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 گپ وگفت با زن محقق ايراني كه 2ماه
 در قطب جنوب اقامت داشته است

رنگسبزتنگمیشد دلمبرای

ديدگاهيادداشت
مجيد فراهاني ؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

روز گذشــته در صحن شــوراي 
اسالمي شهر تهران فوريت اليحه 
شهرداري تهران درخصوص طرح 
جامع مديريت پسماند را تصويب 

كرديم.
گسترش شهرها و افزايش بي رويه 
جمعيت آنها، تغيير الگوي مصرف جوامع، ازدياد سرســام آور 
پســماند و همچنين نبود روش هاي علمي و مديريتي مؤثر در 
امر توليد، جمع آوري و دفع پسماندهاي شهري، اين موضوع را 
به عنوان يكي از معضالت جوامع شهري در كشورهاي در حال 
توسعه ازجمله ايران در آورده است. به طور كلي از نظر مهندسي 
بهداشت، دفع پسماند يك مسئله عادي نبوده، بلكه يك مشكل 
زيست محيطي به حســاب مي آيد؛ زيرا دفع غيربهداشتي آن 
به طور محسوسي در آلودگي هاي محيط و گسترش بيماري هاي 
واگيردار نقش اساسي دارد. توده هاي زشت مواد زائد، كانال هاي 
روباز پرشده از پسماندها و آب گذرهاي مسدود شده توسط آنها 
نشان دهنده آلودگي محيط در بسياري از شهرها در كشورهاي 

در حال توسعه هستند.
مديريت پسماند اگر به درستي اتفاق بيفتد، مي تواند تهديدي 
باشد كه به فرصت بي نظيري تبديل خواهد شد؛ به عنوان مثال 
يكي از چالش هاي پيش روي شهرهاي ايران تامين انرژي است 
و اين مسئله باعث مي شــود در آينده نه چندان دور، به كارايي 
پسماند در توليد انرژي به صورت ويژه پرداخته شود؛ درصورتي 
كه هم اكنون حجم قابل توجهي از اين منابع ارزشمند با قابليت 
تبديل به درآمدهاي پايدار شــهري با دفع غيراقتصادي از بين 

مي رود.
اگر نگاهي به كشورهاي صنعتي دنيا ازجمله آلمان بيندازيم، 
خواهيم ديد بيــش از يك دهه اســت كه تبديــل زباله هاي 
بدون استفاده به ســوخت، در اين كشــور با اقبال مواجه شده 
است. فقط در شهر ماگدبورگ، روزانه با ســوزاندن زباله، برق 
بيش از 53هزار واحد مسكوني را نيروگاه اين شهر تامين مي كند. 
آمارهاي داخلي اما نشان از فاصله زياد ايران با ساير كشورهاي 
پيشرفته چه در بحث توليد زباله و چه در بحث بازيافت پسماند 
دارد. اين در حالي است كه در كشــور ما با گذشت بيش از يك 
 دهه از تصويب طرح مديريت پسماند و حدود 63سال از تأسيس 
نخستين كارخانه بازيافت كشور، شــهرها هنوز به يك راه حل 

بومي و عملي در زمينه مديريت صحيح پسماند نرسيده اند.
بر اين اساس، به شهرداري تهران توصيه مي شود كه با استفاده 

از تجربه كشــورهاي پيشرفته، به دنبال 
مديريت پســماندي متصل به شــبكه 

هوشمند شهري باشد تا بتواند  عالوه بر دفع اقتصادي زباله ها، 
سالمت شهروندان تهراني را نيز درنظر گيرد. 

الگوي واكسيناســيون در شرايط 
اپيدمي با شرايط عادي، متفاوت 
است، آنچه در اپيدمي مهم است 
كاهش بيشــتر بار بيماري است، 
اما از آنجايي كــه در اپيدمي ها، 
واكسيناســيون عمومــي مطرح 
مي شود توجه به اين نكته بســيار مهم است كه هيچ كشوري 
نمي تواند در كوتاه ترين زمان، تمام تقاضا براي واكسيناسيون را 
پاسخ دهد. بنابراين دست به اولويت بندي مي زند. اولويت بندي 
يعني گروه هايي كه در معرض خطر بيشتري در مواجهه ابتال 
به كرونا قرار دارند، جزو نخســتين گروه هــاي دريافت  كننده 
واكسن باشند. بنابراين در هيچ كشــوري، تمام مردم، نياز به 
واكسيناسيون ندارند يا در اولويت قرار ندارند؛ مثال كودكان، يا 
افرادي كه به تازگي مبتال شده اند و آنتي بادي در بدنشان توليد 
شده، يا گروهي كه كمترين ميزان مواجهه با اين بيماري را دارند 
و شانس ابتاليشان كم است. نكته ديگر اين است كه اولويت بندي 
واكسيناسيون در هر كشوري با كشور ديگر متفاوت است. يعني 

اينطور نيست كه كشوري بخواهد از الگوي اولويت بندي كشور 
ديگري اســتفاده كند. مثال در ايران نيروهاي درمان فعال در 
بخش مراقبت هاي  ويژه به عنوان اولويت درنظر گرفته شده اند اما 
در كشور ديگر ممكن است سالمندان در اين اولويت باشند. به 
هر حال با ورود بخش هاي ديگري از محموله واكسن در روزهاي 
آينده، تعداد قابل توجهي از افراد هم واكسينه مي شوند. مسئله 
مهم اين است كه واكسيناسيون كرونا، با 2 دوز انجام مي شود. 
يعني يك دوز ايمني ايجاد نمي كند، اما مســئله اينجاست كه 
دوز دوم بايد دقيقا از همان شركت و توليد كننده دوز اول باشد، 
نمي توان براي كسي دوز اول را از يك شركت تزريق كرد و دوز 
دوم را از شــركتي ديگر. هر چند كه هيچ كشــوري نمي تواند 
تمام نيازش به واكسن را تنها از يك كشور تامين كند و بايد از 
مراجع مختلفي اقدام كند. به هر حال كشور ما هم مالحظات 
اقتصادي و شرايط نگهداري واكسن ها و... را درنظر مي گيرد و 
ممكن است تنها از 2 يا چند شركت بتواند واكسن را تامين كند 
كه طبيعتا هركدام از اين واكســن ها مزايا و معايب خودشان را 
دارند. نكته اينجاست كه هيچ كدام از واكسن هاي ضدكروناي 
توليد شــده، تأييديه مجامع بين المللي را ندارند. هر شركتي 
كه تأييديه گرفته و در قالب تأييديه هاي اورژانسي بوده، ممكن 
است برخي از واكسن ها اثرات ميان مدتي داشته باشند كه براي 
كسي شناخته شده نباشد، اين مسئله هم ارتباطي به شركت 

سازنده ندارد. هم اكنون بيشتر واكسن ها 
به صورت كنسرســيو م هاي چند مليتي 

توليد مي شوند. مثل همكاري ميان ايران و كوبا و يا ايران و چين 
براي توليد واكسن.

 ضرورت تحول
در فرايند مديريت پسماند

 از واكسن 
انتظار معجزه نداشته باشيم

صفحه13

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه17

كميتههايواكسيناسيون
دراستانها

با هدف حفظ اعتماد، مشاركت عمومي و هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي مختلف، 
كميته هاي واكسيناسيون وارد فاز اول تزريق واكسن كرونا مي شوند

گزارشي  از كارخانه واگن سازي تهران  از رونمايي از نخستين رام قطار مترو

سوله بزرگ كارخانه واگن سازي  تهران پر از جنب وجوش كارگران، تكنسين ها و مهندسان است. اينجا نخستين قطار ملي مترو شكل 
مي گيرد. مدير كارگروه پروژه ساخت قطارملي مي گويد: پروژه ما عمال از اسفند سال گذشته شروع شده و البته بعضي از قرارداد ها  تا تيرماه 

هم طول كشيد ولي برنامه ريزي  اين بود كه كل كار را طي مدت يك سال به صورت سخت افزاري تحويل بدهيم. صفحه7 را بخوانيد.

قطار ايراني روي ريل مترو

تجديد ميثاق مديران شهری با آرمان های امام )ره(
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 آمريكا  تحريم ها   را  در عمل    بردارد 
به تعهدات برجامي بر مي گرديم

رهبرمعظم انقالب در ديدار فرماندهان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش :

3

صفحه8

پوتين،كرونا
وپروتكلهاي
دردسرساز

پوتين يك سال گذشــته را به دور 
از دفتر كار خود در كاخ كرملين، و 
در اقامتگاه »نوو اوگايوو« در حومه 
غربي مســكو گذرانده؛ اقامتگاهي 
كه از ســال2000 به بعد به عنوان 
اقامتگاه اصلي رئيس جمهور روسيه 
مورد اســتفاده بوده است. كرملين 
طي اين مدت، ســختگيرانه ترين 
پروتكل هــا را بــراي حفاظــت از 
رئيس جمهــور در برابــر كرونا به 
اجرا گذاشــته و او را عمال در يك 
محيط امن قرار داده است؛ چراكه 
در وضعيت فعلي اگــر اتفاقي براي 
رئيس جمهور 68ساله روسيه بيفتد، 
بحران جانشيني، روسيه را به كلي 
زير و رو خواهد كــرد. صفحه19 را 

بخوانيد.

نتيجه شيوع كرونا براي والديمير 
پوتين، دوركاري اجباري بوده است

حميد سوري ؛   رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد- 19

برنامهايبراي
حلمشكل50ساله

پسماندتهران

تصويب فوريت اليحــه »طرح جامع 
مديريت پسماند شهر تهران« كه حاصل 
تالش 2ســاله يك تيم دانشــگاهي و 
اجرايي است و در افق 20ساله، مشكالت 
پسماند پايتخت را حل مي كند، مهم ترين 
دستاورد ديروز شوراي شهر تهران بود.به 
گزارش همشهري، قبل از ورود اعضاي 
شوراي شهر به صحن، جلسه هم انديشي 
با حضور شهردار تهران و معاونان برگزار 
شــد. پايش تذكرات داده شده توسط 
اعضاي شــوراي شهر به شــهرداري و 
ساير ارگان ها و سازمان ها محور اصلي 
گفت وگوي جلســه هم انديشــي بود. 
به گفته محســن هاشمي رفسنجاني 
تا كنون حدود 833تذكر داده شده كه 
700مورد مربوط به شهرداري بوده كه 
50مورد هنوز پاســخ داده نشده است. 

صفحه3 را بخوانيد.

 شوراي شهر يك فوريت  اليحه
»طرح جامع پسماند « را  تصويب كرد
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 حضرت آيت اهلل خامنــه اي، فرمانده 
معظم كل قوا صبح ديروز )يكشنبه( در رهبری

ديدار جمعــي از فرماندهــان نيروي 
هوايي و پدافند هوايي ارتش، بيعت تاريخي همافران 
بــا امــام خمينــي)ره( در 19بهمــن5۷ را يكي از 
شگفتي ســازي هاي مهم و از عوامل اصلي پيروزي 
انقالب و همچنين نشــان دهنده خطاي محاسباتي 
آمريكايي ها برشمردند و گفتند: الزمه استمرار حركت 
پرشتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، كار و تالش 
بي وقفه، اتحاد كلمه به خصوص ميان مسئوالن، اعتماد 
به وعده الهي و افزايش مؤلفه هاي قدرت ملي در عمل 
است. به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، رهبــر انقالب اســالمي همچنين قضاياي 
فضاحت بار اخير آمريكا و سقوط ترامپ را افول آبرو، 
قدرت و انتظام اجتماعي و سياسي آمريكا خواندند و با 
اشاره به اظهارنظر مقام هاي اروپايي و آمريكايي درباره 
برجام و تحريم ها تأكيد كردند: آمريكايي ها و اروپايي ها 
حق هيچ گونه شــرط گذاري ندارند؛ زيــرا تعهدات 
برجامي خود را نقض كرده اند و آن طرفي كه بايد شرط 
بگذارد، جمهوري اسالمي است؛ زيرا به تعهدات خود 
پايبند بود؛ بنابراين ايران هنگامي به تعهدات برجامي 
خود بازخواهد گشت كه آمريكا همه تحريم ها را در 
عمل و نه در حرف يا روي كاغذ، لغــو كند و اين لغو 
تحريم ها مورد راســتي آزمايي ايران قرار گيرد. اين، 
سياست قطعي و غيرقابل برگشت جمهوري اسالمي 
و مورد اتفاق همه مسئوالن اســت و هيچ كس از آن 
عدول نخواهد كرد.  فرمانده كل قــوا در اين ديدار، 
حادثه 19 بهمن 1۳5۷ را از ايام اهلل خواندند و افزودند: 
جدا شدن بخش مهمي از ارتش و پيوستن آنها به امام 
و مردم شبيه معجزه بود؛ زيرا تكيه اصلي رژيم طاغوت 
به ارتش و ســاواك بود و درنهايــت از آنجايي ضربه 
خوردند كه هيچ گاه تصور نمي كردند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به خطاي محاسباتي عجيب دولت دمكرات 
آمريكا در آن زمان، در ارزيابي شرايط كشور و مردم نيز 
اشاره كردند و گفتند: آمريكايي ها به ارتش شاهنشاهي 
بسيار اميدوار بودند و براساس اخبار قطعي، كودتايي 
را طراحي كرده بودند تا با دستگيري سران و پيشروان 
انقالب و با استفاده از خشونت گسترده عليه مردم، مانع 
سقوط رژيم شوند، اما يكي از عواملي كه نقشه شيطاني 
آنها را باطل كرد، حركت نيــروي هوايي در نوزدهم 
بهمن بود. ايشان با تأكيد بر اينكه خطاي محاسباتي 
آمريكا در قبال ايران ادامــه دارد و همچنان درك و 

شناخت صحيحي از ملت ايران ندارند، افزودند: يك 
نمونه از اين خطاي محاســباتي در فتنه 88 بود كه 
رئيس جمهور دمكرات آمريكا به خيال آنكه كار را تمام 
خواهد كرد، رسماً از فتنه حمايت كرد. رهبر انقالب 
اسالمي تحريم هاي بي ســابقه با هدف از پا درآوردن 
ايران را نمونه ديگري از خطاهاي محاسباتي آمريكا 
برشمردند و گفتند: يكي از همان احمق هاي درجه 
يك، 2سال پيش گفته بود كه عيد ژانويه 2019 را در 

تهران جشن مي گيريم. 
حاال آن شخص خودش به زباله دان تاريخ رفته و رئيس 
او هم با لگد و با افتضاح از كاخ سفيد اخراج شده است، 
اما جمهوري اسالمي ايران به لطف خداوند سربلند 
ايستاده اســت.  حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد 
بر اينكه در قبال دشــمن و معيوب بودن دســتگاه 
محاسباتي آن نبايد ســاده انگاري كرد، خاطرنشان 
كردند: عوامــل ديگري نيز در موفــق بودن حركت 
انقالب اسالمي مؤثر بوده اند كه عبارتند از: كار و تالش، 
حضور مردم در صحنه و ايمان آنان به لزوم اين حضور، 
اعتماد بــه وعده الهي و طراحي هــاي متقابل. رهبر 
انقالب اسالمي تأكيد كردند: با نشستن و تماشا كردن 
هيچ كاري پيش نمي رود. مسئوالن با حضور در ميدان 
كار و عمل و با اعتماد به خدا، دائماً مولفه هاي قدرت 

ملي را افزايش دهند و در عمــل توليد قدرت كنند. 
ايشان يكي از مظاهر توليد قدرت را تقويت نيروهاي 
مسلح به تناســب اقتضائات منطقه اي و بين المللي 
برشمردند و با تجليل از رزمايش هاي اخير افزودند: 
انجام چنين رزمايش هاي بــزرگ و اعجاب برانگيز، 
آن هم در شرايط تحريم، درواقع تأمين امنيت ملي 
به دست فرزندان كشــور در نيروهاي مسلح كشور و 
بسيار افتخارآميز اســت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
الزمه توليد قدرت در نيروهاي مسلح را عالوه بر تقويت 
تجهيزات، حفــظ و ارتقاي روحيه، ايمــان و قدرت 
معنوي نيروها دانستند و گفتند: خطاي بزرگ برخي 
كشورهاي منطقه اين است كه امنيت ملي خود را از 
بيگانگان طلب مي كنند و با وجود ميلياردها دالر هزينه 
و تحقير شدن و توهين شنيدن، درنهايت در بزنگاه ها 
امنيت آنها تأمين نمي شود؛ همانگونه كه در قضاياي 
چند سال قبل مصر و تونس يا در سرنوشت محمدرضا 
پهلوي ديديم. ايشــان در ادامه لزوم مراقبت از بروز 
خطا و اشتباه در داخل را نيز گوشزد كردند و افزودند: 
يكي از اشتباه هاي بزرگ اين است كه مرعوب قدرت 
دشمن شويم يا در امور سياسي و اقتصادي به دشمن 
اميد ببنديم. رهبر انقالب اســالمي با تأكيد بر اينكه 
بنا بر مبالغه درخصوص نيرو و توان داخلي نيســت، 

خاطرنشان كردند: اما واقعيت هاي درون را ببينيم و آن 
را ارتقا دهيم و بدانيم كه اگر با هرتواني، مرعوب دشمن 
شويم از كار خواهيم افتاد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
افرادي را كه درخصوص توانايي هاي آمريكا و برخي 
قدرت ها ارزيابي هاي غيرواقعي دارند، به قضاياي اخير 
آمريكا ارجاع دادند و افزودند: حوادث فضاحت بار اخير 
آمريكا، مسائل كوچكي نيستند و نبايد در چارچوب 
افول يك رئيس جمهور ناباب ارزيابي شوند، بلكه اين 
قضايا افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعي آمريكاست. 
 ايشان با استناد به اظهارات صاحب نظران برجسته 
سياســي آمريكا گفتند: خود آنهــا مي گويند نظام 
اجتماعي آمريكا از درون پوسيده است و برخي سخن 
از دوران پســاآمريكا به ميان آورده اند. رهبر انقالب 
اسالمي افزودند: اگر شبيه قضاياي آمريكا در هر نقطه 
ديگر از دنيا به خصوص در كشــورهايي كه آمريكا با 
آنها مشــكل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمي كردند، 
اما امپراتوري خبري در دست آنهاست و تالش دارند 
تا ماجرا را تمام شده نشــان دهند؛ درحالي كه قضيه 
تمام نشده و دنباله دار است. ايشان علت دستپاچگي و 
سراسيمه بودن رژيم هاي وابسته به آمريكا در منطقه 
به خصوص رژيم صهيونيستي و ياوه گويي هاي اخير 
آنها را ترس و اضطراب از واقعيت افول آمريكا در محيط 

بين المللي و محيط داخلي دانستند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشــان با اشــاره 
به اظهارات مقام هاي آمريكايــي و اروپايي در قضيه 
تحريم ها، گفتند: اوالً در جمهوري اسالمي هيچ كس 
گوشش بدهكار مهمل گويي هاي افراد بدون استحقاق 
در آمريكا و اروپا نيست. ايشان افزودند: ثانياً براساس 
منطق و استدالل، آمريكا و ۳كشور اروپايي كه تعهدات 
برجامي خود را زير پا گذاشته اند، حق تعيين شرط 
و شــروط براي برجام را ندارند. رهبر انقالب اسالمي 
تأكيد كردند: آنها صرفاً در يك برهه بسيار كوتاه در 
اول كار، بعضي از تحريم ها را موقتاً تعطيل كردند، اما 
بعداً تحريم ها را برگرداندند و حتي افزايش هم دادند؛ 
بنابراين حق گذاشتن شرط و شروط را ندارند. رهبر 
انقالب اســالمي تأكيد كردند: طرفي كه حق دارد 
براي ادامه كار برجام شرط بگذارد، جمهوري اسالمي 
ايران اســت؛ چراكه از اول به همه تعهدات برجامي 
خود عمل كرد، ولي آنها تعهدات خود را نقض كردند. 
ايشان سياست قطعي، غيرقابل بازگشت و عدول ناپذير 
جمهوري اسالمي درخصوص برجام را كه مورد اتفاق 
همه مسئوالن كشور است، به اين شكل عنوان كردند: 
اگر مي خواهند ايران به تعهدات برجامي خود برگردد، 
بايد آمريكا تحريم ها را در عمل و نــه با زبان يا روي 
كاغذ، كاًل لغو كند، آنگاه پس از راستي آزمايي صحت 
لغو تحريم ها، جمهوري اسالمي به تعهدات برجامي 

خود بازخواهد گشت. 
رهبر انقالب اسالمي، مســئوالن و دست اندركاران 
امور كشور را به اتحاد كلمه و هم صدايي توصيه موكد 
كردند و گفتند: اتحاد كلمه مردم و همچنين مسئوالن 
عامل اصلي عبور از بسياري از مشكالت در ۴2 سال 
گذشته بوده و اين هماهنگي و هم صدايي بايد ادامه 
يابد. فرمانده كل قوا، نيروهاي مسلح را به ادامه توليد 
قدرت توصيه و در پايان تأكيد كردند: به لطف خداوند 
و دعاي حضرت ولي عصر)عج( فرداي ملت و كشــور 
ايران، قطعاً به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود. 
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمي، امير سرتيپ 
نصيرزاده، فرمانده نيروي هوايي ارتش با بيان گزارشي 
از برنامه هاي اين نيرو در سال گذشته گفت: نيروي 
هوايي با سابقه حضور اثرگذار خود در انقالب و حفظ 
دستاوردهاي آن، امروز با دســتي پر از رويش هاي 
برخاسته از تفكر مقاومت و آموزه هاي مكتب شهيد 
سليماني، با انگيزه تر از پيش در مسير ارتقاي قدرت 

هوايي كشور گام برداشته است.

مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان نيروي هوايي و پدافند هوايي ارتش :

تحريمهارابردارندبهتعهداتبرجاميبرميگرديم
گزارش

فرستادهويژهدرپيآتشبس

ابراهيمرئيسيمنتخبپايداريها

نماينده سازمان ملل در امور يمن در سفر بي سابقه اش به 
تهران با مقامات وزارت خارجه ديدار مي كند

نماينده ويژه ســازمان ملل در امور يمن اين روزها در تهران است. 
مارتين گريفتيس كه ۳ سالي مي شود به اين عنوان منصوب شده براي 
نخستين بار به تهران سفر كرده و در ديدار با مقامات وزارت خارجه 
ايران درباره تحوالت يمن رايزني مي كند. دفتر گريفتيس گزارش 
داده كه اين سفر در راستاي تالش هاي ديپلماتيك او براي آتش بس 
فوري ميان طرف هاي درگير در جنگ يمن و ارســال كمك هاي 
انساندوستانه به مردم آن كشور اســت. در جريان اين سفر 2 روزه 
نماينده ويژه سازمان ملل قرار است با وزير خارجه ايران هم ديدار كند.

برنامهسفرگريفتيسچيست؟
يك ديپلمات ايراني ديروز درباره ســفر مقام سازمان ملل به ايران به 
خبرنگار همشهري گفت: شرايط جديدي ايجاد شده و سازمان ملل 
در پي اين شرايط تحركات تازه اي را براي حل بحران يمن آغاز كرده و 
جمهوري اسالمي ايران از تالش هاي سازمان ملل براي توقف كشتار 
مردم يمن و برقراري صلح و حل مسائل از طريق گفت وگوهاي سياسي 
حمايت مي كند و اميدواريم اين تحركات جنبه عملي پيدا كند و بتواند 
منجر به برداشته شدن محاصره يمن كه در شرايط بسيار فاجعه آميز 
از نظر انساني قرار دارد و كرونا هم به اين وضعيت دامن زده بشود. ما 
اميدواريم به سازمان ملل براي برقراري آتش بس و رفع محاصره يمن 
كمك كنيم تا مسائل از نظر سياسي حل شود.  وي با اشاره به نقش 
مهم ايران در منطقه، هدف ســفر نماينده سازمان ملل را مشورت و 
جلب همكاري ايران براي پيشبرد روند صلح در يمن عنوان كرد. اين 
ديپلمات با اشاره به طرح هاي ايران براي حل بحران يمن بيان كرد: ما 
از ابتدا طرحي براي پايان بحران داشتيم و هميشه معتقد بوديم يمن 
راه حل نظامي ندارد و خوشحاليم كه اينك همين را از زبان طرف هاي 
ديگري كه 5سال جنگ را تحميل كرده اند مي شنويم و اميدواريم اين 
تغيير رويكرد در عمل هم اتفاق بيفتد. ۳ روز پيش آمريكا خبر داد كه 
وزارت خارجه اين كشور قصد دارد در اقدامي متفاوت با سياست هاي 
دولت قبلي آمريكا انصاراهلل يمن را از فهرست گروه هاي تروريستي 
خارج كند. جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا پنجشنبه اعالم كرده بود 
كه كمك هاي نظامي و اطالعاتي به حمالت اين ائتالف عليه انصاراهلل 
در يمن كه 6سال به صورت بي وقفه ادامه يافته را متوقف مي كند. در 

واكنش به اين سياست هاي جديد آمريكا 
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
امور خارجه گفت: توقــف حمايت و 
عدم فروش سالح به ائتالف عربستان 

درصورتي كه يك مانور سياسي 
نباشــد مي تواند گامي در 

جهت تصحيح اشتباهات 
گذشته باشد.

 وزن كشــي اصولگرايــان براي جدي تريــن نامزدهــاي انتخابات 
رياســت جمهوري اين جريــان باالخــره از مجلس كليــد خورد. انتخابات

انتخاب شان هم برخالف تصور ، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
نيست، از قوه قضاييه است. جبهه پايداري ۴ماه قبل از انتخابات تصميم گرفت جلوتر 
از همه پشت سر حجت االسالم ابراهيم رئيسي قرار بگيرد و نخستين حمايت از او را 
به اسم خودش ثبت كند. آنها در رقابت هاي سال96 نيز از ابراهيم رئيسي حمايت 

كرده بودند.
فعال شــدن محافل انتخاباتي گرد ابراهيم رئيســي و محمدباقر قاليباف ارتباط 
معناداري با سفرهايشــان دارد. همزمان با برنامه سفر قاليباف به روسيه كه نامزد 
بالقوه اصولگرايان محسوب مي شود و در ديپلماسي فعال مي شود، ابراهيم رئيسي 
نيز بنا به دعوت رئيس شــوراي عالي قضايي عراق امروز در رأس هيأتي به بغداد 
سفر مي كند. اين سفر براي امضاي چند يادداشت تفاهم بين ايران و عراق صورت 
مي گيرد. سفرهاي داخلي آنها نيز يكي با هدف نظارت ميداني و ديگري براي تسريع 
در پرونده هاي معوق قضايي به ويژه در شهرستان ها صورت مي گيرد. در ابتداي راه 
اين رقابت ها اقبال با رئيسي جور آمده و بيشــترين بليت ها را اصولگرايان به نفع 
رئيس قوه قضاييه و با هدف انتقال او به رياست دستگاه اجرايي كشور در انتخابات 
28خردادماه ســال1۴00 تهيه كرده اند. همشــهري آنالين گزارش داده جمعي 
از نمايندگان مجلس در جلســه علني روز گذشــته براي دعوت از حجت االسالم 
سيدابراهيم رئيسي با هدف شــركت در انتخابات رياست جمهوري 1۴00 از ديگر 
نمايندگان امضا جمع كرده اند و تاكنون ۴0 نفر از نمايندگان كه عمدتا از اعضاي 

جبهه پايداري هستند، آن را امضا كرده اند.
 اگرچه جمعي از منتقدان اين اقدام پايداري ها، آن را به تالشي براي انشقاق ميان 
اصولگرايان تعبير و توصيف مي كردند اقدامي كه نه در  شأن مجلس شوراي اسالمي 
است و نه در راستاي وظايف نمايندگان، اما پايداري ها گوش شنوايي نسبت به اين 
هشدارها نداشتند و حتي بعد از پايان جلسه مجلس در ناهار خوري نمايندگان هم 

در پي جمع آوري امضا بودند. نمايندگان مجلس همچنين از رئيسي براي حضور در 
مجلس هم دعوت كرده اند. در بخشي از اين دعوت آمده است: »به منظور هم افزايي 
بيشتر بين قواي مقننه و قضاييه از رياســت محترم قوه قضاييه دعوت مي كنيم با 
حضور در صحن علني مجلس شوراي اسالمي سياســت ها و رهيافت هاي تحول 
قضايي را در پيشــگاه ملت بزرگ ايران تبيين و محورهاي همكاري بين دو قوه را 
مشخص كنند.« تصميم قطعي جريان پايداري به چنين حمايت سريع و بي قيد و 
شرطي دور از ذهن نيست. شك و شبهه هاي ساير گروه هاي درون جريان اصولگرايي 
نيز به تدريج با نزديك شدن به انتخابات برطرف مي شود و به حجت االسالم رئيسي 
متمايل مي شوند. استمزاج سليقه اكثريت اين گروه ها در فضاي مجازي و رسانه هاي 
جمعي حمايت از گزينه مطمئن تر و بي حاشيه تر اصولگرايان در اين رقابت هاست.

 منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان در نشست خبري اين شورا 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا درباره حضور ابراهيم رئيسي در انتخابات صحبتي به 

ميان آمده، گفت: در شوراي وحدت با اقبال خوبي روبه رو خواهند شد. 

سرانجام پس از روزها حاشيه و جنجال 
درباره ســفر محمدباقــر قاليباف به مجلس

روسيه، او عصر ديروز در راس هيأتي از 
نمايندگان مجلس و 2تن از مشاورانش عازم مسكو 
شــد، انتقال پيام مقام معظم رهبــري به والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه، مهم ترين بخش سفر او 
خواهد بود؛ پيامي كه قرار است او در جريان اين سفر 
سه روزه به نماينده ويژه پوتين ارائه دهد.  در اين ميان 
اما تعيين نماينده ويژه از سوي پوتين براي دريافت 
اين پيام طي ۴8ساعت گذشته واكنش هاي بسياري 
را بين سياستمداران، كارشناسان سياست خارجي و 
افكار عمومي در شبكه هاي اجتماعي به دنبال داشته 
است. اگرچه مرسوم اســت پوتين با روساي جمهور 
كشورها ديدار مي كند، اما انتشار اخباري درمورد ارائه 
پيام مقام معظم رهبري توسط قاليباف به پوتين سبب 
شد، هم سفر او مورد توجه بيش از حد افكار عمومي 
قرار گيرد و هم اينكه ميسر نشدن اين ديدار به خاطر 
پروتكل هاي وي ژه بهداشتي كاخ كرملين محل نقد و 
كاوش دوچندان از سوي افكار عمومي قرار گيرد. سفر 
او پاسخي به دعوت ويچيسالو والودين، رئيس دوماي 
دولتي روسيه - همتاي روسي اش-  و نخستين سفر او 

در رداي رئيس مجلس به خارج از كشور است.  به هر 
روي، او ديروز عازم مسكو شــد و پيش از عزيمت به 
كشور روسيه در جمع خبرنگاران، اهميت سفرش را 
متذكر شــد و گفت: سفر به روســيه به دعوت آقاي 

والودين، رئيس دوماي روسيه انجام مي شود.

چرامسكو؟
رئيس مجلس با اشــاره به اينكه مقام معظم رهبري 
همواره بر روابط راهبردي با كشــور روســيه تأكيد 
داشــته اند، گفت: ايــن تأكيدات مســتمر، موجب 
شد نخستين ســفر خارجي من در جايگاه رياست 
مجلس با دعوت رسمي، به روسيه باشد، لذا يكي از 
برجستگي هاي سفر اين است كه حامل پيام مهمي 
براي دولت روســيه درخصوص مســائل راهبردي 
هستم. وي ادامه داد: خرسندم بگويم روابط تهران و 
مسكو درخصوص مسائل اقتصادي، سياسي، دفاعي، 
امنيتي، فناوري، علمي و دانشــگاهي بسيار مناسب 
و خوب است و روابط دو جانبه پارلمان هاي 2كشور 
خصوصاً كميسيون عالي مشــترك كه با رياست 2 
رئيس مجلس اداره مي شود، روابط را عمق بخشيده 
و بسيار تأثيرگذار بوده اســت. رئيس مجلس ادامه 
داد: مالقات با روساي 2 مجلس دوما و سناي روسيه 
و مقامات عالي رتبه دولتي از ديگــر برنامه هاي اين 
سفر است كه در اين راستا رايزني هايي را در رابطه با 
مسائل دو جانبه، منطقه و جهاني خواهيم داشت كه 

اميدواريم سبب تعميق روابط راهبردي شود.

رئيس مجلس: از برجستگي هاي سفرم به مسكو اين است كه قالیباف سرانجام به مسکو رسید
حامل پيام مهمي براي دولت روسيه در مسائل راهبردي هستم
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 تصويب يك فوريت اليحه »طرح جامع 
مديريت پسماند شهر تهران« كه تدوين گزارش

آن حاصــل تالش 2ســاله يــك تيم 
دانشگاهي و اجرايي است و در افق 20ساله مشكالت 
پســماند پايتخت را حل مي كند، مهم ترين دستاورد 

ديروز شوراي شهر تهران بود.
به گزارش همشهري، قبل از ورود اعضاي شوراي شهر 
به صحن، جلسه هم انديشــي با حضور شهردار تهران 
و معاونان شهرداري برگزار شــد. پايش تذكرات داده 
شده توسط اعضاي شوراي شهر به شهرداري و ساير 
ارگان ها و ســازمان ها محور اصلي گفت وگوي جلسه 
هم انديشــي بود. به گفته محسن هاشمي رفسنجاني 
تا كنون حدود 833تذكر داده شده كه 700مورد مربوط 

به شهرداري بوده كه به50مورد هنوز پاسخ داده نشده 
است. همچنين در جلسه هم انديشي، اعضا پيشنهاد 

دادند تا از اين پس تذكرات با جديت پيگيري شود. 

سيستم يكپارچه تفكيك پسماند
دويست وهفتادمين جلسه شوراي شهر در حالي برگزار 
شد كه يك فوريت اليحه »طرح جامع مديريت پسماند 
شهر تهران«، در دستور كار اعضاي پارلمان قرار داشت. 
بر همين اساس، صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان 
پسماند شــهرداري تهران، پشــت تريبون رفت و در 
تشريح اين طرح گفت كه يك تيم دانشگاهي و اجرايي 
طرح را در مدت 2ســال و در 6محــور كه حوزه هاي 
مختلف سيســتم يكپارچه تفكيك پسماند از مبدأ تا 
مقصد را شامل مي شــود، تهيه كرده اند كه با اجرايي 
شــدن آن مي توان در يك افق 20 ســاله مشكالت 
حوزه پسماند را حل كرد. ايجاد يكپارچگي در اركان 

كليدي سيستم مديريت پسماند شهري، بهينه سازي 
فرايندهاي موجود در به كارگيــري فناوري مديريت 
پســماند، پايداري اقتصادي و مالي سيستم مديريت 
پسماند شهري، كميته ســازي اثرات سوء بهداشتي 
و محيط زيســتي سيستم مديريت پســماند، جلب 
مشاركت حداكثري شــهروندان و خدمات گيرندگان 
و كاهش آسيب ها و اثرات ســوء اجتماعي، فرهنگي 
سيستم مديريت پسماند شهري، محورهاي پيش بيني 

شده اين طرح هستند. 
عليپور با اشــاره به اجراي آزمايشي بخش هايي از اين 
طرح گفت: »تهران حدود 50سال است كه با مشكل 
پسماند درگير است و نبايد انتظار داشت در مدت زمان 
كوتاهي موفق به حل اين معضل شــويم، اما با برش 
2ســاله از اين طرح جامع كه با نام طرح كاپ در حال 
اجراست موفقيت هاي خوبي حاصل شده و ديگر شاهد 
دفن پســماندهاي حجيم مانند الستيك و شيشه در 
آرادكوه نخواهيم بود.« در جلسه روز گذشته شورا يك 

فوريت اين طرح تصويب شد.

فعاليت  دانش بنيان ها ساماندهي مي شود
اعضاي شوراي شهر همچنين يك فوريت طرح الزام 
شهرداري تهران به ايجاد اليه فعاليت هاي دانش بنيان 
و نوآورانه در شــهر تهران را در دستور كار داشتند كه 
تشريح اين طرح توســط زهرا نژادبهرام انجام شد. او 
گفت كه اين طرح در راستاي يك اضطرار به وجود آمده 
است: »اگر بتوانيم يك اليه مشخص براي شركت هاي 
دانش بنيان تعريف كنيــم، اين امكان به وجود مي آيد 
كه حركات آينده نواحي نوآوري را ساماندهي كنيم. 
آنچنان كه در برنامه ششم توســعه كشور هم اشاره 
شده آينده در دست شركت هاي دانش بنيان است.« 
اعضاي شوراي شهر با توجه به ضرورت ساماندهي اين 

شركت ها با يك فوريت طرح موافقت كردند.
در ادامه جلسه زهرا صدراعظم نوري، طرح ايجاد اداره 
كل سالمت و ايمني و محيط زيست را مطرح كرد و در 
ضرورت تصويب آن گفت كه مسئله ايمني در شهرداري 
تهران متولي مشــخصي ندارد و اگــر بخش هايي به 
مسئله ايمني مي پردازند، جايگاه كافي و مناسب براي 

اعضاي شوراي شهر يك فوريت اليحه »طرح جامع پسماند شهر تهران« را تصويب كردند

برنامه اي براي حل مشكل 50 ساله پسماند تهران
 ضرورت تحول 

در فرايند مديريت پسماند
يكي از موفق تريــن تجربه ها در زمينه مديريت  ادامه از 

پســماند، در كشــور آلمان رقم خــورده كه از صفحه اول
سال1990 تاكنون، با ابداع سيستم تفكيك كامل زباله در محل توليد، 
استفاده مالي از پسماندها را آغاز كرده اند. اين كشور با پخش كيسه 
زباله هاي زرد رنگ ميان تمامي منازل، كارخانه ها و... نخستين گام را 
براي تفكيك زباله هاي با ارزش برداشت و با چاپ برچسب سبزرنگي 
روي اجناس و بسته بندي هاي قابل اســتفاده، از مردم خواست تمام 
بسته بندي هايي كه اين آرم را دارند، پس از مصرف در اين كيسه زباله ها 
بريزند. از ســوي ديگر، شــهرداري ها نيز قرارداد بســتند كه بعد از 
جمع آوري، در ازاي قيمت ناچيزي، كيسه ها را در اختيار آنها بگذارند. 
شــهرداري ها كه براي جمع آوري جداگانه، متقبل مخارج بيشتري 
مي شدند، با توليدكنندگان اصلي اجناس، دست به يكي كردند و بسيار 
نامحسوس، قيمت تمامي اجناسي را كه با آرم سبز مشخص مي شدند  
مقداري باال بردند. از اين لحظه، زباله هر روز با ارزش تر شد و مشكالت 
مصرف كننده را نيز هر ســال چند برابر كرد. هم اكنون در آلمان، هر 
واحد مســكوني، احتياج به فضاي جداگانه براي قــرار دادن حداقل 
5ســطل بزرگ آشــغال دارد. شيشه ها در سطل هاي ســفيد، مواد 
پالستيكي و به طور عمومي مواد بسته بندي در سطل ها يا كيسه هاي 
زرد، روزنامه و كاغذهاي باطله در سطل هاي معموالً سبز، مواد معدني 
مانند پوســت ميوه و گل و در ســطل هاي قهوه اي و باقي زباله ها در 
سطل هاي ســياه قرار مي گيرند. اغراق نيست اگر ادعا شود كه در هر 
آپارتمان حداقل 4مترمربع به محل جمع آوري پسماند اختصاص دارد 
و از لحاظ تئوري و قانوني، همه آلماني ها ملزم به رســاندن زباله هاي 
خاص، مانند باتري و مواد شيميايي، به مراكز بازيافت هستند. اگر كسي 
اين كار را نكند نيز مرتكب جرمي اداري شــده كه مي تواند براي فرد 

حتي پيگرد قانوني و جرايم نقدي سنگين به همراه داشته باشد.
در ميــان نمايشــگاه هاي متفاوتي كــه درآلمان برگزار مي شــود، 
نمايشگاهي به همت شــهرداري هاي آلمان با نام »اقتصاد زباله« با 
هدف عرضه تازه هاي صنعت بازيافت براي بهره برداري بيشتر از زباله 
برگزار مي شود. استفان هارمنيگ، مدير انجمن بازيافت زباله در آلمان 
مي گويد: »گاري زباله، تبديل به تجارتخانه پيشرفته اي شده است.« 
بنابراين، صنعت بازيافت زباله در آلمان، يكي از زمينه هايي است كه از 
نظر اقتصادي، آينده روشني دارد. بازيافت زباله در آلمان از نظر كيفيت 

و سوددهي اقتصادي در دنيا، حرف اول را مي زند.
همين ديدگاه در ميان مديران ارشد آلمان باعث شده است تا آلمان را 
قهرمان محيط زيست جهان بدانند. اين راهي است كه در شهرداري 

تهران نيز مي تواند طي شود.
از نظر اينجانب، اليحه ارائه شده توسط شهرداري تهران، با توجه به 
اهميت توسعه پايدار در جوامع شهري، بايد حداقل قادر باشد كه نكات 

زير را در برگيرد:
1  حفاظت از بهداشت محيط زيست

2  توسعه كيفيت محيط زيست شهري
3  حمايت از اقتصاد مولد و پايدار

4  توليد اشتغال و درآمد
5  ايجاد بسترهاي الزم براي اتصال به شبكه هوشمند شهري

با توجه به ضرورت هاي قانوني درخصوص الزام شهرداري تهران به تهيه 
طرح جامع پسماند از يك سو  و  وضعيت نابسامان و آسيب هاي وارد بر 
سيستم مديريت پسماند شهر تهران از سوي ديگر، تصويب يك فوريت 
اليحه »طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران« در گام اول ضروري 
به نظر مي رسد. در گام بعدي هم با اصالحاتي متناسب با نيازهاي شهر 

هوشمند، اين اليحه اصالح خواهد شد.

