه هاي 
خالي و اراضي پايه و ماليــات بر خانه هاي 
لوكس است كه بايد در اختيار صندوق ملي 
مسكن قرار گيرد كه قرار است درون وزارت 
راه وشهرســازي تشكيل شــود، حال آنكه 

براساس قانون اساسي تمام درآمدهاي كشور 
ازجمله درآمدهاي مالياتي بايد به حســاب 
خزانه كل كشور واريز و تخصيص آن در قالب 

بودجه سنواتي تعيين  شود.

مسكن سازي با دوپينگ بانكي
به گزارش همشــهري، هرچند طرح رونق 
و توليد مسكن كه بررســي جزئيات آن در 
دســتور كار علني اين هفتــه مجلس قرار 
مي گيرد، ابعاد مختلفي را شامل مي شود، اما 
شباهت معناداري با طرح مسكن مهر دولت 
احمدي نژاد دارد؛ با اين تفاوت كه اين طرح 
به سبب داشتن بار مالي سنگين براي دولت 
مغاير با اصل75 قانون اساســي است. افزون 
بر اينكه منبع اصلــي تامين كننده پول اين 
ساخت وساز وسيع در 4سال آينده از مسير 
بانك هــا خواهد بود. نمايندگان پيشــنهاد 
داده انــد تا بانك هــا و مؤسســات اعتباري 
غيربانكي مكلف شــوند تا حداقل 40درصد 
از تغييــرات مانده تســهيالت پرداختي در 
هرسال مالي را با نرخ سود مصوب شوراي پول 
و اعتبار به بخش مســكن اختصاص دهند. 
به صورتي كه ساالنه حداقل 160هزار ميليارد 
تومان وام ســاخت جهت ســاخت مسكن 
اختصاص يابد و تسهيالت فوق براساس نياز 
ساالنه مسكن در طرح ها و برنامه هاي اعالم 
شــده وزارت راه و شهرسازي پرداخت  شود. 
ايده نمايندگان اين است كه تسهيالت مربوط 
به ساخت واحدهاي اين قانون احتمالي پس 
از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و 
تعهدات آن به خريدار منتقل  شود. مجموع 
دوران مشاركت و فروش اقساطي، 20ساله 

جهش توليد مسكن يا قيام تورم؟
همشهري از بازگشت مجلس به ايده دولت احمدي نژاد پرده برمي دارد

طرح تورم زاي مجلس براي ساخت 4ميليون مسكن

محاســبات كارگران در كميته مزد1400، از رسيدن هزينه معيشت 
خانوارهاي كارگري به 9ميليون و200هزار ميليون تومان حكايت دارد 
كه جبران آن جز با اجراي كامل و درســت قانون كار در چندين سال 
متمادي امكان پذير نيست؛ بر همين اساس طرف كارگري از نمايندگان 
مجلس مي خواهد به جاي مطرح كردن ارقام و اعداد، به دنبال نظارت 
بر اجراي درست قانون كار باشــند و قدرت چانه زني طرف كارگري را 

افزايش دهند.
به گزارش همشهري، آخرين محاسبات گروه كارگري نشان مي دهد 
ميانگين هزينه معيشت خانوارهاي كارگري در ايران به 9.2ميليون 
تومان رســيده و در سناريوها و مناطق مختلف كشــور پايين ترين و 
باالترين رقم محاسبه شــده براي حداقل هزينه معيشت خانوار 8.1 
تا 11ميليون تومان بوده است. در اين شرايط حتي افزايش 2 برابري 
حداقل دســتمزد قانون كار نيز گرهي از معضالت معيشــتي اغلب 
خانوارهاي متكي به درآمد كارگري باز نمي كند؛ ازاين رو، نمايندگان 
طرف كارگري در شوراي عالي كار، خواستار توجه جدي به مقوله مزد 
و معيشت سال1400 هستند و از نمايندگان مجلس نيز مي خواهند 
به جاي اعالم عدد و رقم براي افزايش دستمزد سال آينده، مسير اجراي 
كامل و درست قانون كار را فراهم آورند و پيگير وعده  و وعيدهايي باشند 
كه در يك سال گذشته از ســوي دولت و وزارت كار در مورد دستمزد 

كارگران داده شده است.

به جاي شعار، بر اجراي قانون تمركز شود
در جريان مذاكرات مــزد1400، موضع گيري هاي مختلفي خارج از 
گود شوراي عالي كار در مورد دستمزد و معيشت انجام شده كه صداي 
اعتراض كارگران را درآورده است. اظهارنظر برخي از اعضاي فراكسيون 
كارگري مجلس درخصوص افزايش مــزد1400 و گمانه زني آنها در 
مورد افزايش 40درصدي دســتمزد كارگران، يكي از اين حواشــي 
است كه باعث شــده طرف كارگري نه لزوما به خاطر عدد و رقم، بلكه 
به واسطه شكسته شــدن روند قانوني تعيين مزد وارد فاز انتقاد شود. 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي گويد: در قانون كار و در تركيب 
شوراي عالي كار فقط نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر حضور دارند 
و در متن قانون اســمي از نمايندگان مجلس آورده نشده، پس ورود 
غيرتخصصي برخي از نمايندگان مجلــس به ماجراي مزد پذيرفتني 
نيست؛ اما از آن سوي ماجرا نمايندگان مجلس مسئول نظارت بر حسن 
اجراي قانون هستند و اگر واقعا نيت خيرخواهانه اي دارند بايد با پيگيري 
تخلفات حوزه مزد ورود كنند. فرامرز توفيقي، در گفت وگو با همشهري 
مي افزايد: نمايندگان مجلس بايد به موضوع اجرايي نشدن ماده 7قانون 
كار از سال 69تاكنون و حذف امنيت شغلي كارگران ورود پيدا كنند تا 
كارگر قدرت چانه زني و اعتراض داشته باشد؛ چرا كه از سال69 تاكنون 
هيچ دولتي پيگير اجراي اين ماده نبوده و هيچ مجلســي نيز در اين 
زمينه از دولت طرح سؤال نكرده است. او همچنين با اشاره به تفسير 
به رأي از ماده41 قانون كار مي گويد: پس از انقالب در مقاطعي فرايند 
تعيين مزد كارگران هر 2سال يك بار انجام مي شد و در شرايط فعلي 
نيز برخي از كشورها در دوره هاي زماني مختلف و حتي در شرايطي كه 
شركاي اجتماعي تمايل داشته باشند نسبت به تغيير مزد كارگران اقدام 
مي شود؛ ازاين رو در متن قانون كار ايران و در ماده41، قيد هر ساله براي 
تعيين مزد آورده شده و اينكه دولت و كارفرما اين قيد را به ممنوعيت 
افزايش بيش از يك بار مزد تفســير مي كنند اشــتباه است؛ ازاين رو 
نمايندگان مجلس بايد يك بار براي هميشه تكليف خوانش متفاوت 
از قانون كار را روشــن كنند. او همچنين با اشاره به اختالفات مزدي 
سال1399، مي گويد: قدرت چانه زني كارگران در طول 3 دهه گذشته 
به واسطه اجرا نشدن قانون كار تضعيف شده و در ماجراي مصوبه مزد99 
نيز مشخص شد كه طرف كارفرمايي متشــكل از دولت و كارفرماي 
غيردولتي به شــدت قدرتمند شــده اند و نه به كارگران بلكه به هيچ 
مرجعي جواب پس نمي دهند؛ همانطور كه باوجود توصيه حكيمانه 
رهبر معظم انقالب مبني بر شنيده شدن همه نظرات در ماجراي مصوبه 
مزد1399 تن به چنين كاري ندادند و حتي وزير كار باوجود وعده اي 
كه براي برگزاري جلسه ترميم مزد99 به رئيس سازمان بازرسي كل 
كشور به عنوان باالترين ركن بازرسي داده بود، دست به اقدامي نزد. در 
اين ميان حتي رأي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال 
مصوبه غيرقانوني  مزد1399 نيز مورد توجه دولت كارفرما قرار نگرفت؛ 
چرا كه دولت، بزرگ ترين كارفرماي ايران است و در تركيب شوراي عالي 
كار، كل قدرت در اختيار طرف كارفرمايي است. توفيقي تأكيد مي كند: 
باالترين كمك نمايندگان مجلس و قوه مقننه در ماجراي مزد و معيشت 
كارگران اين است كه به جاي حرف زدن و سردادن شعار هيجان زده كه 
از لج بازي با قوه مجريه برمي آيد، اهل عمل باشند و كاستي هاي قانوني 

مرتبط با قانون كار و تعيين مزد و معيشت را پيگيري كنند.

توفيقي: دولت و كارفرما هم مي دانند كه حتي افزايش 2برابري 
دستمزد كارگري هم هزينه معيشت را جبران نمي كند

بودجه به دولت برمي گردد تا با تعامل مجلس اصالح و دوباره به مجلس فرســتاده 
شود. اين خبر را محمود واعظي، رئيس دفتر حسن روحاني، رئيس جمهور اعالم و 
تأكيد كرد: دولت برمبناي تعامل و مفاهمه به خواســت مجلس احترام گذاشته و 
براي اينكه مردم متضرر نشوند و اقتصاد كشور آسيب نبيند، ظرف زمان تعيين شده بودجه اصالحي 
مي دهد. روزنامه همشهري، روز چهارشنبه گزارش داده بود كه راه برون رفت از وضع ايجاد شده به 
مذاكرات بين قواي مقننه و مجريه گره خورده است، مشروط به اينكه اصالحات در اليحه بودجه، به 
ساختار كلي بودجه آسيب نزند و هيچ كدام از طرفين ماجرا يعني دولت و مجلس بهره برداري سياسي 
از بودجه1400 نداشته باشــند. فرداي آن روز در گزارش همشهري با اشاره به موضع گيري صريح 
رئيس جمهور و سخنگوي دولت نوشت: با فرض اينكه قرار نباشد مذاكراتي براي برون رفت از بن بست 
بودجه در سطح كالن نظام صورت گيرد، شايد بهترين گزينه، هم براي مجلس و هم دولت، اعالم 
آتش بس و فاصله گرفتن از نقاط اختالف و تمركز بر اشتراكات بودجه است. از اين منظر بهترين گزينه 
اين است كه مجلس به جاي اصرار بر بودجه سه دوازدهم، بر بازنگري جدي در مصوبات كميسيون 

تلفيق بودجه با مشاركت و توافق نسبي با نمايندگان دولت متمركز شود.
ديروز واعظي در گفت و گو با ايرنا با اعالم آمادگي دولت براي تعامل جهت اصالح اليحه بودجه1400، 
رويكرد تقابلي و تبليغاتي برخي نمايندگان نسبت به اليحه دولت را غيرقابل قبول خواند و گفت: از روز 
تقديم اليحه به مجلس با وجود اينكه مبناي دولت همگرايي حداكثري با مجلس و تعامل با اين نهاد 
به منظور حل مشكالت معيشتي مردم و غلبه بر جنگ اقتصادي دشمنان بود، اما در سوي مقابل شاهد 

تقابل و ادبيات غيردوستانه و غيرسازنده از سوي برخي نمايندگان مجلس بوديم.
وي افزود: استفاده الفاظ ســخيف و غيراخالقي و عبارت هاي توهين آميز و غيراسالمي در توصيف 
اليحه بودجه دولت و انتساب برخي كليدواژه هاي مخرب مثل »فروپاشي اقتصادي« به آن در حالي 
به دفعات از سوي برخي نمايندگان و اعضاي كميسيون تلفيق صورت گرفت كه اليحه بودجه حاصل 
ماه ها كار كارشناســي در دولت بود. واعظي تأكيد كرد: آنها در ابتداي دريافت بودجه، قبل از آنكه 
اليحه مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد، گفتند كه اين اليحه تورم زا، انبساطي، غيرواقع بينانه و داراي 
وابستگي باال به نفت است اما در طول بررسي ها با ايجاد درآمدهاي موهوم كه مسئوالن ذيربط بارها 
اعالم كردند غيرقابل حصول است، سقف بودجه را بيش از 130هزار ميليارد تومان افزايش دادند. در 

اين بررسي ها هم وابستگي بودجه به نفت و هم درآمدها و هزينه ها افزايش يافت.
واعظي تغييرات كميسيون تلفيق در اليحه بودجه دولت را تغييردهنده شاكله كلي آن و مغاير با قانون، 
مصلحت اقتصاد كشور و همينطور مصلحت مجلس و دولت خواند و اضافه كرد:  ما تغييرات به وجود 
آمده در بودجه را غيرقابل اجرا مي دانستيم و به همين دليل از نمايندگان مجلس تشكر مي كنيم كه 

در صحن علني به آن رأي منفي دادند.
وي افزود: حاضر نيستيم اليحه بودجه را به اختالف نظرها و منازعات سياسي گره بزنيم و بر همين 
اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصالحي ارائه و تالش خواهيم كرد با رويكرد مفاهمه، 

تا جايي كه شاكله بودجه به هم نخورد و درآمدها واقعي و قابل اجرا باشد،  با مجلس تعامل كنيم.

عليرضا صادق آبادي، معــاون وزير نفت نســبت به احتمال 
بازگشت به عصر واردات دوباره بنزين هشدار مي دهد و مي گويد 
كه »پيش بيني مي كند متوسط مصرف بنزين در سال1400 
به روزانه 95 تا 100ميليون ليتر برسد«؛ در اين صورت خروج 
نام ايران از باشگاه صادركنندگان بنزين دنيا و محروم ماندن 
از دالرهاي صادرات بنزيــن جدي تر و يك گزينه محتمل در 

سال هاي آينده خواهد بود.
اشاره مديرعامل شــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي مهر تأييدي اســت براي شدت بســيار باالي مصرف 
انرژي در كشور و در واقع اين هشدار صادق آبادي در شرايطي 
بيان مي شــود كه به نظر مي رسد ســهميه بندي بنزين در 
آبان1398 هم نتوانســته جلوي رشــد مصرف مورد انتظار 
بنزين را بگيرد. يك گزينه هميشــه مطرح براي جلوگيري 
از رشــد مصرف فرآورده هاي نفتي استراتژيك چون بنزين، 

افزايش قيمت ســاالنه آن است 
اما گزينه هاي ديگري هم وجود 
دارد كه هم كم دردســرتر و هم 
بهينه تر اســت، پيشنهاد معاون 

وزير نفت، توســعه حمل ونقل مبتني بر سوخت سي ان جي 
است. تجربه دوگانه سوز كردن بخشي از خودروهاي عمومي 
با تسهيالت بانكي با مشاركت وزارت نفت در يك سال اخير، 
نشان داد كه مسير اصالح الگوي مصرف انرژي در كشور تنها از 
مسير افزايش قيمت نمي گذرد و ضرورت دارد تا سياست هاي 
مكمل ازجمله ســرمايه گذاري در صنايعي چون سي ان جي 
و تشويق مردم به دوگانه ســوز كردن خودروها هم ارزآوري 
بهتري براي كشــور دارد، هم نياز به سرمايه گذاري سنگين 
جهت ساخت پااليشگاه نخواهد بود و هم اينكه كشور در جمع 
صادركنندگان بنزين دنيا باقي مي ماند. برخي به اشتباه تصور 

مي كنند خودكفايي يعني اينكه بتوان مصــرف داخلي را با 
توليد داخلي پاسخ داد و سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد 
منزوي و دور شدن از بازارهاي جهاني را مطلوب مي پندارند. 
واقعيت اما اين است كه اگر ايران بتواند به يك قدرت منطقه اي 
در حوزه اقتصادي تبديل شود، اقتصاد كشور مقاوم تر و كمتر 
آسيب پذير در برابر تحريم ها و تهديدها خواهد بود. بنابراين 
وقتي معاون وزير نفت كه متولي عرضه فرآورده هاي نفتي ايران 
است، نسبت به خطر بازگشت به عصر واردات بنزين هشدار 
مي دهد عقل حكم مي كند تا ديرنشــده براي كاهش ميزان 
مصرف سوخت خودروهاي بنزين خوار، جايگزيني سوخت 
كمتر آالينده هوا نظير سي ان جي گام هاي جدي تري برداريم 
تا دست كم انرژي براي نســل هاي آينده باقي بماند. جهان 
آينده، صنايع، خدمات، شهرها و شهرونداني با كمترين ميزان 
مصرف انرژي و باالترين بازده اقتصادي را حمايت مي كند و 
عصر انرژي ســوزي و رفاه موقت براي رضايت در سياست به 

پايان رسيده است.

خواهد بود.
فشــار نمايندگان به بانك هايــي كه توان 
پرداخت تســهيالت و تامين ســرمايه در 
گردش بنگاه هاي توليدي فعلي را هم ندارد، 
در حالي ادامه مي يابد كه حتي نمايندگان 
يك تنبيه ســخت براي بانكــداران درنظر 
گرفته اند و مي خواهند سازمان امور مالياتي 
درصورت عدم  رعايت نظر مجلس، مالياتي 
برابر 20درصد تعهد انجام نشده را از بانك ها 
و مؤسسات اعتباري كه از اجراي اين دستور 
خودداري كنند، بگيرد و ابتــدا به خزانه و 
سپس عين مبلغ را به حساب صندوق ملي 

مسكن واريز كند.

زمين  فروشي با بزك اجاره 99ساله
از جمله انتقادهاي جدي مركز پژوهش هاي 
مجلــس به طــرح دو فوريتــي مجلس كه 
كميسيون عمران هم آن را تأييد و تصويب 
كرده، شــيوع ويروس امضاهاي طاليي در 
برخورداري از تسهيالتي است كه قرار است 
در اختيار سازندگان قرار گيرد. ازجمله اينكه 
شبيه مســكن مهر كه قرار بود پول زمين از 
مردم گرفته نشــود تا قيمت مسكن پايين 
بيايد، اين بــار هم وزارت راه  و شهرســازي 
موظف  مي شــود براي اجــراي برنامه هاي 
حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز 
ساخت مسكن به صورت اجاره 99ساله اقدام 
كند و مبلغ اجاره بهاي ساالنه اراضي اجاره 
99ساله اين ماده حداكثر معادل 20درصد 
قيمت منطقه اي زمين مسكوني  متناسب با 
قدرالسهم هر متقاضي  در همان سال يا يك  
درصد ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي 

سال واگذاري )هركدام كمتر باشد( تعيين 
مي شود. خطر ديگر تحديد و تهديد اراضي 
ملي و حتي زمين هاي كشاورزي در نتيجه 
ساخت وساز بي رويه در قالب قانوني است كه 
مجلس مي خواهد آن  را وضع كند؛ ازجمله 
اينكه در طرح مجلس ســازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخيزداري كشــور مكلف خواهد 
شــد، اراضي ملي واقع در محدوده و حريم 
شهرها و همچنين اراضي مصوب وزارت راه 
و شهرســازي براي طرح هاي شهرك سازي 
در خارج از حريم شــهرها را حداكثر ظرف 
مدت 2 ماه تحويل وزارت راه و شهرســازي 
دهد و تنها اراضي كشاورزي حاصلخيز درجه 
يك و 2 به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، 
جنگل هاي طبيعي و دست كاشت، بيشه هاي 
طبيعي، نهالستان ها، پارك ها و ذخيره گاه هاي 
جنگلي و مرتعي، عرصه هاي ذخيره ژنتيك، 
ايســتگاه هاي توليد بذر، حوضه هاي آبخيز 
زوجــي، محــدوده ايســتگاه هاي پايــش 
و اندازه گيــري آبخيزداري، بســتر و حريم 
رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه هاي مسير 
كوچ ايلنشــين ها و حريم مربــوط به آنها و 
مناطق چهارگانه محيط زيستي نمي توانند 
براي ساخت مسكن مورد استفاده قرار گيرد.

اما پيش بيني اينكه درصــورت تبديل اين 
طرح بــه مجلس چه امضاهــاي طاليي در 
ساخت وساز صورت مي گيرد و چه زمين هاي 
كشاورزي كه تنها به تشــخيص مديران و 
كارشناسان وزارت جهادكشاورزي درجه3 
و پايين تر قلمداد مي شــوند، دور از انتظار 
نخواهد بــود و موجــي از رانت و فســاد با 
امضا فروشي براي تبديل اراضي كشاورزي 

به اراضي قابل ساخت وســاز را در آينده راه 
خواهد انداخت.

اشــكال جدي اين طرح دو فوريتي مجلس 
تمركــز افراطي بر حمايت از ساخت وســاز 
بدون توجه به زنجيره مصرف و افزايش توان 
مالي خريداران مصرفي مســكن است. تازه 
قرار است كه همه وزارتخانه ها، مؤسسات و 
دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي 
كه 100درصد ســرمايه و سهام آنها متعلق 
به دولت است، نسبت به واگذاري و تحويل 
رايــگان اراضي در اختيار خــود ظرف 2ماه 
از تاريخ الزم االجرا شــدن ايــن قانون بنا به 
درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام كنند. 
حتي اگر يك نهاد دولتي و يا عمومي در مهلت 
تعيين شده نسبت به واگذاري و تحويل زمين 
و تسليم كردن اســناد آن اقدام نكند، قانون 
احتمالي ادارات ثبت اسناد و امالك را موظف 
مي كند به درخواست وزارت راه و شهرسازي 

سند مالكيت جديد را به نام دولت بزند.
البته در ارتباط با زمين هاي متعلق به وزارت 
جهادكشــاورزي واقع در محدوده و حريم 
شــهرها كه با تصويب هيأت وزيران امكان 
فروش آنها وجود خواهد داشت، الزم است 
قبل از ارجــاع موضوع به هيــأت وزيران، 
به تأييــد وزارت راه و شهرســازي مبني بر 
عدم شــمول برنامه واگذاري اراضي جهت 
احداث و توليد مسكن برسد و سازمان ملي 
زمين و مســكن هم بايد زمين هاي مستعد 
توسعه شــهري با اولويت شهرهاي در حال 
تهيه طرح جامع شهري شناسايي و مقدمات 

الحاق آنها به شهرها را فراهم كنند.

حريم روستاها هم تغيير مي كند
درحالي كه طرح مسكن مهر بر تامين مسكن 
در مناطق شهري و حاشيه شهرها متمركز 
بود، طرح جديد مجلس توسعه ساخت وساز 
در روســتاها را هم هدف قــرار داده و همه 
دستگاه هاي متولي روستاها ازجمله سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بايد براي تامين 
زمين جهت ساخت وســاز در روســتاهاي 
ايران و زمين هــاي واقع در محدوده و حريم 
طرح هادي روستاهاي واقع در حريم شهرها 
را حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ درخواســت 
وزارت راه و شهرســازي به صورت رايگان در 
اختيار وزارت راه و شهرســازي قرار دهند. 
همچنين زمين هاي واقع در محدوده و حريم 
طرح هادي روستاهاي واقع در خارج از حريم 
شهرها حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ درخواست 
بنياد مسكن انقالب اسالمي به صورت رايگان 

در اختيار اين نهاد قرار مي گيرد.

با تصويب احتمالي اين طرح و اجرايي شدن آن، بازار مصالح ساختماني 
به ويژه 2صنعت حساس فوالد و سيمان هم با دخالت دولت و دستگاه هاي 
متولي ساخت وساز مواجه خواهد شــد؛ چرا كه مجلس مي گويد: بايد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شــود به منظور پوشش ريسك 
ساخت مسكن، امكان پيش خريد و ســاير ابزارهاي پوشش ريسك 
خريد مصالح ساختماني صرفا فوالد و سيمان را در بورس كاال فراهم و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مكلف شود بر بازار مصالح ساختماني 
)به ويژه فوالد و سيمان( و تامين آن با قيمت تمام شده متعارف نظارت 
كند. دخالتي كه كوهي از رانت و فساد در بازار محصوالت فوالدي مورد 
نياز صنعت ساختمان را به همراه خواهد داشت و نمايندگان كه مصمم 

هستند تا اين طرح را به قانون تبديل كنند آن هم خيلي زود، مي گويند 
هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار ساختمان  و 
كليه برنامه هاي حمايتي وزارت راه و شهرســازي با ۳۰درصد تخفيف 
محاسبه و دريافت خواهد شــد.حتي اين وزارتخانه مي تواند با اعمال 
سياست هاي تشويقي، مهندســين داوطلب براي ارائه خدمات فني 
مهندســي در طرح هاي حمايتي تأمين مسكن معرفي كند. همچنين 
وزارتخانه هــاي نيرو، نفــت و ارتباطات و فنــاوري اطالعات مكلف 
مي شوند براي كليه واحدهاي مســكوني برنامه هاي حمايتي مسكن 
صرفا حق انشعاب دريافت كنند و حق دريافت هيچ مبلغي بابت تامين 
و انتقال ندارند و از اين به بعد تمام معامالت خريد، فروش، پيش خريد، 
پيش فروش، رهن و اجاره مسكن در ســامانه ثبت معامالت امالك و 

مستغالت كشور بايد ثبت و كد رهگيري گرفته شود.

   دست کاري در بازار مصالح ساختماني!

مسكن

 چه خبر از هزينه معيشت؟
از سال92 تاكنون، تالش گروه كارگري اين بوده كه با احياي 
تبصره2 ماده4۱ قانون كار، هزينه معيشت كارگران را به عنوان 
يكي از اركان تعيين مزد ساالنه به تأييد شركاي اجتماعي 
برساند و الاقل در ظاهر امر در اين كار موفق شده است؛ اما 
رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار مي گويد: با وجود اينكه 
نمايندگان دولت و كارفرما در مذاكرات مزدي هرساله بر رقم 
هزينه معيشت توافق مي كننددر تعيين مزد حداكثر تالش 
بشوداما اين امر محقق نمي شود. به گفته فرامرز توفيقي، در 
مذاكرات مزد۱4۰۰ نيز اين روال ادامه پيدا كرده و هنوز توافقي 
روي هزينه معيشت صورت نگرفته درحالي كه مهلت زيادي 
براي نهايي كردن مذاكرات باقي نمانده است. طبق اظهارات 
اين عضو كارگري شوراي عالي كار، براساس آخرين محاسبات 
گروه كارگــري، ميانگين رقم هزينه معيشــت يك خانوار 
كارگري ۳.۳نفره براي كل كشور به 9ميليون و2۰۰هزار تومان 
رسيده و حداقل هزينه معيشت نيز 8ميليون و۱۰۰هزار تومان 
برآورد شده است. به گفته او، هزينه معيشت در كالنشهرهاي 
صنعتي نيز حدود ۱۱ميليون تومان محاســبه شده كه بيش 
از ۳برابر حداقل دســتمزد فعلي كارگران است. توفيقي، با 
اشاره به اينكه مركز رصد كميته امداد امام خميني خط فقر 
غذايي را به ازاي هر نفر ۶۷۰هزار تومان اعالم كرده اســت، 
مي گويد: حتي خود دولت و كارفرمايان هم مي دانند كه اگر 
دستمزد را ۱۰۰درصد نيز افزايش دهند، مشكالت معيشتي 
غالب كارگران جبران نخواهد شــد؛ چراكه اگر فقر غذايي 
۶۷۰هزارتوماني را براي يك خانوار ۳.۳نفره درنظر بگيريم، 
رقم نهايي به 2ميليون و2۱۱هزار تومان مي رسد و باتوجه به 
ضريب ۳۰.95درصدي تأثير مواد غذايي در سبد معيشت، 
خط فقر اعالمي كميته امداد ۷ميليون  و۱4۳هزار و۷8۰تومان 
است؛ درحالي كه دستمزد و مزاياي فعلي مصوب قانون كار به 

نصف اين رقم نيز نمي رسد.

ث
مك

خطر بازگشت به عصر واردات بنزين

 اصالح بودجه براي نجات اقتصاد و مردم

كالن

خبر همشهري تأييد شد

واعظي از مجلس به خاطر رأي منفي به بودجه تشكر كرد
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مصرف كننده و بازار، كارخانه ها را متهم مي كنند 

آيا كمبود سيمان عمدي است؟ 

مسكن افزايش قيمت مسكن، افزايش هزينه ساخت و 
ساز و گراني مصالح ساختماني؛ سه عامل و فاكتور 
در هم تنيده اند  كه صنعت ساختمان را در دوسال 
اخير زمينگير كرده اند و بار آن بر دوش بي خانه ها سنگيني مي كند. 
اوايل پاييز، بسازوبفروش ها از توقف نسبي فعاليت هاي ساختماني 
خود در تابســتان تحت تأثير تورم بي ســابقه در بــازار مصالح و 
تجهيزات ساختماني خبر دادند و مصالح را از لحاظ تأثير در ايجاد 
بحران رشد هزينه ساخت و ساز همپاي زمين دانستند. به گواه آمار 
هزينه ساخت مســكن در پايتخت از محل تغيير قيمت مصالح 
ساختماني، ۷1 درصد نسبت به پارسال جهش كرده كه اين ميزان 
رشد از تابستان 90 بي سابقه بود. كاهش كم سابقه ساخت و ساز در 
تهران بحران قيمت مسكن را به دنبال داشت و بسياري از ساكنان 
پايتخت را از متن به حاشيه كشاند. فوالد، ميلگرد و آهن نخستين 
خبرسازهاي مصالح ساختماني در سال جاري بودند كه حواشي 
قيمت گذاري آن هنوز صنايع پايين دســتي اين صنعت ازجمله 
صنعت ساختمان را آزار مي دهد. اما حاال نوبت سيمان است. قيمت 
هر پاكت سيمان در بازار به 40هزار تومان رسيده و كمبود و گراني 
سيمان، انبوه سازان و توليدكنندگان اين كاال را رو در روي يكديگر 
قرار داده است. فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
كشور افزايش قيمت مصالح ساختماني را به سونامي وحشتناك 
تشــبيه و كارخانه هاي توليد ســيمان را متهم كــرده بعضي به 
بهانه هاي واهي خطوط توليد خود را از مدار خارج كرده اند و بعضي 
ديگر به صادرات سيمان به كشورهاي ديگر پرداخته اند تا سيمان 
در بــازار ناياب شــود. اما در ســوي ديگر دبيــر انجمن صنفي 
توليدكنندگان سيمان، ضمن تكذيب موارد مطرح شده گفته هاي 
پور حاجت را »جوسازي« و مغاير با واقعيت دانسته و اعالم كرده 
توليد و توزيع، نه تنها كم نشــده بلكه نسبت به پارسال 20درصد 
افزايش نيز داشــته اســت. عبدالرضا شــيخان در عين حال به 
مشكالت تامين انرژي و مابه التفاوت نرخ مازوت يارانه اي ليتري 
300تومــان و گاز هر مترمكعــب 118تومان اشــاره كرده كه 
هزينه هاي توليد ســيمان را افزايش داده و بار مالي به كارخانه ها 

تحميل كرده است.
البته آمارها نيز از رشد قيمت مصالح ســاختماني حكايت دارد. 
براساس گزارش شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
شــهر تهران مربوط به فصل پاييز، شــاخص قيمــت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در پاييز امسال21.6 درصد 
افزايش داشته، نرخ تورم نقطه به نقطه نهاده هاي ساختماني هم 

نسبت به پاييز پارسال 101، 6 درصد بوده است.

تهران از سيمان تهران خالي است
در دعواي ميان توليدكننده و مصرف كننده، فروشنده ها كدام سو 
ايستاده اند؟ نگاهي به وضعيت واحدهاي فروش مصالح ساختماني 
در سطح شهر تهران بحران ســيمان را به وضوح نشان مي دهد. 
بسياري از مصالح فروشي ها 
سيمان ندارند و آنهايي كه 
دارند هم قبــل از هر چيز از 
باال رفتن قيمت مي گويند. 
سيمان به طور آشكاري كم 
اســت آن هم در شــرايطي 
كه تقاضــا به دليل كاهش 
چشمگير ساخت و ساز، در 
اوج نيست. قيمت سيمان از 
14هزار تومان سال گذشته 
به 1۷هزار و ۷00تومان طي 
امسال رســيد، اما آنچه در 
مغازه ها ديده مي شود با اين نرخ بســيار متفاوت است. قيمت هر 
كيسه سيمان در بيشتر مصالح فروشي ها 3۷و 38هزار تومان است 

و برخي حتي تا 40هزار تومان نيز قيمت مي دهند.
مدير اجرايي يكي از شــركت هاي فروش مصالح ســاختماني در 
گفت وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه تهران، از سيمان تهران خالي 
شده مي گويد: هيچ كدام از كارخانه هاي سيمان مستقر در نزديكي 
تهران شامل سيمان تهران، سيمان شمال، سيمان آبيك و سيمان 
فيروزكوه، به شهر تهران بار نمي دهند و درحال حاضر واحدهاي 
صنفي تهران، سيمان خود را از كارخانه هاي جوين، سبزوار، نايين 
و هگمتان همدان تامين مي كنند. او كه مايل به ذكر نامش نيست 
درباره قيمت سيمان هم به نكات جالبي اشاره مي كند: قيمت در 
كارخانه همان 1۷تا 18هزار تومان است و كارخانه ها درباره اينكه 
قيمت را افزايش نداده اند راست مي گويند، اما آنها اين سيمان را 
به »افراد خودشان« مي فروشــند و اين افراد هر پاكت سيمان را 
33تا 34هزار تومان به واحدهاي صنفي مي فروشند. به گفته اين 
فعال صنفي، شرايط موجود باعث شده قيمت سيمان كاماًل به روز 
باشد، چون مشخص نيست مغازه ها هر روز سيمان را به چه قيمتي 
مي خرند. هم اكنون و تا لحظه تنظيم اين گزارش قيمت سيمان 
در واحدهاي فروش مصالح ساختماني به هر پاكت 38هزار تومان 
رسيده است اين درحالي است كه تا روز قبل قيمت 36هزار تومان 

بود و هفته قبل 32هزار تومان.

انبار فروشگاه ها موجودي ندارد
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ســاختماني نيز با تأييد آنچه 
واحدهاي صنفي اعالم مي كنند در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
هيچ سيماني در هيچ انباري موجود نيســت و توليد سيمان در 
چندهفته اخير با توجه به محدوديــت در مصرف انرژي كاهش 
يافته است. اسماعيل كاظمي قهي، دليل اين موضوع را مديريت 
مصرف انرژي عنوان مي كند و مي افزايد: كارخانه ســيمان تهران 
در هفته هاي اخير يك روز در ميان بار مي دهد و آن هم با ظرفيت 
بســيار پايين، به همين دليــل واحد هاي صنفي مــا از مصالح 

ساختماني تخليه شده است.

   بحران، ساختگي است
فعاالن بازار مصالح ســاختماني دليل بحران كمبود و گراني در بازار 
را خيز كارخانه ها براي افزايش قيمــت مي دانند و معتقدند از آنجا 
كه دولت اجازه افزايش قيمت به كارخانه هــا نداده توليدكننده ها 
سعي دارند با ايجاد بحران شرايط را به سود خود تغيير دهند. يكي از 
فروشندگان مصالح ساختماني به همشهري مي گويد: مصرف كننده 
در حالي سيمان را پاكتي 38هزار تومان مي خرد كه قيمت در كارخانه 
17هزار و 500تومان است، در چنين شرايطي اگر فردا قيمت سيمان 
20درصد افزايش يابد و به 22هزار تومان برسد، مصرف كننده نه تنها 
گله اي ندارد بلكه خيلي هم خوشــحال است. دليل هرچه كه باشد، 
مديريت مصرف انرژي، تالش كارخانه هــا براي افزايش قيمت يا هر 
عامل ديگر، به نظر مي رسد بحران در بازار سيمان جدي است و دود 

اين شرايط بحراني تنها به چشم مصرف كننده مي رود.

   هند با لغو تحريم ها از ايران نفت خام مي خرد
مديرعامل شركت ملي نفت هند اعالم كرد؛ در صورت سبك شدن تحريم هاي آمريكا پااليشگاه هاي هند آماده 
خريد نفت خام ايران خواهند بود. به گزارش رويترز،   ام.كي.سورانا اعالم كرد: اگر تحريم هاي آمريكا سبك شود، 
پااليشگاه هاي نفتي هند واردات نفت از ايران را از سر خواهند گرفت. او افزود: از آنجا كه نفت خام ايران در سبد 
واردات پااليشگاه هاي هند قرار داشت، هرگاه شرايط تحريمي به حال عادي باز گردد، ما خوشحال خواهيم شد 
و ترجيح ما همچنان اين اســت تا نياز نفتي خود را بار ديگر از ايران تامين كنيم. او ادامه داد: پااليشگاه ها هند 
مشغول ارزيابي بازار هســتند تا ارزش توليدات خود را از حيث حداكثر توان درآمدزايي بسنجند. پيش از اين 
وزير نفت هند هم ابراز اميدواري كرده بود با كاهش تحريم ها واردات نفت از ايران را ازسر بگيرد.  هند  سومين 
وارد كننده بزرگ نفت در جهان است. تا نيمه سال201۹ كه ترامپ تحريم هاي نفتي ايران را بازگرداند، هند بعد از 

چين، دومين خريدار نفت ايران بود.

افزايش نــرخ ارز موجــب ثبات 
نسبي قيمت خودروهاي داخلي 
و بازگشت دالل ها به بازار خودرو 
شــده، با اين حال، فعاالن صنفي 
چشم اندازي از رشد دوباره قيمت 

خودروها تا پايان امسال ندارند

فروشــندگان مصالح 
ساختماني مي گويند 
كارخانه هاي سيمان 
نزديك تهران توليد را 
به قصد افزايش قيمت 

متوقف كرده اند

قيمت انواع خودروهاي داخلي در  و خودر
يك ماه گذشــته به ثبات نسبي 
رســيده اســت. فعاالن بــازار 
مي گويند عبــور نرخ دالر از مــرز 24هزار تومان 
موجب رونق نسبي و بازگشت معامله گران به بازار 

خودرو شده است.
به گزارش همشهري، پيش تر مســئوالن وزارت 
صنعت و فعاالن صنفي تداوم ســير نزولي قيمت 
خودرو را تا پايان امســال پيش بيني كرده بودند. 
اگرچه نزول قيمت هــا در بــازار ارز ابتدا موجب 
ريزش قيمت خودرو شد، اما ثبات نسبي نرخ دالر 
در محدوده 23 تا 25هزار تومان، به ويژه در 3هفته 
اخير موجب رونق نســبي معامالت خودروهاي 
داخلي و ظهور نشانه هايي از سير صعودي قيمت 
در بازار انواع خودروهاي خارجي شده است. قيمت 
اغلب خودروهاي داخلي از نيمه دي به اين سو به 
ثبات نسبي رسيده اســت. اقبال نسبي مشتريان 
به خريد خودرو به خصــوص خودروهاي خارجي 
كاركرده بعد از يــك دوره كاهــش قيمت نيز از 
ديگر عوامل مؤثر در متوقف شــدن ســير نزولي 
قيمت ها در بــازار و حتي افزايــش قيمت برخي 
خودروهاي خارجي بوده است. با وجود اين، حجم 
پايين معامالت و عمق كم بازار خودرو شــرايطي 
را رقم زده كه به نظر مي رســد درصورت افزايش 
غيرمتعارف نرخ ارز متاثر از برخي اتفاقات سياسي، 
ميزان نوســان قيمت ها در بازار خــودرو به ويژه 

خودروهاي خارجي شديد خواهد بود.

رشد توليد و تداوم روند كاهشي قيمت خودرو
با وجود توقف ســير نزولي و تثبيت نسبي قيمت 
انواع خودروهاي داخلي در چندهفته اخير، وزير 
صنعت كه پيــش از اين نيز بارها بــر تداوم روند 
كاهش قيمت و واقعي شدن نرخ ها در بازار خودرو 
تأكيد كرده بود، بار ديگر بر كاهشــي بودن روند 
قيمت ها در بازار خــودرو تأكيد كرد و گفت: روند 
قيمت ها در بازار خودرو كاهنده بوده است. عليرضا 
رزم حســيني افزود: توليد خودرو نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 23درصد رشــد كرده و تا پايان 
نيمه دوم امسال يا حداكثر ارديبهشت ماه سال بعد 
نيز توليد خودرو 50درصد افزايش خواهد يافت. 
همچنين بــا همكاري بانك مركزي بســته مالي 
بسيار خوبي براي خودروسازان فراهم شده كه در 

حال اجرايي شدن است.

بازگشت مشتريان به بازار خودرو
مشــاهدات ميدانــي خبرنگاران همشــهري در 
برخي نمايشگاه ها و مراكز فروش خودرو حاكي از 
بازگشت نسبي خريداران و فروشندگان خودرو به 
بازار است؛ به نحوي كه جمعه دهم بهمن ماه تعداد 
زيادي از مشتريان در داخل و حوالي مركز خريد و 
فروش خودرو چيتگر تجمع كردند. اين امر حتي 
موجب اختالل در عبور و مــرور خودروها در اين 
مسير شد. افزايش نرخ ارز و نزديكي به بازار شب 
عيد ازجمله داليل رونق معامــالت خودرو بوده 
است. برخي مشتريان حاضر در مركز چيتگر كه 
با همشــهري گفت وگو كرده اند، مي گويند اغلب 
فروشندگان مشترياني هستند كه به دليل تنگناي 
مالي خواستار تبديل خودرو به سرمايه نقدي بوده 
يا قصد جايگزيني خودروهاي قديمي و كاركرده 
خود با مدل هاي به روزتر را دارند. خريداران اينگونه 
خودروها نيز اغلب دالل هايي هســتند كه متاثر 
از ســير صعودي نرخ ارز، احتمال افزايش قيمت 

خودرو در بازار شب عيد را داده و تالش مي كنند 
در شرايط ركود بازار، خودروهاي عرضه شده را با 
قيمت و شــرايط بهتري خريداري كنند، هرچند 
مشخص نبودن دقيق قيمت خودروهاي خارجي 
و مونتاژ داخلي با افزايش نسبي نرخ دالر موجب 
كاهش اقبال خريداران و فروشــندگان به انجام 
معامله در بازار اين خودروها شده است. سايت هاي 
اينترنتي فروش خودرو نيز قيمت هاي متفاوتي را 
براي برخي انواع خودروهــاي خارجي با كاركرد 
و شرايط ســالمت مشــابه درج كرده و برخي نيز 
تعيين قيمت توافقي براي فروش اينگونه خودروها 
را جايگزين اعــالم نرخ هــا در آگهي هاي فروش 

مشتريان كرده اند.
 

جهش 250ميليوني قيمت وارداتي ها 
خبرنگاران همشــهري مي گوينــد؛ واكنش بازار 
خودروهاي خارجي به نوســان نــرخ ارز متفاوت 
بوده است. بررسي قيمت بازار برخي خودروهاي 
 پرتقاضاي وارداتي نشــان مي دهد در هفته هاي 
اخير قيمت برخي از انواع خودروهاي صفر كيلومتر 
و كاركرده و قديمي خارجــي در بازار نيز افزايش 
1۷0 تا 250ميليون توماني را تجربه كرده است. 
تداوم ممنوعيت واردات و مشخص نبودن قيمت 
اين خودروهــا در بازار نيز به تبعيت بيشــتر نرخ 
خريد و فروش خودروهاي خارجي از نوسان نرخ 
ارز دامن زده اســت. به گفته فعاالن بازار خودرو، 
حتي واردكنندگان نيز با توجه به نوســان قيمت 
دالر از قيمت گذاري جديد اين خودروها دســت 
كشــيده و معدود خريداران ناچار بــه خريد اين 
خودروها با نرخ هاي پيشــنهادي فروشندگان در 

بازار هســتند. آزرا مدل2019 خــودرو تازه وارد 
خارجي است كه با گذشــت يك و نيم ماه از عرضه 
آن به بازار در انتظار قيمت جديد است. اين شرايط 
موجب شــده تا اكنون برخي فروشــندگان اين 
خودرو را بــا قيمــت 2ميلياردو450ميليون در 
بازار قيمت گــذاري و خريد و فــروش كنند كه 
بيانگر رشــد 250ميليــون تومانــي قيمت اين 
خودرو نسبت به 2هفته گذشته است. اما خودرو 
BMW سري ۷ فول تغيير قيمت چنداني نداشته 
و اين خودرو  با كاركرد 68هــزار كيلومتر همانند 
2هفته گذشــته با قيمت 4ميلياردو200ميليون 
تومــان در بازار معاملــه شــد. همچنين قيمت 
ميتسوبيشــي اوتلنــدر 2018 بــا افزايــش 
250ميليون توماني از يك ميلياردو500ميليون 
بــه يــك ميليــارد و ۷50ميليــون تومــان، 
النتــرا2018 با افزايــش 300ميليــون توماني 
از 920ميليــون بــه يك ميلياردو100ميليون و 
قيمت رنو تليســمان2018 با افزايش 30ميليون 
بــه  يك ميلياردو3۷0ميليــون  از  تومانــي 
يك ميلياردو400ميليون تومــان افزايش يافت. 

فعاالن بازار نوســان قيمت ها در بازارهاي پيشرو 
مانند ارز، بازگشــت هرچند محــدود خريداران 
خودروهاي وارداتــي پس از ريــزش قيمت اين 
خودروها در بازار را عامل اصلي گراني اين خودروها 
قلمداد كرده و تأكيد مي كنند بــا توجه به حجم 
پايين معامالت و عمق كم بازار، واكنش بازار اين 
خودروها به نوســان افزايش قيمت در بازارهاي 

پيشرو زياد خواهد بود.

تعادل قيمت ها در بازار خودرو
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو در گفت وگو با همشــهري از رشد نسبي 
معامالت در بازار خودرو همزمان با افزايش 2هزار 
توماني نرخ دالر در 2هفته اخير خبر داد و گفت: 
اگرچه بازار خودرو هنوز راكد است، اما ثبات نسبي 
نرخ ارز موجب افزايش ريســك پذيري مشتريان 

براي خريد و فروش خودرو شده است. 
سعيد موتمني  افزايش مراجعه دالالن خودرو به 
مراكز خريد و فروش را نشانه ديگر خروج تدريجي 
بازار خودرو از ركود دانســت و افزود: افزايش نرخ 
ارز موجب كندتر شدن سير نزولي قيمت در بازار 
خودروهاي داخلي شده اســت، اما موجب شده 
افرادي كــه خودروهاي صفر كيلومتــر را به اميد 
افزايش بيشتر قيمت ها دپو كرده بودند با تثبيت 
نسبي قيمت ها سعي در فروش اين خودروها داشته 
باشند. او با بيان اينكه در بازار خودروهاي وارداتي 
نيز تغيير قيمتي خاصي نسبت به روزهاي گذشته 
اتفاق نيفتــاده، افزود: قيمت اغلــب خودروهاي 
داخلي نســبت به 2 هفته گذشــته ثابت مانده و 
به جز پژو206 تيپ2 كــه از 1۷8ميليون تومان 
هفته گذشــته به 182ميليون تومان رسيده و در 
آگهي فضاي مجازي تا 190ميليــون تومان نيز 
قيمت مي خورد و پژو206 تيپ5 كه در آگهي ها 
250ميليون تومان قيمــت خورده اما نرخ فروش 
آن در بازار 245ميليون تومان است، قيمت ساير 
خودروهاي داخلي نســبت به هفته گذشته ثابت 
مانده است. او با بيان اينكه قيمت ها در بازار خودرو 
نســبت به قبل متعادل و مراجعــه خريداران نيز 
بيشتر شده، گفت: تا اوايل ماه به دليل نوسان نرخ 
ارز خريداري به بازار خــودرو مراجعه نمي كرد اما 
وقتي خريدار مي بيند نرخ ارز طي چند روز نوسان 
كمي دارد، نسبت به خريد خودرو اقدام مي كند، 
زيــرا از 10روز پيش تا كنون نــرخ دالر در كانال 
24هزار تومان مانــده و خريد و فروش خودرو نيز 
بيشتر شده است. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو  در مورد داليل توقف سير 
نزولي قيمت خودرو، افزود: خريد و فروش در بازار 
خودرو نيز همانند ساير بازارهاي سرمايه اي تابع 
نرخ ارز و نيازمند ثبات است و ورود دالر به كانال 
24هزار تومان در هفته گذشته موجب توقف سير 

نزولي نرخ خودرو شد.
موتمني از تثبيت قيمت ها در بــازار خودروهاي 
خارجي خبر داد و افزود: نرخ سانتافه مدل201۷ 
در هفتــه گذشــته يــك ميليــارد و 850 تــا 
يك ميلياردو950ميليــون تومان بــود و اكنون 
نيز مي توان رنگ مشــكي اين خودرو را با همين 
قيمــت خريداري كــرد، اگرچــه در آگهي هاي 
فروش فضاي مجازي قيمت اين خودرو تا بيش از 
2ميليارد تومان نيز اعالم مي شود. موتمني  افزود: 
قيمت آزراي2019 كــه به دليل كمبود در بازار تا 
2ميلياردو450ميليون تومان نيز اعالم مي شود، 
واقعي نيســت و مشــتري مي تواند رنگ مشكي 
اين خودرو را بــه قيمــت 2ميلياردو300تومان 
نيز خريداري كند. همچنين قيمت اكســنت در 
كانــال ۷00ميليون، جك اس5 در مــرز 625 تا 
630ميليون و هايما 665 تــا 6۷0ميليون تومان 
است و قيمت اغلب محصوالت مديران خودرو در 
حاشيه بازار به زير قيمت مصوب كارخانه رسيده 
اســت. او تأكيد كرد: ممكن است برخي صاحبان 
آگهي قيمت هاي بااليي را براي خودروهاي خود 
اعالم كنند امــا اكنون خريدار چندانــي در بازار 
نيســت و به نظر مي رســد خريدار و فروشنده با 
دالر كانال 24هزار توماني  كنــار آمده اند، اكنون 
در بازار خودرو خريد و فروش هست اما نه به قصد 
ســرمايه گذاري و تنها مشــتريان واقعي خودرو 

مي خرند.

برخالف پيش بيني هــاي قبلي،  انرژی
قيمــت نفــت درمبادالت ســه 
روزگذشــته تحت تأثيركاهــش 
عرضه و اميــدواري براي افزايــش تقاضاي جهان 
رشــدكرد. قيمت پيش فروش نفت برنت ديروز به 
مرز60دالر رسيد.اكنون اين پرسش مطرح است كه 
آيا به دنبال رشد قيمت نفت، تحريم ها هم كاهش 
خواهد يافت تا زمينــه افزايش صادرات و رشــد 

درآمد هاي ارزي فراهم شود؟
به گزارش همشــهري، قيمت هر بشكه نفت برنت 
درمبادالت روزگذشته برخالف آنچه قبال پيش بيني 
شــده بود به مرز 59دالرو43ســنت و نفت سبك 
به 56دالرو۷8ســنت رســيد. اين رشــد قيمت 
درحالي بودكه پيش از اين صندوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده بود ميانگين قيمت هر بشكه نفت 
درنيمه دوم سال2021 تحت تأثير عرضه واكسن 
كرونا به 50دالر برســد. بانك جهانــي نيز برآورد 
كرده بود به دليل سطح باالي ذخاير نفت قيمت ها تا 
سال2022 پايين 50دالر بماند. با اين حال قيمت 
نفت فراتر از پيش بيني ها عمل كرد و ظرف سه روز 
گذشته با رشد محسوســي مواجه شد. خبرگزاري 
رويترز روز گذشته گزارش داد كه علت رشد قيمت 

نفت كاهش ذخاير نفت خام انبار هاي آمريكا است.
با اين حال تحليل گــران بر اين باورنــد كه دليل 
رشــد قيمت نفت به غيراز كاهش ذخاير نفت خام 
انبارهاي آمريكا به عوامل ديگري نيزبازمي گردد. 
به زعم تحليل گران كشــف واكســن كرونا و آغاز 
واكسيناســيون مي تواند چرخه اقتصــاد جهان را 
تقويت كنــد. انتظار مي رود عرضه واكســن كرونا 
اقتصادهاي جهان را در نيمه دوم ســال2021 تا 

5.5درصد و در سال آينده 4.2درصد تقويت كند.
از سوي ديگر انتظارمي رود ذخيره سازي جهاني نفت 
درسال جاري ميالدي كاهش يابد و عادي تر شود، 
زيرا قانونگذاران ايــاالت متحده آمريكا به تصويب 
اليحه كمك اقتصادي يك تريليون و900ميليارد 
دالري جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا در زمينه 
كرونا نزديك مي شــوند و اين موضوع مي تواند با 
تقويت اقتصادي آمريكا حجــم تقاضا را در اقتصاد 

جهان افزايش دهد.
همه اينها در حالي اســت كه عربســتان سعودي 
چندي پيش در واكنش بــه دورنماي تهديدآميز 
تقاضا، متعهد شده اســت توليدش را يك ميليون 
بشكه در روز در ماه هاي فوريه و مارس كاهش دهد. 
آنطور كه بلومبرگ گزارش داده است در  ماه گذشته 
ميالدي عربستان، عراق، امارات و كويت روي هم 
رفته 13.59ميليون بشــكه در روز نفت و ميعانات 
گازي صادر كردند كه 430هزار بشكه در روز كمتر 
از ماه دســامبر بود. پيش از اين احسان عبدالجبار، 
وزير نفت عراق پيش بيني كرده بودكاهش داوطلبانه 
توليد نفت از سوي عربستان تا سقف يك ميليون 
بشكه در روز بازار نفت را از سقوط نجات خواهد داد 
و منجر مي شود قيمت نفت در 3ماهه دوم 2021 به 

حدود 60دالر در هر بشكه برسد.
اوپك پالس هم برخــالف صندوق بين المللي پول 
و بانك جهاني قبال اعالم كــرده بود بازارهاي نفت 
جهاني امسال با كسري عرضه نفت روبه روخواهند 

شد، و اين مي تواند منجر به رشد قيمت ها شود.

پيش بيني قيمت نفت 
به گفته تحليل گــران، اوج گيري فعاليت اقتصادي 
و رونق ســفر تحت تأثير واكســن هاي كوويد-19 
مي تواند رونــد بهبود قيمت نفــت را در نيمه دوم 
سال تسريع كند. همچنين تزريق منابع مالي تحت 
عنوان كمك هاي اقتصادي در آمريكا مي تواند منجر 
به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني شود و حجم تقاضا 
را براي نفــت افزايش دهد.بانك ســرمايه گذاري 
گلدمن ساچز در اين باره اعالم كرد: واكسيناسيون 
گسترده و افزايش محدود توليد اوپك پالس باعث 
افزايش قيمت نفت تا 65دالر در هر بشكه در 2021 
مي شــود. جفري كوري، رئيس بخش تحقيقات 
كاالهاي اساسي در گلدمن ساچز عقيده دارد نبود 

سرمايه گذاري ساختاري در بخش نفت و گاز فشار 
بيشتري بر قيمت نفت وارد مي كند.كايلين بيرچ، 
تحليل گر واحد اطالعات اكونوميست نيز در اين باره 
گفت: ا انتظار داريم اوپك پــالس در فاصله آوريل 
تا مه در واكنش به تقاضاي رو به رشد، محدوديت 
عرضه خــود را به تدريج حذف كند اما سيســتم 
محدوديت عرضه تا اوايل سال2022 همچنان فعال 
خواهند ماند و تقاضا در سال2023 احتماال به سطح 

سال2019 بهبود پيدا مي كند.

آيا در آمد هاي نفتي ايران افزايش مي يابد؟
همگام با رشد قيمت جهاني نفت اكنون اين پرسش 
مطرح است كه آيا در آمد هاي نفتي ايران هم افزايش 
خواهد يافت؟ دولت در اليحه بودجه ســال1400 
حجم فروش نفت را تا 2.3ميليون بشكه نفت افزايش 
داده است اين به معناي اين است كه دولت اميدوار 
است سال بعد ميزان درآمد هاي نفتي ايران افزايش 
يابد اماتحليل گران بر اين باورندافزايش صادرات و 
درآمد هاي نفتي ايران به كاهش تحريم ها بستگي 
دارد.پيش از اين رويترزگزارش داده بوداگر دولت 
بايدن تصميم بگيرد تحريم ها عليه ايران را تسهيل 
كند، ميزان عرضه نفت ايران ممكن اســت رشــد 

بيشتري پيدا كند.
بيژن زنگنه، وزير نفت نيز در زمان ارائه اليحه بودجه 
به مجلس اعالم كرده بود: ايران زودتر از آنچه فكرش 

را بكنيد به بازار نفت باز خواهد گشت.
جالل ميرزايي يك كارشــناس بخــش انرژي در 
پاسخ به اين پرســش كه آيا ايران قادر است ميزان 
صادراتش را افزايش دهد به ايلنا گفت: اينكه اكنون 
چه اتفاقي براي صادرات نفت ايران بيفتد، بستگي 
به روند مذاكرات در برجام دارد.ايران خواستار آن 
است كه موانع سر راه صادرت نفت برداشته شده و 
دسترسي به منابع حاصل از فروش نفت خام تسهيل 
شــود، اين موضوع روي ميــزان افزايش صادرات 
نفت خام تأثير مي گذارد. مسئله ديگر اينكه آيا ايران 
ظرفيت اين را دارد كه بتواند در كوتاه مدت توليد را 
افزايش داده و نفت خام بيشــتري روانه بازار كند؟ 
پاسخ اينكه با توجه به ذخايري و توانمندي كه در 
توليد ايجاد شــده اين امكان وجود دارد.اين عضو 
سابق كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: كشور 
ما براحتي و سرعت توان افزايش توليد و بازگشت 
به رقم قبلي توليد و صــادرات را دارد و اين امكان 
وجود دارد كه به ســهميه خود در اوپك برگردد، 
درواقع طي 4 مــاه ميزان صادرات بــه رقم قبل از 

تحريم مي رسد.
او با بيان اينكه تحقق رقم 2.3ميليون بشكه صادرات 
نفت شدني است، گفت: با توجه به مصوبه مجلس 
و بخش مربوط به پروتكل الحاقي كه تا سوم اسفند 
مهلت اجرا دارد، دولت هم اعالم كرده اين مصوبه 
مجلس را اجرا مي كند، به نظر مي رســد تا 2هفته 
آينده رايزني ها تشــديد مي شــود، بنابراين بنده 
خوش بينم كه توافقي به دست مي آيد و موانع بر سر 
صادرات نفت ايران هموار مي شود. ميرزايي درباره 
اوضاع بازگشــت به بازارهاي قبلي و لزوم تعريف 
بازارهاي جديد گفت: روســيه هفته گذشته اعالم 
كرد ميزان صادرات را به خاطر تنظيم بازار داخلي 
كم مي كند، اين موضوع كمــك مي كند كه ايران 
بتواند بخشــي از بازار قبلي خود را به دست بياورد. 
ضمن اينكه برخي كشورها هم كه بيش از سهميه 
توليد كردند تا كســري عدم عرضه نفت ايران را در 
بازار جبران كنند، براساس توافقات قبلي به محض 
اينكه عرضه نفت ايران از سر گرفته شود، براي اينكه 
بازار با كاهش تقاضا و نواسانات قيمت مواجه نشود 
از ميزان صادرات كم مي كنند تا ايران از ســهميه 

خود استفاده كند.
او گفت:مراودات اقتصادي با بازارهاي سنتي ايران 
مثل كره، ژاپن و چين و هند نيز درصورتي گسترش 
مي يابد كه نفت ما را خريداري كننــد تا ايران نيز 
نســبت به واردات كاال از اين كشــورها اقدام كند. 
بنابراين درواقع مراودات دوســويه است و مشكلي 

از اين بابت نيست.

همزمان با تثبيت نسبي قيمت  خودروهاي داخلي اتفاق افتاد

قيمت نفت فراتر از پيش بيني ها باال رفت
 آيا به دنبال رشد قيمت نفت، تحريم ها هم كاهش خواهد يافت تا زمينه 

افزايش صادرات و رشد درآمد هاي ارزي ايران فراهم شود؟

بازگشت معامله گران به بازار خودرو فرخنده رفائي
خبرنگار

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر)تومان(
درصد اختالف قيمتقيمت در مغازه ها قيمت در ميادين نام محصول
8.90015.00041سيب قرمز
10.50017.00038سيب زرد

11.80019.00038پرتقال تامسون شمال
14.50022.50035.5پرتقال تامسون جنوب
13.00020.00035نارنگي شمال و جنوب

10.90017.00036نارنگي تانجيال
15.20023.00034انار 
17.00026.50036گالبي
13.90028.00050انگور
14.10017.50019كيوي

129.800205.50037جمع 10قلم ميوه   
مقايسه قيمت انواع محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر )تومان(

درصد اختالف قيمتقيمت در مغازه هاقيمت در مياديننام محصول
10.50013.00019خيار رسمي 

13.50017.00020.5خيار گلخانه اي و رويال
4.8006.50026گوجه فرنگي بوته اي

5.2007.00026گوجه فرنگي گلخانه اي خوشه اي
6.30010.00037بادمجان 

8.80014.00037كدو مسمايي
7.50012.00037.5كدو حلوايي
4.5006.00025سيب زميني

4.4006.50032پياز زرد
7.30011.50036.5سبزي هاي برگي

72.800103.50030جمع 10قلم سبزي و صيفي

 كاهش 4هزار توماني 
قيمت گوجه فرنگي در ميادين

گوجه فرنگي در ميادين  تره  بار

ميوه و تره بار طي هفته 
گذشــته نزديــك به 
4هزار تومان ارزان تر شــد. به گزارش 
همشــهري، در هفته گذشــته قيمت 
بعضي از محصوالت صيفي در ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري تهران كاهش 
يافت كه گوجه فرنگــي در اين زمينه 
ركورددار بود. براساس نرخنامه جديد 

ميادين، از ميان محصوالت پرتقاضا، گوجه فرنگي نزديك به 4هزار تومان و 
بادمجان 900تومان ارزان شــدند، اما در همين مدت بعضي از اقالم ميوه و 
صيفي نيز شاهد افزايش قيمت بودند. مهم ترين اقالمي كه گران تر شدند، 
خيار گلخانه اي با 3هزار تومان پيشــتاز بود و پرتقال و انار هم 500تومان 
افزايش قيمت داشتند. قيمت خيار به تازگي در مغازه هاي ميوه فروشي رشد 
زيادي داشته و به نزديكي 20هزار تومان رسيده است. مقايسه قيمت ها در 
ميادين و مغازه ها نشــان مي دهد درمجموع ميــوه و محصوالت فرنگي در 

ميادين ميوه و تره بار 34.5درصد ارزان تر از مغازه هاست.

قيمت نفت  ديروز  به مرز 60دالر رسيد.
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شــدت غم و اندوه عمومي در اثر از دست رفتن مهرداد ميناوند 
و علي انصاريان چنان اســت كه در يكي از نشست هاي خبري 
جشنواره فيلم فجر، فاطمه معتمدآريا ضمن ابراز همدردي گفته: 
»فكر مي كنم اگر من نبودم، تالم عمومي كمتر بود نسبت به حاال 
كه انصاريان و ميناوند نيستند. آنها الگوهاي سرزندگي و شادابي 
بودند.« حتما اما خود سيمين بانو هم مي داند هر گلي بوي خاص 
خودش را دارد و چنين مقايسه هايي دقيق نيستند. صداي قهقهه 
اين بچه ها هنوز در گوش مردم است و همين مسئله، تحمل رنج 
نبودن آنها را مضاعف مي كند. به عالوه پررنگ شدن رابطه پرمهر 
علي با مادرش به اندوه ها دامن زد. خداوند سركار خانم معتمدآريا 
و ساير هنرمندان را صحيح و ســالم حفظ كند. هر فقدان، يك 

خسران متفاوت است.

هر گلي بوي خودش را دارد

تراكتور با يك گل به پرســپوليس باخته و اين قشنگ در حالي 
اســت كه سرخپوشــان تبريزي ممكن بود چند گل ديگر هم 
بخورند، بعد عباس چمنيان مربي اين تيم گفته: »بضاعت تراكتور 
همين است.« يعني االن شما داريد در مورد بضاعت و موجودي 
حرف مي زنيد؟ 3 تا كاپيتان تيم ملي را داريد، اخباري و خانزاده و 
فخرالديني و تيكدري و عباس زاده و حمزاوي و بقيه هم هستند، 
بعد بضاعت تان همين اســت كه در زميــن خودتان اينطوري 
مچاله شويد؟ استاد در فراز ديگري از فرمايشات شان گفته اند: 
»روي صحنه گل از جالل حسيني غفلت شد.« اوال چرا بايد از 
مدافع بلندزن تيم حريف كه اساسا براي سر زدن جلو آمده غفلت 
شود؟ بعد به فرض كه اينجا اشتباه شد، در 20 موقعيت بعدي 

پرسپوليس چطور؟ اصال تراكتور كادرفني دارد؟

جان؟ بضاعت؟

باز شروع شد. يك عضو غيرفوتبالي ديگر به هيأت مديره سرخ  ها 
آمده و دچار فوران احساسات بابت افزايش توجه به خودش در 
فضاي مجازي شده است. اين بار نوبت مجيد صدري است كه 
در توييتر سر و صدا راه بيندازد. ايشان ابتدا خبر توافق با ماريو 
بوديمير را به جاي مجاري رسانه اي رســمي باشگاه از طريق 
حساب شــخصي اش اطالع رســاني كرد و بعد هم با پيروزي 
سرخپوشــان برابر تراكتور پســت كري و كل كل گذاشته كه: 
»به زودي آسمان ليگ سرخ خواهد شد« و از اين حرف ها. آقا، 
عزيز، برادر جان، كار شما اين نيســت. وظيفه شما رتق و فتق 
مشكالت داخلي باشگاه است. كري را هواداران بايد بخوانند. 4 
روز ديگر اگر در وظايف تان قصور كنيد، همين اليك ها مثل آوار 

روي سرتان خراب خواهند شد.

كار شما اين نيست عزيزجان!

نكته بازي

گرت بيل انگار ديگر به فوتبال عالقه اي ندارد. كارشناسان 
فوتبال در انگليس از او انتقاد مي كنند كه وقتي روي نيمكت 
نشسته، به نظر مي رسد خوشــحال است كه مسئوليتي در 
زمين ندارد و مجبور نيست عرق بريزد و به دوش گرفتن نياز 
پيدا كند. او در باخت يك هيچ تاتنهام به چلسي كه سومين 
شكست پياپي مورينيو و ركوردي منفي در عمر اين سرمربي 
بود به بازي گرفته نشد و مورينيو در پاسخ به خبرنگاري كه 
از او درباره بازي ندادن به بيل پرسيده شد گفت: »تو لياقت 
پاســخ نداري!« تاتنهام نه قرضي و نــه دائمي نمي خواهد 
بازيكن ولزي را نگه دارد. بعيد است رئال مادريد كه به خاطر 
2 ميليون دستمزد در سال با سرخيو راموس چانه مي زند و 
در حال از دست دادن كاپيتان خود است، با بازگشت بيل كه 
۱۷ميليون يورو در ســال حقوق مي گيرد كنار بيايد. آينده 
شــاهزاده ولزي در چين يا آمريكا رقم خواهد خورد و رئال 
زمينه فسخ قرارداد با او را فراهم خواهد كرد. در مادريد ادن 
آزار هم به سرنوشــت گرت بيل و دمبله دچار شــده است. 
او در ۷فصل حضور در چلســي 20بازي را از دســت داد و 
حاال ۵۱بازي را در يك فصل و نيــم در مادريد از كف داده. 
بلژيكي باز هم مصدوم شــده و اين نهمين مصدوميتش در 
يك سال ونيم حضور در اسپانياست؛ درحالي كه مجموع گل 
و پاس گل هايش در الليگا به زور به همين تعداد مي رسد؛ 3 

گل و 6پاس گل در 24بازي. 4 تا 6 هفته ديگر غايب خواهد 
بود. از زماني كه آزار در يك بازي بــراي رئال ۹0دقيقه در 
ميدان حاضر بوده نزديك به 4۵0روز مي گذرد. رئال بدون 
او در 64درصد بازي ها برنده بوده و با او در ۵4درصد. دمبله از 
سال20۱۷ به اين سو در 4۵درصد بازي هاي بارسلونا غايب 
بوده، بيل در 26درصد بازي هاي رئــال و ادن در ۵4درصد 
يعني در بيش از نيمي از بازي هاي رئال مادريد. رئال مادريد 
در اين فصل 3۱مصدوميت ديده است كه بدترين ركورد در 
ليگ اسپانياست. از زمان شروع فصل تنها يك روز زيدان يك 
تيم كامل را در اختيار داشــت. اودگارد )4( آزار و كارواخال 
)3(، واســكس و راموس و ناچو و والورده )2(، كاســميرو و 
بنزما و يوويچ و كروس و مارسلو و ماريانو و ميليتائو و ايسكو 
و اودريوسوال و آسنسيو يك بار مصدوم شده اند. ضمن اينكه 
بازيكناني مثل ناچو، ميليتائو و حتي زيدان كرونا هم گرفتند. 
ساعت۱۸:4۵ امروز هم با تيمي نصفه و نيمه بايد به مصاف 
اوئسكا بروند؛ از همان تيم هاي ضعيفي كه رئال خوب به آنها 
مي بازد. حاال همه اينها را نوشتيم كه به اين خبر اشاره كنيم 
كه چلسي خواهان بازگرداندن ادن آزار با 40 يا ۵0ميليون 
يورو در تابستان است. شايد اين جوري براي هر 3طرف بهتر 
باشد. بيل در بازگشت به تاتنهام سايه اي از بيلي كه هواداران 
مي شناختند نيســت. او در دوره اول در 200بازي 4۵گل و 

۵۸پاس گل داشت اما در دوره جديد تنها 2 گل كم اهميت 
به ثمر رسانده. معلوم نيست آزار هم در بازگشت احتمالي به 
چلسي به فرم قبلي اش برگردد. پزشكان مادريد معتقدند كه 
او دچار افسردگي و ترس از مصدوميت شده است. در تاريخ 
فوتبال برخي ستاره ها مدتي پس از خروج از تيم شان دوباره 

برگشتند و اغلب ناموفق بودند.
   آنري: هواداران آرسنال تيري آنري را سرزنش نكردند 
كه به خاطر عالقه اش لندن را ترك كرد و به بارسلونا پيوست. 
در ســال20۱2  دوماه قرضي به آرسنال برگشت و در بازي 
اول مقابل ليدز در حذفي گل زد امــا تنها ۷بازي دوام آورد 

و مصدوم شد.
   گوتــزه: مهم تريــن كار عمــرش گلزنــي در فينال 
جام جهاني20۱4 براي آلمان بود. او مثل همه استعدادهاي 
دورتموند )غير از رويس( توســط بايرن مونيخ شــكار شد 
و ســال هاي اوج فوتبالش را در اين تيــم گذراند اما دوباره 
به دورتموند برگشــت اما در آخرين فصل تنها ۱6بار به او 

بازي رسيد.
   دروگبا: پس از دوران درخشــان در چلسي يك دور در 
چين و تركيه زد و در سال20۱4 برگشت. در 36سالگي به 
مورينيو كمك كرد تا در دوره دومش در چلسي قهرمان ليگ 

شود. او به تاتنهام، منچستر و لستر هم گل زد.
   كاكا: كاكا با توپ طال به رئال مادريد رفت اما آنجا  به يك 
ادن آزار مدل رئال و بيل مدل بازگشــت به تاتنهام تبديل 
شد. 4 سال بعد به عنوان بازيكن آزاد به ميالن برگشت اما در 
نخستين بازي همسترينگ خود را پاره كرد. با اين حال بعد 
از بهبودي ۷گل براي ميالن زد و با اين تيم هشتم ليگ شد.

بهعقببرنميگرديم
  ستاره هاي جدا شده وقتي به تيم سابق برمي گردند ديگر ستاره نيستند

خسرويار در ليست ۱۰زن تأثيرگذار فوتبال
اين ليست شامل زناني است كه با استعداد و فعاليت هايشان 

باعث تغييرات بزرگي در فوتبال زنان شدند 
سايت گلوبال نام كتايون خسرويار، سرمربي ســابق تيم ملي دختران 
جوان ايران را در بين ۱0ستاره اي قرار داد كه با فعاليت هاي خود جايگاه 
فوتبال زنان را تغيير داده اند. اين ســايت در مورد خسرويار نوشت: »در 
سن ۱۷سالگي به تيم ملي فوتبال زنان ايران پيوست. او در سال20۱۱ به 
همراه تيم ملي ايران به دليل داشتن حجاب از صعود به مرحله دوم انتخابي 
المپيك بازماند. هرچند فيفا حجاب سر را قبول كرده بود اما حجاب زنان 
ايران گردن آنها را هم مي پوشاند. در ادامه و پس از چند سال مبارزه، فيفا 
حجاب زنان فوتباليست را قبول كرد و كتايون و تيم او هم امكان حضور 
در عرصه هاي بين المللي را پيدا كردند.« در ادامه اين گزارش آمده است: 
»كتايون بعدها به عنوان سرمربي تيم ملي دختران ۱۹سال ايران انتخاب 
شد و در كشوري كه زنان فوتباليست با موانع مختلفي مثل آموزش مواجه 
هستند، دختران را از مناطق كوچك انتخاب كرد و تحت فشار قرار داد تا 

تيمي را براي مسابقات بين المللي آماده كند.«
اما ۹ستاره ديگري كه در اين گزارش از آنها نام برده شده و دليل انتخاب 

آنها.
  پائوال داپنا، فوتباليستي اســپانيايي كه در زمينه خشونت عليه زنان 
فعاليت كرد. او در يك ديدار و هنگامي كه تيم ها براي درگذشت مارادونا 
يك دقيقه سكوت كردند، نشست و گفت من به كسي كه نسبت به زنان 

رفتار خوبي نداشته اداي احترام نمي كنم.
  خاليدا پوپال، بازيكن تيم ملي زنان افغانستان كه سوءاستفاده و آزار 

جنسي زنان را رسانه اي كرد.
  مگان رپينو، كاپيتــان تيم ملي زنــان آمريكا كــه در فعاليت هاي 

ضدنژادپرستي و برابري دستمزد زنان و مردان پيشگام است.
  يوكي ناگاساتو، يك مهاجم برجســته كه براي تيم آماتور مردان در 

ژاپن بازي كرد.
  سابيترا بهانداري، نخستين زن نپالي كه به همراه آنيتا باسنت در ليگ 
هند پا به توپ شــد. او در ابتدا حتي توپ فوتبال هم نداشت و با جوراب 

توپ درست مي كرد.
  ناديا نايت، نخستين مربي زن فوتبال از كشمير هند كه بعدها آكادمي 

فوتبال خود را تاسيس كرد.
  مارا گومس، نخستين بازيكن ترنس كه در ليگ فوتبال زنان آرژانتين 

پا به توپ شد.
  اسيست اوشواال، كاپيتان تيم ملي نيجريه كه در شرايط سختي فوتبال 
خود را آغاز كرد اما در سال هاي 20۱4، 20۱6، 20۱۷ و 20۱۹ به عنوان 

بازيكن سال آفريقا انتخاب شد.
  دلفين كاسكارينو، بازيكني فرانســوي كه يك آكادمي براي ترويج 
فوتبال زنان به راه انداخته و در 22سالگي ۱0عنوان مختلف با تيم ليون 

كسب كرده است.

فوتبال ايران

كمال در مسير گنجي و چشمي؟
پرسپوليس در ديدار با تراكتور، سومين مسابقه اش 
بدون محمدحسين كنعاني زادگان را تجربه كرد. در 
بازي اول برابر آلومينيوم اراك، در تصميمي عجيب 
مهدي شيري در پست دفاع مياني به بازي گرفته 
شد، اما در 2مســابقه بعدي مقابل ماشين سازي 
و تراكتور تبريز، كمال كاميابي نيــا به عنوان زوج 
جالل حســيني انجام وظيفه كــرد. اگرچه براي 
قضاوت بسيار زود اســت، اما عملكرد اين زوج بد 
نبوده و 2پيروزي با تنهــا دريافت يك گل از روي 
نقطه پنالتي به ارمغان آورده است. به هر حال دير 
يا زود كنعاني زادگان مي رسد و كاميابي نيا از حضور 
در اين پست معاف مي شود، اما به طور كلي انتقال 
هافبك هاي دفاعي به پســت مدافع مياني، يكي 
از رايج ترين ســنت هاي دنياي فوتبال اســت. در 
پرسپوليس گاهي كريم باقري در اين پست به بازي 
گرفته مي شد، در استقالل محمود فكري و ستار 
همداني اين تجربه را داشتند. در دوران معاصر هم 
مي توان به روزبه چشمي يا مرتضي پورعلي گنجي 
اشــاره كرد كه از هافبك دفاعي به مدافع مياني 
تبديل شدند. حاال البته نتايج اين تغييرات هميشه 
مثبت نبوده؛ مثال پورعلي گنجي عالي جواب داد، 
اما ســتار همداني يا روزبه چشمي اينطور نبودند. 
به نظر مي رسد كمال كاميابي نيا هم مي تواند يكي 
ديگر از همين انتقال ها باشد. اگرچه او فعال به طور 
موقت و از سر ناچاري دفاع وسط شده، اما با افزايش 
سن و سالش شايد بتواند جدي تر به تغيير پستش 
فكر كند. فراموش نكنيم كمال هم اكنون در پست 
خودش 2رقيب باكيفيــت دارد؛ احمد نوراللهي و 

ميالد سرلك.

بهروز رسايلي|  اولين پيروزي خارج از خانه فصل پرسپوليس، يكي از مهم ترين بردهاي ليگ 
بيستم بود؛ جايي كه عزاداران علي انصاريان با پيراهن سياه و تنها گل جالل حسيني از سد 
تراكتور گذشتند و براي مدعيان قهرماني شاخ و شانه كشيدند. 2 پيروزي سوزناك اخير برابر 
تيم هاي تبريزي، به روح 2پرسپوليسي تازه درگذشته يعني مهرداد ميناوند و انصاريان تقديم 

شد و عالوه بر آن به وضعيت پرسپوليس در جدول سر و سامان بخشيد.
1  همانطور كه يحيي گل محمدي در نشســت خبري بعد از بازي به درستي گفت، اين يكي از 
بهترين نمايش هاي پرسپوليس در ليگ بيستم بود. آنها تراكتور را بردند و حتي بيش از يك گل 
مي توانستند بزنند. اين برتري، درست مثل نمايش خوب نيمه دوم برابر استقالل با موجودي فعلي 
پرسپوليس به دست آمد و اين مسئله نشان مي دهد ســرخ ها با همين نفرات هم قابليت بااليي 
براي تكرار عنوان قهرماني دارند. اگر اين تيم دچار خودتحقيري نشود، با همه كمبودهايش حتما 

حرف هاي زيادي براي گفتن خواهد داشت.
2   از خوش اقبالي هاي پرسپوليس يكي هم اين است كه ليگ بيستم ضعيف ترين مدعيان را دارد. 

يكي از تيم هايي كه الاقل روي كاغذ مي توانست شانس قهرماني داشته باشد همين تراكتور بود. با 
اين حال انتخاب عجيب مسعود شجاعي به عنوان بازيكن - مربي تيم تبريزي، لطمه فني جدي به 
آنها زده است. تراكتور در ۹بازي با هدايت شجاعي متحمل 4شكست شده كه 3باخت آخر به طور 
پياپي در مسابقات خانگي رقم خورده است. به طور كلي تراكتور در ۸بازي خانگي اين فصلش تا به 
حال تنها يك پيروزي به دست آورده است. مسعود نه تنها مربي خوبي به نظر نمي رسد، بلكه در اين 
سن و سال بازيكن چندان كارآمدي هم نيست. فراموش نكنيم در تمام مسابقاتي كه سرخپوشان 
تبريزي با هدايت شجاعي به ميدان رفته اند، اين تيم تنها 4پيروزي به دست آورده كه خودش در 2 
تا از آنها بازي نكرده! شجاعي برابر استقالل و پرسپوليس يكي از ضعيف ترين بازيكنان ميدان بود، اما 
شخصا اعتقادي به اين مسئله نداشت و تا سوت پايان در زمين باقي ماند. خيلي از كاربران شبكه هاي 

اجتماعي عقيده دارند تراكتور با مسعود شبيه تيم هاي ۱0نفره است؛ شما چه فكر مي كنيد؟
3  اگر نمونه بازيكن مسن ناكارآمد مسعود شجاعي باشد، نمونه بازيكن پا به سن گذاشته كارگشا، 
حتما جالل حسيني است. كاپيتان پرسپوليس 3سال پيرتر از بازيكن - مربي تراكتور است و در 

تصاوير بعد از گلزني هم محاسن سفيد او كامال جلب توجه مي كرد. با اين حال جالل همچنان درجه 
يك است و نه تنها در پست تخصصي اش جزو بهترين هاي آسيا به شمار مي رود، بلكه در چنين 
مواقعي گره از كار گلزني تيم هم مي گشايد. اينكه حسيني تحسين مي شود و شجاعي نه، به وضوح 
نشان مي دهد مسئله منتقدان و مخاطبان »سن« بازيكن نيست، بلكه سطح توانايي هاي اوست. 

اميدواريم مسعود اين مسئله را درك كند.
4  هميشــه تعداد موقعيت گل ها بسيار مهم تر از تعداد گل هاســت. از اين نظر پرسپوليس در 
بازي با تراكتور نمره قبولي گرفت و اين يعني شاگردان يحيي خوب بازي كردند، اما خيلي مواقع 
فرصت سوزي در فوتبال تاوان دارد؛ نمونه بارزش هم داربي تهران. پرسپوليسي ها نبايد به راحتي اين 
موقعيت ها را از دست بدهند. در مقابل دروازه تراكتور اگر فقط كمي خونسردي وجود مي داشت، 

حتما گل هاي بيشتري هم به ثمر مي رسيد. اين مشكل بايد از بين برود.
5   پرسپوليس بعد از بازي با سپاهان ديگر كلين شيت نكرده بود، اما تراكتور از اين نظر هم به تيم 

رقيب كمك كرد تا مراتب ميهمان نوازي را تمام و كمال به جا آورده باشد!

ميزبانسخاوتمند
ميهمانحريص
 5نكته از برتري پرسپوليس برابر ۱۰نفره ترين تيم ليگ

  صدر آبي ماند
   سپاهان با پيروزي در داربي اصفهان براي چند ساعت صدرنشين ليگ بود

  اما در نهايت استقالل با شوت اسماعيلي صدر را پس گرفت
هفته اي كه با برد پرسپوليس آغاز شده بود، با پيروزي استقالل به پايان رسيد. آبي ها 
كه پيش از شروع بازي صدر جدول را از دست داده بودند، درست مثل بازي قبل با 
سيستم 2-۵-3 به زمين رفتند با اين تفاوت كه اين بار رشيد مظاهري به چارچوب 
دروازه برگشته بود و مهدي پور و مرادي هم به تركيب اصلي اضافه شده بودند. در 
طرف مقابل جاللي همان طور كه قبل از بازي گفته بود، به بازيكنان جوانش ميدان 
داد تا شايد پس از 2 شكست متوالي در آزادي از استقالل امتياز بگيرد. نساجي در 
اين بازي با سيستمي دفاعي رودرروي استقالل قرار گرفت و همين مساله باعث شد 
شاگردان فكري در بيشتر دقايق مالكيت توپ و زمين را در اختيار داشته باشند. با 
اين وجود استقالل از اين مالكيت استفاده خاصي نكرد و نتوانست موقعيت هاي 
خطرناكي روي دروازه حريف خلق كند. حتي در دقايــق پاياني نيمه اول آبي ها 
خوش شانس بودند كه نساجي روي چند ضدحمله به گل نرسيد تا شوت دقيقه 
۸۵ فرشيد اســماعيلي گره بازي را باز كند و 3 امتياز با ارزش را براي استقالل به 
همراه بياورد. البته آبي ها پس از اين گل فرصت داشتند تا با يك پنالتي اختالف را 
بيشتر كنند اما ضربه چيپ قائدي به تير دروازه خورد تا در نهايت فكري با اختالف 
حداقلي برنده جنگ با تيم سابقش باشد، جنگي كه قبل از شروع فصل آغاز شد و در 
كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي به اوج خود رسيد. استقالل با اين پيروزي يك بر 
صفر، 26 امتيازي شد و صدر جدول را از سپاهان پس گرفت، سپاهاني كه روز گذشته 
با نتيجه 3 بر يك ذوب آهن را در داربي اصفهان شكست داد و 2۵ امتيازي شد. ساير 

بازي هاي ديروز هم برنده نداشت. در اولين بازي ديروز گل گهر و نفت مسجد سليمان 
در سيرجان به تساوي بدون گل رضايت دادند، آلومينيوم و سايپا در اراك به تساوي 
يك-يك رسيدند، پيكان و ماشين سازي به تساوي 2-2 رضايت دادند و در نهايت 
نفت آبادان و فوالد هم در داربي جنوب به تساوي يك-يك دست پيدا كردند. با اين 
نتايج صنعت نفت 23 امتيازي شد و در جايگاه سوم جدول ايستاد. پرسپوليس با 
2۱ امتياز و 2 بازي عقب افتاده، تيم چهارم جدول است و فوالد 20 امتيازي هم روي 

پله پنجم ايستاده است.
  اتفاق ويژه

چهره ويژه بازي استقالل و نساجي نه فرشيد اسماعيلي بود كه گل زد و نه مهدي 
قائدي كه پنالتي از دست داد، چهره ويژه وريا غفوري بود كه در دقيقه ۷۵ تعويض 
شد و با عصبانيت از زمين مســابقه بيرون رفت. حتي پس از اين تعويض خيلي از 
خبرگزاري ها مدعي شدند وريا بالفاصله از ورزشگاه هم خارج شده است. محمود 
فكري  دركنفرانس مطبوعاتي در اين باره گفت: » وريا در يكسری از دقايق بازی و 
جايی كه كارت زرد گرفت، عصبانی شد. شايد هم كم به او توپ رسيده بود و يك جا 
به من گفت كه كم به من توپ می رسد. به خاطر همين هم عصبانی شد و به همين 
دليل هم كارت زرد گرفت و بعد به من اشاره كرد تعويضم كن. من هم تعويضش 
كردم و مستقيم رفت رختكن. در زمان تعويضش ناراحتی اش بيشتر از اين بود كه 

كمتر به او توپ رسيده است.«

     عكس|اميرحسين خيرخواه|
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برجام را انتخاباتي نكنيد

ما بايد درباره خســاراتي كه آمريكا 
به ايران وارد كرده گفت وگو كنيم و 
خود اين، يك اهرم بازدارنده است كه 
اين وضعيت دوباره تكرار نشود، كه 
آمريكا نخواهــد از توانمندي هايش 
در بيرون برجام سوءاستفاده كند. ما 

بحث توافق جديد نداريم

رئيسي: خصوصي سازي  با آتش زدن مال دولت و مردم تفاوت دارد
رئيس قوه قضاييه در بيست ويكمين سفر 

اســتاني خود در رأس يك هيأت قضايي قضایی
روز پنجشنبه گذشــته به استان گيالن 
سفر كرد. يكي از مهم ترين محورهاي اين سفر بازديد 
سيدابراهيم رئيسي از برخي بنگاه هاي توليدي استان 
بود كه به داليل مختلف ازجمله خصوصي ســازي  هاي 
معيوب تعطيل شده و يا فعاليت آنها متوقف شده است. 
رئيسي پس از بازديد از اين كارخانه ها دستورات الزم را 

براي احياي آنها و بازگشت به خط توليد صادر كرد.
رئيسي پس از بازديد از وضعيت كارخانه صنايع پوشش 
ايران، گفت: اتفاقي كه براي اين كارخانه رخ داده يك 
فاجعه است؛ از برفي كه در سال83 در استان گيالن آمد، 
سوءاستفاده صورت گرفت و عده اي اقدام به ويران كردن 
كارخانه پوشش كه ثروت ملي است، كردند تا از زمين 

آن استفاده كنند.
 وي گفت: مســئله برف نبود، چرا كه اگر سنگ هم از 
آســمان مي باريد، وضعيت كارخانه صنايع پوشــش 
ايران نبايــد به ايــن روز مي افتاد. به گــزارش ميزان، 
رئيســي افزود: من تأكيد كرده ام  بايد كســاني كه در 
آسيب رساندن به كارخانه نقش داشتند، تحت تعقيب 
قرار گيرند و بايد توليد در اين كارخانه مجددا احيا شود 
و رونق بگيرد. رئيسي با بيان اينكه خصوصي سازي  يك 

ضرورت اجتناب ناپذير است، گفت: خصوصي سازي  با 
آتش زدن مال مردم و دولت و ويران كردن يك كارخانه 
سرپا تفاوت دارد و كســاني كه به اسم خصوصي سازي  
سبب خسارت به اموال ملي و توليد كشور مي شوند، با 
قاطعيت تحت تعقيب قرار مي گيرند. رئيس قوه قضاييه 
در نشست تخصصي احياي حقوق عامه در حوزه منابع 
طبيعي و محيط زيست با اشاره به سخنان يكي از اعضاي 
حاضر در اين جلسه در رابطه با اراضي شركت ابريشم، 
گفت: سندي كه گفته شد در سال82 در مورد اراضي 
شركت ابريشم به طور غيرقانوني گرفته شده، بايد ابطال 
شود. سند غيرقانوني كه با زد و بند گرفته شده، حتما 
بايد ابطال شــود و از همكاران قضايي مي خواهم كه با 

شجاعت در مورد اينگونه مسائل برخورد كنند.
رئيس قــوه قضاييه پس از بازديد از وضعيت شــركت 
رشت الكتريك، در جلسه شوراي اداري استان گيالن 
گفت: »شركت رشت الكتريك، نگين انگشتري توليد 
در اســتان گيالن بود، اما اكنون به تلي از خاك تبديل 
شده است. من رئيس دادگستري استان گيالن را مكلف 
كردم با به كارگيري يك تيم قضايي مجرب با فوريت و به 
سرعت وضعيت شركت رشت الكتريك را پيگيري كند 
و نحوه برخورد با متخلفان و كيفر آنها را به اطالع مردم 
برساند و هيچ مانعي نبايد در مقابل كار پيگيري وضعيت 

شركت رشت الكتريك باشد.« شركت رشت الكتريك 
كه طي ســال هاي متمادي 112محصــول الكتريكي 
توليد مي كرد، ســال82 به صورت قســطي به عنوان 
يك خصوصي سازي  معيوب واگذار شــد و نتيجه اين 
واگذاري به مرور اينگونه شــد كه اين كارخانه امروز به 
تلي از خاك تبديل شود و صدها كارگر آن نيز كار خود 

را از دست بدهند.

به افراد نامدار نباید رحم كرد
رئيس قوه قضاييه در جريان ســفر به استان گيالن با 
بيان اينكه رونق توليد در كشور به معناي توليد قدرت 
اســت و نبايد اجازه تضعيف توليد در كشور را دهيم، 
گفت: در برخورد با تخلفات به ويژه تخلفاتي كه از ناحيه 
افراد نامدار سر مي زند، هيچ رحمي نبايد داشت و بايد 
به شدت با آن مقابله كرد؛ چراكه اگر اين افراد در جامعه 
تخلف كنند، تخلف در جامعه باب مي شــود. رئيسي با 
اشاره به برخي سندسازي ها در جريان ساخت و ساز هاي 
غيرمجاز، گفت: »سندسازي« و فرار از قانون، يك جرم 
جديد است و اگر فرد متخلف در اين زمينه مسئول هم 
باشد، بايد به شــدت و به صورت مضاعف با وي برخورد 
شــود تا مردم ببينند كه در برخورد بــا افراد متخلف، 

تفاوتي براي دستگاه قضا وجود ندارد.

شما قبول دارید كه برجام نتيجه مذاكره بين ایران 
و آمریكاست؟

مذاكره ايران و آمريكا موضوعي است كه نياز است در كشور در موردش اجماع باشد و در 
سطوح عالي كشور روي آن توافق باشــد. فعال شرايطي كه داريم اين است كه در كشور 
اجماعي براي مذاكره با آمريكا نيست و بدون اجماع وارد اين حوزه شدن از نظر سياست 
خارجي هم كار صحيحي نيســت، اما بازگشــت آمريكا به برجام نياز به مذاكره ندارد. 
اقداماتي كه آمريكا بايد انجام بدهد را مشــخص كردم. آقاي بورل هم هست_ به عنوان 
هماهنگ كننده برجام_  و مي تواند هماهنگي را  انجام دهد. آمادگي صحبت با آقاي بورل 
را داريم. آمريكايي ها هم آمادگي صحبت با آقاي بورل را دارند و اين مي تواند مســيري 
باشد كه ادامه پيدا كند. بعد از آن آمريكا مي آيد و عضو برجام مي شود و عضو برجام كه 
شد سر يك ميز مي نشينيم. آن ميز هست و هميشه بوده است و ما هميشه سر آن ميز 
بوده ايم. ما نياز نيست به ميز مذاكره برگرديم. آمريكا بايد بليت ورود به ميز مذاكره را پيدا 

كند. آن وقت در قالب 1+5آمريكا حضور پيدا مي كند و ايران هم حضور 
دارد و حتما در آن چارچوب گفت وگو خواهد شد.

در دولت اوباما تابوي مذاكره ایران و آمریكا شكسته 
شد و به صورت مستمر در سطح وزیران خارجه مذاكره انجام 
مي شد، آیا این تابو احيا شده و االن منعي براي مذاكره در سطح 

وزیران خارجه وجود دارد؟
در آن زمان مقام معظم رهبري فرمودند به آمريكا 

اعتماد نداريــم، اما آمريكايي هــا در برابر يك 
امتحان هستند. نتيجه امتحان برجام رفتار ما 
در آينده را تعيين خواهد كرد. خب، آن امتحان 
را آمريكا مردود شد. ما كه با دولت اوباما مذاكره 

نكرديم. ما با وزير خارجه آمريكا مذاكره كرديم. 
بعد اين توافق به يك قطعنامه شــوراي امنيت 
تبديل شد. آمريكا در اين امتحان مردود شد. اول 
بايد اين امتحان خود را بدهد. برجام نابود نشده، 
اما آمريكا در امتحان برجام مردود شــده است. 
االن مي تواند بليت بازگشــت به برجام را با اجراي 
تعهداتش بگيرد و به سر ميز برجام بيايد و با رفتار 

درست نشان بدهد كه آمريكا طرف قابل قبولي براي 
يك گفت وگوست. آن وقت كشــور مي تواند دوباره 
اين موضوع را بررسي كند، اما امروز آمريكايي ها در 
امتحان خود رفوزه شده اند، تجديد هم نياورده اند، 
بلكه رفوزه شده اند. مشخص است كه بايد اين كالس 
را دوباره بردارند؛ يعني بيايند سر ميز برجام بنشينند. 

يك نفر كه درســي را مردود مي شود كالس را دوباره 
برمي دارد تا ببيند قبول مي شود يا نه.

از استدالل تيم مذاكره كننده در رابطه با 
مكانيسم ماشه مطلعيم، اما االن به عنوان یك بمب 

ساعتي به این مكانيسم نگریسته مي شود كه درست 
است ترامپ نتوانست از آن استفاده كند، اما بایدن با 
احياي روابط با اروپا شاید بتواند. براي خنثي كردن 

مكانيسم ماشه راهكاري دارید؟
حتما بايد از سوءاستفاده از مكانيسم ماشه جلوگيري شود، 
اما چرا نتوانست اين كار را بكند؟ چون برجام آنقدر محكم 
نوشته شده كه امكان سوءاستفاده از آن بسيار كم است. 
آمريكا چه كار توانســت بكند؟ اگر برجام ايرادي داشت 
آمريكا از برجام اســتفاده مي كرد. چرا نتوانست استفاده 
كند؟ الاقل كســاني كه بلد بودند يعني آقاي بولتون كه 
حداقل برجام را خوانده بود، مي دانســت برجام چيست؛ 
چون بعيد مي دانــم بقيه برجام را خوانده باشــند. آقاي 
بولتون بارها گفته ما نمي توانيم از اين مكانيسم استفاده 
كنيم. بعدا هم گفت؛ لذا برجام توافقي اســت كه با دقت 
مذاكره شده اســت. آمريكا هم سوءاستفاده اي كه كرده، 
سوءاستفاده از برجام نبوده، بلكه سوءاستفاده اش از توان 
مالي اش در دنيا بوده كه اتفاقا يك زنگ خطر براي همه 

دنيا بود؛ به همين دليل خيلي از كشورها دارند سعي مي كنند خودشان را از حاكميت دالر 
در روابط خارجي شان جدا كنند. براساس گزارش بلومبرگ در اكتبر و نوامبر 2020براي 
نخستين بار استفاده از يورو نســبت به دالر در تجارت جهاني پيشي گرفت. همه به اين 
باور رسيده اند كه اين سوءاستفاده از امكانات نظام پولي و مالي جهان بوده است. دوستان 
داخلي ما بيشتر معتقدند كه برجام به آمريكا امكان سوءاستفاده داده است؛ درحالي كه 
اگر اينگونه بود از برجام استفاده مي كرد، چرا نكرد؟ چون ما آنقدر سازوكار هاي متفاوتي 
را در داخل برجام گذاشتيم كه امكان سوءاستفاده از آن را به حداقل رسانديم. ضمنا نتيجه 
سوءاستفاده هم مشخص اســت. ما صريحا گفته ايم اگر طرف مقابل بخواهد از مكانيسم 
حل و فصل اختالفات سوءاستفاده كند، چون مكانيسم ماشه يا اسنپ بك غلط است اصال 
چنين عبارتی در برجام وجود ندارد موضوع بازگرداندن قطعنامه هاي شوراي امنيت است 
و اين يك راه دوطرفه است؛ يعني ايران مي تواند در برابر تخلف طرف مقابل برنامه خود را 
احيا كند كه كرد. طرف مقابل هم مي تواند درصورت تخلف ايران _ و نه در برابر اقدامات 
جبراني ايران _ ما را به شــوراي امنيت ببرد. ما االن در حال اقدامات جبراني هستيم. ما 
برجام را امضا نكرديم كه آن را بشــكنيم. به محض اينكه آنها بــه برجام برگردند، ما هم 
اقدامات جبراني را متوقف مي كنيم؛ بنابراين هنوز از برجام سوءاستفاده نشده است. ما بايد 
جلوي هرگونه سوءاستفاده را بگيريم و خواهيم گرفت؛ البته با چشم باز. ولي اول بايد يك 
اجماعي در كشور وجود داشته باشد؛ مخصوصا كساني كه مي خواهند دولت را در اختيار 

داشته باشند كه مرتب نگويند برجام راه سوءاستفاده را براي آمريكا باز گذاشته است.
شنيده ایم شما مدافع ایده خروج از ان پي تي هستيد.

اگر طرف مقابل از ســازوكار حل و فصل اختالفات سوءاســتفاده كند و اين سازوكار را 
به شــوراي امنيت برســاند، ايران هم امكان بهره برداري از مفاد ان پي تي براي خروج 
از آن را دارد؛ ايــن را هم در مذاكرات تصريح كرده ايم و هم در توافق اشــاره شــده كه 
ايران تعهداتش را كنار مي گذارد. اين نخســتين بار اســت كه در يك قطعنامه شوراي 
امنيت حرف كشور هدف قطعنامه آمده است. اصال ســابقه ندارد. عالوه بر اينكه ما در 
سند2015/550حرف هايمان را درباره قطعنامه 2231زده ايم و اينكه ما هيچ تحريمي 
را قبول نداريم؛ ضمن اينكه در 2231هيچ تحريمي وجود ندارد، بلكه محدوديت هايي 
وجود دارد. عالوه بر اين در 2231هم آمده كه اگر تحريم هاي شــوراي امنيت برگردد، 
ايران هم اقداماتي را مي كند كه در هيچ قطعنامه اي چنين چيزي سابقه ندارد. دوستان 
ما كه دوســت دارند ما را به نخواندن برجام و 2231متهم  كنند، بروند نگاه كنند. براي 
خودشان هم خوب اســت؛ چون برخي دوستان از االن شــروع كرده اند و دوست دارند 
دور بعد دولت در اختيارشــان باشد و مذاكره كننده باشــند. نوش جانشان ما مشكلي 
نداريم، اما اقال بدانند درباره چه چيزي مذاكره مي كنند. بدانند داشته هاي ما چيست و 
بدانند دست ما چقدر پر است. اين برجام و توافق ها مال همه كشور است. آنها هم روزي 
مي خواهند از آن استفاده كنند. پس پل هاي پشت سرشان را خراب نكنند. بعد ها به اين 

پل ها احتياج دارند.
اخيرا ســایت khamenei.ir گفت وگوهایي با سياستگذاران فعلي 
یا قبلي سياست خارجي داشته و به نظر مي رســد رئوسي از یك توافق جدید را 

دنبال كرده است.
آنچه كه برداشت من است اين است كه ما بايد درباره خساراتي كه آمريكا به ايران وارد 
كرده گفت وگو كنيم و خود اين، يك اهرم بازدارنده اســت كه اين وضعيت دوباره تكرار 
نشود، كه آمريكا نخواهد از توانمندي هايش در بيرون برجام سوءاستفاده كند. ما بحث 
توافق جديد نداريــم، برجام را ما يك دور مذاكره كرده ايم. معتقديم توافقي اســت كه 
استحكام كافي دارد. دوستاني كه معتقدند برجام بايد مجددا مذاكره شود، احتماال به 

برجام كامال آگاهي ندارند كه داخل آن چيست.