محمد سرابي
خبرنگار

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

 

اگر به طور كلي نگاه كنيم، طرح جامع 
پسماند جزو تكاليفي است كه شوراي 
شهر تهران به سازمان مديريت پسماند 
محول كرده است. يعني عمال خوِد شوراي شهر در مقام سياستگذار 
و ناظر به دنبال اين است كه ما يك برنامه مدون و سيستماتيك براي 
فعاليت هاي پسماند داشته باشيم، از فعاليت هاي جزيره اي و كوتاه مدت 

پرهيز كنيم و به اين ترتيب، از مبدأ تا مقصد يك فعاليت سيستماتيك 
داشــتيم باشــيم؛ براي همين، برنامه هايي را براي سازمان پسماند 
پيش بيني كرده است. حاال در بحث تبديل انرژي، كمپوست، بازيافت 

و... مسيرها را مشخص كرده است.
 20سالي بود كه شهر تهران هيچ طرح جامعي براي پسماند نداشت 
و حاال كارهاي آن انجام شده اســت. البته پيش از آنكه ما در سازمان 
مديريت پسماند حضور پيدا كنيم، كارهايي انجام شده و قراردادهايي 
منعقد شده است. ما هم با هماهنگي مناســبي كه با مركز مطالعات 
شهرداري داشتيم، اين طرح را ظرف 2سال با كارگروه هاي مختلف 
تخصصي و در چند بخــش پيگيري كرديم. درنهايــت طرح جامع 
با نمونه  برداري ها، آمارگيري ها و براي برگزاري تقريبا 235جلســه 
كارشناسي و تخصصي به اتمام رسيد و در 21جلد حوزه هاي مختلف 
كاري پسماند تدوين شد. اين طرح 6محور دارد و طبيعتا براي اينكه 

فاز اجراي طرح جامع پسماند شروع شود، ما يك برش دوساله از اين 
طرح را از سال گذشته در قالب طرح كاپ اجرايي كرديم. هم اكنون ما 
به مرحله اي رسيديم كه يك فوريت اين طرح در شوراي شهر با رأي 
خوبي مصوب شد. البته شوراي شــهر حمايت خوبي از ما انجام داد و 
12جلسه نيز در كميسيون خدمات شهري داشتيم و گام به گام طرح را 
كنترل مي كردند. حاال اميدواريم اين طرح در كميسيون هاي تخصصي 
هم بررسي و تأييد شود تا بتوانيم به عنوان يك نقشه راه براي كارهاي 
خودمان در موضوع پسماند طبق همان الگو عمل كنيم. همچنين با 
اجراي طرح كاپ به جاهاي خوبي رسيده ايم و به خصوص از 5محوري 
كه جزو ماموريت سازمان پسماند است، مانند خاك و نخاله، پسماند 
حجيم، هوشمندســازي، صورت وضعيت الكترونيك و.... براي طرح 
كاپ كه يك برش از طرح جامع پسماند است، در همه محورها طبق 
برنامه پيش مي رويم و عمل مي كنيم. در افق 20ساله طرح جامع نيز 

به فراخور توسعه اي كه داريم، اين برنامه پيش خواهد رفت. اما اصل 
كلي طرح تالش براي كاهش مديريت پسماند، باالبردن سطح تفكيك 
زباله از مبدأ، باالبردن ســطح بازيافت، توليد كمپوست و همينطور 
استحصال انرژي از زباله سوز و هاضم اســت. ما سال گذشته در اين 
هنگام، پسماندي كه در آرادكوه دريافت مي كرديم، به زير 5هزار تن 
رسيد و تقريبا 4هزار و 900تن بود. از ابتداي دوره اي كه رقم پسماند 
روزانه 7هزار تن بود، حاال اين رقم را به زير 5هزار تن رســانده ايم. با 
شيوع كرونا با اينكه پسماند بيمارستاني از ساير پسماند جدا شده، اما با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده از لوازم مصرفي توليد پسماند 
درصدي افزايش داشته اســت. درواقع ما همچنان در محدوده توليد 
روزانه پسماند بين 5هزار و 500تن تا 5هزار و 700هزار تن هستيم. 
اين توليد در قياس با ابتداي دوره مديريت شــهري حدود 2هزار تن 

كاهش را نشان مي دهد.

 طرح جامع پسماند
 برنامه اي مدون و سيستماتيك

صدرالدين عليپور
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران 

   مشكالت حمل ونقل با مصوبات كاغذي حل نمي شود
محسن هاشمي رفسنجاني در جلسه روز گذشته پارلمان شهري ضمن تقدير از عملكرد مديريت شهري در تأمين اتوبوس 
و ميني بوس ناوگان اتوبوسراني گفت: »به تازگي110دستگاه اتوبوس و ميني بوس خريداري شده توسط شهرداري تهران 
به سيستم حمل ونقل عمومي افزوده شد. اگرچه بخش قابل توجهي از مشكل كمبود شديد اتوبوس و ميني بوس در تهران 
با اين تعداد محدود حل نمي شود، اما اين اقدام كه با منابع شهرداري و بخشي از اوراق مشاركت تأمين شده است، نشان 
از تالش مديريت شهري براي حل مشــكل حمل ونقل عمومي تهران دارد. اميدواريم مسئوالن دولتي به جاي مصوبات 
كاغذي و وعده هاي بي نتيجه، اقدامي عملي براي حل مشكل حمل ونقل عمومي تهران در ماه هاي باقيمانده انجام دهند؛ 
چراكه ازدحام در حمل ونقل عمومي يكي از بزرگ ترين آسيب هاي شيوع كروناست و عدم افزايش ظرفيت اتوبوس و مترو، 
خانواده هاي بيشتري را داغدار مي كند.« رئيس پارلمان شهري خطاب به وزير كشور گفت كه همه وزارتخانه ها كاالي اساسي 
دارند و خريد اين كاالهاي اساسي را در اولويت قرار مي دهند. وزارت كشور هم خريد و تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي را 
در اولويت قرار دهد؛ چراكه كاالي اساسي وزارت كشور حمل ونقل عمومي است. به گفته وي، روزانه بيش از 10ميليون نفر 
در سراسر كشور از حمل ونقل عمومي استفاده مي كنند؛ درحالي كه اين عدد بايد به بيش از 30ميليون نفر برسد. او در جمع 
خبرنگاران درباره ترافيك اسفند گفت كه روزهاي پاياني سال هميشه در تهران ترافيك سنگين داريم؛ چراكه مردم اقدام 
به خريد مي كنند و با اين شرايط، حمل ونقل عمومي هم نمي تواند پاسخگوي نياز شهروندان باشد و افزايش تعداد سفرها در 
حمل ونقل عمومي قطعاً سبب انتشار كرونا مي شود.« رئيس پارلمان شهري در پايان صحبت هايش گفت كه پيشنهاد من در 
شرايط كنوني كه شيوع كرونا هم مشكل ساز شده، اين است كه برخي اصناف غيرضروري و سازمان هاي اداري تعطيل شوند 

و فعاليت خود را به بعد از تعطيالت سال نو موكول كنند يا از طريق دوركاري فعاليت هايشان را انجام دهند.
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مراســم تجديد ميثاق مديران شهری با 
آرمان هــاي امام خمينــي )ره( با حضور گزارش

شــهردار تهران، رئيس و اعضاي شوراي 
شهر، معاونان و شهرداران مناطق، برگزار شد.

پيرو حناچي در اين مراسم با اشاره به اينكه وحدت علت 
وقوع و تداوم انقالب بوده است، گفت: »در 21بهمن ماه 
1357و زمانــي كه لشــگر هاي گارد به ســمت تهران 
مي آمدند، اگــر امام خميني )ره( مــردم را به خيابان ها 
فرانمي خواندند شايد خيلي از مسائل تغيير مي كرد. امام 
استراتژيست بودند و هوشمندي خود را در هدايت مردم 
در بزنگاه هاي تاريخ معاصر نشان دادند كه تهديد  ها را به 

فرصت تبديل مي كردند.

تا وقتی ايشــان زنده بودند و ابتكار عمل را در دســت 
داشتند، دشمنان را غافلگير می كردند. در قطعنامه 598 
هم تا 2هفته قبل از آن پيام معروف؛ مقاومت تا آخرين 
نفر، آخرين نفس را  اعالم كردند اما 2 هفته بعد، قطعنامه 

را قبول كردند و همه غافلگير شدند.«
شهردار تهران ادامه داد: »شايد آن روزها قبول قطعنامه 
برای ما تلخ بــود اما چند ســال بعد كه نظــام جهانی 
تجاوزگری صدام را به رسميت شناخت و اسرا با درايت 
آيت اهلل هاشمی رفســنجانی آزاد شدند،  امام كه آبروی 
خود را با خدا معاملــه كرده بود، اجر خــود را گرفت.« 
حناچــي در ادامه گفت: »علت به وجــود آمدن انقالب 
اسالمی وحدت و به تعبير امام  »همه با هم« بود و همين 
می تواند علت باقی ماندن نظام باشد. ما بايد به خواست 
مردم توجه كنيم و نگذاريم اتحاد بين ملت تضعيف شود. 
اگر اين اتفاق بيفتد به تعبير قرآن كريم در برابر دشمن 

ضعيف می شــويم و هيمنه ما فرو می ريزد.« شــهردار 
تهران در پايان گفت: »ما امروز اينجا آمده ايم كه ضمن 
ديدار با يادگار گرانقدر و با ارزش امام، ياد و خاطره امام و 

شهيدان را زنده نگه داريم.«
در ادامه مراسم رئيس شــوراي شهر تهران گفت: »هيچ 

امري قابل تحميل به مردم نيســت؛ لذا ما نياز داريم كه 
شكاف ايجاد شــده بين ملت و حاكميت را ترميم كنيم. 
اين نگاه به مردم و احترام عميق به خواســته هاي آنها 

ريشه در مسائل فقهي ما دارد.«
محسن هاشمي رفســنجانی افزود: » در طول 40سال 

تجديد ميثاق مديران شهری با آرمان های امام )ره(

وحدت، رمز تداوم انقالب
گذشته، دهه هاي فجري را در ترور و موشك باران سپري 
كرديم، اما روحيه، اميــد و مقاومت ميان ملت و اعتماد 
به مســئوالن بيش از دوره كنوني بود. امسال دهه فجر 
متفاوتي را سپري مي كنيم و با انبوه مشكالت اقتصادي، 
داغ هاي ناشي از بيماري كرونا و تنش موجود در جامعه 
وميان مســئوالن، كمتر شــاهد همدلــي در جامعه و 

همبستگي هستيم.« 
او ادامه داد: » نقلــي از مرحوم حــاج احمدآقا از امام 
خميني وجــود دارد كه فرمودند اگر مــردم، ما را هم 
نخواستند، حق با آنهاســت. شايد كمتر شخصيتي در 
تاريخ ايران وجود داشته باشد كه اينگونه با مردم ارتباط 
قلبي و پيوستگي برقرار كند و شاهد بوديم بزرگ ترين 
اســتقبال وبزرگترين بدرقه تاريخ را مردم ايران براي 
امام رقم زدند. نگاه امام به مردم اينگونه نبود كه تازماني 
كه مردم از مواضع و سخن ما حمايت كنند، محترم و 
ديندار و عاقل هستند و اگر برخالف نظرما عمل كردند، 

در اشتباه و انحرافند.«
هاشمي با اشــاره به اتفاقي كه در مجلس درباره بودجه 
افتاد، تأكيد كرد: »مســئوالن بايد منافع شــخصي و 
گروهي و جناحي خــود را كنار بگذارنــد و به فكر حل 

مشكالت مردم باشند تا در آينده شاهد مشاركت مردم 
در انتخابات باشيم. نبايد از ســخنان امام و رهبري كه 
اصوال وحدت ساز هستند، براي ايجاد اختالف استفاده 

كنيم.« 
 حجت االسالم و المســلمين سيدحسن خميني نيز در 
اين مراسم با اشاره به معناي عدالت در انديشه اسالمي 
گفت: »عدالت را به معني قــرار دادن هرچيز در جاي 
خود و احقاق حق هر كس دانســته اند اما يك تفســير 
ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه هرچه براي خود 

نمي پسندي را نبايد براي ديگران هم بپسندي.«
او تأكيد كرد: »اگر عدالت را عادالنه اجرا نكنيم به شدت 
ايجاد نارضايتي خواهد كرد. نمي توان در برابر كسي كه 
با ما نيست عادل باشيم و قانون را اجرا كنيم و در مقابل 

كسي كه با ماست، فضل و بخشش داشته باشيم.«
يادگار امام با اشاره به شرايط دشوار جامعه اظهار كرد: 
» اگر بيماري كرونا به شكلي بود كه درمان گران قيمت 
داشت و ثروتمندان مي توانســتند از آن استفاده كنند 
نه كارخانه اي بسته و نه شــهري تعطيل مي شد. اما اين 
بيماري همه را در معرض خطر قرارداده است و بايد براي 

مقابله با  آن همه به ياري هم بشتابيم.«

پرداختن به مســئله را ندارند و بايد اين جايگاه ارتقا 
 پيدا كند: »براساس اين طرح، وظايف و ماموريت هاي 
حــوزه HSE از شــركت شــهر ســالم، اداره كل 
محيط زيســت و توســعه پايدار و اداره كل سالمت 
شــهرداري تهران منفك و به ســازمان پيشگيري و 

مديريت بحران شهر تهران منتقل مي شود.« 
به گفته او، سازمان پيشگيري و مديريت بحران زيرنظر 
شــهردار تهران اســت و به عالوه با توجه به وضعيت 
سازمان پيشگيري كه قانون اختيارات آن را در بحث 
بحران محدود مي كند در نتيجه با انتقال اين بخش خأل 
ايجاد شده را كم و از ظرفيت هاي سازمان به نحو احسن 
استفاده مي شود. اعضاي شوراي شهر با كليات اين طرح 

نيز موافقت كردند.

ايجاد اليه گردشگري در نقشه هاي طرح تفصيلي
ديروز همچنين در جريان بررســي طــرح با توجه به 
ظرفيت هاي گردشــگري در فراينــد بازنگري طرح 
تفصيلي شــهر تهــران و ايجاد اليه گردشــگري در 
نقشــه هاي اين طرح، علي اعطا گفت: »برندســازي، 
يعني تبديل تهران به مقصد گردشــگري كه اين كار 
با اعمال مديريت يكپارچه در موضوعات گردشگري 
و بهره برداري از جاذبه هاي گردشــگري، شناســايي 
پتانسيل ها، بازنگري سازوكارها و استفاده از مجموعه 
ظرفيت هاي مشــاركت بخش خصوصــي و دولتي، 
پيش بيني شده در اين طرح محقق مي شود.« اعضا با 
توضيحات اين عضو شوراي شهر قانع شده و با اين طرح 

موافقت كردند.

بررسي اليحه مركز بهاران در جلسات بعد
شهرداري، ســازمان بهزيستي و اســتانداري مدتي 
است در نحوه واگذاري و بهره برداري از 8مركز بهاران 
اختالف نظر پيدا كرده اند. قرار بود اين مراكز در اختيار 
ســازمان بهزيســتي قرار گيرد تا افرادي كه موفق به 
ترك اعتيادشــده اند در آنجا نگهداري شوند، اما گويا 
در سال هاي اخير استفاده از اين مراكز مغاير با اهداف 
تعيين شده بوده و از اين رو اليحه مجوز واگذاري و حق 
بهره برداري از 8مركز بهاران در شــورا مطرح شد كه 
چون اعضا نتوانستند براي تصميم گيري اجماع كنند، 

بررسي اين اليحه به جلسات بعد موكول شد. 
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   تغييرات جديد دامنه نوسان
محمدعلي دهقان، رئيس سازمان بورس با اشاره به اينكه از شنبه آينده دامنه نوسان جديد بورس مثبت 6درصد 
تا منفي 2درصد خواهد بود. اعالم كرده است: »قاعده جديد به اين دليل اعمال مي شود كه سرمايه گذاران فرصت 
بيشتري براي بررسي و تحليل وضعيت سهام خود داشته باشند.« اما به باور اغلب كارشناسان؛ واضح است كه تصميم 
جديد شوراي بورس براي به كارگيري دامنه نوسان نامتقارن با هدف جلوگيري از نزول بازار سهام اتخاذ شده، نزولي 
كه ظرف چند ماه گذشته زمينه بروز اعتراض هاي اجتماعي را فراهم كرده است. چنان كه ساير مصوبات شوراي بورس 
هم اين موضوع را تأييد مي كند. رئيس سازمان بورس اعالم كرده است: »شوراي بورس به هيأت مديره سازمان بورس 
مجوز داده تا حجم مبنا را هم متناسب با شرايط بازار تغيير دهد.« هنوز مشخص نيست آيا سازمان بورس تصميمي 
براي تغيير حجم مبنا دارد يا خير؟ اما مروري بر نظرات كارشناسان نشان مي دهد اغلب آنان بر اين باورند كه قاعده 

حجم مبنا بايد حذف شود.

دستمزد

معاونت حقوقي رئيس جمهور پيرو درخواست طرف كارفرمايي، نامه اي 
براي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ارســال و اعالم كرده است: 
درصورتي كه قرارداد موقت كارگران در پايان سال تسويه شود، الزامي 
براي رعايت توالي افزايش مزد كارگران براساس مزد سال قبل وجود 
ندارد و كارفرما مي تواند ضمن رعايــت حداقل حقوق مصوب، همان 

حقوق سال قبل يا حتي كمتر را به همان كارگر بپردازد.
به گزارش همشــهري، اين نامه معاونت حقوقي رياست جمهوري در 
حالي به اجراي مزد توافقي و كاهش دستمزد كارگران غيرحداقلي بگير 
چراغ سبز نشــان داده اســت كه اجراي مزد توافقي و منطقه اي در 
شوراي عالي كار پذيرفته نشده و كارگران با استناد به فاصله چشمگير 
مزد و هزينه معيشت، اجراي اين سياست را به منزله استثمار نيروي كار 

در اقتصاد ايران دانسته اند.

شرح ماجرا
تا پيش از اين، سازمان تأمين اجتماعي براساس فهرست بيمه ارسالي از 
كارفرما، اجازه نمي داد دستمزد نيروي كار با سابقه در هر كارگاه كمتر 
يا برابر با دستمزد سال قبل باشد و كارفرما مكلف بود افزايش دستمزد 
ساالنه را براي همه كارگران خود اعمال كند؛ اما در نامه معاونت حقوقي 
رئيس جمهور، با ساده انگاري موضوع حمايت تأمين اجتماعي از توالي 
افزايش مزد كارگران متناســب با تورم و رشــد هزينه معيشت، همه 
قيدوبندهاي قانوني براي حراســت از نيروي كار تضعيف شده مقابل 
قدرت كارفرمايي را از بين مي برد و اجازه مي دهــد به هر بهانه اي به 
دستمزد و معيشت كارگران تعدي شــود. براساس اين نامه، معاونت 
حقوقي رئيس جمهور از تأمين اجتماعي مي خواهد نرم افزار حقوقي 
اين سازمان را بازنويسي كند و با حذف تنها عامل بازدارنده براي اجراي 
مزد توافقي، مراتبي اتخاذ كند كه درصورت رعايت الزامات حداقل مزد 
در قرارداد جديد نيروي كار، اجباري براي افزايش دستمزد براساس 
مصوبه شوراي عالي كار تعيين نكند و توافق كارفرما با كارگر بر سر مزد 

توافقي را به رسميت بشناسد.

توجيه كارفرمايان چيست؟
كارفرمايان دليل و توجيه اجراي مزد توافقي را حمايت از كسب وكارها 
و جلوگيري از اخــراج كارگران اعالم كرده اند؛ زيرا بــه عقيده آنها، با 
ســختگيري هاي تأمين اجتماعي، كارفرما قادر به كاهش دستمزد 
براساس توافق با كارگر نيست و ناگزير به اخراج اوست درحالي كه همان 
كارگر پس از اخراج با مزد پايين تري براي كارفرماي ديگري مشغول 
به كار خواهد شد و عماًل درخواست اجراي مزد توافقي با تغيير كارگاه 
عملياتي مي شــود، پس چه بهتر كه با اصالح قواعد تأمين اجتماعي، 
امكان كاهش دســتمزد براي همان كارفرماي اول فراهم شود تا هم 
كارگران قادر به ادامه فعاليت در كارگاه فعلي باشند و هم كسب وكارها 
به خصوص در دوره كرونا بتوانند هزينه هاي خود را كاهش دهند و سر 
پا بمانند. البته در نامه معاونت حقوقي رئيس جمهور، شرط موافقت 
با اجراي مزد توافقي اين است كه قرارداد قبلي با كارگر به طور كامل 
تسويه شود و قرارداد جديد، همانگونه كه طرف كارفرمايي معتقد است 
در حكم نخستين قرارداد نيروي كار منعقد شود. در اين وضعيت كارفرما 
اختيار دارد با توافق كارگر، دستمزد توافقي را معادل حداقل حقوق كار 
يا ارقامي باالتر تعيين كند اما مانند قبل، ملزم به اين نيست كه حقوقي 

پايه قرارداد سال قبل را به اندازه مصوبه شوراي عالي كار افزايش دهد.

پيامدهاي رواج مزد توافقي
در شرايط فعلي بازار كار و به دنبال اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي 
از دهه 70تاكنون، بيش از 90درصد كل قراردادهاي كار در اقتصاد ايران 
به صورت موقت منعقد مي شود و براساس آمارهاي ارائه شده از سوي 
تشكل هاي كارگري، 70درصد اين قراردادها بر مبناي حداقل حقوق 
به امضا مي رسد. در اين شرايط اجراي مزد توافقي به منزله تير خالص 
به دريافتي 20درصد باقيمانده از كارگراني است كه قرارداد موقت دارند 
و در دوره هاي ماهانه يا ساالنه مجبور به امضاي قرارداد جديد هستند. 
حاال، اگر نامه معاونت حقوقي رياســت جمهوري به تأمين اجتماعي 
كه عماًل راه را براي اجراي مزد توافقي باز كرده به مرحله اجرا برســد، 
اين امكان مهيا مي شود كه به نام حمايت از كسب وكارها و رفع موانع 
توليد و اشتغال، اغلب كارگران به تدريج حداقلي بگير شوند يا دستمزد 
آنها حتي در جايگاه كارشــناس و كارگر خبره متناســب با مصوبات 
شــوراي عالي كار افزايش پيدا نكند. در اين ميان به واســطه انباشت 
متقاضيان بيكار در اقتصاد ايران، كارفرمايان مي توانند به جاي نيروي 
كار قديمي تر كه مدعي دريافت حقوق باالتر است، نيروي كار جديد 
استخدام كنند و حقوق پايين تري به او بپردازند. البته اين موضوع براي 
كارگران متخصص و خبره كمي پيچيده تر اســت؛ اما حذف حمايت 
تأمين اجتماعي از توالي مزد اين افراد عاملي است كه احتمال تضييع 
حقوق آنها را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، رشد قارچ گونه شركت هاي 
پيمانكاري نيروي انساني كه عماًل ارتباط حقوقي و قانوني كارفرماي 
اصلي و كارگر را حذف كرده اند، باعث شده امتياززدايي از طبقه كارگر با 
جديت عملي شود و حتي كارگران متخصص و داراي مدارك دانشگاهي 
نيز با وجود برخورداري از سال ها ســابقه كار، مجبور شوند با امضاي 
قراردادهاي موقت پيمانكاري، با دستمزد نزديك به حداقل قانون كار 

و مزاياي نصف و نيمه، كار كنند. 

طرف كارگري چه مي گويد؟
فرامرز توفيقي، رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار مي گويد: »اين بخشنامه نه تنها ضررهاي بسياري را متوجه كارگران 
قراردادي مي كند بلكه آخرين ميخ را بر تابوت سازمان تأمين اجتماعي 
مي كوبد؛ زيرا آزاد گذاشتن دست كارفرمايان براي پرداخت مزد توافقي، 
يعني كاستي گرفتن هرچه بيشتر ورودي هاي سازمان.« او مي افزايد: 
»كارفرمايان، خرده بورژوازي و دولتي ها مدت هاســت به دنبال فرار از 
اجراي ماده ۴1 قانون كار هســتند و حاال كه نتوانســته اند هيچ گونه 
متن قانون كار و ماده ۴1 را تخريب )به زعم خودشــان اصالح( كنند، 
اينگونه با اين بخشنامه، به منويات و خواسته هاي غيرقانوني خود تحقق 
بخشيده اند منتها آن قدر آهسته و زيرپوستي و بي سروصدا كه گويي آب 
هم از آب تكان نخورده است.« به گفته توفيقي، »سال هاست كه برخي 
به دنبال سلب حقوق مزدي كارگران هستند و خيز برداشته اند هر طور 
كه مي توانند اين هدف را عملي كنند؛ اين بخشنامه نيز در ادامه مسير 

مقررات زدايي به نفع كارفرمايان قابل بازخواني است.«
كاظــم فرج اللهي، فعال كارگري مســتقل مي گويد: »مــزد توافقي 
درصورتي مي تواند معنا داشته باشــد كه دو طرف، وزن و قدرت برابر 
داشته باشند و وقتي مي توان از توافق در مقوله دستمزد صحبت كرد 
كه كارگران شاغل در رشــته ها و صنوف مختلف، داراي سنديكاها و 
اتحاديه هاي تخصصي باشــند و بتوانند با كارفرمايان بر سر دستمزد 
چانه زني كنند؛ اما وقتي اين الزامات فراهم نيست و نرخ بيكاري به شدت 
باالست، صحبت از توافق و مزد توافقي، يعني بي حقوق سازي كارگران 

ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل بگيري.

با دامنه دار شدن نزول شاخص هاي 
بورس موضــوع نجــات بورس و 
جلوگيــري از نزول بيشــتر بازار 
سهام اهميت بيشتري پيدا كرده است. با تازه ترين 
تصميم شوراي بورس، يكي از مهم ترين مولفه هاي 
ســرمايه گذاري براي ســهامداران براي ششمين 
بار در 15ســال گذشــته تغيير كرد تا شايد از اين 
طريق جلوي نزول بورس گرفته شــود. با اين حال 
كارشناسان بر اين باورند چنين تصميم هايي صرفا 

مي تواند يك شوك مقطعي به بازار وارد كند.
به گزارش همشــهري، با نظر شــوراي بورس قرار 
است دامنه نوسان قيمت سهام از شنبه 25بهمن در 

بورس تغيير كند.

سابقه تغيير دامنه نوسان
از سال138۴ تاكنون دامنه نوسان قيمت سهام در 
بورس 5بار تغييركرده است.در ابتداي دهه 80دامنه 
نوسان قيمت سهام شركت هاي بورس2درصد بود، 
اما در سال8۴ به 3درصد افزايش يافت. روند افزايش 
دامنه نوسان بعد از سال8۴ و نزول سنگين بورس بعد 
از انتخابات رياست جمهوري شتاب بيشتري گرفت 
و در طول ســال هاي نيمه دوم دهه80 خورشيدي 
دامنه نوسان قيمت سهام به ترتيب به 3/5، ۴، ۴/5 

و 5درصد رسيد.

بازخواني تجربه دامنه نوسان غيرمتقارن
در ميانه اين تغييرات اعمال شده در دامنه نوسان، 
پيش تر يك بار شاهد اعمال دامنه نوسان غيرمتقارن 
در بورس بوده ايــم. بعد از برگــزاري نهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري در سال138۴ شاخص 
بورس تهران با افت ســنگيني مواجه و موجب شد 
تا مقامات وقت بازار ســرمايه تصميم بگيرند براي 
نخستين بار از دامنه نوسان نامتقارن در بازار سرمايه 
استفاده كنند. در آن زمان دامنه نوسان قيمت سهام 
برخي از شــركت ها به مثبت 12.5درصد و منفي 
2درصد تغيير كرد تا شــايد جلوي نزول سنگين 
بورس گرفته شــود اما اين اقدام به سفته بازي در 
بورس دامن زد؛ چنان كه بعد از چنــد روز صعود، 
صف هاي سنگيني براي فروش ســهام شركت ها 
ايجاد شد و بساط دامنه نوسان نامتقارن را در بازار 
سرمايه برچيد. با وجود تجربه شكست خورده دهه 
80شوراي بورس شنبه شب، بار ديگر به اعمال دامنه 

نوسان متقارن در بورس رأي داد.

تصميم چالش برانگيز
از جنبــه اجرايي موضــوع دامنه نوســان همواره 
موضوعي چالش بــر انگيز در بازار ســرمايه بوده؛ 
زيرا اغلب تحليلگران كهنه كار بازار سرمايه نه تنها 
اعتقادي به دامنه نوســان و حجم مبنا در شرايط 
صعودي و نزولي بازار سهام ندارند، بلكه بر اين باورند 
كه يكي از داليلي كه بازار سهام ايران در دوره هاي 
بلندمدت دچــار صعود ها و نزول هــاي افراطي و 

فرسايشي مي شود وجود دامنه نوسان است.
به زعم آنــان، همچنين يكي از علل بــروز پديده 
صف نشيني و غلبه هيجان بر تحليل در بازار سهام، 
وجود دامنه نوسان قيمت اســت و در نتيجه براي 
ايجاد تعادل در بورس دامنه نوســان يا بايد حذف 
شود يا افزايش يابد. موضوعي كه در طول سال هاي 

گذشته همواره با مقاومت مقامات ارشد بازار سرمايه 
مواجه شده، حاال اما مقامات بازار سرمايه تحت تأثير 
فشــار هايي عمدتا سياســي و اجتماعي، تصميم 
گرفته اند تا تغييراتي در دامنه نوسان قيمت سهام 
شــركت ها به روش نامتقارن ايجاد كنند، اما نه به 
اين دليل كه بــر كارايي بازار ســهام اضافه كنند، 
بلكه احتمــاال به اين علت كه با ايجاد شــوك هاي 
مقطعي جلوي نزول بيشــتر را بگيرنــد يا فرصت 
خروج براي غيرحرفه اي ها را فراهــم كنند؛ زيرا با 
استفاده از مقررات جديد، ميزان نوسان قيمت سهام 
شركت هاي بورس در زمان رشد بيشتر از زمان نزول 
است و همين عامل موجب مي شود از نزول بيشتر 
شــاخص ها جلوگيري شــود. به باور كارشناسان؛ 
مقررات جديد با تقويت جريان ســوداگرانه تقاضا، 
فقط شــوكي مقطعي به بــورس وارد خواهد كرد. 
يعني احتماال همان اتفــاق دهه80 بارديگر تجربه 

خواهد شد.

مزايا و معايب تغييرات دامنه نوسان
در طول سال هاي گذشــته چالش هاي زيادي در 
حوزه سياستگذاري دامنه نوســان وجود داشته، 
برخي پژوهشگران بر اجراي حد نوسان سهام تأكيد 
دارند، اما برخي ديگر به آثار منفي آن اشاره مي كنند. 
با وجود اين، در اغلب كشورها در طول زمان و با رشد 
بازارهاي مالي دامنه نوســان قيمت سهام افزايش  
يافته است. به طور كلي، اعمال دامنه مجاز نوسان 
روزانه، فوايد و مضراتــي دارد. از فوايد آن مي توان 
به كاهش تالطم بازار، محافظت از سرمايه گذاران، 
جلوگيري از بروز بحران هاي مالــي، حفظ بازار و 
كاهش دستكاري قيمت اشاره كرد. همچنين تأخير 
در كشف قيمت، عكس العمل بيش از اندازه، دخالت 
در معامالت، كاهش نوسان ها و اثر ربايشي از مضرات 
اعمال دامنه نوسان مجاز نرمال به شمار مي روند.

اگرچه دامنه نوسان در ابعاد مختلفي در بازارهاي 
سهام دنيا به كار گرفته مي شــود، اما محدوده اين 
دامنه نوســان در اغلب كشور ها يا بســيار باالتر از 
ايران بوده، يا درحال افزايش و بين 20تا 60درصد 
است.حتي در بسياري ازكشورها كه بازارهاي سهام 
توسعه يافته تري دارند مانند آلمان و آمريكا دامنه 
نوسان تا حدود زيادي حذف شده و فقط در موارد 
خاصي از دامنه هاي نوســان 50درصدي در مواقع 
اضطراري استفاده مي شود.به طور مثال، در فرانسه 
دامنه نوسان در محدوده 10تا 20، ژاپن10تا 60، 

مالــزي 30، بلژيك، آرژانتين، مكزيــك، اكوادور، 
فنالند، هند، پرتغال و بســياري ديگر از كشور ها 
بين10تا 15درصد است يا حتي كشور هايي مانند 
ايرلند، برزيل و يونان بــا روش هايي درحال حذف 
دامنه نوسان هستند و درتالشند از دامنه نوسان، 
عمدتا در مواقع اضطراري با دامنه هاي باال استفاده 

كنند.

كارشناسان چه مي گويند؟
كارشناسان مي گويند: اگرچه احتماال اعمال قاعده 
بازي تازه در كوتاه مدت به بازار شــوك مثبت وارد 
مي كند، اما نمي تواند تصميمي زيرســاختي براي 
بازار سرمايه تلقي شــود. نيما آزادي، تحليلگر بازار 
ســرمايه ضمن بازخواني تجربه گذشته در اين باره 
نوشــت: در دهه80 اعمال دامنه نوسان نامتقارن 
در طول 3 روز صف هاي سنگيني براي خريد سهام 
ايجاد كرده، اما از روز ســوم به بعد قيمت ســهام 
شــركت ها كه تا ۴0درصد رشــد كرده بود با نزول 
سنگين مواجه شــدند و خريداران اصطالحا سهام 
شركت ها را خالي كردند.در آن دوره ماه ها گذشت 
و صف هاي فروش سهام اين شركت ها از بين نرفت 
در نتيجه قانون گذاران مجبور شدند قانون جديدي 
به نام گره معامالتي اختراع كنند كه اين قانون هم 
از كارايي الزم برخوردار نبــود. به گفته آزادي، اين 
مدل تصميمات براي كوتاه مدت قطعاً شوك ايجاد 
مي كند، اما بازار سهام نيازمند تصميمات اصولي و 

منطقي براي ميان مدت است.
علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي هم در اين باره 
نوشت: بازي با دامنه نوســان و حجم مبنا راهكار 
مؤثري نيست. اگر فقط ۴ هفته شاخص كل بورس 
تا منفي 2درصد نــزول پيدا كند مقدار شــاخص 
به 800هزار واحــد خواهد رســيد. به گفته او، اگر 
حجم مبنا هم كاهش پيدا كند نقدشــوندگي بازار 
به محاق مي رود و بازار به نابازار تبديل مي شــود؛ 
بنابراين راه حل مؤثر اين اســت كه دامنه نوســان 

بورس برداشته شود.
اما بهروز زندي فر، كارشناس بازار سرمايه برخالف 
منتقدان معتقد است؛ ايجاد تغييرات در دامنه نوسان 
همراه با افزايش اعتبار و نيــز جذابيت در قيمت ها 
سبب حركت بازار به ســمت مثبت مي شوند. او با 
مثبت دانســتن برايند تصميم اخير شوراي بورس 
گفت: به طور قطع اين تصميم بازار را به سمت مثبت 

هدايت خواهد كرد.
امير سيدي، مديرعامل كارگزاري امين سهم هم با 
بيان اينكه بازار بدون دامنه و حجم مبنا ايده آل است 
گفت:حال كه به هر دليلي اين حذف دامنه نوسان 
ممكن نيست مي توان گفت؛ تغييرات جديد بازار را 
به نفع نگهداري ســهام دچار مزيت مي كند، دامنه 
نوسان متقارن به نفع كســي كه  دنبال كننده روند 
صفوف خريد يا فر وش است پيش مي رود.او تأكيد 
كرد: تغييرات فعلي دامنه نوسان نقد شوندگي بازار را 
تحت تأثير قرار مي دهد ولي از طرف ديگر صبر كردن 

در بازار را راحت تر مي كند.

اثر تغيير قاعده بازي در بورس
به گفته كارشناسان، دامنه نوسان نامتقارن با تقويت جريان سوداگرانه تقاضا فقط شوكي مقطعي به بازار سهام وارد مي كند 

همشهري ابعاد اجراي طرح دامنه نوسان نامتقارن را بررسي مي كند

اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت ديروز دور هم جمع شــدند 
و بحث كردند كــه چگونه اليحه 
بودجه 1۴00را اصالح كنند و به مجلس بفرستند تا 
به گفته حســن روحاني به دور از تنش و در آرامش 
مورد بررسي قرار گيرد و در كوتاه ترين زمان به رأي 
گذاشته شــود. نكته قابل تامل درخصوص چالش 
بين دولت و مجلس در ارتباط با اليحه بودجه سال 
آينده اين است كه مركز پژوهش هاي مجلس حتي 
پس از رد كليات بودجه، نظر كارشناسي خود درباره 
تغييرات صورت گرفته در كميسيون تلفيق را منتشر 
نكرده است. گزارش اين مركز از اين حيث اهميت 
دارد كه مشــخص مي كند بدنه كارشناسي بازوي 
تحقيقاتــي مجلس كه پيش از ايــن اليحه بودجه 
دولت را داراي اشكاالت جدي ازجمله شكننده بودن 
منابع و رشد باالي هزينه هاي جاري دولت دانسته 
بود، چه نظري درباره رشد بيشتر هزينه هاي جاري 

توسط كميسيون تلفيق داشته است؟
ديروز حســن روحانــي در جمع تيــم اقتصادي 
كابينه اش با اشــاره به ارجاع موضــوع از مجلس، 
گفت: از آنجا كــه دولت همــواره در تالش براي 
تعامل و گفت وگو با ساير قوا براي انجام امور بوده 
است و در عين حال با توجه به شرايط خاص كشور 
درآستانه بهره گيري از ثمرات مقاومت حداكثري 
ملت در جنگ تحميلي اقتصادي، نمي توان زمان و 

امور را صرف اختالف و چالش ها كرد.
او با تأكيد بر اينكه برخي اقداماتي كه در بررسي و 
رد اليحه بودجه و ارجاع آن به دولت خالف قاعده 
مرسوم و آيين نامه بوده است، گفت: در نخستين 
فرصت مصوبــه جديد دولــت درخصوص اليحه 
بودجه 1۴00 به مجلس ارائه خواهد شد. روحاني 
تأكيد كرد: در عين حال از فرصت باقي مانده براي 
گفت وگو هاي ســازنده با نمايندگان مجلس براي 
تنظيم اصالحيه اليحه بودجه استفاده خواهد شد. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اين نكته كه دولت كماكان 
معتقد اســت اليحه بودجه ارائه شــده به مجلس 
منطبق بر اقتضائات اقتصادي بوده اســت، افزود: 
تأخير در تصويب و جنجال بر ســر موضوع مهمي 
چون اليحه بودجه، بي ترديد اثرات منفي خود را 
بر اقتصاد كشور داشته و خواهد داشت و از مجلس 
انتظار مي رود، اصالحيه دولت به دور از تنش و در 
آرامش مورد بررسي قرار گيرد و دركوتاه ترين زمان 

به رأي گذاشته شود.

ساختار بودجه حفظ مي شود
به گزارش همشهري، موضع گيري حسن روحاني 

نشان مي دهد اسكلت و ساختار اليحه پيشنهادي 
دولت و مفاد تبصره هاي آن حفظ خواهد شــد و 
دولت ممكن است با درنظر گرفتن نظر مقام معظم 
رهبري و مالحظات مجلــس برخي ارقام كليدي 
بودجه و متغيرهاي چالش برانگيز را اصالح مي كند. 
به اين ترتيب بعيد است كه سقف بودجه عمومي 
دولت و همچنين بودجه شــركت ها  و مؤسسات 
انتفاعي وابسته به بودجه دولت تغيير كند. ازجمله 
تغييرات احتمالي در اليحه اصالح شده بودجه در 
دولت، تعيين تكليف نرخ ارز خواهد بود زيرا دولت 
پيش تر در اليحه بودجه از مجلس اجازه خواسته 
بود تا درصورت تغيير نرخ ترجيحي مورد استفاده 
در بودجه به نرخ ســامانه معامــالت الكترونيك 
)ســامانه نيما( منابع وصولي را به رديف درآمدي 
مشــخص واريز و اين پول صرف تامين معيشت و 
سالمت شود. اشــاره دولت در واقع تصميم گيري 
درباره نرخ ارز ۴200توماني است كه از 21فروردين 
سال 97 متولد شده و انتقادهاي بسياري را به همراه 
داشته و دولت مي گويد اگر مجلس نظرش اين باشد 
كه بساط نرخ ارز ۴200توماني برچيده شود، پول 
ناشي از اين تغيير نرخ در اختيار دولت قرار گيرد 
تا به تشخيص خود براي بهبود معيشت و سالمت 

مردم هزينه كند.
مجلس اما مخالف اين پيشنهاد بود و در كميسيون 
تلفيق نمايندگان تصميم گرفتند كه به عمر نرخ 
ارز ۴200توماني پايان دهند اما ابهام اصلي اينجا 
بود كه اگر نرخ ارز در بودجــه كه دولت مي گويد 
11هــزار و 500تومان باشــد، با پايــان عمر ارز 
۴200توماني نــرخ ارز چه ميــزان خواهد بود؟ 
كميسيون تلفيق همان ابتدا به صورت ضمني نرخ 
ارز در بودجه را 17.5هزار تومــان اعالم و همان 
زمان رئيس كل بانك مركزي گفت كه مخالف است 

و آن را به مصلحت كشور نمي داند. 
در ادامه كميســيون يادشده مدعي شد كه نرخي 
براي بودجه درنظر نمي گيرد و نرخ همان باشد كه 
دولت بگويد. دولت هم زيــر بار نرفت تا اختالفات 
باال گرفت. معما  وقتي پيچيده تر شــد كه مجلس 
تصميم گرفت بخشــي از اين تغيير نــرخ ارز در 
بودجه را در قالب يارانه نقدي بيشتر هزينه كند كه 
اختالف ها به اوج رســيد و چالش جدي درگرفت. 
اكنون به نظر مي رســد دولت براي پايان دادن به 
اين چالش درصدد برخواهد آمد تا پيشنهاد جديد 
را ارائه كند كه در آن ميــزان مصارف ارزي دولت 
با نرخ ۴200تومان محــدود به چند قلم كاالهاي 
خاص و اســتراتژيك خواهد بود و درآمد ناشي از 
تغيير نرخ ارز هم از نظر دولت صرف معيشــت و 
سالمت مردم مي شود و نه ضرورتا صرف افزايش 

يارانه هاي نقدي.

پايدارسازي درآمدها و كنترل هزينه ها
ســناريوي احتمالي ديگر دولت براي اصالحات 
در مســير بودجه 1۴00 بر 2 محور پايدارســازي 
درآمدهــا و منابــع بودجه و كنتــرل حداكثري 
هزينه هاي جاري به ويژه مقاومت در برابر رشــد 
هزينه هاي جاري برخي نهادها و رديف هاي خاص 

خواهد بود. 
به گزارش همشهري، از آنجا كه دولت اليحه اصالح 
قانون ماليات  هاي مستقيم را از دستور خود خارج 
كرده، كسري تراز عملياتي ناشي از كاهش ميزان 
فروش روزانه نفت از 2.3ميليون بشكه پيشنهادي 
دولت به 1.5ميليون بشكه پيشنهادي كميسيون 
تلفيق، از محل انتشــار اوراق قرضه تامين خواهد 

شد. 
چالش اصلي اما اين است كه آيا در نتيجه اصالح 
اليحه بودجه از سوي دولت، مجلس قانع خواهد 
شد و يا اينكه بازهم بر هزينه هاي كشور مي افزايد 
و شكاف كســري تراز عملياتي بودجه را تشديد 
مي كند؟ عميق تر شدن كسري بودجه دولت، خطر 
استقراض مستقيم و غيرمســتقيم دولت از بانك 
مركزي را تشديد خواهد كرد و يك تورم فزاينده را 

براي مردم برجاي خواهد گذاشت.

همشهري سناريوهاي احتمالي تغييرات سند دخل و خرج 1۴00 را بررسي مي كند

خروجبودجهازبنبست
با چراغ سبز رئيس جمهوري، دولت اليحه جديد را به مجلس مي فرستد

بورس

كالن

   بودجه 1400؛ يك بام و دو هوا
دولت اليحه بودجه را زود مي خواهد و با كمترين 
تغيير و با گزينه دوزمانه و دوسقفي شدن بودجه 
موافق نيست و به نظر نمي رســد بخواهد فشار 
هزينه  وعده هاي نمايندگان در قالب بودجه سال 
آينده را بر دوش بكشد. از سوي ديگر، مجلس هم 
مي داند كه با اليحه بودجه دولت نمي تواند وعده ها 
و برنامه هاي خود براي جلب رضايت رأي دهندگان 
را تامين كند و به همين دليل است كه اصالحات 
در بودجــه را در كوتاه مدت و اثرگذار بر صندوق 
رأي در انتخابات آينده مي خواهد و مصداق اين 
ادعا رشد نگران كننده هزينه هاي جاري بودجه 
در كميسيون تلفيق بودجه مجلس بود. به گزارش 
همشهري، سياسي ترين بودجه ايران در يك بام و 
دو هوا به سر مي برد. بام بودجه، همان سقف منابع 
و مصارف است و هرچه ســقف آن باالتر برود، از 
آنجا كه ديوارهاي اين سقف يعني منابع بودجه 
ضعيف و شكننده است، احتمال فرو ريختن سقف 
بودجه بر سر مردم از مسير تورم قوت مي گيرد. با 
اين حال، هم دولت و هم مجلس دو هواي متفاوت 
براي بودجه متصور هستند؛ هواي بودجه وقتي 
براي مردم مطلوب خواهد بــود كه تورم را زياد 
نكند و اگر هواي حاكم بر بودجه به اميال سياسي 
دولت و مجلس تغيير كند، تندبــادي از تورم و 
رانت، معيشت و سالمت كسب وكارهاي مردم را 

تخريب مي كند.