قرار بود ســفري به اروپا بروید كه لغو شد. آیا برنامه اي براي رایزني با 
شركاي اروپایي برجام دارید؟ 

ما هيچ مشكلي براي گفت وگو با شــركاي اروپايي برجام نداريم. در جلسه كميسيون 
مشترك در ســطح وزرا بحث مفصلي داشــتيم. آقاي عراقچي به صورت مستمر با آنها 
در تماس است. اگر نياز باشد حضورا هم جلســه اي خواهيم داشت؛ البته ممكن است 
حضوري باشــد يا ويدئوكنفرانس؛ چون ما در اين يك سال فهميديم خيلي از كارها را 
مي شود از طريق تماس ويدئويي انجام داد؛ البته برخي بحث ها حتما بايد رودررو باشد؛ 

مثل سفري كه اخيرا به منطقه داشتم.
شما 7ســال از مجلس كارت نگرفتيد، اما اخيرا در یك جلسه 

2كارت گرفتيد. آیا به دليل نزدیك شدن به انتخابات است.
من كه كارت گرفته ام؛ كساني كه كارت داده اند بايد بگويند قضيه چه بوده! من به مجلس 
رفتم و جواب دادم. هميشه قانع می شدند و اين بار قانع نشدند. مي دانيد من در مجلس 
گذشــته با 24حضور ركورددار حضور در صحن مجلس براي پاسخ به سؤال بودم. هر 
24مرتبه يا قانع شدند يا رأي گيري نشد. اينكه اين بار نمايندگان قانع نشدند، حق آنان 

است، اما من فكر مي كنم پاسخ هايي كه دادم غيرقانع كننده نبوده است.
آقاي ظریف! شــما در مصاحبه هایتان با سؤاالت حقوق بشري مواجه 
مي شوید یا موضوعاتي كه اجراي آن دست وزارت خارجه نيست. شما به عنوان 

دیپلمات این دوگانه را چگونه پيگيري مي كنيد.
هر وزير خارجه اي امــكان ندارد همه سياســت هايي كــه از آن دفاع 
مي كند، همه سياست هايي باشد كه او پيشنهاد كرده و اين واضح است. 
وزارت امور خارجه نماينده سياســت هاي كل كشور است. وزير امور 
خارجه در شكل گيري سياست نقش دارد؛ در برخي نقشش كمتر 
اســت و در برخي نقش ندارد. در امور داخلي واضح اســت وزير 
خارجه نقش ندارد. در كشــورهاي ديگر هم همينطور اســت. 
كشورهاي ديگر هم دستگاه نظامي و اطالعاتي دارند. 
اختالفات دستگاه هاي اطالعاتي و نظامي آمريكا با 
وزارت خارجه معروف است. آنچه درباره ايران بحث 
مي شــود، به قول كف خيابان نوبرش نيســت؛ همه 
جا همينطور اســت و به هرجا كه بروي آســمان 
همين رنگ است. مهم اين است كه وزير خارجه 
بتواند با صداقت از سياست ها دفاع كند. الزامي 
ندارد من معتقد باشم همه جا نظر من درست 
اســت. بله من نظري دارم. روي آن استدالل 
و اصرار مي كنم، اما ممكن اســت 
نظر من مقبول واقع نشــود. 
اينكه احســاس كنــم عالم 
مطلق منــم و همه  چيز را بهتر 
از بقيه مي دانم با تجربه مردم ساالري 
ســازگاري ندارد. بايد تســليم خرد جمعي 
باشيم. من هم به عنوان يك كنشگر در عرصه 
خدمتگزاري، تســليم خرد جمعي ام و بايد از 
اين تصميم خــرد جمعي دفاع كنــم. مثل يك 
وكيل كه 2نقــش دارد؛ يكي مشــورت دادن به 
موكل و نقش ديگــر دفاع از موكل كــه اين دو 
تضادي با هم ندارند. بايد هر دو كار را انجام دهد. 
هر كتاب حقوق بين المللي كــه بخوانيد به جدا 
كردن اين دو نقش مي پردازند. نخستين كالس 
حقوق بين المللي كه رفتم، استاد به تفكيك اين 
دو نقش اشاره كرد و هميشــه اين در ذهن من 
هست. براي دانشــجويان خودم هم مي گويم، ما 
در تحليل مجتهديم در اجرا مقلــد. اگر در اجرا 
هركس بخواهد مجتهد باشد، سنگ روي سنگ 

بند نمي شود.
وزیر خارجه عربستان اخيرا گفت 
دستمان به سوي ایران دراز است. آیا این یك 

پيام مذاكراتي بود یا یك پيام مطبوعاتي؟
بايد ببينيم. اگر دست آنها دراز است، دست ما هم 
كه هميشه دراز بوده. پس چرا اين دو دست به هم نمي رسد؟ يك علت دارد؛ چون آنها 
يك واسطه اي بين اين 2 دست مي خواهند و آن يك مشت آهنين توسط ديگران است 
كه مي خواهند با آن روي دست ايران بزنند كه اين خواب هيچ گاه تعبير نمي شود. تازگي 
هم ندارد. مي دانيد اينها 75ميليارد دالر پول به صدام حســين دادند تا از او عليه ايران 
استفاده كنند. بعد سراغ آمريكا رفتند و حاال سراغ اسرائيلي ها رفته اند. خب، اين دست 
را دراز كنيد و بي خودي دنبال دست مصنوعي نگرديد. آن دست پوشالي است. دست 
خودتان كه همسايه ما هستيد را دراز كنيد. ايران پيشنهادهاي متعددي دارد و از اين 

پيشنهادها مي توانيد استفاده كنيد.
شاید سؤال باشــد تا انتخابات ریاســت جمهوري مردم شاهد رفع 

تحریم ها خواهند بود؟ سال آینده به نظر شما سال گشایش است؟
ظرف زماني من انتخابات رياست جمهوري نيست، بلكه ظرف زماني من نخستين فرصتي 
است كه بشــود اين كار را با عزت ملي و حفظ منافع مردم انجام داد. ما تا روز آخري كه 
در اين مسئوليت باشيم، وظيفه داريم اين كار را دنبال كنيم. اما وقت آمريكايي ها تنگ 
اســت هم به خاطر مصوبه مجلس و هم فضاي انتخاباتي كه بعد از عيد در ايران شــكل 

خواهد گرفت.
گفته شده سردار ســليماني یكي از موضوعاتي كه پيگيري مي كرد، 

رفع حصر بود.
شخصا اطالعي ندارم. بحث هاي سردار سليماني با من بيشتر مسائل سياست خارجي آن 
هم متمركز در سياست منطقه اي بود. برخي مي پرسند سردار سليماني با برجام موافق 
بود؟ گفتم ما با سردار سليماني درباره برجام حرف نمي زديم. راجع به منطقه صحبت 
مي كرديم. درباره بحث هاي داخلي هم من هيچ وقت با سردار سليماني صحبت نكردم. 
آقاي دكتر جهانگيري كه رفاقتشان با سردار ســليماني از من قديمي تر بوده احتماال 

بحث هاي داخلي با شهيد سليماني داشته  و با صداقت آن را بازگو كرده اند.
درباره دیپلماسي شهري نظرتان چيســت. آیا از این سازوكار بهره 

مي برید؟
من بارها به آقاي دكتر حناچي گفته ام از حمايت و كمك ايشان در ديپلماسي شهري 
سپاســگزارم. كارهايي كه با برنامه هاي نورپردازي در برج آزادي براي اظهار همدردي 
انجام مي شود، براي ما بسيار مغتنم است و از آن استفاده مي كنيم. از ديپلماسي شهري 
در روز درختكاري براي نزديك كــردن نگاه ها به محيط زيســت و توجه و اهميت به 
محيط زيست بهره مي بريم. امسال براي برگزاري نوروز در مجموعه عباس آباد در بوستان 
نوروز و بوســتان اكو كه دوستان شــهرداري براي كمك به ديپلماسي ايجاد كرده اند، 
همكاري مي كنيم. تماس هاي آقاي حناچي با شهرداري هاي ديگر براي ما قابل تقدير 

بوده و ان شاءاهلل ادامه خواهيم داد.
در چه شرایطي شما وارد انتخابات ریاست جمهوري مي شوید؟

من قصد ندارم وارد انتخابات رياست جمهوري شوم. قصد من اين است كه اين وظيفه اي 
كه االن دارم را انجام دهم. االن فرصت بهره برداري از شرايط ويژه سياست خارجي است. 
مردم ما 4ســال در برابر جنگ اقتصادي مقاومت كردند و دولتي كه اين جنگ را به راه 
انداخته كنار رفته و دولتي كه به جاي آن آمده ميراث دار يك شرايط بد خارجي و داخلي 
است. اين يك فرصت براي ايران است. من مي خواهم از اين فرصت از طرف كل جمهوري 
اسالمي اســتفاده كنم؛ نه از طرف فردي كه داعيه انتخاباتي دارد؛ به همين دليل دلم 
مي خواهد همه دوستان مطمئن باشند كه اين فرصت براي كشور است؛ نه فرصت براي 
يك فرد يا يك جناح. بنابراين نمي خواهم اين بحث ها با موضوعاتي كه من هيچ عالقه اي 
به آن ندارم به شكلي مخلوط شود كه دوستاني موفقيت اين مسير را كه موفقيت كشور 

و مردم است، به حساب موفقيت يك فرد بگذارند.

واكنش شدیداللحن وزارت خارجه به صدور حكم حبس براي دیپلمات ایراني 
سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان در واكنش به صدور حكم دادگاه 

آنتورپ بلژيك درخصوص يــك ديپلمات كشــورمان گفت، جمهوري دیپلماسی
اسالمي ايران اعالم دادگاه آنتورپ بلژيك، مبني بر صدور حكم 20سال 

زندان براي اسداهلل اسدي، ديپلمات كشورمان را قويا محكوم مي كند.
ســعيد خطيب زاده در اين رابطه تأكيد كــرد: همچنان كه قبل از ايــن هم بارها اعالم 
كرده ايم، تمامي مراحل بازداشــت آقاي اســدي، فرايند قضايي و صــدور حكم اخير، 
غيرقانوني و نقض آشــكار موازين حقــوق بين الملل، به ويژه كنوانســيون1961 وين 
درخصوص روابط ديپلماتيك بوده و جمهوري اســالمي ايــران آن را به هيچ عنوان به 

رسميت نمي شناسد.
وي در ادامه تصريح كرد: متأســفانه بلژيــك و برخي كشــورهاي اروپايي، تحت تأثير 
فضاسازي معاندانه گروهك تروريستي منافقين در خاك اروپا، به چنين اقدام غيرقانوني 
و غيرقابل توجيهي دست زده اند. لذا بايستي نســبت به نقض فاحش حقوق ديپلمات 
كشورمان، ازجمله شــرايط غيرانساني كه آقاي اســدي در دوران بازداشت در آلمان و 

بلژيك با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.
سخنگوي دستگاه سياست خارجي در عين حال بيان كرد: جمهوري اسالمي ايران حق 
خود را براي توسل به همه راه هاي حقوقي و ديپلماتيك ممكن جهت احقاق حقوق آقاي 
اسداهلل اسدي و پاسخگو كردن دولت هايي كه تعهدات بين المللي خود را نقض كرده اند، 

محفوظ مي داند.
اسداهلل اسدي، ديپلمات ايراني كه در سفارت تهران در وين مشغول به فعاليت بود، روز 

پنجشنبه از ســوي دادگاهي در بلژيك به دليل آنچه تالش براي بمبگذاري در تجمع 
گروهك منافقين در پاريس خوانده شده است، به تحمل 20سال حبس محكوم شد.

اين دادگاه ادعا كرده است كه مصونيت اسداهلل اسدي در محل فعاليتش، يعني اتريش 
بوده و چون او در آلمان بازداشت و دادگاهش در بلژيك برگزار شده است، بنابراين شامل 

مصونيت ديپلماتيك نمي شود.
دادگاه همزمان با اين ديپلمات، 3فرد ديگر را كه تابعيت ايراني- بلژيكي دارند با ادعاي 
همدستي با اسداهلل اسدي به حبس بين 15تا 18سال محكوم كرد و تابعيت بلژيكي شان 

نيز سلب شده است.
اسداهلل اسدي، رايزن سوم سفارت ايران در اتريش در اواسط تيرماه1397)برابر با اول 

ژوئيه2018( در هنگام عبور از كشور آلمان دستگير شد.
اين اقدام به دليل قرار جلب اروپايي صادره از سوي دادگاهي در بلژيك و با اتهامي واهي 
انجام گرفت. به دنبال آن، مصونيت ديپلماتيك وي از سوي دولت اتريش لغو و او به كشور 
بلژيك مسترد شد و بعد از گذشت 2سال، پرونده در تيرماه1399 به دادگاه ارسال شد.

پيش از اين سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان درباره دادگاه 
رسيدگي به اتهامات واهي اسداهلل اسدي و احتمال محكوميت او به حبس گفت: از ابتدا و 
بارها اعالم كرده ايم كه اين دادگاه صالحيت رسيدگي نداشته و فرايند قضايي در جريان 
به دليل مصونيت قطعي ديپلماتيك ايشان و اشكاالت بنيادين شكلي و محتوايي موجود، 
فاقد مشروعيت بوده و حتي اگر به صدور حكمي نيز بينجامد به رسميت نمي شناسيم. 

ايشان بي گناه بوده و روشن است عليه ايشان توطئه شده است.

ادامه از 
صفحه 2
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كروناشهروروستانميشناسد
برگزاري مراسم عروســي و عزا در روستاها حاال به 
پاشنه آشيل تمام تالش ها براي مبارزه با كرونا تبديل 
شده است. روستاييان از اينكه محل زندگي شان در 
حال تبديل شدن به كانون شــيوع كرونا است، ابراز 
نگراني كرده و خواســتار برخورد جدي تر مسئوالن 

براي حفاظت از روستاها هستند.
يكي از اهالي روستاي نقل شهرستان سميرم اصفهان 
در اين باره به همشــهري مي گويد: هفته گذشته 2 
مراسم عروسي در روستا برگزار شد و جمعيت زيادي 
از شــهر در اين دو مراسم حضور داشــتند، اما هيچ 
تدبيري از سوي مسئوالن براي جلوگيري از برگزاري 
مراســم عروســي در روستاها نمي شــود. مصطفي 
صمدپور اضافه مي كند: اين روستا حدود ۷۳خانوار 
دارد. در يك ســال گذشــته افراد زيادي از شهر به 
روستاي ما آمده اند و با خريد زمين هاي كشاورزي و 
تبديل آن به ويال، در اين روستا و روستاهاي اطراف 
ساكن شــده اند. برخي افراد نيز ويالهايشان را براي 
برگزاري مراسم عروســي اجاره مي دهند. شهري ها 
دلخوش هستند به اينكه اگر مراســم عروسي را در 
روستاها برگزار كنند از خطر دور مي مانند، اما كرونا 
شهر و روستا نمي شناسد. يكي از شهروندان بيرجندي 
كه هفته گذشــته مراسم عروســي برگزار كرده بود 
مي گويد: مراســم ازدواج فرزندم به دليل كرونا چند 
نوبت جابه جا شده بود و از آنجايي كه تاالرها تعطيل 
است، مراسم را در يكي از روستاهاي اطراف بيرجند 
برگزار كرديم. او معتقد است چون مراسم در روستا 

و فضاي باز برگزار مي شــود، مشكلي ايجاد نمي كند 
و مي افزايد: در ابتداي مراســم به همه مردم ماسك 
داديم و همه جا را ضدعفوني كرديم كه مشكلي پيش 
نيايد. ســاكن يكي از روســتاهاي همجوار الرستان 
استان فارس هم به همشهري مي گويد كه جمعيت 
روستايشــان طي هفته هاي اخير به ويــژه با اجراي 
طرح رنگ بندي كرونايي كه در آن تعطيلي مشاغل و 
دوركاري ادارات نيز به طور كامل مشخص شد، حداقل 

تا ۳۰ درصد نسبت به گذشته افزايش يافته است.
رحمان كه روستايش يكي از كانون هاي شيوع كرونا 
تشخيص داده شــده، مي افزايد: جمعيت زيادي از 
شــهرها محل زندگيشان را به روســتا انتقال دادند. 
اكثر جوانــان كه پس از ازدواج به شــهرها مهاجرت 
كرده بودند در قالب مهماني چنــد روزه و گاهي نيز 
به طور دائم به روستاها بازگشــته اند و در يك خانه 
بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي دور هم زندگي 

مي كنند.

فرهنگسازيبرايكاهشآماركرونا
با وجود اينكه درحال حاضر هيچ شهري در وضعيت 
قرمز كرونايي قرار نــدارد، اما در چند روز گذشــته 
8روستا در اســتان هاي فارس، هرمزگان و لرستان با 
وضعيت قرمز، قرنطينه كامل و ۳2روســتاي آمل با 
ممنوعيت ورود افراد غيربومي و چند روستاي سميرم 
اصفهان هم با افزايش آمار ابتال به كرونا روبه رو شدند. 
داليل قرمز شدن روســتاها در گفت وگو با ساكنان 
برخي از روستاها مطرح شــد و مسئوالن بهداشت و 

درمان نيز با تأييد اين موارد، فرهنگسازي و نظارت هاي 
بيشتر را يكي از مهم ترين عوامل جلوگيري از افزايش 
آمار كرونا در روستاها عنوان مي كنند. معاون بهداشت 
علوم پزشكي لرستان با بيان اينكه آلودگي به كرونا در 
روستاها افزايش يافته است، به همشهري مي گويد: 
در روستاهاي لرســتان طايفه هاي مختلفي زندگي 
مي كنند و به همين دليل تجمعات در برگزاري مراسم 
با تعداد باالي افراد موجب شده آمار بيماران كرونايي 
باال برود. مريم كوشكي به آموزش مجازي روستاييان 
اشاره مي كند و مي افزايد: ما براي بهورزان، دهياران و 
بخشداران دوره هاي آموزش از راه دور برگزار كرديم 

تا با آگاهي ســاكنان از تجمعــات جلوگيري كنند. 
سخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي مازندران نيز با 
بيان اينكه نزديكي روســتاها با شهرها يكي از عوامل 
باال رفتن آمار كرونا در روستاهاســت، به همشهري 
مي گويد: بسياري از روستاها با شهرها ادغام شده اند 
و اگر آن شــهر در وضعيت بحراني قرار بگيرد، مردم 
روستا نيز درگير مي شوند. ســيمين بابايي خواستار 
جلوگيري از حضور افراد غيربومي و مسافر در مناطق 
روستايي شــده و مي افزايد: افزايش تست هاي سريع 
بيماري از برنامه هاي ماست تا بتوانيم آمار مبتاليان 
در روستاها را نيز همچون شهرها پايين بياوريم. بايد 

به مردم شهر هم آموزش بدهيم كه محدوديت ها فقط 
براي شهر نيست و در همه جا بايد رعايت شود. مدير 
روابط عمومي و اطالع رســاني دانشگاه علوم پزشكي 
هرمزگان نيز درباره حضور گردشــگران و برگزاري 
مراسم عروسي در روستاهاي اين استان به همشهري 
مي گويد: اضطراب و آشفتگي ناشي از كرونا براي مردم 
روستا كه كيلومتر ها دور از امكانات بهداشتي هستند، 
بيشتر است. روستا هاي ما در نهايت يك خانه بهداشت 
دارند كه تب و ميزان اكسيژن خون را اندازه مي گيرند. 

روستا هايي كه پزشك داشته باشند انگشت شمارند.
فاطمه نوروزيــان اضافــه مي كند: ديــد و بازديد و 
رفت و آمد در محيط روستا هنوز رنگ و بوي گذشته را 
دارد و اطالع رساني ناقص به روستاييان درباره عالئم 
و ويژگي هاي كرونا و تفاوت آن با ســرماخوردگي و 
آنفلوآنزا نيز خود دليلي بر انتشار بيشتر بيماري خواهد 
بود. به همين دليل عالوه بر اعمال محدوديت ها براي 
ورود مســافران در حال آموزش و فرهنگســازي  به 

روستاييان هستيم تا از دورهمي ها پرهيز كنند.
    

اگرچه تصور مي شد اغلب روستا ها به دليل جمعيت 
كمتر و فضاي زيستي وســيع تر، وضعيت بهتري در 
مهار كرونا داشته باشند، اما حضور مسافران و بازگشت 
مهاجران از شــهرها در كنار برگزاري مراســم هاي 
گوناگون، پاي كرونا را به روســتاها هم باز كرد. حاال 
عالوه بر تمهيدات دولتي، اين خود مردم هستند كه 
بايد با رعايت محدوديت ها، روســتاها را از قرنطينه 

خارج كرده و ماهيت اين مناطق را حفظ كنند.

 برگزاري مراسم عروسي و عزا و دورهمي هاي خانوادگي در كنار حضور مسافران 
براي گشت و گذار در روستاها، افزايش آمار كرونا و قرنطينه اين مناطق را درپي داشته است

دريچهپاي كرونا چگونه به روستا ها باز شد

نشانكانديداتوريشهردوستداركودك
بهاصفهانرسيد

نشان كانديداتوري شهر دوستدار كودك از سوي رئيس دفتر يونيسف 
در ايران به اصفهان به عنوان نخستين شهر كشور اهدا شد.

به گزارش ايرانشهر، شهر دوستدار كودك شهري است كه كودكان، 
مركز توجه در برنامه ريزي هاي شــهري باشــند. در واقع در اين نوع 
شــهرها، كودكان ارزشمند و محترم تلقي شــده و زمينه شكوفايي 
استعداد آنها فراهم مي شود. براي رســيدن به اين جايگاه، اصفهان 
از سال9۷ به عنوان پايلوت شهر دوســتدار كودك انتخاب شد، طي 
اين مدت شــهرداري اصفهان توانســت با تعامل ذي نفعان، گزارش 
وضعيت ســنجي كودكان و برنامه اقدام اجرايي را در 1۰گام تدوين 

و تهيه كند.
شهردار اصفهان در مراسم اعطاي نشان كانديداتوري شهر دوستدار 
كودك يونيسف به اين شهر عنوان كرد: طرح شهر دوستدار كودك 
ســال9۶ فعاليت خود را آغاز كرد و هم اكنون ۳ هزار شهر دنيا پيگير 
تحقق آن هستند. اصفهان نخستين شهر كشور است كه در اين زمينه 
پايلوت مي شود و بي شك اين اقدام مي تواند همانند ساير حركت هاي 

پايدارسازي، الگويي براي ساير كشورها باشد.
قدرت اهلل نوروزي افزود: براساس مصوبه سازمان ملل كه اهداف توسعه 
پايدار را مطرح كرده است، تحقق شهر دوستدار كودك در دنيا برعهده 
دولت ها است، اما از چندين سال پيش اين مسئوليت به شهرداري ها 
منتقل شده و هم اكنون شهرهاي پيشــرفته با عنوان شهر دوستدار 
كودك در راســتاي تأمين زمينه هاي تحقق حقوق كودكان فعاليت 
مي كنند. وي تأكيد كرد: اگر مي خواهيم اصفهان شــهر دوســتدار 
كودك باشد، بايد با توسعه امكانات رفاهي فضاي آرامشي ايجاد كنيم 
كه كودكان در طول زندگي دغدغه جسمي و روحي نداشته و قطعا 

اين كودكان مي توانند سرمايه اي ارزشمند براي آينده كشور باشند.
منديپ اوبرايان، رئيس دفتر يونيســف در ايران نيز در اين باره اظهار 
كرد: شهرهاي دوستدار كودك از منظر كودكان به شهر نگاه مي كنند 
و مايلم به تمام دســت اندركاران مربوطه به ويژه در اصفهان توصيه 
كنم شــنيدن صحبت هاي كودكان را در اولويت قــرار داده و آنها را 
در تصميم گيري ها درگير كنند تا بتواننــد روياهاي كودكان را براي 

شهرشان بهتر درك كنند.
وي ادامه داد: مشتاقانه منتظر هســتيم نتايج عملي حاصل شده از 
طريق ابتكار شهرهاي دوستدار كودك در 2سال گذشته براي كودكان 
را ببينيم و از گام هايي كه اصفهان در 2 سال آينده براي بهبود وضعيت 

رفاه كودكان در اين شهر بر خواهد داشت، مطلع شويم.
رئيس دفتر يونيسف در ايران تأكيد كرد: روحيه همكاري فوق العاده 
شهرداري اصفهان و شوراي اسالمي شــهر، تيم اصلي اجرا كننده و 
شوراي اجرايي ابتكار شهرهاي دوستدار كودك براي گرد هم آوردن 
طيف گســترده اي از بازيگران اصلي و ذي نفعان از دولت، بخش هاي 
خصوصي و اجتماعي، ايجاد همكاري بين بخشي و نظام مند در اجرايي 
كردن ابتكار شهرهاي دوستدار كودك در اصفهان را تحسين مي كنم.

   سوغات مرگبار گردشگران به روستاها
عالوهبرمهاجرتمعكوسوبرگزاريمراسمدرروستاها،حضورگردشگراندرمناطقبكروطبيعيروستاهانيزموجب
شلوغيوبالطبعافزايشكرونادربسياريازاينمناطقشدهاست.يكروستاييازتوابعبخشهزارجريبنكادرمازندران
دراينبارهميگويد:درتعطيالتگذشته۲۰۰خانوارغيربوميبهاينمنطقهآمدندوايندرحالياستكهقراربودتردد
ازسايراستانهابهمازندرانمنعشود،امامردمازراههايفرعيخودرابهروستاهاميرسانند.عباسصالحيميافزايد:
بسياريازمسافرانغيربوميتصورميكننددرروستاهاكرونانيستونهتنهاماسكنميزنند،بلكهبهتفريحاتگروهينيز
ميپردازندوسالمتاهاليبوميرابهخطرمياندازند.دهيارروستايآلشهرمشهدنيزازورودمسافرانبهروستاگاليه
داردوميگويد:جمعيتروستاحدود۵۰۰نفراست،اماروزهايجمعهشهريهابرايتفريحبهروستاميآيند.روستاييها
ميترسندوبهماميگويندجلویاينهارابگيريد،اماكسيجلودارشاننيست.حكمكهنداريم.دولتبايدبهمااختيار
بدهدكهنميدهد.اسماعيلطوسيتوضيحميدهد:مردمبرايكارهايضروريميروندمشهدواينرفتوآمدهاميتواند
مسببانتقالكروناباشد.مشكلماايناستكهتويروستاماسكپيدانميشود.حتيخانهبهداشتهمماسكنداردكه
مردمبخرند.الكلهماصالنداريم.احسانموسوي،ساكنروستايشمسآبادابركوهيزدهممعتقداست:روستاييانبراي
امرارمعاشازورودمسافراناستقبالميكنندوبههمشهريميگويد:تمامدرآمدسالمندانروستاازحضورگردشگران
تأمينميشود؛بنابراينشمانميتوانيدبهصاحبباغبگوييدچراباغشرابهشهريهااجارهميدهد.اواضافهميكند:در
۳ماهاولسال،محدوديتترددوجودداشتوتاحدممكنغيربوميهاراراهنميدادند،اماعمالبعداز۳ماه،ديگرمردم
دستشانبهدهانشاننميرسيد.زمانيدولتميتواندبهمنتحكمكندغريبهرابهروستاراهندهمكهدرآمدحداقلي

روزمرهامتامينباشد.

ازاوايلاســفندســال
گذشــتهكهخبرفوت
نخستينبيماركرونايي
دركشورپيچيدتاامروزكهطبقاظهاراترسميستادمقابلهباكرونا،
اينبيماريتاحديدرشيبنزوليوكنترليقرارگرفتهاست،عمده
اخباركروناييمربوطبهشهرهابودوبهنظرميرسيداوضاعروستاهابا
توجهبهجمعيتكمتربرايمقابلهبااينبيماريبهترباشد.امادرچند
ماهاخيركهبهعلتمحدوديتهااكثرشهرنشينانبرايگشتوگذارو
برگزاريمراسمعروسيوعزابهروستاهاپناهبردند،باافزايشجمعيت
وتجمعافراددراينمناطق،برخيروستاهانيزبهرنگقرمزدرآمدند؛
تاجاييكهدرهفتهايكهگذشت8روستايكشوربهدليلافزايششمار

مبتاليانبهكرونادروضعيتقرنطينهكاملقرارگرفتند.كارشناسان
معتقدندتعطيليتاالرهايپذيراييومكانهايگردشگريوهمچنين
نظارتهايبيشتردرشهرهاموجبافزايشرفتوآمدبهروستاهاشده؛
ايندرحالياستكهدربرخيروستاهاهنوزاستفادهازماسكجدي
گرفتهنميشود.حتيامكاناتكافيبرايتهيهموادضدعفونيكننده
وجودنداردودرصورتآلودهبودنيكنفر،بيشتراهاليروستادرمعرض
خطرابتالقرارگرفتهوبهكاممرگكشيدهميشوند.حاالبزرگترين
نگرانيروستاييانازورودمهمانهاومسافرانياستكهبرايتفريحو
گردشوبرگزاريمراسمبهآباديومحلامنآنهاميآيندوكرونارابا
خودسوغاتميآورند.دراينگزارشبااهاليبرخيروستاهاومسئوالن

بهداشتودرمانگفتوگوكردهايمكهدرادامهميخوانيد.

فاطمهعباسي
خبر نگار



9 2  شنبه 18 بهمن 99  شماره 8154 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

43ماه از ابالغ قانون هواي 
آلودگي
پاك مي گــذرد امــا هنوز هوا

ميزان اجــراي بندهاي اين 
قانون به 10درصد نرسيده است. پيش از 
اين عيســي كالنتري، رئيس ســازمان 
حفاظــت محيط زيســت به وضــوح در 
گفت وگو با همشهري اعالم كرد كه »قانون 
هواي پاك قانوني پيشرفته است كه ايران 
به عنوان كشور جهان سومي امكان اجراي 

آن را ندارد.« 
گزارش ديوان محاســبات كشور با عنوان 
»حسابرسي زيست محيطي نحوه اجراي 
قانون هواي پاك با دامنه  8 كالنشــهر« 
كه در اختيار همشهري قرار گرفته است، 
نشان مي دهد با وجود تصويب قانون هواي 
پاك در سال1396، مقايسه شاخص هاي 
آلودگي هوا در ســال هاي اخير نمايانگر 
رشد نزولي كيفيت هوا و افزايش تدريجي 
روزهاي آالينــده در ســال هاي متوالي 

منتهي به سال99 است.
براســاس اين گزارش، درحالي كه امسال 
يكــي از بدتريــن كيفيت هاي هــوا در 
8كالنشهر كشــور را ســپري كرديم، از 
112حكم مندرج در قانــون هواي پاك 
كه بايد توسط 23دستگاه اجرايي مي شد، 
38حكم اصال اجرايي نشده، 64 حكم نيز 
به طور ناقص اجرا شــده و تنها 10حكم 
از احكام اين قانون عملياتي شــده است. 

ديوان محاسبات كشور: دستگاه هاي اجرايي تنها 10حكم از 112حكم قانون هواي پاك را عملياتي كرده اند

عكس/همشهري:اميررستمي 

مقصران آلودگي هوا به روايت ديوان محاسبات پيگيري گزارش

پاسخمنفيعراقبهپيشنهادايران
براينجاتطاقكسري

وزير فرهنگ، گردشگري و آثار باستاني عراق در ديدار با سفير جمهوري 
اسالمي ايران در بغداد، پيشنهاد احمد مسجدي، سفير ايران در عراق 
براي پرداخت هزينه نگهداري و مرمت طاق كسري و ايوان مدائن را رد 
كرد. به گزارش صداي ميراث، »حسن ناظم« وزير فرهنگ، گردشگري 
و آثار باستاني عراق با حضور در سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد 
و در ديدار با احمد مسجدي، سفير ايران در عراق، روند بازسازي ايوان 

مدائن را براي سفير كشورمان در عراق تشريح كرد.
براساس اين گزارش، »ليث مجيد حسين«، رئيس اداره آثار باستاني و 
ميراث فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي عراق نيز كه در اين ديدار حضور 
داشت به تشريح اقدامات سريع صورت گرفته براي نجات طاق كسري 
توسط دولت عراق با همكاري اتحاديه بين  المللي براي حفاظت از ميراث 
در مناطق درگير )بنياد اليف( كه مقر آن در سوئيس است، پرداخت و 
گفت: »كمك مالي 700هزار دالري فوري اين بنياد براي فعاليت در 
حفظ و نگهداري ايوان مدائن براساس روش هاي فني با كيفيت باال و با 
استانداردهاي مدرن و بين المللي صورت گرفته و در ماه جاري اين بنياد 
كارشناسان بين المللي را براي شروع فرايند مرمت نگهداري، همراه با 
نصب داربســت هاي ويژه و تزريق مواد براي ايجاد ثبات در سازه طاق 

كسري و پايه هاي بنا به عراق اعزام مي كند.«
براســاس روايتي كه وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و آثار تاريخي 
عراق از اين ديدار در كانال رســمي خود در تلگرام اعالم كرده است، 
او در پاسخ به پيشــنهاد ايران براي نجات طاق كسري گفته است، از 
پيشنهاد ايران براي تأمين هزينه هاي نگهداري  و مرمت ايوان مدائن 
تشكر مي كنيم اما روند نگهداري طاق كسري كامال با هزينه و بودجه 
اتحاد بين المللي حفاظت از ميراث فرهنگي در مناطق درگيري )بنياد 

اليف( انجام خواهد شد.
در آستانه سال جديد ميالدي بخشي از سقف طاق كسري در جنوب 
بغداد براي دومين بار فرو ريخت و پس از آن كارزارهاي مردمي در ايران 
و حساسيت هاي رســانه اي در عراق با هدف مرمت و نگهداري طاق 
كسري و ايوان مدائن آغاز شــد. فعاالن ميراث فرهنگي و رسانه ها در 
عراق، دولت عراق را به بي توجهي به ايوان مدائن متهم كردند و در ايران 
نيز هنرمندان و متخصصان و مردم و دوستداران ميراث فرهنگي از دو 
دولت ايران و عراق خواستند بالفاصله مرمت و حفاظت از مهم ترين بناي 
ساساني خارج از مرزهاي ايران را در دستور كار قرار دهند. اكنون وزير 
ميراث فرهنگي و آثار باستاني عراق در ديدار با سفير ايران در عراق از 
پيشنهاد ايران براي تامين هزينه مرمت و نگهداري طاق كسري و ايوان 

مدائن تشكر و اين پيشنهاد را رد كرده است.
روزنامه همشــهري نيز پيش تــر در گزارش هايي كــه از كارزارهاي 
مردمي براي نجات طاق كسري منتشــر كرده بود، به موضع وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي حضور در مرمت طاق 
كسري به عنوان مهم ترين اثر ساساني موجود در خارج از مرزهاي ايران 
پرداخت. معاون ميراث فرهنگي كشور گفته بود تا عراق از ايران دعوت 

نكند كارشناسان ايراني براي نجات طاق كسري اعزام نخواهند شد.

كمكاريهاينهادهاياجراييدرقانونهوايپاكطبقاعالمديوانمحاسبات

عدم اجرااجراي ناقصاجراي كاملتعداد تكاليف قانونينهاد

1--1وزارت علوم

33-6وزارت ارتباطات

33-6سازمان انرژي اتمي

-4-4صداوسيما

-413وزارت امورخارجه

11182وزارت جهاد كشاورزي

-7-7وزارت نيرو

8161وزارت نفت

43-7وزارت اقتصاد

45-9سازمان برنامه و بودجه

-3-3سازمان اداري

-413بيمه مركزي

51-6قوه قضاييه

-514وزارت دادگستري

12264وزارت راه

73-10وزارت صمت

14356سازمان ملي استاندارد

122-14نيروي انتظامي

-5-5سازمان هواشناسي

53-8وزارت بهداشت

101-11شهرداري ها

221147وزارت كشور

6033621سازمان  محيط زيست

112106438تعداد كل احكام

ديوان محاسبات كشــور اعالم كرده  كه 
»ترك فعل« و »كــم كاري« در عملكرد 

دستگاه هاي مربوطه محرز است.
در ميان اين فهرست، دستگاه هاي اجرايي 
مقصر در آلودگي هوا كــه اليحه مربوط 
به ميــزان و نحوه جريمه نقــدي و توقف 
واحدهاي متمرد را تاكنون نهايي نكرده 
و برخــي دســتورالعمل ها را نيــز بعد از 
گذشت بيش از 2سال تاكنون تهيه و ابالغ 
نكرده اند، معرفي شــده اند. براساس اين 
گزارش، آيين نامه تعيين سن فرسودگي 
خودرو و بيمه خودروهاي فرسوده نيز تهيه 

نشده  كه اين امر خود سبب معطل ماندن 
اجراي احكام قانوني شده است.

گزارش ديوان محاسبات نشان مي دهد، 
عدم مديريت مطلوب در ساماندهي بانك 
اطالعاتي جامع و دقيق ازجمله ضعف هاي 
آشكار در اجراي صحيح قانون هواي پاك 
و نيز پايش صنايع آالينده است. براساس 
اعالم ديوان محاســبات كشور، مديريت 
محيط زيست كشور به طور عام و آلودگي 
هوا به طور خــاص، نيازمند متولي واحد، 
مقتدر و مســتقل و همچنيــن داده هاي 
متمركز، يكپارچــه و قابل اتكا ســت تا 
برمبناي آنها تصميمات مناسب و اثربخش 

در مقابله با آلودگي هوا اتخاذ شود.

باليفرسودهها
بخش مهمي از گزارش ديوان محاسبات 
كشور به آمار باالي وسايل نقليه فرسوده 
اختصاص دارد. براســاس اعــالم ديوان 
محاسبات كشور، »با توجه به آمار باالي 
بيش از 10ميليون دستگاه وسيله نقليه 
فرســوده در كشــور و نقش مهم آنها در 
آلودگي هوا، الزم اســت تدويــن و ابالغ 

آيين نامه جديد با درنظر گرفتن سازوكار 
متناســب با شــاخص هاي فرســودگي 
خودروها، تســريع شــود. ســهم منابع 
متحرك از توليد آلودگي حدود 83درصد 
)ســاالنه معادل 579هزار تن( و ســهم 
منابع ســاكن، حدود 17درصد )ساالنه 
معــادل 123هزار تن( بوده و بيشــترين 
علل مردودي خودروها در معاينه فني نيز 
گازهاي خروجي است. انجام معاينه فني 
صحيح، مستمر و غيرسليقه اي، مي تواند 
نقش بسزايي در ايمني و كنترل آالينده ها 

ايفا كند.«
در اين گزارش آمده اســت كه براســاس 
قانون هواي پاك، بنا بود با همكاري وزارت 
صمت و سازمان گمرك، زمينه نوسازي 
ناوگان حمل ونقل عمومي شــهري ظرف 
مــدت 5ســال از محل منابــع درآمدي 
موضوعــه و از طريق كمــك بالعوض، 
يارانــه، تســهيالت يا صفر كردن ســود 
بازرگاني واردات خودروهاي برقي بنزيني 
)هيبريــدي( و خودروهــاي الكتريكي و 
موتورســيكلت برقي به انجام برســد كه 
اقدام مؤثري درخصوص اين تكليف قانوني 

صورت نگرفته اســت. تكاليف ماده 11 و 
12 آيين نامه فني ماده2 قانون هواي پاك 
مبني بر اسقاط يك دستگاه موتورسيكلت 
به ازاي شــماره گذاري موتورســيكلت 
بنزينــي و اختصــاص 10درصد ســبد 
محصوالت هر دوره 3ماهه واحد توليدي 
به موتورســيكلت برقي و يا از رده خارج 
كردن 3دســتگاه موتورسيكلت فرسوده 
به جاي شماره گذاري هر دستگاه توسط 
وزارت صمت نيز به طور كامل اجرايي نشده 
است. ديوان محاسبات كشور اعالم كرد: 
طبق ماده6 قانون هواي پاك، انجام معاينه 
فني وســايل نقليه موتوري الزامي است. 
اما طي ســال98 صدور بيش از 9ميليون 
فقره كارت معاينه فني براي خودروهاي 

سبك و سنگين و تعداد حدود 7ميليون 
فقره برگ جريمه به علت عدم اخذ معاينه 
فني، بيانگر عدم تحقق كامل اهداف مدنظر 

است. 
باتوجه به وجود تعــداد بيش از 8ميليون 
دستگاه موتورسيكلت فرسوده در سطح 
كشــور و نقش معاينه فنــي كارآمد در 
افزايش ايمني و كنترل آالينده هاي هوا، 
اين تكليف اجرايي نشده است. وزارت نيرو 
با وجود تكليف ماده19 قانون هواي پاك 
مبني بر تامين 30درصد افزايش ساالنه 
ظرفيت برق موردنياز كشور از انرژي هاي 
تجديدپذير، تنها 8درصد نسبت به افزايش 
ظرفيت بــرق مورد نياز كشــور از طريق 

انرژي هاي تجديدپذير اقدام كرده است.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

   موضع وزارت بهداشت
پسازتصويبقانونهوايپاك،هنوزاقدامجديدرزمينهكاهشآاليندههايهواانجامنشدهاست.
عباسشاهسوني،رئيسگروهسالمتهواوتغييراقليموزارتبهداشتكهعضوكارگروهمليكاهش
آلودگيهوايكشورنيزهست،بههمشهريخبردادهكهمهمترينمشكلدرزمينهآلودگيهوا
ذراتمعلقكمتراز2.5ميكروندرشهرتهرانوسايركالنشهرهاست.دربرابراينآالينده،اقدام
اصليكهبايدانجامشود،اجرايقانونهوايپاكبدونهيچگونهمالحظهاياست.امااقدامجديدر
زمينهكاهشآاليندههايهواانجامنشدهاست.طبقبررسيهايوزارتبهداشت،اززمانتصويبو
ابالغاجرايقانونهوايپاكازسال۱۳9۶تاكنونكهدرپايانسال۱۳99بهسرميبريم،عمالميزان
ذراتمعلقدرهواكاهشينداشتهوبههمانمقداراست.بنابراينتاكنوناينقانونهيچگونهتأثيري

بركاهشآلودگيهوانداشتهاست.
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 مركز آمار ايران اعالم كرده است كه 
ميزان ازدواج دختران 10 تا 14سال گزارش

در 6ماهه نخســت امســال نسبت 
به مدت مشابه در ســال98، 2درصد رشد داشته؛ 
اين در حالي است كه نهادهاي مردمي، تشكل ها، 
فعاالن حقــوق زن و كــودكان، معاونــت زنان 
رياست جمهوري و حتي در برخي موارد دادستاني  
شــهرهاي مختلف و قوه قضاييه، طي سال هاي 
گذشــته تالش هايي براي جلوگيــري از كودك 
همسري كرده اند اما ظاهرا بي فايده بوده و اين آمار 
نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه رشد ملموسي هم در 
سال اخير داشته است. دختران و البته پسراني كه 
خيلي زود از دنياي بازي، تفريح، درس و مشق به 
دنياي مســئوليت خانه داري، فرزند آوري، كار و 
زندگي جــدي پرتاب شــده و طعــم كودكي به 

كامشان تلخ مي شود.
آنچه كه در گــزارش مركــز آمار ايــران آمده، 
اين اســت كه در بهار و تابســتان ســال1398، 
16هزارو17دختر 10 تا 14سال ازدواج كرده اند 
كه اين آمار در مدت مشــابه در ســال جاري به 
16هزارو381نفر افزايش پيدا كرده اســت. اين 
مركز، يك آمار مقايســه اي ديگري هم ارائه داده 
كه مربوط به 2فصل ابتدايي امسال است. در اين 
گزارش آمده كه در ســه ماهه اول ســال1399، 
7هزارو323 ازدواج در بين دختران 10 تا 14سال 
ثبت شده كه در تابستان به 9هزارو58مورد رسيده 
كه افزايش 23درصدي كودك همسري را نشان 

مي دهد.
ســوي ديگر ازدواج زودهنگام در بين كودكان و 
نوجوانان، دختران و پســران بين 15 تا 19سال 
ايســتاده اند كه آمار ازدواج در بين آنها نيز رشد 
داشته و براي فعاالن حقوق كودك معنادار شده 
است. در بهار امسال 36هزار ازدواج بين دختران 
15 تا 19ساله ثبت شده كه در تابستان به 44هزار 
مورد افزايش يافته. براي پسران در اين بازه سني 
نيز 4هزارو800مورد ازدواج در بهار99 به صورت 
رسمي ثبت شــده كه در تابستان به 5هزارو900 

ازدواج هم رسيده است.

وضعيت كودكان در همه ابعاد بحراني است
 اما فعاالن حقوق كودك و زنان رشــد چشمگير 
كودك همســري در 6 ماهه نخست امسال را يك 
هشــدار بزرگ براي جامعه مي دانند و مي گويند 
ادامه اين روند مي تواند ســالمت روان و جســم 

كودكان را به خطر بيندازد.
فرشــيد يزداني، مديرعامل انجمــن حمايت از 
حقوق كــودكان در اين باره به همشــهري گفت: 
همواره نهادهاي مردمــي، فعاالن حقوق كودك 
و فعاالن حقوق زنان هشدارهاي زيادي را درباره 
پديده كــودك همســري داده و بارهــا و بارها 
مطالعات علمي و پژوهشــي خود در اين زمينه را 
در اختيار تصميم گيران دولتي قــرار داده اند اما 
متأسفانه بخشــي از حاكميت با نگاه آنها نه تنها 
همراه نمي شــود بلكه مخالفــت و ممانعت هم 
مي كند به طور نمونه مجلس دهــم  با جلوگيري 
ازكودك همســري مخالفت كرد و اجازه نداد كه 
پيشــگيري در اين حوزه رخ دهد و باعث شد كه 
آسيب كودك همسري كه هم از نظر روان شناسي 
فردي و هم اجتماعي ثابت شده است، رشد پيدا 
كند. يزدانــي زمينه هاي نامناســب اقتصادي و 
اجتماعي را دومين عامل افزايش كودك همسري 
دانست و گفت: امسال با بحث كرونا، فقر و نابرابري 
تشديد شد كه اين دو در افزايش كودك همسري 
نقش مهمي دارند. متأســفانه نگاه اجتماعي در 

بحث آسيب هاي مربوط به كرونا و فشار اقتصادي 
وجود نداشت و اقدامات چنداني از سوي مسئوالن 
براي كاهش تبعات اجتماعي و روحي كرونا كه به 
جامعه تحميل شد، انجام نداده اند.  به طور كلي در 
كشور ما، برنامه ريزان چندان به تبعات تصميمات 
سياســي و اقتصادي كــه مي گيرنــد در حوزه 
اجتماعي توجه ندارند. او بــه برخي از تبعاتي كه 
كرونا به كودكان تحميل كرد، اشاره داشت و گفت: 
ما اين هشدار را داده بوديم كه در دوره كرونا دولت 
تعريفي براي حوزه كودكان نداشــته و اين گروه 
سني را رها كرده  حتي در بحث آموزش كودكان 
و بازگشــايي مدارس كه يك امر مسلم و ابتدايي 
است هم نتوانستند به يك تصميم قطعي و درست 
برســند. حاال خودتان ببينيد در ساير حوزه هاي 
ديگر چه اتفاقــي رخ داده. چون اين اعتقاد وجود 
داشت كه اساسا كودكان از كرونا آسيب نمي بينند 
پــس در تصميم گيري ها نيازي بــه لحاظ كردن 
آنها نيست. همين مسئله باعث شد كار كودكان، 
ازدواج كودكان، خشــونت عليه كــودكان، ترك 
تحصيل و بيماري هــاي روحي و روانــي در آنها 
افزايش ملموســي پيدا كند. ما معتقديم كه اين 
آمارها نشان دهنده يك بحران در جامعه است و به 
گسست اجتماعي دامن مي زند. مديرعامل انجمن 
حمايت از حقوق كودكان افــزود: البته وضعيت 
كودكان فقط در ازدواج زودهنــگام آنها بحراني 
نشده است، آمار خودكشي نيز طي 4ماه گذشته 
در آنها افزايش يافته كه قابل تامل است و مسئوالن 
بايد اقدامات جدي براي جلوگيري از تشديد آن 
انجام دهند. چه تعداد كودك ديگر بايد در ايران 
خودكشي كنند كه مسئوالن بفهمند يك بحران 

در حال رخ دادن است؟ 

كودك همسري در برخي مديران طرفدار دارد
يزداني معتقد اســت كه بخشــي از مسئوالن و 
برنامه ريزان در كشور نه تنها كودك همسري را بد 
نمي دانند بلكه از آن حمايت مي كنند. »نمونه آن 
سخنان معاون وزير كار در تلويزيون بود كه اعتقاد 
قلبي اش را درباره كودك همسري گفت و نشان داد 
كه از اين پديده حمايت مي كنند. متأسفانه وقتي 
نگاه مردســاالرانه حاكم باشد، كودك همسري را 
به بلوغ جنســي تقليل مي دهــد درحالي كه بايد 
به آنها گفت ازدواج يك امر اجتماعي و اقتصادي 

هم هســت و بلوغ ذهني و عاطفي و اقتصادي هم 
نياز دارد. وقتي نگاه امثال معاون وزير كار يا برخي 
نمايندگان مجلس به اين حوزه حاكم باشد، قوانين 
و فرهنگ هم ســامان نمي يابد و بالطبع شــاهد 
هستيم مردم هم اين پديده را عادي مي انگارند و 
به خاطر مسائل اقتصادي و فرهنگي، كودكانشان 

را درگير ازدواج زودهنگام مي كنند.«

افزايش طالق در همين بازه سني
مركز آمار ايــران، اطالعات مربــوط به طالق در 
همين بازه سني را نيز منتشــر كرده و آورده كه 
» تعداد طالق ثبت شــده براي دختــران 10 تا 
14 ساله از 131 مورد در بهار99 به 188مورد در 
تابستان99 رسيده اســت. اين آمار براي دختران 
15 تا 19ساله با بيش از 40درصد رشد نسبت به 
بهار99 به 3هزارو760مورد در تابستان99 رسيده 
است. براي پســران در بازه سني 15 تا 19ساله از 
140مورد طالق در بهار سال جاري به 165طالق 

در تابستان99 رسيده است.«
ثمــن قرباني، فعال حقــوق كــودك در اين باره 
به همشــهري گفت: افزايش آمــار طالق در بين 
كودكان و نوجوانــان، خود بيانگر اين اســت كه 
ازدواج در ســن پايين چه آســيب هاي جدي و 
غيرقابل جبرانــي را بــه همــراه دارد. حاميان 
كودك همسري هميشه مي گويند ازدواج در سن 
كم، فوايد زيادي دارد كه يكي از آنها اســتحكام 
نهاد خانواده است. اگر اينطور است پس چرا آمار 
طالق در اين بازه سني باالست؟ از سوي ديگر بايد 
بپذيريم كه هر زمان اقتصاد ما دچار تورم شــديد 
شده و معيشت مردم به مشــكل برخورده، شاهد 
افزايش ازدواج كودكان در دهك هاي پايين جامعه 
هستيم. اتفاقي كه در 2 سال اخير به خصوص در 
مناطق محروم ديده مي شود و دختران زيادي در 

بازه سني 10 تا 14سال ازدواج كرده اند.
او ادامه داد: كودك همســري پديده  اي است كه 
اگر فراگير شود شــاهد جامعه كم سواد و بي سواد 
هم خواهيم بود چون اين پديده به ترك تحصيل 
كودكان دامن مي زند و جدا شدن از مدرسه يعني 
افزايش كم ســوادي و افزايش كم ســوادي يعني 
جامعه اي كه به بلوغ فكري نمي رسد و نمي تواند 
فرزنداني سالم را تربيت كند و خانواده منسجم و 

قوي داشته باشد.

همزمان با انتشار آمارهاي افزايش كودك همسري در كشور، كارشناسان در گفت وگو با همشهري مي گويند

كرونا و فقر آمار كودك همسري را باال برد
خبرها

عيدي بازنشستگان تأمين اجتماعي 
پرداخت شد

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: عيدي بازنشستگان به فاصله 
كمتر از 24ساعت پس از تعيين مبلغ و ابالغ مصوبه هيأت وزيران پرداخت 
شد. به گزارش خبرگزاري مهر، مصطفي ساالري گفت: مطابق با مصوبه 
هيأت وزيران عيدي براي هر پرونده فعال مستمري اعم از بازنشستگي، از 
كارافتادگي كلي و بازماندگان مبلغ يك ميليون و500هزار تومان تعيين 
شده است. وي افزود: با تعيين مبلغ عيدي بازنشستگان در هيأت دولت، 
بالفاصله نســبت به اخذ مصوبه هيأت مديره و تأمين نقدينگي براي 
پرداخت عيدي بازنشستگان تأمين اجتماعي اقدام شد. تأمين نقدينگي 
در حساب هاي سازمان تأمين اجتماعي انجام و واريز عيدي بازنشستگان 
صورت گرفت. ســاالري با بيان اينكه ميزان عيدي مستمري بگيران 
براساس مصوبه هيأت وزيران يك ميليون و500هزار تومان تعيين شده 
است، افزود: درخصوص پرونده هاي مســتمري برقرارشده جديد و يا 
پرونده هاي مســتمري كه به هر علت در طول سال جاري مجددا فعال 
شده اند، ميزان عيدي پرداختي متناسب با ماه هاي دريافت مستمري در 
سال جاري بوده و كسري  ماه به صورت يك ماه كامل محاسبه شده است. 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: مبلغ عيدي مشموالن بند91 
قانون بودجه سال1390 كل كشــور، بند66 قانون بودجه سال1391 
كل كشور و قانون تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه 10سال و 
كمتر حق بيمه پرداخت كرده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه 

آنان خواهد بود.

پيشگيري از بيماري هاي متابوليك 
ارثي با غربالگري نوزادان

رئيس گروه پيشــگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي، در سومين سالگرد آغاز برنامه كنترل بيماري هاي 
متابوليك ارثي نوزادان از غربالگري بيش از 70هزار نوزاد در 3 سال گذشته 
در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خبر داد. به گزارش ايسنا، فرزانه 
فربخش ضمن بيان اين موضوع به تشريح تاريخچه اجراي اين طرح در 
كشــور پرداخت و گفت: اجراي طرح پيشگيري و كنترل بيماري هاي 
متابوليك ارثي نوزادان در كشور از سال95 به صورت پايلوت در دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران آغاز شــد. دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
به عنوان دومين مجري طرح مذكور از 14بهمن ماه سال96 در شهرستان 
ورامين شــروع كرد و از مهر ماه97 به تمام مراكز و شبكه هاي بهداشت 
تابعه دانشگاه گسترش يافت. وي هدف از طراحي اين برنامه را شناسايي، 
تشخيص و درمان زودرس نوزادان مبتال به 53بيماري متابوليك ارثي 
برشمرد و تأكيد كرد: هدف غايي اين طرح پيشگيري از تولد نوزاد مبتال 
به بيماري به ويژه در خانواده هاي داراي فرزند مبتال و يا خويشاوندان در 
معرض خطر آنان اســت كه از طريق مداخالتي نظير مشاوره ژنتيك و 
انجام آزمايشات ژنتيك قبل و حين بارداري صورت مي گيرد. وي با بيان 
اينكه بيماري هاي متابوليك ارثي عمدتا ناشي از نقص ژنتيك در توليد 
يا عملكرد يكي از پروتئين ها در بدن است، افزود: متأسفانه نوزادان مبتال 
در بدو تولد فاقد هرگونه عاليم باليني بوده و كامال سالم به نظر مي رسند.

فربخش در ادامه گفت: پس از مدتي، از چند روز تا چندين هفته، به دليل 
تجمع تركيبات سمي در بافت هاي مختلف بدن، عاليم بيماري در نوزاد 
مبتال ظاهر مي شود كه اكثرا غيراختصاصي و شــامل خواب آلودگي، 
بي اشتهايي، استفراغ و تشنج است كه در نهايت منجر به عقب ماندگي 
ذهني و حتي مرگ نوزاد مي شــود. رئيس گروه پيشــگيري و كنترل 
بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشتي، تشخيص بيماري هاي متابوليكي 
را بسيار مشكل ذكر كرد زيرا عاليم آنها غيراختصاصي است و در ساير 
بيماري ها نيز مشاهده مي شود. به گفته وي، نوزادان مبتال به بيماري هاي 
متابوليك معموال در بدو تولد نرمال هستند اما معموال در اواخر هفته اول 
كه نوزاد به مقدار كافي شير خورده است عاليم بيماري ظاهر مي شود. 
متأسفانه اين بيماري ها در نهايت مي تواند منجر به عقب ماندگي ذهني، 
ناهنجاري هاي رواني شديد و حتي مرگ نوزاد شود. فربخش غربالگري 
نوزادان را بهترين راه پيشگيري از عوارض بيماري هاي متابوليك برشمرد 
و بر لزوم انجام تست هاي غربالگري در روزهاي ابتدايي تولد به ويژه در 

نوزادان با سابقه خانوادگي بيماري يا ازدواج هاي فاميلي تأكيد كرد.
وي با اشاره به نحوه انجام تست غربالگري بيماري هاي متابوليك ارثي 
نوزادان گفــت: در مراكز غربالگري از نوزادان 3 تــا 5روزه نمونه گيري 
مي شود. 3 تا 5قطره خون از كف پاي نوزاد روي كاغذهاي مخصوصي 
قرار مي گيرد و نمونه ها به آزمايشگاه هاي متابوليك ارثي ارسال مي شوند.

افزايش ثبت ازدواج و كاهش طالق 
پس از ۲۵سال

معاون ســاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانــان گفت: در 9 ماه 
ســال جاري، 5درصد رشــد ثبت ازدواج و 3درصد كاهش ثبت طالق را 
داشتيم و پس از 25سال شــاهد افزايش نرخ ازدواج بوده ايم. به گزارش 
خبرگزاري مهر، محمدمهدي تندگويان گفت: در موضوع اوقات فراغت، 
بزرگداشت هاي هفته جوان را داشتيم كه در ســال92، 347رويداد در 
هفته جوان داشتيم اما سال98 حدود 14هزار و 231رويداد برگزار شد. 
در اردوهاي گردشــگري و هويتي نيز ســال92 و ابتداي دولت در كل 
كشور 45اردو و سال98، 1061اردو برگزار شده است. وي افزود: سال92 
نيز 166جلسه گفت وگوي جوانان برگزار شــده كه سال98 اين رقم به 
5233مورد رسيده است. برگزاري ويژه برنامه هاي فراغتي دهه كرامت نيز 
از سال97 آغاز شده كه در سال98 نيز 5312ويژه برنامه برگزار شده است. 
ويژه برنامه هاي فراغتي دهه واليت نيز از سال97 آغاز شده كه بيش از 3هزار 
برنامه در اين زمينه داشته ايم. وي با اشاره به خانه هاي جوان نيز عنوان كرد: 
سال92 در كل كشور هيچ خانه جواني نداشتيم اما حال 130خانه جوان 
فعال در كشور داريم كه احتماالً تا پايان دولت 200خانه جوان خواهيم 
داشت. اجراي طرح ها و برنامه هاي جوانان در اين خانه ها انجام مي شود و 
سال98 بيش از 2100برنامه برگزار كرديم. معاون ساماندهي امور جوانان 
ابراز داشت: براي نخستين بار در كشور سند اوقات فراغت براي تقسيم كار 
دستگاهي با رويكرد اجرايي تدوين شد. اين سند به مراحل پاياني رسيده 
و در صورت تصويب در شــوراي عالي جوانان، از سال آينده شرح وظايف 
براي تمام دستگاه ها اجرايي خواهد بود. بحث اوقات فراغت هميشه يك 
عنوان كلي داشت و از سال آينده مي توان عملكرد تك تك نهادها را بررسي 
كرد. وي افزود: در حوزه اشتغال و كارآفريني نيز سياستگذاري اشتغال با 
ماست اما از سال97 به بحث ايجاد اشتغال ورود كرديم و در مقطع و گام 
اول با نگرش به تشكل هاي مردم نهاد و ايجاد اشتغال و اين تشكل ها آغاز 
به كار كرديم. اقدام ديگر ما نيز بحث آموزش هاي مهارتي بود كه در راستاي 
فرمان رهبري براي مهارت آموزي سربازان با همكاري ستاد كل نيروهاي 

مسلح اقدام كرديم. 

تعداد رويدادهاي طالق برحسب سن مردان و زنان در زمان طالق

كمتر از 15سال )زنان(كمتر از 15سال )مردان(دوره

14-10سالهكمتر از 10سال

001077سال1395

101046سال1396

00954سال1397

00821سال1398

00206بهار1397

00256تابستان1397

00241پاييز1397

00251زمستان1397

00193بهار1398

00190تابستان1398

00231پاييز1398

00207زمستان1398

00131بهار1399

00188تابستان1399

تعداد رويدادهاي ازدواج برحسب سن مردان و زنان در زمان ازدواج

كمتر از 15سال )مردان(دوره
كمتر از 15سال )زنان(

14-10سالهكمتر از 10سال

28335516سال1395

41433308سال1396

26230442سال1397

19228189سال1398

1419023بهار1397

519319تابستان1397

305831پاييز1397

406270زمستان1397

1008001بهار1398

208016تابستان1398

206210پاييز1398

525968زمستان1398

517323بهار1399

309058تابستان1399

تعداد والدت هاي جاري ثبت شده برحسب گروه هاي سني مادران 

كمتر از 15 سالشرح

1556سال1395

1534سال1396

1502سال1397

1391سال1398

375بهار1397

403تابستان1397

351پاييز1397

373زمستان1397

348بهار1398

370تابستان1398

328پاييز1398

345زمستان1398

346بهار1399

364تابستان1399

تعداد والدت هاي جاري ثبت شده برحسب گروه هاي سني پدران

كمتر از 15 سالشرح

12سال1395

13سال1396

14سال1397

11سال1398

3بهار1397

4تابستان1397

2پاييز1397

5زمستان1397

5بهار1398

2تابستان1398

3پاييز1398

1زمستان1398

0بهار1399

1تابستان1399
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   اهدافي كه اســپيس ايكس به آن 
دست يافت

استارشــيپ اس ان9 كه به دليل نقض قوانين در زمان 
 )FAA( پرتاب اس ان8، توسط اداره هوانوردي فدرال
تحت بررســي بيشــتري قرار گرفته بود، سرانجام 
توانســت عمليات خود را آغاز كند، امــا درنهايت 
ماموريتش كامل نشــد. اين موشك 50متري بيشتر 
اهداف برنامه اش را ازجمله خاموش كردن موتورهاي 
رپتور، رسيدن به ارتفاع 10كيلومتري و همچنين مانور 
چرخشي را به خوبي پشت سر گذاشت، اما نتوانست 
براي فرود، كامال به حالت عمــودي دربيايد. نتيجه 
اينكه، اس ان9 نيز سرنوشت اس ان8 را پيدا كرد و به 

زمين كوبيده شد.

 يــك ربع قــرن پس از 
تاسيس سايت آمازون از فناوري

گاراژي در سياتل تا حاال 
كه ديگــر يك غــول بــزرگ تجارت 
الكترونيــك به حســاب مي آيد، هفته 
گذشــته جف بزوس به عنــوان مالك 
آمازون اعالم كرد كه ديگر رياست اين 
شــركت 1.2تيليارد پوندي را برعهده 
نخواهد داشت. به گزارش گاردين، اين 
ميلياردر كه پس از ايالن ماسك، دومين 
فرد ثروتمند دنيا به حساب مي آيد، اين 
تابستان زمام امور را به نايب رئيس خود 
اندي جاسي واگذار مي كند و ديگر در 
ســمت مدير اجرايي بــه كار خود در 
آمازون ادامه خواهد داد. بزوس 57ساله 
كه يك ميليون و300هزار كارمند خود 
  را هموطنان آمازوني خطاب مي كند، 
مي گويد: با اينكه همچنان در دفتر كار 
خــودم هســتم، امــا از ايــن انتقال 
هيجان زده  ام. او درباره علت تغيير سمت 
خود گفت: ديگر انرژي زيادي براي اين 
كار نــدارم و ايــن اصــال ربطــي به 
بازنشستگي ندارد. تصميم گرفتم كه 
انرژي و توجهم را روي توليدات جديد 
متمركز كنم. دربــاره تأثيري كه فكر 
مي كنم اين سازمان ها مي تواند در دنيا 
داشــته باشــد، بســيار اميــدوار و 
هيجان زده ام. اين ســازمان ها شــامل 
شــركت Day One Fund، شركت 
 Blue Origin، Bezos Earth فضايي
Fund و روزنامه واشنگتن پست است.

اما بزوس پــس از ترك آمــازون چه 
خواهد كــرد و مي خواهــد وقتش را 

بيشتر روي چه پروژه هايي بگذارد؟

Day One Fund شركت
بزوس در ميان 5 فرد ثروتمند جهان 
بي همتاســت. او تنها كسي است كه 
Giving Pledge را امضا نكرده است. 
اين يك اقدام بشردوســتانه است كه 
توسط بيل گيتس و سرمايه گذار وارن 
بافت براي تشويق ثروتمندترين افراد 
جهان به دادن حداقل نيمي از ثروت 
خود به امور خيريه ايجاد شده است. 
در ســال2018 او 2ميليارد دالر كه 
تنها يك درصد از ثروتش را شــامل 
 Giving Pledge مي شد، به شركت

داد تا به افــراد بي خانمان و تحصيل 
بچه هاي خانواده هاي كم درآمد كمك 
كند. بزوس مي گويد تصميم او ناشي از 
هدفش براي استفاده از اين پول براي 
حمايت از شركت هاي خصوصي است 
كه روي خدمات بي خانمان ها تمركز 
دارند . به ويژه مؤسســه اي مستقر در 
سياتل است كه شــعار ساده اي تحت 
عنوان »هيچ بچه اي بيــرون از خانه 

نمي خوابد« دارد.

Blue Origin شركت فضايي
جف از زمان تحصيل در دبيرســتان 
دوست داشت وقتي بزرگ مي شود به 
فضا بــرود، اما آرزوي او ايــن نبود كه 
فضانورد شود؛ او مي خواست فضا را به 
تسخير خود درآورد. بزوس اين  رؤيا را 

 Blue با تشكيل كمپاني فضايي به نام
Origin محقق كرد. هدف اين شركت 
خصوصي ســفرهاي فضايــي ارزان و 
قابل دسترس با وسايل حمل ونقل قابل 
استفاده مجدد است. بزوس در مسير 
تعالي شركت خود يك رقيب سرسخت 
دارد به نام ايالن ماســك كه صاحب 

شركت فضايي اسپيس ايكس است.

Bezos Earth Fund شركت
سال گذشته بزوس تصويري از زمين 
را در اينســتاگرام منتشــر  و از ايجاد 
پروژه جديد خود به نام صندوق زمين 
بزوس، رونمايــي كرد؛ يــك ابتكار 
10ميليارد دالري بــراي حمايت از 
دانشمندان، فعاالن و خيريه هايي كه 
براي مقابله با بحران آب و هوا تالش 

مي كننــد. او مي گويد: تغييرات آب و 
هوا بزرگ ترين تهديد سياره ماست. 
من مي خواهم همــراه با ديگر فعاالن 
اين حــوزه، راه هاي شناخته شــده 
را تقويــت كنيم و راه هــاي جديدي 
براي مبارزه با آثــار مخرب تغييرات 
آب و هوايي روي ســياره زمين كشف 

كنيم.

روزنامه واشنگتن پست
بزوس روزنامــه واشنگتن پســت را 
به خاطر تحقيق در واترگيت كه منجر 
به استعفاي ريچارد نيكسون شد، در 
ســال2013 به قيمت 250ميليون 
دالر خريداري كرد. امــا او اعتبارش 
را در هدايت اين روزنامه از وارد كردن 
آن به عرصه ديجيتال به دست آورد و 
به كمك او واشنگتن پست موقعيتي 
برجسته روي دســتگاه هاي آمازون 
به دست آورد. بزوس روزي كه صاحب 
واشنگتن پست شــد، در اظهارنظري 
جالب گفــت: من هيچ چيــز درباره 
تجارت روزنامه نمي دانــم اما از يك 

چيزهايي سردرمي آورم.

و همچنان در آمازون
يك ميليون و300هزار كارمند آمازون 
نبايد فكر كننــد اين آخريــن باري 
اســت كه رئيس را مي بيننــد. برايان 
السواسكي، مدير مالي آمازون مي گويد: 
جف واقعا هيچ جايي نرفته ، بلكه فقط 
سمت و مسئوليتش تغيير كرده است.

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارت آپي

به سوي آينده

انتظار براي دوچرخه برقي هيدروليكي

با توجه به اين واقعيت كه هيچ كسي از زنجيرهاي چرب دوچرخه 
خوشــش نمي آيد، ما شــاهد افزايش تعداد دوچرخه هاي برقي 
هســتيم كه از كمربند يــا حتي پيشــرانه هاي محرك محوري 
برخوردار هســتند. دوچرخه برقي Oyo با هيدروليك شــدن، 
رويكرد ديگري را در پيش گرفته اســت. به گــزارش نيواطلس، 
اگرچه ممكن است ايده پيشــرانه هيدروليكي بسيار پيشرفته تر 
از شرايط كنوني ما به نظر برســد، اما اين واقعيت مدتي است كه 
وجود دارد؛ دست كم به شكل آزمايشــي. به زبان ساده، آنها يك 
سيستم مهر و موم شده بسته دارند كه در آن از قدرت پدال سوار 
براي پمپاژ مايع هيدروليك از طريق لوله به يك موتور هيدروليك 
در عقب اســتفاده مي شــود كه چرخ عقب را مي چرخاند. مايع 
هيدروليك سپس به سمت پمپ پدال جلويي جريان پيدا مي كند. 
پس چرا ديگر زحمت مي كشــيم؟ يك نكته اينكه، پيشرانه هاي 
هيدروليكي به تعمير و نگهداري بســيار كمي نياز دارند. آنها با 
روغن كه روي لباس و دست شــما را ممكن است آلوده كند كار 
نمي كنند و ديگر زنجيري براي از بين رفتن ندارد. اين دوچرخه ها 
همچنين داراي قطعات متحرك كمتري نسبت به يك پيشرانه 
سنتي هســتند. به عالوه آنها را مي توان با يك جعبه دنده متغير 
مداوم تنظيم كرد. دوچرخه برقي Oyo كه توســط استارت آپ 
كانادايي BC Bikes توليد شــده، از چنين پيشرانه اي به همراه 
يك موتور الكتريكي دو 50وات ساعتي برخوردار است كه قدرت 
ركاب زدن راكب را افزايش مي دهد. با اســتفاده از يك سيستم 
كنتــرل از راه دور نصب شــده روي فرمان، دوچرخه ســواران 
مي توانند از بين 5ســطح كمك الكتريكي يكي را انتخاب كنند. 
حداكثر سرعتي كه مي توان در اين دوچرخه هاي برقي از آن سود 
برد، 25كيلومتر در ساعت است. حسگرهاي مجتمع به طور مداوم 
سرعت و گشتاور  را كنترل كرده و به طور خودكار دنده را متناسب 
با شرايط تنظيم مي كنند. هم اكنون هيچ توضيحاتي درخصوص 
ميزان برد باتري يا حتي وزن كلي دوچرخــه وجود ندارد، اما ما 
مي دانيم كه مي توان باتري ليتيوم نصب شده در لوله را براي شارژ 
از بدنه جدا كرد. برخي از ويژگي هاي ديگر Oyo شامل يك قاب 
آلومينيومي با كابل هاي داخلي، سيســتم ضد سرقت فعال شده 
توسط تلفن هوشــمند و ترمزهاي ديســكي هيدروليك است. 

چراغ هاي سر و انتها يك وسيله اضافي اختياري خواهد بود.

شبكه  اجتماعي صدا
كاربران در اپليكيشن كالب هاوس كه اين روزها خيلي 

پرطرفدار شده مي توانند به مكالمات، مصاحبه ها و مباحثات 
افراد مورد عالقه خود گوش دهند

كالب هــاوس)Clubhouse( يــك اپليكيشــن در گــروه 
شبكه هاي اجتماعي اســت كه مبتني بر گفت وگوي صوتي 
اســت. كاربران مي توانند به مكالمات، مصاحبه ها و مباحثات 
افراد سرشــناس و مورد عالقه خود درباره موضوعات مختلف 
گوش بسپارند. به گزارش گاردين، اين اپليكيشن دقيقاً مانند 
اتصال به پادكست اســت، با اين تفاوت كه شــما از محتواي 
لحظه اي و زنده آن استفاده مي كنيد. اين اپليكيشن همچنين 
از نوعي ويژگي انحصاري برخوردار اســت. اما اين انحصار به 

چه معناست؟
عضويت در كالب هاوس فقــط از طريق »دعــوت« امكان پذير 
است. در واقع، شما نمي توانيد آن را از يك اپ استور دانلود و يك 
حساب كاربري ايجاد كنيد. درست مانند يك كشور واقعي يا يك 
باشگاه خاص اسب سواري، شما بايد براي عضويت در آن، از سوي 
يك عضو ديگر دعوت يا به عبارت ديگر معرفي شــويد. اين همان 

»نخبه گرايي« در دنياي واقعي است، اما به شكل مجازي.
هنگامي كه عضو اين اپليكيشن شديد، موضوعات موردعالقه اي 
مانند فناوري، كتاب، تجارت يا بهداشت را انتخاب مي كنيد. هرچه 
اطالعات بيشــتري راجع به عاليق خود به اپليكيشن بدهيد، اين 
اپليكيشن اتاق هاي مكالمه و افراد بيشــتري را به شما پيشنهاد 

مي كند تا آنها را دنبال كنيد يا به آنها بپيونديد.
اتاق مكالمه دقيقاً مانند تماس كنفرانســي است، اما تعداد كمي 
در حال گفت وگو هستند و بيشتر افراد به صحبت هاي آنها گوش 
مي دهند. اين در حالي است كه درست مانند يك تماس تلفني، 
پس از پايان اين مكالمه، اتاق بسته مي شود. برخالف اپليكيشن 
Twitch كه ويدئوهاي پخش شده براي بازديد و تماشاي دوباره 
در پلتفرم باقي مي مانــد، گفت وگوي زنده صوتــي در اتاق هاي 
مكالمه كالب هاوس ناپديد مي شود. با اين حال، كاربران مي توانند 

گفت وگوهاي زنده را ضبط كنند.

روش عضويت
بــراي آنكه عضو اين اپليكيشــن شــويد، يك كاربــر حاضر در 
كالب هاوس بايد دعوتنامه اي براي شما ارسال كند تا به شما امكان 
راه اندازي يك حساب را بدهد. اگر از شما دعوت شده باشد، لينكي 
را مشاهده خواهيد كرد كه به شماره تلفن شما ارسال شده و شما را 

به يك صفحه ثبت نام در اپليكيشن هدايت مي كند.
با اين حال، كاربران كالب هاوس نمي توانند براي همه دعوتنامه 
ارسال كنند. كاربران اين اپليكيشــن در ابتدا فقط 2دعوتنامه در 

اختيارشان گذاشته مي شود.
اما نگران نباشيد. سازندگان كالب هاوس اخيرا اعالم كرده اند كه 
هدفگذاري سال2021 آنها، تكميل مرحله بتاي اپليكيشن است 
كه درنهايت مي توانند در »كالب هاوس را به روي همه جهان باز 

كنند.«

دومين پرواز آزمايشــي كامل موشك استارشيپ 
شركت اسپيس ايكس هم با يك پايان آتشين همراه 
بود. به گزارش روزنامه گاردين، شركت ايالن ماسك 
2 ماه پس از شكســت و انفجار در پرتاب آزمايشي 
نخست با موشك استارشيپ اس ان8، بازهم با يك 
ناكامي ديگر در پايان ماموريت آزمايشي خود روبه رو 
شد. در برنامه اين بار موشــك استارشيپ اس ان9 
براي يك پرتاب آزمايشي به پرواز درآمد، اما بازهم 
به هنگام فرود به زمين برخورد كرده و متالشــي 
شــد. اين درحالي اســت كه مقامات استارت آپ 
اســپيس ايكس مي گويند كه به بسياري از اهداف 
مورد نظرشان در اين پرواز آزمايشي دست يافته اند.

كار روي فرود
موشــك فوالد ضد زنگ استارشيپ اس ان9 در اين 
پرتاب آزمايشــي به ارتفاع مورد نظــر خود يعني 
10كيلومتر رســيد و درحالي كه به نظر مي رسيد 
همه  چيز به خوبي پيش مــي رود، از كنار چرخيد و 
فرود خود را آغاز كرد، اما نتوانست خودش را به موقع 
براي فرود صحيح مهيا كند و درنهايت هم به زمين 
كوبيده شد. »جان اينسپراكر« از مهندسان ارشد 
شركت اســپيس ايكس در اين خصوص مي گويد: 
»بايد كمي بيشتر روي قسمت فرود خود كار كنيم. 
ما يك پرواز فوق العاده ديگر را تجربه كرده و نشان 
داديم كه قادريم موتورها را به مخازن پيشرانه براي 
فرود تبديل كنيم.« يك موشك استارشيپ ديگر 
حين آزمايش روز سه شنبه كه 6.5دقيقه به طول 
انجاميد، كنار محل پرتــاب در نزديكي دهكده اي 

به نام »بوكا چيكا« در تگزاس ايستاده بود.

رسيدن به ماه و مريخ
ايالن ماسك، مالك شركت اسپيس ايكس اهداف 
بســيار بزرگي در سر دارد. او و شــركتش در حال 
توسعه استارشيپ هســتند تا شايد در عرض چند 
ســال بتوانند مردم را به مريخ برساند. اين مرحله 
بااليي از فضاپيماهاي  ماه و مريخ مورد نظر اوست 
كه به منظور پرتاب در باالي يك موشــك بســيار 
بزرگ به نــام Super Heavy كه هنــوز در حال 

توسعه است، قرار مي گيرند.

اخذ مجوزهاي الزم
اســپيس ايكس يك هفته پيش تر سعي در پرتاب 
استارشــيپ خود داشــت، اما موفق بــه دريافت 
 )FAA( تأييديه الزم از طرف اداره هوانوردي فدرال
نشد كه اين امر ايالن ماســك را مجبور به انتشار 
يك توييــت در اين خصــوص كرد. بــا اين حال 
سخنگوي FAA روز سه شنبه گفته بود كه شركت 
اســپيس ايكس از مقررات ايمني پرواز 9دسامبر 
پيروي نكرده و الزم اســت قبل از شروع عمليات 

پرتاب، اقدامات اصالحي را انجام دهد. طبق اعالم 
FAA، پرواز سه شنبه گذشــته از تمام معيارهاي 
ايمني برخوردار بوده اســت. سخنگوي FAA پس 
از پرتاب استارشيپ اس ان9 نيز در بيانيه اي كه در 
يك اي ميل ارســال كرده بود، اعالم كرد: »اولويت 
اصلــي FAA در تنظيمات مربوط بــه حمل ونقل 
فضايي تجــاري، اطمينــان از ايمن بودن عمليات 
است، حتي اگر ناهنجاري هايي وجود داشته باشد.« 
در عين حال اين ســازمان اعالم كرده اســت كه 
تحقيقاتي را درخصــوص علت ســقوط و انفجار 
استارشيپ اس ان9 آغاز كرده كه نتايج آن را به اطالع 
عموم خواهد رساند. در عين حال وب سايت ورج نيز 
به اين نكته اشاره كرده كه شركت اسپيس ايكس از 
مقررات سازمان هوانوردي فدرال در پرتاب موشك 

استارشيپ اس ان8 تخطي كرده بوده است.

نخستين پرواز شخصي
براساس اخبار منتشر شده، نخستين پرواز فضايي 
غيرنظامي و شخصي شركت اسپيس ايكس اواخر 
سال جاري انجام خواهد شــد كه اين موضوع براي 
نخســتين بار و بــا اهدافــي خيرخواهانه صورت 
خواهــد گرفــت. ايــن ماموريت، شــامل پرتاب 
فضاپيماي دراگون اسپيس ايكس با 4سرنشين به 
 سرپرســتي جارد آيزاكمن، بنيانگذار و مديرعامل

 Shift4Payments خواهد بود. اســپيس  ايكس 
انتظــار دارد كه ايــن پرتاب در ســه ماهه چهارم 

سال جاري ميالدي انجام گيرد.

بررسي »كيفيت اينترنت ايران« در نشستي تخصصي
مدت هاست كه وراي مسئله 

سرعت، بحث كيفيت اينترنت اينترنت
كشور اختالالت گاه و بيگاه آن 
داغ است. فردا اما قرار است براي نخستين 
بــار در رويــدادي آناليــن در حضــور 
صاحب نظران بخش خصوصي، متخصصان 
فني و مديران تصميم ساز دولتي اين ماجرا 

به بوته بحث گذاشته شود.
هدف از برگزاري ايــن رويداد تحليل تأثير 
كيفي اينترنت بر رشــد اقتصاد ديجيتال 
و اســتارت آپ هاي ايراني، شناسايي نقاط 
ضعــف و قــوت توســعه زيرســاخت ها و 
سياســتگذاري اينترنت در كشور از ابتدا تا 

امروز اعالم شده است.
طي 2پنــل در ايــن رويــداد موضوعات 
»زيرساخت اينترنت و سياست ها« و » تأثير 
كيفيت اينترنت بر رشــد كسب وكار ها« با 
حضور بازيگران هر بخش مورد بررسي قرار 

خواهد گرفت.
پنل اول با حضور حســين فالح جوشقاني، 
رئيس ســازمان تنظيم مقــررات، محمد 
نبي زاده، معاون راهبرد و توسعه كسب وكار 

مخابرات، حسن شانه ســاززاده، بنيانگذار 
شاتل، محمدعلي يوسفي زاده و مديرعامل 
آســياتك و با مديريت شــهرام شــريف، 
روزنامه نگار فناوري برگزار مي شود. در اين 
پنل عالوه بر مروري بر وضعيت گذشــته و 
فعلي معماري زيرســاخت اينترنت ايران 
درباره شــاخص هاي مهــم و تأثيرگذار بر 
كيفيت اينترنت ايران، تحليل سياستگذاري 
ارتباطي سال هاي گذشته بر بازار اينترنت و 
نقاط ضعف و قوت تكنولوژي هاي ارتباطي 

بحث خواهد شد.
در پنل دوم كه با موضــوع »تأثير كيفيت 
اينترنت بر رشــد كســب وكار ها« برگزار 
مي شــود برخي مديران ارشد شركت هاي 
خصوصي و دولتي تأثير تحول كيفي اينترنت 
را در حوزه هاي مختلف كســب وكار مورد 
تحليل قرار مي دهنــد. امير ناظمي، معاون 
وزير ارتباطات و رئيس فنــاوري اطالعات 
ازجمله حاضران در اين پنل است. اين پنل 
به بررســي شــاخص هاي حياتي كيفيت 
اينترنت براي رشد كسب وكارهاي ديجيتال، 

تكنولوژي ها و سياست ها اختصاص دارد.

استارشيپ؛ زمين خوردن براي موفقيت آينده 
مقامات اسپيس ايكس مي گويند باوجود ناكامي در فرود، به بسياري از اهداف 

خود دست يافته اند و در مسير پيروزي هستند 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

با آنكه جف بزوس از سمت خود به عنوان مديرعامل شركت بزرگ آمازون كناره گيري كرد اما او 
قصد دارد انرژی خود را صرف ساير شركت هايی كند كه آينده را می سازند

بزوس از آمازون كجا می رود ؟
ساسان شادمان منفرد

خبر نگار

   از كتابفروشی تا تبديل شدن به غول فناوری
آمازون از يك كتابفروشــي آنالين به غول خرده فروشــي امروزي تبديل شده كه در 
حوزه هاي پردازش ابري، خواربار، خرده فروشــي فيزيكي، ديوايس هاي الكترونيكي 
شخصي، تلويزيون و توليد فيلم و بازي ويدئويي نيز دســتي بر آتش دارد. مروري بر 
تاريخچه اين شركت نشان مي دهد كه آمازون تا چه اندازه مديون بزوس است. بزوس در 
سال1994 در 30سالگي يك كتابفروشي اينترنتي راه انداخت، اما روند صعودي آن منجر 
به عرضه اوليه سهام آمازون شد كه هرچند ابتدا با ضرر مواجه بود، اما بزوس به سهامداران 
گفت كه كمپاني بر سرمايه گذاري هاي طوالني مدت متمركز است و تنها به دنبال سود 
كوتاه مدت نيست. آمازون وب سايت IMDb را به قيمت حدودا 55ميليون دالر خريد و 
اين نخستين خريد بزرگ كمپاني به حساب مي آمد. به اين ترتيب، فعاليت هاي آمازون نيز 
گسترده تر شد و عالوه  بر كتاب، سي دي و دي وي دي نيز مي فروخت. طي ماه ها و سال هاي 
بعدي، كمپاني فقط رشد كرد و هر بار دسته بندي هاي جديدي به ليست محصوالت خود 
افزود كه شامل دســتگاه هايي جديد و قابل رقابت با بهترين هاي دنيا ازجمله اپل بود. 
آخرين حركت آمازون در ماه آگوست۲0۲0 بود كه نخستين فروشگاه خواربار خود با برند 
»Amazon Fresh« را در وودلند هيلز كاليفرنيا به راه انداخت. اين فروشگاه طراحي 

شد تا يك جايگزين ارزان قيمت تر براي رقباي خود باشد.
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 خبرها از احتمال باال رفتن آمار ابتال به كرونا تا يك  ماه ديگر 
حكايت دارد. هشدار موج چهارم بيماري و خيز دوباره آن 
داده شده و همزمان با اين نگراني ها، موارد شناسايي ويروس 
كروناي انگليسي هم هر روز باالتر مي رود و از 16دي تاكنون، 
7مورد ابتالي قطعي تأييد شــده. همه اينها در شرايطي 
است كه شناســايي اين ويروس نياز به انجام نمونه برداري 
و آزمايش هاي پيشــرفته در آزمايشــگاه هاي ويژه وزارت 
بهداشت دارد كه شانس شناسايي تمام مبتاليان را پايين 
مي آورد. متخصصان در بيمارستان ها مي گويند براي آنها 
تفاوتي نمي كند بيمــار مبتال به چه نوع كرونايي باشــد، 
نشانه هاي باليني همان است و درمان به روش قبلي انجام 
مي شــود، اما به گفته ويروس شناسان اگر چه ممكن است 
ويروس وحشي تر نشده باشــد اما ميزان سرايت آن بسيار 
باالست و ابتالي بيشــتر يعني مرگ باالتر. رئيس شبكه 
تحقيقات بيماري هاي ويروسي ايران به همشهري مي گويد 
طبق آخرين خبرها، به اســتثناي چند مورد مثبتي كه از 
بيماران باسابقه سفر به انگلستان در هفته هاي قبل داراي 
ويروس جديد جهش يافته بوده اند، در نمونه هاي 60بيمار 
كرونا مثبت در 2هفته اخير از تهران، شــهرهاي شمالي و 
استان هاي شرقي اثري از ويروس جديد يافت نشده. اما از 
آنجايي كه تعداد نمونه  بيماران كم بوده، نمي توان نتايج را 

تعميم داد.

ويروس از كجا آمد؟
حدود يك ماه پيش بود كه پس از گمانه زني ها درباره احتمال 
ابتالي يك نفر به كروناي انگليسي در كشور، وزير بهداشت 
به طور رســمي تأييد كرد كه يك مبتــالي قطعي به اين 
ويروس در ايران شناسايي شده است. قبل از آن، پزشكي 
ســنندجي كه به تازگي از انگلستان بازگشته و نشانه هاي 
شديد كرونا داشت، به عنوان بيمار مشكوك تحت مراقبت 
بود. هر چند كه به گفته معاون دانشــگاه علوم پزشــكي 
كردستان، اين فرد همان بيمار مبتال به كروناي جديد نبود. 
آن روز وزير بهداشت، اعالم كرد موارد مشكوك ديگري از 
ابتال به اين بيماري در كشور شناسايي شده اند كه وضعيت 
آنها در حال بررسي است. آن مسافران از انگلستان برگشته 
بودند. 5روز بعد، 4 ابتالي جديد ديگر به كروناي انگليسي 
در كشور ثبت شد. وزارت بهداشت اعالم كرد كه اين بيماران 
اعضاي يك خانواده ايراني ساكن يكي از كشورهاي اروپايي 
هستند كه اواخر همان هفته به كشــور بازگشته بودند. با 
اضافه شدن 2نفر ديگر به تعداد اين بيماران، شمار مبتاليان 
شناسايي شده به عدد7 رسيد. هفتمين نفر مسافري بود كه 
از هلند آمده و در يكي از استان هاي جنوبي اقامت داشت. 
همه اينها در شرايطي بود كه از اوايل دي ماه، كنترل ورود 

مسافران از كشور انگلســتان آغاز شده و معاون هوانوردي 
ســازمان هواپيمايي كشــور از توقف پروازها بين ايران و 
انگلستان خبر داده بود. قبل از اين سخنگوي ستاد مقابله با 
كرونا گفته بود كه اين ويروس در كشورهاي همسايه شرقي 

هم ديده شده است.
گونه جديد ويروس كرونا نخستين بار ۳1شهريور در منطقه 
كنت، واقع در جنوب شرق انگلستان شناسايي شد، اما گفته 
شد كه مسئوالن اين كشور، موضوع را اوايل آذر رسانه اي 
كردند. دانشمندان انگليسي به محض شيوع اين ويروس 
گفته بودند كه گونه جديد تا 70درصد مســري تر است و 
بار ويروس در افراد باالتــر. همچنين اعالم كردند احتمال 
ابتالي افراد زير 15سال به اين ويروس بيشتر است. 4ماه 
پس از ديده شدن اين گونه جديد، ايران به طور رسمي يك 
مورد ابتال را تأييد كرد. اين در حالي بود كه مينو محرز، عضو 
كميته علمي ستاد مقابله با كرونا، يك بار گفت كه احتماال 
ويروس جهش يافته انگليسي قبال وارد ايران شده و بار ديگر 
تأكيد كرد كه مدركي مبني بر وجود اين ويروس در كشور 
وجود ندارد. اخيرا هم گفته كه قطعا اين ويروس وارد كشور 
شده است. او هجدهم دي، يعني 2روز پس از اعالم رسمي 
ثبت نخستين مورد كروناي انگليسي با استناد به پيش بيني 
دانشگاه كلمبيا گفت كه احتمال شــيوع اين ويروس در 
اسفند ماه وجود دارد و جمعيت زيادي هم درگير آن خواهند 
شد. با باال رفتن احتمال خطر شــيوع اين گونه از ويروس، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از اعمال سختگيري هاي 
جديد براي جلوگيري از گسترش شيوع كروناي انگليسي 
خبر داده و گفته كه مراقبت ها در مبادي ورودي كشــور، 
تشديد پيدا مي كند. به گفته او، مسافران ايراني به شرط منفي 
بودن تست و ماندن در قرنطينه مي توانند از انگلستان وارد 
كشور شوند. با باال رفتن نگراني ها، شركت هاي واكسن سازي ، 
نگران توليدات خود شدند، آنها زماني واكسن ها را آزمايش 
كردند كه اين ويروس شايع نشده بود و حاال ترديدها درباره 
كارايي واكســن هاي ضدكرونا عليه اين گونه، بيشتر شده 
است. هر چند كه مقامات ايراني اعالم كرده اند كه واكسن 
ايراني، در برابر اين گونه، مقاوم است. حسن جليلي، مدير 
گروه تحقيقات توليد واكسن ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، 
هفته گذشته اعالم كرد كه واكسن ايراني توانست ويروس 
جهش يافته را به طور كامل خنثي كند. اين در حالي است كه 
اين واكسن در فاز اول مطالعات باليني قرار دارد و تعداد افراد 

تحت آزمايش بيش از ۳0نفر نيست.

شناسايي موارد معدود از ابتال
از يك سال پيش كه ويروس كرونا همه گير شد، جهش هاي 
زيادي پيدا كرد، اما براســاس اعالم محمد جزايري، استاد 
ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس شبكه 
تحقيقات بيماري هاي ويروســي ايران به همشهري، اين 
ويروس تنها يك بار به سمت شديد شدن جهش پيدا كرد و 

آن هم زماني بود كه از انسان به حيوان منتقل شد: »تاكنون 
ثابت نشده كه موتاسيون يا جهش ويروس جديد كرونا كه 
تحت عنوان ويروس انگليسي شناخته مي شود، منجر به 
افزايش بيماري زايي آن شده است، تنها اتفاقي كه افتاده، 
باال رفتن ميزان انتشــار آن در جوامع بوده است. بنابراين 
وقتي ميزان انتشــار باال رود، افراد بيشــتري هم مبتال به 
ويروس مي شوند و در نهايت افراد با بيماري هاي زمينه اي و 
سالمندان بيشتر در معرض خطر ابتال و مرگ قرار مي گيرند. 
اما اين به معني شدت گرفتن بيماري و افزايش مرگ به دليل 
تأثير مستقيم ويروس نيست.« به گفته اين متخصص، پس از 
شناسايي ويروس جديد كرونا، محققان در بررسي ها متوجه 
شدند كه سرعت انتقال آن باالتر رفته است. اين موتاسيون 
قابليتي پيدا كرد كه شــانس اتصال شاخك هاي ويروس 
به گيرنده هاي انســان را باال ببرد. براساس اعالم جزايري، 
گزارش هاي اعالم شده از انتشار اين ويروس در كشور، نشان 
مي دهد كه موارد ابتال در حد تعداد انگشتان يك دست بوده 
است، تشخيص اين ويروس از طريق تكنيك »تعيين توالي 
وسيع« است كه با استفاده از مواد و وسايل مصرفي با هزينه 
بسيار باال و در مدت زمان حدود 10تا 15روز انجام مي شود. 
هزينه  باالي چندصد دالري براي هر نمونه سبب شده كه 
در دنيا اين بخش از تشخيص جهش ها با اين تكنيك دقيق 
و زمان بر در اختيار سيســتم هاي تحقيقاتي باشد و پاسخ 
از سوي اين مؤسســه ها در اختيار مسئوالن بهداشتي هر 
كشــور قرار مي گيرد. بنابراين نمي توان با ارجاع بيمار به 
آزمايشگاه هاي معمولي پي به  وجود و يا نبود اين ويروس 
برد. در ايران تيم هاي مشتركي از دانشگاه علوم بهزيستي، 
شبكه تحقيقات بيماري هاي ويروسي و انستيتو پاستور در 
اين زمينه تالش كرده اند و توانسته اند موارد بسيار معدودي 
از ابتال به اين ويروس را شناسايي كنند. مابقي موارد همان 
ويروس معمولي بوده است: »در ايران آزمايشگاه هاي ويژه اي 
در دانشگاه علوم بهزيستي، دانشكده بهداشت در دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران و انستيتو پاســتور وجود دارند كه 
تجهيزات تشخيص اين نوع ويروس ها را دارند. البته تا چند 
 ماه ديگر، سيستم مراقبت از جهش هاي ويروسي به مرحله 
كامل تر و سريع تري خواهد رسيد.« به گفته او احتمال دارد 
در آينده نزديك مبادي ورودي كشور، مرزها، فرودگاه ها و 
محل تردد افراد از جهت ميزان بروز اين ويروس جهش يافته 

بررسي شوند.

نمونه ها كم است
رئيس شبكه تحقيقات بيماري هاي ويروسي ايران درباره 
ميزان شيوع ويروس انگليســي هم توضيح هايي مي دهد: 
»بررسي جهش هاي ويروسي از طريق نمونه گيري تصادفي 
انجام مي شود، قاعدتا وقتي نمونه به درستي و در تعداد كافي 
انتخاب شده باشد، مي توان نتايج آن را به كل كشور تعميم 
داد. مسلما تعداد نمونه هاي تست شــده كه بيشتر شود، 

مي توان اطالعات بهتري درباره اين موضوع ارائه كرد، چرا 
كه احتمال شناســايي اين مبتاليان به دليل حجم بااليي 
از نمونه هاي مثبت تعيين توالي شــده بيشتر مي شود.« 
به گفته او، طبق آخرين خبرها، به استثناي چند موردي كه 
بيماران با سابقه سفر به انگلستان در هفته هاي قبل داراي 
ويروس جديد جهش يافته بوده اند، در نمونه هاي 60بيمار 
كرونا مثبت در 2هفته اخير از تهران، شــهرهاي شمالي و 
استان هاي شرقي اثري از ويروس جديد يافت نشده. اما از 
آنجايي كه تعداد نمونه  بيماران كــم بوده، نمي توان نتايج 
را به كل كشور تعميم داد. اظهارنظر درباره اين موضوع زود 
است و بايد تا چند هفته آينده كه تعداد فراواني از بيماران با 
تكنولوژي»تعيين توالي وسيع« مورد بررسي قرار خواهند 

گرفت، نتايج قطعي تري را به اطالع مردم رساند.
به گفته اين متخصص، ويروس ها به صورت هوشمند عمل 
مي كنند، بنابراين زماني كه به راحتــي مي توانند در بدن 
بيماران زندگي كنند و منتقل شــوند، ديگر نياز چنداني 
نيست كه جهش هاي با ريسك باال براي خود ايجادكنند 
و بيماري زايي شــان را باالتر ببرند، چرا كه در اين صورت 
سيستم ايمني بدن را بيشتر عليه خود تحريك مي كنند. 
ويروس كرونا تاكنون چنين رفتاري از خود نشان نداده است. 
جزايري مي گويد ويروس كرونا، يك بــار در همان ابتداي 
همه گيري در چين، كه از حيوان به انسان منتقل شده، دچار 
جهش به سمت افزايش شدت بيماري شده و جهش هايي 
كه تا كنون در اين چند ماه گزارش شده، سبب افزايش شدت 
بيماري نشده. ويروس به طور مرتب در حال جهش است، اما 
اين جهش ها الزاما به معني افزايش بيماري زايي نبوده است.

احتمــال تغيير نقشــه ژنتيــك ويروس بــا آغاز 
واكسيناسيون

او درباره اينكه گفته مي شود با آغاز واكسيناسيون ممكن 
اســت مقاومت ويروســي ايجاد شــود، توضيح مي دهد: 
ويروس هايي كه مقاومــت عليه دارو و يا  واكســن ايجاد 
مي كنند، در حقيقت نقشه ژنتيك خود را تغيير مي دهند 

تا پادتن هاي ناشي از واكسن آنها را نشناسد. اين به معني 
قوي تر شدن ويروس نيست. بررســي رفتار ويروس هاي 
قبلي براي واكســن هاي فلج اطفال، سرخك و سرخجه و 
هپاتيت B   هم نشان نمي دهد كه با شروع واكسيناسيون، 
ويروس قوي تر شده باشد. بعد از ده ها سال از واكسيناسيون 
عمومي در دنيا با اين واكسن ها، تعداد مقاومت هاي ويروسي 
عليه اين واكسن ها به هيچ وجه قابل مالحظه نبوده و بعيد 
است ويروس كرونا از اين قاعده مســتثني باشد. در مورد 
ويروس جهش يافته جديد، برخي كارخانه هاي بزرگ سازنده 
واكسن آن را تست كرده و دريافته اند كه سبب ايجاد مقاومت 

و كاهش اثر واكسن تهيه شده نشده است.

ويروس در تالش براي بقاي خود
نزديك به ۳ ماه از اعالم رســمي شــيوع ويروس كروناي 
انگليســي در دنيا مي گذرد و تا اواســط دي مــاه نزديك 
به ۳۳كشــور درگير ويروس جديد شــده اند. در فهرست 
كشورهاي درگير، اسامي آمريكا، انگليس، تركيه، استراليا، 
بلژيك، برزيل، كانادا، شيلي، ايرلند، هند، پاكستان، امارات 

و... به چشم مي خورد. 
به گفته دانشمندان، در آفريقاي جنوبي هم شاخه مشابهي 
از ويروس كرونا شناسايي شــده كه جهش هاي مشابهي 
با ويروس كروناي انگليســي دارد. مهدي نوروزي، معاون 
پژوهشــي مركز تحقيقات بيماري هاي ويروسي دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران درباره تغييــرات ژنتيك ويروس به 
همشهري مي گويد هر جهشي مي تواند منجر به تغيير رفتار 
شود، خانواده كرونا از ۳0، 20ســال پيش دچار تغييراتي 
شده اند، مرس و سارس و... هم از همين خانواده هستند، اين 
خانواده بسيار هوشمند عمل مي كنند و براي بقاي خود در 
بدن ميزبان، خودشان را تضعيف مي كنند تا ميزبان تالشي 
براي از بين بردنش نكند. ممكن است 10سال ويروس در 
بدن بماند و بعد از سال ها خودش را به شكل ديگري نشان 
بدهد: »نمونه آن را در ويروس آنفلوآنزا داشتيم كه در يك 
دوره اي قربانيان زيادي داشــت اما حاال تبديل به ويروس 

فصل شده است.« براساس اعالم اين ويروس شناس، كرونا، 
جزو ويروس هاي نوپديد اســت، برخــي جهش ها تغيير 
ايجاد مي كند و برخي بدون عالمت و اثر اســت. او درباره 
نحوه شناسايي ويروس انگليســي اين توضيح را مي دهد: 
»ويروس شناســان، ژنوم ويروس را بررســي مي كنند تا 
متوجه شوند كدام ناحيه آن تغيير كرده است، براساس اين 
تحقيقات، بانك ژني ويروس منتشر مي شود تا تغييرات آن 
مشخص و به صورت مقاله هاي علمي در دنيا منتشر مي شود. 
محققان در كشور خود با استفاده از اين بانك ژني و تجهيزات 
پيشرفته تغييرات ويروس را بررســي مي كنند و متوجه 
تغييرات آن مي شوند.« به گفته او براي اينكه مشخص شود 
در هر كشوري چه ميزان بيمار مبتال به ويروس جديد وجود 
دارد، بايد نمونه گيري  زيادي انجام شود، هر آنچه تاكنون 
درباره اين ويروس اعالم مي شود برداشت هاي علمي است 
چرا كه نظرات علمي، نياز به تحقيقات وسيع دارد. بنابراين 
نمي توان گفت كه ويروس انگليســي كرونا، وحشي تر از 
ويروس معمولي است، اما با توجه به بررسي  هاي انجام شده 

مي توان گفت كه سرايت آن باال رفته است.

عالئم و درمان همان است
حدود ۳0روز از تأييد رســمي شناسايي مواردي از ابتال به 
ويروس انگليسي در ايران مي گذرد و متخصصان مي گويند 
احتمال وجود مبتاليان بيشتر در كشور وجود دارد، هر چند 
كه مسئوالن بخش هاي عفوني مي گويند كه از نشانه هاي 
باليني بيمار نمي توان پي به ابتاليش به اين گونه جديد برد، 
اما تأكيد مي شود كه تاكنون مورد خاصي از ابتالي مشكوك 
نديده اند. ايالد علوي، متخصص عفوني بيمارستان لقمان 
است كه به همشهري مي گويد هيچ كس نمي تواند از روي 
نشانه هاي باليني بيمار تشخيص دهد كه او مبتال به كروناي 
انگليسي است يا كروناي معمولي. چرا كه اين موضوع بايد 
در آزمايشگاه هاي مرجع بررســي شود، ميوتيشن )تغيير 
ژنتيك( مشخص شود: »آزمايشگاه هاي مرجع نمونه ها و 
اطالعات را از بيمارستان ها مي گيرند و به طور مرتب در حال 
بررسي نمونه ها هستند. در مورد ويروس آنفلوآنزا هم چنين 
اقداماتي صورت مي گيرد.« علوي مي گويد: بايد ابتدا از بيمار 
به روش معمول نمونه برداري شود، نمونه به آزمايشگاه هاي 
مرجع فرستاده شود و آنجا ويروس شناسان ژن مخصوصي 
كه نشان دهنده آن ميوتيشن B117 است را شناسايي كرده 
و بررسي كنند تا معلوم شود ميوتيشن در ويروس ايجاد شده 
يا خير. وي مي گويد: »براي متخصصان عفوني كه اقدامات 
باليني انجام مي دهند هيچ تفاوتــي نمي كند كه ويروس 
انگليسي است يا معمولي. از نظر باليني و روش هاي درماني 
هيچ تفاوتي وجود ندارد و همان مسير بايد طي شود. اينكه 
گفته مي شود بيماري شدت گرفته اينطور نيست، بيماري 
از ابتدا همينطور بوده و هر فرد براســاس عوامل ژنتيك، 
به صورت شــديد يا خفيف، مبتال به آن مي شود. ويروس 
پس از ورود به بدن تا چند روز تكثير مي شود و براساس آن 
عالئمش نشان داده مي شود.« به گفته اين متخصص عفوني، 
ممكن است ويروس كروناي انگليسي در كل كشور وجود 
داشته باشد حتي اين احتمال وجود دارد كه ميوتيشن هاي 
مختلف ديگري وجود داشته باشــد. به هر حال در زمينه 
سياستگذاري باليني براي ما فرقي نمي كند.« متخصصان 
تأكيد مي كنند كه ويروس هنوز در كشــور شايع نشده اما 

مشخص نيست در آينده چه تغييراتي پيدا كند.
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همشهري جزئيات شناسايي و احتمال شيوع ويروس انگليسي در ايران را بررسي كرد

 ويروس انگليسي هنوز در ايران شايع نشده
رئيس شبكه تحقيقات بيماري هاي ويروسي ايران به همشهري مي گويد: تاكنون ثابت نشده كه جهش ويروس جديد كرونا، منجر به افزايش 

بيماري زايي آن شده و تنها قدرت سرايت بيماري باال رفته است

 باالخره پس از مدت ها كش و قوس و انتظار، پاي واكسن 
خارجي به كشورمان باز شد. با ورود نخستين محموله 
واكسن به كشور، اميدها براي آغاز فرايند واردات واكسن 
از مبادي و شــركت هاي مختلف دوچندان شد. گرچه 
شركت گاماليا موفق شد نخستين واكسن كرونا را به ايران 
ارسال كند و وعده كرده است تا پايان سال 2ميليون دوز 
واكسن را به ايران تحويل دهد، اما قرار است با همكاري 
مشترك ايران و روسيه كار توليد مشترك واكسن با اين 
كشور نيز آغاز شود. واكســن هاي وارداتي كه براساس 
برنامه ريزي ها بايد در اختيار گروه هاي پرخطر قرار گيرد 
و با واكسينه كردن اين گروه ها، فرصت بيشتري را براي 
بهره برداري از واكســن هاي ايرانــي و در نهايت اجراي 
واكسيناسيون سراســري براي توليد كنندگان داخلي 

واكسن را فراهم كنند.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو 
محموله واكسن اســپوتنيك وي، مرحله به مرحله به 
كشور وارد مي شود. واكســني كه حاال طبق تحقيقات 
روز جهاني و گفته های مقامات روســي؛ 91.6درصد 
اثرگذاري دارد. مجله معتبر پزشــكي »لنست« اخيرا 
در مقاله اي اذعان كرده است كه اين واكسن مطمئن و 
مؤثر است. شايد اين مقاله، نتايج كارآزمايي واكسن در 
۳مرحله قبلي روي مردم روسيه و اجراي واكسيناسيون 
سراسري با استفاده از اين واكسن مقامات كشورمان را 
قانع كرده باشد كه از واكسن روسي براي واكسيناسيون 
گروه هاي پرخطر استفاده كنند. ســفير كشورمان در 
روسيه اين موضوع را تأييد مي كند و مي گويد: واكسن 
روسي، اســپوتنيك وي در 16كشور ازجمله ايران ثبت 
شده است. ايران شانزدهمين كشوري بود كه اين واكسن 
را با درجه كارايي بيش از 91درصد به ثبت رساند. آنطور 
كه كاظم جاللي  مي گويد، اكنون روند واكسيناسيون 

60درصد مردم روسيه با اســتفاده از اين واكسن آغاز 
شده و ماه هاست كه گروه هاي مختلف مسئوالن و مردم 
اين كشور از واكسن اسپوتنيك وي بدون هيچ عارضه اي 
استفاده مي كنند: براساس توافق انجام شده با شركت 
سرمايه گذاري مستقيم روسيه، توليد مشترك اين واكسن 
در داخل ايران نيز آغاز خواهد شد: قرار است در روزهاي 
آينده، هيأتي از وزارت بهداشت و درمان ايران به مسكو 

سفر كنند و در اين مورد مذاكرات نهايي را انجام دهند.