كارفرمايان با چراغ سبز معاونت حقوقي رياست جمهوري 
دست به كار شدند

 اجراي مزد توافقي
به اسم جلوگيري از اخراج

 وزير نفت در مراسم افتتاح چهاردهمين نمايشگاه ايران پالست  از جهش طاليی 
صنعت پتروشيمی ايران در اوج فشار تحريم ها خبر داد و  گفت: امسال 17 طرح  
برای بهره برداری در بخش پتروشــيمی تعريف شــده كه تاكنون 10 طرح آن به 

بهره برداری رسيده است و بقيه آن هم افتتاح می شود.  
بيژن نامدار زنگنه درباره اينكه به چه مقدار سرمايه گذاری نياز است تا ايران سطح توليد نفت خود را 
به پيش از تحريم ها برساند، افزود: من همچنان درباره تحريم ها صحبت نمی كنم. او در مورد اينكه 
آيا ايران سيگنالی مبنی بر نگرانی اعضای اوپك از افزايش توليد نفت ايران دريافت كرده است، گفت: 
من موردی نديدم. وی درباره اينكه شنيده شده است دولت طرحی را برای تخفيف قيمت خوراك 
پتروشيمی ها و پااليشی ها تدوين كرده است آيا آن را تأييد می كنيد، افزود: هرگونه تخفيف اضافی 
برای خوراك پااليشگاه ها به مجوز قانونی نياز دارد كه اين مجوز را هم مجلس شورای اسالمی بايد 
صادر كند، از جانب دولت پيشنهادی مبنی بر تخفيف خوراك به مجلس ارائه نشده است. وزير نفت 
همچنين  درباره اينكه بارها عنوان شده صنعت پتروشيمی تحريم ناپذير است آيا چنين موضوعی 
صحت دارد، افزود: اين حرف ها بيشتر شعاری بوده و پتروشيمی تحريم پذير است. آن دسته از افرادی 
كه عنوان می كنند پتروشيمی تحريم ناپذير است به اين دليل است كه می خواهند فداكاری و زحمات 
افراد مجاهدی را كه در اين صنعت كار می كنند ناديده گيرند. همه موارد تحريم پذير است، كاركنان 
و مديران با مجاهدت و فداكاری تحريم را دور زدند. آمريكايی ها در هيچ بخشی برای ما كم نگذاشتند. 
زنگنه  در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اينكه اعدادی را كه درباره افزايش صادرات نفت ايران 
در مجلس شورای اسالمی اعالم شده است، تأييد می كنيد، گفت: هيچ عددی را در اين مورد تأييد 
نمی كنم.  وي درباره معافيت تحريمی ايران در پروژه ميدان رام در دريای شــمال انگليس گفت: ما 
در اين ميدان سهامدار هستيم، برداشت از اين ميدان در انگليس مصرف می شود. وی درباره افزايش 
قيمت مواد اوليه خوراك صنايع پايين دستی هم گفت:  قيمت دست خداست ، هيچ دولتی نمی تواند 
در قيمت گذاری دخالت كند و قيمت گذاری تنها فساد و رانت به همراه دارد، وقتی قرار شد دولت در 
زنجيره  قيمت گذاری دخالت نكند، تا آخر هم نبايد دخالت كند و آن را به قواعد بازار واگذار كند، فقط 

اينكه رقابت باشد و رانت نباشد. 

 قيمت دست خداست 
قيمت گذاری منشاء رانت و فساد

انرژی
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سير صعودي گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  بازار
همچنان ادامــه دارد و قيمــت اين مواد 
پروتئيني نسبت به 3هفته گذشته افزايش 

5تا 25هزار توماني در هر كيلوگرم را شاهد بوده است.
به گزارش همشهري، با وجود تأكيد مسئوالن تنظيم بازار بر 
رعايت نرخ هاي مصوب، شكاف بين نرخ مصوب و قيمت ها 
در بازار خرده فروشي انواع مواد پروتئيني همچنان در حال 
افزايش است. با وجود اين، دســت اندركاران بخش توليد و 
تامين گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ از رشد توليد و عرضه 
بيش از نياز اين اقالم به بازار خبر مي دهند. گراني روزافزون 
گوشت، مرغ و تخم مرغ موجب جايگزيني برخي انواع آاليش 
اين فرآورده ها نظير اسكلت، پاي مرغ، دنده و قلم گوسفند و 

گوساله در سبد مصرفي برخي خانوارها شده است.

 كورس گوشت، مرغ و تخم مرغ براي گراني
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از وضعيت عرضه و 
قيمت انواع مواد پروتئيني از سير صعودي قيمت گوشت قرمز 
گوسفندي، گوساله و مرغ و تخم مرغ نسبت به 3هفته گذشته 
حكايت دارد. ديروز قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت 
شقه گوسفندي با افزايش 10تا 15هزار توماني به نرخ 112تا 
125هزار تومان، گوشت ران گوساله با افزايش 25تا 30هزار 
توماني به نرخ 120تا 130هزار تومان و نرخ خرده فروشي هر 

شانه تخم مرغ به مرز 40هزار تومان رسيد.
 بر اين اساس، قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در 
خرده فروشي هاي منطقه تهرانسر از 116تا 125و در شهرك 
آپاداناي منطقه 5حدود 130هزار تومان بود. همچنين در اين 
مناطق به ترتيب قيمت هر كيلوگرم گوشت ران گوسفندي 
130تا 140هــزار، ران و راســته گوســفندي 125هزار تا 
132هزار، چرخ كرده مخلوط 108تا 115هزار و سردســت 
گوســفندي 110تا 120هزار تومان بود. در اين مناطق، هر 
كيلوگرم گوشت تازه گوســاله به قيمت 116تا 125هزار و 
مغز ران گوساله به نرخ 120تا 130هزار تومان و هر كيلوگرم 
گوشت شتر تازه از 160تا 175هزار تومان به مشتريان عرضه 
مي شــد. در بازار خرده فروشــي تخم مرغ نيز نرخ هر شانه 
3كيلوگرمي تخم مرغ بنابر سايز و كيفيت در مرز 39تا 41هزار 
تومان در نوسان بود و ميادين ميوه و تره بار نيز هر كيلوگرم 
تخم مرغ سورت نشده)شكسته و سالم و ريز و درشت( را به 
مشترياني كه در صف هاي طوالني و بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي به خط شده بودند به قيمت هر كيلوگرم 16هزار و 

900و هر شانه 3كيلوگرمي 36هزار تومان عرضه مي كردند.
در بازار خرده فروشــي مرغ نيز قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه 
در منطقه تهرانســر به 25هزار و 400تا 26هزار و در منطقه 
شــهرك آپادانا به 26هزار و 500تا 27هزار تومان رسيد. در 
ميدان ميوه و تره بار تهرانســر نيز هر كيلوگــرم مرغ به نرخ 
مصوب 20هزار و 400تومان به مشتريان عرضه مي شد كه اين 
تفاوت قيمت ميادين و سطح شهر موجب هجوم خريداران و 
تشكيل صف هاي طوالني خريد و مشاجرات لفظي مشتريان 

بدون رعايت حداقلي پروتكل هاي بهداشتي شد.

گراني گوشت از ميادين تا سطح شهر 
خبرنگاران همشهري مي گويند كمبود عرضه موجب افزايش 
10تا 25هزار توماني هر كيلوگرم انواع گوشت قرمز گوسفندي 
و گوساله در ميادين ميوه و تره بار شده است. افزايش قيمتي 
كه از هفته نخست بهمن ماه آغاز و به باالرفتن قيمت گوشت 
گوساله و گوسفندي در نرخنامه هاي سازمان ميادين منجر 
شد. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي، مهم ترين دليل افزايش 
قيمت انواع گوشــت در بازار و ميادين ميوه و تره بار را عرضه 
نشدن روان دام از دامداران اعالم كرد و گفت: اميد به بهبود 

بازار در ايام منتهي به نوروز موجب شده دامداران نسبت به 
عرضه دام خود تعلل كنند. علي اصغــر ملكي، افزود: هزينه 
پرورش دام افزايــش قابل توجهي داشــته و دامداران براي 
جبران آن به دنبال بازار مناسب هستند كه نوروز اين فرصت 

را در اختيار آنها قرار مي دهد.
 او متوســط قيمت عرضه هر كيلوگرم دام زنده در ميادين 
عرضه دام را 55هزار تومــان اعالم كرد و گفت: قيمت عمده 
هر كيلوگرم گوشت گوســفندي براي مراكز عرضه 110تا 
115هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه بدون دنبه 
براي مصرف كننده معموال 10درصد بيشتر از قيمت عرضه 
عمده و در حدود 125تا 130هزار تومان است. با وجود اين، 
منصور پوريان، رئيس شوراي تامين دام زنده ايران از وجود 
65 هزار تُن گوشت قرمز مازاد در بازار خبر داده و اعالم كرد، 
قيمت منطقي گوشت گوساله زير 100 هزار تومان است. او با 
اشاره به تصميم شركت پشتيباني امور دام براي عرضه گوشت 
قرمز 70هزار توماني از ابتداي اســفندماه، نسبت به بهبود 
وضعيت بازار و ميزان مصرف در بازار داخلي ابراز اميدواري 
كرد و افزود: قيمت  فعلي دام ســبك و ســنگين، از وجود 
ناهماهنگي حكايت دارد؛ به نحوي كه قيمت دام زنده گوساله 
37 هزار تومان و قيمت الشه آن 70 هزار تومان است؛ بنابراين 
قيمت منطقي هر كيلو گوشــت گوساله براي مصرف كننده 
نبايد بيشــتر از 100هزار تومان و گوشت الشه گوسفندي 
حداكثر 120 هزار تومان باشد، اما قيمت ها در بازار بسيار باالتر 
از اين است و درواقع قيمت ها در بازار عمده مشخص، ولي در 

بازار خرده فروشي نامشخص و بسيار باالست.
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران نيز در گفت وگو با 
همشهري، گفت: امسال در توليد شير و گوشت نه تنها كاهش 
نداشته ايم، بلكه شاهد افزايش توليد شير و انواع دام سبك و 
سنگين بوده ايم. احمد مقدسي افزود: با وجود توقف واردات 

گوشت، دام زنده سبك و سنگين روي دست دامداران مانده 
و تقاضاي صدور مجوز صادرات دارنــد. او پيش بيني توليد 
گوشت قرمز تا پايان امســال را باالي 950هزار تن دانست و 
افزود: به گفته مسئوالن حداكثر نياز بازار داخلي به گوشت 

قرمز 920هزار تن است.

وعده توزيع گوشت، مرغ و تخم مرغ ارزان 
مديرعامل شــركت پشــتيباني امور دام با بيان اينكه براي 
تنظيم بازار گوشــت قرمز از ابتداي اسفند، گوشت گوساله 
منجمد وارداتي با قيمت 70 تا 75 هزار تومان توزيع مي شود، 
گفت: قيمت مرغ و تخم مرغ درچند روز آينده به نرخ مصوب 
خود خواهد رســيد. محمدرضا طاليي با اشاره به وضعيت 
مناســب تامين نهاده هاي دامي گفت: 3ميليون تن نهاده با 
41كشتي از بنادر جنوبي و 74كشتي از بنادر شمالي براي 
تامين نياز مرغداران و دامداران وارد شده است. همچنين با 
توجه به كمبودهاي مقطعي كه براي جو وجود داشت، شركت 
پشتيباني امور دام ذخاير خود را در بازار عرضه كرد و شرايطي 
را فراهم آورد كه واردات اين محصــول براي واردكنندگان 
به صرفه باشــد تا ظرف مدت كوتاهي بتوانيم نياز كشور را 

تامين كنيم. 
او با بيان اينكه قيمت مرغ و تخم مرغ تا چند روز ديگر به نرخ 
مصوب خود خواهد رسيد، گفت: قيمت مرغ به نرخ مصوب 
خود در تمام فروشگاه ها خواهد رسيد و قيمت تخم مرغ نيز 
به زودي به نرخ مصوب خود مي رسد. براي كنترل بازار مرغ و 
تخم مرغ در كشور اقدام به تنظيم بازار اين محصول در تهران 
مي كنيم كه اين امر خود منجر به تنظيم بازار شهرستان ها 
خواهد شد؛ هر چند كه به صورت موردي در برخي از استان ها 
نيز محصوالت تنظيم بازاري عرضه مي شود. او قيمت مصوب 
هر شــانه تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار را 30تا 32هزار 
تومان و به صورت بســته بندي 36هزار تومــان اعالم كرد و 
گفت: قيمت مرغ تازه در ميادين 20هزار و 400تومان است 
و محصوالت بدون محدوديت عرضه مي شــوند. مديرعامل 
اتحاديه مرغداران ميهن مشــكالت توزيــع را علت گراني 
تخم مرغ دانسته و گفت: قيمت منطقي هر عدد تخم مرغ هزار 
و 200 تومان است. مشكالت بازار تخم مرغ مربوط به شبكه 
توزيع است و هيچ ارتباطي به تامين و توليد ندارد. هدايت اهلل 
اصغري قيمت منطقي هر كيلــو تخم مرغ را 15 هزار و 733 
تومان معادل شانه اي 30 تا 31 هزار تومان اعالم كرد و افزود: 
عرضه هر عدد تخم مرغ با نرخ 1500 تومان گرانفروشي است 
و با توجه به قيمت مصوب، هر حداكثر قيمت خرده فروشي 

هر عدد تخم مرغ هزار و 200 تومان است.

گزارش ميداني همشهري، حاكی است هر كيلوگرم گوشت ران گوساله نسبت به 3هفته گذشته 25هزار و 
شقه گوسفندي 15هزار تومان گران تر شده است

سبقت قيمت گوشت گوساله از گوسفندي  شكاف 10هزار توماني قيمت 
در بازار مركبات 

مقايســه قيمت مركبات در مياديــن و مغازه هاي  تره  بار

ميوه فروشي سطح شهر نشان مي دهد در برخي اقالم 
قيمت در ميادين بيش از 10هزار تومان از مغازه ها 
پايين تر است.  به گزارش همشهري، هم اكنون قيمت مركبات پرمصرف 
شامل انواع پرتقال و نارنگي افزايش يافته و اين رشد قيمت در نرخنامه 
جديد ميادين ميوه و تره بار شهرداري نيز اعمال شده است. با اين حال 
فاصله قيمت اين محصوالت در ميادين با ميانگين قيمت مغازه ها فاصله 
زيادي دارد. براساس نرخنامه جديد، گران ترين مركبات عرضه شده در 
ميادين نارنگي بندري و ليموترش هســتند، اين در حالي است كه 
قيمت پرتقال و نارنگي نيز در هفته هاي اخير روند رو به رشد داشته  
است. قيمت گريپ فروت و ليموترش در مغازه هاي ميوه فروشي سطح 
شهر نزديك به دوبرابر نرخ ميادين اســت. نرخنامه سازمان ميادين 
همچنين از كاهش قيمت گوجه فرنگي، پياز ســفيد و بادمجان در 

ميادين ميوه و تره بار خبر مي دهد.

مقايسه قيمت مركبات در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر)تومان(
قيمت در مغازه ها قيمت در مياديننام محصول

11.80019.000پرتقال تامسون شمال
14.50022.500پرتقال تامسون جنوب

13.00020.000نارنگي شمال
13.00020.000نارنگي جنوب
10.90017.000نارنگي تانجيال
15.00025.000نارنگي كينو

16.50025.000نارنگي بندري
14.50020.000ساير انواع نارنگي

14.20017.000ليمو شيرين
16.00032.000ليمو ترش

6.80015.000گريپ فروت

قيمت تند و تيز ادويه و چاشني ها
ادويه  را معموالً كيلويي نمي خريم، به همين دليل  سوپرماركت

شايد باور اينكه براي هركيلوگرم فلفل سياه 180هزار 
تومان هزينه مي كنيم، كمي سخت باشد اما حقيقت 
دارد. سال ها اين تصور وجود داشته كه زعفران ادويه اي گران قيمت 
است و ديگر ادويه ارزانند، اما واقعيت اين است كه قيمت ادويه ديگر هم 
به طور شگفت انگيزي باالســت. اگر با دقت به قيمت درج شده روي 
بسته هاي ادويه اي كه مي خريد دقت كنيد، مي بينيد هركيلوگرم پودر 
دارچين 160هزار تومان و هر كيلوگرم پودر تخم گشــنيز 350هزار 
تومان براي مشتري ها آب مي خورد. تنوع ادويه روزبه روز بيشتر هم 
مي شود و توليد ادويه تركيبي مثل ادويه مرغ و ماهي و چاشني هايي 
كه براي ساالد، ماست و خيار در تركيب با سبزي تهيه مي شوند، ذائقه 
ما را هر روز بيشتر به اين افزودني هاي خوشمزه عادت مي دهد. اليت، 
برتر، گلستان، گل ها، هميشك، هاتي كارا، مهنام، آلسپايس، مهنام، 
گرين فيلد، كامبيز سبزدانه و ستاره از برندهاي مطرح عرضه كننده 
چاشني ها و ادويه در بازار هستند. قيمت نيز در برندهاي مختلف تفاوت 
چشمگيري ندارد. در حقيقت قيمت در اين محصوالت بيش از برند به 

نوع ادويه بستگي دارد.

قيمت بعضي انواع ادويه و چاشني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
17.100چاشني ماكاروني-75گرميبرتر
19.300پودر زيره سبز- 70گرميگل ها

16.700چاشني مخلوط پلويي- 100گرميهميشك
65.900فلفل سياه- 400گرميگلستان
13.500ادويه مخلوط- 60گرميستاره

11.500ادويه كاري- 75گرميگلستان
19.500چاشني كباب- 100گرمياليت

24.500چاشني مرغ- 90گرميگرين فيلد
12.250پودر ادويه ماست و خيار- 75گرميشاهسوند

89.500فلفل سياه- 500گرميبرتر
11.600پودر دارچين- 50گرميشاهسوند
22.500پودر سير- 90گرميگرين فيلد
82.000پودر دارچين- 500گرميهاتي كارا
26.500تخم گشنيز- 75گرميهميشك

23.500چاشني ماهي- 85گرميگرين فيلد
5.000پودر سماق- 100گرميسبزدانه

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران از تغيير ذائقه بازار در روز مادر امسال مي گويد

تغيير جهت خريدها، از طال به سكه

بازار طال در كنــار جذابيت ذاتي و هميشــگي براي  سكه و طال
خانواده هاي ايراني در روزهاي خاصي از سال پررونق تر 
از بقيه ايام است. روز مادر و نوروز، دو مناسبت مهمي 

است كه معموال و به طور سنتي، هرسال خريداران بيشتري را به بازار طال 
مي فرستد. آمار خريد طال و سكه به گواهي آمار در اين مناسبت ها باالتر 
از روزهاي عادي است. امسال اما وضعيت بازار طال هم مثل ديگر بازارها 
خاص و متفاوت با هرسال بود.  محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري از حال و هواي بازار طالي تهران 

در روز مادر و شرايط كنوني اين بازار گفت.

بازار طــال در روز مــادر معموال 
پرتقاضاتر از ديگر ايام است. آيا شرايط بازار 
طال در روز مادر امســال مطابق انتظارات و 

پيش بيني هاي شما بود؟
سال قبل قيمت طال بسيار پايين تر از امسال بود و به 
همين دليل بازار پررونق تري را در روز مادر داشتيم. 
اما امسال متأسفانه به دليل كاهش قدرت خريد از 
يك طرف و افزايش شديد قيمت طال در طول سال، 
برخالف سال هاي قبل رونقي كه ما از بازار سكه و 
طال در اين ايام داشتيم محقق نشد و مردم ترجيح 
دادند در اين مناسبت به ســراغ كاالهاي ديگري 
بروند كه قدرت خريد آن را دارند. مشاهدات ميداني 
نشان داد امسال مغازه هاي طالفروشي بسيار خلوت 
و كم مشتري بود و تنها گلفروشي ها رونق داشتند. 
به طور كلي امسال بازار طال در روز مادر در مقايسه 
با سال هاي قبل بســيار كم رونق و كم فروش بود 
و به همان داليلي كه عنوان شــد هم اكنون نگاه 
مردم به طال بيشتر جنبه ســرمايه گذاري دارد تا 
خريد مناسبتي و هديه. اما درخصوص سكه امسال 
نكته اي كه وجود داشت اين بود كه براي سكه تمام 
بهار آزادي تقاضايي نبود و به همين دليل حباب 
ســكه كاهش يافت ولي   نيم ســكه، ربع سكه و 
سكه هاي يك گرمي از اقبال بهتري برخوردار بودند. 
تقاضا براي اين سه قطعه سكه در روز مادر وجود 
داشت و كساني كه امكانات مالي بهتري داشتند 

اين سكه ها را براي خريد انتخاب مي كردند.
به طور معمول در مناســبت هاي 
خاصي مثل روز مــادر تقاضا براي مصنوعات 

بيشتر است يا سكه؟
اين تقاضا بسته به مناسبت، متفاوت است. در روز 
مادر معموال مردم مصنوعات را ترجيح مي دهند 
به اين دليل كه مادرها عالقه دارند يك يادگاري 
از فرزندشان يا هركسي كه هديه مي دهد داشته 
باشــند و اين به صورت يك گوشــواره، گردنبند، 
انگشتر يا هرچيزي به صورت مصنوعات طال باشد. 
گاهي اوقات هــم مردم هديه را به صورت ســكه 
انتخاب مي كردند كه فرد به سليقه خود بتواند از 
آن استفاده كند. اين بسته به نوع فرهنگ و نگرش 
خانواده ها به اين موضوع دارد اما به طور سنتي در 
سال هاي قبل در روز مادر گرايش بيشتري به خريد 

مصنوعات طال وجود داشت.
آماري از تغيير ميزان تقاضا در روز 

مادر امسال داريد؟
االن براي ارائه اعداد و ارقام زود است. برآوردهاي 
اين چنيني را معموال بعد از عيد مي توانيم به دست 
بياوريم كه صورت هاي مالي و جمع فروش ساالنه 
و گزارش واحدهاي صنفي به دســت ما رســيده 
باشد. در مجموع بايد بگويم ما در كشورمان سنتي 
داشتيم كه مردم به هم طال هديه مي دادند و اين 
طال سرمايه اي بود براي هديه گيرنده. اين سنت 

بسيار پسنديده اي بود كه متأسفانه االن در حال 
تبديل شدن به خريد بدلي است. بدلي معموال از 
آهن و شيشه ساخته شده اند كه هزينه هاي گزافي 
هم بابت ساختشان گرفته مي شود و بعد از استفاده 

هم هيچ ارزشي نخواهد داشت. 
مناسبت خاص بعدي براي بازار طال 
عيد نوروز اســت، بازار سكه و طالي عيد را از 

لحاظ رونق و تقاضا چگونه مي بينيد؟
بــازار عيد هــم مثل همين ايام اســت. امســال 
دغدغه هاي مردم متفاوت است، ديد و بازديدهاي 
عيد انگيزه اي بود بــراي خريد و هزينه كردن؛ چه 
مصنوعات طال براي استفاده و چه انواع سكه براي 
هديه دادن، اين انگيزه امســال وجود ندارد. اگر تا 
پارســال مردم به ماهيت بسيار خطرناك ويروس 
كرونا پي نبرده بودند، امسال به اين باور رسيده اند و 
همين باعث مي شود مالحظات بيشتري مورد توجه 
باشد و دورهمي ها و مسافرت ها كمتر شود. امسال 
براي شب عيد هزينه هاي مهم تري در سبد خانواده 
وجود دارد و به نظر من با توجه به اين موضوع شب 
عيد پررونقي را نخواهيم داشت. اگر قيمت طال در 
روزهاي پاياني سال افزايش هم داشته باشد قطعا 
ناشــي از تقاضا نخواهد بود بلكه قيمت جهاني يا 
قيمت ارز در داخل كشور در آن تأثير خواهد داشت.
ســكه در روزهاي منتهي به عيد 
معموال تقاضاي شركتي دارد، در اين خصوص 

پيش بيني شما چيست؟
تا آنجا كه در جريان هستم بسياري از شركت هايي 
كه در ســال هاي گذشــته به كارمندان خود به 
مناسبت عيد انواع سكه هديه مي دادند، از پارسال 
به اين طرف هداياشان تبديل شده به پول يا كارت 
هديه بانكي. حال ممكن است بعضي از شركت هاي 
رده باال هنوز براي هديه از انواع سكه استفاده كنند. 
ولي چيزي كه امروز در سيستم بانكي هم مشاهده 
مي شود، اين است كه تقاضا براي كارت هاي بانكي 
افزايش پيدا كرده براي اينكه اين هدايا جايگزين 
سكه شود. ولي به جز اين  بعضي  خانواده ها ترجيح 
مي دهند به فرزندان، نوعروس و تازه دامادشــان 
به دليل شگوني كه دارد، طال هديه بدهند. به اين 
دليل پيش بيني مي كنم امســال تقاضا براي نيم 
سكه، ربع سكه و سكه گرمي بيشتر باشد اما براي 
سكه كامل بعيد است افزايش تقاضاي چشمگيري 
داشته باشيم. درمجموع اما رونق كارت هاي هديه 

بانكي امسال بيشتر از انواع سكه خواهد بود.
 هفته گذشته رد كليات بودجه و در 
روزهاي اخير كاهش بهاي انس و افزايش نرخ 
دالر را داشــتيم. واكنش بازار به اين تحوالت 

چه بوده است؟
اقتصاد ما متاثر از سياست است. رد كليات بودجه 
اگرچه يك اتفاق اقتصادي به نظر مي رسد ولي در 
باطن سياسي است. در بازار طال دوعامل انس و دالر 

دخالت دارند، قيمت جهانــي طال كه از كنترل ما 
خارج است اما تحوالت سياسي و اقتصادي داخل 
كشــور با تأثير بر عامل ارز بر بازار طال و سكه هم 
تأثيرگذار است. افزايش قيمت ارز به طور طبيعي 
نرخ را در بازار طال باال مي برد حتي در شرايطي كه 
در جهان قيمت رو به كاهش رفته است. نكته ظريف 
ديگر در اين زمينه اين است كه مردم وقتي فعل و 
انفعاالت اين چنيني را مي بينند طبيعتا انتظار يك 
تورم را خواهند داشت. وقتي بحث بودجه مي شود 
و در شــرايطي كه از تورم زا بودن بودجه صحبت 
مي شود، مردم مي فهمند ارزش پول در حال كاهش 
است و اين نتيجه گيري آنها را به سمت خريد طال 
و سكه براي سرمايه گذاري خواهد برد. اين موضوع 
مي تواند تقاضا را افزايش دهــد درحالي كه ما در 
ماه هاي اخير شاهد كاهش تقاضا بوديم و همين 
كاهش تقاضا را كاهش داده است. بنابراين هرگونه 

فعل و انفعالي مي تواند بازار را دچار نوسان كند.
آيا مي توان پيش بيني كرد تا پايان 

سال سكه چه قيمتي خواهد داشت؟
نه تنها تا پايان ســال بلكه تا فردا را هم نمي توان 
پيش بيني كــرد. اگر در شــرايط عــادي بوديم 
مي توانستيم پيش بيني كنيم اما امسال متغيرهاي 
تأثيرگذار بســيارند ازجمله سياســت خارجي و 
مســائل داخلي كه مي توان هر آن تأثير شديدي 

روي قيمت طال و ارز داشته باشد.

فرخنده رفائي
خبرنگار

درحالي كه نرخ هر كيلوگرم گوشت ران 
گوساله در بازار خرده فروشي به مرز 125تا 
130هزار تومان رســيده، رئيس شوراي 
تامين كنندگان دام زنده قيمت منطقي 
هر كيلوگرم گوشت گوساله را 100هزار 

تومان اعالم كرده است

بهارستان نشينان در نشست علني ديروز مجلس، با جزئيات طرح جهش  مسكن
توليد و تأمين مسكن را با 195رأي موافق، 4رأي مخالف و يك رأي ممتنع 
موافقت كردند و دولت مكلف شــد ســاالنه به طور متوســط حداقل 

يك ميليون واحد مسكوني در كشور توليد و براساس قانون عرضه كند.
به گزارش همشهري، طرح جهش توليد و تأمين مسكن كه در 22ماده از سوي كميسيون 
عمران مجلس به صورت دوفوريتي تهيه شده و پيش ازاين كليات آن به تصويب نمايندگان 

رسيده بود و اينك بررسي جزئيات آن در دستور كار مجلس قرار گرفته است.

جزئيات ساخت مسكن مهر ملي
در جلسه علني ديروز مجلس، بررسي جزئيات اين طرح در دستور كار قرار گرفت و با تصويب 
ماده يك اين طرح، دولت موظف شد نياز ساالنه مسكن كشور را براساس اعالم وزارت راه 
و شهرسازي مستند به مطالعات طرح جامع مسكن، در مناطق شهري و روستايي تأمين 
و به نحوي برنامه ريزي و اقدام كند كه در 4ســال نخست اجراي اين قانون، ساالنه به طور 
متوسط حداقل يك ميليون واحد مسكوني در كشور براي متقاضيان واجد شرايط براساس 
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25ارديبهشت 1387توليد و 
عرضه شود. بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تأمين مسكن مجلس نشان مي دهد كه 
اين طرح تركيبي از سياست هاي مسكني گذشته اعم از مسكن مهر، مسكن يكم، مسكن 
ملي و... است كه حاال بايد با تشكيل شوراي عالي مسكن به رياست رئيس جمهور و ايجاد 
صندوق ملي مسكن در وزارت راه و شهرسازي، مقدمات احداث ساالنه حداقل يك ميليون 
واحد مســكوني را فراهم آورد. در اين طرح، از يك سو بايد همه درآمدهاي مالياتي حوزه 
زمين، مسكن، مستغالت و ساختمان، منابع بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع 
حاصل از بازگشت يا امهال اصل وفرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق 
پس انداز مسكن يكم، منابع خيران و... به اين صندوق واريز شود. از سوي ديگر بانك ها نيز 
مكلف هستند حداقل 40 درصد از تغييرات مانده تسهيالت پرداختي در هرسال مالي را با 
نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، طوری كه در سال 
اول اجراي قانون از حداقل 160هزار ميليارد تومان كمتر نباشد و براي سال هاي آينده نيز 
اين حداقل با نرخ تورم ســاالنه افزايش پيدا كند. عالوه بر اين وزارت راه و شهرسازي نيز 
مكلف است با همكاري وزارت اقتصاد، نسبت به تأسيس، توسعه و تسهيل مقررات فعاليت 
صندوق هاي سرمايه گذاري براي تأمين مالي ساخت و اجاره واحدهاي مسكوني از طريق 
جذب سرمايه بخش خصوصي اقدام كند. براساس تجويز طرح جهش توليد و تأمين مسكن، 
منابع موجود در صندوق ملي مســكن به مصارف صندوق ازجمله يارانه سود تسهيالت، 
تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار ساختمان، هزينه هاي 
تأمين و انتقال زيرساخت و مشــاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري هاي 
غيرانتفاعي در توسعه شــهري ايجاد شده براي پروژه هاي مســكوني موضوع اين قانون 

اختصاص مي يابد.

سنگ بزرگ مجلس براي تأمين مسكن
طرح جهش توليد و تأمين مسكن گرچه از منظر سياستگذار و نحوه سياستگذاري كاماًل 
مشابه مسكن مهر است و ساخت مسكن در زمين هاي دولتي به صورت اجاره 99 ساله را 
دنبال مي كند؛ اما از منظر تأمين هزينه هاي طرح، برخالف اتكاي مســكن مهر به تزريق 
منابع و خط اعتباري دولتي، بر تسهيالت بانكي اتكا دارد و مي خواهد با پرداخت يارانه سود، 
از فشار هزينه اي توليد مسكن بكاهد. البته اين طرح همچنان در موضوع تأمين زيرساخت ها 
با نوعي دوگانگي مواجه است و گرچه در بخش مصارف صندوق ملي مسكن اين موضوع 
را نيز گنجانده است اما در متن طرح، بازهم سياست قهري مسكن مهر را در پيش گرفته و 
وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و ارتباطات را مكلف كرده است زيرساخت هاي 
الزم در حوزه وظايف ذاتي خود را در اراضي اختصاص يافته به اين طرح مســكني فراهم 
كنند. موضوعي كه هنوز تبعات آن در مســكن مهر ادامه دارد و هزينه ساخت واحدهاي 
مسكوني در برخي مناطق خارج از شــهر را از ميانگين هزينه ساخت در دل بافت شهري 
باالتر برده است. نكته ديگر اين است كه براي اجراي تمام و كمال طرح مسكني مجلس 
بايد مبالغ كالني به صندوق ملي مسكن واريز شود تا با اختالط بخش عمده اين منابع با 
تسهيالت بانكي، نرخ بهره آنها از 18درصدي فعلي كاهش يابد و مثاًل مانند طرح بازآفريني 
شهري به 9درصد برسد. بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد در سال نخست براي ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني با ميانگين زيربناي 80مترمربع براي هر واحد و فرض هزينه 
3.2ميليون توماني براي ساخت هر مترمربع زيربنا، به 256هزار ميليارد تومان منابع نياز 
است و براي تحقق آن بايد حداقل 96هزار ميليارد تومان از منابع صندوق ملي مسكن با 
160هزار ميليارد تومان منابعي بانكي به پروژه هاي ساخت يك ميليون واحد مسكوني تزريق 
شود. چند هزار ميليارد تومان از منابع صندوق نيز براي پرداخت يارانه سود به متقاضيان 
اختصاص يابد. البته اگر هزينه ساخت مسكن مهر ملي مطابق واقعيت هاي بازار و معادل 
4.5ميليون تومان محاسبه شود. هزينه ساخت يك ميليون واحد مسكن در سال نخست به 
360هزار ميليارد تومان منابع اختصاص دارد و به همين ميزان فشار به منابع صندوق ملي 

مسكن و بانك ها افزايش خواهد يافت.

تجويز قيمت گذاري دستوري در مسكن مهر ملي
در ماده 14 طرح مجلس به موضوع تأمين مصالح ساختماني مسكن اشاره شده كه براساس 
آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف اســت به منظور پوشش ريسك ساخت مسكن، 
امكان پيش خريد و ساير ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني )صرفاً فوالد و 
سيمان( را در بورس كاال فراهم كند. ضمناً وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف است 
بر بازار مصالح ساختماني )به ويژه فوالد و سيمان( و تأمين آن با قيمت تمام شده متعارف 
نظارت كند. به عبارت ديگر، براي كاهش هزينه توليد مسكن مهرملي، بايد توليدكنندگان 
فوالد و سيمان بايد زير بار قيمت گذاري دستوري بروند و توليدات را با قيمت تمام شده و نه 

قيمت بازاري آن در اختيار پروژه هاي مسكن مهر ملي قرار دهند.

رؤياي مسكن مهر ملي
در جريان بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تأمين مسكن در 

مجلس، دولت مكلف به ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني شد
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بعد از توفان بازي جمعه شب اســتقالل و نساجي، محمود 
فكري با مديرعامل باشگاه مالقات كرد. ساعتي بعد هم سايت 
رسمي باشگاه نوشت احمد مددي با قدرت از فكري حمايت 
مي كند. اوال كه مگر قرار بود از مربــي صدر جدول حمايت 
نكنيد؟ خب البته ما در فوتبال ايران نمونه داشتيم كه مربي 
صدرنشين را بعد از 7 پيروزي پياپي بيرون كردند؛ بنابراين 
اين بخش از قضيه قابل درك است. نكته تراژيك ماجرا اما اين 
است كه االن خود مددي بيشتر از فكري نياز به حمايت دارد! 
90 درصد اظهارات تند و تيز بازيكنان استقالل بعد از پايان 
بازي با نساجي عليه كادر مديريتي و مشخصا خود مددي بود. 
يعني اگر فكري بعد از پايان جلسه مي گفت از مددي حمايت 

مي كنم، بيشتر مي توانستيم با داستان كنار بياييم!

خود شما نياز به حمايت داريد

يك روز بعد از رفتارهاي عجيب وريا غفوري در بازي اســتقالل 
و نساجي، اين بازيكن در تمرين آبي پوشان حاضر نشد. توضيح 
محمود فكري در اين مورد عالي است: »وريا گفت سرما خورده ام 
و ما هم قبول كرديم.« آفرين مربي خوب و حرف گوش كن! استاد 
بعد از پرخاش وريا در جريان بازي هم گفته بود: »خودش به من 
عالمت داد كه تعويضش كنم.« احتماالً اين بازيكن يادش افتاده 
بود كار فوري دارد، چون بعد از تعويض كال از استاديوم خارج شد! 
االن هم همان بهتر كه فكري بهانه سرماخوردگي را قبول كرده، 
وگرنه مي گفت: »مشكلي نيست. خودش صالح ديد نيايد و اين 
موضوع را به اطالع من رساند.« آقا شما با اين همه اقتدار راحت 

كانديداي قهرماني آسيا هستيد؛ ليگ برتر كه سهل است.

آفرين به اين همه اقتدار

حضور مهدي ترابي در العربي قطــر مطلقا ناموفق بود و اين 
بازيكن بعد از سپري كردن تنها يك نيم فصل در ليگ ستارگان 
به تيم سابقش پرسپوليس برگشــت. بعد از اين اتفاق يك 
خبرنگار قطري به انتقاد از ترابي پرداخت و با يادآوري چندين 
مصدوميت پياپي او نوشت: »ترابي براي ليگ ستارگان يك 
ميهمان سبكبال بود كه نتوانست تأثير خاصي داشته باشد و 
نهايتا از العربي جدا شد.« آقا جان؛ باز برو خدا را شكر كن به 
شما گفت دارد جدا مي شود. يعني اصال خودتان قراردادش را 
فسخ كرديد. در ايران كه استاد ناغافل در محل باشگاه حاضر 
شد، قراردادش را فسخ كرد و رفت؛ بدون اينكه يك جمله به 
كسي توضيح بدهد. بنابراين يادتان باشد هميشه »ترابي« 

بدتري هم مي تواند وجود داشته باشد.

باز خوب است شبانه نرفت

نكته بازي

حسين پورحميدي نام آشنايي براي استقاللي ها نيست، دروازه باني 
كه سال گذشــته در بدترين روزهاي حســيني هم روي نيمكت 
مي نشست و در نهايت هم فرصتي براي نشان دادن توانايي هايش 
با پيراهن آبي پيدا نكرد. با آمدن رشيد مظاهري و ماندن حسيني، 
پورحميدي به صــورت قرضي راهي آلومينيوم شــد تــا باالخره 
شانس بازي در ليگ برتر را پيدا كند. حاال پس از گذشت 14 هفته 
پورحميدي بدجور توانايي هايش را به رخ كشــيده و در كنار رشيد 
مظاهري و حامد لك، بيشترين كلين شــيت را داشته است. او در 
12 بازي اين فصل دروازه بان اول آلومينيوم بوده و در 6 بازي دروازه 
تيمش را بسته نگه داشته است. هر چند پورحميدي 9 گل خورده در 
كارنامه دارد و در مقايسه با مظاهري 3 گل بيشتر خورده است اما در 
زمينه تعداد مهار توانسته دروازه بان گران قيمت آبي ها را شكست 
دهد. پورحميدي در 12 بازي 38 مهار داشــته و اين در حالي است 
كه مظاهري 28 مهار داشته است. همين اعداد و ارقام نشان مي دهد 
هم كادرفني گذشته استقالل در بازي ندادن به پورحميدي و هم 
كادرفني حال حاضر به نوعي در از دست دادن او اشتباه كردند. شايد 
اگر مجيدي در فينال حذفي و نامجو مطلق در آسيا به اين دروازه بان 
جوان ميدان داده بودند، فصل گذشته براي استقالل با ناكامي به پايان 
نمي رسيد. از طرفي اگر فكري به جاي حسيني، پورحميدي را حفظ 

كرده بود، االن جنگ بين دروازه بان هاي اسمي كليد نمي خورد.

رنگپوستبدبازينميكند   ستاره قرضي
چرا هواداران نژادپرست وقتي بازيكن سفيدپوست 
سوتي مي دهد به رنگ و نژادش توهين نمي كنند؟

اكسل توانزبه، مدافع منچستريونايتد فارغ از رنگ پوستش بازيكن بدي 
است. اما اين دليل نمي شود هواداران اين تيم به خاطر عملكرد ضعيف او به 
نژاد و رنگ پوستش انتقاد وارد كنند. مدافع يونايتد طي 10 روز براي دومين 
بار از سوي هواداران عصباني مورد توهين نژادي قرار گرفت. بار اول زمان 
باخت به شفيلد ته جدولي بود كه توانزبه روي يكي از گل هاي خورده مقصر 
 بود و اين بار وقتي در دقايق پاياني به جاي گرين وود به بازي رفت تا از برد

 3 بر 2مقابل اورتون محافظت كند، اما گل سوم ميهمان توسط كالورت لوين 
در راه بود. مدافع رنگين پوست در اين دقايق حتي يك كارت هم دريافت 
كرد. بعد از باخت به شفيلد مارسيال هم مورد توهين نژادي قرار گرفته بود، 
اما اين مهاجم فرانسوي در بازي با اورتون فرصت حضور در زمين نيافت تا 
توانزبه در تقصيرات تنها باشد. كسي به اين فكر نمي كند كه منچستر با وجود 
ارائه بازي برتر پيش از ورود اين بازيكن به زمين هم 2 گل از حريف خورده 
بود. دفاع منچستر يازدهمين دفاع ليگ برتر است و با 2 بازي كمتر نسبت 
به منچسترسيتي كه 13گل خورده، با 30گل خورده از ضعف دفاعي رنج 
مي برد. او تنها در 6درصد دقايق اين فصل به ميدان رفته كه 4درصد آن را 
از ابتدا در تركيب بوده. او كه پرورده آكادمي منچستر است، يك بار جايزه 
بهترين بازيكن جوان سال و يك بار ذخيره طاليي را در همين باشگاه دريافت 
كرده. با اصليتي كنگويي در تيم هاي رده سني پايين انگليس هم حضور 
داشته. 3 سال بعد از مهاجرت به انگليس كاپيتان تيم 7ساله هاي ريچديل 
در تورنمنتي به ميزباني استمفورد بريج بوده و جايزه بهترين پسربچه سال 
را از شهردار ريچديل گرفته. حاال با چند دقيقه بازي و درحالي كه اصال از زوج 
پت ومت خط دفاعي تيمش و دروازه بان اسپانيايي منچستر بدتر نيست، 
شده آدم بد داستان؟ اصال اين مگواير بود كه روي گل سوم اورتون آفسايد را 
پر كرد. نژادپرست ها وقتي مگواير با آن قيمت نجومي و هزينه بااليي كه روي 
دست باشگاه گذاشته، اشتباه مي كند واكنشي نشان نمي دهند. با سوتي هاي 
او و ليندلوف كسي توييت نمي كند كه »سفيدپوست لعنتي! چرا سوتي 
دادي؟« وقتي داويد دخه آ 40درصد توپ هايي را كه به چارچوب دروازه اش 
مي رسد  گل مي خورد، كسي به رنگ پوستش توجهي ندارد، اما امثال توانزبه، 
مارسيال، رحيم استرلينگ، روديگر و... بايد از هرگونه خطا مصون و معصوم 
باشند تا مورد آزار نژادپرستانه قرار نگيرند. غيبت تماشاگران در ورزشگاه ها 
هم نژادپرســتي در فوتبال را از بين نبرده. قانون بايستگي نژادپرستي؛ 
»نژادپرستي از بين نمي رود بلكه از حالتي -روي سكوها- به حالتي ديگر 

-شبكه هاي اجتماعي- تبديل مي شود.«

رحمانرضاييبركنارشد
رحمان رضايي از ســرمربيگري ذوب آهن بركنار شد. در بيانيه باشگاه 
ذوب آهن در اين خصوص آمده اســت: » نظر به عــدم تحقق اهداف 
تعيين شده در متن قرارداد 99/6/1۵ و مصوبه 99/7/11هيات مديره 
در خصوص كسب حداقل 11 امتياز در ۵ مسابقه و عدم حصول نتايج 
مدنظر، هيأت مديره باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از بررسی تمام موارد 
و با توجه به نارضايتی هــواداران ذوب آهن تصميم به قطع همكاری با 
رحمان رضايی گرفت. هنوز سرمربی جديد ذوب آهن اصفهان تعيين 
نشده، اما پس از بررسی گزينه های مدنظر سرمربی جديد تيم ذوب آهن  

به زودی اعالم خواهد شد.

جهان

خبر آخر

مديراناستقاللخجالتنميكشند؟
ارسالنمطهري،مهاجماستقاللدرگفتوگوباهمشهريازشرايطباشگاهانتقادميكند

ازكيفيتزمينتمرينتادستمزدعقبافتادهبازيكنان

محمد زارعــي | ارسالنمطهريسالگذشــتهتعويضطالييفرهاد
مجيديلقبگرفتهبوداماامسالبانظرفكريبهتركيباصلياضافه
شــدهودركنارقائديزوجخطحملهاستقاللراتشكيلدادهاست.
هرچندارسالنبهاندازهسالگذشتهبراياستقاللگلنزدهاماكماكان
مهرهكليديتيمصدرنشينليگبهحســابميآيد.پسازبازيبا
نساجيواتفاقاتجنجاليپسازاينديدارگفتوگويياختصاصيبا

مطهريداشتهايم.

بازيكناناستقاللپسازبازيبانساجيازهمهچيزگله
داشتند،اززمينتمرينگرفتهتاتنوعغذايي.مثلاينكهخيلياز

شرايطموجودشاكيهستيد؟
هم من و هم بچه ها پس از بازي درخصوص مشكالت مالي و امكانات صحبت 
كرديم. من كماكان فكر مي كنم براي باشگاه استقالل زشت باشد يك نوع 
غذا جلوي بازيكنش بگذارد و از آن مهم تر اينكه مشــكالت مالي دليل اين 
اتفاق باشد. شــايد يك بازيكن نتواند گوشت قرمز بخورد. البته اينكه خوب 
است، از آن بدتر اينكه باشگاه اســتقالل زمين چمن براي تمرين ندارد. ما 
االن 4 ماهي مي شود در ورزشگاه انقالب تمرين نكرده ايم. بعد هم كه داخل 
زمين مي رويم تازه بايد كلوخ جمع كنيم! همه مشكالت ما از همين جا شروع 
مي شود چراكه ما هرچه در زمين تمرين انجام دهيم به زمين مسابقه منتقل 

مي شود. به نظرم مسئوالن باشگاه بايد هرچه زودتر يك فكر اساسي بكنند.
تماماينحرفوحديثهادرحاليمطرحشدهكهاالن

صدرجدولهستيدوبايدازحاشيهدورباشيد.
بهترين تايم براي كمك به تيم زماني است كه ما صدر جدول هستيم وگرنه 
بعد از اينكه صدر را از دســت داديم ديگر كمك فايده اي ندارد. البته اين را 
هم بگويم كه با وجود تمام اين مشكالت كم كاري از سوي بازيكنان صورت 
نگرفته و نمي گيرد. االن نيم فصل شــده اما بعضي از بازيكنان ما ۵ درصد و 
تعدادي هم 10تا 1۵ درصد از پول شــان را گرفته اند، يعني زير 20 درصد. 
من فقط مي خواهم بدانم خود مديرعامل باشــگاه از اينكه زير 20 درصد به 
بازيكنان پرداختي داشته خجالت نمي كشد؟! ما انتظار داريم آقاي مددي 
وقتي به ورزشگاه آمدي و تيم برد، حداقل به رختكن بيا و يك خسته نباشيد 
به بازيكنان بگو. دليل اين رفتارها چيســت؟ ما براي شادي دل هواداران و 
خوشحالي آنها مي دويم و هيچ منتي هم نيست چون سرباز استقالل هستيم 
اما شما نبايد وضع را خراب كني. من شــخصا فكر مي كنم مديريت با اين 

رفتارها كار را خراب مي كند.
صحبتهايبازيكناناستقاللباعثشدهتاهوادارانبار
ديگرشرايطاينروزهايتيمشانراباپرسپوليسمقايسهكنند.

آخر مگر مي شود ما يك زمين ثابت نداشته باشيم. يعني تا اين حد گرفتن 
يك زمين سخت است؟ اگر سخت نيست كمي از بي خيالي تان كم كنيد. شما 
چيز ديگري جز بي خيالي مي بينيد؟ شايد هم چيز ديگري است و دوستان 
به فكر تيم هستند كه به اين مسايل اهميت نمي دهند. در كل من نمي توانم 
بفهمم دوستان چه كار مي كنند كه ما يك سالن وزنه درست نداريم. فقط 
خواهش مي كنم دوســتان هر كاري كه مي كنند هر چه زودتر مشكالت را 

حل كنند چراكه در غيراين صورت اتفاقات بدي براي استقالل مي افتد.
بيشترصحبتهايماندرموردمسايلحاشيهايبود،

كميهمدرموردمسايلفنيصحبتميكني؟
اگر بخواهم فني صحبت كنم فقط بايد بگويم كه خدا را شكر كه 3 امتياز بازي 
با نساجي را گرفتيم چون خيلي برايمان مهم بود. شرايط فني به نظر خوب 
است چراكه بازيكنان و كادرفني زحمت خود را مي كشند. بازهم مي گويم 
ذهن ما االن بيشتر از اينكه روي مسايل فني باشد به سمت كمبود امكانات 

مي رود و اين اصال خوب نيست.
بهاينترتيبفكرميكنــيبتوانيدقهرماننيمفصل

شويد؟درحاليكهبازيسختيمقابلسپاهاندرپيشداريد.
صددرصد همينطور است. سپاهان هميشه تيم خوبي بوده است. بايد تمام 
تمركزمان را بگذاريم تا بتوانيم يك نتيجه خيلي خوب بگيريم. ما هيچ تيمي 
را در ليگ دست كم نگرفته ايم چه برســد به سپاهاني كه جايگاه خودش را 
دارد. براي سپاهان احترام قائل هستيم اما فقط 3 امتياز را مي خواهيم چراكه 
برد اين بازي براي ما حياتي است. ما مي خواهيم خاطره خوبي را در پايان 

نيم فصل براي هواداران مان رقم بزنيم.
سالگذشتهذخيرهبازيميكرديوآمارخوبيدرگلزني
داشتياماامسالباوجودحضوردرتركيباصليعملكردخوبيدر

گلزنينداشتهاي.دراينخصوصهمصحبتميكني؟
من گلزني را خيلي دوســت دارم و خيلــي برايم مهم اســت كه گل بزنم 
اما مهم تر از اين برايم بردن تيم اســت. من امســال هم بــا تمام وجود در 
 خدمت اســتقالل بوده ام و اميدوارم بتوانم بازيكن مؤثري براي اســتقالل

 باشم.

  باالخره پرسپوليس صدرنشين شد
پرسپوليسبانمرهفني7.26از10توانست

باالترازسپاهانواستقاللبايستد

  همه مي دانستند جز فكري
مصايب2دروازهبانمدعيدراستقالل؛قسمتهزارم

همه مي دانستند، همه گفتند، همه هشدار دادند كه با توجه به تجربه تاريخي، بهتر 
است استقالل 2 دروازه بان هم سطح نداشته باشد. اين يعني وقتي شما در تالش براي 
جذب رشيد مظاهري بوديد، مي توانستيد به دوران حضور حسين حسيني خاتمه 
بدهيد. رشيد مي آمد و همين حسين پورحميدي هم كه االن در آلومينيوم اراك به 
پديده ليگ برتر تبديل شده، مي توانست به عنوان دروازه بان دوم بي حاشيه و بدون 
سر و صدا روي نيمكت بنشيند. آنقدر قصه دوگانه هايي مثل برومند- طباطبايي، 
طالب لو- رحمتي، طالب لو- فروزان، رحمتي- حســيني و... تكرار شــد كه زبان 
گويندگان مو در آورد؛ با اين حال گوش كادر فني استقالل به انتقادها بدهكار نبود 
و نهايتا آنها با وجود جذب مظاهري، حسيني را هم نگه داشتند. هنوز مسابقات به 
نيم فصل نرسيده، اما هم بين 2 دروازه بان در تمرين اصطكاك به وجود آمده و هم 
تغيير پرحاشيه گلر اصلي و ذخيره را داشتيم. محمود فكري در برنامه فوتبال برتر 
2 ساعت تالش كرد تصميمش براي استفاده چرخشي از رشيد مظاهري و حسين 
حسيني را توجيه كند، اما نه تنها مجري برنامه و خيلي از مخاطبان قانع نشدند، بلكه 
مظاهري در پايان بازي با نساجي به صراحت گفت تفكرات فكري در اين مورد روي 
گلرها فشار مي آورد. اين به زبان ساده يعني من نمي خواهم خطر نيمكت نشيني را 
حس كنم؛ به همين راحتي. هيچ كدام از اين اتفاقات مي توانست رخ ندهد و روي 
بازيكنان هم به روي كادر فني باز نمي شد، اگر فكري همان ابتداي فصل بين 2 
دروازه بان مدعي فقط يكي را انتخاب مي كرد. اينجا اما همه دوست دارند آزموده 

را بيازمايند. والسالم!

تيمپرســپوليساينهفتهبانمايشخوبيكه
مقابلتراكتورداشــتازآناليزورهايمتريكا
نمره7.9گرفتوبهترينتيمهفتهانتخابشد.
نمره7.9از10يكيازبهتريننمراتياســتكه
يكتيمدراينفصلگرفتهوباكسبايننمره،
ميانگيننمراتپرســپوليسطي11بازياشبه
7.26رسيد.بهاينترتيبپرسپوليسيهاازلحاظ
عملكردفنيونمــراتمتريكادرصدرتيمهاي
ليگقرارگرفتندكهايناتفاقبراينخســتين
باردرفصلجاريرخدادهاســت.فصلبيستم
ليگبرتردرجدولامتيازاتفنــيمتريكابا
صدرنشــينيگلگهرآغازشدهوطيسهچهار
هفتهاخيرباصدرنشينياستقاللادامهپيداكرده
بود.امابعدازبازيهايهفتهچهاردهمسپاهانبا
ميانگينامتياز7.22،استقاللبا7.20وگلگهربا
7.19همگيپشتسرپرسپوليسقرارگرفتندكه
ميانگيننمراتشحاالبه7.26رسيدهاست.كالدر
هفتههاياخيرهرتيميباتراكتوربازيميكند
امتيازخوبيميگيردوراهيصدرجدولميشود!
براساسآمارهايمتريكا،پرسپوليسدرتبريز
يكنيمهدومكامالبرترداشــتودرمجموع

16شــوتبهدروازهميزبانشزدكه6شــوت
اينتيــمدرچارچوبدروازهبــود.همچنين
پرسپوليسيهايســياهپوشاينهفتهكمتر
ازهرتيمديگريبهحريففرصتشــوتدر
چارچوبدادندوتراكتورفقطيكبارتوانست
چارچوبدروازهپرســپوليسراتهديدكند.
پرسپوليسهمدرمالكيتتوپوهمدرنبردها
همازميزبانشبرتربود.بازيكنانپرســپوليس
دراينهفته14مرتبهبــاپاسكليديموقعيت
ساختندكهحاصلآنيكگل،كسب3امتياز
ويككلينشيتديگربود.پرسپوليسيهادر
حاليازمتريكانمره7.9گرفتندكهبهتريننمره
اينفصل8.1بودهوهفتهقبلبهشــهرخودرو
تعلقگرفتهبود.شــاگردانمهديرحمتيدر
هفتهسيزدهمســپاهانرادراصفهانبا3گل
بردندوبهباالترينامتيازليگبيستمتااينلحظه
رسيدند.البتهكسباينامتيازعاليفقطيكبار
برايشهرخودرواتفاقافتادهوامتيازپاييناين
تيمدرسايربازيهاباعثشدهنمايندهمشهدبا
ميانگينامتياز6.98يازدهمينتيمليگازاين

لحاظباشد.
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هزاران تكه كوچك به هم وصل 
مي شــوند تا يك واگن مترو مترو

ساخته شــود؛ واگني كه قرار 
است در طول عمر مفيد خود ميليون ها نفر را به 
مقصد برســاند. واگن ها با موتورهاي برقي به 
حركت درمي آينــد؛ موتورهايی با تكنولوژي 
 بســيار پيشــرفته و بــه قولــي هاي تــك 
)High-tech(. حال، متخصصان ايراني، در 
روزگاري كه چرخ ناوگان حمل ونقل عمومي 
در پي افزايش هزينه ها، تحريم هاي اقتصادي و 
كمبود منابع مالي به سختي مي چرخد، ساخت 
قطار متروي توليد داخل را با ســرعت پيش 
مي برند. از قرار معلوم، ساخت نخستين رام از 
اين قطار، به جاهاي خوبي رســيده و بخش 
زيادي از آن تكميل شده است؛ به گونه اي كه 
فردا عصر، قطار ملي كــه در آينده روي ريل 
متروي تهران به حركــت درمي آيد، همراه با 
3واگن رونمايي خواهد شــد. البته كه قطار 
ايراني پس از تكميل نهايي، بايد تســت هاي 
مختلفي را پشــت ســر بگــذارد تــا آماده 
خدمات رساني به مســافران متروي پايتخت 

شود.
ســاخت نخســتين قطار متروی ايراني كه 
85درصد قطعات آن در داخل كشــور توليد 
شده به دست مهندســان ايراني به مراحل 
پاياني خود نزديك مي شــود. ايــن قطار در 
يكي از ســالن هاي شــركت واگن سازي در 
جنوب تهران روزبه روز به تكميل نهايي نزديك 
مي شود و مراحل آزمايشــي از نظر كاركرد 

موتورها را پشت سر مي گذارد. اتاق واگن ها 
روي پايه هاي بلندي قرار گرفته تا تكنسين ها 
بتوانند چرخ ها و موتور ها را به آن وصل كنند. 
البته ديروز، اين قطار از روي پايه ها به پايين 
منتقل شد و بر شاسي ها )بوژي( قرار گرفت. 
هر »بوژي« از چهارچرخ و يك موتور ساخته 
شده و هر واگن دو بوژي دارد كه نقش اصلي 
را در حمل  محورها و چرخ هاي قطار برعهده 
دارند. انبوهي از مدار هــاي الكترونيك اين 
موتور ها را به همديگر و بــه اتاق راهبر قطار 
و به شبكه برق رساني زيرزميني مترو وصل 
مي كند. مترو براي حركت از برق اســتفاده 
مي كند و هر اختالل كوچكي مي تواند آن را 
از كار بيندازد تا در برنامه حركت وقفه ايجاد 
شــود يا حادثه اي پيش بيني نشده رخ دهد. 
واگن هاي قطار  بين شهري با نيروي لكوموتيو 
و پشت سر آن كشيده مي شوند اما واگن هاي 
مترو موتور ها ي جداگانه دارند تا در مسير هاي 
كوتاه و شيب دار بتوانند در زمان اندك سرعت 
بگيرند و توقف كنند. جزئيات مختلفي مانند 
اين باعث شده كه ســاخت قطار هاي مترو 
كاري دشــوار و طوالني باشد. با شروع به كار 
متروی تهــران، قطار ها كامال يا در بيشــتر 
قسمت هاي اصلي وارداتي بودند اما از وقتي 
كه تحريم ها و مشــكالت اقتصادي راه ورود 
اين قطار ها را بست، شهرداري و معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري قراردادي امضا 
كردند تا يك رام قطار را در داخل كشور توليد 
كنند. موفقيت اين طرح باعث تداوم ساخت 
واگن هاي داخلي مي شود تا از اين راه بتوان 
نياز مترو را تامين كــرد و چراغ كارخانه هاي 

واگن سازي روشن باشد.

توليد بدون نياز به فاينانس
سوله بزرگ كارخانه واگن سازي  تهران پر از 
جنب وجوش كارگران، تكنسين ها و مهندسان 
است. اينجا نخســتين قطار ملي مترو شكل 
مي گيرد. مدير كارگروه پروژه ساخت قطارملي 
كه هنگام بازديدمان از مراحل ساخت قطار 
ملي مترو، در اين سالن حضور دارد مي گويد: 
»پروژه ما عمال از اسفند سال گذشته شروع 
شــده بود. البته بعضي از قرارداد ها  تا تيرماه 
هم طول كشــيد ولي برنامه ريــزي  اين بود 
كه كل كار را طي مدت يك ســال به صورت 
ســخت افزاري تحويل بدهيم و قسمت هاي 
نرم افزاري و مراحل آزمايشــي باقي مي ماند 
تا اگر اشكالي وجود داشت، رفع شود. اين كار 
هم 6 ماه طول مي كشد تا به مرحله اي برسد كه 

رسما مجوز سير بگيرد.«
سيدكاظم طاهرزاده مي افزايد: »در اين پروژه 
به توان مهندسي كشــور اعتماد شده است و 
اين را مديون شــركت متروی تهران، شركت 
بهره بــرداري متروی تهــران، معاونت علم و 
فناوري رياســت جمهوري و ديگر دستگاه ها 
مانند راه آهن و بخشي هاي ديگر هستيم كه 
از كار حمايت كردند. ما نمي  خواهيم مترو را 
اختراع كنيم؛ بلكه واگن را با اســتاندارد هاي 
جهاني مي سازيم و بهينه سازي و رفع ايراد ها 
را انجام مي دهيم. همه كشور هايي كه صاحب 
دانش مهندسي هستند هم همين كار را انجام 
مي دهند. يعني محصول را توليد مي كنند و 
بعد ارتقا مي دهند.« قرارداد هاي تامين واگن 
مترو با استفاده از فاينانس مشترك داخلي و 
خارجي انجام مي شــد اما تحريم ها باعث شد 
تا اين كار با مانع روبه رو شــود. طاهرزاده در 

اين باره مي گويــد: »كار ديگري كه از نظر من 
اجرا شده اين است كه هروقت صحبت توليد 
واگن بود بحث فاينانس هم مطرح مي شــد و 
اگر فاينانس به نتيجه نمي رسيد هيچ واگني 
نداشتيم؛ چون ارز بَري و سرمايه گذاري زيادي 
مي  خواســت و از توان ما خارج بــود. حاال ما 
مي توانيم سفارش بپذيريم و هزينه توليد آن 
از سرمايه سفارش دهنده يا وام بانكي داخلي 

تامين مي شود.

 نخســتين قطار؛ اميد توليد مســتمر
قطارهاي  بعدي

در ايران از ارتباط ميان رشته هاي فني و قطعات 
مختلف صنعتي به نام »اينتگريشن« نام مي برند 
كه هم كيفيت نهايي را افزايش مي دهد و هم آن 
را از »مونتاژ« به »توليد« محصول قابل انعطاف 
و قابل ارتقا تغيير مي دهد. طاهرزاده با اشاره به 
اينكه االن چند كارخانه واگن سازي  در ايران 
نيمه تعطيل هستند مي گويد: »مي توان از اين 
به بعد، توليد مستمر كارخانه هاي واگن سازي 
را تصور كرد. هر نوع سفارشي هم قابل ساخت 
است. مثال بعضي از پروژه های مترو، برخالف 
متروی تهران بــرق را از باالي تونل مي  گيرند 
نه از كف. ما مي توانيم قطار مخصوص اين كار 
را بسازيم. از نظر توان و طراحي به دانش فني 
85درصد ســاخت قطار رسيده ايم. 15درصد 
باقيمانده را هم در انبوه سازي و آزمايش هاي 
بعدي كاهش مي دهيــم. قبال فقط 33درصد 

قطار ها داخلي بودند.« 

20 درصد ارزان تر از نمونه خارجي
در بخش ديگــري از ســالن، صندلي هاي 

هر واگن در حال نصب شدن است. معاون 
مهندســي كارگروه ســاخت قطــار ملي 
مي گويد: »چون ســابقه ســاخت واگن به 
اين شكل وجود نداشت، قبال نوعي هراس 
در ميان توليدكنندگان بخش هاي مختلف 
ديده مي شد مثال متخصص مكانيك نگران 
تامين برق بــود و متخصص بــرق درباره 
مقاومت قطعات ترديد داشت. در اين پروژه 
دانش اينتگريشن را بدون نياز به مهندسان 
خارجي به كار گرفتيم و ابهام ها اندك اندك 
برطرف شد.« اما ساخت فيزيكي قطار تنها 
بخشي از كار است و اگر توليد اين دستگاه در 
داخل گران تر از نمونه خارجي باشد، پس از 
مدتي دوباره خريد قطار هاي خارجي رايج 
مي شــود. حبيب اهلل مالطفي نظر ديگري 
دارد و مي گويــد كه به چنــد دليل توليد 
قطار در داخل ايران ارزان تر اســت. او شرح 
مي دهد: »صنعت ريلــي يك جور صنعت 
نيمه سنگين است كه در آن نيروي انساني 
اهميت زيــادي دارد. در ايــران از كارگر و 
تكنسين ماهر بهره مند هستيم كه با هزينه 
كمتري قطار را مي سازند. پس در زمينه نفر-

ساعت صاحب امتياز هستيم. در بخش هاي 
ديگر هم مزيت هايي وجود دارد كه هزينه را 
پايين مي آورد. نمونه  آن هم واگن هاي قطار 
مسافربري است. مي شود يك واگن مسافري 
را از كارخانه هاي داخلي به قيمت بين 750 
تا 800هزار يورو خريد؛ در حالي كه معادل 
خارجي آن كمتر از يك ميليون و 300هزار 
يورو نيست. البته قيمت هاي نهايي و قطعي 
هميشــه پس از پايان كار و با توجه به بازار 
ارزيابي مي شوند ولي مي شود ادعا كرد كه 

مي توانيم يك قطــار را 20درصد ارزان تر از 
آخرين قطار چيني كه خريده شــده است 

عرضه كنيم.«
البته  اگر توليد قطار در حد يك يا دو رام در 
ســال باقي بماند باز هم پروژه به نتيجه اي 
كه بايد نرسيده اســت. مالطفي مي گويد: 
»االن در يك پــروژه 20موتور براي يك رام 
قطار ساخته مي شــود. اگر 15رام بخواهيم 
بسازيم، حدود 300موتور الزم داريم. ديگر 
ريخته گري و ماشــين كاري محدود جواب 
نمي دهد و كار بايد كامــال اتوماتيك انجام 
شود. نمي شود به يك كارخانه ريخته گري 
سفارش داد كه براي 20موتور سالن توليد 
بسازند ولي براي 300موتور  امكان ساخت 
سالن و زنجيره تامين شكل مي گيرد. تنها 
عاملي كه مي تواند اين موضوع را متوقف كند 

منابع مالي است.«
او مي گويــد: »مشــتري ايــن قطار هــا 
شــهرداري های كالنشهر ها هســتند. در 
آخريــن مناقصــه بين المللي هــر واگن 
1/2ميليون يورو براي كشور تمام شده و با 
توجه به وام و سود و بيمه از 1/5ميليون هم 
بيشتر مي شود. اگر اين پولي كه به چيني ها 
و اروپايي ها داده مي شد را به واگن سازي ها 
بدهند مترو در داخل با قيمت ارزان تر ساخته 

مي شود.«
كاركنان واگن سازي  دور ميزي كه نقشه ها را 
روي آن پهن كرده اند جمع شده اند و درباره 
نصب قطعات نهايي صحبت مي كنند. درون 
و بيرون قطاري كه آماده مي شود تا  روي ريل 
قرار بگيرد  تا چند سال بعد تميز و براق است. 

اين قطار بايد 40سال كار كند.

گزارش همشهري از كارخانه واگن سازي تهران يك روز قبل از رونمايي از نخستين رام قطارملي مترو

قطار ايراني روي ريل متروي تهران1400 نگاه

علي امام
مديرعامل شركت متروي تهران

قطار ملي مترو، نماد خودباوري خالقيت ايراني 

 يكي از ملزومات بهــره وري حداكثري از 
شــبكه راه آهن ريلي درون شهري، تأمين 
بموقع نــاوگان حمل ونقلــي و تعميرات 
دوره اي قطعات مســتعمل قطارهاي مترويي است. از طرفي با توجه 
به افزايش طول شبكه و تعداد ايستگاه هاي مترو در كالنشهرها، نياز به 
افزايش و همچنين تجهيز واگن ها، بيش از پيش احساس مي شود. اين 
در حالي است كه به دليل تحريم هاي سخت بين المللي در سال هاي 
اخير، در عمل امكان توسعه ناوگان مربوطه و حتي در برخي موارد تعمير 
و به روزرساني تجهيزات قطارها از متروي كالنشهرها سلب شده و به نظر 

مي رسد تنها راه برون رفت از اين بحران، بومي سازي قطعات باشد.
در همين راســتا با عنايت به لزوم تحقق ماده54 قانون برنامه ششم 
توسعه، از تيرماه سال1398 همكاري مشتركي بين معاونت علمي و 
فناوري نهاد رياست جمهوري، شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
و صندوق نوآوري و شكوفايي شكل گرفت تا طي قراردادي 18ماهه، 
پروژه »قطارملي مترو« به سرانجام برسد. در اين پروژه سهم 25تا 30 
درصدي شركت هاي داخلي از دانش طراحي، ساخت و تأمين قطعات 
قطارهاي مترو به 85درصد افزايش يافت و گامي بلند در زمينه شكست 

انحصار توليد قطار از سوي شركت هاي خارجي برداشته شد.
قطار ملي مترو با توجه بــه توانمندي ها و ظرفيت هــاي موجود در 
كشور و با همكاري شــركت هاي مختلف داخلي ازجمله 18شركت 
دانش بنيــان و 4مجموعه صنعتي به نام هاي شــركت واگن ســازي 
تهران، جهاد دانشگاهي، مپنا و ايريكو، با درنظر گرفتن 18زيرسيستم 
طراحي شده و تغييرات اعمال شده در آن، براساس تجربيات 20سال 
گذشته در استفاده از 3نســل واگن ها صورت پذيرفته است. طراحي 
و ســاخت سيســتم رانش، تهويه مطبوع، بدنه قطار، بــوژي، ترمز، 
راهروي بين واگني، درب ها، دكوراســيون داخلي و هوشمندسازي 
سيستم اطالع رساني ازجمله مهم ترين اقدامات صورت گرفته توسط 
شركت هاي داخلي براي توليد قطار ملي مترو بوده است. تكميل اين 
پروژه ملي و در ادامه توليد انبوه قطارهاي مترويي، نه تنها باعث كاهش 
وابستگي شبكه متروي كالنشهرها به محصوالت شركت هاي خارجي 
خواهد شد بلكه ايجاد حداقل 25هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم، 
فعال شــدن حدود 250شــركت داخلي در زمينه تأمين مواداوليه و 
همچنين سازندگان قطعات صنعت ريلي، كاهش 20تا 25درصدي 
قيمت تمام شــده واگن هاي مترو، صرفه جويي ارزي، توسعه فعاليت 
شركت هاي دانش بنيان مرتبط با اين صنعت و استفاده از ظرفيت كامل 
5شركت واگن ساز را به دنبال دارد. حاال در سال جهش توليد،  اين پروژه 
با هم افزايي شركت ها و نهادهاي داخلي، به ثمر نشسته و نسل چهارم 
قطارهاي مترو متولد شده است. به اين ترتيب كشورمان ايران، به يكي 
از معدود كشورهاي توانمند در امر داخلي سازي  صنعت توليد قطار مترو 
تبديل شده و به نظر مي رسد حتي امكان حضور صنعتگران ايراني در 

بازارهاي جهاني طي سال هاي آينده وجود خواهد داشت.

محمد سرابي
خبرنگار

   ابعاد قطار ايراني
پلتفرم كلي تمام تونل هايي كه براي مترو هاي ايران ساخته 
شده، مشابه هستند و دســتگاه هاي حفاري تي بي ام  كه در 
تهران استفاده شده بود در شهر هاي ديگر هم به كار گرفته 
شد. عرض تمام واگن ها در ايران حدود 2متر و 60سانتي متر 
است. بعضي شهر ها مانند مشهد در ابتدا خط قطار شهري 
متفاوتي با ابعاد كمتر را راه اندازي كردند ولي در خطوط بعدي 
باز هم به شكل كلي مترو هاي ايران بازگشتند. طول قطار ها در 
متروی تهران با 7واگن تعيين مي شود كه در كرج 7واگنه، در 
مشهد 5واگنه و در كرمانشاه 4واگنه است و سكو ها به نسبت 

آن ساخته شده اند.
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طبق اعالم وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكي، با گزارش

ورود نخستين محموله واكسن 
»اسپوتنيك وي« از روسيه، واكسيناسيون 
كرونا در همه استان ها از سه شنبه ۲۱ بهمن 
آغاز مي شود. بر همين اساس از ابتداي هفته 
كميته هماهنگي واكسيناسيون در بسياري 
از اســتان ها تشكيل شــده و مسئوالن 
بهداشــت و درمــان در حــال ارزيابي و 
برنامه ريزي براي واكسيناســيون هستند. 
طبق برنامه ريزي ها واكســن وارداتي در 
مرحله نخست به گروه هاي در معرض خطر 
) ICU مانند كادر درمان )بــا اولويت بخش

تزريق مي شود.

البرز، پيشگام تشكيل كميته واكسيناسيون 
استان البرز نخستين استاني بود كه خبر تشكيل 
كميته هماهنگي واكسيناسيون كرونا را منتشر 
كرد. اين كميته روز گذشته با حضور نمايندگاني 
از معاونت درمان، معاونت توسعه و اورژانس 115 
در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اين 
استان تشكيل شد و مســئوالن اين دانشگاه در 
انتظار تأييد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكي براي تزريق اين واكســن در فاز اول 
هستند. بررســي تجهيزات و امكانات موجود و 
مورد نياز در تامين زنجيره سرما و نحوه توزيع 
در مراكــز منتخب تزريق واكســن، آماده باش 
كامل اورژانس در مراكز تزريق واكســن، تهيه 
فهرســت پزشــكان، پرســتاران و كادر شاغل 
در »آي سي يو« بيمارســتان هاي استان براي 
تزريق واكســن كرونا، جانمايي مراكز درماني 
تزريق واكســن، هماهنگي ارائه واكسيناسيون 
به جمعيت اولويت دار براســاس سند كشوري 
واكسيناسيون، اســتفاده از همه منابع موجود 
در دســتگاه هاي مختلف براي اجــراي بهينه 
واكسيناســيون كرونا، حفظ اعتماد و مشاركت 
عمومــي در برنامه واكسيناســيون و در نهايت 
هماهنگي برون بخشي بين دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف دولتي و حكومتي از برنامه هاي محوري 

كميته هماهنگي واكسيناسيون كروناست.

يزد و مشهد در آمادگي كامل 
كميته واكسيناسيون كرونا كه به صورت هماهنگ 
در تمامي اســتان ها در حال برگزاري است، روز 
شنبه در استان يزد نيز برپا شد تا با ورود واكسن به 
اين استان، وارد مرحله اجرا شود. معاون بهداشتي 
علوم پزشكي يزد در اين باره به همشهري مي گويد: 
ما آمادگي الزم را داريم و به راحتي قادر هســتيم 
تزريق واكسن را با امكاناتي كه در استان مهياست، 
انجام دهيم. از آنجايي كه تعداد واكسن ها محدود 
خواهد بود و هر دو هفته يك بار وارد مي شــود، 
تزريق واكســن در فاز اول طبق دســتورالعمل 
وزارت بهداشت براي كادر درمان در آي سي يوی 
بيمارستان هاي دولتي و خصوصي انجام مي شود.

محمدرضــا دهقاني با بيان اينكــه فضاهايي در 
بيمارستان ها براي تزريق واكسن اختصاص پيدا 
مي كند، مي افزايد: كادر پزشــكي بــراي تزريق 
واكسن در استان كامل است و در تالشيم سيستم 
يارانه اي براي ثبت دقيق اســامي افراد براساس 
كد ملي در ســامانه يكپارچه وزارت بهداشت را 
ارتقا دهيم. حميدرضا رحيمي، مسئول كارگروه 
اطالع رساني بيماري كرونا در دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد نيز با اعالم اينكه امكانات كافي براي تزريق 
واكسن كرونا در استان موجود است، به همشهري 

مي گويــد: روز جمعه اســامي كادر درمان براي 
دريافت واكسن به وزارت بهداشت ارسال شد و در 
انتظار تأييد اين وزارت و ارسال واكسن ها هستيم.

اولويت هاي تزريق واكسن
محمد حسن ارداقيان، مدير روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشــكي قزوين هم از آمادگي استان براي 
واكسيناسيون كرونا خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد: مقدمات انجام واكسيناسيون در قزوين 
در حال فراهم شدن اســت. طبق دستورالعمل 
وزارت بهداشت در فاز اول كادر بهداشت و درمان 
كه مســتقيماً با بيماران كرونا ســر و كار دارند، 
واكسينه خواهند شد و در فازهاي بعدي كساني 
كه در خانه هاي سالمندان كار مي كنند، همچنين 
جانبازان شيميايي، تنفســي و باالي 50 درصد 
واكســن دريافت خواهند كرد. پس از آن ســاير 
گروهاي پرخطر مانند سالمندان باالي 65 سال و 
افراد بين 16 تا 6۴ سال كه بيماري زمينه اي دارند 

در اولويت قرار دارند.
محمدمهدي بانشــي، معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشــكي كهگيلويه و بويراحمد هم با بيان 
اينكه 186 هزار و 861 نفر در استان جزو 8گروه 
اولويت دار براي دريافت واكســن كرونا هستند، 
می گويد: از 2هفته قبل ســرنگ و پد الكلي براي 
اولويت نخســت انجام واكسيناســيون كرونا در 
استان تامين شده و چنانچه واكسن توزيع شود، 
۳80 هزار عدد سرنگ و پد الكلي در استان موجود 

است.
حميدرضــا رشــيدي نژاد، رئيــس دانشــگاه 
علوم پزشكي كرمان هم با بيان اينكه توزيع واكسن 
كرونا از اواخر هفته جاري با اولويت بندي در اين 
استان آغاز مي شود، ابراز اميدواري مي كند كه با 

توزيع آن، ويروس به سرعت از بين برود.

تشكيل كميته هاي واكسيناسيون در استان ها 
فاطمه عباسی

مريم سرخوش خبر نگار
خبر نگار

آب و هوا

 باران و برف 
در محورهای مواصالتی ۱۵ استان

بارش برف از روز گذشته در برخي استان ها موجب بسته شدن راه هاي 
ارتباطي و ســقوط بهمن به ويژه در بخش غربي و شمالي كشور شد. 
طبق پيش بيني كارشناسان هواشناسي بارندگي ها تا فردا در بيشتر 

نقاط كشور ادامه خواهد داشت.
كبري رفيعي، كارشناس هواشناسي در اين باره به همشهري مي گويد: 
طي 2۴ ســاعت آينده، در مناطقــي از غرب، جنوب غــرب، مركز، 
جنوب، دامنه جنوبي البرز و خراســان شمالي بارندگي ادامه دارد. در 
مناطق مســتعد احتمال بارش برف و در مناطق جنوبي كشور وزش 
باد پيش بيني مي شود. بارش ها روز گذشــته در استان هاي بوشهر، 
خوزستان، فارس، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري رخ 
داد و امروز در استان هاي يزد، كرمان و خراسان شمالي شدت خواهد 
داشت. اين كارشناس با بيان اينكه اين سامانه بارشي تا روز سه شنبه 
از كشور خارج مي شــود، اضافه مي كند: از روز سه شنبه تا اوايل هفته 
آينده، جوي آرام بر كشور حاكم خواهد بود. از امروز تا چند روز آينده، 
در بيشتر نقاط كشور وزش باد شديد و موقتي خواهد شد و اين پديده 
در جنوب كشور باعث خيزش گردوخاك مي شود. همچنين آسمان 

تهران امروز ابري است و در بيشتر نقاط بارندگي ادامه دارد.
سرهنگ احمد شيراني، 
رئيس مركــز اطالعات 
ترافيــك  كنتــرل  و 
پليس راهــور ناجا نيز از 
بارش بــاران و برف در 
محورهاي مواصالتي 15 
استان كشــور خبر داده 

و به همشــهري مي گويد: بارش برف و بــاران در برخي از محورهاي 
استان هاي كردستان، زنجان، همدان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 
و بويراحمد، لرستان، اصفهان، مركزي، قزوين، البرز، مازندران و تهران 
و بارش باران در برخي از محورهاي اســتان هاي خوزســتان، ايالم، 

كرمانشاه، قم گزارش شده است.
همچنين به علت بارش ســنگين بــرف راه ارتباطي ۳0 روســتا در 
شهرستان كوهرنگ مسدود شده كه بازگشايي جاده ها توسط راهداران 
در حال انجام اســت. فرماندار كوهرنگ با اعالم اين خبر مي گويد: در 
ساعات گذشته 15 ســانتي متر برف جديد در شهرستان كوهرنگ بر 
زمين نشسته اســت. اين حجم بارندگي سبب مسدود شدن راه هاي 
ارتباطي روستاي موگويي، بازفت و پشت كوه و... شده است كه بعد از 
بارندگي تمامي راه ها بازگشايي خواهند شد. مرتضي زمانپور مي افزايد: 
امدادرساني توسط امدادگران هالل احمر به خودروهاي گرفتار در برف 
و كوالك در گردنه هاي صعب العبور كوهســتاني در حال انجام است. 
توصيه مي كنيم به علت اينكه جاده هاي مواصالتي و گردنه ها لغزنده 
اســت و با توجه به مه و كوالك موجود در منطقه حتما از زنجيرچرخ 

استفاده شود.

دردســر پيدا كردن انســولين داستان 
جديدي براي بيماران ديابتي نيست، اما گزارش۲

انتشار تصاويري از صف هاي طوالني مقابل 
داروخانه هاي يزد دوباره داغ دل ديابتي ها را تازه كرده 
است. هرچند در ديگر شهرها شاهد تشكيل صف  دريافت 
انسولين نيستيم، اما بيماران براي پيدا كردن اين داروي 
حياتي با مشكالت زيادي مواجه هستند. تعداد محدودي 
از داروخانه ها فقط با كارت ملي و دســتور ويژه پزشك 
انســولين را در اختيار بيماران قــرار مي دهند. البته 
مسئوالن وزارت بهداشت كمبودها را تأييد نمي كنند، اما 
معتقدند شكل توزيع محدود انسولين در كشور و سازوكار 
پيچيده سامانه تيتك شرايط كنوني را رقم زده و قطعا در 
آينده اي نزديك با توليد انبوه داخلي و توزيع سامان يافته 

ديگر شاهد چنين مشكالتي نخواهيم بود.

داروخانه ها نسخه پزشك را قبول ندارند
شاهين نوذري شهروند كاشــاني مي گويد: اكثر داروخانه ها 
انسولين ندارند و اگر هم داشته باشند آنقدر محدود است كه 
ديگر به تشكيل صف نمي رســد. اميرشريفي ساكن يزد هم 
عنوان مي كند: سال هاست انسولين قلمي استفاده مي كنم، 
اما اين دارو از خرداد امسال چندبار ناياب شد. مدل خارجي 
موجود نيست و مدل ايراني را هم يك عدد مي فروشند. يك 
معلم ساكن اروميه هم بيان مي كند: همسرم انسولين قلمي 
نووميكس اســتفاده مي كند، اما اكنون مجبوريــم آن را با 
انسولين  داخلي يعني رگوالر تغيير دهيم.  يك بيمار ديابتي 
در گلستان هم عنوان مي كند:  داروخانه هاي عادي انسولين 
ندارند و فقط هالل احمر به عنوان داروخانه مرجع تعيين شده 
است. به آنجا هم كه مراجعه مي كنيم مي گويند دارو تمام شده 
يا برايشان نيامده است. يكي از بيماران ديابتي ساكن اصفهان 
مي گويد: كارم شده جست وجوي فضاي مجازي. آنهايي كه 
مي توانند پيدا كنند به ديگران راهنمايي مي كنند كجا بروند. 
ديگر بيمار ديابتي ساكن مشهد هم مي گويد:  هر ماه نياز به 
7انسولين قلمي دارم، اما فقط ۳عدد مي توانم بخرم. مي گويند 
محدوديت عرضه داريم و برخوردشان با بيماران خوب نيست. 

بيماران به دنبال برند خاص
البته جالل غفارزاده، معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي 
اروميه اصرار بيماران به دريافت برند خاص را دليل به وجود 
آمدن مشكالت متعدد براي بيماران ديابتي عنوان مي كند و 
مي گويد: موجودي انسولين در داروخانه ها به صفر نرسيده و 

اگر يك برند موجود نباشد برند ديگري موجود است، اما اصرار 
بر مصرف برند خاص باعث بروز مشكل براي بيماران مي شود. 
با توجه به شرايط موجود، بيماران مي توانند از انسولين هاي 
توليد داخل كه از ســال ها قبل در بازار دارويي وجود داشته 
استفاده كنند. يك مسئول در معاونت غذا و داروي اصفهان 
هم بدون ذكر نامش مشكل موجود در بازار انسولين را اصرار 
بيماران به دريافت بيشــتر از نياز مي داند و بيان مي كند: با 
راه اندازي سامانه تيتك انسولين هاي وارداتي بالفاصله ثبت 
مي شوند و سهم هر داروخانه، خريد آنها، حتي ميزان عرضه 
از سوي داروخانه ها و مصرف بيماران هم مشخص شده است. 
اما برخي بيماران اصرار به دريافت بيش از حد نياز خود دارند 

كه با توجه به سازوكار سامانه تيتك اين اتفاق رخ نمي دهد.