تناقض در اعالم قرارداد خريد واكسن
گرچه نخستين محموله واكسن روسي پنجشنبه وارد 
كشور شد و بســياري انتظار داشتند حجم قابل قبولي 
از نخستين محموله واكسن ضد ويروس كرونا به كشور 
وارد شود اما ورود تنها 4پالت از واكسن به ايران، نگراني ها 
درباره اينكه ايران قرارداد خريد چه مقدار واكســن را 
امضا كرده اســت دوچندان كرد. پيش تر رئيس دفتر 
رئيس جمهور از امضاي قرارداد خريــد 2ميليون دوز 
واكسن كروناي اســپوتنيك وي براي واكسينه كردن 
يك ميليون نفــر خبر داده بود، اما محموله وارد شــده 
نشاني از 2ميليون دوز واكسن نداشت. تناقض در ارائه 
آمارها وقتي بيشتر شد كه محمدرضا شانه ساز، رئيس 
سازمان غذا و دارو بدون پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره 
مقدار واكسن روسي وارد شده به ايران گفته بود؛ عمدا 
عدد دقيقي را در اين زمينــه نمي گويم. چون تقاضاي 
ما با آن چيزي كه شركت روسي مي تواند تأمين كند، 
متفاوت است. نياز جهاني گســترده است و توان توليد 
واكسن هم محدود اما تقاضاي ما در مرحله اول 500هزار 
دوز واكسن روسي اســت. با اين حال، با ورود محموله 
اول واكسن كروناي روســي، عدد 500هزار دوز اعالم 
شده از ســوي ســازمان غذا و دارو هم با ترديد روبه رو 

شد. درحالي كه مسئوالن وزارت بهداشت به رسانه هاي 
مستقل اجازه حضور در فرودگاه براي مشاهده آنچه از 
آن به عنوان واكسن وارداتي اسپوتنيك وي ياد مي شود 
را ندادند، خبرنگار صدا و ســيما كه براي پوشش ورود 
محموله واكســن به فرودگاه امام خميني رفته بود در 
صفحه شخصي خود در شبكه هاي اجتماعي با انتشار 
تصوير 2پالت واكسن از مجموع 4پالت واكسن ارسالي 
با ابراز ترديد درباره مقدار واكســن وارد شده به كشور 
نوشت: آنچه مي بينم 500هزار دوز واكسن نيست. يعني 
در هر پالت 125هزار دوز واكسن گذاشته اند؟ براساس 
آمار اعالم شده از ســوي گمركات كشور، واكسن هاي 
وارداتي 640كيلوگرم وزن داشــته اســت و در مدت 
10دقيقه هم ترخيص شــده است. با وجود ترديدهاي 
ايجاد شده، كيانوش جهانپور، رئيس مركز اطالع رساني 
وزارت بهداشت در عقب نشيني آشكار از موضع قبلي 
مسئوالن ســازمان غذا و دارو درباره واردات 500هزار 
دوز واكسن در مرحله اول از روســيه، از ورود چند ده 
هزار دوز واكسن روسي به كشور خبر مي دهند. گرچه 
به نظر مي رسد مسئوالن وزارت بهداشت درباره حجم 
دقيق محموله با شفافيت اظهارنظر نكرده اند اما سفير 
كشورمان در روسيه مي گويد: قرار است محموله هاي 
واكسن به فاصله هر 2 هفته يك بار به كشور ارسال شود. 
كاظم جاللــي مي گويد: محموله دوم واكســن تا آخر 
بهمن و محموله سوم تا 10 اسفند راهي تهران مي شود. 
اين روند هر 2 هفته و يك ماه يك بار ادامه خواهد داشت 
تا سهميه خريداري شده تكميل شــود. در اين ميان 
سيدعلي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران 
نيز به همشهري مي گويد: نمي توان براساس وزن اعالمي 
از سوي گمركات كشور مشــخص كرد كه چه مقدار 
واكسن در اين مرحله وارد كشور شده است: بايد بدانيم 

واكسن هاي ارسالي به كشور ويال بوده اند يا كيفيتي ديگر 
دارند. ممكن است مقدار واكسن ارسال شده رقيق شده 
باشد كه نياز به كم كردن غلظت آن باشد. به اين دليل 
نمي توان دقيق اعالم كرد كه چه اندازه واكســن وارد 

كشور شده است.

قيمت فروش واكسن روسي به ايران 
گرچه حرف و حديث ها درباره واكســن اسپوتنيك وي 
روسي، در فضاي مجازي داغ است اما كشورهاي زيادي 
براي خريد اين واكسن دست به كار شده اند و آنطور كه 
مسئوالن سازمان غذا و دارو اعالم كرده اند، ايران هم تالش 
كرده است از اين واكسن خريد داشته باشد. اما قيمتي كه 
در قرارداد فروش واكسن به ايران مدنظر قرار گرفته، چقدر 
است و كشورمان براي خريد واكسن تا چه اندازه هزينه 
كرده است؟ به گفته يك منبع آگاه درسازمان غذا و دارو 
كه اظهاراتش را يكي از سايت هاي معتبر حوزه بهداشت 
و درمان بازتاب داده اســت، هر دوز واكســن كروناي 
روسي اسپوتنيك وي براي فروش به ايران زير 10دالر 
قيمت گذاري شده است. با توجه به اينكه واكسن روسي 
بايد در 2مرحله به افراد تزريق شود، دولت بايد براي هر 
فردي كه واكسن دريافت مي كند، كمتر از 20دالر هزينه 
كند. گرچه مسئوالن وزارت بهداشــت اعالم كرده اند؛ 
واكســن وارداتي براي گروه هاي پرخطر رايگان است و 
هزينه اي از اين بابت از كسي دريافت نمي شود اما عدد 
كمتر از 10دالر براي هر دوز واكسن را رئيس سازمان غذا 
و دارو در حد عرف بين المللي مي داند و مي گويد: قيمت 
واكسن خريداري شده از روسيه هم در حد عرف بين الملل 

است. نه گرانتر خريده ايم، نه ارزانتر.
با ورود نخستين محموله خارجي و با ترديدهايي كه درباره 
اين واكسن وجود دارد، برخي از گروه هايي كه در اولويت 

قرار دارند ممكن است تمايلي به تزريق آن نداشته باشند. 
ترديدهايي كه برخي از اظهارنظرهاي مسئوالن بهداشت 
وزارت بهداشت هم به آن دامن زده است. به عنوان نمونه، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت نمي تواند تضمين 
كند كه واكســن هاي وارداتي عوارضي نداشته باشند. 
عليرضا رئيسي تأكيد مي كند؛ چون واكسن مرحله چهارم 
كارآزمايي را نگذرانده است، شركت سازنده مسئوليتي 
درباره عوارض ناشــي از آن ندارد: مسئوليت تزريق اين 
واكسن با هر فردي است كه آن  را دريافت مي كند. ممكن 
است اين واكسن در برخي افراد عوارضي هم ايجاد كند، 
اما تزريق اين واكسن داوطلبانه اســت و سازمان غذا و 
دارو هم آن  را تأييد كرده است. چون اين واكسن فاز4 را 
نگذرانده، هيچ مسئوليتي بابت عوارض و مرگ احتمالي 
متوجه شركت سازنده نيست. اين مقام مسئول در وزارت 
بهداشت ادامه مي دهد: برنامه اي براي گرفتن رضايت نامه 
نداريم. هر كس دوست داشته باشد، مي تواند واكسن بزند 
و اجباري در اين باره براي كسي نيست. بنابراين اگر كسي 

در اولويت تزريق واكسن باشد، مي تواند بزند يا نزند.

اولويت تزريق واكسن خارجي با چه كساني است؟
با ورود نخستين محموله واكسن خارجي به كشور، اين 
پرســش مطرح اســت كه كدام افراد در اولويت تزريق 
واكسن خارجي قرار مي گيرند. آنطور كه وزارت بهداشت 
در گذشــته اعالم كرده است، واكســن وارداتي پس از 
تأييد كميته اخالق و مجوز ســازمان غذا و دارو به افراد 
وگروه هايي كه از قبل اولويت بنــدي آنها براي تزريق 
واكسن مشخص شده است تزريق مي شود. بر اين اساس، 
واكسن وارداتي براي كادر درمان، سالمندان ساكن در 
آسايشگاه ها و جانبازان و در ادامه ساير سالمندان براساس 

اولويت ها واكسينه خواهند شد. 

قيمت هر دوز واكسن اسپوتنيك وي روس، كمتر از 
10دالر اســت و باتوجه به 2مرحله اي بودن واكسن 

وارداتي، دولت بايد براي واكسينه كردن هر ايراني كمتر از 20دالر 
هزينه كند. تزريق واكســن براي گروه هاي پرخطر رايگان است

اولين محموله واكسن كرونا در ميان ترديدها در مورد مقدار آن، از سرزمين تزارها وارد كشور شد

كوچك، اما پراميد
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار

 شهرهاي نارنجي 
2برابر شده اند

معاون كل وزارت بهداشت، در مورد شرايط انجام سفرهاي 
نوروزي توضيحاتي ارائه داد. ايرج حريرچي، گفت: اگر مردم 
روزهاي پاياني ســال را با ما همكاري و از تردد و سفرهاي 
نوروزي خودداري كنند، حماسه اي همانند 22 آذر 99 را 
دوباره تكرار خواهند كرد. زيرا از 20دي روند تغيير رنگ زرد 
به آبي آغاز شد تا جايي كه 7بهمن99 برتري شهرهاي آبي 
نسبت به شهرهاي زرد كامال مشهود بود. عيد نوروز در هر 
شرايطي استقرار چادر مسافرتي ممنوع است و اگر تورهاي 
مسافرتي مجاز هستند به دليل اين است كه تورها به مناطق 
و محل هاي كنترل شده مي روند و هتل ها هم كامال تحت 
نظارت و كنترل هستند. حتي استانداردها، استفاده اماكن 
و منازلي كه به طور شــخصي مورد اجاره مســافران قرار 

مي گرفت را پلمب و يا ممنوع اعالم كرده اند.
به گزارش مهر، معاون كل وزارت بهداشــت، افزود: بايد 
توجه كنيم تا اين لحظه 4000ويروس جديد كرونا در دنيا 
شناسايي شده و وجود دارد. نگراني فعلي ما اين است كه 
جهش اين ويروس ها به حدي برسد كه در مقابل واكسن ها 
مقاوم باشند. درست اســت كه تعداد ابتالها در كل دنيا 
حدود ۳0درصد كاهش يافته ولي همه دنيا و به خصوص 
ما مي ترسيم )باتوجه به ايام پيش رو و مصادف شدن آنها 
با ايام باقيمانده از فصل سرما( كه شرايط تشديد شود. وي 
از علت و چرايي بازگشايي سينماها، تاالرها و كنسرت ها در 
سراسر كشور گفت: در مورد كيش و قشم بايد گفت: اين دو 
جزيره به دليل كثرت مسافرت و عدم رعايت دستورالعمل ها 
متأسفانه در 2هفته اخير از وضع آبي به وضع نارنجي تبديل 

و به جمع ۳6شهر نارنجي ما پيوسته اند.
حريرچي از دو برابر شدن تعداد شهرهاي نارنجي كشور 
در 2هفته اخير خبر داد و افزود: در 7بهمن99، 18شــهر 
پرخطر داشتيم هم اكنون ۳6شهر پرخطر در كشور داريم 
1۳0شهر زرد رنگ ما به 178شهر افزايش يافته در مقابل 
اين آمار، شهرهاي كم خطر كه ۳00مورد بوده به 2۳4شهر 
آبي كاهش يافته. هم اكنون از شهرهاي با وضع سفيد هم 
خبري نيست. االن وضعيت نارنجي كه مختص شهرهاي 
استان گيالن و مازندران بود به ديگر شهرها هم تعميم يافته 
و شهرهاي عجب شير، اردستان، اسفراين، بافق، گرمسار، 
بندرگز، كردكوي، آستانه اشرفيه، بندر انزلي، رشت، رودبار، 
رودسر، صومعه ســرا، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنكابن، 
جويبار، رامسر، ساري، سوادكوه، قائمشهر، محمودآباد، نكا، 
نور، نوشهر، پاوه، بهار، هرمز، كيش، قشم، هرمز، بندرلنگه 
و بستك، رزن و ابركوه ازجمله شهرهاي نارنجي كشورمان 

هستند. اين اتفاق نشان از يك هشدار دارد.
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زهرا جعفرزاده
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رنج زيســتن؛ دردي كه هر روز به بهانه هاي مختلف ازجمله كرونا، تحريم، تهديد، تورم 
و گراني، ناامني معشيتي و... مضاعف تر مي شود و گويي راه فراري نيست. شايد دليلش 
اين باشد كه ما توفان در پي توفان رو به جلو حركت كرده ايم و آنقدر اسير ذهن شده ايم 
كه يادمان رفته هنوز روزنه هاي كوچكي براي نفس كشيدن و زنده ماندن و كمي آرام شدن وجود دارد. گرچه اين روزها پيدا كردن 
راهي براي دستيابي به آرامش آسان نيست ولي بدون ترديد شيوه هايي براي رهايي از اين وضعيت وجود دارد. با وحيد مهدوي 
معجز، روانشناس براي يافتن چنين گريزگاهي گفت وگو كرده ايم. در ادامه نكته ها و توصيه هاي او را درباره اين موضوع مي خوانيد.
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پتانسيل اميدوار بودن را داريم

مثبت انديشــي يعني يك نگاه ســالم به زندگي،  
محيط و جامعه. مثبت انديشي به معني ساده لوحي، 
خودفريب دادن يا داشتن اميد كاذب و غيرواقعي 
نيست. مثبت انديشي به اين معناست كه انسان از 
هر مسئله  و مشكلي، از هر تهديدي و از هر شكستي 
بتواند به يك نگاه واقع بينانه و مثبت برسد. در علم 
مديريت قاعده اي هست به نام ســوات) swat(، يعني انسان اين توان را داشته 
باشد كه تهديدها را به فرصت  و شكست ها را به پيروزي تبديل كند. اين نگاه يعني 
مثبت انديشي؛ يعني وقتي تهديدي به ما عارض مي شود بالفاصله بتوانيم به اين 
فكر كنيم كه چطور از اين تهديد يك فرصت بسازيم. يا وقتي شكست مي خوريم 
بالفاصله اين سؤال برايمان ايجاد شود كه چطور مي توانيم كاري كنيم كه اين 
شكســت را به پيروزي تبديل كنيم.  در جامعه با توجه به مشكالتي كه وجود 
دارد، منفي بافي، افسردگي و اضطراب و نگراني از آينده به شدت رواج پيدا كرده 
است و به همين دليل به مثبت انديشي نياز دارد و اين نياز خيلي زيادي است. 
يكي از مسائلي كه جامعه را به اين وضعيت رسانده است، مسائل اقتصادي است. 
با شرايطي كه وجود ندارد، شايد خيلي از مردم به اينكه فردا چه اتفاقي مي افتد 
و اين آيا در آينده مي شود كاري كرد، اميدي نداشته باشند. دليل اين نااميدي 
هم شكست هاي پياپي اقتصادي به خصوص در اين سه چهار سال اخير است. 
مشكالت اقتصادي تقريبا از سال 1385شروع شد، در يك دوره كوتاه دوران برجام 
كم شد، ولي دوباره اين مشكالت سر جاي خودش برگشت و ديديم كه وضعيت 
خيلي هم بدتر شد. جامعه به دليل پايين آمدن اعتماد عمومي و اميد به آينده نياز 
مبرمي به مثبت انديشي دارد، اما چطور مي شود اين مثبت انديشي را بين مردم 
رواج داد؟ به نظر مي آيد نخستين و مهم ترين گام را بايد مسئوالني كه روي مسائل 
اقتصادي كار مي كنند، بردارند؛ يعني بايد اطمينان خاطر اقتصادي به جامعه داده 
شود و حتي قبل از اينكه رونقي در اقتصاد صورت بگيرد، بايد اقتصاد جامعه به 

ثبات برسد و مردم از اين ثبات مطمئن شوند.
گام دوم، آموزش به خود مردم است، اينكه در اوج سختي ها چطور مي شود اميدوار 
بود و به چه شكل مي شود كار كرد. جامعه ما از حوزه هاي مختلف تحريم مي شود، 
اما مي شود اين تحريم ها را به فرصت تبديل كرد. مثال قبل از تحريم ها ما روزانه 
حجم زيادي از واردات را داشتيم، اين واردات هم اكنون كم شده. بعضي ها از اين 
فرصت  استفاده كرده اند و تالش مي كنند، به توليدات داخلي ورود كنند. آنها در 
شروع كار هستند و طبيعي است كه اين توليدات در ابتداي كار كيفيت پاييني 
داشته باشند يا به اندازه نياز مردم نباشند و قميت تمام شده شان باال باشد، ولي 
مي شود اميدوار بود و كار را به سمت  و سويي برد كه در آينده به نتيجه برسد و در 

راستاي اقتصاد قوي حركت كند. اين نكته اميدوار كننده مهم است.
نكته ديگري كه مي شــود به آن اتكا كرد، تجربه هاي گذشته است. كشور اين 
ســختي ها را در دوره هاي مختلف تاريخي چه در طول تاريخ 2500ساله اش و 
چه در طول تاريخ معاصرش، پشت سر گذاشته و به دليل فرهنگ بااليي كه دارد، 
دوباره توانسته سرپا شود. با توجه به فرهنگي كه داريم، سر بزنگاه هاي تاريخي 
مردم خيلي خوب مردم و خودجوش عمل كرده اند. نمونه اش را در بحران هاي 
طبيعي مثل زلزله، سيل ، جنگ و... شاهد بوده ايم. اين يك نويد بسيار خوب و 
بزرگ براي جامعه ماست كه به چه شكل و به چه نحو مي توانند اين سختي را 
پشت سربگذارند. نكته سومي كه مي تواند براي ما اميدبخش باشد، اين است كه 
ما به صورت بالقوه در كشوري زندگي مي كنيم كه پتانسيل هاي رشدي مان زياد 
است. مشكل بزرگ ما مديريتي است. اگر بتوانيم مشكل مديريتي مان را اصالح 
كنيم، خيلي از مشكالت حل مي شود. ما توانمندي هاي بالقوه بسياري داريم كه 
كشورهاي ديگر ندارند؛ از منابع طبيعي گرفته تا تنوع آب وهوايي و نيروي انساني 
كارآمد. داشتن همه اينها اين اميد را مي دهد كه مي شود آينده را بهتر ديد و برايش 
برنامه ريزي كرد. يكي از آيتم هاي مهم مثبت انديشي در همه جاي دنيا كاهش 
اختالالت عصبي-رواني است. اگر ما بتوانيم از مبدا روي اين مسئله مداخله مؤثر 
داشته باشيم، يعني از مدرسه يا مهم تر از آن بتوانيم غربالگري مناسب داشته 
باشيم و افراد مشكل دار به موقع درمان شوند، بسياري از مشكالت و معضالت حل 
مي شود. مثبت انديشي از جنس فكر است، فكر با خودش احساس مي آورد، فكر 
و احساس با هم عمل را مي سازد و همه اينها در كنار هم باعث مي شود كه افراد 
رفتار خوب داشته باشند. اگر بتوانيم اين مسائل را كنار هم جمع كنيم و بحث 
سالمت روان آدم ها را خوب بشناسيم و طبق آن عمل كنيم، خيلي از مشكالتمان 
حل مي شوند. نكته ديگري كه اهميت دارد و شايد در ظاهر براي خيلي ها مهم 
نباشد، اين است؛ در جامعه اي كه اعتقادات مذهبي دارد و در عالم هستي معتقد 
به مبدا است فرد معموال ســختي ها را راحت تر از كسي كه احساس بي پناهي 

مي كند، مي پذيرد.
مثبت انديشي از جنس تفكر و رفتار است و به همين دليل آموختني است و بايد 
آموزش داده شــود. ما بايد به مردم ياد بدهيم كه چگونه مثبت انديش باشند، 
اما به دليل خأليی كه در دســتگاه تعليم و تربيت داريم، ايــن اتفاق نمي افتد. 
آموزش وپرورش ما 16هزار ساعت از وقت بچه هاي ما را در 12سال مي گيرد، ولي 
دريغ از 16ساعت مطلب مفيد درباره مثبت انديشي. در محتواي كتاب ها چيزي از 
مثبت انديشي وجود ندارد. ما اگر بخواهيم آموزش را در اين زمينه همگاني كنيم، 
بايد به اين حوزه توجه كنيم، ولي نمي كنيم. به جاي آموزش هاي پايه اي و درست، 
سخنرانان آموزش مثبت انديشي را به دست گرفته اند و بيشتر نگاه درآمدزايي 
به اين آموزش دارند. آنها آدم هايي را كه با اين مقوله هيچ آشــنايي ندارند، دور 
هم جمع مي كنند و در مدت دو سه روز تحت تعاليم و آموزش هاي شديد قرار 
مي دهند. فردي كه در اين جلسات حاضر بوده، به مقوله مثبت انديشي باورمند 
مي شود، اين باور تا چند روز هم تاريخ مصرف دارد، اما دوباره فرد به تنظيمات 
كارخانه برمي گردد و دوباره همان آدم قبلي مي شود. نتيجه اش  اين مي شود كه 
اين فرد بعد از مدتي از چيزي هم كه بوده فاصله مي گيرد، چون خودسرزنشي 
هم به مسائل قبلي اش اضافه مي شود. او فكر مي كند بقيه افراد با آموزش كوچكي 
كه ديده اند، مثبت انديش شده اند، ولي خودش به خاطر خصوصيات فردي اش 
نتوانسته به موفقيت برسد. اثر منفي  اين كالس هاي غيرعلمي كوتاه مدت حتي 
اگر با نيت خير هم برگزار شود، خيلي بيشتر است. مثبت انديشي امري طبيعي 
است، از درون خانواده بيرون مي آيد و در مدرسه رشد پيدا مي كند تا درنهايت به 
مرحله قابل قبول و پذيرش برسد. از جامعه علمي توقع مي رود كه به اين حوزه 
ورود كنند و آموزش هاي الزم را بدهند، اما سيستم دانشگاهي ما با سيستم زندگي 
مردم تفاوت هاي جدي دارد و نمي شود اين انتظار را داشت كه آنها اين خأل را پر 
كنند. در شرايط كنوني مهم ترين رسالت برنامه ريزان و مديران جامعه است كه 
بايد ديد كالن داشته باشند تا بتوانند به اين مسئله و آموزش مثبت انديشي فكر 

كنند. اميدواريم كه بتوانند به وظيفه شان عمل كنند.
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افكار مثبت لزوما فرد را ثروتمند نمي كند 
آيا اين امكان وجود دارد كه تنها با مثبت انديشي به 

موفقيت هاي مالي برسيم؟ 
رابطه بين مثبت انديشي و ثروت رابطه ساده اي نيست. شايد بتوان گفت 
كه اگر در جامعه اي تالش افراد زودتر به نتيجه برســد، افراد آن جامعه 
اميدوارتر و مثبت انديش تر خواهند بود، اما براي دقيق تر شــدن بحث، 
مفهوم مثبت انديشــي را واكاوي مي كنيم. در متون روانشناسي ميان 
مثبت انديشي و روانشناسي مثبت گرا تمايز قائل مي شوند. مثبت انديشي 
بيشــتر به آن مفهوم ســاده، نگرش مثبت به جهان و زندگي است كه 
براساس آن در كتاب هاي خودياري براي داشــتن حال خوب مرتبا به 

داشتن اين نگرش دعوت مي شويم. 

معجزه هاي كاغذي
 بهترين كتاب هايي كه ما را به مثبت فكر كردن

 دعوت مي كنند
روانشناسان معتقدند مثبت انديشي و افكار منفي هر دو به صورت مسري از 
فردي به فرد ديگر سرايت مي كند. پس پيشنهادشان اين است كه با دوستان 
و آشناياني معاشرت كنيد كه مثبت انديش باشند تا حمايت و رغبتي را كه 
براي زندگي مثبت نياز داريد به دست آوريد. اجازه ندهيد افكار منفي ديگران 
بر شــما تأثير بگذارد و روحيه شــما را تضعيف كند. با اين كار مي توانيد به 
اطرافيان خود كمك كرده و روحيه مثبت انديش خود را تقويت كنيد. اما براي 
اين كار بايد ابتدا به علني مجهز شويد. بسياري از روانشناسان عالوه بر دوره 
و جلسات مشاوره ممكن است مطالعه كتاب هايي را به شما پيشنهاد كنند. 

زماني براي مثبت انديشي
 كالس ها، همايش ها و نشست هاي مثبت انديشي

 چقدر مؤثرند؟
 خبر واكسيناسيون كرونا خبر خوشي است و اميد مي رود كه هرچه سريع تر 
ايرانيان نيز همگام با جهان به واكسن هاي امن و مطمئن دسترسي پيدا كنند 
تا شر كرونا كنده شود. اما در سال كرونا، سال مرگ عزيزان و آشنايان و سال 
ركود و تورم حال روحي خيلي ها خوب نيست. ظرفيت  انسان ها اگر لبريز نشده 
باشد، در آستانه پرشدن است. در سال مالل و دلتنگي، روان ها را نيز بايد با تزريق 
اميد و اخبار خوب واكسينه كرد. اميد نياز جان است. با هجوم كرونا، انسان هاي 
بسياري تك و تنها شدند تا بيمار نشوند اما انزوا روح و روان انسان را مي خورد 

و ترس آن مي رود كه جمع پس از كرونا جمعي افسرده و پريشان حال شوند.
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عليرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

اگر احساس مي كنيم 
كه روحيه اي ضعيف 
داريم و خيلي راحت 

در معرض اضطراب 
قرار مي گيريم، پس 
بهتر است خودمان 
را در شرايطي قرار 

ندهيم كه موارد منفي 
ما را احاطه كند و 

آزار دهنده باشد. تا 
خودمان نخواهيم به 
سمت مثبت انديشي 
برويم، اتفاق خاصي 

در زندگي مان رخ 
نمي دهد

مثبتاندیشی
این شماره

شكارچی
  اتفاق های خوب

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

چگونه در زمانه كرونا و با وجود مشكالت اقتصادي مثبت انديش باشيم؟

مشكالت اقتصادي ريشه 50رصد اختالالت رواني
طبق پژوهش هايي كه در حوزه سالمت و روان انجام شده نزديك 
50درصد از اختالالت و تنش هاي رواني در جامعه به علت مشكالت 
اقتصادي و معيشتي است. در ايران سال هاست فشارهاي تحريم، 
اقتصاد ناپايدار و وابسته به نفت و نابساماني هاي مديريتي موجب 
شده تا بار سنگين فشار رواني روي دوش مردم باشد و در قالب انواع 
اختالل رواني ازجمله افسردگي، ترس، اضطراب، عصبانيت، ناامني 
و... خود را بروز دهد و بي تعادلي رواني ايجاد كند. در يك سال گذشته 
هم كرونا موجب شد تا ترس از بيماري و نگراني از به خطر افتادن 
سالمت در كنار ناامني هاي شغلي ايجادشده، مردم را بيش از پيش 
گرفتار موج بي تعادلي هاي رواني كند. اگر در ســال هاي گذشته 
50درصد اختالالت رواني ناشي از عوامل اقتصادي بود اكنون كرونا 
اين عدد را به باالي 70درصد افزايش داده است. نكته حائز اهميت 
اين است كه اگر استرس، موقت و مقطعي باشد آنچنان آسيبي وارد 
نمي كند، اتفاق بد زماني مي افتد كه به صورت مداوم و مستمر باشد.

روانشناسان وارد گود شوند
زماني كه سيلي وارد منطقه اي مي شود، بشر با ابزاري مانند سيل بند 
تمام تالشش را مي كند تا سيالب را در مسيري درست هدايت كند 
كه مانع تخريب گسترده به سكونتگاهش شود و در امان باشد. در يك 
سال گذشته انتقال پيام هاي حوزه سالمت به صورت سيل بر روان 
جامعه جاري شده، بدون اينكه مهاركننده اي وجود داشته باشد. 
بهتر است براي روان جامعه اي كه روزانه با انبوهي از بيماران، مرگ 
و ميرها و عزادار شدن خانواده ها، تورم و گراني و بيكاري روبه روست 
فكري شود تا قدري از فشارهاي رواني كاسته شود. لذا روانشناسان 
موظفند در اين بحران وارد عمل شوند و بحران تنش ها و استرس هاي 
افراد جامعه را پايش كنند و نسخه اي براي آنها تجويز كنند. همراه 
و همدل مردم باشند و با تكنيك ها و كارهايي كه بلدند جو مثبت و 

انرژي مثبت را در جامعه جاري و ساري كنند تا حال مردم در اين 
شرايط بد و تاريك بهتر شود و احساس نكنند هيچ مفري وجود ندارد 

و به بن بست رسيده اند.

شناسايي افكار منفي
تكليف ما چيست؟ در مرحله اول بهتر است ما افكار منفي خودمان 
را شناسايي كنيم. چرا كه اين راهي براي فرار از استرس و تنش هاي 
لحظه اي و روزانه است. افكار منفي را بايد فيلتر كنيم و اگر اطالعي، 
خبري يا حادثه اي برايمان پيش مي آيد سعي كنيم جنبه هاي منفي 
آن را فيلتر كنيم و اجازه ندهيم به سمت ما حمله ور شود و ذهن ما را 
درگير كند.  اگر اتفاقي براي ما مي افتد مدام جنبه هاي منفي را به رخ 
نكشيم و خودمان و اطرافيانمان را سرزنش نكنيم. چرا كه شرايط 

استرس هاي فراگير را افزايش مي دهد.

فاجعه سازي  نكنيم
اگر اتفاقي مي افتد از فاجعه ســازي  آن پرهيز كنيم. خيلي مواقع 
يك سري اتفاقات اجتناب ناپذير است و چه بخواهيم و چه نخواهيم 
مي افتد. اين احتماالت را درنظر بگيريم كه ممكن است هر لحظه ما يا 
اطرافيانمان دچار بيماري يا بيكاري شويم و در وضعيت بد اقتصادي 
و معيشتي نابساماني قرار بگيريم. اگر قرار گرفتيم پيش خود متعهد 
به پذيرش شرايط باشيم و آن را به ديد يك مصيبت و فاجعه ناگذر و 
هميشگي قلمداد نكنيم. با خودآگاهي و صبوري سعي كنيم راه حلي 
برايش پيدا كنيم تا از اين بن بست خارج شويم. اتفاقات را به دو دسته 
مثبت و منفي تقسيم بندي نكنيم تا آسيب زا جلوه كنند؛ چرا كه 
لزوما همه موضوعات را نمي شود با يك دسته بندي مثبت و منفي 
ديد. خيلي از اتفاقات فارغ از مثبت و منفي، خنثي هستند. اگر ذهن 
عادت به چنين ديدي كند، مي تواند از يك اتفاق مثبت، رويدادي 
كامال منفي بسازد و اين يك تله ذهني است كه فرد را گير مي اندازد.

دوري از شرايط آزاردهنده
اگر احساس مي كنيم كه روحيه اي ضعيف داريم و خيلي راحت در معرض اضطراب 
قرار مي گيريم، پس بهتر است خودمان را در شرايطي قرار ندهيم كه موارد منفي ما 
را احاطه كند و آزار دهنده باشد. تا خودمان نخواهيم به سمت مثبت انديشي برويم، 
اتفاق خاصي در زندگي مان رخ نمي دهد. در اين شــرايط كه از هر طرفي ممكن 
است اتفاق بدي براي ما و خانواده بيفتد، بهتر است شكارگر اتفاقات خوب باشيم و 

مثبت انديشي پيشه كنيم.

سبك زندگي سالم
داشتن سبك زندگي سالم هم بسيار مهم است. مي توانيم در اين شرايط ترجيح مان 
را بر اســتفاده از غذاهاي كم چرب و طبيعي و تازه و ســبك بگذاريم تا آســيب 
كمتري به سيستم عصبي مان وارد شود و از خوردن شيريني و نمك و غذاهايي 
كه تحريك كننده عوامل سمپاتيك و پاراسمپاتيك هستند پرهيز كنيم. پيروي از 
يك سبك زندگي سالم در كنار حفظ پروتكل هاي بهداشتي و ورزش منظم ما را در 

شرايطي ايمن تر قرار مي دهد كه مي تواند تضميني براي داشتن حال خوب باشد.

ارتباط با افراد مثبت انديش
ما بايد در اين شرايط براي يك بار هم شده نوع ارتباطات و مراودات، محيط زندگي 
و كار را مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم چه عواملي به طور مداوم اعصاب ما را دچار 
تنش مي كند و براي خالصي از آنها بايد چه اقدامي انجام دهيم؛ بايد عوامل تهديد را 
از زندگي و حتي رفتار خود خارج كنيم. سعي كنيم با افراد مثبت انديش در ارتباط 
باشيم و دايره معاشرتي مان را در اين شرايط نابسامان به اين سمت كاناليزه كنيم. 
يادمان باشد كه اوضاع مي توانست خيلي بدتر از اين باشد. اگر مي توانيم كمك حالي 
باشيم براي كسي كه نياز دارد دريغ نكنيم و جزو اولويت هايمان باشد. همدلي و 

همراهي در جامعه مي تواند سطح استرس و اضطراب را كاهش دهد.

تحليل درست از مشكالت
سعي كنيم براي اينكه تحليل خوبي از مسائل و مشكالت داشته باشيم در بعضي از 
موارد زاويه ديدمان را تغيير دهيم و از زاويه ديگري به مسائل نگاه كنيم تا باعث شود 
بتوانيم ديگران را بهتر درك كنيم. به عنوان مثال اگر در محلي به عنوان كارفرما يا 
كارمند مشغول به كار هستيم سعي كنيم با تغيير زاويه نگاه درك متقابلي از شرايط 
بد اقتصادي را براي همديگر ترسيم كنيم و همراهي عميق را در سطح جامعه تسري 
دهيم تا كمي از سطح فشارهاي رواني كاسته شود. بدانيم هيچ چيز دائمي نيست 
و حتما روزهاي تاريك و سياه تمام خواهد شد و سالمت و شادي و نشاط دوباره به 

جامعه باز خواهد گشت. كمي شكرگزاري، بدون ترديد حال مان را بهتر مي كند.

مثبت انديشــي، ايده و روشي است 
كه نزديك به يــك قرن قدمت دارد. 
يكــي از كتاب هــاي قديمــي اين 
حوزه، كتاب معــروف ناپلئون هيل 
با نام »بينديشيد و ثروتمند شويد« 
اســت و از آخرين كتاب هاي موفق 
و مطرح هــم، مي توان به كتاب راز )و مشــتقات آن( اشــاره 
كرد. همچنين دان تومازلــو در كتاب جديــدش اميدواري 
آموخته شــده: قدرت مثبت انديشــي در غلبه بر افســردگي 
منابعي ارزشمند و كمك كننده  جمع آوري كرده است. به گفته 
تومازلو مثبت انديشي به ما نمي گويد كه رنج هايمان را ناديده 
بگيريم در واقع به ما مي آموزد كه چطور در برابر ســيل عظيم 
اخبار و اتفاقات منفي بتوانيم مسير را براي پيشرفت هموار تر 

كنيم و تعادل را به زندگي مان بازگردانيم. گويي الزم است كه 
با نيرويي خودمان را به »كانال اميد« برســانيم. گاهي ممكن 
است زندگي تان را با تصويرنامناسبي از آينده گره زده باشيد. 
تصور مي كنم يك تصوير شــفاف  از آينده نمي تواند معجزه   وار 
همه موقعيت هاي منفي را از زندگي تان جارو كند اما با داشتن 
چنين تصويري ياد مي  گيريد موقعيت هاي منفي را در راستاي 
آن تصوير ذهني تنظيم كنيد. با تمركز دوباره بر پتانسيل هاي 
مثبت كه از پيش در درونتان وجود دارد، مي توانيد حتي بيش 
از حد تصورتان، اميد را به زندگي تان بازگردانيد. و اين همان 

معناي مثبت انديشي است.
لزوما ما تا چــه ميزان به مثبت انديشــي احتيــاج داريم ؟ به 
اين جمالت دقــت كنيد:مــن خوش بين هســتم.او بدبين 
اســت. بدبين بودن زندگي ما را تلخ مي كنــد. جامعه  ما، به 
همه  چيز بدبين شــده اســت. خوش بيني را بايــد از كودكي 
آموخت. تعــداد گزاره ها و ادعاها و حرف هايــي كه در زمينه  
خوش بيني و بدبيني مطرح مي شــود، كم نيست. ما معموال 
خوش بيني را با بــار معنايي مثبت به يــاد مي آوريم. اما آنچه 

اهميت دارد، اين موارد اســت: هر ويژگي كه از حالت تعادل 
خارج شــده و حالتي از انعطاف ناپذيري به خود بگيرد و باعث 
 اختالل در عملكرد فرد شــود مسئله ســاز خواهد بود حتي

 » مثبت انديشــي افراطي«. يعني در مواقعــي با خوش بيني 
افراطي اجازه ورود و تجربه احساسات ناخوشايند از ما گرفته 
مي شود و با اجتناب از پرداختن به مسئله به دنبال راهكارهاي 
مقابله ايــن ناكارآمدي خواهيم بود. در ايــن رابطه الزاروس، 
در مقاله  كليدي خود تحت عنــوان »هزينه ها و منافع انكار« 
مي گويد چيزي به نام شكل مثبت انكار يا انكار مفيد هم وجود 
دارد و اين يكي از جنبه هاي سالمت انسان است كه در مواجهه 

با مشكالت، وجود بعضي از دشواري ها را انكار كند.
پترسون در مقاله خوش بيني خود با عنوان آينده خوش بيني، 
اشــاره مي كند كه فرويد، خوش بينــي را ديدگاهي فراگير و 
البته از جنس توهم مي دانسته و اشاره مي كرده كه انسان هاي 
تحصيل كرده و به طور خاص، نورولوژيست ها، نيازي به چنين 

توهمي ندارند.
نيچه هم، از مثبت انديشــي اســتقبال چنداني نكــرده و به 

بهانه هاي مختلف آن را مورد انتقــاد قرارداده و خوش بيني را 
مايه رنج انسان دانسته است.

اما اين نوع نگاه به خوش بينــي، ادامه پيدا نكرد و در دهه هاي 
اخير، مثبت انديشي جايگاهي مثبت و فاخر يافت.

مارتين ســليگمن از جمله اين افرادي است كه وقتي مفهوم 
درماندگي آموخته شده را مطرح كرد، اشــاره كرد كه سابقه  
كنترل نداشتن بر شرايط محيطي، موجودات را به آينده  خود 
بدبين مي كند و اين بدبيني، به شــكل درمانده  شدن و هيچ 

 كاري  نكردن بروز پيدا مي كند.
ليونل تايگركتابي به نام »زيست شناسي اميد« نوشت و در آن 
چنين نكته اي را مطرح كرد: خوش بيني را مي توان دستاورد 
فرايند تكامل دانست. شــايد حتي بتوان گفت ارگانيسم، اگر 
سطحي از خوش بيني را نداشته باشد، بقا پيدا نمي كند اما آيا 
مثبت انديشي ذاتي اســت ؟ بايد گفت مثبت انديشي مي تواند 
مجموعه اي از مولفه هاي شــخصيتي، خلــق و خو، محيط و 
تجارب تأثيرگذار دوران گذشته و حال، دايره روابط بين فردي 

و...  باشد.

مثبت انديشي را زندگي كنيد
ساجده ودودي 

دكتري روانشناسي 



سال99 را شاید بتوان سخت ترین سال قرن گذشته به حساب 
آورد؛ سالی كه ما را در آســتانه قرنی نو قرار می دهد و از سویی 
با همین یك گام از صد سال گذشــته منفك می كند. اما در این 
سال با توجه به درگیری جامعه با ویروس كرونا، تورم، اقتصاد معیوب و بیمار، سختی هایی به خانواده ها و 
كسب وكارها وارد شده است كه باعث شده افراد شرایط دشواری را از سر بگذرانند. در این سال، شاید بتوان 
وضعیت روانی مردم را از البه الی زندگی روزمره شان بیرون كشید و به بررسی صدمات و آسیب های ناشی از 
كرونا و... نشست. در بازار كتاب نیز سختی سال، به شكل دیگری قابل رصد و پیگیری است. در یك واكاوی 
ساده، می توان به این نكته مهم دســت یافت كه مردم برای نجات روان خود، دست به چه ریسمان هایی 
انداخته اند. در بررسی انجام شده حتی می توان رد این مسئله را در انتشار كتاب های مثبت اندیشی، زیر 
شاخه كتاب های روانشناسی پیگیری كرد. این دست از كتاب ها كه معموال راهكارهای دم دستی و ساده ای 
به مردم پیشنهاد می كنند، بیش از سال های گذشته تولید، منتشر و روانه بازار شده اند اما آمار این اقبال 

عمومی چگونه بوده؟ آیا ما در سالی سخت با رویكرد تازه ای از كتابخوانی روبه رو شده ایم؟
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این شماره

معجزه های كاغذی
بهترین كتاب هایی كه ما را به مثبت فكر كردن دعوت می كنند

روانشناسان معتقدند مثبت اندیشی 
و افكار منفی هر دو به صورت مسری 
از فردی به فرد دیگر سرایت می كند. 
پس پیشنهادشان این است كه با دوستان و آشنایانی معاشرت كنید 
كه مثبت اندیش باشند تا حمایت و رغبتی را كه برای زندگی مثبت نیاز 
دارید به دست آورید. اجازه ندهید افكار منفی دیگران بر شما تأثیر 
بگذارد و روحیه شما را تضعیف كند. با این كار می توانید به اطرافیان 
خود كمك كرده و روحیه مثبت اندیش خود را تقویت كنید. اما برای 
این كار باید ابتدا به علنی مجهز شوید. بسیاری از روانشناسان عالوه 
بر دوره و جلسات مشاوره ممكن اســت مطالعه كتاب هایی را به شما 
پیشــنهاد كنند. در اینجا نیز ما به چند نمونه از موفق ترین و مورد 
استقبال ترین  كتاب ها اشــاره كرده ایم كه خواندنش را به شما هم 

پیشنهاد می كنیم.

خوش بینی آموخته شده
مارتین سلیگمن

ترجمه رامین كریمی و الهام افراز
در مواجهه با اتفاقات مختلف زندگی خود چه 
می كنیم؟ یك راه این است كه از پیش خود 
را برای چنین وضعیتی آماده كرده باشــیم. 
توانایی انســان در تغییر نحوه تفكرش امری 
ثابت شده اســت. مارتین سلیگمن در كتاب 
»خوش بینی آموخته شــده«، تالش كرده تا 

چنین مهارتی را به ما بیاموزد. او این اثر را بر پایه تحقیقات بی شمارش در 
طول سال ها نوشته است. همین امر نیز موثق بودن داده ها و مؤثر بودن این 

روش در مواقع خاص را تأیید می كند.

قدرت مثبت اندیشی 
نورمن وینسنت پیل

ترجمه اسماعیل حسینی
وینســنت پیل توانســته با ارائه مفاهیمی 
الهام بخش، زندگی مردان و زنان بسیاری را 
در سراســر جهان تغییر دهد. پیل در كتاب 
»قدرت مثبت اندیشــی« به تأثیــر و نیروی 
ایمان در زندگی می پردازد. خواننده می تواند 
قدرت های نهفته در وجودش را كشف كند. 

اضطراب های روزمره را كنار بگذارد و آرامش گم شده در زندگی را دوباره پیدا 
كند. این كتاب بهترین راهنما برای شماست. البته نویسنده كتاب دیگری 
نیز با نام »نیروی بیكران تفكر مثبت« منتشــر كرده كه پس از این كتاب 

می توانید آن را هم بخوانید.

تفكر مثبت
جول اوستین

»تفكر مثبت« كه به شكل صوتی منتشر شده 
به شــما می آموزد كه افكار منفی خود را به 
افكار مثبت تبدیل كنید و به آرامش درونی 
برسید. باید هنگامی كه صبح بیدار می شوید 
انتخاب كنید كه شاد باشــید. انتخاب كنید 
روی چیزهای ممكــن تمركز كنید. هرچند 
به احتمال زیاد به تفكر منفی برخواهید گشت 

اما بدانید كه نگرش منفی زندگی شما را محدود می كند. جول اوستین از 
بزرگ ترین روانشناسان انگیزشی، نویسنده و كشــیش ارشد بزرگ ترین 
كلیسای جهان به نام لیكوود اســت. محتوای صحبت های این فرد، طوری 
است كه بیشتر به جلسات مشاوره روانشناسی شباهت دارد تا موعظه دینی. 
او تا به حال هفت كتاب نوشــته كه تمامی این كتاب ها در صدر كتاب های 
برتر نیویورك تایمز قرار گرفته اند و بعضی از آنها بیش از 200هفته در صدر 

بهترین كتاب های نیویورك تایمز بوده اند.

تكنیك های مؤثر برای رسیدن به باور مثبت
رضا حجازی

نویســنده با توجــه بــه تحقیقاتــش در 
زمینه موفقیت به شــما آمــوزش می دهد 
كه با شــروع یــك روز بــا انگیــزه مثبت 
می توانیــد كل روزتــان را تحت تأثیر قرار 
دهید. بــرای داشــتن یك روز عالــی بهتر 
اســت نكات كتــاب را انجام دهید. بســیار 
خوانده و شــنیده ایم كه ترك عــادت بد در 

او. گذشــته  زندگــی  همــه  از  اســت  تصویــری  فــرد   هــر 
عادت چیزی نیست جز مجموعه ای از رفتارهایی كه یك شبه حاصل نشده و 
یك شبه نیز نمی توان آن را دگرگون كرد. شرط كنار گذاشتن عادت بد این 
است كه دقیقا باخودتان روبه رو شــوید و ببینید كه خود را چگونه ارزیابی 

می كنید و كدام ویژگی را بیشتر یا كمتر می پسندید.

معجزات تغییرات مثبت
جك كنفیلد، رام گانگالنی
نرجمه مهدی قراچه داغی

این كتــاب 64اصل موفقیــت و ثمراتی كه 
عبارت هــای تأكیدی مثبت بر رســیدن به 
موفقیت دارند را بررسی می كند. روزها با انواع 
پیام های منفی بمباران می شوید. باید از كنار 
این ذهنیت منفی بگذرید و به  سمت مثبت 
بودن و خوش بینی حركت كنید. این كتاب به 

شما می گوید كه چگونه الهام بگیرید. چگونه زندگی خود را تغییر دهید و به 
موفقیت برسید. كافی است با خواندن پیشنهادهای این كتاب چشمان تان را 
ببندید و چند نفس عمیق بكشید. بعد چشمان تان را باز كنید و كلمات زیر 
را چندین بار بخوانید: شگفت انگیز، پرانرژی، زیبا، شاداب، لذت بخش، عالی، 
خوشحال، وجدآور، شكوفا، شادمان، درخشان، بی كم وكاست و.... آیا تفاوت 
را احساس می كنید؟ آیا قدرت كلمات را روی ذهن تان تجربه كردید؟ آیا به 

نگرش و احساسات خود دقیق شدید؟

مثبت اندیش باش تا كامروا باشی
رضا فریدون نژاد

انتخاب روش مثبت اندیشی در زندگی روشی 
هوشمندانه و عاقالنه اســت. مثبت اندیشی 
به شــما كمك می كند تا به بهترین شكل با 
زندگی و اتفاقات كنار بیایید و یادتان باشــد 
برای داشتن یك زندگی مثبت، در نخستین 
قدم باید احساسات، افكار و باورهای خود را 
بشناسید و آنها را مهار كنید. این كتاب برای 

شما مفیدترین و كاربردی ترین مطالب را در این زمینه گردآوری كرده تا با 
خواندن و به كارگیری آن به فردی مثبت اندیش تبدیل شوید.

گرن تورینو؛ فیلم 
داستان كهنه 

سربازی به نام والت 
كوالسكی با بازی 
كلینت ایستوود 
را روایت می كند 

كه تحت تأثیر 
تجربیاتش از 

جنگ كره، دچار 
تعصب و تنفر 

شدید علیه جهان 
مدرن و مهاجران 

غیرآمریكایی 
شده است. یكی 
از این مهاجران 
نوجوانی چینی 
به نام تائو است 

كه در همسایگی 
كوالسكی زندگی 
می كند. او تالش 

می كند فورد 
گرن تورینوی 

محبوب كوالسكی 
را بدزدد اما توسط 

كوالسكی دستگیر 
می شود

كتاب های 
مثبت اندیشی 
در ذیل عنوان 

روانشناسی قرار 
می گیرند. این 
نوع از كتاب ها 

معموال به ما توضیح 
می دهند كه با 

چند روش ساده 
می توان فكرهای 
منفی را به عقب 

رانده و با جابه جایی 
موقعیت، به 

فكرهای تازه تری 
دست پیدا كرد. 
به طور كلی این 

كتاب ها با حذف 
موقعیت فردی، 

شخص را از بستر 
جامعه و خانواده 

جدا و تكیه را روی 
خودش )فرد( قرار 

می د هند و از او 
می خواهند با ایجاد 
فضایی خودساخته 
و گاها انتزاعی روان 

خود را از مهلكه 
فكرهای مخرب 

برهاند

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

رستگاری 
در سینما

فهرست فیلم هایی كه نگاهتان را به 
زندگی مثبت می كنند 

همه ما روزی می میریم 
و كل تاریخ زندگی هر 
انســان  و حتی مجموع 
تاریخ زندگی بشر، در برابر عظمت خلقت خداوند هیچ 
ارزشی نخواهد داشت. برای جا افتادن بهتر مطلب، 
كافی است این عبارت را در اینترنت جست وجو كنید؛ 
نقطه آبی كمرنگ. تصویری كه در سال 1990از فاصله 
6میلیارد كیلومتری از زمین گرفته شده است و در 
آن، سیاره ای كه هرلحظه بر سر حاكمیت هر گوشه اش 
جنگ و نزاع خونریزی برپاست را می توان به سختی 
در میان تاریكی و بازتاب تشعشــعات نور خورشید 
مشــاهده كرد. این ناچیزی زمین و حیات حقیقتی 
است كه معموال انسان ها به جای مواجه شدن، پذیرش 
و زندگی كردن براســاس آن، همواره از آن گریزان 
بوده اند و برای فرار و مختل ساختن تمركز ذهن از این 
واقعیت، راهكارهای متنوعی برای خود خلق كرده اند.

عده ای راهكارهای مخربــی مانند جنگ افروزی یا 
قدرت طلبی را در پیــش گرفته اند، عده ای دیگر به 
روزمرگی پناه برده اند یا به انــواع اعتیاد و گروهی 
به شیوه های ســازنده تری مانند موسیقی، كتاب و 
فیلم. تأثیر این راهكارها برای فرار از واقعیت جهان 
معموال كوتاه مدت و موقت اســت. اما دست كم پناه 
بردن به كتاب و موسیقی و فیلم می تواند بدون آسیب 
زدن به خود و دیگران تأثیرات موقت مثبتی بر روان 
انسان ها داشته و حتی سازنده باشد. به ویژه فیلم كه 
به واسطه شبیه سازی دقیق لحظات زندگی یا روایت 
داستان های حقیقی می تواند برای مخاطب ملموس تر 
و تأثیرگذارتر باشد. تأثیر مثبت، نه از طریق پیام های 
شعار زده و سری دوزی شده ای كه در سال های اخیر 
از طرق فیلم ها و كتاب های انــرژی مثبت به خورد 
مخاطبان داده می شود. منظور مفاهیمی است كه در 
دل روایت های ساده و گاه حقیقی به مخاطب نشان 
می دهند چطور می توان در دل سیاه ترین و تلخ ترین 
لحظات هم بر زندگی متمركز بود، مسئولیت زندگی 
را پذیرفت و سنگینی آن تحمل كرد. فیلم های زیادی 
با چنین محتوایی ساخته شده است؛ فیلم هایی كه 
بدون شــعارزدگی و پیچیدگی، به سادگی نمایش 
دادن برق امید در چشمان شخصیت اندی در فیلم 
»رستگاری در شاوشنگ« می توانند دست كم برای 
مدتی نگاهی حقیقتا مثبت را نسبت به زندگی برای 
بیننده ایجاد كنند؛ نگاهی كه شــاید به برداشتن 
نخستین قدم در مسیر متحول ساختن زندگی تان 

كمك كند.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

در سال گذشته، انتشار كتاب هایی با عنوان مثبت اندیشی، چقدر مورد اقبال ناشران بوده است؟

رشد 375درصدی برای فرار از مهلكه فكرهای منفی

روی قطب مثبت روانشناسی
كتاب های مثبت اندیشی در ذیل عنوان روانشناسی قرار می گیرند. این نوع از كتاب ها معموال به ما توضیح می دهند كه با چند 
روش ساده می توان فكرهای منفی را به عقب رانده و با جابه جایی موقعیت، به فكرهای تازه تری دست پیدا كرد. به طور كلی این 
كتاب ها با حذف موقعیت فردی، شخص را از بســتر جامعه و خانواده جدا مي كنند و تكیه را روی خودش )فرد( قرار می د هند و 
از او می خواهند با ایجاد فضایی خودساخته و گاها انتزاعی روان خود را از مهلكه فكرهای مخرب برهاند. از این رو بیشتر این نوع 
كتاب ها مسكن های موقتی هستند و در مواجهه فرد با شرایط موجود او را تنها مي گذارند و انتزاعی می نمایند. اما در این میان 
اگر بخواهیم سیر رو به صعود این نوع كتاب ها در بازار كتاب را بررسی كنیم، شاید بد نباشد به خانه كتاب سری بزنیم. هرچند 
در این سایت نیز كتاب ها با عنوان روانشناسی، به شــكل كلی و بدون تفكیك در ذیل موضوع علوم عملی چیده و موضوع بندی 
شده است و تفكیك آن از دیگر عناوین در این دسته قابل استخراج نیست. بنابراین بر آن شدیم تا آمار نشر این عناوین را با عنوان 
»مثبت اندیشی« و »مثبت« طی سال های گذشته در قالب یك دهه بررسی كنیم. در این واكاوی، به 10ماهه نخست امسال و 
مدت مشابه در سال های گذشته پرداختیم و با حذف عناوین چاپ شده در گروه آموزشی و كودك و نوجوان و چاپ های مجدد، به 
این مهم دست پیدا كردیم كه سال99 بیش از هر دوره دیگری خوانندگان به خواندن كتاب های مثبت اندیشی عالقه نشان داده اند.