حل مشكل كمبود انسولين در يزد 
بهروز حيدری، مدير نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشكی 
شهيد صدوقی هم درباره تشكيل صف های طوالنی در استان 
برای دريافت انسولين عنوان می كند:  اين مشكل از زمانی آغاز 
شد كه سهميه انسولين اســتان را كاهش دادند و بر اساس 
جمعيت در نظر گرفتند. متاسفانه ميزان شيوع بيماری ديابت 
و مصرف انسولين در استان به نسبت جمعيت باالتر است و 
وقتی توزيع بر اساس جمعيت صورت می گيرد، مشكالتی را 
هم به همراه دارد. البته رايزنی های الزم در اين زمينه انجام 
شده و موفق شديم كه سهميه  اســتان را دوباره بازگردانيم. 
حاال اميدواريم با ورود محموله جديد از اواخر هفته يا هفته 
آتی مشكل توزيع انسولين در استان حل شود. پانيذ صحرايي، 
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي گلستان هم درباره 
مشكالت توزيع انسولين فقط در يك داروخانه هالل احمر 
بيان مي كند:  توزيع دارو براساس تعداد بيماران به ترتيب از 
تهران صورت مي گيرد، اما به دليل اينكه وسيع نيست دارو را 
به صورت بخش به بخش و مقطعي در داروخانه هاي منتخب 
استان توزيع مي كنيم. بيماران ديابتي مي توانند در ساعات 
اداري از طريق تماس با ســامانه 190داخلــي۳ از نام اين 

داروخانه ها مطلع شوند.

بيماران ديابتي عالوه بر مشكالت پيدا كردن انسولين در داروخانه هاي كشور با محدوديت در ميزان 
خريد داروي مورد نيازشان هم مواجه شده اند 

روايت كمبود انسولين در شهرستان ها

مازندران كميته واكسيناسيون ندارد
با اينكه اســتان مازندران ماه هاســت در وضعيت بحراني كرونا قرار دارد، اما هنوز كميته 
واكسيناسيون در اين استان تشكيل نشده است. ســيمين بابايي، سخنگوي ستاد كروناي 
مازندران در اين باره به همشــهري مي گويد: از آنجايي كه تصميم گيري براي واكسيناسيون 
به صورت كالن و كشوري انجام مي شود، ما نيز تابع دستورالعمل وزارت بهداشت هستيم، اما 
هنوز كميته اي در اين زمينه در استان تشكيل نشده است؛ البته كميته علمي بررسي شرايط 

كرونا در استان فعال است و بررسي واكسيناسيون نيز در همين كميته انجام خواهد شد.

ث
مك

كميته هاي واكسيناسيون با هدف حفظ اعتماد، مشاركت عمومي و هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي مختلف، وارد فاز اول تزريق واكسن كرونا مي شوند
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آبسنگ هاي مرجاني به ويژه شاخ 
محيط
گوزني در درياي عمان و خليج زيست

چابهار كــه روزگاري وضعيت 
بهتري داشــتند حــدود 90درصــد دچار 

سفيدشدگي شده اند.
داوود ميرشــكار، مديركل دفتــر حفاظت از 
زيســت بوم هاي دريايي ســازمان حفاظت 
محيط زيســت با اعــام اين آمــار مي گويد: 
افزايــش دماي كــره زميــن، افزايش دماي 
خليج فارس را به دنبال دارد. اين مسئله سبب 
سفيدشدگي آبسنگ هاي مرجاني شده و حتي 
حدود 90درصد آبسنگ هاي مرجاني به ويژه 
شــاخ گوزني درياي عمان و خليج چابهار كه 
وضعيت بهتري داشتند نيز دچار سفيدشدگي 
شــدند. در جزاير خارك، خاركو و نايبند نيز 
سفيدشدگي آبســنگ هاي مرجاني مشاهده 

مي شود.
مرجان ها به دليل نقشــي كه براي زادآوري و 
محل زيســت آبزيان ايفا مي كنند، به عنوان 
يك اكوسيســتم زنده حائز اهميت بســيار 
هستند. حميدرضا بارگاهي، اكوبيولوژيست 
دريايي درباره وضعيت آبسنگ هاي مرجاني 
مي گويد: در سال2017 پديده سفيدشدگي 
آبسنگ هاي مرجاني در خليج فارس و درياي 
عمــان رخ داد كه در 80ســال پيــش از آن 
بي ســابقه بود و دماي زير آب نيز از 34درجه 

به 35.5درجه رسيد.
پايداري شــاخص »گرمــا در يــك هفته« 
به مدت 4هفته، در سال2017 باعث شد كل 
مرجان هاي موجــود در آب هاي خليج فارس 
و درياي عمان نابود شــوند. سفيدشــدگي 
آبســنگ هاي مرجاني، در ســواحل كم عمق 
درياي عمــان، چابهار، جزاير، الرك، قشــم، 
هرمز، هنگام، كيش، هندورابي، خارك، خاركو 
و فارسي بروز پيدا كرد. در جزاير فارور و بني 
فارور، ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ كه عمق 
بيشتري دارند، اما شدت اين پديده كمتر بود. 
با اين حال تمام مرجان هايي كه در عمق 2تا 
8متر رشد كرده بودند از شاخ گوزني تا توده اي 
و با شاخه هاي كوچك تر به كلي از بين رفتند.

سفيدشدگي مرجان ها فقط محدود به ايران 
نمي شود و در سواحل ساير كشورها از مالديو، 
تايلند، اندونزي، هند تا سواحل ژاپن و استراليا 
و در ديگر سوي كره زمين در جزاير كارائيب تا 

هاوايي نيز رخ داده است.
حميدرضا بارگاهي، اكوبيولوژيســت دريايي 
با اشــاره به گزارش ســازمان ملــل از مرگ 
مرجان ها مي گويد: مرجان ها پايه ايجاد حيات 
هســتند و حيات گونه هاي همزيســت مثل 
جلبك، باكتــري تا زنجيره هــاي باالتر مثل 
انواع پانگتون ها، بنتوزها، گونه هاي كف زي، 
سخت پوستان، ماهي ها و... در مناطق دريايي  
وابسته به زنده ماندن مرجان ها است؛ بنابراين 
زماني كــه مرجان ها از بين برونــد تا مدتي، 
ساختار توپوگرافي صخره هاي مرجاني، مثل 
پناهگاه عمل مي كند، ولــي از آنجا كه حيات 
در اين مناطق از بين رفته است، زنجيره هاي 
حيات هم از هم پاشــيده مي شوند و به تدريج 
بنتوزها از بين مي روند، جلبك ها را هم ماهي ها 
مي خورند و بعد موجودات همزيست به مرور از 
بين مي روند و در نهايت اكوسيستم دريايي از 
هم مي پاشد. اين فروپاشي در نهايت به از بين 

رفتن تنوع زيستي منجر مي شود. 
در زيستگاه هاي دريايي نظمي وجود دارد كه 
به تنوع گونه اي تعادل مي دهــد و حميدرضا 
بارگاهي نيز با اشــاره به اينكــه كاهش تنوع 
زيستي، كاهش تراكم آبزيان را به همراه دارد، 
مي گويد: برخي از گونه ها كه در داخل و اطراف 
مرجان هــا زندگي مي كنند با ســفيد شــدن 
مرجان ها به كلي نابود مي شوند و دسته دوم از 

گونه ها كه براي زادآوري، سپري كردن دوران 
نوزادي و تغذيه به مرجان ها وابسته هستند با 
مرگ مرجان ها بي پناه شده و در نتيجه تراكم 
آبزيان در منطقه كم مي شود. او مي گويد: حدود 
8تا 10سال طول مي كشــد تا جمعيت و تنوع 
ماهي ها به تعادل اوليه بازگردد. مرجان ها هم به 
همين مدت براي بازيابي و رشد مجدد نياز دارند 
و اين در شرايطي اســت كه گرمايش جهاني 

دوباره باعث نابودي مرجان هاي جديد نشود. 
مرجان هــا براي تكثيــر بــه جايگاهي براي 
پرورش نياز دارند و برخي ساحل نشينان كه 
ارتزاقشان به تنوع و تراكم باالي آبزيان وابسته 
اســت براي ايجاد اين جايــگاه از حلقه هاي 
الســتيك فرســوده، بشــكه هاي فلــزي و 
شناورهاي كهنه استفاده مي كنند. درحالي كه 
به اعتقاد اكوبيولوژيست هاي دريايي، اين كار 
بايد به شــكل اســتاندارد صورت بگيرد و در 
غيراين صورت، باعــث افزايش مواد آالينده و 
ميكرو پاستيك ها در دريا مي شود. هم اكنون 
كشــورهاي عمان، قطر، امارات زيستگاه هاي 
مصنوعي براي مرجان ها ايجاد كرده اند، ولي 
سازمان شــيات ايران به دليل كمبود اعتبار 

اين برنامه را به كندي پيش مي برد. 
گرمايــش جهاني اصلي تريــن عامل نابودي 
مرجان ها اســت. ولي آلودگي هاي صنعتي و 
شهري، فعاليت هاي اكتشافي نفت، صيد ترال، 
اسيديته شدن دريا و كدورت آب نيز به مرگ 
زودرس مرجان ها منجر مي شود و تنها تغيير 
اين مولفه ها مي تواند حيات را به زيستگاه هاي 

مرجاني بازگرداند.

90 درصد مرجان ها در آب هاي جنوب ايران به مرز نابودي رسيدند 
مرگ جمعی مرجان ها در آب های جنوب  خبرهای كوتاه

كارزاراينترنتيبراينجات»هيرمان«
كارزار اينترنتي براي نجات هيرمان، شــير آسيايي ايران كه از باغ وحش 
بريستول به باغ وحش ارم تهران منتقل و در اين باغ وحش بيمار شد، به راه 
افتاد. اين كارزار كه از 2روز قبل شروع شــده  است با جمع آوري هزاران 
امضا از عيســي كانتري، رئيس سازمان محيط زيســت خواسته است، 
پيگير وضعيت ســامت هيرمان شــود و براي نجات اين شير آسيايي و 
بهبود شــرايط نگهداري اين گونه اقدام كند. به گزارش مهر، ويدئوهاي 
منتشر شده از هيرمان كه حدود 9 سال دارد، نشان مي دهد او در وضعيت 
نامساعدي قرار دارد و دهان، چشم ها و بيني اش دارای آبريزش شده است. 
پيش تر محمد كرمي، رئيس اداره نظارت بر امور باغ وحش هاي اســتان 
تهران اعام كرد كه عائم باليني اين شير بي حالي و آبريزش بيني است و 

حيوان دچار اختال در قسمت فوقاني دستگاه تنفسي شده است.

هشدارنمايندهاصفهاننســبتبهنابوديآثارتاريخي
نصفجهان

نماينــده مردم اصفهان در مجلس شــوراي اســامي خطاب به 
رئيس جمهور اعام كــرد: آثار تاريخي اصفهان در حال آســيب 
جدي است. به گزارش ايســنا، عباس مقتدايي در تذكر شفاهي 
در جلســه علني روز گذشــته مجلس خطاب به حسن روحاني، 
رئيس جمهوري گفت: در ميدان امام اصفهان به مردم قول داديد 
جريان آب زاينده رود دائمي باشد و در اين فرصت باقيمانده حداقل 
تاش كنيد به قول خود عمل كنيد. عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس افزود: آقاي رئيس جمهور! آثار تاريخي 
اصفهان در حال آســيب ديدن جدي و بلكه نابودي است. مردم 
اصفهان به چه زباني و با چه صدايي بايد حرف خود را بيان كنند؟ 

بناهايتاريخييزدفرزندخواندهصنايعميشوند
 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد 
از واگذاري فرزندخواندگي بناهاي تاريخي اين استان به صنايع 
خبر داد و گفت: براي نخســتين بار در كشــور صنعت چادرملو، 
معين بافت تاريخي اردكان و مجموعه تاريخي پرديســان شد. 
سيدمصطفي فاطمي با بيان اينكه براي اولين بار در يزد، صنعت 
به عنوان معيــن ميراث فرهنگي لحاظ مي شــود، افــزود: براي 
نخســتين بار با يكي از شــركت هاي صنعتي اردكان قراردادي 
منعقد شد تا فرزندخواندگي بناهاي تاريخي را متقبل شود. وي 
با بيان اينكه ميراث فرهنگي توانايي مرمت و احياي بســياري از 
آثار تاريخي را ندارد، گفت: در عرصه بافت تاريخي يزد به تنهايي 
21هزار بناي تاريخي وجود دارد كه با ورود صنعت و به پشتوانه 
نظارت ميراث فرهنگــي مي توانيم بخش هايــي از آن را مرمت 
كنيم. فاطمي گفت: پرديسان و بافت تاريخي اردكان به واسطه 
كمك هاي واحد صنعتي چادرملو در حال احيا و مرمت است. او با 
تأكيد بر لزوم بازگرداندن زندگي به بافت تاريخي يزد گفت: ائمه 
جمعه، دفاتر خود را به بافت تاريخــي منتقل كرده اند و به دنبال 

انتقال خانه استانداران به بافت تاريخي يزد هستيم.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ماه هاي گرم 1400را از حاال آلوده بدانيد
ساالنه 290ميليون ليتر بنزين در جايگاه هاي سوخت بخار مي شود

روزانه 800هزار ليتر بنزين در كشور بر اثر بخار 
آلودگي
مستقيم هدر مي رود و خســارات اقتصادي و هوا

سامتي بسياري برجا مي گذارد. در اين شرايط 
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت اعام كرده است كه 
»تاش مي شود تا حداكثر 2ســال ديگر همه پمپ بنزين ها 

جلوي تبخير بنزين را بگيرند.«
از سال96و در پي تجهيز ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در 
كانشهرها مشخص شد كه آالينده اي در روزهاي گرم سال به 
آسمان شــهرها مي آيد كه محصول رها كردن بخار بنزين در 
 )VOC( هواست. اما اين بخار كه با عنوان تركيبات آلي فرار
شناخته مي شــود در چرخه احتراق قرار نگرفته  و مستقيم در 

مراكز مربوط به سوختگيري در هوا آزاد مي شود.
ســال 93دولت طرح كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار 
بنزين را با عنوان اختصاري »كهاب« براي جلوگيري از خسارات 
اقتصادي ناشي از بخارات بنزين تصويب كرد كه از آن زمان بر 
زمين مانده بود و از سال 96كه آلودگي هواي تابستاني افزايش 
يافت، تازه ايــن طرح به مرحله اجرا رســيد. اگرچه هنوز افق 
اجراي طرح كهاب مبهم اســت، اما از حاال بايد ماه هاي گرم 
سال 1400را آلوده دانست. چون با افزايش تابش نور خورشيد 
بر بخارات بنزين، آالينده ازن شكل مي گيرد و هواي كانشهرها 
را آلوده تر مي كند. براساس مصوبه دولت، وزارت نفت و صنعت 
توزيع فرآورده هاي نفتي، مكلف شده اند به نحوي برنامه ريزي 
كنند كه جابه جايي سوخت بنزين در سراسر كشور از ابتداي 
سال1400 صرفاً توســط نفتكش هاي مجهز به طرح كهاب 
انجام شود و به موازات آن نسبت به تجهيز كليه انبارهاي نفت، 
جايگاه هاي عرضــه بنزين و نفتكش ها تا پايان ســال 1401 
نيز اقدام شــود. اين يعني در بهترين حالت تــا اجراي كامل 
طرح كهاب، دست كم 2ســال زمان باقي مانده و بايد منتظر 
خسارات به سامت شهروندان كانشهرها و اقتصاد كشور بود. 
عيسي كانتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، ديروز 
در گفت وگويــي تلويزيوني درباره مهار بخــارات بنزين براي 
جلوگيري از توليد ازن به عنوان آالينده فصول گرم سال اعام 
كرد: تا 3سال پيش اصا دستگاه سنجش آالينده ازن نداشتيم. 
بنابراين آاليندگي ازن جزو شاخص ها نبود. اما از 2سال پيش 

اين آالينده وارد فهرست شاخص ها شــد و براين اساس براي 
جلوگيري از حال هــاي فرار در پمپ بنزين هــا برنامه ريزي 
مي شود. همچنين در حال راه اندازي سيستم كهاب در پمپ 
بنزين ها هستيم تا بخارات بنزين كه يكي از عوامل اصلي توليد 
ازن سطح پايين است، مهار شود. كانتري تأكيد كرد: تاش 
مي شود تا حداكثر دو ســال ديگر همه پمپ بنزين ها جلوي 
تبخير بنزين را بگيرند و در نتيجه توليد ازن كاهش پيدا كند. 
نكته عجيب اما آن است كه براســاس مصوبه 20مرداد هيأت 
وزيران، جايگاه هاي توزيع ســوخت در محدوده كانشهرها تا 
پايان سال1400براي اجراي طرح كهاب فرصت دارند و هيچ 

فوريتي براي آنها قرار داده نشده است.

كهابدرقامتاجرا
براســاس بند يك مصوبه احكام منابع ساكن مصوبه تشكيل 
كارگروهي بــر اجراي برنامــه جامع كاهــش آلودگي هواي 
كانشهرها توســط هيأت وزيران در ســال1393، قرار بود 
برنامه اجراي طرح كهاب تا پايان سال1395توســط وزارت 
نفت با همكاري ســازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه 
شود و سازمان حفاظت محيط زيســت نيز اجراي اين مصوبه 
را دنبال كند اما اجراي طرح كهاب هنوز با عقب ماندگي جدي 
روبه روست. گزارش نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست نيز 
نشــان مي دهد اجراي طرح كهاب كه بايد به صورت كامل در 
ســطح مخازن، تانكرها و جايگاه ها از ابتداي سال96عملياتي 
شود، هم اكنون در مرحله انبارهاي نفت و نفتكش هاست و در 
برخي جايگاه هاي عرضه ســوخت نيز به صورت محدود انجام 

شده است.

خسارتاقتصاديعقبماندگي
آمار ارائه شده از سوي شــركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي نشــان مي دهد مصرف روزانــه بنزين كشــور حدودا 
80ميليــون ليتر اســت كه يــك درصد آن به صــورت بخار 
هدر مي شــود. اين يعني روزانه 800هزار ليتــر بنزين بر اثر 
عقب ماندگي در اجراي طرح كهاب هدر مي رود كه عدد ساالنه 
آن 290ميليون ليتر به ارزش 870ميليارد تومان اســت. اين 
البته بخشي از خسارت مستقيم عقب ماندگي از طرح كهاب در 
بخش اقتصادي است و اثرات آسيب به سامتي شهروندان آن 

به مراتب بيشتر و عميق تر است.

هدر رفت بنزين طي 13سال اخير
سال 99سال 92سال 86

29ميليارد ليتر23ميليارد ليتر22ميليارد ليترمصرف ساالنه بنزين
يك درصد4دهم درصد4دهم درصدهدررفت بنزين)درصد(
290ميليون ليتر106ميليون ليتر100ميليون ليترهدررفت بنزين)ليتر(

870ميليارد تومان268ميليارد تومان52ميليارد تومانخسارت هدررفت بنزين

* منبع: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، هسته پژوهشي سوخت و احتراق دانشگاه صنعتي شريف
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19روز از بازگشــايي دوبــاره برخي 
مدارس و برگزاري كالس هاي حضوري گزارش

در مناطق آبــي و زرد مي گــذرد اما 
معلمان و برخي مديران اعــالم مي كنند كه حضور 
دانش آموزان در مدرسه بسيار كمرنگ است و آنها و 
والدين شــان همچنان آموزش مجــازي را ترجيح 
مي دهنــد. در اين ميــان اما معلمــان بين تدريس 
حضوري و مجــازي بالتكليف و ســرگردان مانده و 
وزارت آموزش و پــرورش در مقابل اين وضعيت آنها 
سكوت كرده است. بيستم دي امسال بود كه محسن 
حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش به خبرنگاران 
گفت كه تصميم مهمي درباره مدارس در ستاد ملي 
كرونا گرفته شده، نخست آنكه كادر اداري و اجرايي 
به جز مناطق قرمز از ابتداي بهمن، بايد در مدرســه 
حاضر شوند چرا كه حلقه ارتباط و اتصال ما با معلمان 
و دانش آموزان هستند. تصميم دوم اين است كه در 
شهرهاي زرد و آبي تمام دانش آموزان پايه اول و دوم 
ابتدايي به مدرســه بروند و در مدارســي كه تعداد 
دانش  آموزان اين دو پايه در كالس هاي درس بيش 
از 10 نفر است با مديريت شوراي مدرسه در روزهاي 
هفته توزيع شوند تا همه از آموزش حضوري بهره مند 

شــوند. همچنين هنرجويان نيز با رعايت پروتكل ها 
در هنرستان حاضر شوند. بعد از گذشت يك هفته از 
اعالم اين خبر، وزارت بهداشــت و برخي از اعضاي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا با آن مخالفت كردند اما وزير 
آموزش و پرورش در نهايت اعالم كرد كه مدارس با 
شيوه اي كه گفته باز مي شود و دانش آموزان ملزم به 
حضور در سر كالس درس هستند. اما يك روز مانده 
به شروع بازگشــايي مدارس، حاجي ميرزايي وقتي 
مخالفت جدي و پيگيرانه وزارت بهداشت و خانواده ها 
را ديد، عقب نشيني كرد و گفت حضور دانش آموزان 
الزامي نيســت و آنها با اختيار خــود مي توانند در 
اين بــاره تصميــم بگيرنــد؛ خبري كه باعث شــد 
دانش آموزان كمي در مدارس حضور پيدا كنند و باز 

هم معلمان به استقبال نيمكت هاي خالي بروند.

رأي منفي 90درصد والدين به بازگشايي مدرسه
ريحانه شــرافت، معلم پايه اول مدرسه اي در دماوند 
است كه جزو مناطق آبي محســوب مي شود و بايد 
كالسش را حضوري برگزار كند. او مي گويد از كالس 
33نفره اش از اول بهمن تا حاال فقط 2 تا 3دانش آموز 
به مدرسه مي آيند. »چند روزي كه گذشت و ديديم 

كه دانش آموزان به مدرسه نمي آيند، مدير خواست 
كه از والدين نظر ســنجي كنيم و مطابق آن تصميم 
بگيريم. نتيجه اين شــد كه 90درصد والدين در هر 
دو پايه گفتند كه تمايلي ندارند فرزندشان به مدرسه 
بيايد. اما ما معلمان همچنان به مدرســه مي رويم و 
با همان 2 و در بعضي روزهــا 3دانش آموز، كالس را 

برگزار مي كنيم.«
مشــكل شــرافت و ديگــر همكارانــش برگزاري 
كالس حضوري نيســت، آنهــا از بالتكليفي بين دو 
نوع آموزش ناراحت و خســته اند؛ »مــا موظفيم كه 
كالس را حضوري برگزار كنيم اما از آن طرف والدين 
دانش آموزان غايب پيام مي دهند پس تكليف آموزش 
مجازي فرزندان ما چه مي شــود؟ همين باعث شده 
كه ما يك نوبت كالس حضــوري و يك نوبت كالس 
مجازي برگزار كنيم و رسما دو شيفت مشغول به كار 
باشيم. باز براي من 3 دانش آموز مي آيند، در پايه دوم 
كه در اين 19روز حتي يك دانش آموز هم به مدرسه 

مراجعه نكرده اما معلم مجبور است حاضر باشد.«

مدرسه، انتخاب دانش آموز نيست
24معلم ديگر در تهران، البرز، يــزد، ماهان كرمان، 

اصفهــان، جهــرم، الرســتان شــيراز و چابهار هم 
روايت هاي مشابهي داشتند. آنها مي گويند كه موظف 
به حضور در مدرسه هستند درحالي كه يا دانش آموزي 
به مدرسه نمي آيد يا تعدادشــان آنقدر كم است كه 
فعاليت كالس را بي معنا مي كند. بهــرام جعفريان، 
مربي يكي از هنرستان هاي فني و حرفه اي در اصفهان 
در اين باره توضيــح داد: »متأســفانه هنرجويان ما 
تمايلي به برگزاري كالس حضوري نشــان ندادند. از 
150هنرجوي ما 13نفر به مدرســه مي آيند كه آن 
هم منظم نيســت. اتفاقا معتقدم كه والدين بسياري 
از آنها دوست دارند كه فرزندشان براي آموزش بهتر 
به مدرسه بيايد اما خود هنرجو از اين فرصت و آزادي 
در انتخاب استفاده كرده و دوست ندارد كه سر كالس 
حاضر شود.« او ادامه داد: » به نظرم اين مواجهه كم رمق 
دانش آموزان با مدرسه و اســتقبال نكردن از آموزش 
حضوري يك پيام براي آموزش و پرورش دارد. مدرسه 
جايگاه و نقش خود را براي دانش آموزان از دست داده 
و اگر بنا به انتخاب باشــد، مدرســه انتخاب خيلي ها 
نيســت. مديران آموزشــي بايد اين را ببينند و براي 

بهبود حال آموزش و مدرسه فكري كنند.«

يك بام و دو هوا
اما بخش ديگر اعتراض معلمان به مسئوالن آموزش 
و پرورش برمي گردد كه بر ســر تصميم شان قطعي 
و محكم نايســتاده اند. آنها مي گوينــد كه مديران 
وزارتخانه نبايد در ميانه راه حرفشان را نصفه و نيمه 
تغيير دهند چون باعث مي شــود اعتبــار و جايگاه 
مدرســه از بين برود. شــادي نكويي، معلم پايه دوم 
ابتدايي در اين باره گفت: » اگر واقعا آموزش مجازي 
افت تحصيلــي دانش آموزان را نشــان مي دهد و از 
طرفي شرايط در شــهرهاي آبي و زرد خوب است و 
مي  خواســتند كه آموزش حتما حضوري باشد، چرا 
در ميان راه تصميم شــان را تغيير دادند و گفتند كه 
اختياري است؟ حتي اگر وزارت بهداشت در نهايت 
اجازه بازگشــايي مدارس را نداد، چرا از قبل به اين 
موضوع فكــر نكرده و رايزني هــاي الزم را با مديران 

اين وزارتخانه انجام نداده بودند. ضمن اينكه پاســخ 
دهند چرا حضور در مدرسه را براي يك طرف گروه 
مخاطب، اختياري و براي طرف ديگر اجبار كردند؟« 
او ايــن انتقاد را مطــرح مي كند: »االن بســياري از 
معلمان بايــد از صبح تا ظهــر كالس حضوري براي 
عده اي برگزار كننــد و از ظهر تا عصر كالس مجازي 
براي عده ديگري. البته كه برخي مدرســه ها تغيير 
رويه داده و باز به كالس مجازي برگشــته اند اما در 
مقابل مديران مدارسي هم هستند كه حضور معلم را 

اجباري مي دانند.«
سهيال تركاشوند، معلم ابتدايي و كارشناس آموزشي 
معتقد است بازگشايي نصفه و نيمه مدارس به ضرر 
آموزش مجازي شد: »در بين معلمان پايه اول و دوم 
ابتدايي كه ملزم به برگزاري كالس حضوري شدند، 
برخي معلمان گفتند كه نمي توانند براي دانش آموزان 
غايب برنامه اي داشــته باشــند و آموزش آنها را به 
والدين شــان واگذار كردند. نمونه هايي گزارش شده 
كه معلم گفته يكي از والدين در كالس درس حضور 
پيدا كند و از آموزش حضوري فيلم بگيرد و در گروه 
مجازي كالس بگذارد يا همزمان با آموزش حضوري 
در كالس، لپ تاپ را روشن گذاشته و از دانش آموزان 
خواسته آموزش را همان جا پيگيري كنند كه قطعا 
اين روش، كيفيت آموزش مجازي برنامه ريزي شده 

را ندارد.«
مدارس يكي از نهادهاي عمومي هستند كه چگونگي 
فعاليت آنها در دوره كرونا محل مناقشه و بحث فراوان 
اســت. عده  اي معتقدند كه دانش آمــوزان با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بايد در مدرسه حاضر شوند و 
از آموزش حضوري بهــره ببرند و ماندن آنها در خانه 
عالوه بر افزايش افت تحصيلي، باعث افسردگي شان 
خواهد شــد. در مقابل گروه ديگري قــرار دارند كه 
مي گويند فضاي شلوغ مدرسه و كالس هاي درس بر 
افزايش بيماري كرونا در كشور دامن مي زند و سالمتي 
دانش آموزان و خانواده هاي آنها را به خطر مي اندازد. 
بنابراين بين دوگانه سالمتي و آموزش بايد سالمتي 

را انتخاب كرد. 

   استقبال دانش آموزان از بازگشايي مدارس كم بود
 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با همشهري تأييد كرد كه استقبال دانش آموزان در مناطق 
برخوردار شهري درخصوص بازگشايي مدارس كم بوده است و به همين خاطر معلمان پايه اول و دوم ابتدايي مجبور به برگزاري 
كالس هاي مجازي شده اند. رضوان حكيم زاده در اين باره به همشهري گفت: بيشترين استقبال از بازگشايي مدارس در مناطق 
روستايي و عشايري اتفاق افتاد و البته مناطق حاشيه اي شهرهاي بزرگ. چرا كه والدين بسياري از دانش آموزان در اين مناطق 
كم سواد يا بي سواد هستند و توانايي همراهي معلم را براي آموزش كودكان خود ندارند. او همچنين سرگرداني و آشفتگي 
معلمان بين آموزش حضوري و مجازي را بعد از بازگشايي مدارس رد كرد و گفت: چنين گزارشي به وزارتخانه نيامده و من 
تأييد نمي كنم چون كه آموزش هاي حضوري با جمعيت 5تا 6نفر نهايتا به يك ساعت تا دو ساعت زمان نياز دارد و از طرف 
ديگر آموزش مجازي كه در» شاد« داريم هم بيش از نيم ساعت براي هر كالس درس نيست. معاون آموزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش اين را هم گفت كه معلمان بايد بدانند از اين به بعد آموزش مجازي مكمل آموزش حضوري است و حتي بعد 
از كرونا هم بايد آنها با هر دو شيوه تدريس كنند و اينطور نيست كه آنها فقط با يك روش بخواهند كالس درس را اداره كنند.

يك بام و دوهواي بازگشايي مدارس
 معلمان از مصائب بازگشايي نصفه و نيمه مدارس مي گويند

ايثارگران بدانند

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم )6(

سرپرست معاونت حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري 
در پاسخ به معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي با شرح طوالني به 

نكات قابل تاملي اشاره داشته كه به طور خالصه آن اشاره مي شود:
1- تبصره )1( الحاقي بــه ماده21 قانون جامع خدمات رســاني به 
ايثارگران، اختصاص به ايثارگراني دارد كه از وضعيت اســتخدامي 
در دســتگاه اجرايي برخوردار بــوده و بايد پس از 3 ماه به رســمي 
قطعي تبديل شوند و اساساً نيروهاي شركتي كاركنان تحت پوشش 
كارفرماي غيردولتي تلقي مي شوند و توســط دستگاه هاي اجرايي 
اســتخدام يا به كارگيري نشده اند و فاقد پست ســازماني هستند و 
هيچ گونه تعهد و يا مســئوليتي در قبال اين نيروها متوجه دستگاه 
اجرايي نيست تا تبديل وضعيت استخدامي در دستگاه اجرايي در مورد 
آنها موضوعيت داشته باشد، فلذا چنين امري ناديده گرفتن حكم ماده 
قانوني مذكور و بسياري از اصول و مقررات حاكم بر استخدام دولتي و 
آرای هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه عمالً موجبات تبعيض 
ناروا حتي بين ايثارگران و سوءاستفاده افراد و شركت هاي خصوصي 

را فراهم خواهد كرد.
2- بنا به طرح برخي نمايندگان مجلس استفســاريه هايي به منظور 
توسعه شــمول بند )ذ( ماده 8۷ قانون برنامه ششم توسعه در جهت 
فراهم كردن امكان تبديل وضعيت نيروهاي شــركتي به استخدام 
رسمي قطعي در دستگاه هاي اجرايي شد كه با ايراد شوراي نگهبان در 
هر دو مرحله به علت مغايرت مفاد آن با اصل۷3 قانون اساسي به اينكه 
چنين حكمي مستلزم قانونگذاري جديد است و نمي توان از ماده21 
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و بند )ذ( ماده 8۷ قانون برنامه 
ششم توسعه چنين تفســيري را ارائه كرد مصوبه مذكور به مجلس 

شوراي اسالمي اعاده شد.
3- سرپرست معاونت حقوقي، پيشــگيري و پژوهش ديوان عدالت 
اداري در ادامه ســؤاالتي را مطرح كرده كه آيا با استفساريه مذكور 
امكان تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به وضعيت استخدام رسمي 
در دستگاه هاي اجرايي امكان پذير شده يا خير؟ و اينكه آيا رأي وحدت 
رويه ديوان عدالت اداري در اين خصوص موضوعيت خود را از دست 

داده يا خير و سپس در ادامه به نكاتي اشاره كرده كه:
 اوالً اجراي استفســاريه مقيد به مفاد و شرايط قانون اصلي آن است. 
ثانياً در فهم قانون بايد به تأثير و تاثر قوانين بر يكديگر و تعاريف قانوني 

اصطالحات به كار رفته در آن توجه كرد.
ثالثاً با توجه به مواد 1۷ و 18 قانون مديريت خدمات كشوري، منظور 
از نيروي شــركتي كارمندان بخش هاي غيردولتي هستند كه تمام 
يا قســمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري 
در دســتگاه هاي اجرايي را عهده دار بوده و كاركنان تحت پوشــش 
كارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاه هاي اجرايي هيچ گونه 

تعهد و مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه
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   اصالح قوانين براي آينده فناوري
پيش از اين براساس قوانين جهت تراكنش پرداخت با كارت چاپ حداقل يك قبض اجباري بود. اميرشكاري در اين 
رابطه به بخشنامه جديدي اشاره مي كند كه ديگر الزام به صدور قبض را حذف مي كند. او مي گويد: در بخشنامه جديد 
صدور قبض به صورت اختياري مطرح شده است. همانطور كه سال گذشته صدور قبض دوم اختياري شد، االن هم از 
آنجا كه تقريبا همه نرم افزارهاي پرداخت، چه سمت مشتري و چه سمت پذيرنده، ريز تراكنش ها را نشان مي دهند، 

الزام قبض اول هم در بخشنامه جديد حذف و به اين ترتيب در مصرف كاغذ هم صرفه جويي مي شود.

 از چند سال پيش پرداخت وجه با موبايل 
و بدون نياز به كارت بانكي در دنيا رايج فناوری

شده است؛ به عنوان مثال شركت اپل پي 
و سامسونگ پي سرويس پرداخت خود را مدت هاست 
كه راه انــدازي كرده اند. كســاني كه از گوشــي هاي 
سامســونگ يا آيفون اســتفاده مي كنند مي توانند با 
تعريف كارت خود روي گوشي و با استفاده از سخت افزار 
گوشــي پرداخت امن خود را انجام دهند. حاال با اعالم 
بانك مركزي كشور ما هم در مسير اين نوع پرداخت قرار 
گرفته كه در سال جديد عملياتي مي شود. با اين روند 
به تدريج كارت هاي فيزيكي بانك ها حذف مي شــود و 
پرداخت ها به صورت ديجيتال صورت مي گيرد. پيش از 
اين هم براي انجام پرداخت هاي خرد بدون استفاده از 
كارت بانكي چند شركت فعاليت هايي كرده بودند، اما 
اين ماجرا غير از تاكسي  ها در جايي فراگير نشد. هنوز 
جزئيات دقيقی در اين رابطه اعالم نشــده اســت اما 
گروهی استفاده از فناوری NFC را حدس زده اند و گروه 
ديگر می گويند تمركز اصلی اين طرح  بر روی استفاده 

از كيوآر كد خواهد بود.

نقشه: كيوآر كد
نيما اميرشكاري، مشاور بانك مركزي در مورد چگونگي 
پياده سازي اين طرح به خبرنگار همشهري مي گويد: 
از آنجا كه در حال بررسي استانداردهاي مختلف دنيا 
و انتخاب بهترين روش براي كشور هستيم، اين طرح 
اكنون در مرحله برنامه ريزي است. با اين حال، از آنجا 
پرداخت هايي مبتني بر كيوآر كد يا باركد دوبعدي در 
دنيا متداول شده، االن در ايران هم برنامه ما اين است 
كه استانداردهاي يكپارچه اين كدها تعريف شود تا مثل 
بقيه دنيا، اين كدها بتوانند به صورت »موبايل به موبايل« 
اسكن شوند. همچنين در فروشگاه ها با اسكن كد روي 

يك صفحه كاغذي يا كيوآر كدي كه روي دستگاه هاي 
كارتخوان نقش مي بندد، پرداخت انجام مي شود.

او با اشــاره به جزئيات اين طرح جديد ادامه مي دهد: 
اينكه چه استانداردي داشته باشيم يا اينكه در چند ثانيه 
كيوآر كد خوانده شود يا اينكه چه گوشي هايی بتوانند از 

اين روش پشتيباني كنند در حال بررسي است.
اميرشكاري همچنين در مورد موانع حقوقي اين نوع از 
روش پرداخت مي گويد: از نظر امنيتي موضوع اين است 
كه شما براي حداكثر امنيت بايد يك چيز در ذهن و يك 
چيز در دست خود داشته باشيد. به عبارت ديگر »آنچه 
 two factors مي دانم و آنچه دارم« كه اصطالحا به آن
authentication گفته مي شــود. ايــن اصطالح به 
اين معني اســت كه بتوان به صورت دو عاملي امنيت 
را حفظ كرد. االن كارت به عنوان يكــي از اين عوامل 
مطرح مي شود و پيش از كارت هاي بانكي، دفترچه هاي 
بانكي به عنوان عامل اول امنيت مطرح بود. يعني شما با 
دفترچه وارد بانك مي شديد و از طريق كارت شناسايي 
و امضا، تصديق هويت مي شــديد. پس از آن كارت كه 
در دســت فرد اســت و رمز كارت كه در ذهن صاحب 
كارت است به عنوان 2عامل حفظ امنيت به عنوان روش 

پرداخت مطرح شد. در روش جديد هم موبايل و شماره 
موبايلي كه احراز هويت شده در دست شماست و رمزي 
هم در ذهن شماست. به اين ترتيب شما مي توانيد پس 
از اســكن كيوآر كد رمز را در گوشي وارد مي كنيد كه 

ضمن حفظ امنيت دو عاملي، پرداخت انجام مي شود.

خالص شدن از هزينه پوزها
مشاور بانك مركزي به افزايش قيمت دالر و به تبع آن 
افزايش قيمت دستگاه هاي پوز اشاره مي كند و مي گويد: 
خريد يا وديعه اين دســتگاه ها از ســوي شركت هاي 
پي اس پي و فروشــندگان هزينه ســنگيني را به آنها 
تحميل مي كند. اما هزينــه پرداخت با روش كيوآر كد 
بسيار پايين است. به اين ترتيب در هزينه به روزرساني 
دستگاه هاي پوز كه حدودا 9ميليون دستگاه در كشور 

است صرفه جويي مي شود.
اميرشكاري با اشــاره به پوزهاي NFC كه نوع ديگري 
از روش پرداخت اســت مي گويد: اگرچه در اين روش، 
پرداخت، بدون تماس كارت با دستگاه كارتخوان انجام 
مي شــود، اما اين روش به دليل گران بودن تجهيزات 
ســخت افزاي و طراحي مــاژول آن، روش مقرون به 

صرفه اي محسوب نمي شود.
او با اعــالم اينكه اين طــرح در ســال 1400اجرايي 
مي شود، ادامه مي دهد: كساني هم كه گوشي هوشمند 
ندارند همچنــان مي توانند با همــان روش پرداخت 
با كارت، نســبت به پرداخت وجوه خــود اقدام كنند؛ 
بنابراين كارت هــاي بانكي به طور كامل از سيســتم 

پرداخت حذف نمي شود.

با طرح درنظر گرفته شده از سوي بانك مركزي احتماال به تدريج كارت هاي آشناي بانكي ديگر 
نقش شان كمرنگ شده و پرداخت  ها تنها با گوشي هوشمند صورت مي گيرد

جزئيات فني از پرداخت موبايلي در ايران جهان استارت آپي

سال درخشان 6استارت آپ سوئدي
استارت آپ هاي سوئدي در سال2021 نقشه هاي 

فراواني دارند و آماده ارائه خدمات متنوع هستند

ســوئد يكي از كشــورهاي برتر اروپــا در زمينــه فعاليت هاي 
استارت آپي اســت. به گزارش اي يو-اســتارت آپس، پيش بيني 
مي شود 6استارت آپ سوئدي در ســال جاري ميالدي درخشش 
بيشتري داشته باشند و بايد آنها را تحت نظر داشت. شيوه فعاليت 
آنها مي تواند براي اكوسيستم استارت آپي كشور ايده بخش باشد.

Curb: بــا هدف ارائــه تصويــري از رســتوران هاي آينده اين 
استارت آپ در ماه مه سال2020تاسيس شد و اخيرا نيز توانست 
يك سرمايه 3/2ميليون يورويي را به دست آورد. كار اصلي آن تهيه 

و توزيع غذا براساس سيستم آشپزخانه تاريك است.
Juni: اين اســتارت آپ در ســال2020در گوتنبرگ براي رفع 
نواقص خدمات بانكي سنتي تاسيس شــده است كه مانعي براي 
بســياري از كارآفرينان تجارت الكترونيكــي و بازاريابي آنالين 
به حساب مي آيند. اپليكيشن بانكي اين استارت آپ متمركز بر تمام 
حساب هاي بانكي و خدمات پرداخت شما، مديريت گردش پول و 

صورتحساب بانكي و مديريت نقدينگي را ارائه مي دهد.
Vembla: در مارس2019در اســتكهلم تاسيس شد و كارش 
تحويل فوري كاال به منازل اســت. آنها وعده تحويل سفارش ها 
در يك ساعت را مي دهند. اين اســتارت آپ يك اپليكيشن دارد 
و با فروشــگاه هاي مواد غذايي محلي در شهرهاي مختلف سوئد 
همكاري مي كند. همه گيري بيماري كوويد-19در توسعه بيش 

از پيش اين استارت آپ نقشي اساسي داشته است.
Voi: اين استارت آپ كه در سال2018تاسيس شده و دفتر مركزي 
آن در شهر استكهلم قرار دارد، سرويس اشتراكي اسكوتر برقي ارائه 
مي دهد كه مي توان آن را از طريق اپليكيشن مخصوصي به دست 
آورد. از آنجايي كه اسكوترهاي برقي در حال يافتن جايگاه خود در 
سيستم حمل ونقل شهري هستند، Voi در دسامبر2020توانست 

بيش از 132ميليون يورو سرمايه به دست آورد.
Kreditz: اين استارت آپ كه در سال2018تاسيس شده، كارش 
ارزيابي اعتبار است. اپليكيشن آنها به كسب وكارها كمك مي كند 
تا با تجزيه و تحليل داده هاي بانكي، همراه با داده هاي معامالتي، 
اطالعات مشتري و مشاغل كوچك و متوسط را تأييد كنند. اين 
استارت آپ هم اكنون با 5هزار بانك در 37كشور همكاري مي كند.
Krafthelm: اين استارت آپ كه در سال2020تاسيس شده و 
دفتر مركزي اش در استكهلم قرار دارد، كارش انتقال انرژي پايدار 
و كمك به تامين برق در سوئد اســت. آنها يك فناوري محاسبه 
كربن منحصر به فرد ايجاد كرده انــد كه توليد گازهاي گلخانه اي 
مربوط به برق مشتريان را جبران مي كند و به مالكان وسايل نقليه 
الكتريكي كمك مي كند تا با برقراري تعادل در شبكه برق، درآمد 

كسب كنند.

ترافیک پايان هفته در مدار مريخ
 3كاوشگر از كشورهاي آمريكا، چين و امارات اين هفته لحظات نفس گيري را 

براي قرار گرفتن در مدار سياره سرخ رقم خواهند زد

 طي چنــد روز آينده با رســيدن 3ربات 
مريخ نورد كه ميليون ها كيلومتر در فضا را فضا

براي رســيدن به مريخ ســفر كرده اند، 
آسمان سياره سرخ شاهد نمايش و رقابت حيرت انگيزي 

خواهد بود.
به گزارش گاردين، مريخ نورد Hope يــا اميد از امارات 
ابتدا روز سه شنبه و پس از آن فضاپيماي Tianwen-1از 
چين روز بعد وارد مدار مريخ خواهند شــد. درنهايت نيز 
كاوشگر آمريكايي Perseverance يا همان استقامت 
در 18فوريه فرود چشــمگير خود را به سطح مريخ انجام 
مي دهــد. از ســال 1960تاكنون ده هــا ماموريت براي 
رسيدن به مريخ انجام شده است كه نيمي از آنها به دليل 
خرابي قطعات و خطاهاي نرم افزاري موتور موشكي، ناكام 
مانده اند. »كالين ويلسون« فيزيك دان انگليسي از دانشگاه 
آكسفورد مي گويد: اين مي تواند يك تجربه دلخراش باشد. 
من در 2 ماموريت قبلي مريخ ابزارهايي داشته ام - كاوشگر 
Beagle انگليسي و كاوشگر Schiaparelli اروپايي - و 
هر بار كه حين فرود در اتاق كنتــرل بودم، صندلي خود 

را مي گرفتم و در هر دو مورد كاوشگرها سقوط كردند.
»سوزان شوئنزر« ستاره شــناس مي گويد: مريخ به چند 
دليل مقصد دشواري است. اول اينكه هزاران مايل فاصله 
دارد. سفر به مريخ مانند رفتن به ماه نيست كه فقط يك 
چهارم ميليون مايل فاصله دارد. دوم، مريخ جو دارد اما جو 
غليظي ندارد. اين يعني هواي كافي براي ايجاد توفان هاي 
گردوغبار و وزش باد وجود دارد كه كاماًل نااميد كننده است 
و كاوشگر را از مسير خود خارج كرده و به خطر مي اندازد. 
از طرف ديگر، ضخامت آن به اندازه كافي نيست كه به شما 
اجازه دهد از چترها براي فرود يك كاوشگر استفاده كنيد.

نسل جديد براي عمليات پيچيده 
نسل جديد مريخ نوردهاي ناســا براي چنين مانورهايي 
بسيار پيچيده و سنگين هســتند و كاوشگر استقامت در 

عوض به يك سكوي موشكي به نام جرثقيل آسماني متكي 
خواهد شد تا آن را به سطح مريخ برساند. اين روش يك بار 
پيش از اين در ســال 2012براي فرود آمدن مريخ نورد 
Curiosity از آمريكا استفاده شده بود. اكنون استقامت، 
يك مريخ نورد بسيار سنگين تر، در ســفري كه از سوي 
ناسا »هفت دقيقه وحشت« لقب گرفته است، از آن پيروي 
خواهد كرد. اصطكاك اتمســفر نخستين برش سرعت را 
به وجود مي آورد. ســپس يك چتر بزرگ به طور خودكار 
آزاد مي شود و اين سرعت كاوشگر را به چند صد مايل در 
ساعت كاهش مي دهد. سپس موتورهاي موشكي جرثقيل 
آسماني شليك مي شوند و سرعت كاوشگر كند مي شود تا 
زماني كه حدود 20متر باالتر از سطح سياره سرخ شناور 
شود. جرثقيل مريخ نورد را روي كابل ها پايين مي آورد تا 
زماني كه ســطح آن را لمس كند، كابل ها بريده مي شوند 
و جرثقيل آســماني پرواز مي كند تا فرود غيرقابل كنترل 
خود را در يك فاصله امن از Perseverance انجام دهد. 
فقط در اين صورت است كه پيامي به مهندسان ناسا ارسال 
مي شود تا آنها را از خبر خوب فرود كاوشگر مطلع كند. در 
مقابل، مريخ نورد امارات به نام Hope به عنوان نخستين 
فضاپيماي بين سياره اي جهان عرب، زمان را ساده تر سپري 
خواهد كرد. اين دستگاه صرفا براي چرخش به دور مريخ 
طراحي شده اســت كه با انجام 30دقيقه سوختن موتور 
اصلي خود به آن دســت خواهد يافت. اگر سوخت موتور 
موفقيت آميز باشد، سرعت كاوشــگر را به اندازه كافي كم 
مي كند تا توسط ميدان گرانشي مريخ تصرف و وارد مدار 
شود. كاوشگر چين با نام Tianwen-1نيز اين هفته وارد 
مدار مريخ مي شــود. درصورت عملكرد موفق، چين تنها 
دومين كشور جهان خواهد بود كه پس از اياالت متحده با 
موفقيت يك وسيله نقليه رباتيك را روي سياره ديگر فرود 
مي آورد. درنهايت اينكه اين3 كاوشگر چقدر موفق خواهند 
بود به چند هفتــه صبر نياز دارد. مريــخ مكاني غيرقابل 

تقسيم براي كاوش هاي علمي است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

پرداخت



  دوشنبه 20 بهمن 99  شماره 8156 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

7065
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1253554
آمــار جان باختگان ديروز

57
كل آمــار جان باختگان

58469

واكسيناسيون ضدكرونا براي نيروهاي درمان از فردا آغاز 
مي شود. به گفته وزير بهداشــت، نيروهاي درمان بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها در اولويت واكسيناسيون 
قرار دارند. بر اين اســاس بخشــي از نخستين محموله 
واكســن اســپوتنيك وي كه 5روز پيش وارد كشور شد 
فردا)سه شــنبه(، در يكــي از بيمارســتان هاي دولتي 
تهران، مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس اعالم سعيد 
نمكي، قرار است بعد از نيروهاي درمان بخش آي سي يو 
بيمارســتان ها، ديگر نيروهاي كادر درمــان، گروه هاي 
آسيب پذير در خانه هاي سالمندان و  افراد باالي 65سال 
در اولويت قرار گيرند. هنوز مشخص نيست ايران چه ميزان 
دوز واكسن از روســيه وارد كرده، اما براساس خبرهاي 
غيررسمي، گفته مي شــود 20هزار دوز وارد كشور شده 
كه براي 10هزار نفر مورد استفاده قرار مي گيرد. پيش از 
اين اعالم شده بود كه نخستين محموله شامل 500هزار 
دوز است. وزارت بهداشت در اين باره گفته كه محموله هاي 
بعدي در هفته هاي آينده وارد كشور مي شود. به گفته وزير 
بهداشت، اين واكسن سالم ترين و كم خطرترين واكسن 
توليد شده است. به گفته او، اين واكسن جزو واكسن هايي 
است كه در سبد كوواكس سازمان بهداشت جهاني قرار 
گرفته و در اين سبد، واكســن هاي چيني، آسترازنكا و... 
هم وجود دارد كه قرار است به ايران اختصاص داده شود. 
پيش از اين اعالم شده بود كه 16ميليون و 800هزار دوز 
واكسن از طريق كوواكس به ايران تعلق مي گيرد، اما روز 
گذشته وزير بهداشت تأكيد كرد كه اين ميزان، جوابگوي 
كشور نيســت به همين دليل از روسيه واكسن وارد شد. 
نمكي كه در مراسم رونمايي از كارآزمايي باليني واكسن 
مؤسسه سرم سازي رازي صحبت مي كرد، اين را هم گفت 
كه واكسن اين مؤسســه، مجموعه اي از دوز استنشاقي 
به عنوان دوز يــادآور و فرم نوتركيب اســت كه  مي تواند 
سيستم ايمني را تحريك كند. اين بار اولي است كه در دنيا 
چنين واكسني توليد مي شود.   واكسيناسيون كرونا در 
شرايطي براي گروه محدودي از كادر درمان، در حال آغاز 
است كه براساس اعالم فرمانده عمليات مقابله با كروناي 
تهران، تعداد بستري هاي كروناي پايتخت، درحال افزايش 
اســت و هم اكنون 2هزار و 90بيمار در بخش هاي ويژه 
كرونا بستري شده اند. به گفته عليرضا زالي، بخش هايي 
از منطقه 4، 5، 2، 18و شمال منطقه 15جزو نقاطي در 
تهران هستند كه تعداد مبتاليان به كرونا در آنها باالتر است 

و به عنوان مناطق داغ كرونايي تهران شناخته مي شوند.

شروع واكسيناسيون 
كرونا از فردا 

خبر

جانشين معاون عمليات پليس راهور ناجا: برخي فرمانداري ها مجوزهاي 
مدت دار2 و3ماهه براي تردد برخي خودروها صادر كرده اند. اين نوع مجوزها 
ناقض سياست هاي ابالغي براي جلوگيري از شيوع ويروس كرونا است

تعطيالت پيــش رو خيلي ها را مجاب كرده اســت 
از فرصت اســتفاده كننــد و با توجيــه اينكه تعداد 
جانباختگان ناشــي از كرونا كاهش يافته و اوضاع رو 
به بهبود است، راهي سفر شوند. ترافيك نسبتاً پرحجم 
روزهاي گذشــته در جاده هاي مواصالتي منتهي به 
استان هاي مسافرپذير نشان مي دهد آنهايي كه چنين 
تصوري دارند، كم نيســتند. ســفرهايي كه به گفته 
سخنگوي وزارت بهداشت سبب شده است 3استان 
كشــور در صدر آمار مرگ هاي كرونايي قرار بگيرند. 
مرگ هايي كه سيما سادات الري از آن سخن مي گويد، 
رهاورد سفرهاي غيرضروري عده اي از هموطنانمان 
اســت كه دل به جاده ها زده اند تــا از تعطيالتي كه 
بوي مرگ مي دهد، استفاده كنند. سخنگوي وزارت 
بهداشت از تصاعدي شدن روند بستري روزانه بيماران 
مبتال به كرونا در برخي اســتان ها خبــر مي دهد و 
مي گويد: در هفته گذشته شــاهد افزايش بروز موارد 
مثبت بستري نســبت به هفته قبل از آن در6استان 
مسافرپذير بوده ايم. تنها در اين مدت، بيشترين تعداد 
شناســايي موارد مثبت بستري كشــور به ترتيب در 
استان هاي مازندران، گيالن و سمنان ثبت شده است. 
او ادامه مي دهد: بيشــترين تعداد موارد جانباختگان 
ناشي از ويروس نيز در استان هاي مازندران، گيالن و 

گلستان ثبت شده است.

مجوز تردد فرمانداري ها اعتبار ندارد
براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، ورود خودرو 
با پالك غيربومي به اســتان هاي گيــالن، مازندران، 
گلستان، قم و نيز شهرهاي مشــهد، اصفهان، شيراز، 

بندرعباس، بوشهر، جزاير قشم و كيش ممنوع است. 
با وجــود اين ممنوعيت هــا، برخي افراد بــا دريافت 
مجوز تردد به اســتان هايي كه نارنجي و قرمز هستند 
مجوزهايي براي تردد در اين استان ها دريافت كرده اند. 
با اين حــال، پليس راهور ناجــا مي گويد، مجوزهاي 
صادر شده از سوي فرمانداري ها اعتبار خود را از دست 
داده اند. هيچ خودروي پالك غيربومي حتي با داشتن 
مجوز تردد از فرمانداري امكان ورود به شهرهايي كه 
ممنوعيت تردد در آنها اعمال مي شــود، ندارد. رسول 
ابراهيمي، جانشين معاون عمليات پليس راهور ناجا 
به همشهري مي گويد: برخي فرمانداري ها مجوزهاي 
مدت دار2و3ماهه براي تــردد برخي خودروها صادر 
كرده اند. اين نوع مجوزها ناقض سياست هاي ابالغي 
براي جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا است. او ادامه 
مي دهد: صدور مجوزهاي مدت دار سياست غيراصولي 
از سوي برخي فرمانداري ها بوده است. موضوع صدور 
اين مجوزها را به وزارت كشور اعالم كرده ايم و خواهان 
توقف صدور مجوز تردد به شهرهاي داراي محدوديت 
شده ايم. از اين رو، از تردد هر خودروي پالك غيربومي 
حتي با وجود داشتن مجوز از فرمانداري ها در مناطق 

تعيين شده جلوگيري خواهد شد.

مسافران برنگردند، جريمه مي شوند 
جانشين عمليات پليس راهور با تأكيد بر اينكه افرادي 
كه با خودروهاي غيربومي در شهرهاي داراي محدوديت 
و ممنوعيت تردد حضور دارند براي جلوگيري از جريمه 
احتمالي بايد از اين شــهرها خارج شــوند، مي گويد: 
رويكرد پليس اين است كه وســيله نقليه غيربومي به 

شكل ارشادي و با همراهي پليس از شهر خارج و به مبدأ 
اصلي خود برگردد. اما واقعيت اين است كه در بسياري 
از موارد شاهد بي توجهي افراد به توصيه هاي ارشادي 
هســتيم و ازاين رو تصميم به اجراي سياســت هاي 
ســلبي براي متقاعد كــردن افراد براي بازگشــت به 
شهرهايشان گرفته ايم. ابراهيمي با بيان اينكه پليس 
مجوز و ماموريتي براي توقيف خودروهاي غيربومي در 
حال تردد كه درمناطق ممنوعه تردد مي كنند ندارد، 
مي گويد: ســتاد ملي مقابله با كرونا مجوزي به پليس 
براي توقيف خودروها نداده اســت. اعمال جريمه تنها 
ســازوكار پليس براي برخورد با افراد خاطي است و از 
اين رو، موضوع جريمه متخلفان در شهرهايي كه تردد 
پالك غيربومي در آن تصويب شــده است، با جديت 
پيگيري مي شود. او در پاســخ به اين سؤال همشهري 
كه برخي افراد، در مبادي ورودي شهرهاي تردد ممنوع 
خودروي خود را پارك كرده و با وسايل نقليه عمومي 
وارد شهرها شــده اند، تكليف اين دســته از خودروها 
چيست، مي گويد: مالك پليس تردد خودروی پالك 
غيربومي در شهرهايي است كه ممنوعيت تردد دارند. 
تا زماني كه اين خودروها در شهر تردد نداشته باشند، 

پليس نيز جريمه اي براي آنها منظور نخواهد كرد.

آخرين آمار تردد به استان هاي گردشگرپذير 
سفرهايي كه مردم به اســتان هاي هدف گردشگري 
انجام داده اند، تأثير خود را در شــيوع آرام خيز چهارم 
كرونا در اين اســتان ها گذاشته است. آنطور كه معاون 
مركز مديريت راه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي به همشهري مي گويد، مجموع ترددهاي ثبت 

شده در استان هاي مختلف كشور در بازه زماني 10تا 
16بهمن درســت يك روز پيش از اجراي ممنوعيت 
تردد به برخي استان های گردشگر پذير روندي افزايشي 
داشته است. مهدي مخبر مي گويد: در اين بازه زماني در 
استان گيالن در مجموع 680هزار و 4922تردد ثبت 
شده است كه در مقايســه با مدت مشابه هفته قبل از 
آن 16درصد افزايش يافته اســت. او ادامه مي دهد: در 
اســتان مازندران نيز روند ترددها افزايشي بوده است؛ 
به گونه اي كه با ثبــت 704هزار و 850تردد شــاهد 
افزايش 11درصدي تــردد خودروها به اين اســتان 
بوده ايم. معاون مركز مديريت راه هاي سازمان راهداري 
و حمل ونقل جــاده اي از افزايــش 8درصدي تردد در 
استان گلســتان و 11درصدي به مشهد خبر مي دهد 
و مي گويد: 334هزار و 479تردد به اســتان گلستان و 
348هزار و 112تردد به شهر مشهد دراين بازه زماني 
ثبت شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
از آن، به ترتيب 2و 1درصد افزايش يافته است. مخبر با 
بيان اينكه استان اصفهان نيز از افزايش ترددها در بازه 
زماني 10تا 16بهمن ماه بي نصيب نبوده است، مي گويد: 
ثبت 973هزار و 506تردد در اين استان نشان از افزايش 
7درصدي تردد در محورهاي مواصالتي اين استان در 

مقايسه با مدت مشابه هفته قبل از آن دارد.

تردد به قم و بندرعباس كاهشي شد 
اين مقام مسئول درســازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي كشور، ادامه مي دهد: اســتان قم در اين بازه 
زماني باالترين نرخ تردد در جاده هاي كشور را به خود 
اختصاص داد؛ به گونه اي كه در يك هفته بالغ بر يك 

ميليون و 436هزار و 653تردد در محورهاي ارتباطي 
آن ثبت شــد. با وجود اين، روند تــردد در جاده هاي 
منتهي به اين استان، كاهشــي 6درصدي در مقايسه 
با هفته قبل از آن داشته اســت. مخبر ادامه مي دهد: 
تردد در محورهاي ارتباطي منتهي به شهر بندرعباس 
و استان هرمزگان نيز 7درصد در مقايسه با هفته قبل از 
آن كاهش داشته است و به 382هزار و 776تردد رسيده 
است. معاون مركز مديريت راه هاي سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي به وضعيــت تردد در محورهاي 
ارتباطي منتهي به بوشهر، شيراز و قشم اشاره مي كند و 
با بيان اينكه تردد در اين محورها غيراز قشم كه تغييري 
نداشته است، افزايشي بوده اســت، می  گويد: با ثبت 
425هزار و 452تردد در بوشهر و 891هزار و 457تردد 
در شــيراز، محورهاي مواصالتي اين شهرها به ترتيب 

شاهد رشد تردد 7و 8درصدي بوده اند.

ادامه ممنوعيت ها تا بعد از 22بهمن
درحالی مسئوالن ســتاد ملي مقابله با كرونا تدابير 
خود براي كاهش سفرها را با جديت پيگيري مي كنند 
كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي اين 
ســتاد، محدوديت تردد به استان هاي گردشگر پذير 
تا 22بهمن به قوت خود باقي اســت. عــالوه بر اين 
محدوديت ها، ســاعت منع تردد خودروها از ساعت 
21تا 3بامــداد نيز ادامه خواهد داشــت و افرادي كه 
با خودروي شــخصي خارج از اين ساعت تردد كنند 
200هزار تومان جريمه خواهند شد. رانندگاني كه به 
شهرهايي كه پالك بومي آن را ندارند سفر كنند، نيز 

500هزارتومان جريمه خواهند شد.

مجوز تردد به شهرهای 
حميدرضا بوجاريانگردشگرپذیر لغو شد

خبرنگار
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قطب تغييرات در كره زمين

بحث تغيير اقليمي در دنيــا و تأكيد بر مبحث 
گرمايــش جهانــي در جامعه دانشــگاهي، از 
دهه هاي 40و 50 ميالدي و بــا مقاالت راجر 
ريــول در اياالت متحده آغاز شــد. چهره هاي 
دانشگاهي درباره اين موضوع بحث مي كردند و 
اثرات ناشي از انتشار بي رويه گازهاي گلخانه اي 
به ويژه پس از جنــگ جهاني دوم و انقالب صنعتي را مورد بررســي قرار 

مي دادند.
انســان در واقع پس از جنگ جهاني دوم و در دوران انقالب صنعتي، 
سعي در تسخير كره زمين داشت و فشار بيش از حد و بيش از ظرفيت به 
سياره زمين وارد كرد. به صورت بي رويه از سوخت هاي فسيلي استفاده 
كرد و با تغييرات گســترده كاربري اراضي بــه از بين بردن جنگل ها و 
توسعه شهرنشــيني پرداخت. بيش از توان خودپااليي زمين، گازهاي 
گلخانه اي انتشار يافت و اقيانوس ها توان جذب دي اكسيدكربن اضافي 
را نداشــته و اين امر ســبب بر هم خوردن توازن موجود در زمين شد. 
انتشــار روزافزون گازهاي گلخانه اي و به ويژه دي اكسيدكربن ناشي از 
سوخت هاي فسيلي مانع خروج »زمين تاب« شد كه در نتيجه دماي كره 
زمين، روزبه روز افزايش يافت. اين افزايش دما بر بسياري از جنبه هاي 
طبيعي كره زمين اثر گذاشته و البته بر ذوب و مساحت يخ هاي قطب 
جنوب و شمال نيز تأثير مي گذارد كه در نتيجه آن تغييرات زيادي در 

زمين رخ خواهد داد.
نوسانات اقليمي ويژگي ذاتي آب و هواست. در تاريخ 4/7ميليارد ساله كره 
زمين، شواهدي وجود دارد كه نشــان مي دهد آب و هوا همواره در حال 
تغيير بوده اســت. زمين در دوره هاي متفاوت زمين شناسي، اقليم هاي 
متفاوتي را تجربه كرده است. شواهد آب و هواهاي گذشته نشان مي دهد كه 
در دوران هاي مختلف تاريخ زمين، مساحت يخچال هاي قطبي تغييرات 
زيادي داشته اســت. در آب و هواشناســي يا اقليم شناسي، يخچال هاي 
قطبي )كرايوسفر( را دماســنج هاي طبيعي كره زمين مي دانند. قطب ها 
نسبت به تغييرات دما در سياره زمين حساسند؛ يعني وقتي دما افزايش 
پيدا مي كند، يخچال هاي قطب ها شروع به ذوب شدن مي كنند و از سطح 
آنها كاسته مي شود و بر عكس با كاهش دماي زمين، در يخچال ها انجماد 

رخ مي دهد و مساحت شان افزايش مي يابد.
به طور كلي قطب جنوب ســردتر از قطب شمال اســت. متوسط دماي 
قطب شــمال منفي 34 و قطب جنوب منفي 50 است. در قطب شمال 
بعد از ذوب شــدن يخ ها پوشــش گياهي كوتاه عمر پديدار مي شود كه 
با نخســتين ســرما از بين مي رود. گرمايش جهاني باعث شده است كه 
مســاحت يخچال هاي قطب ها كم شــود. وقتي يخچــال قطب ها ذوب 
مي شوند، حجم قابل توجهي از آب هاي شيرين وارد چرخه هيدرولوژيك 
مي شــوند؛ يعني وقتي اين آب هــا كه آب هاي شــيرين و باكيفيت كره 
زمين هستند، ذوب شــده و وارد اقيانوس هاي شــور مي شوند، عالوه بر 
اينكه شوري آب را كم مي كنند - كه اين مســئله عالوه بر اثراتي كه در 
بيالن دما و البته بيالن هيدرولوژيك مي گذارد - باعث باال آمدن ســطح 
آب اقيانوس ها مي شــود. اين امر موجب زير آب رفتن كشورهاي حاشيه 
و يا داخل اقيانوس ها مي شود. اگر ســطح آب اقيانوس ها با اين روند باال 
بيايد باعث مي شــود در آينده حتي برخي از كشورها از نقشه كره زمين 
حذف شوند. اعضاي هيأت دولت كشور مالديو در اعتراض به اين مسئله 
در سال2009 با پوشيدن لباس غواصي و برگزاري جلسه زير آب اقيانوس، 
اعتراض خود را به كشورهاي جهاني توسعه يافته كه باعث به وجود آمدن 
معضل گرمايش جهاني هســتند، نشــان دادند. اين معضل منحصر به 
كشورهاي در حال توسعه نيست و بعضي پژوهشــگران در شبيه سازي  
مدل ها نشــان داده اند كه اگر اين روند ادامه داشته باشد در سال2050 
يك سوم مساحت كشور انگليس زير آب خواهد رفت. درباره قطب جنوب 
كه موضوع اين يادداشت اســت، عالوه بر اثرات تغيير آب و هوايي، بحث 
تملك اراضي نيز وجود دارد. با توجه به اينكه برخي از مساحت قطب شمال 
در كشورهاي اروپايي و آمريكايي نظير نروژ، سوئد، كانادا و آالسكا وجود 
دارد، بحث مالكيت اين كشورها نيز مطرح است. اما قطب جنوب چنين 
موقعيتي ندارد و از نظر جغرافيايي آن را قاره جنوبگان مي دانند. ولي در 
عين حال كشورهاي نزديك مانند آرژانتين و نيوزلند و يا حتي كشورهاي 
ديگر براي سهم خواهي و به دست آوردن منافعي از قطب جنوب با ايجاد 
و ساخت ايستگاه هاي تحقيقاتي و كوربرداري در يخ ها مطالعات متنوعي 

انجام مي دهند.
دانشــمندان زيادي درباره قطب جنوب و تأثيراتــش در آينده در حال 
مطالعه هســتند اما مســئله عدم قطعيت، يكي از مســائل پيچيده در 
پيش روي شبيه سازي  هاي آتي پژوهشگران است كه اين امر پيش بيني 
آينده و شبيه سازي  آن را خيلي دشوار مي كند، مثال در ايران و با استناد به 
داده هاي مشاهداتي ايستگاه هاي هواشناسي كشور از تقريباً 60سال پيش 
تا كنون، دما افزايش يافته و روند صعودي قابل مشاهده است كه در نتيجه 
باعث به وجود آمدن تغييرات آب و هوايي و البته تأثير در مقدار، پراكندگي 
زماني - مكاني و نوع بارش در مناطق مختلف كشور شده است. اما هنگامي 
كه مي خواهيم با داده هاي موجود، 40، 30سال آينده را شبيه سازي  كنيم، 

با مسئله عدم قطعيت مواجه مي شويم.
در ايران مطالعات زيادي درباره يخ شناســي و يا شبيه سازي  آب وهواي 
گذشته با استفاده از مطالعات يخ شناسي، انجام نشده است و اين موضوع 
ناشي از موقعيت جغرافيايي كشور است. از سوي ديگر با توجه به موقعيت 
كشور در نيم كره شــمالي زمين، بحث هاي مربوط به قطب جنوب خيلي 
مورد توجه قرار نگرفته است اما درپژوهش هاي آب و هواشناسي زيادي 
در كشور دانمارك به سوژه يخ شناسي پرداخته شده و با بررسي يخ ها، به 

شبيه سازي  آب و هواي چند هزار سال گذشته مي پردازند.
مبحث تغيير اقليم، مبحثي چند متغيره است و عوامل و عناصر بي شماري 
در آب وهواي كره زمين اثر گذارند. مســئله زماني پيچيده تر مي شود كه 
اين عناصر و عوامل، درون خود و با يكديگر هم تعامل داشته باشند و اثرات 
زيادي بر يكديگر بگذارند. مثاًل در مطالعات مربوط به بيالن هيدرولوژيك، 
همانطور كه اشاره شد ذوب شدن يخچال هاي قطبي، عالوه بر سطح آب 
اقيانوس ها، اثرات زيادي مي تواند بر پوشش ابر و مقدار بخار آب و هوا و... 
بگذارد كه بايستي تك تك آنها در شبيه ســازي  آب و هواي آينده ديده 

شوند و مورد توجه قرار بگيرند.

يادداشت يك

حضور ايران در قطب جنوب 
ضروری است 

گفت وگو با دكتر ابوالفضل صالح درباره برنامه 
تحقيقاتي ايران در جنوبگان

مدت هاســت كه با وجود اخبار تأســف بار آب شــدن يخ هــاي قطبي، 
ركوردشــكني گرمايش زمين و نابودي گونه هاي نادر آبزيان و جانوران 
دريايي خبر خوشي از سرزمين برف و يخبندان نمي رسد. اما حضور تيم هاي 
تحقيقاتي از كشورهاي مختلف در جنوبگان، خبر خوبي است تا ضمن آنكه 

با تحقيقات زمين شناسي، دانش انسان را درباره زمين باال ببرند.

 اسرار
 سرزمين يخي

 7 مورد عجيب، تا قطب جنوب را 
بهتر بشناسيم

قطب جنوب، جنوبگان يا آنتاركتيكا براي قرن ها تصورات بشر را در تسخير 
خود درآورده بود. اين بخش از سياره زمين همواره بستري مناسب براي خلق 
معماها و نظريه هاي توطئه بوده است. از كشف جمجمه هاي غيرعادي گرفته 
تا كشف هرم هاي مرموز، فضاپيماهاي عجيب و غريب و سازه هاي غيرزميني، 
بسياري از مردم باور دارند جنوبگان زماني محل زندگي بيگانگان فضايي بوده 

و شايد هنوز هم باشد. 

گنجينه های پيدا و پنهان 
جنوبگان 

درباره توريسم و استخراج مواد معدني 
در قطب جنوب

ثروتمندي اماراتي در سال2019 از برنامه اش براي اجراي طرحي عجيب 
خبر داد. عبداهلل الشهي قصد آن را داشت كه به منظور تامين آب آشاميدني 
شهر دوبي، تكه يخي عظيم و شناور در جنوبگان را با كشتي از اقيانوس 
عبور داده و به سواحل دبي بكشاند. براي اين كار قرار بود ابتدا تكه يخي با 

استفاده از تصاوير ماهواره اي انتخاب شود.
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دكتر مهري اكبري
آب و هواشناس، دانشيار دانشگاه خوارزمي

دكترسحر دهنوي: 
دلم نمي خواست از 

پنگوئن ها و شيرهاي 
دريايي جدا شوم. 

يك روز مانده به 
برگشتن، لب ساحل 

رفتم و تا مي توانستم  
به پنگوئن ها نگاه 

كردم تا چشمم را از آن 
تصاوير پر كنم. البته 

ما خداحافظي عجيب 
و سختي داشتيم، 

بازگشت ما دقيقا همان 
زماني بود كه به خاطر 
شيوع كرونا به تازگي 

همه مرزها را بسته 
بودند، زمستان قطب 
در حال شروع شدن 

بود و من مدام از خودم 
مي پرسيدم اگر نتوانم 

برگردم چه؟ دائم 
برف مي آمد و محيط 
قطب ديگر ترسناك 

شده بود

گاهی   دلم   برای   رنگ   سبز تنگ   می  شد
مائده اميني

روزنامه نگار
زندگي در سرزمين پنگوئن ها و شيرهاي دريايي از دور، شبيه انيميشن هاي روزگار كودكي است؛ زيبا 
و شايد آسان و سپيد. اما زندگي واقعي ميان برف  ها، زمين هاي يخ زده، بدون امكان رفتن به يك مغازه 
ساده و  بدون ديدن آدم ها وقتي چندين اليه لباس حتي حركت كردن را سخت كرده، كار چندان آساني 
نيست. مدت هاست كه امكان رفت وآمد محققان و حتي توريست ها به قطب جنوب فراهم شده است. كشورهاي مختلف براي انجام تحقيق هاي 
مختلف، نيروهاي خود را به اين سرزمين آزاد مي فرستند. در اين ميان او دومين محقق زن ايراني است كه با كمك دانشگاه شيلي و هانوفر آلمان، 
به قطب جنوب سفر كرده. دكتري اش را در رشته ژئودزي و ژئوماتيك از دانشگاه خواجه نصير طوسي گرفته است. دكترسحر دهنوي كه به تازگي 
سي سالگي را پشت سر گذاشته، مي گويد تحقيقات خود درباره انرژي خورشيدي و بررسي مقدار تابش فرودي خورشيد در نقاط مختلف زمين 
را ابتدا در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و سپس در دانشگاه هانوفر آلمان آغاز كرده است. فرآيندي كه طي آن، از تصويرهاي ماهواره اي 
به آنها كمك مي كند كه مقدار تابش فرودي خورشيد روي زمين را بررسي كنند. اين اندازه گيري با استفاده از دستگاه هاي خاصي انجام مي شود 
كه دهنوی كار با همه آنها را بلد است و به خوبي با چم و خم آنها آشناست. خودش مي گويد از نتايج اين تحقيق ها مي توان براي ساخت نيروگاه ها، 
مكان يابي آنها، نصب و طراحي سلول هاي خورشيدي، اندازه گيري آلودگي هاي جوي و همچنين بهبود چالش هاي موجود در معضل تغييرات 
اقليمي استفاده كرد. سحر كه بيش از دو ماه در اين ناحيه زندگي كرده براي همشهري توضيح مي دهد كه يكي از هيجان انگيزترين تجربه هاي 

زندگي اش را پشت سر گذاشته و مي خواسته به خودش و همه ثابت كند كه بي هيچ قيد و شرطي، »مي تواند« اگر »بخواهد«.

گپ وگفت با دومين زن محقق ايراني كه دو ماه در قطب جنوب اقامت داشته است 

شايد بهتر باشد براي شروع گفت وگو به ما بگوييد كه چرا 
شما كه بسيار هم جوان هستيد براي انجام تحقيقات در قطب جنوب 
انتخاب شديد ؟اصال نتايج تحقيقات شما چطور مي تواند به افزايش 
كيفيت زندگي افراد كمك كند و اندازه گيري تابش خورشيدي در آن 

ناحيه چه لزومي دارد؟
از سال2017  شروع به  كاركردن در دانشگاه هانوفر كردم. در آن زمان هدف 
ما، استقرار يك ايســتگاه اندازه گيري بود كه بتواند مقدار تابش خورشيد را 
در طول موج هاي مختلف اندازه گيري كنــد. ماحصل اين تحقيقات مي تواند 
 كاربردهاي زيادي براي مردم سراسر جهان داشته باشد. براي مثال در زمينه
 بهره  وري بهينه از انرژي تجديدپذير خورشــيدي، كنترل سرطان پوست يا 
آلودگي هوا مي تواند مؤثر باشد. نتيجه اين تحقيقات فشرده، آشنايي كامل من 
با همه ابزارهايي بود كه براي اندازه گيري تابش ها مورد استفاده قرار مي گيرند. 
مدتي بعد بورسيه اي از طرف دانشگاه شيلي اعالم شد تا دو محقق بتوانند با 
استفاده از آن به قطب جنوب سفر كنند و اندازه گيري هاي مشابه را در قطب 
جنوب انجام دهند. مداركم را ارسال كردم و درنهايت به خاطر تسلط به  كار با 
ابزارها و دستگاه ها اين بورســيه به من تعلق گرفت و براي فرستادن به قطب 
انتخاب شــدم. اين را هم بگويم كه از نواحي قطب شمال و جنوب داده هاي 
كمي وجود دارد. شبيه ســازي در اين مكان ها عموما به علت فقر داده با دقت 
بسيار پاييني انجام مي شود و محققاني كه به قطب فرستاده مي شوند عموما 

درتالشند كه بانك داده هاي موجود نسبت به اين نواحي را تكميل كنند.
و وقتي خبر دريافت بورسيه به شما رسيد چطور با آن 

مواجه شديد؟ 
راستش ابتدا حس خيلي خاصي نداشتم، اما در ادامه واكنش شديد و مثبت 
اطرافيانم باعث شد كه بفهمم قرار است كار بزرگي كنم. حتي همكاران آلماني ام 
در دانشگاه هم وقتي خبر را مي شنيدند مي گفتند كه  اي كاش جاي تو بوديم. 
هيجان اطرافيانم كم كم مرا به وجد آورد و فهميدم اين سفر كاري، با بقيه سفرها 
و ماموريت ها فرق دارد. اما بعد كه به قطب رسيديم هركس مرا مي ديد و مليتم 
را مي پرسيد با تعجب مي گفت: ايراني؟ ايراني مگر مي تواند به قطب بيايد. فكر 
مي كنم علت اين واكنش حضور نداشتن زنان ايراني بين محققاني كه به آنجا 

فرستاده مي شوند بود.
هرگز پيش آمد كه در زمان اقامت تان در قطب، بترسيد، 

گم شويد يا كم بياوريد؟ چه خاطره بدي برايتان باقي مانده؟ 
به آن معنا نه، اما يك شــب حين تحقيقات، من و همكارم از هم جدا شديم. 
هيچ راه ارتباطي برايمان وجود نداشــت و در تاريكي مطلق ناگهان متوجه 
شدم كه احتمال دارد گم شده باشم. هوا بسيار سرد بود و همه جا يخ زده بود. 

مي ترسيدم كه نكند حيواني سراغم بيايد. خدا را شكر به خير گذشت.
 مي دانســتيد چه بايد با خودتان ببريد؟ يا اصال چطور 

مي شود دوماه در قطب جنوب دوام آورد؟
راستش، هيچ ديدي نداشتم. پيش از بستن چمدانم كمي جست وجو كردم 
و تازه متوجه پيچيدگي هاي زندگي در قطب شــدم، چرا كه اكثر كساني كه 

درباره سفر به قطب اطالعاتي را آپلود كرده بودند، توريست بودند و هيچ داده اي 
درباره دوام آوردن طوالني مدت در اين ناحيه جغرافيايي تقريبا وجود نداشت. 
توريســت ها عموما چند روزي در جايي مانند هتل  اگر بشود نامش را هتل 
گذاشت مي ماندند و توصيه هاي شان در شيوه صحيح لباس پوشيدن، استفاده 
از كرم ضد آفتاب و... خالصه مي شد. تقريبا هيچ دستورالعمل كاملي براي سفر 

و اقامت كوتاه مدت در قطب پيدا نكردم.
اولين مواجهه تان با طبيعت بكر قطب جنوب چگونه بود؟ 

وقتي از هواپيما پياده شديد و نخستين تصوير را ديديد...
من در جزيره كينگ جورج آيلند استقرار پيدا كرده بودم. همان روز اول كه با 
هواپيمايي به آنجا رفتم كه شبيه پنگوئن بود، فهميدم من وارد دنياي ديگري 
شده ام. قطب جنوب نواحي متفاوتي دارد؛ راه ارتباطي با جزاير و مناطق ديگر، 
تنها كشتي يا قايق بود. نمي توانم بگويم همه جا پوشيده از برف بود، اما رنگ 
سفيد غالب بود. راستش را بخواهيد در روزهاي پاياني اقامتم دلم براي رنگ 

سبز خيلي تنگ شده بود!
كمترين و بيشترين دماي هوايي كه تجربه كرديد چند 
درجه بود؟ و از آنجا كه مجبور بوديد بيشتر اوقات در فضاي باز كار 

كنيد، براي مقابله با سرما چه مي كرديد؟ 
من در تابستانِ قطب به آنجا ســفر كردم. مي توانم بگويم سفر در زمستان به 
ناحيه، بسيار بسيار سخت و تقريبا غيرممكن است. ميانگين دما هم از صفر تا 
چهار درجه متغيير بود،  اما به طرز عجيبي يك روز در تمام آن مدتي كه آنجا 
بوديم دما به 18درجه رسيد كه مي گفتند بسيار بي سابقه است. كمترين دمايي 

كه تجربه كردم هم منفي 20درجه بود كه براي من سرماي بي سابقه اي بود.
 تا آنجا كه من مي دانم قطب جنــوب اقامتگاه يا هتل 
ندارد. با توجه به اينكه از طرف دانشگاه شيلي فرستاده شده بوديد، 

اقامتگاه تان چه ويژگي هايي داشت؟
تمام اين مدت در ساختمان عجيبي كه ارتش شيلي در اختيارمان قرار داده بود، 
اقامت داشتيم. هركس به هر علتي به قطب مي آمد و در جزيره ما كار داشت، در 
همان ساختمان ساكن مي شد. هركس صرفا يك تخت براي خوابيدن داشت 
و ماكسيمم ظرفيت آن 30نفر بود. در اين مدت افراد بسياري آمدند و رفتند 

اما من و همكارم تا پايان پروژه و در مجموع 60روز كامل در قطب مانديم.
 در تمام مدتي كه آنجا بوديــد، راه ارتباطي با خانواده و 

دوستانتان نداشتيد؟ وضعيت آنتن، اينترنت و... چطور بود؟ 
صرفا داخل خود ايســتگاه اينترنت فوق العاده ضعيفي داشتيم. تصور كنيد 
فرستادن يك اي ميل براي من يك هفته الي ده روز طول كشيد. تقريبا مي توان 
بگويم جز بيسيم هاي واكي تاكي هيچ راه ارتباطي با افراد حاضر در قطب نبود 
چه برســد به افرادي كه در ايران يا آلمان بودند. اين را هم بگويم كه احتمال 

گم شدن در قطب بسيار باالست. همه جا شبيه هم است.
بهترين تصاويري كه در قطب ديديد چه بودند؟ چه 
خاطره هايي از آنجا با خود به آلمان آورديد كه احتماال هرگز 

يادتان نرود...

پنگوئن ها شايد بهترين تصويري بودند كه در قطب ديدم. تقريبا مي توانم بگويم هرجا 
كه مي رفتي پنگوئن ها بودند. هراسي از انسان ها نداشتند و به راحتي با ما ارتباط برقرار 
مي كردند. تمام مدتي كه من مشغول كار بودم مي ديدم كنار هم ايستاده اند و به من 
نگاه مي كنند. هر ازچندگاهي مي ديدم كه روي يخ ســر مي خورند و تصاويري كه 

هميشه به عنوان  رؤيا و كارتون و... در ذهنم داشتم واقعي مي شدند.
 با چه چالش هايي براي زندگي كوتاه مدت در قطب مواجه 
شديد؟ براي مثال با توجه به سختي تهيه مواد غذايي،  آنجا بيشتر چه 

چيزهايي براي خوردن وجود داشت؟
شرايط خيلي سخت تر از تصورم بود. تقريبا هيچ چيز نداشتيم. حتي تعداد دفعاتي 
كه مي توانستيم دوش بگيريم محدود بود، چراكه آب آشاميدني كم بود و تهيه 
آن مشكل. از سوي ديگر مواد غذايي در آنجا عالوه بر اينكه زياد نبود تنوع بسيار 
پاييني هم داشت. اين مواد در يخچال هايي كه در زمين حفر كرده بودند نگهداري 
مي شدند. يا مثال بازمانده غذاها دور ريخته نمي شد. انگار نوعي قانون نانوشته وجود 
داشت كه براساس آن بايد از غذاي باقيمانده غذاي جديد تهيه شود. خيلي وقت ها 
هم خودمان بايد براي خودمان غذا مي پختيم كه براي اين كار امكانات زيادي وجود 
نداشت. هرچه بود بايد از همان استفاده مي كرديم؛ مهم نبود كه چقدر مي توانيم 

محصول نهايي را تحمل كنيم. 
مشــكل مهم ديگر اين بود كه تهيه ميوه يا تنقالت در قطــب ممكن نبود. من 
ســعي كردم تا جايي كه مي توانم براي خودم تنقالت ببرم، چرا كه حتي دقيق 
نمي دانستم آنجا چطور قرار است سير شــويم؟ در آنجا هيچ مغازه اي نبود فقط 
ارتش شيلي در نزديكي فرودگاه صحرايي كه هر چند هفته يك بار به آنجا مي  آمد، 
ايستگاهي موقتي تاســيس كرده بود كه هر ازگاهي با پروازي از شيلي به قطب، 
اندكي نوشيدني، تعدادي چيپس و چند بسته بادام زميني و شكالت به آنجا آورده 
مي شــد كه اين مواد غذايي هم با توجه به رفت وآمد محقق تمام مي شد و خيلي 
وقت ها ناموجود بود. يا اگر ابزاري براي اندازه  گيري هايمان نداشتيم بايد منتظر 

مسافر بعدي مي مانديم تا برايمان ابزار مورد نياز را بياورد.
 چه لباس هايي براي خودتان برده بوديد؟ 

لباس مناسب آن فضا را نمي شد برد. خود ارتش شيلي به ما دو اليه لباس مخصوص 
دادند كه هم ضد باد بود و هم ضد سرما. بدون آن لباس ها حتي نمي شد يك لحظه 
دوام آورد كه اين دو اليه را هم بايد روي لباس هاي خودمان مي پوشيديم. اين لباس 
به رنگ قرمز بود تا درصورتي كه در قطب گم شديم، بتوانند براي پيدا كردن ما از 

دور شناسايي راحت تري داشته باشند.
 به نظر شــما كه براي مدتــي در آنجا زندگــي كرديد..