افزایش آمار انتشار كتاب های مثبت اندیشی
از فروردین ســال99 تا پایــان دی ماه،76 كتــاب با عنوان اصلــی و فرعی 
مثبت اندیشی منتشــر شده كه نسبت به مدت مشــابه خود در سال گذشته 
33.3درصد افزایش داشته. با نگاهی به آمار استخراج شده از اطالعات خانه 
كتاب؛ در 10ماه نخست سال98 كتاب هایی با عنوان مثبت اندیشی، 58مورد 
بوده است. این آمار به استثنای ســال94 كه صفر درصد و سال95 كه منفی 
8 و نیم درصد، روند انتشــار این كتاب ها كاهشــی بوده، در سال های دیگر 
روند افزایشی داشته اســت. اما اگر بخواهیم به آمار این دهه و اقبال ناشران و 

خوانندگان به كتاب های مثبت اندیشی 
نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شــد 
كه از سال 90نســبت به امروز، انتشار 
این دست كتاب ها 375درصد افزایش 
داشته است. این آمار نشان از این دارد 
كه هرچه وضعیت اقتصادی و شرایط 
زیســتی مردم دشوارتر شــده است، 
كتاب هایی با رویكردهای مثبت اندیشی 
راهی برای رهایی از مهلكه های موجود 

درنظر گرفته شده است.
* آمار به دست آمده در جدول فوق 

با حذف كتاب های كودك و نوجوان، 
آموزشی و تجدید چاپ هاست.

با توجه به اینكه معموال ناشران كتاب های خود را در بهمن و اسفندماه هر ســال برای حضور در نمایشگاه آماده و منتشر 
می كنند، این احتمال وجود داشت كه در سال 99با علم به اینكه نمایشگاه كتاب بین المللی در سال 1400به شكل مجازی 
برگزار می شود، این كتاب ها، خالف سال های گذشته در طول سال منتشر شده باشند و از همین رو آمار كتاب هایی با عنوان 
فرعی و اصلی »مثبت اندیشی« در این سال بیش از سال های دیگر است اما در محاسبه اعداد و اطالعاتی كه از خانه كتاب 
به دست آوردیم و كتاب های بهمن و اسفند سال های گذشته را نیز مورد مطالعه قرار دادیم متوجه این مهم شدیم كه تغییر 
چندانی در آمار به دست آمده ایجاد نشده. این آمار مبین آن است كه در سال درگیری با ویروس كرونا، خانه نشینی و وضعیت 

بد اقتصادی آمار كتاب هایی در حوزه مثبت اندیشی به شكل بارزی افزایش داشته است.

ث
مك

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

رستگاری در شاوشنگ
فیلم كه براساس داستان كوتاهی از استفان كینگ ساخته شده اســت، داستان رابطه دوستی عمیق و امیدی 
پایان ناپذیر را روایت می كند. اندی، شخصیت اصلی داستان كه تیم رابینز ایفای آن را به عهده دارد، ناعادالنه به 
زندان افتاده است و در آنجا با رد با بازی مورگان فریمن، آشنا می شود. در شرایط بحرانی و غیرانسانی زندان كه 
فساد، ظلم و بی عدالتی در آن بیداد می كند، اندی به جای تسلیم و افسرده شدن، نه تنها به تدریج و با اقدامات 
ساده زندگی روزمره خود در زندان را بهبود می بخشد و انرژی اش را برای هدف نهایی خود، یعنی فرار از زندان حفظ 
می كند بلكه به حفظ روحیه دیگر زندانی ها، ازجمله دوست صمیمی اش رد هم كمك می كند.در كل داستان، اندی با 
تكیه بر رؤیای آزادی نقشه هایش را پیش می برد و شاید به همین دلیل باشد كه این دیالوگ به یكی از ماندگارترین 
دیالوگ های فیلم تبدیل شده است: »یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شــاید بشه گفت بهترین چیزهاست و 

چیزهای خوب هیچ وقت نمی میرن«.

درجست وجوی خوشبختی
این فیلم محصول سال2006 به كارگردانی گابریل موچینو است كه براساس زندگی واقعی كارآفرینی آمریكایی 
به نام كریس گاردنر ساخته شده است. واقعی بودن داستان خود به تنهایی در تأثیرگذاری فیلم برای ایجاد انگیزه 
در بیننده كافی است، اما حین تماشای این فیلم نباید در انتظار شنیدن جمله های امیدواركننده زیادی باشید. زیرا 
شخصیت اصلی فیلم كه ویل اسمیت نقش آن را ایفا می كند، كامال عملگراست و تا آخرین دقایق فیلم در تالش 
و تقال است تا با چالش های بزرگ زندگی اش مانند جدا شدن همسر، بی خانمان شدن و بیكاری دست و پنجه نرم 
كند. باوجود وضعیت وخیمی كه كریس با آن مواجه است، تمام تالش اش را می كند برای پسر خردسالش پدری 
الهام بخش و مهربان باقی بماند. از این رو در برابر بی عدالتی هایی كه روزانه با آنها مواجه می شود تسلیم نمی شود 

و هرچه در توان دارد برای تامین آینده فرزندش به كار می بندد.

گرن تورینو
فیلم داستان كهنه سربازی به نام والت كوالسكی با بازی كلینت ایستوود را روایت می كند كه تحت تأثیر تجربیاتش 
از جنگ كره، دچار تعصب و تنفر شدید علیه جهان مدرن و مهاجران غیرآمریكایی شده است. یكی از این مهاجران 
نوجوانی چینی به نام تائو است كه در همسایگی كوالســكی زندگی می كند. او تالش می كند فورد گرن تورینوی 
محبوب كوالســكی را بدزدد اما توسط كوالسكی دستگیر می شــود. خانواده تائو از ایستوود می خواهد فرزند 
خطاكارشان را در شركتی ساختمانی مشغول به كار كند شاید به راه راست برگردد. مقاومت اولیه كوالسكی، موافقت 
او برای كمك به پسر و رابطه ای كه میان او و نوجوان چینی شكل می گیرد به تدریج باعث می شود رسوبات تعصب 
و ضد نژادی در كوالسكی از بین بروند. فیلم روایت جست وجویی درونی برای یافتن انسانیت در وجود یك كهنه 

سرباز است؛ مردی كه در سال های پایانی زندگی خود موفق می شود وجهی زیباتر از خود را درونش كشف كند.

انجمن شاعران مرده
فیلمی ساخته سال1989 به كارگردانی پیتر ویر است كه داستان رابطه معلمی ساختارشكن به نام جان كیتون با 
بازی رابین ویلیامز را با دانش آموزان آكادمی مقرراتی ولتون روایت می كند. كیتون كه حین تدریس هیچ توجهی 
به مقررات ســختگیرانه و اصولگرایانه آكادمی ندارد، به دانش آموزانش بسیار فراتر از كتاب های درسی آموزش 
می دهد. او در قالب ادبیات و شعر به دانش آموزانش می آموزد كه چگونه جهان را از زاویه ای دیگر ببینند و قدر لحظه 
را درك كنند و نهایت بهره را از زندگی ببرند. فیلم روایتی است از دنبال كردن رؤیاها و قدرتی كه برای پایبندی به 

باورهایمان در مقابله با مخالفت ها به آنها نیازمندیم.

ویل هانتینگ خوب
این درام آمریكایی محصول سال1997 به كارگردانی گاس ون سنت است. ویل هانتینگ با بازی مت دیمون جوانی 
20ساله است كه از نبوغ ریاضیاتی باالیی برخوردار است، اما به عنوان سرایدار در دانشگاه بوستون مشغول به كار 
است. او به صورت اتفاقی موفق به حل یك مسئله پیچیده ریاضی كه روی تخته یكی از كالس ها نوشته شده است 
می شود و توجه مقامات دانشــگاه را به خود جلب می كند. در نهایت ویل هانتینگ برای اینكه بتواند از نبوغ خود 
بهره ببرد، باید تحت درمان روان درمانگری به نام  شان مك گوایر، با بازی رابین ویلیامز قرار گیرد. او در این روند 
درمانی به تدریج می آموزد كه چطور قدر زندگی اش را بداند و به خود باور داشته باشد. راجر ابرت منتقد مشهور 
فیلم به ویلهانتینگ خوب از 4ستاره 3ستاره داده است و معتقد است با اینكه داستان فیلم قابل پیش بینی است اما 

تأثیرگذاری فیلم مدیون لحظات منحصر به فرد آن و نه نتیجه گیری نهایی داستان است.

از فروردین سال99 تا پایان 
دی ماه،76 كتاب با عنوان 

اصلی و فرعی مثبت اندیشی 
منتشر شده كه نسبت 

به مدت مشابه خود در سال 
گذشته 33.3درصد افزایش 

داشته، اما اگر بخواهیم به 
آمار این دهه و اقبال ناشران 

و خوانندگان به كتاب های 
مثبت اندیشی نگاهی 

بیندازیم متوجه خواهیم شد 
كه از سال 90نسبت به امروز، 

انتشار این دست كتاب ها 
375درصد افزایش داشته 

است

سال
عناوین منتشر شده 

با واژه مثبت یا 
مثبت اندیشی

9016
9117
9220
9335
9435
9532
9636
9753
9869
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این شماره

زمانیبرایمثبتاندیشی
 كالس ها، همایش ها و نشست های مثبت اندیشی

 چقدر مؤثرند؟
خبرواكسیناسیونكرونا
خبرخوشیاستوامید
میرودكههرچهسریعتر
ایرانیاننیزهمگامباجهانبهواكســنهایامنومطمئن
دسترسیپیداكنندتاشركروناكندهشود.امادرسالكرونا،
سالمرگعزیزانوآشنایانوسالركودوتورمحالروحی
خیلیهاخوبنیست.ظرفیتانسانهااگرلبریزنشدهباشد،
درآستانهپرشدناست.درسالماللودلتنگی،روانهارا
نیزبایدباتزریقامیدواخبارخوبواكسینهكرد.امید،نیاز
جاناست.باهجومكرونا،انســانهایبسیاریتكوتنها
شدندتابیمارنشونداماانزواروحوروانانسانرامیخورد
وترسآنمیرودكهجمعپسازكروناجمعیافســردهو
پریشانحالشــوند.انرژیمنفیراازكلماتهممیشود
دریافتكردوهدفایننوشتارمنفینویسینیست.شما
چقدربهجریانانرژی،مثبتومنفی،درروابطانسانیباور
دارید؟چندسالاستكهحرفانرژیوقانونجذبداغشده
وبهفوردرشبكههایمجازیتبلیغاتكالسهاوهمایشهای
مثبتاندیشییافتمیشود.چقدراینكالسهاوهمایشها

مؤثرهستند؟

معتقدمجریانانرژینابودنمیشود
مریم 2 سال پیش برادرش را در ســانحه رانندگی از دست داد. 
رامین برادردوقلویش بود. یك سال كارش گریه و زاری بود و مرور 
خاطرات رامین در بیداری و خواب، رغبت زندگی را از او گرفته 
بود. می گوید: در هاله ای از انرژی منفی زندگی می كردم. حوصله 
اطرافیانم را نداشــتم و با رفتارم آنها را هم غمگین می كردم. در 
محل كار هم تمركزم را از دست داده بودم و احساس می كردم 
دیگر از پس كارم برنمی آیم. همكارش به او پیشنهاد می دهد كه 
به روانشــناس مراجعه كند. مریم می گوید حب و بغض را كنار 
گذاشتم و به پیشنهادش فكر كردم، چون هر روز منتظر یك اتفاق 
ناگوار بودم و بدبختی ام را بزرگ ترین بدبختی می دیدم. حاال یك 
سال است كه او هر دو هفته با روانشناس مالقات می كند. درباره 
تأثیر جلسات مشاوره می گوید: روانشناس من خیلی خوب است. 
جلسات اول حس خوبی نداشــتم و ذهنم در برابر حرف های او 
مقاومت می كرد اما از آن طرف تصمیم گرفته بودم كه شرایطم 
را تغییر دهم. بخشی از جلسات مشاوره مریم به مثبت اندیشی 
اختصاص دارد. در این باره می گوید: من در این مدت پذیرفته ام 
كه زندگی هم غم دارد هم شادی. هم خوبی دارد هم بدی. انسان 
باید بتواند با اندوه كنار بیاید و بین خوبی و بدی تعادل برقرار كند 
و می شــود واقع بینانه مثبت اندیش بود. در این یك سال سعی 
كرده ام عبوس نباشم و از غم فقدان برادرم بیرون بیایم. باور دارم 
كه جریان انرژی نابود نمی شــود و مادی می شود، برای همین 
ســعی می كنم كه انرژی منفی را از مادرم و پدرم هم دور كنم. 
مریم برای هر جلسه مشاوره 180هزار تومان می پردازد كه ماهانه 
360هزار تومان می شود. می پرسم كه گران نیست؟ پاسخش این 
است كه ســالمت روان خیلی مهم است و با تجربه ای كه كسب 
كرده، معتقد است كسی كه به روانشناس مراجعه می كند یعنی 
به خودش اهمیت می دهد؛ به نظر او، در این دوره و زمانه بسیاری 
از انسان ها نیاز دارند كه با روانشــناس، البته روانشناس خوب، 

صحبت كنند و این اصاًل ضعف حساب نمی شود.

مثبتاندیشیبهاینمعنانیستكهحتماًموفقمیشوی!
الهه معتقد است دید مثبت و منفی تأثیر زیادی در زندگی انسان 
دارد و انگار كه فرد با پیش بینی مثبت و منفی، پیشاپیش در بروز 
اتفاقات تأثیر می گذارد. می گوید: هر زمان عمیقاً ته قلبم مثبت 
فكر می كنم، اتفاق مثبت می افتد و متأســفانه هر وقت به چیز 
منفی ای فكر می كنم هم اتفاق می افتد. او حدود3 ســال پیش 
به همراه دوستانش در كارگاه مثبت اندیشی شركت می كرده كه 
دوره آن 5ماهه بود و حدود 350نفر متقاضی داشته. می گوید به 
مرور تعداد متقاضیان كاهش یافت و خودش نیز بعد از 5 جلسه 
دیگر شركت نكرد. معتقد اســت كه لزوماً مثبت اندیشی به این 
معنا نیست كه حتماً موفق می شوی. اما كالس های مثبت اندیشی 
بعد از مدتی راه افراط را در پیــش می گیرند و مفاهیم خیالی را 
به شــركت كنندگان می قبوالنند و آنها را دچار ســرخوردگی 
می كنند. كارگاهی كه او در آن شــركت می كرده به دلیل تعداد 
باالی شركت كننده، ارزان بوده، او 280هزار تومان پرداخت كرده 
بود. بعد از آن، الهه به سمت كارگاه های روانشناسی می رود. قبل 
از كرونا در كارگاهی دو روزه با ظرفیت 50نفر شركت می كند كه 
برایش راضی كننده بوده. با وجود اینكه كارگاه فشرده برگزار شده، 
اصاًل برایش خسته كننده نبوده و ترغیب می شود كه كالس های 
آن استاد را پیگیری كند. می گوید: هم اكنون در كارگاه آنالین 
شركت می كنم. دوره كامل این كارگاه 8ماهه و 800هزار تومان 
است. جلسات هفته ای 2ساعت با حضور 60-70شركت كننده 
برگزار می شوند. با آنالین شدن جلسات هزینه ها كمتر شده است 
چون برگزاركنندگان هزینه مكان و امكانــات ندارند. از طرفی 
چون الهه دانشجوســت، برای او درصدی تخفیف لحاظ شــده 
است. نتیجه ای كه او از این كارگاه ها گرفته مثبت بوده. می گوید: 
شركت در این كالس ها به من كمك می كند كه حالم خوب باشد 

و بر رفتار و روابط اجتماعی ام نیز اثرات مثبتی گذاشته است.

اعتمادبهنفسمباالرفتهاست
نگین هم سال 91-90در دوره  TA )تحلیل رفتار متقابل( شركت 
می كرده. در جلســه ای كه در اداره برایشان برگزار كرده بودند، 
شركت می كند و ترغیب می شود كه با چند نفر از دوستانش در 
دوره كامل شركت كند. می گوید: ذره ای خودم را قبول نداشتم 
و در كوچك ترین موضوع شــك و تردید داشتم. هنگام انتخاب 
لباس، عطر، وسایل خانه، حتی مهمانی رفتن، انتخاب دوست و 
رستوران و كتاب و... دچار تشتت فكری می شدم و نمی توانستم با 
خیال راحت و دل قرص انتخاب كنم. نظر اطرافیانم برایم بسیار 
مهم بود. امروز حال نگین بهتر است و می گوید: اعتماد به نفسم 
باال رفته است. درباره كالسش می گوید: در جلسه نخست 40نفر 
در كالس حاضر بودند كه البته تعدادشان در جلسات آخر كمتر 
شد. من هم روز اول حس خوبی نداشــتم، اما استادمان خیلی 
خوب بود و او باعث شــد ادامه دهم. او یك ســال و نیم به طور 
مستمر در كالس ها حاضر شد و 2میلیون تومان برای این مدت 
پرداخت كــرد. تصمیم دارد كه بعد از كرونا بــاز در كارگاه های 
روانشناســی شــركت كند؛ می گوید: خودشناســی به معنی 
خودبینی نیست، بلكه به معنی شناخت قابلیت های خود است. 
به نظرم تا فردی خودش را نشناسد و به خودش ارزش و اهمیت 

ندهد، نمی تواند دیگران را دوست داشته باشد.

بنابرایــن می توانیــم همیــن ابتــدای كار، 
مثبت  اندیشی یعنی صرف ارائه توصیه های جذاب 
برای داشتن ذهنیت مثبت را به علت نبود پشتوانه 
علمی كنار بگذاریم و بر روانشناســی مثبت گرا 
تمركز كنیم و ببینیم كــه آیا میان دیدگاه های 
این حوزه از روانشناسی و ثروت می توان ارتباط 
برقرار كرد یا نه. شاید بهتر باشد برای رسیدن به 
نتیجه قابل اعتنا، به دست آوردن ثروت را ذیل 
موفقیت درنظر بگیریم. براســاس تئوری های 
موجود در روانشناســی مثبت گرا، مدل ذهنی 
فرد، محور بررســی ها و تحلیل ها قرار می گیرد 
و تاكنون در مقاالت علمــی داخلی و خارجیـ  
دست كم تا امروزـ ارتباط كامال مستقیمی میان 
مدل ذهنی و ثروتمند شــدن دیده نشده است. 
درواقع شاید بتوان گفت تمركز بر نقاط مثبت بر 
مولفه هایی چون تاب آوری اثر می گذارد و همین 
پارامتر تاب آوری، درصد رســیدن به موفقیت 
- یا در این یادداشــت همان ثروتمند شدن - را 
افزایش می دهد؛ این شــاید یكی از ارتباط های 
غیرمستقیم مثبت گرایی و ثروتمند شدن باشد.

عالوه بر این جامعه شناســی كه غالبا تمركز بر 
اثرگذاری ســاختارهای اجتماعــی بر زندگی 
فردی اســت، نقدهایی جدی بــه رویكردهای 
ذهنی مثبت گــرا كه بر اثرگــذاری ذهنیت بر 
زندگی فردی و موفقیت تأكیــد می كند، وارد 
می كنــد. برای مثال یكــی از ایــن نقدها این 
اســت كه تأكید زیاد بر این مــدل ذهنی افراد 

و رابطه آن بــا موفقیت، همه مســئولیت را بر 
دوش فرد می اندازد، به جای آنكه سراغ جامعه 
برود و از همین جا اختالف علوم جامعه شناسی 
و روانشناســی آغاز می شــود. به طور كلی علم 
روانشناسی بر سالمت روان و قدرت عمل فرد 
تمركز می كند، درحالی كه تأكید جامعه شناسی 
بر ســاختار های اجتماعی و نقــش مؤثر آن بر 
اراده، ذهن و عملكرد فرد اســت. در این حالت 
شكســت ها تماما به پای فرد نوشته می شود و 
نادیده گرفتن سهم مسائل كالن جامعه ممكن 
اســت منجر به سرخوردگی فرد شــود. عالوه 
بر این حتی بــا این فرض كه مــدل ذهنی در 
به دست آوردن موفقیت - در اینجا ثروت- نقش 
اساســی دارد، باز هم بحث بر سر این است كه 
خود فرد تا چه میزان می تواند مدل ذهنی خود 
را بسازد؟ درواقع از دیدگاه جامعه شناسانه نگاه 
به مسئله مدل ذهنی مثبت گرا دارای دو جنبه 
است؛ اول اینكه ســاختار های اجتماعی مانند 
طبقه اجتماعی و اقتصادی ای كــه فرد در آن 
متولد می شود برای كسب ثروت مؤثرتر است یا 
مدل ذهنی مثبت گرا؟ و دوم درصورت پذیرش 
اثر گذاری مدل ذهنی مثبت گــرا بر موفقیت، 
میزان نقش فرد در ساختن مدل ذهنی خودش 
چقدر است؟ پاسخ این است كه در شكل گیری 
مدل ذهنی، بازهم ساختارهای اجتماعی نقش 

پررنگ تری از خود فرد دارند.
اما از انتقادات دیگری كه به مدل ذهنی مثبت گرا 

وارد شده مطالعاتی است كه این مورد را به طور 
كل رد كرده اســت. اخیرا با كتابی مواجه شدم 
به نــام »مثبت فكر نكنیــد« كه ایــن ایده را 
مطرح می كند كه مثبت اندیشی صرف موجب 
انفعال شده و برای دســتیابی به موفقیت های 
مختلف ازجمله كســب ثروت، حتما واقع بینی 
را نیز لحاظ كرد و توصیه اش به كار گیری روش 
مقابله ذهنی اســت كه آن  را نوعی بازنگری در 
مثبت اندیشی می داند. روانشناسانی كه به طور 
كل با روانشناســی مثبت گرا مخالف هستند، 
مثال های نقضی در مــورد افرادی می آورند كه 
آدم هایی غمگین و ناراضی اما موفقند. در واقع 
این دسته از منتقدان معتقدند كه مدل ذهنی 
مثبت گرا كه هدفش دستیابی به موفقیت است، 
فارغ از ســایر انتقادات وارد به آن، هدف اصلی 
خود را نیز كه همان كسب موفقیت است محقق 

نمی كند.
نقد دیگری كه به كلیت روانشناسی مثبت گرا 
وارد می شــود این اســت كــه ایــن رویكرد 
روانشــناختی پا را از نوعی نگاه علمی قابل نقد 
فراتر گذشــته و در ذهن طرفدارانش به دین یا 
آیینی تبدیل شده اســت كه درست و غلط را 

تعیین می كند.
اگر تمایل به كســب ثروت بیشتر را نشانه ای از 
تمایل به تغییر طبقه اجتماعی بدانیم، شــاید 
بتوان با بررســی عوامل مؤثر بــر امكان تحقق 
این تغییر طبقه ببینیم كه آیا مثبت اندیشی یا 

مدل ذهنی مثبت گرا جزو این عوامل هست یا 
نه؟ تغییر طبقه اجتماعی در جامعه شناسی با 
مفهوم تحرك اجتماعی یاد می شود. در مقاالت 
پژوهشی منتشرشــده در میان عوامل مؤثر بر 
تحرك اجتماعــی اثــری از متغیرهای ذهنی 
ازجمله مدل ذهنی نیســت و بیشــتر عوامل 
تعیین كننده امكان تحرك اجتماعی یك فرد، 
طبقه اجتماعی والدین و پس از آن تحصیالت 

خود فرد هستند.
با درنظر گرفتن مطالب فــوق می توان چنین 
پیش بینــی كــرد كه در رســیدن بــه هدف 
ثروتمندشدن تأثیر ســاختارهای اجتماعی و 
پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد بســیار بیشتر 
از مدل ذهنی فرد اســت. البته این را هم باید 
بگویم كه می توان تحقیق های جدیدی تعریف 
كرد تا نقش مدل ذهنی و قــدرت ذهن در این 
موضوع را بسنجد. در چنین تحقیقی می توان 
افراد یك جامعه آماری با طبقه اجتماعی مشابه 
و مدل های ذهنی متفاوت را بررسی كرد تا رابطه 
دقیق مثبت گرایی با ثروتمند شــدن از دل آن 

استخراج شود.
یكی دیگر از نكاتی كه نباید در بررسی این رابطه 
مغفول بماند، نقش تحصیالت در رابطه بین دو 
مفهوم مثبت گرایی و ثروتمند شــدن است. در 
ســال74 تحقیقی در مورد شــهر تهران انجام 
شــد كه در این تحقیق، تهران از نظر تحركات 
اجتماعی، یك جامعه باز معرفی شد زیرا حدود 

50 درصد این جامعه آماری موفق به تغییر طبقه 
اجتماعی شــده بودند كه تحصیالت و پایگاه 
اجتماعی و اقتصادی والدین فرد از عوامل مؤثر 
بر آن عنوان شده اســت. همین جا می توان به 
تحصیالت به عنوان یكی از عواملی اشاره كرد كه 
تا چند سال پیش به عنوان یك عامل بسیار مؤثر 
در تغییر طبقه اجتماعی مطرح بود و در سال های 
اخیر به دلیل توسعه و افزایش تعداد دانشگاه ها و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و همچنین نبود رشد 
اقتصادی متناســب برای جذب آنها در كشور، 
اهمیت این عامل از گذشــته كمتر شده است. 
شاید بتوان گفت جســت وجوی عامل دیگری 
جز تحصیالت برای كسب ثروت یا تغییر طبقه 
اجتماعی منجر به اهمیت یافتن عاملی همچون 
مثبت اندیشی در میان مردم شده است. اما این 
تنها یك فرضیه است كه می توان با ترتیب دادن 

تحقیقی روشمند صحت آن را بررسی كرد.
در نهایت من بر این باورم كــه اگر بخواهیم از 
ســوی دیگر به ماجرا نگاه كنیم؛ شاید به نوعی 
بتوان گفت كه میزان دستیابی افراد یك جامعه 
به اهداف مورد نظرشان اعم از تحصیلی، شغلی 
یا ثروت اندوزی در نوع نگاه مثبت آنها به مسائل 
مؤثر اســت اما بر عكس این گزاره نمی تواند در 
رویكردهای جامعه شناسی چندان معتبر به نظر 
برسد به خصوص كه در این سوی ماجرا، ممكن 
است محصول مثبت اندیشی صرف، انفعال فرد 

یا سرخوردگی باشد.
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تغییر سبك زندگی با 
پیام های زیرآستانه ای

آیا پیام  های پنهان در موسیقی واقعا بر مغز تأثیر مثبت دارد؟ 

ایده پیام های »زیرآســتانه ای« یا »ســابلیمینال« در 
تابستان1957 حین اكران فیلم سینمایی برنده اسكار 
»پیك نیك« در نیوجرســی آمریكا عملی شد. در زمان 
اكران این فیلم، جیمز ویكاری پژوهشــگر بازار هر پنج 
ثانیه یك بار تبلیغی پخش می كرد. ســرعت پخش این 
تبلیغ ها بسیار باال بود،  هر تبلیغ برای یك سه هزارم ثانیه 
پخش می شــد، از این رو ذهن خود آگاه بینندگان قادر 
به درك و مشــاهده آن نبود. تبلیغ ها از این قرار بودند: 
»كوكاكوال بنوشید« و »گرســنه ای؟ پاپ كورن بخور«. 
همین آزمایش باعث شد میزان فروش كوكاكوال در آن 
روز 18.1درصد و میزان فروش پاپ كورن 57.8 درصد 
افزایش پیدا كرد. آماری كه بعد ها نادرست بودن آن افشا 
شد و ویكاری تأیید كرد نتایج آزمایش اش را دستكاری 

كرده است.
با این همه یان زیمرمان، استادیار روانشناسی دانشگاه 
مینه سوتا معتقد است پیام های زیرآســتانه ای یكی از 
شــكل های بالقوه تأثیرگذاری را دارند، اما شــاید نه به 
اندازه ای كه آزمایش ویكاری ادعای آن را داشت. اگرچه 
این توانایی بالقوه مبتنی بر اما و اگرهای بسیاری است، 
برای مثال مخاطب باید مود مناسب دریافت پیام- حاوی 
تبلیغ یا پیامی دیگر- را داشته باشــد تا پیام تأثیرگذار 
شــود. در قالب نظری، پیام های زیرآستانه ای به گونه ای 
منتقل می شــوند كه ذهن خــودآگاه به دلیل باال بودن 
سرعت انتقال پیام، قادر به ردیابی پیام نمی شود. با این 
همه، مغز به پیام هایی كه دریافت می كند پاسخ می دهد، 
حتی اگر فرد نسبت به پیام دریافت شده آگاه نباشد. این 
مكانیسمی است كه پیام های زیرآستانه ای براساس آن 
عمل می كنند. برای مثال در كمپیــن انتخاباتی جورج 
بوش در ســال 2000، تبلیغی تهاجمــی علیه ال گور 

پخش شد كه در فواصل كوتاه و با سرعتی باال در آن كلمه 
موش ها نمایش داده می شد. البته تأثیر این اقدام بر ذهن 

و تصمیم نهایی مخاطبان ناشناخته باقی مانده است.
اما دانشمندان برسر این موضوع توافق دارند كه پیام های 
زیرآستانه ای در شــرایط آزمایشــگاهی تأثیرگذارند. 
تأثیرگذاری نمایش پیام های زیرآســتانه ای در شرایط 
آزمایشگاهی و كنترل شده بارها و بارها به اثبات رسیده 
است. برای مثال در سال2002 در پروژه ای پژوهشی كه 
توسط محققان دانشگاه پرینســتون انجام گرفت، ده ها 
فریم عكس قوطی كوكاكوال و ده ها واژه تشــنه را درون 
اپیزودی از انیمیشــن سیمپسون ها جاســازی كردند. 
نتایج نشــان داد گروه آزمایش پس از پایان نمایش به 
نسبت گروه كنترل احســاس تشنگی بیشتری داشتند. 
یا در آزمایشــی دیگر كه در ســال 2006 در دانشــگاه 
نیمگن هلند انجام شــد، تبلیغ چای سرد به شیوه پیام 
زیرآستانه ای باعث شد داوطلبان از میان نوشیدنی های 
موجود، چای سرد را انتخاب كنند، البته تنها داوطلبانی 
كه احساس تشنگی داشتند. به بیانی دیگر،  اینطور به نظر 
می رسد كه پیام های زیرآستانه ای زمانی بهترین عملكرد 
را دارند كه باعث تحریك خواسته ای شوند كه از قبل در 
فرد ایجاد شده باشــد. در غیراین صورت این پیام ها از 
تأثیرگذاری چندانی برخــوردار نخواهند بود. همچنین 
تأثیرگذاری این پیام ها بســیار كوتاه مدت است و فراتر 
از 25دقیقه نمی رود. ازاین رو اســتفاده از این پیام ها در 
تبلیغات، بــا این هدف كه فرد مجبور شــود مبل گرم و 
نرم خانه را برای خرید كاالی تبلیغ شــده ترك كند، به 

هیچ وجه تأثیرگذاری ندارد. به گفته زیمرمان این تكنیك 
در هر شكلی نمی تواند افراد را وادار به خرید چیزی كه 
نمی خواهند یا رأی دادن به كسی كه قبولش ندارند كند، 
زیرا پیام های زیرآستانه ای تا این اندازه قدرتمند نیستند.
اگرچه پیام های زیرآستانه ای معموال به صورت تصویری 
به كار گرفته می شوند، اما امكان استفاده از آن به عنوان 
محرك های شنیداری در قالب برنامه های ضبط شده و 
موســیقی هم وجود دارد. درواقع این ایده اساس و پایه 
صنعتی 50میلیــون دالری تولیــد و توزیع محصوالت 
شــنیداری خود مراقبتی و خودسازی با كمك پیام های 
پنهان شده در موســیقی و برنامه های ضبط شده است. 
برنامه های شنیداری ضبط شــده ای وجود دارند كه در 
تالشند با اســتفاده از پیام های زیرآســتانه ای به مردم 
برای كاهــش وزن، بهبود حافظــه، افزایش عزت نفس 
و دیگر اهداف كمك كنند. در ایــن محصوالت معموال 
پیام های زیرآستانه ای در دل قطعات موسیقی یا آواهای 
آرام بخش، مانند صدای سفید یا صدای طبیعت جاسازی 

شده اند.
آزمایش های فراوانی برای بررسی تأثیرگذاری موسیقی  
یا قطعات شنیداری حاوی پیام های زیرآستانه ای انجام 
گرفته اســت و تقریبا تمامی این آزمایش ها نشــان از 
بی تأثیری این محصوالت دارنــد. در یكی از آزمایش ها 
محققان به بررســی تأثیرگذاری سی دی های موسیقی 
حاوی پیام های زیرآســتانه ای با هــدف افزایش عزت 
نفــس و حافظــه پرداختند، بــه این صورت كــه ابتدا 
میزان عزت نفس و قــدرت حافظه داوطلبان را از طریق 
پرسشــنامه هایی ارزیابی كردند. سپس به چند مورد از 
داوطلبان سی دی های مورد نظر را دادند تا برای 5 هفته 
هرروز به آنها گوش دهنــد و در نهایت دوباره ارزیابی ها 
را تكرار كردند. محققان در این آزمایش هیچ نشانه ای از 
بهبود حافظه یا عزت نفــس داوطلبان تحت تأثیر گوش 
دادن به قطعات موسیقی حاوی پیام های زیرآستانه ای 

به دست نیاوردند.
برای توضیح بی اثربودن این محصوالت شنیداری دالیل 
زیادی وجود دارد. پژوهش های زیادی نشــان داده اند 
میان ســاده بودن پیام های گنجانده شده در موسیقی 
یا متن های شــنیداری ارتباطی مســتقیم وجود دارد. 
درواقع این پیام ها نبایــد از دو واژه كوتاه فراتر بروند. اما 
آلبوم های خودمراقبتی یا انرژی مثبتی كه در بازار وجود 
دارند معموال حاوی پیام  های طوالنی مانند این هستند: 
من ارزش باال و عزت نفس زیادی دارم. دلیل دوم بی اثر 
بودن این محصوالت آن اســت كه ممكن است پیام ها 
به معنی واقعی كلمه تحت الشــعاع موسیقی یا آواهای 
پس زمینه ای قرار بگیرند. مغز باید توانایی تجزیه پیام را 
از دیگر اصوات داشته باشد و هیچ مدركی وجود ندارد كه 
نشان دهد مغز توانایی تجزیه پیام زیرآستانه ای شنیداری 
را از دیگر شكل های صدا داشته باشد. در نهایت، سومین 
و ساده ترین دلیل بی اثر بودن این سبك از موسیقی آن 
است كه هیچ بایدی وجود ندارد كه هر پیامی كه به مغز 
می رسد، همان تأثیری را كه برای آن برنامه ریزی شده 
است بگذارد. فراتر از تمامی این دالیل، محققان معتقدند 
پیام های زیرآستانه ای بصری تأثیرگذاری بیشتری نسبت 
به شــكل شــنیداری آن دارند از این رو بیشتر در شكل 

تصویر از آنها استفاده می شود تا صدا.

سمیرامصطفینژاد
روزنامه نگار

افكار مثبت لزوما فرد را 
ثروتمند نمی كند

آیا این امكان وجود دارد كه تنها با مثبت اندیشی به موفقیت های 
مالی برسیم؟ 

رابطهبینمثبتاندیشیوثروترابطهسادهاینیست.شایدبتوان
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مریممحمودی
جامعه شناس



تأثيراتــي كه آلودگي 
هــوا بــر ســامت 
جسماني ما مي گذارد 
بر كســي پوشــيده 
نيست اما در باب اثرات 
مخرب ايــن معضل 
اجتماعــي و اقتصادي بر ســامت روان كمتر 
سخن گفته شده. آلودگي هوا مخصوصاً آلودگي 
بر اثر اكســيدنيتروژن و ذرات معلق )مشخصاً 
ذرات با اندازه 2/5ميكرون( به طور مســتقيم 
بر مغز ما اثــر مي گذارنــد و مي توانند موجب 
افســردگي و مشكات مشــابه ديگري شوند. 
همچنين، ذرات معلق مي توانند موجب افزايش 
التهاب در مغز شــوند. اضطراب نيز يكي ديگر 
از عوارض آلودگي هواســت. اسيدهای گوگرد 
و اوزون هم به طور قابل توجهي ســامت روان 
ما را تهديد مي كنند. نكته قابــل توجه اينكه 
در روزهاي آلــوده مراجعه بــه اورژانس هاي 
روانپزشكي همچون ساير اورژانس ها افزايش 

مي يابد.
اما اين همه ماجرا نيست. تأثيرات غيرمستقيم 
آلودگي هوا را نيز نبايد ناديده گرفت. اين روزها، 
آلودگي هوا مانند همدســت و شــريك جرم 
خود، يعني ويروس كرونا، مردم را خانه نشين 
مي كند، تعامات اجتماعي را كاهش مي دهد 
و فعاليت شغلي را با مشــكل مواجه مي كند. 
اين اتفاقات همه بر روان ما اثر ســوء خواهند 
گذاشت. از طرفي، آلودگي هوا، تفريح و ورزش 
را هم محدود مي كند و اين هم براي جسم و هم 
براي روان ما مشكل ساز مي شــود. بايد توجه 
داشته باشيم كه همراهي همه گيري ويروس 
كرونا و آلودگي هوا اين معادلــه را پيچيده تر 
خواهد كرد. در روزهاي آلوده مغز نمي تواند مثل 
قبل كار كند و به طور مشخص توجه و تمركز 
مختل مي شود. اين مسئله از اين ناشي مي شود 

كه در شــرايط آلودگي اكسيژن رساني به مغز 
به درستي انجام نمي شود. جداي از اين مسئله، 
در درازمدت نيز آلودگي هــا مي تواند به افت 
عملكرد شناختي و بروز بيماري هايي ازجمله 
آلزايمر منجر شود. شواهد متعددي اين نكته را 
تأييد كرده كه تأثير آلودگي هوا بر توانايي هاي 

شناختي كودكان نيز قابل توجه خواهد بود.
از ســوي ديگر نشان داده شــده است كه هر 
چه فضاي سبز بيشتري در دسترس ساكنان 
يك شهر قرار داشته باشــد و امكان استفاده 
از اين فضاها تســهيل شــود، مردم آن شهر 
روان سالم تري خواهند داشت. هر چه سطح 
فعاليت هاي ورزشــي بيشــتر شــود، روابط 
اجتماعي ســالم تقويت شــود و از دغدغه ها 
و تنش هاي محيطي كاســته شــود، كيفيت 
زندگي و سامت روان افراد نيز باالتر مي رود. 
اينها همه مواردي است كه در اين روزها آماج 
حمله هم آلودگي هوا و هم ويروس كرونا قرار 
گرفته است. زماني كه آســمان خاكستري و 
غبارآلود مي شــود، ذهن و روان ما نيز از بيم 
اينكه قلب يا ريه يا مغزمان نتواند بار اين حجم 
از غبار را تحمــل كند، غبارآلــود و بيمناك 
مي شود. احتماالً همه ساكنان كانشهرها در 
زمان هاي آلودگي هوا بارها احساس درماندگي 
را تجربه كرده اند. احساس اينكه ناچار هستيم 
در محيطي زندگي كنيم كــه مي دانيم براي 
سامتي مان آسيب زاست و الجرم بايد اين هوا 
را به ريه هايمان بكشيم. اگر آلودگي صوتي و 
ترافيك هم در كنار اين شرايط مستقر باشد، 
اين احساس درماندگي دوچندان خواهد بود. 
نتيجه اين مي شود كه در اين شرايط حالمان 
براي زندگي كردن خوب نيست. در اين روزگار 
كه شــهرها روزبه روز متراكم تر و پرهياهوتر 
مي شوند، الزم است توجه بيشتري به سامت 
روان خود داشته باشــيم. البته كه الزم است 
دولت و نهادهاي حاكميتــي نيز به اين جنبه 
مهم زندگي مردم بيش از پيش عنايت داشته 

باشند.

بازار كتاب، سال هاست كه فهرست جديدي از كتاب ها 
را به خودش اضافه كرده، كتاب هايي كه مي گويند چطور 
بهتر زندگي كنيم، شــادتر باشيم، چطور هدف گذاري 
كنيم و به خواسته هايمان برسيم، چطور يك شبه روند زندگي مان  را تغيير بدهيم و... . با گسترش 
فضاي مجازي بخش هايي از اين كتاب ها هم به شكل پيام هاي انگيزشي دست به دست مي چرخد؛ 
پيام هايي كه مضمون اصلي اش مثبت انديشي است اما واقعا مي شود با خواندن كتاب، فكرهاي 

منفي را كنار گذاشت؟ محمد حيدرپور، جامعه شناس در گفت وگو با همشهري در اين باره صحبت مي كند.

 كتاب هاي زيادي هستند كه درباره مثبت انديشي 
نوشته شــده اند و تبليغات گســترده اي هم خواندن اين 
كتاب ها را براي بهتر شدن زندگي توصيه مي كنند. خواندن 
كتاب  چقدر مي تواند روي افراد جامعه اي كه درگير فشارهاي 
اقتصادي و ديگر مسائل هستند، تأثيرگذار باشد؟ و مي شود 

با خواندان يك كتاب مسير زندگي عوض شود؟ 
ضرورت مثبت انديشي در جامعه ما بسيار مبرم و حياتي است. 
در اين ارتباط هم كتاب هاي مختلفي وجود دارد اما مســئله 
اين است، در اين بحث، آموزش خانواده در اولويت است. تأثير 
آموزش از سن بحراني، ســن كودكي و نوجواني آغاز مي شود 
و به همين دليل ايجاد انگيزش از طريــق آموزش در خانواده 
بسيار مهم است. در مرحله بعدي، مدرســه و مربيان هستند 
كه مي توانند تأثيرگذار باشند و بعد از اين دو، رسانه ها. منظور 
از رسانه ها شــبكه هاي تلويزيوني و كتاب است. كتاب، رسانه 
خيلي مهمي اســت و مطالعه كتاب هاي انگيزشــي مي تواند 
مفيد واقع شــود. دانشــمندان اجتماعي چه درعلم مديريت، 
چه در علم روانشناســي و چه در علم جامعه شناسي ايده هايي 
در اين حيطه دارند كه مي تواند تأثيرگذار باشند. من به عنوان 
يك جامعه شــناس به قضيه مثبت انديشــي نگاه مي كنم؛ در 
جامعه شناسي مكتبي وجود دارد به نام جامعه شناسي وجودي. 
ديدگاهــي در اين مكتب وجــود دارد كه مي گويد انســان ها 
توانايي هاي بسياري دارند. اين ديدگاه همان نگاه مثبت انديشي 
است؛ انسان ها مي توانند به خيلي از چيزهايي كه مي خواهند، 
برســند. ميزان اعتقاد به اين توانمندي مي تواند انســان را به 
جلو هل بدهد. يكي از انديشمندان اين مكتب، ژان پل سارتر 
جمله اي دارد كه مي گويد اگر شخص مفلوج قهرمان دو نشود، 
مقصر خودش است. ما چندين سال پيش در آفريقاي جنوبي 
شــخصي را داشــتيم كه با پاي مصنوعي توانست قهرمان دو 
شود. يا همين چند شب پيش اين خبر منتشر شد كه شخصي 
ويلچرنشــين از يك برجي باال رفته. اين يعني مثبت انديشي، 
يعني ما مي توانيم بر بســياري از موانع فائق بياييم. اما چطور 
انسان به اين ديدگاه مي رسد؟ با آموزش است. آموزش چطور 

ميسر مي شود؟ از طريق خانواده، مدرسه و رسانه ها و با مطالعه 
كتاب هايي كه در اين زمينه وجود دارد.

شــما اين كتاب ها را ديده ايد و خواندشــان را توصيه 
مي كنيد؟ 

كتاب هاي زيادي داريم كه يا ترجمه شــده اند يا نويســندگان 
خودمــان نوشــته اند. يكي از ايــن كتاب ها »قــدرت رهبري 
مثبت انديش« اســت، كتاب هاي خوب ديگري هم هستند. اما 
بايد به اين نكته دقت كنيم كه هدف گذاري هاي ما در زندگي، بايد 
توجه به توانمندي هايمان باشد. كسي كه از لحاظ فيزيكي هيچ 
ارتباطي با وزنه برداري ندارد، نمي تواند قهرمان وزنه برداري شود 
اما مي تواند با توجه به توانمندي هاي خودش مشاوره بگيرد و در 
مسير ديگري موفق شود. حتي مي توانيم براي افراد هدف هاي 
اجتماعي تعريف كنيم. بعضي  از افراد ايده هايي را مطرح مي كنند 
كه رهگشا هستند. مثا نخبه هاي كارآفرين مثبت انديش بوده اند، 
براي خودشان هدف تعريف كرده اند و براي رسيدن به اين هدف 

تاش كرده اند و با شكست هاي اوليه نااميد نشده اند.
 كتاب هايي كه هســتند و به دســت مخاطبان 
مي رســد، تأثيرگذارند يا اينكه بايد با ارائه اين كتاب ها و 
مدل آموزش مثبت انديشي با مديريت بهتري انجام شود؟ 

در هر حيطه اي بعضي از افراد مطالبي مي نويســند كه صحت 
و ســقم علمي ندارد. مثا مي نويســند با نگاه مثبت انديش به 
هر هدفي كه داري مي تواني برسي، اين واقعيت است؟ نه. اين 
حرف با توجه به ساختار اجتماعي و ساختار فرهنگي جامعه اي 
كه فرد در آن زندگي مي كند، زده شده؟ نقدي كه مي شود به 
اين كتاب ها كرد، اين است كه نويســنده ها مسائل اجتماعي، 
ساختارهاي فرهنگي و پيشــينه هاي تاريخي جامعه را درنظر 
نمي گيرند. اين ضعف اســت. خوش بيني مفرط در فرد ايجاد 
كردن، نگاه علمي نيســت. در ايجاد واقعيت هاي اجتماعي دو 
عامل سهيم هستند؛ يكي عامليت انســاني و ديگري ساختار 
اجتماعي، فرهنگي و تاريخي جامعــه. واقعيت هاي اجتماعي 
با بازيگري هر دو شكل مي گيرد. اين طوري نيست كه ما فقط 
بگوييم عامان انســاني هر چه اراده كنند، همان مي شــود. 

اين نگاه خوش بينانه مفرط اســت. كتاب هايــي كه در زمينه 
مثبت انديشي وجود دارد، مســائل ديگر را درنظر نمي گيرند و 
به همين دليــل از ديدگاه واقع بيني دور مي شــوند. در فضاي 
مجازي هم پيام هايي درباره مثبت انديشــي وجــود دارد اما با 
خواندن پيام كوتاه در فضاي مجازي نمي شــود، تحرك ايجاد 
كرد. انســان با مطالعه عميق مي تواند، در خودش تغيير ايجاد 
كند، آن هم با مطالعه مطالبي كــه پايه هاي علمي قوي دارد. 
االن مي بنيم كه بعضي ها جلسه ســخنراني مي گذارند و ادعا 
مي  كنند ما مي توانيم زندگي شما را متحول كنيم. مگر مي شود، 
اينها دكان باز كرده اند و تصورشان اين است كه فقط با عامليت 
انساني مي توانند شــگفتي بســازند. يك آموزش براي اينكه 
تأثيرگذار باشد، به زمان نياز دارد. نوع آموزش هم در هر سني 

متفاوت است.
 همين سن مسئله است. كسي كه 30سال شاد 
زندگي نكرده، براي داشتن نگاه مثبت به زندگي هم آموزش 
نديده، چطور مي تواند با خواندن يك يا چند كتاب نگاهش 

به زندگي را عوض كند؟ 
هر كاري را كه در زمان خودش انجام ندهيم، ســخت مي شود. 
كسي را كه در دوران كودكي با انواع دلواپسي ها، نگراني، ياس 
و بدبيني ها بزرگ شده، سخت  مي شود تغيير داد و نمي توانيم 
انتظار داشــته باشــيم كه با خواندن يك كتاب متحول شود. 
كار بايد پايه اي انجام شــود ولي نبايد نااميد شد. اين افرد بايد 
درست راهنمايي شوند و كتاب هايي بخوانند كه علمي است نه 
كتاب هايي كه برخي بدون درنظر گرفتن واقعيت هاي اجتماع 
مي نويسند. آموزش بايد مستمر باشد و با آدم هايي كه دانش الزم 
را دارند، بيشتر تعامل داشت تا مسير مثبت انديشي تأثيرگذار 
باشــد. با خواندن يكي دو كتاب يا چند جلسه سخنراني جهت 

زندگي تغيير نمي كند.
 كتاب هاي غيرعلمي كه تعدادشــان زياد است 
بيشتر ديده و خوانده مي شــوند. اين كتاب ها تأثير منفي 

نمي گذارند؟ 
وقتي كسي كتابي را كه روي جلدش نوشــته شده، با خواندن 
اين كتــاب زندگي ات متحول مي شــود، مي خواند ولي اتفاقي 
نمي افتد به همه  چيز بدبين مي شود. در ارتباط با مثبت  انديشي 
بايد منابــع علمي از منابــع غيرعلمي تفكيك شــوند تا افراد 
بتوانند به منابع درست دسترسي داشــته باشند. رسانه هايي 
مثل تلويزيون هم مي توانند تأثيرگذار باشــند. در اين رسانه ها 
جامعه شناسان، روانشناسان يا انديشمندان علم مديريت بايد 
درباره مثبت انديشي صحبت كنند، اينكه آموزش در اين زمينه 

بايد چطور، در چه مدتي و چه سني انجام شود.
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كتاب هايي 
كه در زمينه 

مثبت انديشي 
وجود دارد، 

مسائل ديگر را 
درنظر نمي گيرند 
و به همين دليل از 
ديدگاه واقع بيني 
دور مي شوند. در 
فضاي مجازي هم 
پيام هايي درباره 

مثبت انديشي وجود 
دارد اما با خواندن 

پيام كوتاه در فضاي 
مجازي نمي شود، 
تحرك ايجاد كرد. 

انسان با مطالعه 
عميق مي تواند، 
در خودش تغيير 

ايجاد كند، آن هم با 
مطالعه مطالبي كه 

پايه هاي علمي قوي 
دارد

مسير   زندگی با يك كتاب عوض نمی شود 
ليلي خرسند

روزنامه نگار

گپ و گفت با محمد حيدرپور، جامعه شناس درباره كتاب هاي مثبت انديشي  

مثبت اندیشی

این شماره

اميرحسين جعفري 
روانپزشك

ذهن، مثل هوا آلوده مي شود
درباره تأثير آلودگي هوا بر تغيير خلق و خوي افراد جامعه

مرجمراشتسمبسا
لاويتسفيگدادلد
بحناتسنمكرتطب

سراينامشكمدا
ورابيدزياشنا
شحافمداخامنور
ولاوررركمهلت
رفتزوكفساتدك
مركرتاشرمخما

سماداهيدهتباب
تارهدولخديعب

ناكمااتايثبع
هديريپتربارنم
دابامرخلاريمدا
يرسرهشهردشزير
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81
53

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- وضو- نيلگون- سخن 

صريح
2- معطــر- باقيمانــده- 

پهلوان افسانه اي آذري
3- روان شــدن- حقيقي و 

واقعي
4- بادمجانش آفــت ندارد- 
تهيه كردن- روز نهم  ماه محرم

5- بازيكن خــط مياني- 
رايگان- پيروان يك پيامبر

6- پاسخ مثبت- نام ديگر 
شهر ابركوه- سرور و آقا

7- رختكــن حمام هــاي 
قديمي- متنافر- تلخ

8- واحــد نظامي- جيره و 
مواجب- رهسپار

9- آقــاي آلمانــي- فاقد 
شهرت- جلوافتادن

10- قاره پهناور- كدخدا- 
قدم

11- تلمبه- مستبد- مركز 
استان االنبار در عراق

12- درنگ نمــا- امانــت- 
نشــانه اختصــاري »رجوع 

كنيد«
13- بازيچه- شيطان

14- واحــد وزن تقريبــا 
برابر با 28گرم- بورســيه 

تحصيلي- عظمت و شكوه
15- چــوب خوشــبو- 

بازرگان- فريب و نيرنگ
  

عمودي:
1- وارونــه اش خــوب 
نيست!- شعر وصف بهار- 

بندر صنعتي كره جنوبي
2- خزنــده اي بــا بــدن 
پوشيده از پولك- ارجمند- 

دوستي
3- گرم تريــن ســياره- 
فدراسيون جهاني بسكتبال- 

تحويل دادن
4- پيدا نمي شــود- تازه و 

جديد- انقطاع
5- ميسربودن- نفت سياه

6- امانتــداران- فر ايمان 
ماست- اسرافكار

7- به دنيــا آوردن- به رو 
خوابيــده- توانا- پســوند 

شباهت
8- از غذا هاي مهم پاكستان

9- خطــاب محترمانــه 
مردانه- سقف فروريخته- 
غذاي گياه- زشت و ناپسند

10- زندگــي كــردن- 
جهان- تكيه كام درويش

11- زمان ســنج- ســوره 

صد ويكم قرآن
12- پرهيزگار- كاربلد- جوينده 

عاطفه
13- طريقــه و روش- آخريــن 

حرف الفباي يوناني- پادشاه
14- مذكــر- دســتار- غــده 

فوق كليوي
15- درود بر پيامبــر و خاندان 
او- موزون- گاهي دل هم مي زند

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3863
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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كينه از دخترخاله
 فردي كه دستور ســرقت داده صاحب كمپ ترك اعتياد است. او اصال 
فكرش را نمي كرد فيلم سرقت در دنياي مجازي منتشر   و جنجال به پا 
شود. او قصد داشت بعد از چند روز كيف را به شاكي برگرداند اما برخالف 
تصورش خيلي زود دستگير شد. طراح نقشه كيف قاپي مي گويد كينه 
عجيبي نسبت به دخترخاله همسرش داشته و مي خواسته هرچه زودتر 

از او انتقام بگيرد.