محيط زيست قطب چطور بكر مانده است؟ 
به نكته خوبي اشاره كرديد. حفظ محيط زيست قطب به شدت حائز اهميت است. 
مثال هيچ كس حتي روي جلبك هاي كنار ساحل كه زنده هستند قدم نمي گذارد. 
مسافران قطب به هيچ  عنوان اجازه غذادادن به حيوان ها را ندارند، چراكه طبيعت 
آنها دچار تغيير مي شود. اگر هم پالستيك يا زباله هايي از طريق اقيانوس و از راه آبي 
به سواحل جزاير برسد، هركس كه بتواند براي جمع آوري اين زباله ها اقدام مي كند.
 وقتي از آنجا برمي گشتيد چه حس و حالي داشتيد؟ كمي 
از آن لحظات آخري كه در قطب بوديــد هم بگوييد، به خصوص كه به 
زمســتان قطب هم نزديك مي شديد و احتماال شــرايط جوي به هم 

ريخته تر مي شد...
راستش دلم نمي خواست از پنگوئن ها و شيرهاي دريايي جدا شوم. يك روز مانده 
به برگشتن، لب ساحل رفتم و تا مي توانستم  به پنگوئن ها نگاه كردم تا چشمم را 
از آن تصاوير پر كنم. البته ما خداحافظي عجيب و ســختي داشتيم، بازگشت ما 
دقيقا همان زماني بود كه به خاطر شيوع كرونا به تازگي همه مرزها را بسته بودند، 
زمستان قطب در حال شروع شدن بود و من مدام از خودم مي پرسيدم اگر نتوانم 

برگردم چه؟ دائم برف مي آمد و محيط قطب ديگر ترسناك شده بود.
از سوي ديگر شرايط قطب جنوب آن طور نيست كه بتوان تاريخ دقيقي براي رفت 
يا برگشت درنظر گرفت. گاهي آن قدر پرواز را به تأخير مي اندازند تا شرايط آب و 
هوايي كامال مساعد شود. تصور كنيد در روزهاي آخر، چندبار،  وقتي سوار قايق 
بوديم، از ميانه راه مجبور به بازگشت شديم، چراكه شرايط اقيانوس به شدت ناآرام 
بود. همين مسئله و شرايط جوي باعث شده بود كه يك ماه قبل از سفر ما به قطب، 

يك هواپيماي نظامي با مسافراني كه همه محقق بودند سقوط كند.
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در آن مشاركت 

داشتند. هدف اين 
عمليات تمرين 
دادن نيروهاي 

ارتشي و آزمايش 
سالح ها در شرايط 
شديد آب و هوايي 

بود تا آمريكا در 
صورت بروز جنگ 

در جنوبگان 
آمادگي نظامي 

داشته باشد
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این شماره

ايران ادعاي مالكيت بر جنوبگان ندارد
خرم، استاد حقوق بين الملل: قانوني درخصوص حاكميت بر بخشي از قطب جنوب 

توسط هيچ كشوري وجود ندارد و آنچه هست توافقات برخي كشورهاست
بهمن ماه سال91 بود كه سردار سرلشــكر محمدباقري، معاون وقت اركان 
و امور مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح در ســخنراني اختتاميه همايش 
توسعه ملي ســواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايران كه در 
چابهار برگزار شد، گفت: ايران طبق قوانين بين المللي مي تواند در بخشي از قطب جنوب ادعاي حاكميت كند. 
طبق گفته وي، ايران از طريق سواحل مكران مســتقيم به آب هاي آزاد و بدون وجود هيچ خشكي در سر راه به 
قطب جنوب دسترسي دارد و همين موقعيت طبق قوانين بين المللي اين حق را ايجاد مي كند؛ حقي كه 8سال در 
مورد آن صحبت نشد و فقط در حد حرف باقي ماند و كسي نيز به آن واكنشي نشان نداد تا اينكه تيرماه امسال 
محمد وحيدي، يكي از كاربران توييتر با طرح موضوع اين سؤال كه آيا مي دانستيد ايران ادعاي مالكيت قسمتي 
از جنوبگان )قطب جنوب( را دارد و استراليا مناطق مورد مناقشه را فعال تصرف كرده است؟! اين موضوع را بر سر 
زبان ها انداخت و بسياري از كاربران به آن واكنش نشــان دادند و سر تيتر برخي خبرگزاري ها شد. وي در ادامه 
توييت خود نوشت: »منطقه مورد نظر حدفاصل مختصات 59.50 تا 63.14 شرقي از سواحل ايران )3.64درجه 
عرض جغرافيايي( يك قطاع به طول تقريبي 3000كيلومتر و عرض 405كيلومتر و مساحت تقريبي 200تا 250هزار 
كيلومترمربع است كه با قلمرو جنوبگان استراليا همپوشاني دارد«. حال بايد ديد واقعا براساس قوانين بين المللي 
چنين حقي وجود دارد و اين ادعاها تا چه اندازه صحت دارد و ايران براي استحقاق حق و حقوق خود درخصوص 

قطب جنوب چه اقداماتي انجام داده است؟

حقي ايجاد نشده است
علي مجتبي روزبهاني، معاون ديپلماسي رسانه اي وزارت 
امور خارجه در گفت وگو با همشهري در مورد اينكه اساسا 
چنين ادعايي مطرح نشــده تا وزارت امور خارجه پيگير 
آن باشد، مي گويد: » ايران تاكنون درخصوص حاكميت 
بخشي از جنوب ادعايي نكرده است كه ما از طريق وزارت 
امور خارجه به دنبال انجام اقدامــات براي گرفتن حق و 
حقوق مان باشــيم. وزارت امور خارجه زماني مي تواند به 
موضوع ورود پيدا كند كه مالكيتي وجود داشــته باشد و 
حقي ايجاد شده باشد اما زماني كه مالكيتي وجود ندارد 
ايران هم نمي تواند در اين خصوص ادعايي داشته باشد. 
سرلشكر باقري در گذشــته نظريه اي را مطرح كردند كه 

چنين موضوعي مي تواند اتفــاق بيفتد اما اينكه ايران در 
قطب جنوب مالكيتي را به ثبت قانوني رســانده باشــد، 

تاكنون اتفاق نيفتاده است«. 
وي در مورد شــايعات فضاي مجازي تعرض استراليا به 
منطقه تحــت مالكيت ايران در قطب جنــوب نيز اظهار 
مي كند: »زماني كه مالكيتي وجــود ندارد اين حرف نيز 
عمال بي پايه و اساس است؛ چرا كه اگر چيزي در مالكيت 
ايران باشــد، قطعا دولت ايران در قبال استحقاق حق و 

حقوق خود كوتاه نخواهد آمد«.

قانوني وجود ندارد
ســيدعلي خرم، اســتاد حقوق بين الملل در گفت وگو با 

رقابت بر سر مالكيت بزرگ ترين 
تكه يخ جهان

پيمان جنوبگان چيست و تا چه حد جدي گرفته مي شود؟

منطقه جنوبگان خالي از سكنه است؛ البته 
تقريبا. شايد به همين دليل باشد كه توصيف 
اين منطقه فراتر از قدرت واژه هاست؛ زيرا 
منبع و مقياسي انســاني در اين منطقه براي مقايسه كردن وجود 
ندارد و اگر هم باشــد، تجربه جمعي از اين منطقه ايجاد نشده تا 
امكان توصيف قابل فهمي از آن به  وجود آيد. جنوبگان خشك ترين، 
سردترين و بادخيزترين نقطه از جهان است. پس چه عاملي باعث 
مي شود تا كشورهاي مختلف جهان آن را مانند يك تكه كيك يخ زده 
به 7قسمت نامساوي تقسيم كرده و هر قسمت را به عنوان قلمرو 

خود اعالم كنند؟

پيمان جنوبگان چيست؟
بريتانيا، فرانسه، نروژ، استراليا، نيوزيلند، شيلي و آرژانتين كشورهايي 
هستند كه با رســم خطوطي اين تكه يخي بزرگ را به 7قسمت تقسيم 
كرده  و ادعاي مالكيت آن را داشــتند و همچنان  با وجود امضاي پيمان 
جنوبگان، اين ادعا را دارند. جنوبگان كشــور نيست، هيچ دولت يا اقوام 
بومي ای ندارد، در عوض كل اين قاره به عنوان يك منطقه علمي در نظر 
گرفته مي شــود. پيمان جنوبگان كه در سال1961 به اجرا گذاشته شد، 
چنين آرماني را براي تبادالت فكري به ثبت رساند. پيمان جنوبگان به 
همراه توافقنامه هاي مربوط به آن مجموعه نظام پيمان جنوبگان ناميده 
مي شود. اين پيمان روابط بين المللي را با توجه به خالي از سكنه بودن 
جنوبگان تعريف كرده است. اين پيمان درحال حاضر 54عضو دارد. به اين 
ترتيب كاوش هاي علمي در اين منطقه آزادانه انجام مي شود اما هرنوع 
فعاليت نظامي در اين قاره ممنوع اســت. اين پيمان نخستين معاهده 
كنترل كننده تسليحات است كه در دوران جنگ سرد تدوين شد. متن 
اصلي معاهده در سال1959 به امضا گذاشته شد و در ابتدا تنها 12كشور 
فعال در جنوبگان آن را امضا كردند: آرژانتين، استراليا، بلژيك، شيلي، 
فرانســه، ژاپن، نيوزيلند  متحده آمريكا، بريتانيا و شــوروي سابق. اين 
كشورها در طول ســال جهاني ژئوفيزيك در جنوبگان 55پايگاه قطبي 
تاسيس كردند. پيمان، نوعي بيان ديپلماتيك براي همكاري هاي علمي 

و عملياتي به شمار مي رود.

مواد پيمان جنوبگان
بروز درگيري هاي بين المللي مختلف انگيزه اصلي ايجاد پيمان جنوبگان 
شد. پس از پايان جنگ جهاني دوم، اياالت متحده آمريكا به فكر آن افتاد كه 
با انجام اقداماتي نسبت به جنوبگان ادعايي داشته باشد. از آگوست 1946تا 
سال1947 عملياتي به نام »هاي جامپ« در جنوبگان به اجرا گذاشته شد. 
اين عمليات گسترده ترين عمليات اكتشاف نظامي جنوبگان توسط آمريكا 
بود كه 13كشتي، 4700خدمه و چندين هواپيما در آن مشاركت داشتند. 
هدف اين عمليات تمرين دادن نيروهاي ارتشــي و آزمايش سالح ها در 
شرايط شديد آب و هوايي بود تا آمريكا در صورت بروز جنگ در جنوبگان 
آمادگي نظامي داشته باشد. اين اقدام آمريكا، تنش ميان كشورهاي حاضر 
در جنوبگان را افزايش داد و كشورهاي مختلف ناوهاي جنگي خود را روانه 
جنوبگان كردند و شكايت هاي مختلفي را بر سر ادعايي كه در جنوبگان 
داشتند عليه يكديگر به دادگاه بردند. در ميانه افزايش تنش هاي مرتبط 
با جنوبگان، تعداد پايگاه هاي علمي هم در اين منطقه افزايش پيدا كرد و 
تنش ها تا جايي پيش رفتند كه نگراني از سرايت جنگ سرد به اين قاره هم 
ايجاد شد. در اين شرايط بود كه آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريكا براي 
تدوين پيماني، درخواست آغاز كنفرانسي ميان 12كشور فعال در قطب 
جنوب را داد تا در نهايت اين پيمان امضا شده و به اجرا گذاشته شد. پيمان 
جنوبگان از 12ماده برخوردار اســت كه ممنوعيت فعاليت هاي نظامي و 
آزادي پژوهش هاي علمــي، آزادي تحقيقات و همكاري هاي علمي براي 
همه كشورها، تبادل آزادانه اطالعات و پرسنل در همكاري با سازمان ملل 
متحد و ديگر سازمان هاي بين المللي، به رسميت شناخته نشدن اختالفات 
يا ادعاي تماميت ارضي يا ديگر ادعاهاي حاكميتي، ممنوعيت آزمايش هاي 
هسته اي يا دفع هرگونه ضايعات هسته اي، مشموليت زمين و يخ طاق ها، به 
جز آب هاي اطراف آنها، در مدار پايين تر از60درجه جنوبي در اين پيمان، 
امكان دسترسي آزادانه ناظران و پژوهشگران كشورهاي عضو پيمان به هر 
منطقه براي نظارت )از جمله نظارت هوايي( بر تمام ايستگاه ها، تأسيسات 
و تجهيزات، الزام به برگزاري نشست هاي شورايي مرتب ميان كشورهاي 
عضو و حق اعتراض تمام كشورهاي پيمان به فعاليت هاي خالف پيمان هر 

كشور ديگري در قطب جنوب از جمله اين مواد هستند.

رقابت مخفيانه بر سر نفت در قطب جنوب
اجراي پيمان جنوبگان اما مانع از آن نشد كه كشورهاي مختلف جهان به 
جست وجوي آزمندانه براي دستيابي به يك ماده كليدي پايان ببخشند 
و تا به امروز رقابت براي دستيابي سريع تر به آن افزايش پيدا كرده است.

علم و دانش موتور محركه پروژه هاي اكتشافي بشر در جنوبگان است، 
با اين همه دليلــي وجود دارد كه اصلي ترين پژوهشــگران جنوبگان را 
زمين شناســان تشــكيل داده اند. دولت ها واقعا به دنبال آن هستند كه 
بفهمند زير اين اليه هاي قطور يخي چــه مي گذرد، اما در اصل به دنبال 
نفت هستند. بعضي از پيش بيني ها حاكي از آن است كه حجم نفت نهفته 
در اعماق جنوبگان مي تواند به 200ميليارد بشكه هم برسد. با اين همه 

دسترسي به نفت جنوبگان بسيار سخت و پرهزينه خواهد بود.

قانون گريزي قطبي
پيمان جنوبگان تمامي ادعاهاي مالكيت بر ســر جنوبگان را به حالت 
تعليق نگه داشته است اما نتوانســته مانع از قانون گريزي شود و بهترين 
راه براي سفت شدن جاي پاي كشورها براي كشف منابع زير جنوبگان، 
اين است كه طوري عمل كنند گويي آن بخش از جنوبگان به آنها تعلق 
دارد. يكي از راهكارهايي كه امروزه به اجرا گذاشــته مي شود زدن مهر 
ويژه ورود به جنوبگان از ميان قلمرو فرضي كشــوري خاص اســت. به 
بياني ديگر اگرچه پيمان جنوبگان جايي به نــام قلمرو بريتانيايي را در 
جنوبگان به رسميت نمي شناسد، اما بريتانيا مهر ويژه اين منطقه را براي 
خود طراحي كرده است و توريست هايي كه از قلمرو بريتانيايي كه مورد 
ادعاي آرژانتين و شيلي هم هست، وارد جنوبگان مي شوند اين مهر را در 
گذرنامه خود خواهند داشت. راه انداختن خدمات پستي توسط هر كشور 
اقدام ديگري است كه براي ايجاد حق مالكيت توسط كشورهاي مختلف 
به اجرا گذاشته شده است. ساخت پايگاه هاي علمي از ديگر اقدامات در 

دست اجراست.
تمامي 70پايگاه حاضر در جنوبگان كامال علمي و پژوهشــي هســتند 
اما ممنوعيت فعاليت هاي نظامي در اين منطقــه بند ديگري از پيمان 
جنوبگان است كه به تمســخر گرفته شده اســت. براي مثال شيلي و 
آرژانتين به صورت مداوم در جنوبگان حضــور نظامي فعال دارند و اين 
نگراني وجود دارد كه بعضي از كشورها بدون گزارش دادن و مخفيانه در 
اين منطقه فعاليت نظامي داشته باشند. همچنين آسمان پاك و بدون 
پارازيت جنوبگان همانقدر كه براي پژوهش هاي نجومي مناسب است، 
مي تواند براي ايجاد شــبكه هاي مخفيانه و دورافتاده جاسوسي و ايجاد 

سامانه هاي كنترل كننده از راه دور سالح هاي مخرب هم مناسب باشد.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

همشهري در اين مورد كه آيا حق ادعاي مالكيت بخشي از 
جنوب به لحاظ بين المللي براي ايران محفوظ است يا خير 
مي گويد: »در اين مورد قانوني وجود ندارد و هر آنچه بوده 
توافق بين كشورهاست؛ در واقع براساس توافق است كه 
كشورها بتوانند چنين اقدامي را انجام دهند. كشورهايي 
مي توانند اقــدام به اين كار كنند كه توان فني داشــته و 
در قطب جنوب مســتقر باشــند. بنابراين وقتي ايران يا 
هر كشوري در آن نقطه مســتقر نباشد، نمي تواند ادعاي 
مالكيتي داشته باشد و بگويد فالن نقطه از قطب جنوب را 
مي خواهم. هم اكنون هم كشورهايي در اين منطقه صاحب 
حرف هستند كه در اين منطقه مستقر شده و امكانات فني 
برده اند. هر كشوري كه امكانات فني داشته باشد، مي تواند 

در اين منطقه حضور يابد و منعي وجود ندارد«.
براســاس پيمان جنوبــگان، جنوبگان)قطــب جنوب( 
منطقه اي براي تحقيقات علمي اســت و هرگونه فعاليت 

نظامي و ادعاي مالكيت در آن ممنوع است. اين پيمان، 
نخســتين پيمان كنترل تســليحات در زمــان جنگ 

سرد است.
از آخرين حضور محققان ايرانــي در آن منطقه با هدف 
پژوهش هــاي علمي حدود 19ســال مي گــذرد. گفته 
مي شود هنوز بودجه افتتاح نخستين پايگاه ايران در قطب 
جنوب تامين نشده است. قرار بوده نخستين پايگاه دائمي 
ايران در قطــب جنوب با هزينه اي حــدود 300ميليارد 
تومان آغاز شــود كه تا به امروز در حد حرف باقي مانده 
اســت. اين در حالي است كه كشــورهاي عضو معاهده 
جنوبگان در تالش هســتند تا حضور ديگر كشورها را در 
قطب جنوب محدودتر كنند. از اين رو ضرورت دارد پرچم 
كشورمان در جنوبگان به اهتزاز درآيد و يك روز تأخير در 
اين زمينه يعني عقب افتادن از درياي مواد معدني و نفتي 

و به عقب راندن كشور.

شيوا نوروزی
روزنامه نگار

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

قطب جنوب، جنوبگان يا آنتاركتيكا براي قرن ها 
تصورات بشر را در تسخير خود درآورده بود. اين 
بخش از سياره زمين همواره بستري مناسب براي 
خلق معماها و نظريه هاي توطئه بوده است. از كشف 
جمجمه هاي غيرعادي گرفته تا كشــف هرم هاي 
مرموز، فضاپيماهاي عجيب و غريب و ســازه هاي 
غيرزميني، بسياري از مردم باور دارند جنوبگان 
زماني محل زندگي بيگانگان فضايي بوده و شايد 
هنوز هم باشد. از سوي ديگر، بخش مهم عجايب 
جنوبگان زير اليه هاي قطور يخي آن پنهان است 
و غيرقابل نفوذ بودن اين اليه هاي يخي زمينه ساز 

ايجاد شايعات و داستان هاي اثبات نشده فراواني 
شده است؛ براي مثال افراد زيادي باوردارند شهر 
گمشــده آتالنتيس زير اليه هاي چند كيلومتري 
جنوبگان مدفون شده است. همين كنجكاوي ها و 
شايعات مسير بشر را به قبل جنوبگان بهز كرد، البته 
به صورت محدود. از زمان ورود نخستين كاوشگران 
به اين منطقه دورافتاده در دهــه 1800گرفته تا 
اكتشافات دانشمندان برجسته جهان مدرن در اين 
قاره منجمد، بشر همچنان مسحور شگفتي هايي 
است كه در اين فالت يخ زده وسيع پنهان شده اند. 

در سال1911 كاوشگري نروژي به نام رونالد آماندسن 
توانست با همراهي تيمي از كاوشگران، خود را به 
مرتفع ترين، بادخيزترين، سردترين، خشك ترين 
و دورافتاده تريــن نقطه زمين برســاند و با نصب 
نشانه اي روي يخ هاي جنوبگان، نخستين حضور 
بشر در اين منطقه وحشــي و بكر را ثبت كند. در 
مسير اكتشــاف اين قاره، تاكنون حدود 15نفر در 

سال هاي مختلف جان خود را از دست  داده اند كه 
شايد شناخته شده ترين آنها ارنست شكلتون باشد 
اما شرايط خطرناك و طاقت فرسا مانع از آن نشده 
است كه بخشي از اسرار پنهان در اعماق جنوبگان 
به  دست بشر كشف نشده باشــد. جنوبگان محل 
ذخيره 70درصد از آب شيرين و 90درصد از يخ آب 
شيرين سياره زمين است. 2صفحه يخي غول پيكر 
كه ضخامت آنها در مناطقــي گاه به 4كيلومتر هم 
مي رسد، 99درصد از سطح قاره را پوشانده است. 
اين نقطه از زمين با محاسبه تكه هاي يخي شناور و 
جزيره هايش مساحتي برابر 14ميليون كيلومترمربع 
دارد. عالوه بر اكتشــافات حضوري، بشر با كمك 
فناوري هاي جديد، مانند تصاويــر ماهواره اي يا 
رادارهاي ليزري توانسته شگفتي هاي متعددي را 
كشف كرده و به ثبت برساند. در ادامه مروري داريم 

بر مواردي از عجيب ترين اين شگفتي ها.

عجايب 
قطب جنوب 

را بشناسيد
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بزرگ ترين درياچه 
مخفي جنوبگان

دانشمندان در سال1970 با استفاده 
از چنديــن رادار توانســتند بيش از 
400درياچه را در عمق 3كيلومتري 
يخ هاي جنوبگان كشف كنند. گفته 
مي شــود اين درياچه ها پس از جدا 
شدن جنوبگان از ابرقاره گوندوانالند 
ايجادشده اند. نكته شگفت آور درباره 
درياچه ها اين اســت كــه منجمد 
نيستند، زيرا فشار وزن صفحه يخي 
روي آنها مانع از منجمد شدن آب در 
دماي زير انجماد شده است. درياچه 
وســتوك در عمــق 3.5كيلوكتري 
از ســطح، كه در دهه1990 توسط 
دانشــمندان روســي كشــف شد، 
بزرگ تريــن درياچه زيــر اليه هاي 
يخــي در جهان و ســومين درياچه 

بزرگ جهان از نظر حجم آب است.

درياچه عميق
درياچه اي است واقع در شرق جنوبگان 
كه سال هاست دانشــمندان را درگير 
خود نگه داشته است. اين درياچه 55متر 
پايين تر از ســطح آب دريا واقع شده 
است كه ميزان شــوري آب آن هرچه 
به سمت عمق بيشتري برويد، بيشتر 
مي شود. ميزان شوري آب اين درياچه 
با ميزان نمك بحرالميت قابل مقايسه 
اســت و نمك موجود در آن 10برابر 
نمك موجود در اقيانوس است. اين به 
آن معني است كه آب درياچه، حتي در 
دماي منفــي 20درجه در عميق ترين 
بخــش درياچه هم يــخ نمي زند. اين 
درياچه عمال قابليت ميزباني از حيات 
را نــدارد، اما دانشــمندان چهار گونه 
ميكروبي زنده را در آن كشف كرده اند.

آبشار خونين
در دره مك موردو آبشــاري به ارتفاع 
ســاختماني 5طبقه و به رنگ سرخ 
به درون درياچه بانــي فرو مي ريزد. 
از بــاال، اينطــور به نظــر مي آيد كه 
جراحتــي در قلب صفحــه يخي در 
حال خونريزي است، اما دانشمندان 
دريافته اند آب به شدت شور و غني از 
آهن درياچه اي در عمق 400متري 
ســطح اليه يخي كه براي مدت هاي 
طوالني از نور خورشيد و اكسيژن دور 
بوده، با خروشيدن به بيرون از درياچه 
با هوا تماس پيــدا كرده و آهن درون 
آن اكسيد مي شود و رنگ آب به سرخ 

خونين تغيير پيدا مي كند.

آتشفشان ارباس
بر خالف انتظاري كه از محيط منجمد جنوبگان داريم، اين منطقه داراي چندين كوه آتشفشــان است. صفحه راس داراي 4آتشفشان 
است كه همه آنها به جز ارباس غيرفعال هستند. فعاليت اين آتشفشان طي 30سال گذشــته روندي افزايشي داشته است. گدازه هاي 
اين آتشفشان بيش از 1.3ميليون سال است كه جاري هستند. ارباس جنوبي ترين آتشفشان فعال جهان و با ارتفاع 3800متر دومين 
آتشفشان مرتفع جنوبگان است. در سال2013 دانشمندان در نزديكی دهانه اين آتشفشان در دماي بسيار باال موفق به كشف ارگانيزم هاي 

متعددي شدند.

موجودات 
عجيب الخلقه

باوجود طاقت فرســا بودن شــرايط 
محيطي جنوبگان براي شكل گيري 
حيات- در بعضي نقاط اين قاره دما 
به منفــي 89.4درجه ســانتي گراد 
مي رســد- محققان تاكنون موفق به 
كشف گونه هاي زيســتي مختلفي 
در اين قاره شــده اند؛ چندين گونه 
ميكــروب، سخت پوســت، نوعــي 
مركب ماهي غول پيكر، عنكبوت هايي 
به انــدازه يك بشــقاب غذاخوري، 
كرم هــاي غول پيكــر بــا تارهــاي 
درخشــان طاليــي و يخ ماهی های 
شــفافي كه تمامي اندام هاي دروني 
آنها از بيرون ديده مي شوند. گونه هاي 
زيستي كشف شده در اعماق آب هاي 
جنوبگان ميليون ها سال است كه هوا 
و نور خورشيد را دريافت نكرده اند و با 
وجود اين همچنان زنده اند و از متان 
و آمونياك براي گذران زندگي خود 

استفاده مي كنند.

كوه يخ آوازه خوان
صفحه يخي راس بزرگ ترين صفحه 
يخي جنوبگان اســت كه ضخامتي 
برابر چند صــد متر و وســعتي برابر 
500هــزار كيلومترمربــع دارد. 
دانشمندان به تازگي دريافته اند اين 
صفحه يخي صداي آوازگونه عجيبي 
از خــود ايجاد مي كند كه ناشــي از 
وزش باد در ميان تپه هاي برفي است. 
باد باعث ايجاد ارتعاشــات سطحي و 
اصوات لرزه اي مداوم مي شــود. آواز 
صفحه راس توســط گوش انســان 
قابل شنيدن نيســت و دانشمندان از 
حسگرهاي صوتي براي شنيدن آن 

استفاده مي كنند.

رشته كوه مخفي
رشــته كوه گامبورتســف به وسعت 
1200كيلوتــر و ارتفــاع 3هزار متر 
در عمــق 2تا4 كيلومتــري صفحه 
يخي در جنوبگان پنهان شده است. 
اين رشته كوه مخفي در سال1958 
توسط دانشمندان روسي و به واسطه 
نوسانات گرانشي در منطقه و با كمك 
رادار كشف شد. اين رشته كوه بيش از 

يك ميليارد سال سن دارد.
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این شماره

وقتي روزها 0/5 ثانيه كوتاه تر شدند
قطب جنوب چه نقشي در گرمايش زمين دارد؟

قطب جنوب، منزوي ترين قســمت كره زمين، منطقه اي 
اســت كه با افزايش دماي هوا از دهه1990 با ســرعت 
سه برابر سريع تر از ميانگين جهاني در حال گرم شدن است. 
گرچه اين گرم شــدن مي تواند فقط نتيجه تغيير طبيعي 
اقليمي باشــد، ولي مطالعه اي كه در سال2015 منتشر 
شد، نشان مي دهد كه گرم شــدن كره زمين مي تواند با 
ذوب شــدن يخچال هاي طبيعي موجــب توزيع مجدد جرم شــود. اين موضوع به 
نوبه خود منجر به چرخش سريع تر سياره در محور خود مي شود. بسيار محتمل است 
كه اگر سرعت چرخش زمين، بيشتر شود به يك ثانيه كبيسه منفي نياز خواهد بود. 
درصورت بروز چنين وضعيتي، ساعت هاي ما يك ثانيه به جلو مي روند تا سرعتشان 
را با سرعت زمين عجول همگام كنند. اين موضوع موجب شده تا بحث هاي بين المللي 
در مورد آينده ثانيه هاي كبيسه بيشتر مطرح شود و مورد توجه باشد. پيتر ويبرلي، 
فيزيك دان از آزمايشگاه فيزيك ملي در بريتانيا گفته است كه بحث هايي بين المللي 
درباره ثانيه هاي منفي در آينده درگرفته و ممكن اســت كه نياز به يك ثانيه جهش 
منفي، منجر به تصميم براي خاتمه دادن هميشگي به ثانيه هاي كبيسه شود. برخي 
دانشمندان هم از اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور، اين فرضيه را مطرح كرده اند 
كه بهتر است بگذارند اين شكاف بيشتر شــود تا هر وقت كه الزم شد، »يك ساعت 

كبيسه« اضافه شود.
البته اگرچه بخش هايي از قطب جنوب ســاحلي يخ ها ذوب شده اند كه به افزايش 
ســطح دريا كمك مي كند اما قطب در معرض خطر ذوب شــدن كامل نيست زيرا 
ميانگين دماي هوا در قطب در طول ســال هنوز حدود منفي 50درجه سانتي گراد 
است. تغييرات آب و هوايي، بسيار تحت تأثير انتشار دي اكسيدكربن و ساير گازهاي 
گلخانه اي بوده ولي تجزيه و تحليل ها نشان داده اســت كه تنوع طبيعي آب و هوا 
مي تواند تمام نوســانات شديد دما را پوشــش دهد. دما در قطب از سال1336ش / 
1957م كه نخســتين پايگاه علمي آمريكا در آن ايجاد شــد، ثبت مي شود. قطب 
جنوب محل استقرار پايگاه تحقيقاتي اياالت متحده در فضاي يخي قطبي است كه 
در هر دهه حدود 0.6درجه ســانتي گراد يا 1.1درجه فارنهايت گرم مي شود. براي 
چندين دهه، ميانگين دما در قطب جنوب ثابت يا رو به كاهش بود؛ در واقع بادهاي 
شديد غربي كه قاره قطب جنوب را در برگرفته اند، به عنوان مانع، از نفوذ هواي گرم 
به داخل محدوده قطــب جلوگيري مي كنند. اما هنگامي كه دماي ســطح دريا در 
نواحي گرمسيري غربي اقيانوس آرام شروع به افزايش مي كند، بخشي از يك نوسان 
طبيعي آب و هوايي در مقياس زماني چند دهه اتفاق مي افتد. جريان هاي اقيانوس 
كه هوا را گرم مي كنند، تا شبه جزيره قطب جنوب در فاصله بيش از 8000كيلومتر 

نيز مي رسند.
همراه با وزش باد شــديدتر غربي كه بخشــي از الگوي طوالني مدت ديگري است، 
موج هاي هوا منجر به توفان هاي شــديدتري در دريا در ناحيه شــرق شبه جزيره 
مي شوند. اين توفان هاي چرخشــي، هواي گرم تري را از اقيانوس اطلس جنوبي به 
داخل قاره مي آورند. از همين روســت كه توفان هاي شديدتر منجر به كاهش اخير 
يخ هاي منطقه شده اســت. اين گرمايش در ســطح فالت قطب جنوب يكنواخت 
نيست؛ چرا كه فالت مزبور گستره عظيمي را با متوسط   ارتفاع نزديك به 3كيلومتر 
پوشش مي دهد. پايگاه دائمي ديگر در اين فالت، ايستگاه وستوك روسيه در حدود 
1300كيلومتري قطب است كه سنجشــگرهاي آن نيز افزايش سريع دما را نشان 
مي دهند. زمين در حال چرخش ســريع تر از حالت عادي است و در نتيجه طول هر 
روز كمي كمتر از 24ساعت شده است. اين سؤال مطرح شده است كه آيا اكنون الزم 
است يك ثانيه از زمان را حذف كنند تا اين تغيير را جبران كنند، تا با توجه به سرعت 
چرخش زمين دقت را به جدول زماني بازگردانند؟ »كبيسه ثانيه اي منفي« قباًل هرگز 
اعمال نشده است. با وجود اين، از سال1970 در مركز خدمات مرجع و چرخش زمين 
IERS مستقر در پاريس، در مجموع 27ثانيه كبيسه به منظور همسان سازي  زمان 
اتمي با زمان خورشيدي اضافه شده است. طي 50سال گذشته گردش زمين براي 
انجام چرخش كامل حول محور خود، كســري كمتر از كل 24ساعت طول كشيده 
اســت. با اين حال، در اواسط ســال 2020، اين روند ناگهان معكوس شد. به عنوان 
مثال، در روز 19ژوئيه سال2020، طول روز 1.46ميلي ثانيه كمتر از 24ساعت كامل 
بود. براساس اين گزارش، اين ركورد 28بار فقط در يك سال گذشته شكسته شده و 
روزها 0.5 ثانيه از 24ساعت كوتاه تر شده است. گرم شدن كره زمين مي تواند دليل 
اين پديده باشد. ذوب شدن يخچال هاي طبيعي، چرخش سريع تر زمين حول محور 

خود را موجب مي شود.

مهدي زارع
 استاد پژوهشگاه زلزله و عضو وابسته و رئيس شاخه زمين شناسي فرهنگستان علوم

پيمان تنظيم 
فعاليت هاي 

انجام شده براي 
دستيابي به منابع 
معدني جنوبگان 
در سال1988 با 

هدف تنظيم و 
تعريف رويكردي 
مسئوالنه در قبال 

استخراج هاي 
معدني در آينده 

جنوبگان به 
امضا رسيد. 

بريتانيا، ژاپن و 
اياالت متحده 

درحال حاضر بر سر 
ممنوعيت دائمي 
استخراج منابع 

جنوبگان بحث و 
جدل دارند

ثروتمنــدي اماراتي در ســال2019 از برنامه اش 
براي اجراي طرحي عجيب خبر داد. عبداهلل الشهي 
قصد آن را داشت كه به منظور تامين آب آشاميدني 
شهر دبي، تكه يخي عظيم و شناور در جنوبگان را 
با كشــتي از اقيانوس عبور داده و به سواحل دبي 
بكشــاند. براي اين كار قرار بود ابتــدا تكه يخي با 
استفاده از تصاوير ماهواره اي انتخاب شود، سپس 
كمربندي فلزي به دور كوه يخي كشــيده شــود 
و به مدت حدود 10 ماه توســط كشــتي به سمت 
مقصد كشيده شــود. انتظار مي رفت در طول اين 
سفر طوالني، كوه يخي 30درصد از حجم خود را 
از دست بدهد. پيش از آغاز اين پروژه كه هنوز به 
مرحله اجرايي نرسيده است، ابتدا بايد امكان پذيري 
آن مورد آزمايش قرار گيرد. هزينه اين پروژه حدود 
150ميليون دالر برآورد شده است. امارات به دليل 
آب و هواي گرم و خشــكي كــه دارد از منابع آبي 
متعددي برخوردار نيســت،  از اين رو 15درصد از 
آب تصفيه شده جهان در اين كشور مصرف مي شود 
و الشهي اميدوار اســت طرح او بتواند با تامين آب 
مورد نياز حدود يك ميليون نفر براي مدت 5سال، 
بخشــي از مشكل كم آبي كشــورش را حل كند و 
معتقد است هزينه كشاندن يك تكه يخ از جنوبگان 
به دبي بســيار كمتر از تصفيه آب دريا خواهد بود. 
همچنين مشابه تمامي طرح هاي ديگري كه براي 
توجيه آنها داليل دلفريب زيادي خلق مي شــوند، 
الشهي معتقد است كشاندن تكه يخ به دبي عالوه 
بر كاهش آســيب هاي تصفيه آب بر محيط زيست 
مي تواند منجر بــه افزايش بارش بــاران و جذب 

توريست بيشتر شود.
اين پروژه تنهــا موردي نيســت كــه در آن ايده 
بهره برداري از منابع يخي و معدني جنوبگان به سر 
كســي خطور مي كند. اين بخش از جهان به دليل 
ناماليمات اقليمي، خالي از سكنه  بودن و دورافتادگي 
از چنگ اكتشافات بشر به دور مانده است و هرچه 
ديگر منابع معدني و مالي ســياره زمين رو به پايان 
مي روند، تمركز دولت ها بر منابع اقتصادي احتمالي 
اين قاره، از اســتخراج معدن گرفته تا بهره برداري 
توريستي بيشــتر و نگراني از آسيب هاي احتمالي 
بــه جنوبــگان تحت تأثير تالش براي دسترســي 
به اين منابع بيشــتر مي شــود. تحقيقات ميداني، 
ماهواره اي و راداري كه تاكنون بر بســتر يخي اين 
قاره پهناور صورت گرفته اســت نشان از آن دارد كه 
اين قاره داراي منابع معدني و فلزي فراواني اســت. 
اينطور به نظر مي آيد كه بر اســاس اصول عمومي 
تكتونيك فالت ها، امتداد كمربند هاي فلزي كه در 
استراليا، آفريقا و آمريكاي جنوبي كشف شده اند، در 
جنوبگان قرار گرفته  باشد. اين منابع احتمالي شامل 
نقره، مس، طال، نيكل، پالتين، ســنگ آهن، كروم، 
كبالت، موليبدن، زينك، منيزيم، تيتانيوم، نيكل و 
اورانيوم است. منابع كوچك و غيراقتصادي از ذغال 
و هيدروكربن ها هم در مناطقي از جنوبگان كشف 
شده اند و تمامي اين منابع در عمق چند كيلومتري 
صفحات يخي و زمين، استخراج نشده باقي مانده اند.

رسوبات معدني
از آنجا كه تالش هاي زيادي براي شناسايي ساختار 
زميني جنوبگان انجام گرفته است، پيش بيني هاي 
انجام شــده از وجــود منابع معدنــي تقريبا دقيق 
هســتند. اين پيش بيني ها بر اساس شباهت هاي 
زمين شناســانه ميان بخش هايــي از جنوبگان و 
مناطق غنــي از مواد معدنــي در آمريكاي جنوبي، 
آفريقاي جنوبي، استراليا و پيكر بندي ابرقاره گوندوانا 
در دوران مزوزوئيــك انجام گرفته اســت. منطقه 
ويتواترسندز در آفريقاي جنوبي كه مملو از رگه هاي 
طالست ممكن است با منطقه اي به نام كوئين ماد 
لند در جنوبگان در ارتباط باشــد. رشته كوه آندس 
كه مملو از رســوبات مسي اســت به سمت جنوب 
كشيده شده و از ميان اسكوشــيا عبور كرده و وارد 
جنوبگان شده است. همچنين ويلكزلند جنوبگان 
ممكن است در موازات كمربند طالي جنوبي-غربي 

استراليا قرار گرفته باشد.

سوخت هاي فسيلي
يكــي از اصلي ترين فرضيه ها بــراي توضيح دليل 
حضور بيــش از 4هــزار دانشــمند در پايگاه هاي 
پژوهشي و علمي جنوبگان، تالش مخفيانه دولت ها 
براي دسترسي به منابع نفتي قطبي است. بر اساس 
شواهد به دست آمده از ســاختار زميني جنوبگان 
و همچنين بر اســاس داده هاي به دســت آمده از 
رصد هاي ماهواره اي، احتمال وجــود منابع نفتي 
در جنوبگان بسيار باالســت. به ويژه احتمال وجود 
اين سوخت كه كشــورهاي جهان درحال حاضر به 
واسطه پيمان اقليمي پاريس تعهد به ترك استفاده 
از آن داده اند، در حوضچه هاي رسوبي صفحه يخي 
فيلشــنر، رونه، آمري، دريــاي راس و درياي ودل 

بيشتر است.
عالوه بــر نفت،  در ميــان كاوشــگران اين فرضيه 

هم بســيار مطرح اســت كه منابع قابل توجهي از 
هيدروكربن هــا در جنوبــگان وجــود دارد. دليل 
مطرح شدن اين فرضيه، وجود منابع هيدروكربن در 
امتداد سواحل اقيانوس اطلس در آمريكاي جنوبي، 
آفريقا، استرالياي جنوبي و سواحل شرقي هندوستان 
است و محققان اين احتمال را مي دهند كه امتداد 

اين منابع به جنوبگان رسيده باشد.

سرمايه گذاري
پيمــان تنظيــم فعاليت هــاي انجام شــده براي 
دستيابي به منابع معدني جنوبگان در سال1988 
با هدف تنظيم و تعريف رويكردي مسئوالنه در قبال 
اســتخراج هاي معدني در آينده جنوبگان به امضا 
رسيد. بريتانيا، ژاپن و اياالت متحده درحال حاضر 
بر سر ممنوعيت دائمي اســتخراج منابع جنوبگان 
بحث و جدل دارند. در شرايطي كه منابع معدني و 
نفت در گوشه و كنار جهان رو به پايان گذاشته اند، 
 چين و روسيه عالقه شــديدي نسبت به اكتشاف و 
استخراج منابع معدني و سوختي جنوبگان از خود 
نشــان می دهند. با اين همه بدون وجود ممنوعيت 
اســتخراج هم تقريبا تمامي كارشناسان معتقدند 
جنوبگان براي اكتشاف و استخراج منطقه اي خشن، 
نامناسب و بسيار پرهزينه اســت. ديگر موانعي كه 
بر سر راه بهره برداري از منابع زيرزميني جنوبگان 
ايســتاده اند از اين قرارنــد: نياز بــه فناوري هاي 
پيشرفته تر استخراجي، وفور منابع قابل دسترس تر 
و غني تر از مــواد معدني در ديگــر مناطق زمين، 
مقاومت و مخالفت گروه هاي محافظ محيط زيست 
مانند صلح ســبز و صندوق جهانــي حيات وحش، 
فاصله جنوبــگان از مناطق صنعتــي، هزينه هاي 
حمل ونقل و ناايمن بودن طبيعي منطقه. شركتي 
به نام آرسلورميتال قصد داشت تا سال2013 معدني 
را در حلقه قطبي ايجاد كند كه موفقيت اين شركت 

مي توانست خيال پردازي ها درباره استخراج معادن 
جنوبگان را قدرتمندتر سازد؛ اما تا به امروز نه شركت 
آرسلورميتال و نه هيچ شركت و نهاد ديگري موفق به 
استخراج يا اقدام به تاسيس زيرساخت هاي مناسب 
براي اكتشاف يا استخراج در آينده نشده است و براي 
مشاهده سرنوشت جنوبگان-  اينكه منطقه اي بكر 
باقي خواهد ماند يا به قطب اكتشافات معدني تبديل 

خواهد شد- بايد در انتظار آينده باقي ماند.