چرا از شاكي كينه به دل داشتي؟
خيلي مغرور بود و چون اقامت انگلستان را داشــت فكر مي كرد همه ما بايد گوش به 
فرمانش باشيم. راستش از زماني كه او به ايران آمد همه كارهايش را من و همسرم انجام 
مي داديم. از خريد وسايل گرفته تا انجام كارهاي اداري و بانكي اش. اما مدتي كه گذشت 
انگار اين لطف ما تبديل به وظيفه شد. او به جاي قدرداني از زحمات من و همسرم، به ما 
بي احترامي مي كرد. رفتار  نامناسبي با ما داشت. اين رفتار  مغرورانه او باعث شد تا از او 

كينه به دل بگيرم و نقشه اي براي انتقام جويي بكشم.
حاال چرا نقشه سرقت كشيدي؟

مي دانستم داخل كيفش دالر و مدارك هويتي اش است. مي خواستم به دردسر بيفتد. 
چون قرار بود به زودي از ايران برود و اگر   پاسپورتش گم مي شد قطعا اذيت  و بايد براي 
گرفتن مدارك المثني به تنهايي راهي اداره هاي دولتي مي شــد. بايد كمي ســختي 
مي كشيد تا قدر زحمات من و همسرم را مي دانست. نه اينكه تصور كند لطف ومحبت 

ما وظيفه بوده است.
با سارقان چطور آشنا شدي؟

يكي از آنها دوســت و بچه محل قديمي ام اســت. ديگري هم دو سال قبل براي ترك 
اعتياد به كمپ من آمد. 

وعده دستمزد به سارقان اجير شده دادي؟
نه آنها به خاطر رفاقتي كه با من داشتند حاضر شدند سرقت را انجام دهند. هدف سرقت 
نبود چرا كه مي خواستم بعد از مدتي كيف را برگردانم. يعني درست زماني كه دخترخاله 
همسرم با زحمت فراوان مدارك المثني مي گرفت آن وقت كيف مدارك را تحويلش 

مي دادم اما لو رفتيم و دستگير شديم.

گو
ت و

گف

  پروتكل هاي بهداشتي در كنكور فراگير ارشد رعايت نشد
در آزمون صبح روز جمعه كنكور ارشد فراگير كه به صورت سراسري 
برگزار شد، پروتكل هاي بهداشتي حداقل در حوزه امتحاني دانشكده 
الهيات واقع در تقاطع مفتح رعايت نشد. فاصله صندلي ها بسيار كم 
بود و آن را در راهروي بســيار باريك با فاصله كم از هم چيده بودند. 
مراقبان هم ماسكشان زير بيني شان بود و حتي يكي از آنها مدام سرفه 
مي كرد. از تهويــه هوا هم خبري نبود. زمان تحويل گوشــي و كيف 
هم صف هايي طوالني شــكل گرفته بود؛ درحالي كه ساعتي بعد در 
خبرها گفتند با رعايت كامل پروتكل ها اين آزمون برگزار شده است. 
منظورشان كدام پروتكل بهداشتي بود و اگر كسي به كرونا مبتال شد 

يقه چه كسي را بگيرد؟
حميدي از تهران 

  دست اندازي مخابرات به اموال مردم
خط تلفنم يك سال بي اســتفاده بود، براي تسويه بدهي تخليه شده 
رفتم و متوجه شدم پولي كه از من گرفته اند بدهي من بابت آبونمان 
و ماليات است و خط من به فرد ديگري واگذار شده است. مسئوالن 
مخابرات هم گفتند برو هر جا كه دوست داري و زورت مي رسد شكايت 
كن! واقعا اين پاسخ مناسب است؛ درحالي كه امتياز خط من به كسي 

ديگر فروخته شده است.
بهجودي از شهرري

  صف طوالني براي دريافت انسولين در يزد
از زمانی كه به اصطالح مديريت روي توزيع انســولين صورت گرفته 
يك روز نتوانسته ايم انسولين بدون صف و دردسر تهيه كنيم. اغلب در 
صف هاي طوالني و در تجمعات بيماران انسوليني كه بيشتر كهنسال 
هستند ساعت ها معطل مي شويم تا بتوانيم انسولين بگيريم. آيا اين 
صف ها براي شيوع كرونا بد نيستند، آيا كسي هست حال ما كهنساالن 

انسوليني را بفهمد.
ابوذر از يزد

  جاده لواسانات، خط كشي و ايمن سازي  شود
مسير اتوبان بابايي به طرف قوچك،اوشان، فشم، ميگون، شمشك و 
دربندرسر به خاطر عرض كم جاده و ترافيك سنگين به خصوص در 
تعطيالت و شب ها ايمن نيست و بارها در آن تصادفات مرگبار رخ داده 
است. عمده ترين دليل آن هم نبود خط كشي و ايمني كافي است. از 
مسئوالن تقاضا داريم اين جاده به نحو احسنت خط كشي شود و فكري 

براي تعريض آن كنند.
شيرازي از لواسانات

  صدا و سيما دست از نمايش خوردن و آشاميدن بردارد
در برنامه هاي ســيما و به خصــوص آگهي هاي بازرگانــي به كرات 
صحنه هاي خوردن و آشــاميدن نمايش داده مي شــود؛ درحالي كه 
وضعيت اقتصادي اغلب مردم خوب نيســت و قادر به تهيه يك دهم 
آنها هم نيستند. صداوسيما اين قبيل تبليغات مذموم را قطع كند و 
كمافي السابق كسري بودجه اش را از قبوض برق مشتركين پرمصرف 

تأمين كنند.
سپاسي از تهران 

   براي آسفالت معابر از مواد مرغوب استفاده شود
همه ساله هزاران تن آســفالت به دليل كيفيت پايين از سطح معابر 
جمع آوري و دور ريخته مي شــود. امروزه درخصوص ارتقاي كيفيت 
آســفالت در دنيا كارهاي فراواني انجام شــده؛ به نحوي كه اينگونه 
آسفالت ها در شرايط بسيار سخت سرمايي و گرمايي به خوبي ده ها سال 
دوام مي آورند. بجاست شهرداري ها از دانش فني و توان شركت هاي 

دانش بنيان براي حل اين معضل ملي استفاده كنند.
علي ابراهيمي از تهران

  طالفروش كالهبردار وراميني دستگير شود
سال95 طال فروشي كه با پول ها و طالهاي مردمي كار مي كرد يكباره 
متواري شد و ميلياردها پول مردم دست وي ماند. از آن زمان با تشكيل 
92پرونده قضايي پيگير موضوع بوده ايم كه تنها 5پرونده از آن ميان 
منجر به صدور حكم جلب شده و باقي پرونده ها يا پيگيري نشده يا به 
جايي نرسيده اســت. رقم كالهبرداري اين پرونده 60ميليارد تومان 
است و 92خانواده درگير آن هستند، اما همكاري ها براي بازداشت وي 
به نتيجه نرسيده و هر جايي كه او را رديابي مي كنيم قبل از رسيدن 
كساني كه حكم جلبش را گرفته اند متواري شده است. از قوه قضاييه 
عاجزانه تقاضا داريم به داد اين خانواده ها برسد تا بتوانند اموال از دست 

رفته خود را احيا كنند.
دماوندي از ورامين

  زيرساخت واگذاري اينترنت پرسرعت در شهريار فراهم نيست
بيشتر از 20روز است كه در شــهريار براي اينترنت واي فاي ثبت نام 
كرده ام. از مخابرات تماس گرفتند كه زيرســاخت هاي منطقه اي كه 
در آن ساكنم براي واگذاري اينترنت پرسرعت مناسب نيست. سؤالم 
اين است كه چطور مسئوالن به استاني محروم رفته و مي گويند براي 
روستاهاي اين استان اينترنت پرسرعت فعال شده، اما شهريار در چند 

كيلومتري تهران از اين امكانات محروم است.
مفيدي از شهريار

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

پايان 3سال فرار قاتل 
جوان ايرانشهري

جواني كه 3ســال قبل در جريان درگيري در 
ايرانشــهر جوان ديگري را به قتل رسانده بود 

سرانجام پس از مدت ها فرار دستگير شد.
به گزارش همشــهري، سرهنگ حسن كيخا، 
فرمانده انتظامي شهرستان ايرانشهر با اشاره 
به انتشــار كليپي در فضاي مجازي كه نشان 
مي دهد مأمــوران انتظامي اين شهرســتان 
در مقابل پليس راه قديم ايرانشــهر اقدام به 
تيراندازي به ســمت مردم كرده اند، گفت: به 
هيچ عنوان اين خبر و محتواي كليپ منتشر 

شده صحت ندارد و تكذيب مي شود.
سرهنگ كيخا در تشــريح آنچه اتفاق افتاده 
گفــت: روز 14خرداد ماه ســال 1396 درپي 
قتل جوان 22ساله در بخش دامن شهرستان 
ايرانشهر موضوع از همان لحظه وقوع حادثه 
به صورت ويژه در دســتور كار پليس آگاهي 
اين شهرستان قرار گرفت. با حضور كارآگاهان 
پليس آگاهــي در محل وقوع جــرم و انجام 
تحقيقات ميداني مشخص شد مقتول به دليل 
اختالفات قبلي با شــليك سالح كالشنيكف 
به قتل رســيده و متهم از محل متواري شده 
است كه با بررسي هاي انجام شده معلوم شد 
قاتل فراري پســرعمه مقتول است و تالش ها 
براي دستگيري او آغاز شد. وي در ادامه گفت: 
شــواهد نشــان مي داد كه قاتل در 2 استان 
شمالي و غربي كشــور به طور پنهاني زندگي 
مي كند كه پــس از 3ســال از مخفيگاه خود 
خارج شــده بود اما با اشراف اطالعاتي پليس 
مخفيگاه او در شهرستان ايرانشهر شناسايي 
شــد. ســرهنگ كيخا در ادامه گفت: به رغم 
مقاومت متهم و همراهــان وي ازجمله يك 
زن، بــراي جلوگيري از دســتگيري و انتقال 
عامل قتل، مأموران به منظــور تحت كنترل 
درآوردن اوضــاع اقدام به تيرانــدازي هوايي 
كردند و درنهايت با اقتدار پليس قاتل دستگير 
شد و در بازرسي مخفيگاهش يك قبضه سالح 
كلت كمري، 2 عدد خشاب و مقاديري فشنگ 
جنگي كشف شــد. به گفته وي متهم پس از 
انتقال به پليس آگاهي به قتل پسر دايي خود 
اعتــراف و انگيــزه اش را انتقام جويي به دليل 

اختالفات قبلي اعالم كرد.

جان باختن مرد ٩٠ساله در 
آتش سوزي مغازه متروكه

سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران از جان باختن مرد 90ساله در 

حريق مغازه متروكه خبر داد.
سيدجالل ملكي در گفت وگو با ايسنا در اين باره 
اظهار كرد: ساعت6:08 صبح روز جاري يك 
مورد آتش سوزي در يك مغازه به سامانه 125 
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
تهران اطالع داده شــد كه بالفاصله درپي آن 
ايستگاه شماره3 به محل حادثه واقع در خيابان 
پيروزي، خيابان شكوفه، خيابان دروديان اعزام 
شد. وي ادامه داد: آتش نشانان در مدت زمان 
3دقيقه به محل رسيده و مشاهده كردند كه در 
يك باب مغازه كه در طبقه همكف يك منزل 
قديمي دو طبقه واقع شده بود حريق رخ داده 
است. اين مغازه كركره اي بود و كركره آن پايين 

بود، البته قفل نبود.
ملكي گفت: آتش ســوزي در همان قسمت 
همكف كه مغازه بود آغاز شــده بــود، مغازه 
قديمي بود و ديگر كســب وكاري در آن انجام 
نمي شد، در طبقه باالي آن يك خانواده 4نفره 
زندگي مي كردنــد كه دود بــه آن طبقه نيز 
سرايت كرده بود. گروهي از آتش نشانان خود 
را به قسمت بااليي رســاندند و هر 4نفر را به 
سالمت خارج كردند. وي افزود: به محض باال 
زدن كركــره، حجم زيــادي از دود و آتش از 
قسمت مغازه خارج شد كه آتش نشانان مشغول 
عمليات اطفا شــدند و به داخل نفوذ كردند. 
آتش نشانان حين جست و جو با جسد سوخته 
يك مرد مسن كه به گفته همسايه ها در همان 

مغازه زندگي مي كرده مواجه شدند.
ملكي گفت: به گفتــه افراد ايــن مرد حدود 
90ســاله بوده كه در انتهاي مغــازه در ميان 
حجمي از شــعله ها گرفتار شــده بوده است، 
به تأييد عوامل اورژانس مشــخص شــد كه 
او جان خود را از دســت داده است. وي افزود: 
كارشناسان در محل حاضر شدند و البته علت 
اصلي فوت پس از معاينات دقيق تر آن توسط 
عوامل پزشكي قانوني اعالم خواهد شد. به گفته 
وي ساعت٧:56 عمليات به پايان رسيده است.

عشق به بازيگري  زن جوان را 
تبديل به سارق كرد

   زني كه عاشق بازيگري بود به دام يك كارگردان قالبي 
گرفتار شــد و با تهديدهــاي وي، ســر راه رانندگان دادسرا

خودروهاي مدل باال قرار گرفت تا دست به سرقت از 
آنها بزند.

به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي به اداره پليس رفت و گفت 
در دام زن و مرد سارقي گرفتار شده است. وي در توضيح ماجرا گفت: 
سوار بر ماشينم بودم تا به خانه ام بروم. در يكي از خيابان هاي شمال 
تهران چشــمم به زني جوان افتاد. او كنار خيابان ايستاده و منتظر 
ماشين بود. دلم به حالش سوخت و براي اينكه او را سوار بر ماشينم 
كنم و به خانه اش برسانم كنار خيابان توقف كردم. زن جوان سوار شد 
و در بين راه سر صحبت را با من باز كرد. به او گفتم بايد ابتدا به خانه ام 
بروم و بعد او را به خانه اش برسانم. او قبول كرد و من هم وارد پاركينگ 
خانه ام شدم. از زن جوان خواستم تا داخل ماشين منتظرم بماند اما او 
پشت سرم وارد خانه ام شد. بعد از دقايقي،  مردي ناشناس نيز قدم در 
آپارتمانم گذاشت و با داد و فرياد مرا متهم كرد كه مزاحم همسرش 
شــده ام. برايش توضيح دادم كه اينطور نيســت و من مي خواستم 
همسرش را به خانه برسانم اما گوشش به حرف هاي من بدهكار نبود. 
مرد خشمگين دست و پايم را بست و بعد با تهديد از من خواست تا 
هرچه پول، طال و ارز در خانه دارم، به آنها بدهم. تازه فهميدم كه آنها 
با برنامه ريزي قبلي نقشه سرقت اموالم را در سرداشتند. از ترس جانم 
ناچار شدم هرچه پول و طال داشتم در اختيار آنها قرار دهم. زن و مرد 
ســارق، هرچه پول، طال، دالر و يورو داخــل گاوصندوق خانه ام بود 

سرقت كردند و متواري شدند.

سرنخ 
با اين شكايت، پرونده اي تشكيل شــد.  كارآگاهان براي پيدا كردن 
ردي از سارقان راهي محل زندگي شاكي شدند. آنها در گام نخست به 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف محل حادثه پرداختند 
و موفق شدند چهره زن و مرد را به دست آورند. تيم تحقيق در مرحله 
بعدي به بررســي بانك اطالعات مجرمان ســابقه دار پرداختند كه 
مشخص شد مرد جوان سارق سابقه دار و به تازگي از زندان آزاد شده 
است. با اين سرنخ مأموران موفق شدند متهم سابقه دار را كه جعفر نام 
داشت دستگير كنند. او در بازجويي ها اعتراف كرد كه با همدستي زني 
به نام ندا دست به سرقت از خانه مرد ثروتمند زده است. با اطالعاتي 
كه وي در اختيار پليس قرار داد، طولي نكشيد كه ماموران ندا را در 

خانه اش دستگير كردند.

تاوان يك اشتباه 
»عشق به بازيگري كار دستم داد و مرا به ورطه نابودي كشاند؛ قرار بود 
تبديل به يك بازيگر مشهور شوم، اما با تهديد يك كارگردان قالبي 
سر از دنياي دزدان درآوردم«؛ اين اعترافات ندا زن جواني  پيش روي 
داديار پرونده بود. وي در ادامه گفت: من تاوان يك اشــتباه را دادم و 
خودم نيز قرباني شدم. ماجرا ازروزي آغاز شد كه در فضاي مجازي با 
پسري به نام آرش آشنا شدم. البته اسم اصلي او جعفر است كه خودش 
را آرش معرفي كرد. وقتي متوجه شد عاشق بازيگري هستم به دروغ 
مدعي شد كه آموزشــگاه بازيگري دارد و مي تواند مرا تبديل به يك 
بازيگر معروف كند. او مدعي بود كه نويســنده و كارگردان است. با 

وعده هايش فريبم داد. اوايل با هم چت مي كرديم و بعد از مدتي با هم 
قرار مالقات گذاشتيم. وقتي به خودم آمدم متوجه شدم كه دلباخته 
آرش شده ام درصورتي كه متاهل بودم. به همين دليل عذاب وجدان 
به ســراغم آمد. تصميم گرفتم به اين رابطه پنهاني پايان بدهم. اما 
تهديدهاي آرش شروع شد و خيلي زود متوجه شدم همه حرف هايش 
دروغ بوده است. او نه نويسنده بود،  نه كارگردان و نه آموزشگاه بازيگري 
داشت. همه اين دروغ ها را براي فريب من گفته بود. وي ادامه داد: آرش 
وقتي متوجه شد كه قصد دارم به اين رابطه پايان بدهم تهديد كرد 
كه اگر با او براي اجراي نقشه اش همكاري نكنم، تمام چت ها و عكس 
هايم  را براي شوهرم مي فرستد و در دنياي مجازي منتشر مي كند تا 
آبرويم را ببرد.     ناچار شدم از ترس آبروريزي، وارد بازي آرش شوم. او 
يك دزد سابقه دار بود و به تازگي از زندان آزاد شده بود. زندگي ام را به 
تباهي كشاند. با   اجبار آرش،  ناچار شدم سر راه رانندگان خودروهاي 
مدل باال قرار بگيرم تا دست به سرقت از آنها بزنيم. وي ادامه داد: آرش 
به من اطمينان داده بود كه گيرنمي افتيم و شاكيان از ترس آبرويشان 
جرأت مطرح كردن شكايت هايشان را ندارند. اما تصورمان اشتباه بود 
و دستگير شديم. متهمان با قرار قانوني بازداشت شدند و براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

انتقام عجيب از دخترخاله مقيم انگليس

مردي كه از رفتارهاي دخترخاله همســرش 
كينه به دل گرفته بود، دو ســارق كيف قاپ داخلي

اجير كرد تا براي انتقام،  كيف 400ميليوني او 
را سرقت كنند.

به گزارش همشــهري، چند روز قبل فيلــم كوتاهي از يك 
ســرقت در فضاي مجازي منتشــر شد كه نشــان مي داد 
2موتورسوار كيف زني را قاپيدند و فرار كردند. فيلم 2٧ثانيه 
بيشتر نبود و نشان مي داد كه 2 زن از مغازه اي خارج شده و 
قصد عبور از خيابان را داشــتند كه در همين لحظه 2جوان 
موتورســوار از كنار آنها عبور كردند و بعد ايستادند. جوان 
ترك نشين درحالي كه يك دست مشكي پوشيده و ماسك 
سفيد و سياهي به صورت زده بود به سراغ يكي از زن ها رفت 
و كيف او را قاپيد. پس از سرقت به سرعت سوار موتور شد  و 

هر دو فرار كردند.
پس از اين سرقت، شاكي با پليس تماس گرفت و گفت كه 
داخل كيفش 400ميليون تومان پول و دالر داشته است. زن 

جوان مي گفت مقيم كشور انگلستان است. مدتي قبل براي 
ديدن خانواده اش به ايران آمده و داخل كيفش به جز پول و 
دالر، تمام مداركش مانند پاسپورت و شناسنامه  نيز سرقت 
شده بود. مأموران براي پيدا كردن ردي از سارقان موتور سوار 
به بررسي تصاويردوربين هاي مداربسته پرداختند. بررسي ها 
حكايت از آن داشت كه شاكي روز حادثه با دخترخاله اش بوده 
است اما دزدان فقط كيف شاكي را قاپيدند. در ادامه ردپاي 
شوهر دختر خاله شاكي در سرقت به دست آمد و براي پليس 
محرز شد كه اين مرد با اجير كردن 2سارق دستور سرقت را 
داده اســت. به اين ترتيب مأموران متهم را دستگير كردند 
و او در بازجويي ها به اجير كردن 2ســارق موتور سوار براي 

انتقام جويي ازدخترخاله همسرش اقرار كرد.
در همين حال ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران گفــت: متهمان با قرار قانوني بازداشــت شــده اند و 
تحقيقات از آنها ادامــه دارد. اين در حالي اســت كه كيف 

400ميليوني مالباخته، تحويل مالباختگان شد.

آزادي ۱۷ملوان ايراني از زندان پاكستان

 پليس در تعقيب عامالن تيراندازي 
به حراست پتروشيمي ماهشهر

كشف 300كيلو ترياك در بار خيار

دزد سابقه دار در نقش كارگردان و نويسنده، زن 

جواني را كه عاشق بازيگري بود  فريب داد

دولت اعتبارات حمل ونقلي شهرداري تهران را نمي دهد
معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان »مشكل كمبود ناوگان حمل ونقل عمومي در تهران يكي از 
عوامل شيوع ويروس كرونا« در ستون با مردم روز ٧بهمن پاسخ داده 
است: كمبود وســايل نقليه عمومي سال هاست كه مديريت شهري 
را با مشكل مواجه كرده اســت و در اين روزهاي كرونايي اين كمبود 
بيشــتر خودنمايي مي كند. در اين ميان معضالت ترافيك و تبعات 
آن ازجمله آلودگي هوا باعث شده تا چالش ها و مشكالت حاد شهري 
گريبان پايتخت را بگيرد، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه ميزان كمك 
اعتبارات دولت به شهرداري تهران در امر ساخت مترو و خريد اتوبوس 
بسيار كم بوده است و همين امر باعث شده مديريت شهري به تنهايي 

نتواند ناوگان حمل ونقل عمومي را نوساز كرده و توسعه دهد.

قاچاقچيان مواد مخدر 300كيلو ترياك را در بار 
خيار جاسازي كرده بودند اما با هوشياري پليس 
نقشه شان نقش برآب شد. به گزارش همشهري، 
سرهنگ محمدرضا هاشمي فر، جانشين فرمانده 
انتظامي اســتان اصفهان با اعالم جزئيات كشف 
300كيلــو ترياك كــه به طور حرفــه اي زير بار 
قانوني خيار جاســازي شــده بود گفت: مأموران 
انتظامي مستقر در ايستگاه بازرسي شهيد شرافت 
شهرستان نايين هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك كاميون بنز مشــكوك شده و آن را متوقف 
كردند. وي افــزود: اين خودرو حامــل بار قانوني 
خيار بود كه در بازرسي تخصصي از آن 300كيلو 
ترياك كه زيــر خيارها و كف اطاق بــار كاميون 
جاساز شده بود كشف شد و در اين خصوص يك 
قاچاقچي دســتگير و پس از تشكيل پرونده براي 

اقدامات قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد. 
سرهنگ هاشــمي فر با بيان جزئيات اين پرونده 
خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي با سوداگران مرگ 
و قاچاقچيان افيوني برخورد قاطع و قانوني مي كند 

و هرگز اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

1٧ملوان ايراني كه از 4 ماه پيش به اتهام ورود غيرقانوني 
به آبهاي پاكســتان دســتگير و زنداني شــده بودند با 
پيگيري هاي مقامات كنســولي آزاد شــده و به كشور 

بازگشتند.
به گزارش ايرنا، بخش اطالع رســاني سركنســول ايران 
در كراچي اعالم كرد: در راستاي احقاق حقوق ايرانيان 
خارج از كشور و با پيگيري هاي كنسولگري كشورمان در 
كراچي، 1٧نفر ديگر از ملوانان ايراني از زندان شهر كراچي 
پاكستان آزاد شــده و از طريق پرواز شركت هواپيمايي 

جمهوري اسالمي ايران به كشور بازگشتند.
اين ملوانان، حدود 4 ماه پيش به اتهام ورود غيرقانوني به 
آبهاي سرزميني پاكستان به دست نيروهاي آژانس امنيت 

دريايي اين كشور بازداشت و روانه زندان شده بودند.

با آزادي اين تعداد ملــوان، درمجموع 101ملوان ايراني 
كه همه آنان به اتهام مشــابه توسط نيروهاي پاكستاني 
دستگير شــده بودند، با پيگيري كنســولگري ايران در 

كراچي، آزاد و به آغوش خانواده هايشان بازگشتند.
پيش تر »احمد محمدي« سركنسول ايران در كراچي در 
مالقات هاي خود با مقامات پاكستاني از آنها خواسته شده 
تا نسبت به ورود سهل انگارانه صيادان ايراني به آب هاي 
سرزميني آن كشور با رأفت بيشــتري برخورد كنند و 
حتي االمكان آنان را به ســمت آب هاي سرزميني ايران 
هدايت كنند. گفته مي شود 26نفر ديگر از ملوانان ايراني 
در زندان پاكســتان به اتهام ورود غيرقانوني به آب هاي 
سرزميني اين كشور زنداني هستند كه تالش  براي آزادي 

آنان و بازگشت به كشورمان ادامه دارد.

ماموران پليس تحقيقات گســترده اي را براي شناســايي عامالن تيراندازي به ســوي نيروهاي حراست 
پتروشيمي ماهشهر آغاز كرده اند.

به گزارش همشهري، اين حادثه روز پنجشنبه در مناطق مسكوني پتروشيمي ماهشهر در منطقه ممكو اتفاق 
افتاد و در جريان آن افراد مسلح ناشناس به سوي مأموران حراست تيراندازي كرده و متواري شدند. هرچند 

در اين حادثه به هيچ كس آسيبي نرسيد، اما از همان زمان تحقيقات براي شناسايي افراد مسلح آغاز شد.
سرهنگ رضا پاپي، فرمانده انتظامي ماهشهر با اعالم جزئيات اين حادثه از پيگيري موضوع و دستور ويژه 
درخصوص رسيدگي به موضوع تيراندازي با اسلحه شكاري به حراست »ممكو« خبر داد. او گفت: تيم هاي 
ويژه پليس در اين خصوص تشكيل شد و از همان لحظات اوليه، اقدامات فني براي شناسايي و دستگيري 

عامالن تيراندازي در دستور كار قرار گرفت و بررسي ها همچنان ادامه دارد.
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حجتالسالمسيدمحمدرضاواحدي
رئيس سابق سازمان عقيدتي سياسي نهاجا

دريچه

»گيجگاه« كه به نمايش دربيايد سوت 
پايان شنيده خواهد شــد تا شكارچيان گزارش

سهم خود از جشنواره فيلم فجر در دوره 
سي و نهم را بردارند و اندك اندك پرونده امسال جشنواره 
با همه خاطراتش بسته شــود. اصل خبر اين است كه 
ساعت19 يكشنبه و در پايان آخرين سانس نمايش فيلم 
در كاخ جشنواره به سياق هرسال اسامي كانديداهاي 
دريافت سيمرغ منتشر مي شود تا انتظار براي رستگاري 
در سال سخت جشــنواره و كرونا تا غروب 22بهمن به 
درازا بكشد. جشنواره امسال جشنواره عجيبي بود و حاال 
كه در روزهاي واپسين آن ايستاده ايم بايد براي ثبت در 
تاريخ هم كــه شــده بگوييم كــه نحوه اســتقامت 
برگزاركنندگان جشــنواره براي پاره نشدن نوار اتصال 
برگــزاري طبق ســنوات پيــش از يك ســو و تالش 
هوشمندانه براي برگزاري جشنواره به صورت كنترل شده 
و متفاوت با هميشه جهت حفظ سخت جاني در سال 
سياه كرونا، از سوي ديگر دو برگ برنده جشنواره فيلم 

فجر در اين دوره بود.
    

در تقويم برگزاري جشنواره امســال، دو روز بيستم و 
بيست ويكم بهمن ماه براي  ســانس هاي ويژه و نمايش 
فيلم هاي مهــم در نظر گرفته شــده اســت. به گفته 
برگزاركنندگان جشنواره امسال در اين 2روز، فيلم هاي 

نامزدشــده در بخش بهترين فيلم جشنواره و بهترين 
فيلم در بخش نگاه نو در قالب سانس هاي ويژه به نمايش 
درخواهند آمــد تا با اين تكرار اهالي رســانه فيلم هاي 

شاخص جشنواره كوچك امسال را از دست ندهند.
    

جشنواره با يك حضور پدرانه و مهربانانه از علي انصاريان 
آغاز شد. از رمانتيسم عماد و طوبي اما حاال بيش از هر 
چيز داغ مــرگ علي انصاريان برجا مانده اســت. فوت 
انصاريان جشــنواره فيلم فجر را به شــدت تحت تأثير 
قرار داد و اداي احترام به اين چهره خندان مســتطيل 
ســبز و پرده نقره اي خيلي خودجوش آغاز شــد. در 
مركز همايش هاي برج ميالد به احترام پسر قرمزپوش 

چهل وخرده اي ساله شمع روشن شــد و در نخستين 
نشست خبري يك دقيقه سكوت جاري شد تا جشنواره 
فيلم فجر امسال اين حزن را از ياد نبرد. حاال هم با اينكه 
گروهي اين اداي احترام به علي انصاريان از سوي ستاد 
برگزاري جشنواره فيلم فجر و اهالي رسانه را نادرست 
مي دانند و معتقدند اصوال نبايد جشنواره برگزار مي شد 
اما شنيده هاي همشهري حاكي از اين است كه به غير 
از آن يادبود كوچك در روز مرگ، قرار است حضور علي 
انصاريان در اختتاميه اين جشنواره هم سبز نگه داشته 
شود. ماجرا از اين قرار است كه به احتمال بسيار زياد در 
مراسم اختتاميه جشنواره بناست از مادر مرحوم علي 
انصاريان قدرداني شود. البته در بسياري از فستيوال ها و 

جشن هاي سينمايي معتبر دنيا اين موضوع رسم است 
كه در چنين شرايطي و در هنگامه از دست دادن يكي از 
هنرمندان، معموال جايزه جشنواره را به نشانه احترام و 
يادبود به  نام آن درگذشته به بازماندگانش اهدا مي كنند 
تا ضمن انجام رفتاري كامال انسان دوســتانه، نام و ياد 
هنرمند درگذشــته كه اتفاقا در مورد علي انصاريان با 
فوت در بحبوحه جشنواره اتفاق افتاده، گرامي داشته 
شــده و در تاريخ ماندگار شود. شــايد اين پيشنهاد به 
برگزاركنندگان جشنواره فجر هم خالي از لطف نباشد كه 
به علي انصاريان به عنوان سمبل مبارزه و لبخند سيمرغ 
بلورين اهدا شود. فعال بايد تا پايان روز بيست ودوم بهمن 

صبر كرد تا تكليف خيلي چيزها مشخص شود.
    

بنا بر شنيده هاي همشهري احتماال اختتاميه جشنواره 
تنها با حضور نامزدها در مركز همايش هاي برج ميالد 
برگزار خواهد شد و البته مراسم به صورت آنالين پخش 
مي شــود. حدس زدن اينكه سيمرغ ها بر شانه كدامين 
افراد مي نشينند هم از آن بحث هاي جذاب هميشگي 
جشنواره است. اگر بنا باشد براســاس آنچه به صورت 
روزانه و آنالين در سامانه سمفا منتشر مي شود قضاوت 
كنيم، متوجه مي شويم كه كدام فيلم ها بيشترين تقاضا 
و البته تماشاگر را داشــته اند. شيشليك، بي همه  چيز 
و ابلق فيلم هايي هســتند كه در سينماهاي مردمي به 
سانس هاي فوق العاده رسيدند و البته مي توان حدس زد 
كه در ميان گزينه هاي نهايي دريافت سيمرغ هم شانس 

بااليي براي دريافت سيمرغ دارند.

كانديداهاي دريافت سيمرغ از سي ونهمين جشنواره فيلم فجر فرداشب معرفي مي شوند
تئاتردر انتظار پايان با خاطره كرونا و يادبود علي انصاريان

يكهفتهازبرگزاري
جشــنوارهتئاترفجر
ميگذردوتنها3روز
بهپايانايندورهازجشنوارهباقيماندهاست.جشنوارهاي
كهبرخالفدورههايقبلنهازهياهويتبليغاتشهرياش
خبرياستنهازصفتماشاگراندركنارسالنهاينمايشي.
اجراهابدونسروصدااجراهايخودرادريكنوبتصحنهاي
دارندوفيلمتئاترهاباتماممشكالتموجوددرحالپخش
آناليناست.جشنوارهايبابودجه۵ميلياردتومانيكهقرار
استعالوهبراهدايجوايزدربخشهايرقابتيبهحمايت
1۰۷گروهشركتكنندهدرايندورهبپردازد.جشنوارهايكه
كمكهزينههايشآنقدرناچيزاستكهبرخيازگروههاي
نمايشــيباتوجهبههزينههاييكهبرايتوليدودستمزد
عواملداشــتندفكرشراهمنميكردنداينحمايتكمرا
داشتهباشند.حمايتيكهدريكســالگذشتهبرايديگر

گروههانبودهاست.

زمانحمايتمجلسووزيرارشادفرارسيده
عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد نيز عنوان كرده كه تئاتر در 
يك سال گذشته خسارت زيادي داشته و حاال با توجه به اعتراف 
وزير بايد ديد بعد از پايان جشنواره و نزديك شدن به سال جديد 
چه راهكاري بــراي حمايت اهالي تئاتر خواهند داشــت؟ اينكه 
مجلس با توجه به تحصن اهالي تئاتر و ســپس ديدار با برخي از 

نمايندگان چه تدبيري براي اين گروه دارد؟
هرچند صالحي درباره شــرايط اقتصادي و معيشتي اهالي تئاتر 
در حاشيه حضورش در جشــنواره تئاتر فجر عنوان كرد: »كرونا 
ضربه بزرگي به اقتصاد تئاتر زد اما جشــنواره تئاتر فجر مقدمه 
تكاپو و فعاليت دوباره را براي هنر تئاتــر فراهم كرد. مي توان با 
مراقبت حداكثري و تشديد و تقويت آن همچنان بعد از جشنواره 
به فعاليت تئاتر ادامه داد. الزم است هنرمندان به عنوان گروه هاي 
مرجع اجتماعي و به دليل تأثيرگذاري شــان بيش از بقيه مراقب 
باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي نيز درباره خسارت هاي 
صورت گرفته با اختصاص تســهيالت و وام هاي در حال انجام، 
كمك هاي بالعوض انجام شده و در مسير انجام به وضعيت اقتصاد 

تئاتر و اهالي اش توجه دارد.«

برگزارينشستهايپژوهشيدرتلويزيونتئاتر
فيلم نشست هاي پژوهشي ســي و نهمين جشنواره تئاتر فجر به 
فاصله كمتر از 24ساعت در سامانه تلويزيوني تئاتر ايران بارگذاري 
مي شــود. اين اقدام در راســتاي بهره مندي همه عالقه مندان 
به مباحث نظري تئاتر فراهم شــده تا در شــرايط ويژه ناشي از 
شــيوع كرونا كه ممكن است امكان حضور در ســالن برگزاري 
اين نشست ها براي اين دســته از عالقه مندان در تهران و ساير 
شهرستان ها مقدور نباشد، آنها بتوانند در جريان طرح اين مباحث 
و اظهارنظر كارشناسان در اين زمينه قرار گيرند. تاكنون 3نشست 
پژوهشــي به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره كل 
هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي در اين راستا 
برگزار شده اســت كه عالقه مندان مي توانند با مراجعه به نشاني 
اينترنتي tv.theater.ir فيلم اين نشســت ها را مشاهده كنند. 
عناوين نشست هاي برگزار شــده در اين بخش »كنش ارتباطي 
جديد تئاتر در فضاي مجازي« با حضور كيومرث مرادي و يوسف 
باپيري و »تماشاخانه مجازي؛ قابليت ها و محدوديت ها« با حضور 

رضا حامدي خواه و محمد امروآبادي بوده است.

زمانيبرايمعرفينامزدها
نامزدهاي بخــش تله تئاتر و گــزارش صحنه اي ســي ونهمين 
جشنواره تئاتر فجر در شاخه هاي مختلف معرفي شدند. در بخش 
تله تئاتر؛ نامزدهاي اين دوره از جشنواره در 8بخش معرفي شدند 
و همچنين در گزارش نمايش هاي صحنه اي نيز داوران نامزدها 
را در بخش هاي طراحي نور، تدوين، صدابرداري، تصويربرداري و 
كارگرداني فني معرفي كردند. مسئوليت انتخاب و داوري آثار اين 
بخش را بيژن بيرنگ، رضا حامدي خواه و روزبه معصومي برعهده 
داشــته اند. اختتاميه سي ونهمين جشــنواره تئاتر فجر دوشنبه 

20بهمن در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد شد.

هفتادوهشتمين مراسم 
جوايــز گلدن گلوب در 
سال جاري به دليل تداوم 
شــيوع كرونا 2 ماه ديرتر از موعــد همه ســاله و در 28فوريه2021 
)10اسفند1399( برگزار خواهد شد. اسامي نامزدهاي دريافت جايزه در 
اين دوره از گلدن گلوب در سوم فوريه )15بهمن( توسط »جين فوندا« 
و »نورمن لير« اعالم شدند. به باور منتقدان در اين دوره برخي از فيلم ها 
و سريال ها در رشته هايي كه استحقاقش را داشته اند نامزد نشده اند و 
به نوعي در هفتادوهشتمين دوره گلدن گلوب ناديده گرفته شدند و به 

برخي از سريال ها و فيلم ها نيز اهميتي بيش از حد داده شده است.
شايد با همين استدالل هم بتوان حضور نداشتن فيلم خورشيد ساخته 
مجيد مجيدي در ميان نامزدهاي اين جوايز را آسان تر تحليل كرد. در 
اين مطلب نگاهي تحليلي به مهم ترين نامزدهاي انتخاب شده در اين 

دوره از گلدن گلوب كرده ايم.

نااميديواميدواريها
»پيتر برادشاو« در گاردين نوشته است: 
گلدن گلوب امســال با درنظر گرفتن 
محدوديت هاي مرتبط با ويروس كرونا 
برگزار خواهد شد، اما همچنان برخي از 
 ســنت هاي رايج در مراســم اهداي 
جوايز به روال سال هاي قبل در هفتادوهشتمين دوره گلدن گلوب نيز 
به طور ويژه رعايت شده است. يك از سنت هاي نانوشته ناديده انگاشتن 
يا اهميت ندادن به برخــي از فيلم هاي معتبر اســت. ازجمله نكات 
بحث برانگيز اين مراســم مي توان به اين اشــاره كرد كه فيلم مهم و 

تحسين شده و هيجان برانگيز »تنت« ساخته »كريستوفر نوالن« تقريبا 
در هيچ رشــته مهمي از اين دوره از گلدن گلوب كانديدا نشد و تنها 
»لودوويگ گورانسون« ســازنده موزيك اين فيلم در رشته بهترين 

موسيقي فيلم، كانديداي دريافت جايزه شد.
همچنين فيلم كارتوني هيجان انگيز و رازآلود »روح« ساخته پيكسار 
كه انتظار مي رفت در گلدن گلوب2021 در چند رشته مهم كانديداي 
دريافت جايزه شود، تنها در 2رشته نامزد شد: رشته هاي انيميشن و 
موسيقي. به باور بسياري از منتقدان اين فيلم استحقاق كانديداشدن در 

دست كم رشته بهترين فيلم موزيكال و بهترين فيلم كمدي را داشت.

حضورپررنگكارگردانانزن
از نظر تنــوع اما مســئوالن و داوران 
گلدن گلوب در ايــن دوره، بهتر ظاهر 
شــدند. در اين دوره در رشته بهترين 
كارگرداني، از 5كارگردان منتخب 3نفر 
زن هستند: »امرالد فنل« براي ساخت 
فيلم درخشان، هجوآميز و انتقامي »زن جوان اميدواركننده«، »رجينا 
كينگ« براي ساخت فيلم »يك شب در ميامي« و »كلوئه ژائو« براي 
فيلم درام-مستند »سرزمين كوچ نشين ها«. البته برخي امكان دارد از 
عدم حضور فيلم   هاي مهم كارگردانان سياهپوست در رشته بهترين فيلم 
نااميد شده باشند؛ فيلم هايي نظير»يك شب در ميامي«، »5 هم خون« 
به كارگرداني»اســپايك لي« و فيلم »يهودا و مسيح سياهپوست« در 
فهرست نامزدهاي رشته بهترين فيلم هاي گلدن گلوب نامشان به چشم 
نمي خورد. با اين حال فيلم »دادگاه شيكاگو7« به  كارگرداني »آرون 
ســوركين« با موضوع دادگاه 7نفر از مخالفان جنگ ويتنام در ميان 

نامزدهاي رشته بهترين فيلم هاي گلدن گلوب حضور دارد. 

خوبهاوبدهاينتفليكس،نامزدگلدنگلوب
منتقدان نشريه تايم نيز مطلبي با اشاره 
به پيشــي گرفتن نتفليكس نسبت به 
ساير كمپاني هاي داراي شبكه اينترنتي 
در  نامزدي هــا  كســب  در 
گلدن گلوب2021 نوشته اند: هيچ كس 
از اينكه نتفليكس توانســته در اين دوره از گلدن گلوب تعداد زيادي 
نامزدي را از آن خود كند شگفت زده نشده است. اين منتقدان به اين 
مسئله اشاره كرده اند كه سريال ها و فيلم هاي مهمي از نتفليكس در اين 
دوره از گلدن گلوب نامزد دريافت جايزه در مهم ترين رشته ها شده اند. 

از جمله سريال هاي »شطرنج ملكه«، »غيرمتعارف« و فيلم »مانك«.

نگاهيبهشانسهاياول
از نظر »پيتر برادشاو« منتقد گاردين 
فيلم »ســرزمين كوچ نشــينان« با 
نامزدي در رشــته بهترين فيلم درام، 
بهترين كارگــردان و بهترين بازيگر، 
يكــي از شــانس هاي اول دريافــت 
بيشترين جايزه در اين دوره از گلدن گوب است. داستان اين فيلم خيلي 
منطبق با دوره غم انگيز كنوني است. البته موضوع اين فيلم درباره شيوع 
ويروس كرونا نيســت، بلكه در اين فيلم به عواقــب ركود اقتصادي 
سال2008 پرداخته مي شود. اين فيلم درباره افراد شصت و چندساله اي 
است كه در پي بحران اقتصادي به يكباره بدل به بازنشسته هاي فقيري 

شــده اند كه جز گشــت و گذار در سراسر آمريكا و جســت و جو براي 
پيداكردن كار فصلي در انبارهاي بزرگ شــركت »آمازون« برايشان 
چاره اي باقي نمانده است.از نظر بيشــترين نامزدي ها در رشته هاي 
مختلف گلدن گلوب، فيلم »مانك« بــه كارگرداني »ديويد فينچر« با 
كانديدا شدن در 6رشته از فيلم »سرزمين كوچ نشين ها« كه در 4رشته 

نامزد شده، پيش است. 
»مانك« فيلمي روياگونــه از دنياي 
موازي واقعي »هرمان جي مانكوويچ« 
با بازي گري اولدمن، اســت. هرمان 
مانكوويچ فيلمنامه نويسي بود كه پس 
از دوراني پــركار در هاليوود تبديل به 
منتقد اين غول سينمايي آمريكا شد و درنهايت ناگزير شد اسكاري را 
كه به خاطر نگارش فيلمنامه  »همشــهري كين« نصيبش شده بود با 
»اورسن ولز« كارگردان اين فيلم قسمت كند. فيلمنامه »مانك« توسط 
پدر ديويد فينچر، »جك« نوشته شده است. او كه اكنون ديگر در قيد 
حيات نيست در رشته بهترين فيلمنامه نامزد دريافت جايزه شده است.

فيلم »پدر« ساخته »فلورين زلر« نيز با 4نامزدي از گزينه هاي دريافت 
بيشترين جوايز گلدن گلوب2021 است. در اين فيلم »آنتوني هاپكينز« 
در نقش پدر پيري كه از بيماري فراموشي رنج مي برد به همراه »اوليويا 

كلمن« در نقش دخترش بازي مي كند.

درباره اعالم نامزدهاي تله تئاتر تا اجراهاي پاياني جشنواره39 
و خسارتي كه تئاتر در يك سال گذشته متحمل شد
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يك سكانس از فيلم منصور كه در جشنواره 
فجر امسال به نمايش درآمده است، در فضاي 
مجازي پخش شــد كه در آن شهيد منصور 
ستاري با عصبانيت وارد مراسم زيارت عاشورا 
و كالس اخالق مي شود و يقه يكي از پرسنل 
را مي گيــرد و باعث به هم خوردن مراســم 

مي شود.
هرچند با ديدن يك دقيقه نبايد قضاوت كرد، 
اما قطعا سازندگان فيلم نتوانسته اند شخصيت 
محبوب و كاريزماتيك شهيدمنصورستاري را 

به نمايش درآورند.
ستاري را كه من مي شناختم و سال ها با او در 
تعامل و ارتباط بودم، اگر هم عصباني مي شد، 
چنين رفتارهاي نامتعــادل و خارج از عرفي 
نداشت. اتفاقا آرامش در راه رفتن، در سخن 
گفتن، در دستور دادن و البته چهره صميمي 
و هميشه خندان از ويژگي هاي منحصربه فرد 
او بود كه گفت وگو با او را دلنشين تر مي كرد.

نكته ديگر اينكه هر چند گريم چهره محسن 
قصابيان، شباهتي به ستاري دارد، اما مالحت 
چهره نوراني و تو پُر ســتاري گم شــده فيلم 
اســت. از ســوي ديگر آنچه در بــاب لباس 
پوشيدن و آراستگي ستاري فيلم مي بينيم، 
با آراستگي، ابهت و ديسيپلين ستاري واقعي 
خيلي فرق دارد. نمي دانم مشــاوران نظامي 
فيلم چه كســاني بوده اند و چطور ســازمان 
عقيدتي سياســي كه متولي امور فرهنگي و 
هنري مربوط به ارتش است، نظارتي بر تهيه 
و توليد آن نداشته اســت؟ البته شنيدم تازه 
به خود آمده انــد و مي خواهند جلوي پخش 
آن را بگيرنــد، اما قطعا نــه مي توانند چون 
طرفشان ســازمان اوج اســت و نه آبي را كه 
ريخت مي تــوان جمع كرد. حــاال بماند كه 
چطور روحاني عقيدتي سياسي نمي داند كه 

پنجشنبه ها در ارتش تعطيل نيست و...
احتمــاال فيلم داراي موارد زيادي اســت اما 
فعال اين چند ســطر بماند اينجا به يادگار تا 

كل فيلم را تماشا كنيم و بيشتر حرف بزنيم.

روايتي تحليلي از سريال ها و فيلم هاي نامزد دريافت جايزه در اشكهاولبخندهايگويطاليي
هفتادوهفتمين مراسم جوايز گلدن گلوب

سهم تو، حق تو...
ماسكعنصرثابتجشنوارهسيونهمبود.فيلمهاييكهبهجشنوارهرسيدند
درروزهايساختباماسكوپروتكلغريبهنبودندواالنهمدرايامنمايش
فيلمهاحكايتماســكحكايتتكراروناچارياست.حاالبماندكهمردي
مثلبهروزافخميبهخودشاجازهميدهدكهماســكزدندرجشنوارهو
هرجايديگررااشتباهبخوانداماواقعيتايناستكهبهمددهميناجراي
پروتكلهاستكهميتواناميدداشتتاآمارمرگوميرهاازكروناكاهشيابد.
فارغازهمهاينهاامااگربخواهيمبلندبلندفكركنيموتااينجايجشنوارهكه
هنوزفيلمآيداپناهندهبهعنوانفيلميباشانسباالبرايدريافتسيمرغبه
نمايشدرنيامده،گزينههاييكهبرايدريافتسيمرغمحقهستندرافهرست

كنيم،بايداينمتنرااينگونهادامهدهيم:
دريافتسيمرغبلورينبهترينبازيگرنقشاولمردراهمميتوانبرايپرويز
پرستوييكنارگذاشتوهمبرايمحسنتنابنده.پرستوييدربيهمهچيز،
همهچيزداردوتنابنــدهدرروزيروزگاريآبادانثابتميكندكهبازيگري
درخونشاست.رضاعطاراندرشيشليكوروشنهرچندبازيهايخوبي
ارائهميدهدامابايدپذيرفتكهبرايرقابتباديگرانكارسادهايهمندارد.

درميانبازيگرانزنبرايدريافتسيمرغبايديكسيمرغازهمينحاالبراي
هديهتهرانيكنارگذاشت.تهرانيچهبهترينبازيگرزنجشنوارهبشودو

چهنه،نشاندادكهاوقواعدرابهخوبيميشناسدوبهاندازهآنهارارعايت
ميكند.بازيكمديالوگوسرشــارازحسعشقوتنفراودربيهمهچيزرا
نميتوانبهراحتيناديدهگرفت.شانسفاطمهمعتمدآرياهمبرايدريافت
سيمرغبهاحترامحضورودرخششهميشگياومحفوظاست.درسيمرغهاي
نقشمكملميتوانبههاديحجازيفر،بارانكوثــريومهتابنصيرپور
دربیهمهچيزفكركرد.نكتهمهماينكــهدركنارهمهاينگزينههااحتماال
حمايتهايفرامتنيازفيلمنرگسآبيارباعثميشودكهابلقدستباالييدر
رقابتبرايشكارسيمرغداشتهباشد.گروهيبهرانرادانوالنازشاكردوست

رابسيارمتفاوتميدانندوگروهيحضورهوتنشكيبارابسيارجالبتوجه
ميخوانند.البتهبايداعترافكردكهاين3نفربازيهايقابلقبوليدرابلق
ارائهدادندامابرايدريافتسيمرغبلورينبايدبهتوجهويژههيأتداورانبه

فيلمبسياراميدوارباشند.
فارغازاينحــدسوگمانهابايداينپيشبينيراهــمجديگرفتكهدر
صورتنرمالبودنشرايطبراياكرانوروزهايكمكروناميتوانحدسزدكه
شيشليكوگيجگاهوبیهمهچيز،گيشهبهنسبتتضمينشدهترينسبتبه

سايرفيلمهادارند.اينهاالبتهتنهاحدسوآرزواست.
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كيوسك

 دونالد ترامپ يك ســال پس از ورود به 
كاخ ســفيد، به ميــان كاركنان وزارت گزارش

خارجه آمريكا رفت تا نشان دهد براي 
آمريكاي ترامپ، ديگر ديپلماسي آن جايگاه گذشته را 
ندارد. بايدن اما از همين آغاز كار با حضور در وزارت 
خارجه، نشان داد كه آمده تا مسيري به كلي متفاوت 

از ترامپ پيش پاي آمريكا بگذارد.
رئيس جمهور جديد آمريكا، بازديد از ســازمان ها و 
نهادهاي دولتــي را از وزارت خارجه آغــاز كرد تا از 
»بازگشت ديپلماسي« به كانون سياست هاي دولت 
آمريكا بگويد. جو بايدن روز پنجشنبه به وقت آمريكا، 
به ساختمان وزارت خارجه رفت و از پايان دوره »اول 
آمريكا«، آنگونه كه دونالد ترامــپ تعيين كرده بود، 
خبر داد. بايدن بار ديگر شعاري را كه وعده اش را داده 
بود تكرار كرد: »بازگشت آمريكا«. بايدن سخنانش را 
اينگونه آغاز كرد: »آمريكا بازگشته است؛ ديپلماسي 
بازگشته است.« او ضمن انتقاد از سياست هاي ترامپ 
در عرصه سياســت خارجي اعالم كرد كه آمريكا بار 
ديگر به كانون سياست بين الملل بازگشته و قصد دارد 
اتحادهاي گذشته ازجمله اتحاد با اروپا و سازوكار دفاع 

جمعي ناتو را احيا كند.
جو بايدن خطــاب به ديپلمات هــاي وزارت خارجه 
آمريكا گفت: »من مي خواهم بــه آنهايي كه در اين 
ساختمان و در ســفارتخانه هاي ما در سراسر جهان 
فعاليت مي كنند، تأكيد كنم كه من به تخصص شما 
احترام مي گذارم و پشت شما هستم.« سخنان بايدن 
در تقابل آشكار با رويكرد ترامپ قرار مي گيرد. ترامپ 
بالفاصله پس از پيروزي در انتخابات، پست هاي متعدد 
وزارت خارجه را حذف كرد و تا مدت ها سفارتخانه هاي 
آمريكا در نقاط مختلف جهان را بدون سفير گذاشت. 
او ماموريتي را كه آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم، در 
جايگاه رهبري جهان براي خــود متصور بود به كلي 
كنار گذاشــت و از ضــرورت توجه بــه داخل گفت؛ 
سياستي كه معنايش به حاشيه راندن وزارت خارجه 

در تصميم سازي ها بود.

روسيه؛ همچنان دشمن شماره يك
براي آمريكا، روســيه هميشــه يك دشمن خارجي 
بوده است. در دنياي بعد از جنگ سرد، تنها در دوره 
4ساله رياست جمهوري ترامپ بود كه رويكرد دولت 
آمريكا در قبال روسيه به كلي تغيير پيدا كرد. روسيه 
در ســايه انزواگرايي آمريكا فرصت پيدا كرد در شرق 
اروپا و خاورميانه، حضور خود را مستحكم كند. بايدن، 

در ســخنانش تأكيد كرد كه دوره مماشات در برابر 
روسيه به سر آمده است. او گفت كه در تماس تلفني 
با والديمير پوتين به او گفته كه روزهاي كوتاه آمدن 
آمريكا در برابر رفتارهاي خصمانه روسيه و دخالت هاي 
اين كشور در انتخابات و حمالت ســايبري گذشته 
است. بايدن گفت كه روســيه بهاي اقدامات خود را 
خواهد پرداخت. او همچنين خواستار آزادي الكسي 
ناوالني، منتقد سرسخت پوتين، از زندان شد؛ سخناني 
كه با واكنش وزارت خارجه روسيه روبه رو شده است.

چين؛ ادامه سياست مهار
بسياري از تحليلگران سياست بين الملل معتقد بودند 
كه جايگزيني بايدن به جاي ترامپ در كاخ ســفيد، 
تغييري در سياســت خارجي آمريــكا در قبال چين 
ايجاد نخواهد كــرد. دوري بايــدن از جنگ تجاري 
قابل تصور اســت اما محور همان تــالش براي مهار 
پكن است. جو بايدن در سخنان خود گفت كه آمريكا 
در برابر »جاه طلبي هاي روزافــزون چين« مقاومت 
خواهد كرد. او از رفتارهاي تهاجمي چين در تجارت 
خارجي نيز انتقاد كرد و گفت كه كشــورش به دنبال 
مهار پكن خواهد بــود. رئيس جمهور آمريكا در عين 
حال بر ضرورت همكاري با چين در عرصه خلع سالح 

تأكيد كرد.

يمن؛ پايان حمايت از عربستان
بايدن از قبــل گفته بود كه اگر پايش به كاخ ســفيد 
برســد، به حمايت آمريكا از عربستان و فروش سالح 
به كشــورهاي عرب درگير جنگ يمن پايان خواهد 
داد. او در ســخنراني اش ضمن اعــالم پايان حمايت 
5ساله آمريكا از ائتالف عربي در يمن گفت: اين جنگ 
يك فاجعه انساني و اســتراتژيك ايجاد كرده است. 
اين جنگ بايــد پايان يابــد. رئيس جمهوري آمريكا 
بر ضرورت حمايت از تالش هاي ســازمان ملل براي 
برقراري آتش بس، ارسال كمك هاي انسان دوستانه 
و ازسرگيري مذاكرات بين طرف هاي درگير در يمن 
تأكيد كرد. جو بايدن همچنين تيموتي لندركينگ، 
سفير ســابق آمريكا در عربستان ســعودي و كويت 
را به عنوان نماينده ويژه در يمــن معرفي كرد. او در 
عين حال گفت كه از عربستان در مقابل »تسليحات 

ايراني« حوثي ها حمايت خواهد كرد.

آلمان؛ بازگشت سربازان آمريكايي
جو بايدن در اقدامي ديگر در راستاي تغيير سياست 
خارجي دونالد ترامپ، اعالم كرد كــه فرايند خروج 
هزاران نيروي آمريكايي از خاك آلمان را هم متوقف 
مي كند. او دســتور داد كه تعداد اين نيروها در همان 

سقف قبلي يعني ۳۶هزار نفر باقي بماند. ترامپ سال 
گذشته در تصميمي كه ناشي از تنش او با آلمان و ناتو 
تفسير شد، دســتور داده بود 1۲هزار نيروي نظامي 
آمريكا از خاك آلمان خــارج و حدود نيمي از آنها در 

نقاط ديگر اروپا ازجمله لهستان مستقر شوند.

پناهجويان؛ تغيير جهت معنادار 
تقابل با پناهجويان و مهاجران، يكي از محوري ترين 
سياست هاي ترامپ در طول حضور 4ساله اش در كاخ 
سفيد بوده است. در واقع، بخشــي از پايگاه رأي او به 
همين دليل بود كه او را در انتخابات ســال۲01۶ به 
هيالري كلينتون دمكرات ترجيــح دادند. بايدن در 
تصميمي كه به كلي با سياســت هاي ترامپ در تقابل 
است اعالم كرد كه در يك سال كاري پيش رو، دولت 
او به جاي 15هزار پناهجــو، 1۲5هزار نفر را پذيرش 
خواهد كرد. كاهش تعداد پناهجويان و ســختگيرانه 
كردن سياســت هاي مهاجرت، يكي از اركان وزارت 
خارجه دونالد ترامپ و مايك پمپئــو بود. لغو فرمان 
ترامپ بــراي جلوگيري از ســفر اتباع كشــورهاي 

مسلمان نيز اقدام ديگر بايدن بوده است.

ايران و افغانستان؛ غايبان بزرگ
بسياري منتظر نخستين سخنراني بايدن در زمينه 
سياســت  خارجي بودند تا بدانند بايدن قرار اســت 
در مورد ايران و افغانســتان چه مسيري را در پيش 
بگيرد. اما او نامي از اين دو كشــور در سخنان خود 
نبرد. تنها يك بار از »تسليحات ايراني« نام برد و آن 
هم در اعالم حمايت از عربستان. پيش از اين، هربار 
ترامپ در مورد سياست خارجي سخن مي گفت، نامي 
هم از ايران مي برد. ترامــپ در واقع ايران را به عنوان 
دشمن شــماره يك آمريكا، جايگزين روسيه كرده 
بود. به اعتقاد بســياري از تحليلگــران، نام نبردن از 
ايران از ســوي بايدن به اين معناســت كه او ديگر 
تحــوالت خاورميانــه را از دريچه ايــران نمي بيند. 
به عبارت ديگر، از نظر بايدن ديگر ايران قرار نيســت 
نقش آن »نيروهاي اهريمني« را در سياست خارجي 
آمريكا بازي كند؛ عبارتي كه پيــش از اين بارها در 
دولت ترامپ مورد اســتفاده قرار گرفته بود. در مورد 
افغانستان اما بسياري معتقدند كه دولت آمريكا هنوز 
به جمع بندي الزم نرسيده است. آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه آمريكا، هفته گذشــته اعــالم كرد كه دولت 
بايدن در حال بررسي توافق ميان واشنگتن و طالبان 
است؛ اظهارنظري كه احتمال بازنگري در اين توافق را 
افزايش داده است. بايدن با اين حال، زلماي خليلزاد 
را به عنوان فرستاده ويژه در امور افغانستان همچنان 

حفظ كرده است.

نيويورك تايمــز در گزارش مفصلي به 
داليل موفقيت دولت چيــن در مهار 
بحران اقتصادي ناشي از كرونا پرداخته 
است. به نوشته اين روزنامه كمك بخش 
خصوصي باعث شد تا دولت چين بتواند 
از بحران اقتصادي اخيربه سالمت عبور 
كند؛ كمكي كه البته به اجبار و دستور 
حزب كمونيست چين اتفاق افتاده است. 
فعاالن بخش خصوصي چين به نيويورك 
تايمز گفته اند كه شامگاه 12 ژانويه 2020 
دستور حزب كمونيست براي همكاري 
با دولت در حوزه هاي مختلف دريافت 
كرده اند. آنها گفته اند كه خواست دولت 
به اجبار بوده اما اكنون آنها خرسندند 
كه توانســته اند به مهار بحران كمك 

كنند. 

روزنامه فايننشال تايمز]انگليس[

 روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

قطع اينترنت در ميانمار

بخش خصوصي، عامل موفقيت 
چين در مهار كرونا

نظاميان كودتاچــي در ميانمار، براي 
جلوگيري از موج اعتراض ها عليه خود، 
شبكه هاي اجتماعي از جمله فيسبوك و 
پيام رسان ها از جمله واتساپ را مسدود 
كرده اند. نيمي از جمعيت ميانمار يعني 
حدود 2۳ ميليون نفر از آنها از فيسبوك 
استفاده می كنند. براي مردم اين كشور 
اينترنت برابر با فيسبوك است و بيشتر 
وقت خود را در اين شــبكه اجتماعي 
مي گذرانند. كمی بيــش از ۴0 درصد 
از جمعيت اين كشــور آسيای جنوب 
شرقی از اينستاگرام و واتساپ استفاده 

می كنند. 

جهان نما

بحران كرونا، فرصت قدرت  گيري 
راست هاي افراطي اروپا

همه گيري كرونا در يك سال گذشته اين فرصت را به احزاب راست 
افراطي اروپا داده تا در صحنه سياسي كشورها، خودي نشان بدهند. 
نااميدي مردم از ناكارآمدي سياست هاي دولت ها براي مقابله با اين 
بيماري، زمينه را براي فعاليت گروه هاي تندرو از فرانســه گرفته تا 
روماني فراهم كرده اســت. به گزارش الجزيره، بررسي اينكه چطور 
همه گيري كرونا ممكن است رأي دهندگان را به سمت احزاب راست 
تندرو متمايل كند، مي تواند دورنمايي از وضعيت سياسي اين قاره را 

در سال هاي آينده ترسيم كند.
نگاهي به صحنه سياسي كشورهاي اروپايي نشان مي دهد كه گرايش 
مردم به احزاب تندرو رو به افزايش است. سهم حزب راست افراطي 
»چگا« در انتخابات رياســت جمهوري اخير پرتغــال كه با توجه به 
محدوديت هاي كرونا فقط ۳0درصد مردم در آن مشــاركت كردند، 
11.9درصد بود. درحالي كه اين حزب در انتخابات  سراسري قبلي در 
ســال۲019 فقط 1.۳درصد آرا را به دست آورده بود. در سوي ديگر 
اروپا، حزب گمنام »اتحاد براي وحدت مردم روماني« 9درصد آرا را 
در انتخابات هاي سراسري ۲ ماه پيش به دست آورد تا چهارمين حزب 
قدرتمند در پارلمان روماني باشد. نااميدي مردم از عملكرد دولت براي 
مهار كرونا از داليل محبوبيت اين حزب عنوان شده است. در فرانسه 
كه سال آينده شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري خواهد بود، 
محبوبيت مارين لوپن، رهبر حزب راست تندرو »جبهه ملي« افزايش 
يافته و او به امانوئل مكرون، رئيس جمهور فعلي اين كشور نزديك شده 
است. در همسايگي فرانسه، ميزان حمايت از حزب »برادران ايتاليا« 
نسبت به سال گذشته بيش از دوبرابر شده و از ۶درصد به 15درصد 
رسيده است. در همين حال در بلژيك، حزب راست »والمز بالنگ« با 
محبوبيت ۲۶.۳درصدي فقط ۶درصد از رقيب اصلي خود فاصله دارد.

در اســپانيا نيز پيش بيني مي شود حزب راســت افراطي »ُوكس« 
حدود 10كرسي پارلمان كاتالونيا را در انتخابات منطقه اي 14فوريه 
)۲۶بهمن( به دست بياورد. اين يك دستاورد بزرگ براي اين حزب 
خواهد بود؛ جايي كه جدا از تأثير كرونا،  جنبش استقالل طلبی در 

سال۲017 حس مي شود.

دست كم بخشي از دستاوردهاي حزب هاي افراطي به كالفگي مردم از 
طوالني شدن شيوع كرونا نسبت داده شده است، اما به اعتقاد جين ايو 
كموس، دانشمند علوم سياسي فرانسه، نسبت دادن اين دستاوردها 
در سرتاسر اروپا به كرونا به نوعي ساده انگاري است. ممكن است در 
پرتغال و فرانسه مردم به دليل مديريت ناكارآمد رهبران فعلي به جناح 
راست افراطي روي آورده باشند، اما اين تنها دليل نيست. مهاجرت، 
اقتصاد و جنايت، عوامل مهم ديگري هســتند كــه در رقابت هاي 
انتخاباتي تأثيرگذار بوده است. در فرانسه نيز بايد تأثير سكوالريسم 
را درنظر داشت. ضمن اينكه جريان هاي افراطي در همه كشورهاي 

اروپايي موفق نبوده اند؛ ازجمله در استوني.
با اين حال بعيد است كه راســت هاي افراطي از فرصت كرونا براي 
رساندن پيام خود اســتفاده نكنند. كموس معتقد است كه احزاب 
راســت افراطي در بلندمدت از موقعيتي كه كرونا ايجاد كرد، سود 
خواهند برد. برخي از سياست هايي كه به دنبال كرونا اجرا شد مانند 
بستن مرزها ازجمله آرمان هايي بود كه اين گروه ها هميشه مدافع 
آن بودند. جوليانا ســانتوس والگرن از افسران شبكه اروپايي مقابله 
با نژادپرســتي )ENAR( نيز مي گويد: »ديالوگ راست هاي تندرو 
هميشه يكسان است؛ آنها فقط قالب ها را عوض مي كنند. زماني از 
مشكالت اقتصادي يا مهاجرت مي گفتند، حاال موضوع همه گيري 
فرصت دوباره به آنها داده تا خودشــان را مطرح كنند. عالوه بر آن، 
نبود سياست هاي روشن و شايعه پراكني درباره كرونا زمينه را براي 
انتشار اطالعات نادرســت فراهم كرده و اين همان چيزي است كه 

راست گرايان افراطي به آن نياز دارند.« 

ظهور جنبش هاي جديد در اروپا و آمريكا
نتايج تحقيقي كه از ســوي وزارت خارجه آلمان انجام شده حاكي 
از ظهور يك جنبش راست افراطي جديد از سال۲014 تاكنون در 
اروپاست. اين جنبش »بدون رهبر، فراملي، معتقد به آخرالزمان و 
خشونت طلب« است. براســاس اين تحقيق كه پاييز امسال منتشر 
شد، راست گرايان افراطي در اروپا و آمريكا در حال توسعه شبكه هاي 
خود در جهان هســتند. در طول يك ســال گذشــته اين گروه از 
فرصت همه گيري براي افزايش طرفداران خــود در بين منتقدان 
محدوديت هاي مقابلــه با كرونا و واكسيناســيون و تئوري پردازان 
توطئه استفاده كرده  است. اين مطالعه از سوي پروژه مقابله با افراط 
گرايي )Counter Extremism Project( كه يك نهاد غيرانتفاعي 
است، در آلمان، فرانســه، انگليس، سوئد، فنالند و آمريكا اجرا شده 
است. طرفداران جنبش جديد به تئوري ناسيوناليستي »جايگزيني 
بزرگ« اعتقاد دارند؛ به اين معنا كه خارجي ها در حال گرفتن جاي 
سفيدپوستان در اروپا هستند. گزارش پروژه ضدافراط گرايي حاكي 
است كه اعضاي اين جنبش بيشتر مرد هستند، اما مواردي از حضور 
زنان هم گزارش شده است. هايكو ماس، وزير خارجه آلمان معتقد 
است: »افراط گرايي جناح راســت، بزرگ ترين تهديد براي جامعه 
ما در سرتاسر اروپاست.« او با هشــدار نسبت به رشد جريان راست 
افراطي در ســطح بين المللي اضافه كرد: »آلمان در حال بررســي 
راه هاي مقابله با اين خطر با همكاري ديگر كشورهاي عضو اتحاديه 

اروپا است.« 
مقام هاي آلمان از زمان قتل والتر لوبكه، سياســتمدار محافظه كار 
اين كشور و حمله به كنيسه يهوديان در شهر هاله از سوي گروه هاي 
راســت افراطي كه هر دو در ســال۲019 اتفاق افتاد، تحقيقات در 
مورد رشد جريان راست افراطي زيرزميني در اين كشور بيشتر كرده 
است. گزارش هاي دولت آلمان نشــان مي دهد كه در نيمه نخست 
ســال۲019 حدود 9هزار حمله از ســوي افراد و گروه هاي راست 
افراطي در اين كشور صورت گرفته كه نسبت به سال قبل از آن هزار 
مورد افزايش داشته است. سردهندگان شعارهاي ضد يهودي، امسال 
پاي ثابت تجمع هاي اعتراضي آلمان در مخالفت با محدوديت هاي 

كرونا بوده اند.

خبر ترور لقمان ســليم، نويســنده 
سياسي لبناني توسط افراد ناشناس به خاورميانه

شوكي جديد براي جامعه مصيبت زده 
اين كشور تبديل شده است. جنازه سليم، صبح روز 
پنجشنبه داخل خودروي شــخصي وي در يكي از 
روستاهاي جنوب لبنان پيدا شد. رشا االمير، خواهر 
اين نويسنده لبناني در نخستين اظهارات رسانه اي 
پس از انتشار خبر ترور گفته اســت: »لقمان براي 
ديدار با يكي از دوستانش به روستاي عدوسيه رفت 
و قرار بود شبانه به بيروت بازگردد. تماس هاي ما با او 
از ســاعات مياني شب قطع شــد و به دليل نگراني 
تالش كرديم از طريق ارتباط با دوستان و آشنايان، 
خبري از او به دست آوريم؛ اما اين تالش ها بي نتيجه 

بود.«
براساس گزارش پليس لبنان، لقمان سليم با شليك 
5گلوله به سر و كمرش به قتل رسيده است. روزنامه 
العربي الجديد در گــزارش خود با اشــاره به پس 

لرزه هاي اين حادثه در لبنان مي نويسد: »نگراني ها از 
بازگشت موج قتل هاي زنجيره اي براي حذف فعاالن 
و منتقدان در محافل سياســي لبنان شدت گرفته 
اســت؛ موجي كه با پايان جنگ داخلي در دهه80 
خاتمه يافته بود.« طي 48ساعت گذشته تقريبا تمام 
مقامات و احزاب سياسي نسبت به اين حادثه واكنش 
نشان د اده اند؛ از رئيس جمهور و نخست وزير مكلف 

گرفته تا رهبران احزاب و حتي نمايندگان مجلس.
در اين ميان تالش برخي جريانات سياســي براي 
اســتفاده از اين حادثه به منظور تسويه حساب هاي 
جناحي، نگراني ها درباره تحوالت پيش روي لبنان را 
دو چندان كرده است. نقطه آغاز اين موج به مواضع 
احزاب راســت افراطــي لبنان )نيروهــاي لبناني، 
كتائب و...( بر مي گردد؛ مواضعــي كه در آن بدون 
ارائه هيچ دليل و يا سندي، از نقش حزب اهلل لبنان 
در ترورهاي سياسي ســخن گفته شده است. براي 
مثال؛ نديم الجميل، از سران حزب كتائب )مشهور 
به فاالنژهاي لبنان( با طرح چنين اتهاماتي مدعي 
شــد: چه جرياني غير از يك حزب شبه  نظامي قادر 
است چنين ترورهايي را سازماندهي كند؟ الجميل 

پيش از اين نيز ادعا كرده بود حزب اهلل، عامل  اصلي 
حادثه انفجار بندر بيروت اســت؛ ادعايي كه البته 
هرگز موفق به اثبات آن نشد. از سوي ديگر، سمير 
جعجع، رهبر حزب نيروهاي لبناني )راست افراطي 
مسيحي( و  يكي از رقباي قديمي ميشل عون براي 
رياســت جمهوري لبنان نيز لقمان سليم را »شهيد 
آزادي بيان« دانسته و وعده داده: اينگونه اقدامات 
عليه آزادي شــهروندان لبناني بي پاســخ نخواهد 
ماند. جعجع در ســال1994 به دليل نقش وي در 
آغاز جنگ داخلي لبنان، به 10سال زندان محكوم 

شده بود.
وئام وهاب، رئيس حزب وحدت عربي با اشــاره به 
فضايي كه پس از ترور لقمان ســليم، توسط برخي 
از جريانات سياسي عليه حزب اهلل شكل گرفته است 
در توييتر خود نوشت: »دقيقا در شرايطي كه به نظر 
مي رســد با تغيير معادالت بين المللي و منطقه اي 
لبنان در مســير كاهش تنش قــرار دارد، ناگهان با 
يك ترور مشــكوك جرقه درگيري هــاي بي پايان 
داخلي زده مي شــود. در ترورهاي سريالي دهه80 

سوريه و حاال در موج جديد ترورها، حزب اهلل بدون 
ارائه هيچ سند و مدركي متهم مي شود. هدف از اين 
طرح خطرناك به زانو درآوردن لبنان و جلوگيري از 
تشكيل دولت اســت.« فيصل عبدالساتر، تحليلگر 
مشــهور لبناني نيز با اشــاره به همين موضوع در 
گفت وگو با تلويزيون دولتي لبنان مي گويد: »ترور 
يك نويسنده چه فايده اي براي حزب اهلل يا هر حزب 
مطرح ديگري در لبنان خواهد داشــت؟ ده ها نفر 
روزانه با استفاده از تندترين عبارات و اتهامات عليه 
حزب اهلل موضع گيري مي كنند؛ براساس چه منطق 
و عقالنيتي مي توان ترور يك نويســنده نه چندان 

مشهور را به حزب اهلل نسبت داد؟« 
اگرچه ميشل عون در پيام خود، فرمان بررسي فوري 
اين پرونده و شناســايي عامالن ترور را صادر كرده 
است، اما واكنش رسانه ها و شــبكه هاي اجتماعي 
لبناني نشان مي دهد هيچ اميدي به كشف واقعيت 
اين حادثه از طريق تحقيقات رســمي وجود ندارد. 
جالب آنكه ترور لقمان سليم، دقيقا با گذشت ۶ ماه 
از انفجار بندر بيروت رخ داده اســت؛ انفجاري كه 

واكنش ها به سخنان بايدن
ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين:

از حرف هــاي تهاجمــي و 
لفاظي هاي غيرسازنده بايدن 
متأسفيم. هر نشــانه اي از 
اولتيماتوم براي ما پذيرفتني 
نيســت. ما پيش تر هم اعالم كرده ايم كه به 
اينگونه ســخنراني ها توجــه نمي كنيم. 
اميدواريم دو طرف اختالف ها را كنار بگذارند 

و در مسائل مشترك با هم همكاري كنند.

ونگ ونبين، سخنگوي وزارت خارجه چين: 
چين و آمريكا دو كشور بزرگ 
هســتند و منافع مشترك 
زيادي دارند. در عين حال، ما 
وظيفه مشتركي براي حفظ 
صلح و امنيت جهاني داريم. طبيعي است كه 
اختالفاتي هم داشــته باشــيم اما منافع 
مشترك ما بسيار بيشتر از اختالفاتمان است. 
همكاري ميان ما در نهايت به نفع هر دو طرف 

است.

انور قرقاش، وزير مشاور در سياست خارجي 
امارات: 

امارات دخالتش در يمن را از 
سال گذشته متوقف كرده 
اســت. ما اصرار داريم كه 
جنگ يمن متوقف شــود. 
امارات از تالش هاي ســازمان ملل در يمن 
حمايت مي كند و به دنبال راهكاري براي صلح 
است. امارات خود كمك هاي بشردوستانه 

بسياري به يمن داشته است.

محمد عبدالسالم، سخنگوي جنبش انصاراهلل: 
راهكار واقعي براي صلح در 
يمن، توقف »تجاوز نظامي و 
محاصره« است؛ دو گزينه اي 
كه با مقاومت تاريخي مردم 
يمن طي سال هاي گذشته با شكست مواجه 
شــد. تأكيد مي كنيم كه صلح، بدون توقف 
تجــاوز بر قرار نمي شــود و تــا آن زمان، 
موشك ها و تســليحات يمن براي دفاع از 

امنيت اين كشور آماده خواهد بود.

علي مراد، تحليلگر لبناني: 
پيش از عجله براي استقبال از 
تصميــم بايــدن بايد اين 
مالحظات را در نظر داشته 
باشــيم: او از توقف حمايت 
آمريكا براي »عمليات هاي تهاجمي« در يمن 
سخن گفته است. منظور از عمليات تهاجمي 
چيست؟ براســاس چه معيارهايي، عمليات 
هجومي از دفاعي تشخيص داده مي شود؟ آيا 
آمريكا به نقش خود براي محاصره يمن ادامه 

خواهد داد؟

مايك پمپئو، وزير خارجه پيشين آمريكا: 
وقتي بايدن از بازگشــت 
آمريكا سخن مي گويد، آيا 
منظورش اين اســت كه به 
چين اجازه مي دهد از روي ما 
رد شود، ميليون ها شــغل را در مكان هايي 
مانند كانزاس و كارولينــاي جنوبي از بين 
ببرد؟ اميدوارم منظور او از بازگشت، چنين 
چيزي نباشــد. دولت ما 50سال سياست 
شكست خورده آمريكا در قبال چين را جدي 
گرفت، آن را معكوس كــرد و محافظت از 
آمريكايي هــا در برابر تهديــدات حزب 

كمونيست چين را در اولويت قرار داد.
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   لقمان سليم ، نويسنده نه چندان شناخته شده
لقمان سليم از شيعيان لبنان بود كه در منطقه ضاحيه بيروت متولد شد. او در جواني با يك 
مستندساز آلماني ازدواج كرده و براي تحصيالت در رشته فلسفه، عازم فرانسه شد. سليم 
همزمان با تحصيالت، انتشاراتي فرهنگي را براي ترويج زبان و هنر عربي در فرانسه تاسيس 
كرد؛ انتشاراتي كه اداره اش، پس از بازگشت سليم به ضاحيه بر عهده خواهر او قرار گرفت. او 
از سال2011 و با آغاز بحران سوريه، به تدريج از مواضع رسمي حزب اهلل فاصله گرفته و به منتقد 

اين حزب تبديل شد. سليم همچنين يك مركز تحقيقاتي كوچك با عنوان »پژوهش ها و اسناد« را در نزديكي خانه اش در 
ضاحيه اداره مي كرد كه توليداتي محدود عليه مواضع سياسي و اجتماعي حزب اهلل داشت. با وجود اين سليم هرگز جايگاه 
ويژه اي در صف منتقدان حزب اهلل نداشته و چهره شناخته شده اي در اين حوزه به شمار نمي آمد. او سرانجام در بامداد روز 

پنجشنبه، در خودروي شخصي خود با شليك ۴گلوله به سر و يك گلوله به كمر كشته شد.

جو بايدن با حضور در وزارت 
خارجه آمريكا، سمت و 

 سوي تازه سياست خارجي
اين كشور را اعالم كرد

لبنان در نقطه انفجار 
 ترور يك نويسنده لبناني احتمال بازگشت قتل هاي زنجيره اي 

و بحراني  تر شدن وضعيت اين كشور را جدي تر كرده است

نه تنها عامالن مستقيم و غيرمستقيم آن شناسايي 
نشده اند، بلكه حتي علت قطعي حادثه نيز همچنان 

روشن نيست.

فروپاشي اقتصادي و خشم مردم
بدون شــك واكنش هــاي مردمي و رســانه اي به 
حادثه ترور لقمان ســليم را نمي توان بدون درنظر 
گرفتن وضعيت آشفته اين كشور از منظر اقتصادي 
و اجتماعي درك كــرد؛ وضعيتي كه بســياري از 
تحليلگــران آن را با عنوان »فروپاشــي تدريجي« 
توصيف مي كننــد. هم اكنون براســاس آمارهاي 
رسمي، جمعيت زير خط فقر لبنان ظرف يك سال 
از 8درصد بــه ۲۳درصد افزايش يافته اســت. اين 
فرايند به موازات ســقوط بي سابقه ارزش لير مقابل 
دالر بوده كه تــورم 144درصدي را بــراي اقتصاد 
لبنان به دنبال داشته است. همزمان با اين مشكالت، 
بخش اعظم بانك هــاي لبناني به دليــل رويارويي 
با خطر ورشكســتگي، قادر به تامين ســپرده هاي 
مردمي نبوده و براساس دســتور بانك مركزي اين 
كشور، ماهانه تنها مبلغ محدودي )معادل 100 الي 
۳00دالر( را در اختيار هر شــهروند قرار مي دهند. 
تمام اينها در حالي اســت كه بانــك مركزي لبنان 
نسبت به پايان ذخاير ارزي هشدار داده و خواستار 
كاهش حمايت هاي دولتي و ارزي از كاالهاي اساسي 
نظير نان و يا برخي داروها شده است. از سوي ديگر 
مذاكرات براي تشــكيل دولت جديد لبنان پس از 
انفجار بندر بيروت همچنان بي نتيجه مانده و البته 
چشم انداز روشــني هم براي مذاكرات اين كشور با 
صندوق بين المللي پول به منظور دريافت وام جديد 
وجود ندارد. در چنين شرايطي، بار ديگر تظاهرات 
خياباني در اعتراض به گراني و عدم تشكيل دولت در 
مناطق شمالي لبنان، نظير شهر طرابلس آغاز شده؛ 
تظاهراتي كه به دليل برخورد خشونت آميز پليس 
و برخي معترضان تا كنون ۳كشــته و ده ها مجروح 
داشته است. عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه رأي 
اليوم با اشاره به اين شرايط مي نويسد: ترور مشكوك 
لقمان ســليم مي تواند جرقه اي براي انفجار شرايط 

داخلي لبنان باشد. 

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

 پايان سياست 
» اول آمريكا«

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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170سالپسازاصالحات»وقايعاتفاقيه«

3سال از پادشاهي ناصرالدين شاه مي گذشت كه اميركبير 
دستور داد روزنامه اي راه بيندازند؛ روزنامه اي كه گفتمان 
عدالتخواهي مطلوب امير را تقويت كند. از اين رو بود كه 
دقيقا 170سال پيش، در چنين روزي نخستين شماره 
روزنامه »وقايع اتفاقيه« به كوشش اميركبير از چاپخانه 
ســنگي بيرون آمد و در تهران دست به دست شد. پيش 
از »وقايع اتفاقيه« چشــم ايرانيان به نخســتين نشريه 
فارسي زبان كه »كاغذ اخبار« نام داشت و روزنامه اي ديگر 

كه به زبان آشوري منتشر مي شد، روشن شده بود و حاال، روزنامه امير، سومين 
نشريه ايران بود. طراحي گرافيك »وقايع اتفاقيه«، تازگي داشت به ويژه اينكه 
خوشنويسي خط نستعليق كه هنوز هم در عنوان برخي روزنامه ها از آن استفاده 

مي شود، از همين جا پا گرفت.
اما اميركبير چه هدفي را از انتشــار »وقايع اتفاقيه« دنبــال مي كرد؟ او براي 
اصالحاتش، به خبرنامه اي احتياج داشــت. ميرزامحمدتقي خان، طي 3سال، 
درحالي كه قلبش مملو از حس ميهن پرستي و ايران دوستي بود و از سوي ديگر 
با انواع دشمني ها روبه رو مي شد، هر آنچه كه براي تضعيف قدرت مطلقه حاكم 
الزم بود، صورت داده بود؛ حقوق ماهانه شاه و ديگر درباريان را به شدت كاهش 
داده بود، دربرابر رشوه خواران و رانت خواران و درباريان مفت خور و بي مصرف 
ايستاده بود، دارالفنون و وقايع اتفاقيه را تاسيس كرده بود، در برابر دولت هاي 
خارجي سلطه گر ازجمله روس و انگليس و ســفراي خودكامه آنها استقامت 
ورزيده بود و از عزت و شرف مردم و باورهاي فرهنگي و مذهبي و اجتماعي آنان 
صيانت كرده بود. افســوس كه زور و زر و تزوير بر صداقت و خدمت و شفافيت 
در اغلب دوران ها غالب بوده و سالطين و منسوبان آنها با پوشش »ظل اهلل« و 
»ظل السلطان« سعي در فريب مردم و توسعه قدرت و انباشت اموال و دارايي 
خود و تاراج اين ملت مظلوم و بي پناه داشته اند و همواره خائنين به ملت را بر 
خادمين واقعي مانند اميركبيرها غالب كرده اند. اقدامــات امير كه به مفهوم 
واقعي كلمه، مرد اصالحات واقعي بود، تحمل نمي شــد و او كه در هزاوه اراك 
به دنيا آمده بود در حمام فين كاشان به قتل رســيد. اما روزنامه اش چه شد؟ 
»وقايع اتفاقيه« كه در راستاي تقويت گفتمان اصالحات اميركبير و در مسير 
پيشرفت كشور منتشر مي شد، به دســت فرزند قاتل او افتاد. قرار بود عالوه بر 
رســم، اســمي هم از امير و اصالحاتش به جا نماند؛ ازاين رو روزنامه »ايران« 
جايگزين و 57سال منتشر شــد تا تنها نقطه نوراني حكومت سالطين نااليق 

150ساله قاجار در ميدان رسانه نيز رنگ ببازد.
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  بهروز افخمي مثل راننده اي شــده كه 
در الين مخالف اتوبــان مي راند و معتقد 
است بقيه در حال طي كردن مسير اشتباه 
هســتند. راندن در خالف جهت، آن هم با 

سرعت مرگبار، خيلي زود توجه همه را 
به خود جلب مي كند. حاال و در آستانه 
يكســالگي بحراني كه كرونا در سراسر 

جهان به راه انداخته، بهروز افخمي بدون ماسك مقابل دوربين 
نشسته و مصاحبه كرده؛ مصاحبه اي كه تا دلتان بخواهد در فضاي 
مجازي چرخيده است. به اعتقاد افخمي، كرونا يك برنامه جهاني 
وحشت بوده كه احتماال با اهداف سياسي توسط آمريكا و انگليس 
طراحي شده است. )حاال اينكه كرونا از چين بيرون آمده و سراسر 
جهان را آلوده كرده و به آمريكا و انگليــس هم لطمات فراواني 
زده هم اهميتي ندارد(. اين همه خسارت و جان باختن انسان ها 
همه توطئه اي طراحي شده از ســوي آمريكا و انگليس بوده و ما 
هم بي خود و بي جهت كاسه داغ تر از  آش شده ايم. ماسك زدن و 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي هم بخشي از برنامه جهاني وحشت 
است كه قدرت هاي بزرگ طراحي كرده اند. بايد بي خيال همه  چيز 
شويم و راحت و سبكبال به زندگي عادي مان مثل دوران قبل از 
كرونا ادامه دهيم. حرف هاي غيرقابل نقد افخمي مثل فيلم هاي 
غيرقابل نقد اســت. اين ميزان »كول« بــودن و جدي نگرفتن 
همه  چيز، اين ميزان توهم توطئه دربــاره بحراني كه كل دنيا را 
تحت تأثير قرار داده و اين ميزان حرف شاذ زدن، جايي براي نقد 
جدي باقي نمي گذارد. البته افخمي قبال هم مشابه اين حرف ها را 
زده بود و ظاهرا به گفته هايش ايمان دارد. موضوع چيست؟ ما را 
سر كار گذاشته؟ قصد جلب توجه و ديده شدن دارد؟ نمي توان با 
قاطعيت به اين پرسش ها پاسخ داد. به خصوص اگر بدانيم گوينده 
اين حرف ها يكي از باهوش ترين فيلمسازان بعد از انقالب است. 
صاحب آن هوش درخشان، در روزگار جواني به جنگ خرافه هاي 
روشنفكري مي رفت و حرف هاي جالب توجهي هم مي زد. يكي از 
نخستين فيلمسازاني بود كه پس از انقالب مرز ميان فيلم هنري 
و فيلم تجارتي را برداشت و قبح ســتايش از سينماي آمريكا را 
شكست. بهروز افخمي در دهه70 فيلمساز خوبي بود كه بيشترين 
و بهترين بهره را از حضور نعمت حقيقي گرفت و فيلم هاي خوبي 
هم ســاخت؛ »عروس«، »جهان پهلوان تختي« و »شوكران«. 
نماينده مجلس ششم كه در تنها نطق پيش از دستورش جوري 
خارج از قاعده )با معيارهاي 20سال پيش( حرف زد كه صداي 
نمايندگان اصالح طلب را هم درآورد. در حوزه سياســت و هنر 
افخمي خيلي وقت ها مواضع غيرمتعارف گرفته ولي اين بار درباره 
موضوعي حرف زده كه مستقيما با جان انسان ها سر و كار دارد. 
كرونا شوخي بردار نيست و با نظريه هاي برخاسته از توهم توطئه 
نمي شــود با آن مقابله كرد. اين ديگر ميدان سياست نيست كه 
بشود فاصله ميان جبهه مشاركت با جبهه پايداري را به سهولت 
طي كرد و آب هم از آب تكان نخورد. اين دعوت عام به خودكشي 

است؛ دهن كجي به تخصص و خود را مركز عالم پنداشتن.
  بهروز افخمي 20ســال است فيلم خوب نســاخته ولي در 
اين 2دهه فقط درباره فيلم هاي خوب دهه هفتادش نوشــته ام. 
هيچ وقت پيشــقدم نوشــتن درباره فيلم هاي ضعيفي كه بعد 
از فيلم درخشان شــوكران ساخته، نشــدم. و راستش سليقه 
سينمايي اش همچنان برايم مطلوب است. ازجمله فيلمسازاني 
است كه محضرش گرم و لذتبخش اســت. همه مواضع غريب 
و تغيير جهت هاي سياســي و رفت وآمدهايش ميان جناح ها و 
همسويي اش با قدرت و كنار آمدنش با راديكال ها و... را به خاطر  
روزگاري كه فيلم هاي خوبي مي ساخت، و كاراكتر آرتيستيك 
جالب توجهش، بخشــيديم و با آن كنار آمديــم. اين يكي اما 
شوخي هولناكي است. اين ميزان »حسن عباسي وار« حرف زدن 
و اين ميزان بي مسئوليتي و ايســتادگي مقابل عقالنيت، قابل 
درك نيســت. نمي توانم بپذيرم كه افخمي اين حرف ها را براي 
جلب توجه مي زند. او همين االن هم تريبون زياد دارد و اساســا 

نيازي به اين حرف هاي عجيب نيست.
  افخمي به گفته خودش در حال ســاخت يك ســريال است. 
نمي دانيم سر صحنه سريالي كه كارگردانش  نه تنها به ماسك زدن 
اعتقادي ندارد بلكه كل ماجرا را حاصل توطئه آمريكا و انگليس 
مي داند، چه رخ مي دهد. كاش مي توانستيم با حرف هاي افخمي 
كنار بياييم. كاش قدرت متقاعد كردن مان را داشــت؛ حيف كه 
نمي توانيم و نمي شود. اميدواريم براي عوامل سريال تازه افخمي 
اتفاق هاي تلخي نيفتد و رسانه ها هم هر حرف نامربوط چهره هاي 
مشهور را در حوزه هايي كه در آنها فاقد تخصص و دانش هستند، 
منتشــر نكنند. اميدواريم هيچ كس شوخي هولناك كارگردان 
شــوكران را جدي نگيرد. راندن در خالف جهــت اتوبان فقط 
جان راننده خطاكار را به خطر نمي اندازد، بقيه هم جانشان در 

خطر است.

سعيدمروتينقد و نظر
روزنامه نگار

نفوذيكهكرهنديبهخانهخود
قاضيآباد:مــردي در هند پــس از اينكه گروهــي تبهكار و 
هكر ماه ها از حســاب بانكي اش برداشــت مي كردند سرانجام 
متوجه شد اين گروه تبهكار در واقع پســر 11ساله خود اوست. 
به گزارش آديتي سنترال، راجي كومار پيش از اينكه به ماجراي 
اين سرقت هاي اينترنتي پي ببرد بار ها از سوي اين هكر ها تهديد 
شده بود درصورتي كه يك ميليون روپيه ديگر نپردازد عكس هاي 
خصوصي او را منتشر خواهند كرد. هكر هاي ياد شده كه در واقع پسر 
خود مالباخته بود اطالعات اكانت هاي او را دست كاري مي كردند.

درخواستمافياازآمبوالنسها
ناپل: اعضاي يك باند مافيا در ايتاليا  راننده هاي آمبوالنس هاي 
بيمارستان ها را تهديد كردند كه درصورت روشن كردن آژير 
آمبوالنس با آنها برخوردي جدي خواهنــد كرد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين افراد به دليل شباهت صداي آژير آمبوالنس 
با آژير خودرو هاي پليس بارها به دردســر افتاده و بنابراين با 
تهديد تالش مي كنند راننده ها را از دست به آژير شدن منصرف 
كنند. پس از اين تهديد ها برخي آمبوالنس ها در شــهر ناپل 

ايتاليا با اسكورت پليس در شهر تردد مي كنند.

ممنوعيتگوشيدرمدارسچين
پكن: وزارت آموزش چين گفته اســت دانش آموزان چيني 
حق اســتفاده از تلفن موبايل در مدارس را نخواهند داشت. 
دانش آموزان بدون مجوز كتبي مادر و پدرهاي خود همچنين 
نمي توانند موبايل هاي خود را به مدرســه ببرند. به گزارش 
اينديپندنت، مقام هاي چينــي مي گويند دليل اين كار آنها، 
مراقبت از بينايي، بهبــود تمركز و جلوگيــري از اعتياد به 
اينترنت است. به والدين گفته شــده تا راه هاي ديگري براي 

ارتباط با بچه ها در زمان حضور آنها در مدارس بيابند.

صيد250هزارپونديماهيگيرفقير
ناخون:ماهيگير فقيــري در تايلند پس از صيــد يكي از 
گران قيمت ترين و ناياب تريــن مرواريد هاي نارنجي جهان 
ثروتمند شد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، نام علمي اين 
مرواريد orange Melo است. اين مرواريد نزديك به 8گرم 
وزن دارد و كارشــناس ها قيمت اوليــه آن را 250هزار پوند 
اعالم كردند كه ممكن است خريدار ها قيمت بسيار باالتري 
براي آن بپردازند. مرواريد ها براساس شكل، رنگ و اندازه آنها 

قيمت گذاري مي شوند.

شوخيهولناككارگردانشوكران

همشهری 18 بهمن 1379
سندنهاييراهاندازيقطارتهران-استانبولامضاشد

براساس توافق 2كشور ايران و تركيه، قطار مسافربري با ظرفيت تقريبي 350نفر 
از 23اسفندماه سال جاري روزهاي دوشــنبه هر هفته از استانبول به تهران و 
روزهاي سه شنبه هر هفته از تهران به استانبول حركت و به ترتيب در روزهاي 
پنجشنبه و جمعه به مقصد مي رسد. براســاس گزارش روابط عمومي شركت 
رجا، بهاي بليت رفت و برگشت اين قطار براســاس موافقت 2كشور، مجموعا 
120فرانك سوئيس در نظر گرفته شده است كه با نرخ فعلي ارز، 60هزار تومان 
برآورد مي شود. مدت زمان سير اين قطار 65ساعت و براي راحتي مسافران از 
واگن هاي درجه يك 4تخته استفاده مي شود. باتوجه به وجود درياچه وان تركيه 
در مسير تردد اين قطار، مسافران در ايستگاه وان از قطار ايراني پياده و پس از 
طي درياچه به وسيله كشتي هاي مسافري، سفر خود را با قطار تركيه به مقصد 
اســتانبول ادامه مي دهند. همچنين براي جلوگيري از حمل ونقل اثاثيه و بار 
همراه مسافران، واگن حمل توشه توسط كشتي هاي مخصوص به سمت ديگر 

درياچه منتقل مي شود.

20 سال پيش 

 حضرتاميرالمؤمنيــنعليع: من يؤمن يزدد يقينا؛ كســي كه ايمان داشــته باشــد، بر يقين او 
افزوده شود.

هرچندكههجران،ثمِروصلبرآرد
دهقاِنجهانكاشكهاينتخمنَكشتي

تاكيغِمدنيايَدني،ايدِلدانا!
حيفاستزخوبي،كهشودعاشِقزشتي

ثمر، بَر و باِر كارسازست، ميوه اي خوش همچون شــعر حافظ كه خود نيز گويد: 
»كلك حافظ، ِشكرين ميوه نباتيست، بچين / 

كه در اين باغ، نبيني ثمري بهتر از اين«
عطار مي گويد: »تخِم نيكي كار تا يابي ثمر« و سعدي بر آن است كه »آدمي را كه 
جاِن معني نيست / در حقيقت درخِت بي ثمر است« و خطاب به دوست مي گويد: 

»چندين شجِر وفا نشاندم / وز وصِل تو ذره اي ثمر، ني«
بيدل باور دارد كه »ز ريشه تا به ثمر، صدهزار مرحله طي شد« و چاره در عربده و 
هياهو نيست، كه »سرو، از بي ثمري ها به هوا مي پيچد« او در باِغ زندگي، به اميِد 
ثمر مي سرايد: »وصال، اگر ثمِر ديده هاي بي خواب اســت / من اين اميد ز آيينه 

بيشتر دارم«
صائب با خجلت از نخِل دِل بي ثمِر خود، گويد: »از ما گله بي ثمري كس نشــنيده 
است / هرچند كه چون بيد، سراپاي زبانيم« او پيشنهاد مي كند: »بريز باِر تعلق، كه 

شاخه هاي درخت / نمي شوند سبكبار تا ثمر ندهند«
حزين الهيجي مي سرايد: »ثمِر عالِم ايجاد جز اين نيست، كه صبر / جگري خون 

كند و ديده به خاك افشانَد«

»ديدههايبيخواب«

يادداشت

فريدون مهرواني مالك ســاندويچي فريدون و 
معروف به »فري كثيف« درگذشت.

»فريدون« در محله نيلوفر )خيابان عشــقيار( 
تهران يكي از برندهاي معروف ساندويچ پايتخت 
است. او ساندويچ فريدون را در دهه50 تاسيس 
كرده بود و مغازه او در تمــام اين مدت پاتوق 
بســياري از جوانان تهرانــي در اين چند دهه 
بود و بسياري با اين ساندويچي خاطرات به ياد 

ماندني دارند.
كاربري در اين باره نوشت:  روحش شاد. سال ها 
پيش، در صف ايستاده بوديم و خودش پشت 
صندوق بود. تلفن دخترخانمي كه 3 نفر جلوتر 

از ما بود، زنگ خورد. به دوســتش پشت خط 
گفت: آره. ما توي صف فري كثافتيم! )كثيف، 
نه ها! گفت كثافت!( آقــا فريدون هم عصباني 
شــد و گفت تعطيله! آنقدر التماس كرديم تا 

بخشيد!«
فريدون هيچ وقت كارتخوان نداشت و اين موضوع 
را كاربري در وصف او نوشته است: »  بزرگوار واقعا 
پدر مقاومت در مقابل كارتخوان كه خوب اســت 
در برابر ماشين حساب بود. خدا بيامرز يك دفتر 
40برگ داشت هميشه جلوي ميزش. دقيقا يادم 
هست كه گفت چند تا ســاندويچ داشتي و روي 
دفتر نوشت و شــروع كرد به ضرب و جمع دقيق 

فضاي مجازي

بهبهانهدرگذشتفريدنمهرواني:خاطرهبازيبافريكثيف

سيدكريممحمدي
فعال فرهنگي و اجتماعي

مثل كالس اول ابتدايي. پسرهايش حتي جرأت 
نداشتند به دفترش نزديك شوند.«
مشتري ديگری در توييتر نوشت:

»   يك نكته جالب هم اين بود كه اگر شما معطل 
مي شــدي براي طوالني بودن صف مشتري ها 
بود، نه براي حاضر شدن ســفارش. چون كه 
هميشــه ســاندويچ هاي معمول را، مثل خط 

توليد كارخانه، حاضر و تازه، داشتند.«
محمدمهدي هم خاطــره اي از مرحوم روح اهلل 

رجايی، روزنامه نــگار همشــهري و فريدون 
مهرواني نوشــت: »آقــا فريدون يــا به قولي 
 #فري_كثيــف بــا  #روح_اهلل_رجايي خيلي 
رفيق بود. روح اهلل سردبير  #همشهري_محله 7 
بود و چند مصاحبه  باهاش گرفته بود. سال89 
كه شــايعه فوت فري كثيف پيچيد، با واسطه 
روح اهلل براي  #همشهري_جوان تنها مصاحبه 
آن روزها را گرفتيم و با عكسش منتشر كرديم: 

»من زنده ام.«

انتشارآلبوميباشعروصدايسايه

آلبوم »تا صبح شب يلدا«، شعرها و دكلمه اميرهوشنگ 
ابتهاج روي قطعه هايي از موســيقي كالسيك جهان 
منتشر شد. به گزارش ايسنا، با صداي شاعر، هوشنگ 

ابتهاج، پير پرنيان انديش ادبيات ايران، منتشر شد.
)انتخاب موسيقي نيز انتخاب شاعر است.(

آلبوم »تا صبح شب يلدا« از ســوي كانون فرهنگي و 
هنري ني داوود منتشر شده است.

 2اثرسينماييكانونبهجشنوارهفيلمخانوادهوايمانويكوآمريكاراهيافت

2فيلم ســينمايي كانون پرورش فكــري كودكان و 
نوجوانان به بخــش رقابتي دومين جشــنواره فيلم 

خانواده و ايمان ويكو آمريكا راه يافت.
به گــزارش اداره كل روابط عمـــــــــــومي 
و امــور بين الملــل كانــون، فيلم هــاي »ضربه 
فنــي« بــه كارگردانــي غالمرضــا رمضانــي و 
»دوچ« بــه كارگردانــي اميــر مشــهدي عباس 
 از توليــدات ســال1397 كانــون پــرورش 
بخــش  در  نــان  نوجوا و  كــودكان  فكــري 
رقابتــي بهتريــن فـــــــــــيلم ســينمايي 

اين جشــنواره بــا 19فيلم ديگــر به رقابــت خواهنــد پرداخت. براســاس ايــن خبــر، از 65فيلم 
 راه يافته به اين جشــنواره، 21فيلم بــراي دريافت جايزه بهتريــن فيلم بلند، 18فيلم براي كســب 
جايزه بهترين فيلم كوتاه، 9فيلم براي دريافت جايزه بهترين فيلم انيميشــن و 16فيلم براي به دست 

آوردن جايزه بهترين فيلم دانشجويي به رقابت خواهند پرداخت.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»شوخي مي كنيد مسيو تانِر« نوشته »ژان پل دوبوآ« را 
اصغر نوري به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر 

افق منتشر شده است.
داســتان كتاب، ماجراي مردي اســت كــه خانه اي 
نيمه ويرانــه را پس از مرگ عمويش بــه ارث مي برد. 

اشــتباه اولش اين اســت كه خانه تروتميز و امروزي اش در شهر را 
مي فروشد و به سوداي زندگي ساكت و آرام، به حومه شهر مي رود. اشتباه 
دومش اين است كه به جاي اينكه فرايند بازسازي خانه را به حرفه اي هاي 
اين كار بســپارد، به خيال خودش براي صرفه جويــي، مديريت عمليات 
بازســازي را خود به عهده مي گيرد و در اين ميان، با انواع و اقسام آدم هاي 
جور و ناجور روبه رو مي شــود. او در ميانه بحراني كه خود مسببش است، 
ايســتاده و يكي پس از ديگري آدم ها مي آيند و خرابي به بار مي آورند و با 
خرج و هزينه ها، نقره داغش مي كنند. تانر البته دوســت هم پيدا مي كند؛ 
انساني شريف كه حتي يك ســنت از تانر نمي گيرد و جز مهرباني و البته 
ساده لوحي چيزي در وجودش نيست. واگويه هاي مسيو تانر و توصيف هاي 
نويسنده از بلبشويي كه او گرفتارش شده، در عين حال، احساس تعلق او به 
زمين و خانه و بازتعريف ارزش هاي انساني براي قهرمان داستان، از نقاط 

عطف كتاب است.
 »شــوخي مي كنيد، مســيو تانِر« دومين اثر نويســنده بنام فرانسوي، 
»ژان پل دوبوآ« است كه در نشر افق منتشــر مي شود. پيش از اين كتاب 

ماهي ها نگاهم مي كنند از اين نويسنده منتشر شده بود.
»ژان پل دوبوآ« سال2019 موفق شد جايزه معتبر گنكور را به دست بياورد.

نشر افق اين كتاب را با طرح جلد صادق رهبري در 192صفحه با شمارگان 
هزار و 100نسخه، به بهاي 29هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

شوخيميكنيدمسيوتانر
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