توريسم قطبي
جنوبگان كه زماني تنها در دســترس كاوشگراني 
بود كه از پشــتيباني مالي خوبي برخوردار بودند، 
اكنون به قطب عبور و مرور كشــتي هاي توريستي 
تبديل شده است كه در ازاي هر توريست از 4هزار تا 
12هزار دالر دريافت مي كنند. محبوبيت جنوبگان 
در ميان توريست ها روزبه روز درحال افزايش است و 
مديريت اين افزايش محبوبيت، در تكه اي دورافتاده 
از جهان كه حكومتي واحد بــراي قانونگذاري در 
آن وجود ندارد، به امري دشــوار تبديل شده  است. 
حجم توريســت هاي قطبــي در طول تابســتان 
اســتراليايي از نوامبر تا  ماه مــارس 2020 حدود 
40درصد افزايش داشته اســت و گروه هاي محافظ 
حيات وحش نگران اين افزايش تردد توريســت ها 
به يكــي از دســت نخورده ترين و شــكننده ترين 
مناطق جهان هستند؛ زيرا باور دارند جنوبگان كه 
درحال حاضر از عوارض جانبــي تغييرات اقليمي 
در عذاب اســت، ممكن اســت از تردد زياد از حد 
توريست ها، آاليندگي سوختي و كربني كشتي ها 
و  ماهيگيري هاي صنعتي هم آسيب جدي ببيند. 
توريســم جنوبگان از دهه50 ميالدي پا گرفت اما 
همواره موضوعي انحصاري و گران قيمت بوده است. با 
افزايش تعداد سفرهاي اكتشافي از دهه80ميالدي، 
ارائه خدمات سفر زميني و دريايي به قطب جنوب 
هم آغاز شد. در سال1991 هفت شركت توريستي 
انجمن بين المللي برگزاركننــدگان تور جنوبگان 
را ايجاد كردند تــا بيش از هر چيز ديگري، ســفر 
ايمن و مســئوالنه به جنوبــگان را تضمين كنند. 
آمار توريســت ها به تدريج رو به افزايش گذاشت و 
6700نفر توريست  در ســال1992 تا سال2000 
به 15000نفر رســيد. پــس از بحــران اقتصادي 
ســال2008،  اين آمار دوباره رو به افزايش گذاشت 
و تا پايان ســال2019 بيش از 56هزار توريســت 
از قطب جنوب بازديد كردند و انتظــار مي رود در 
ســال جاري اين رقم به بيش از 78هزار نفر برسد. 
همچنين افزايش ساالنه 2تا 5شركت برگزاركننده 
تور به انجمن بين المللي تورگذاران جنوبگان به معني 
افزايش عالقه كشورها به سرمايه گذاري بر توريسم 
جنوبگان است. با اين همه، كشورهاي زيادي نگران 
آسيب  هايي هستند كه افسارگسيختگي سفرهاي 
توريســتي مي تواند به جنوبگان وارد كند، از اين رو 
كشورهاي زيادي مانند هلند با جديت و با شيوه هاي 
مختلفي در پي محدودسازي وكاهش روند برگزاري 

تورهاي طبيعت گردي در جنوبگان هستند.

گنجينه های پيدا و پنهان جنوبگان
درباره توريسم و استخراج مواد معدني در قطب جنوب

شگفتي در سرما
معرفي چند مستند براي شناخت بهتر جنوبگان، يا سرزميني كه كمتر مي شناسيم

جنوبي ترين نقطه زمين هم ديگر ناشناخته نيست. آدم هايي هستند كه مي توانند وجب به وجب اين كره 
خاكي را در نوردند و به تصوير بكشند؛ سرزميني با بلندترين ميانگين بلندي، كمترين ميانگين رطوبت و 
پايين ترين ميانگين دما. آنها كه به قطب رفته اند، شيفتگان ناشناخته ترين ها بوده اند؛ قاره اي با نزديك 
به ۳0 كشور، ۷0 پايگاه پژوهشي و ۴0 پايگاه ســاالنه يا هميشگي و ۳0 پايگاه تابستاني. سرزميني كه 
مستندهاي بسياري از آن ساخته شده و در اين صفحه ما تنها به چند نمونه آن براي شناخت بيشتر شما 

از قطب جنوب بسنده كرده ايم.

 Encounters at the : برخورد در پايان دنيا
 End of The World

ورنر هرتزوگ كه در 14ســالگي با ســرقت يك 
دوربيــن 35ميلي متــري، خــود را وارد دنياي 
فيلمســازي غيرحرفه اي كرد، اين روزها به عنوان 
غولي در مستندسازي شــناخته مي شود. مستند 
»برخورد در انتهاي زمين« او كه در ســال2007 
ساخته شد، به اقامت او براي مدتي در مك ماردو، 
بزرگ ترين ايستگاه آمريكا در قطب جنوب، مربوط 
مي شود. هرتزوگ در اين فيلم عالوه بر چشم انداز 
متروك و منحصربه فرد قطب جنوب، ســفري به 
ذهن دانشــمنداني كرده كه براي كشــف اسرار 
زندگي جانداران، از زندگــي متمدن به ناكجا آباد 

رفته اند.

 March of the Penguins  : رژه پنگوئن ها
اين مستند كه از تلويزيون ايران نيز پخش شده است، 

با كارگرداني لوك ژاكه و صداي مورگان فريمن جايزه 
بهترين فيلم مستند بلند را از آكادمي علوم و هنرهاي 
تصاوير متحرك دريافت كرده است. گويا هر سال در 
پايان تابستان، پنگوئن هاي امپراتور سفر طول و دراز 
و سختي را از قطب جنوب آغاز مي كنند؛ سفري كه 
با تخمگذاري، نگهــداري از جوجه ها و بزرگ كردن 
پنگوئن هاي كوچك در طبيعت همراه اســت. »رژه 
پنگوئن ها« موفق به كسب جايزه اسكار بهترين فيلم 

مستند در سال2005 شد.

 Earth : زمين
اين مجموعه تلويزيوني، مســتندي است كه شبكه 
بي بي سي تهيه كرده و ديويد اتنبرو، گويندگي آن را 
بر عهده داشته است. ساخت اين مستند 5سال زمان 
برده  و گران ترين مستند اين شبكه است. همچنين 
مستند با كيفيت اچ دي تصويربرداري شده؛ مستندي 

با نگاهي جامع به تنوع گونه هاي زيستي زمين. اين 
مســتند در ســال2006 در انگليس توليد شد. اين 
مجموعه شامل 11 قسمت است كه بخشي از آن به 
دنياهاي يخي و شگفتي هاي قطب جنوب مي پردازد.

 Seven Worlds، One هفت جهان يك سياره
Planet

مي گويند ميليون ها سال قبل نيروهاي اعجاب انگيز و 
ناشناخته، پوسته زمين را از هم جدا كردند و هفت قاره 
امروزي را تشكيل دادند كه هر يك از اين قاره ها آب و 
هوا و اكوسيستم مخصوص به خود را دارند. از بهشت 
رنگارنگ آمريكاي جنوبي گرفتــه تا گرماي مهيب 
آفريقا، »هفت جهان يك سياره« شخصيت واقعي هر 
قاره را به نوبه خود به نمايش مي گذارد و نشان مي دهد 
كه چگونه تمام زندگي در آنجا شكل گرفته است. در 
اين مستند به جنوبگان خواهيد رفت. اين سريال به 
كارگرداني ديويد اتنبرو در سال2019 ساخته شد. 
هفت جهان يك سياره، محصول كشور آمريكا و در 

ژانر مستند و حيات وحش است.

 Antarctica: A قطب جنوب: يك سال روي يخ
Year on Ice

اين مســتند به كارگرداني آنتوني پاول محصول 

2013كشور نيوزلند اســت. اين مستند داستان 
يك سال زندگي روي قطب جنوب است و شامل 
زمستاني مي شــود كه قطب جنوب را از بقيه دنيا 
جدا مي كند و ماه ها تاريكي در ســردترين نقطه 
دنياســت. در اين فيلــم، ژنويو باخمــن، مايكل 
كريستينســن، تام هامــان و ويليــام برتمن به 

هنرمندي پرداخته اند.

 Antarctica: قطب جنوب: اسرار بيگانه زير يخ
Alien Secrets Beneath the Ice

اين مستند در سال2019 به كارگرداني ليندا مولتون 
هاو منتشر شــد. هنگامي كه بخشــي از يخ قطب 
جنوب در سال2002 فرو ريخت، دانشمندان شوكه 
شدند و اين امر محتمل شــد كه ممكن است قطب 
جنوب، به زودي ذوب شــود. اين مســتند بررسي 
مي كند كه آيا آب و هواي گذشــته قطب مي تواند 
سرنخ هايي براي آنچه ممكن است رخ دهد ارائه دهد؟ 
هنگامي كه محققان با سخت ترين شرايط كره زمين 
برخورد مي كنند، سرنخ هاي شگفت آور تازه اي درباره 
گذشته قطب جنوب كشف مي كنند؛ سرنخ هايي كه 
پيامدهاي ناگواري را براي شهرهاي ساحلي سراسر 

جهان به همراه دارد.

 Terra Antarctica: كشــف مجدد قاره هفتم
Re-Discovering the Seventh Conti-

nent
جان باماستر در مستند »كشف مجدد قاره هفتم«، 
در 6 هفته اكتشاف قطب جنوب، با استفاده از بادبان 
و كاياك دريايي به تصوير كشــيده اســت. او براي 
ساخت اين مســتند، برنده جايزه مسائل اقيانوس 
از جشنواره فيلم اقيانوس آبي شد. اعزام او به قطب 
 OCEANS جنوب 2007-2008 آخرين پروژه
8 بود كه طي دهه گذشــته او و تيمش را با كاياك 
 Aleutian دريايي ازجمله ســفرهاي اعزامي بــه
به سراســر جهان منتقل كرد. ديــدن دنيا از روي 
صندلي يك كاياك دريايي طي يك دهه گذشــته 
به باماســتر نگاهي جامع به سالمت اقيانوس هاي 
جهان و زندگي تقريباً 3ميليارد نفري در سراســر 

جهان داده است.

استقامت
اين مستند در سال2000 به كارگرداني جورج باتلر 
توليد شــد. ارنست شــكلتون و گروه اكتشافي اش 
نخستين گروهي بودند كه در سال هاي ابتدايي قرن 
بيستم براي نخستين بار پا به قطب جنوب گذاشتند. 
در اين مستند تحسين شده با استفاده از عكس هاي 
آرشيوي و گفت وگو با افراد مطلع اين واقعه  تاريخي 
تصوير مي شود. پادكســت چنل بي  نيز ماجراي اين 
مستند و اكتشاف و اســرار آن را براي مخاطبانش 
روايت كرده است. جورج باتلر، 2مستند از سفرهاي 
 Documentary on شكلتون ساخته است؛ مستند
 Shackleton’s Antarctic و the Endurance

Adventure كــه ادامه مســتند قبلي محســوب 
مي شود.

از قطب جنوب تا لوت
سوگل خلخاليان با ســفر به قطب و كوير، يعني از 
ســردترين به گرم ترين نقاط جهان، دشــت لوت و 
منطقه ريگ شــهر سوخته شــهداد تصميم گرفت 
مستندي بسازد؛ مســتندي در تفاوت ميان اين دو 
منطقه كه با وجود همه تفاوت ها در شكل كلوت هاي 
لوت و قطعات يخي كه در اثر فرســايش باد به وجود 
آمده انــد، شــباهت هايي ديده بــود. خلخاليان در 
اين مســتند مي خواهد يك نكته را گوشزد كند كه 
در جهــان، در نهايت تفاوت ها، وحــدت و يگانگي 
بي مانندي وجود دارد. ســوگل جــوان ماجراجو و 
جهانگرد ايراني به بعضي از ناشناخته ترين گوشه هاي 
جهان ســفر كرده اســت. او با توجه بــه معاهدات 
بين المللي كارزاري براي ثبت ادعاي ايران نســبت 
به جنوبگان راه اندازي كرد. مستند كوتاه او در فوريه 

سال2017 پخش شد.



به عنوان مقدمــه بگوييد كه ايســتگاه هاي 
تحقيقاتي در قطب جنوب چه مي كنند؟

بيش از 40كشــور پيشــرفته جهان به دليــل درك اهميت 
جنوبگان، مراكز ملــي تحقيقات قطبي را در كشورهايشــان 
تأسيس كرده اند. اين مراكز روي زمينه هاي علمي بسيار وسيعي 
نظير اقيانوس شناسي، فيزيك اتمسفر، هواشناسي، تغيير اقليم، 
اخترشناسي، يخ شناســي، زيست شناسي و مطالعات حقوقي، 
اجتماعي و سياسي فعاليت مي كنند. از اين ميان 30كشور در 
قاره قطب جنوب پايگاه تحقيقاتي احــداث كرده اند. برخي از 
اين كشورها به يك ايســتگاه تحقيقاتي مشترك بسنده كرده 
و برخي بيش از 10ايســتگاه را در اين قاره مديريت مي كنند. 
طبق گزارش هاي رسمي شوراي مديران برنامه ملي جنوبگان 
)COMNAP( هم اكنون بيش از 100تأسيســات دائمي و 
فصلي در جنوبگان داير اســت كه غالباً بــه انجام فعاليت هاي 

تحقيقاتي مشغول هستند.

از برنامه تحقيقاتي ايران در جنوبگان بگوييد؛ 
تأسيس پايگاه دائمي ايران در قطب جنوب در چه مرحله اي 
است؟ برنامه تأمين شناور يخ شــكن تحقيقاتي به كجا 

رسيده؟
در ســال1392 با پيگيري هاي انجام شــده در پژوهشگاه ملي 
اقيانوس شناسي و علوم جوي، با موافقت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، مركز ملي تحقيقات جنوبگان در پژوهشگاه تأسيس 
شد و از همان آغاز برنامه اي براي حضور ايران در جنوبگان تدوين 
و با دعوت از جمعي از متخصصان دانشــگاهي و پژوهشگاهي 

)تحت عنوان كميته راهبري جنوبگان( اصالح و به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و ساير نهادهاي تصميم گير در كشور )شوراي 
راهبردي روابط خارجي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس 
شوراي اسالمي، وزارت امورخارجه و...( ارائه شده است. با وجود 
اينكه در تمام جلسات، حضور هرچه سريع تر كشور در جنوبگان 
از طرف همه اعضا يك ضرورت برشمرده شــده، ولي تاكنون 
موفقيتي در جذب بودجه الزم براي پيشبرد مؤثر برنامه حاصل 
نشده است. با اين حال در جلساتي كه اخيراً با برخي نهادهاي 
مرتبط داشته ايم به نتايج خوبي دست پيدا كرده ايم و اميدواريم 
به برداشتن يك قدم بزرگ در راه عملياتي شدن برنامه تحقيقاتي 
ايران در جنوبگان نزديك باشــيم. البته در اين سال ها با وجود 
محدوديت هاي بودجه اي كه تقريباً همه بخش هاي تحقيقات را 
متأثر كرده، عالوه بر پيگيري براي تصويب بودجه مستقل و قابل 
توجه براي آغاز برنامه تحقيقاتي جنوبگان ايران، فعاليت هاي 
ديگري نيز انجام شده اســت؛ ازجمله عضويت ايران در كميته 
علمي تحقيقات جنوبگان در سال1393، انجام مطالعات اوليه 
مربوط به جنوبگان در قالب طرح هاي تحقيقاتي و گزارش هاي 
فني در زمينه هــاي مختلف، دعوت از متخصصــان و مديران 
تحقيقات جنوبگان كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، ايتاليا و 
مالزي براي آموزش، مذاكره و بررسي نحوه همكاري و استفاده از 
امكانات كشور آفريقاي جنوبي در زمينه علوم جنوبگان، پيگيري 
طرح پيوستن ايران به معاهده جنوبگان از طريق وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط 

با جنوبگان.
در مورد ســاخت شــناور يخ شــكن بايد گفت كــه در برنامه 

تدوين شده براي حضور در منطقه جنوبگان و قاره قطب جنوب، 
خريد يا ساخت شناور در اولويت نبوده، چرا كه هزينه ساخت 
يا خريد چنين شــناوري بيش از دوبرابر ساخت يك ايستگاه 
تحقيقاتي در جنوبگان است. براســاس مستندات و مذاكرات 
انجام شده مي توان گفت شــناورهاي اقيانوس پيماي مناسبي 
در كشور وجود دارد كه قابليت پشــتيباني از چنين برنامه اي 
را حداقل براي نيمه گرم سال در نيمكره جنوبي دارند. به عالوه 
در مواردي مي توان از شناورهاي يخ شكن كشورهاي ديگر براي 
تأمين نيازمندي ها و پشــتيباني از برنامه تحقيقات جنوبگان 
كشور استفاده كرد كه روشي مرسوم در ميان كشورهاي فعال 

در جنوبگان است.

توجيه ايجاد پايگاه تحقيقاتي ايران در جنوبگان 
چيست؟ چه دستاوردهايي دارد؟

تقريباً تمام كشورهاي پيشرفته دنيا در جنوبگان مستقر هستند 
و در آنجا فعاليت تحقيقاتي و غيرتحقيقاتي دارند )30كشور(. در 
ميان كشورهاي منطقه، هند و پاكستان به جنوبگان راه يافته اند. 
هند اكنون دو ايستگاه تحقيقاتي را در جنوبگان اداره مي كند. 
ســاير كشــورهاي منطقه مانند تركيه، امارات متحده عربي و 
عربستان ســعودي نيز در حال برنامه ريزي براي ورود به عرصه 
تحقيقات جنوبگان هستند. تركيه نخستين ايستگاه تحقيقاتي 
فصلي خود را در سال2019 پس از چندين سفر تيمي به جنوبگان 
داير كرده است. حضور در جنوبگان از جنبه هاي مختلف علمي، 
حقوقي و سياسي، ژئواســتراتژيك، اقتصادي، ظرفيت سازي و 
دســتيابي به فناوري هاي نوين داراي اهميت است و در آينده 

جنوبگان به عنوان يك موضوع عمده صحنه بين المللي مطرح 
خواهد شد و با توجه به منابع سرشار اين ناحيه، اهميت راهبردي 
آن بر حاكميت بر نيمكره جنوبي و مســائل علمي بي بديل اين 
محيط، احتمال تجديدنظر در معاهده  جنوبگان بســيار است. 
تالش بسياري صورت مي گيرد تا جنوبگان در انحصار نگه داشته 
شود و بقيه جهان از آن مستثني شوند. حضور جمهوري اسالمي 
ايران در عرصه جنوبگان شايد هم اكنون از اولويت هاي علمي و 
اقتصادي كشور نباشد، ولي با نگاهی آينده نگرانه و راهبردي به 
اين مسئله و با توجه به اينكه امكان تصويب قوانين جديد در جهت 
محدودكردن ساير ملت ها براي ورود به عرصه جنوبگان همواره از 
طرف اعضاي اصلي معاهده جنوبگان وجود دارد، به نظر مي رسد 
ايران نيز براي تأمين منافع خود الزم است كليه  جنبه هاي حقوقي 
و فني حضور در اين منطقه را بررسي كرده و در كوتاه ترين زمان 
ممكن با برنامه ريزي دقيق، زمينه حضور علمي و اجرايي خود را 

در اين عرصه فراهم كند.

براي حضور در جنوبگان، توان علمي و فناوري 
ايران قابل رقابت با كشــورهايي مانند روسيه، آمريكا و 

استراليا است؟
كشورهايي مانند روسيه، استراليا يا آمريكا سابقه چندين دهه 
حضور در جنوبگان دارند و با داشــتن تكنولوژي هاي مرتبط با 
پشتيباني و انجام پژوهش در شرايط سخت و سرما و باد شديد در 
مقايسه با كشوري مانند ايران كه تقريباً تجربه بزرگ و مستقلي 
در چنين ســرزميني ندارد، در وضعيت خوبي قرار دارند. براي 
حضور در جنوبگان و بهره مندي از منافع آن الزم نيست در بدو 
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حضور در جنوبگان 
از جنبه هاي 

مختلف علمي، 
حقوقي و سياسي، 

ژئواستراتژيك، 
اقتصادي، 

ظرفيت سازي 
و دستيابي به 

فناوري هاي نوين 
داراي اهميت 

است و در آينده 
جنوبگان به عنوان 
يك موضوع عمده 
صحنه بين المللي 
مطرح خواهد شد 
و با توجه به منابع 

سرشار اين ناحيه، 
اهميت راهبردي 

آن بر حاكميت 
بر نيمكره جنوبي 

و مسائل علمي 
بي بديل اين محيط، 
احتمال تجديدنظر 

در معاهده  جنوبگان 
بسيار است

حضور ايران
وری است  در قطب جنوب ضر

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

گفت وگو با دكتر ابوالفضل صالح، سرپرست مركز ملي تحقيقات جنوبگان 
درباره برنامه تحقيقاتي ايران در جنوبگان

قطبجنوب
این شماره

ورود خودمان را با اين كشورها مقايسه و قضاوت كنيم. ايرانيان 
نشــان داده اند در هر زمينه ای كه انگيزه و تمركز داشته باشند 
و مديريت حساب شــده اي را اعمال كنند بدون شك در زمان 
كوتاهي به مرزهاي دانــش و تكنولوژي در آن حوزه دســت 
مي يابند. كشورهايي كه از نظر كيفيت تجهيزات و نيروي انساني 
هم رده يا پايين تر از ايران هستند نيز در جنوبگان حاضر و فعال 
هستند. كيفيت حضور در جنوبگان گستره وسيعي دارد؛ از عقد 
تفاهمنامه با كشــورهاي صاحب پايگاه و اعزام محقق گرفته 
)مانند برنامه كشور مالزي( تا داشــتن يك شهر در جنوبگان 
)مانند ايســتگاه مك موردو متعلق به آمريكا(. به نظر من علت 
عقب ماندن ما در زمينــه حضور در جنوبــگان ناتواني نيروي 
تخصصي يا فقدان فناوري موردنياز در كشور نيست، بلكه غفلت 
و اولويت بندي هاي مبتني بر برنامه ها و طرح هاي زودبازده و نبود 

دورانديشي مديريتي در اين حوزه است.

فعاليت در جنوبگان به چه تجهيزات و سرمايه اي 
نياز دارد؟ هزينه راه اندازي پايــگاه دائمي ايران در قطب 

جنوب چقدر است و تأمين اعتبار از كجا انجام مي شود؟
فعاليت در جنوبگان نيازمنــد طي مراحلي اســت. ابتدا بايد 
بسترسازي الزم از نظر علمي، تجربي، مالي، حقوقي، فناورانه، 
تربيت نيروي انســاني، آگاهي و رضايت عمومي و ارتباطات و 
همكاري هاي بين المللي براي حضور جدي در منطقه جنوبگان 
انجام شود. براي دستيابي به اهداف راهبردي و تثبيت حضور 
ايران در جنوبگان و همچنين تســهيل فرايند پشــتيباني از 
تحقيقات و فعاليت هاي علمي پژوهشگران كشور در اين منطقه، 
احداث پايگاه تحقيقاتــي دائمي از اهميــت بااليي برخوردار 
است. براساس اطالعات موجود، تقريباً تمام كشورهايي كه در 
جنوبگان پايگاه تحقيقاتي دايــر كرده اند، عضو تصميم گير در 

معاهده جنوبگان نيز هستند.
با تحقيقات انجام شــده به نظر مي رسد ســاخت يك ايستگاه 
تحقيقاتي دائمي با ظرفيت زمستانه و تابستانه بين 15تا 50نفر با 
توجه به نوع تجهيزات و امكانات مورد استفاده و مكان احداث آن 
رقمي حدود 30تا 50ميليون دالر هزينه در بر داشته باشد. اين 
گستره عدم قطعيت در تعيين هزينه هاي احتمالي احداث پايگاه 
با توجه به نوع نياز هاي دانشمندان كشور براي انجام تحقيقات 
خود، نوع و تعداد آزمايشگاه هاي مورد نياز در پايگاه، نوع منبع 
تأمين انرژي و نحوه همكاري با مشاوران خارجي و انتخاب محل 
احداث پايگاه مي تواند دقيق تر اعالم شــود. پس از راه اندازي 
پايگاه ايران در جنوبگان، هزينه  جاري چنين مركزي براي ادامه 
فعاليت، پشتيباني و انجام طرح هاي مطالعاتي ساالنه در حدود 
10ميليون دالر خواهد بود. بيش از 70درصد از اين بودجه صرف 
امور پشتيباني، حمل ونقل و نگهداري پايگاه تحقيقاتي مي شود. 
الزم به ذكر است كه برنامه تحقيقات جنوبگان كشور بايد ماهيت 
ملي داشته باشــد و تعداد زيادي از بخش هاي اجرايي و علمي 
كشور در آن مشاركت داشته باشند. سازمان ها، پژوهشگاه ها، 
دانشگاه ها و وزارتخانه هاي مرتبط و نيز نهادهايي كه مي توانند 
سفرهاي اقيانوسي را از نظر امنيت و پشتيباني امكانپذير كنند 

بايد در چنين برنامه اي نقش آفريني كنند.

مدت هاست كه با وجود اخبار تأسف بار آب شدن يخ هاي قطبي، ركوردشكني 
گرمايش زمين و نابودي گونه هاي نادر آبزيان و جانوران دريايي خبر خوشي 
از سرزمين برف و يخبندان نمي رسد. اما حضور تيم هاي تحقيقاتي از كشورهاي مختلف در جنوبگان، خبر خوبي است تا 

ضمن آنكه با تحقيقات زمين شناسي، دانش انسان را درباره زمين باال ببرند، راهي براي پيشگيري 
از تخريب روزافزون و حفاظت اين سياره پيدا كنند. به گفته ابوالفضل صالح، عضو هيأت علمي 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي و سرپرست مركز ملي تحقيقات جنوبگان، امروز 
تقريباً بيش از 100تأسيسات دائمي و فصلي در جنوبگان داير است كه غالباً به انجام فعاليت هاي 
تحقيقاتي مشغول هستند. درباره فعاليت ايستگاه هاي تحقيقاتي در جنوبگان و همچنين برنامه 

ايران براي حضور و فعاليت در اين قاره با دكتر صالح گفت وگو كرده ايم.
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افقي:
هوشــياري  كاهــش   -1
به واســطه بيماري عصبي- 

بيگانگان- غمگين
2- در گرو- سياره مشتري- 

عقيده
3- نهفتگــي- رقم هاي بعد 
از مميز در اعداد- شهري در 
استان چهارمحال و بختياري

4- دهمين ســوره قرآن- از 
ايالت بزرگ ايران در فارس

5- بي آغــاز- شــهري در 
شهرستان دماوند - سميع

6- راه شــاعرانه- صاحــب 
اختيار- بــوي نامطبوع- نام 

آذري
7- برنج فروش- خستگي ناپذير- 

غضب
8- خدايي- زندان

9- شتاب- در حال ناليدن- 
جنگ افزار دستي آتشي

10- حس بويايي- با اهميت- 
حفظ و نگهداري- آب دهان

11- ميوه شــيرين با هسته 
درشــت- صافــي- درآمد 

نامشروع با امكانات دولتي
12- وســيله اندازه گيــري 
اختالف پتانسيل- انكار كننده

نقش هــاي  ايجــاد   -13
برجسته تزئيني روي سقف 
و ديوار- نژاد مردم پرو- چانه

14- رمانــي نوشــته رضــا 
اميرخاني- ظرف غذاخوري- 

خداي هندو
15- ايمان آوردن- از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت- كاروان

  
عمودي:

1- شــريك غصه ديگري- 
آشــكار كــردن- حيــوان 

باران ديده!
2- بزرگــواري- عشــاق 

منظومه داستاني ايرج ميرزا
3- ترسناك- قدرت - هرج 

و مرج
4- ضمير غائب- شهري در 
مشرق آلمان- تيمارگر اسب

5- بهشــت- جاي نگهداري 
پول هاي بانكي- شــهري در 

استان يزد
6- تنگدســتي- مجانــي- 

سنگريزه
7- شــكافتن قبــر- ادويه 

معطر- زين و برگ اسب
8- تيز و برنــده- آموختني 
مدرســه- مقابل فرع- اسب 

چاپار
9- شــراره آتش- شادباش 

گفتن- سوره هفتاد و هشتم
10- گياه تاالب- بانشــاط- 

نوعي پارچه پنبه اي
11- ماقبــل پيشـــــــين- 

پنهان كردن- تيري كه با كمان اندازند
12- دينــدار- بروشــور- حــرف 

دهن كجي
13- آزمون- در رگ ها جاري است- 

ميزان اهميت
14- فيلمي ســاخته زنده ياد علي 

حاتمي- گهواره
15- انجير قرآني- انســان- كتابي 
نوشــته شــهيد آويني درباره قيام 

كربال

 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 | 3865
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

953468172
478321965
216579438
569132847
127845693
834796521
641253789
395687214
782914356

متوسط

     3   8
 4    5  9 6
1    9  7   
     7 8  2
 9      1  
4  1 6      
  6  4    3
2 1  5    7  
7   2      928617345

516483729
473952681
162745893
894326157
357891462
735268914
289174536
641539278

ساده

متوسط

569173428
347825196
128496735
635917842
892354617
471682359
956741283
213568974
784239561

سخت

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

ساده

9    1  3 4  
5  6    7 2  
    5 2  8 1
  2 7    9  
8  4 3  6 1  7
 5    1 4   
7 3  2 6     
 8 9    5  6
 4 1  3    8
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  الين دوچرخه بلوار ميرداماد باعث ترافيك است
علت وجــود الين دوچرخه در خــط كندروي ميرداماد چيســت؟ 
درحالي كه هيچ دوچرخه اي از آن عبور نمي كند و اين الين تنها باعث 

افزايش ترافيك شده است. مسئوالن تدبيري بينديشند.
منصور خامسي زاده از تهران 

  جلوي چندبار فروخته شدن يك ملك را بگيرند
با رعايت تمام قوانين و استعالم يك آپارتمان خريدم اما حاال يكي آمده 
و مي گويد قولنامه من مقدم بر سند شماست و در فالن تاريخ اين ملك 
را خريده ام. آيا سيستمي نيست كه وقتي من استعالم مي گيرم معلوم 
شود اين ملك قبال چه قولنامه اي و با چه سندي فروخته شده است؟آيا 

نبايد قوه قضاييه اقدامي بكند؟
دانشي خريدار آپارتمان سنددار

  تقلب در فروش برنج در فروشگاه هاي زنجيره اي
برخي فروشگاه هاي زنجيره اي دستگاهي به نانو پودر دارند كه مقداري 
برنج درجه يك را به آن مي دهنــد و تبديل به پودر برنج نانو مي كند. 
سپس آن پودر را قاطي برنج هاي بي كيفيت مي كنند و آن برنج بوي 
برنج درجه يــك مي دهد و اينگونه برنج هــاي بي كيفيت را به مردم 

قالب مي كنند.
ابراهيمي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

سقوط بهمن جان كارمند 
اداره برق را گرفت 

سقوط بهمن در طالقان منجر به گرفتارشدن 
4نفر از كاركنان اداره برق زير انبوهي از برف 
شد كه عمليات جست و جو با كشف جسد يكي 
از آنها و نجات 3نفرديگــراز خطر مرگ پايان 
يافت. به گزارش همشهري، ظهر يكشنبه 4نفر 
از كاركنان اداره برق شهرستان طالقان استان 
البرز براي تعمير شــبكه برق راهي روستاي 
ناريان شهرستان طالقان شدند. آنها در حال 
تعمير شــبكه برق بودند كــه ناگهان بهمن 
ريزش كرده و هــر 4نفر زيــر انبوهي از برف 

گرفتار شدند.
در همين حال، محمدباقــر محمدي، معاون 
عمليات ســازمان امداد و نجــات هالل احمر 
درخصوص اين حادثه به همشهري گفت: اين 
حادثه ســاعت 15:40يكشنبه نوزدهم بهمن 
به ســازمان هالل احمر اعالم شــد و تيمي از 
امدادگران راهي محل حادثه شدند. وي گفت: 
عالوه بر هالل احمر، آتش نشانان و اورژانس نيز 
در محل حضور داشتند كه در همان دقايق اوليه 
يك نفر از پرسنل اداره برق كه زير بهمن گرفتار 
شده بود، بيرون كشيده شــد و از خطر نجات 
يافت. وي دچار آســيب ديدگي جزئي شده 
كه براي درمان تحويل اورژانس شــد. معاون 
عمليات سازمان امداد و نجات هالل احمر در 
ادامه گفت: تالش امدادگران براي نجات 3نفر 
ديگر آغاز شد تا اينكه پس از گذشت ساعتي 
پيكر 3نفر از افراد حادثه ديدگان بهمن پيدا شد 
و در اختيار اورژانس قرار گرفت. متأسفانه يكي 
از آنها در اين حادثه جانش را از دســت داده و 
اورژانس مرگ وي را تأييد كرد. معاون عمليات 
سازمان امداد و نجات هالل احمر در ادامه گفت: 
مصدومان اين حادثه نيز توسط اورژانس براي 

ادامه درمان به بيمارستان انتقال يافتند.

دستگيري فروشندگان 
قالبي واكسن كرونا

حاال كه بحث خريد و همچنين توليد واكسن 
كرونا در كشور داغ شده، كالهبرداران هم بيكار 
ننشسته و با سوءاستفاده از اشتياق مردم براي 
خريد واكسن كرونا دســت به كالهبرداري از 
آنها مي زنند. در چند روز گذشــته پليس فتا 
كالهبرداراني را دســتگير كرد كــه با ادعاي 
فروش واكسن خارجي و داخلي كرونا، حساب 

طعمه هايشان را خالي مي كردند.
به گــزارش همشــهري، معــاون اجتماعي 
پليس فتــا ناجا گفت: به دنبال انتشــار اخبار 
واردات واكســن كرونا به كشــور در مواردي 
شــاهد آن بوديم كه افراد ســودجو با انتشار 
آگهي هاي فريبنده در فضاي مجازي، ادعاي 
فروش واكســن كرونا را دارند و از شهروندان 
مي خواهند كه براي خريد ثبت نام كنند، كه 
اكثر اين افراد توسط پليس فتا موردشناسايي 
قرار گرفته و  دستگير شده و براي سير مراحل 
قانوني پرونده شان، در اختيار مراجع قضايي 

قرار گرفته اند.
سرهنگ رامين پاشايي ادامه داد: در تحقيقات 
انجام شده از متهمان معلوم شد كه اين افراد 
ســودجو، دارويشــان تقلبي و جعلي بوده و 
يا اصاًل دارويــي در كار نبــوده و آنها صرفاً به 
قصــد ســودجويي، ســرقت هاي اينترنتي، 
سرقت اطالعات شــخصي و كالهبرداري از 
طعمه هايشان دست به چنين اقدامي زده اند. 
وي در ادامه بــه هموطنان توصيه كرد: فريب 
تبليغات پرزرق و برق فضاي مجازي با عنوان 
»ثبت نام و خريد واكسن كرونا« را نخوريد و 
به هيچ وجه به صفحه هاي تقلبي ايجاد شده با 
عناوين مختلف در اين خصوص اعتماد نكنيد 
و از قرار دادن اطالعات بانكي خود در اختيار 

گردانندگان اين صفحات پرهيز كنيد.
سرهنگ پاشايي با اشاره به اينكه هرگونه پيام 
در اين خصوص در شــبكه هاي اجتماعي يا 
ارسال پيامك به شهروندان فريب است، تصريح 
كرد: تنها مرجع قانوني واگذاري درخصوص 
داروي كرونا وزارت بهداشت و درمان است و 
هرگونه خبري در اين خصوص قطعا از طريق 

رسانه ملي اطالع رساني مي شود.

 سارقان منزل 
در دام صاحبخانه

ســارقاني كه از چند روز پيش در 
فضاي مجــازي به اســپايدرمن انتظامي

معروف شده بودند به دام افتادند. 
بررسي هاي پليس نشان مي دهد كه اين سارقان 
برخالف آنچه در فضاي مجازي مطرح شده بود، 
فقط از آپارتمان هايي ســرقت مي كردند كه در 

طبقه اول يا همكف بودند.
بــه گــزارش همشــهري، از چنــد روز پيش 
سرقت هايي در منطقه ســعادت آباد تهران رخ 
داد كه باعث نگراني ساكنان اين منطقه شده بود. 
بررسي هاي پليس از اين حكايت داشت كه دزدان 
با شناسايي آپارتمان هايي در طبقات همكف يا 
اول ساختمان ها كه صاحبخانه ها در آنها حضور 
نداشتند، وارد آنجا مي شدند و همه اموال باارزش 

را سرقت مي كردند.
درحالي كه تحقيقات براي شناسايي و دستگيري 
ســارقان آغاز شــده بود كليپي در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شــد كه خبر از فعاليت باندي 
معروف به »اســپايدرمن« مــي داد. اين كليپ 
آپارتماني را نشــان مي داد كــه دزدان به آنجا 
دستبرد زده بودند و در زيرنويس آن آمده بود كه 
آپارتمان در طبقه نهم بوده و دزدان بدون اينكه 
هيچ راه نفوذي داشــته باشند همانند عنكبوت 
خود را به اين طبقه رســانده و از آنجا ســرقت 

كرده  اند.
ماموران پليس در ادامه موفق شــدند آپارتمان 

نمايش داده شــده در اين كليپ را شناســايي 
كنند و معلوم شد كه اين آپارتمان در طبقه اول 
ســاختماني در ســعادت آباد بوده است. آنها در 
بررسي هاي تخصصي و بازبيني فيلم هاي دوربين 
مداربسته دريافتند كه دزدان 2نفر بوده اند كه با 
يك خودروي 207ســفيدرنگ، خود را به محل 
سرقت رسانده بودند. اما زماني كه شماره پالك 
اين خودرو بررسي شد، معلوم شد كه اين پالك 
جعلي است و اين يعني پليس با دزداني حرفه اي 

روبه روست.

دستگيري در محل سرقت 
درحالي كه مأموران ســايه  به ســايه در تعقيب 
ســارقان بودنــد، چند شــب پيش بــه پليس 
خبر رسيد كه 2ســارق منزل در آپارتماني در 
ســعادت آباد گير افتاده اند. ماجرا از اين قرار بود 
كه صاحب آپارتمان هنگام بازگشت به خانه اش 
متوجه شده بود كه قفل در ورودي تخريب شده 
و افرادي داخل خانه هستند. او كه فهميده بود 
دزد وارد خانه اش شــده، بالفاصلــه نرده فلزي 
در را از بيــرون قفــل و دزدان را زنداني كرده و 
ماجرا را به پليس خبــر داده بود. وقتي مأموران 
پليس راهي آنجا شــدند، هر 2سارق را دستگير 
كردند و در بررســي اطراف آپارتمان خودروي 
پژو 207سفيدي پيدا كردند كه متعلق به دزدان 

تحت تعقيب بود.

مي  خواستيم به دستشويي برويم!
هر 2سارق كه 27و 28ساله هستند به كالنتري 
منتقل شدند اما در بازجويي ها گفتند: »ما براي 
سرقت وارد آن آپارتمان نشده بوديم، بلكه چون 
نياز شديد به دستشويي داشتيم وارد آنجا شديم!«  
آنها همچنين درباره خودروي پژو207 كشــف 
شده در محل سرقت كه در سرقت هاي قبلي نيز از 
آن استفاده شده بود گفتند:»اين خودرو متعلق به 
ما نيست. ما براي اينكه خودمان را به آن آپارتمان 
برسانيم، اينترنتي ماشين كرايه كرده بوديم.« با 
اين حال مأموران در ادامه بررسي ها دريافتند كه 
خودروي كشف شده به نام برادر يكي از سارقان 

بوده است.

سرقت هاي مشابه
درحالي كه دزدان دستگير شده ادعا مي كردند 
كه بي گناهند، مأموران به بررسي خودروي كشف 
شده از آنها پرداختند. در داخل آن يك هارد پيدا 
شد كه پر از عكس هاي شخصي و عكس هايي از 
اسناد مالكيت بود. مأموران با پيگيري هاي انجام 
شده صاحب هارد را پيدا كردند و او گفت: مرداد 

امسال سارقان به خانه ام در سعادت آباد دستبرد 
زدند و عالوه بر اين هارد، حــدود 350ميليون 

تومان پول، طال و دالر سرقت كردند.
ماموران همچنين در داخل پژو207 مقداري ارز 
كشورهاي مختلف را كشف كردند كه با بررسي 
شماره ســريال آنها، صاحب اين ارزها شناسايي 
شد. اين مرد پس از حضور در اداره پليس گفت 
كه شهريورماه دزدان به خانه اش دستبرد زده  و 

ميليون ها تومان پول و ارز سرقت كرده  بودند.

آزادي يكي از سارقان
دزدان دستگير شــده در حالي اظهار بي گناهي 
مي كردند كه شواهد كشف شده نشان مي داد آنها 
احتماال در سرقت هاي زيادي دست  داشته اند. با 
اين وجود مدت كوتاهي بعد از دســتگيري آنها، 
يكي از سارقان با قرار تامين آزاد شد و سارق ديگر 

همچنان در بازداشت به سر مي برد.
به  گفته سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس 
پيشگيري تهران تحقيقات پليسي براي كشف 
ديگر سرقت هاي انجام شده از ســوي اين باند 

2نفره ادامه دارد.

نمايش 4مرد و يك زن براي سرقت طال و جواهرات زنان
4مرد و يك زن اعضاي باند تبهكاري بودند كه 

هر كدام شــان يك نقش براي اجراي نمايش داخلي
داشــتند؛ يكي از آنها نقــش راننده، ديگري 
مترجم، تنها زن گروه نقش مســافر و نفــر آخر گروه نقش 
توريســت را اجرا مي كردند تا ارزهاي تقلبــي را با طالي 

طعمه هايشان معامله كنند.
به گزارش همشهري، تحقيقات براي دستگيري اعضاي اين 
باند از مرداد سال گذشته شروع شد. نخستين شاكي اين باند 
زني جوان بود كه مي گفت سارقان با سياه بازي طالهايش را 

سرقت كرده اند.
او توضيح داد: كنار خيابان منتظر تاكسي بودم كه خودروي 
سمندي مقابل پايم ترمز كرد. به جز راننده، مردي در صندلي 
جلو و زني روي صندلي عقب نشســته بود. سوار شدم و در 
صندلي عقب كنار مسافر زن نشســتم. كمي جلوتر راننده 
سمند، آخرين مســافر را كه مردي جوان بود سوار ماشين 
كرد و او درست كنار من نشست. در بين راه آخرين مسافري 
كه كنار من نشسته بود شــروع كرد به صحبت كردن اما به 
زبان تركي استانبولي. او مقداري لير و روبل روسيه در دست 
داشت و در همين لحظه مردي كه روي صندلي جلو نشسته 
بود، نقش مترجم را بازي كرد و گفت كه اين مرد توريست 
است و مي گويد كه به تازگي براي تفريح و خريد طال به ايران 
آمده است. مرد توريست همين طور به زبان تركي استانبولي 
صحبت مي كرد و مسافري كه در صندلي جلو بود حرف هايش 
را براي ما ترجمه مي كرد. مترجم مي گفت كه مرد توريست 
قصد خريد طالي ايراني دارد و حاضر اســت در ازاي آن لير 
تركيه و روبل روسي بپردازد. او براي ما حساب و كتاب كرد 
و گفت اگر خودش طال داشت حاضر بود همه آنها را بدهد تا 
به جاي آن لير و روبــل دريافت كند، چرا كه مدعي بود مرد 
توريســت طالها را قيمت بااليي مي خرد. شاكي ادامه داد: 
در همين لحظه بود كه زني كه كنار من نشســته بود گفت: 
»من فقط يك انگشتر طال همراهم است كه فكر نمي كنم او 
راضي به معامله با من شود؟« او مي گفت  اي كاش طالهايش 
همراهش بود. حتي به مترجم گفت كه به توريست بگويد 
حاضر مي شود شماره اش را به او بدهد تا روز بعد طالهايش را 
از بانك بگيرد و با او معامله كند؟ اما توريست تركيه اي مدعي 

بود كه همان شب پرواز دارد و بايد به تركيه برود.

معامله اشتباه 
شاكي در ادامه گفت: حرف هاي مسافران خودروي سمند، 
باعث شد كه باورم شود معامله با توريست تركيه اي پر سود 

است. براي همين تصميم گرفتم تمام طالهايم را به توريست 
تركيه اي بدهم و در ازاي آن لير و روبل بگيرم. پس از گرفتن 
پول هاي خارجي، از ماشــين پياده شــدم و ساعتي بعد به 
صرافي رفتم كه ليرها و روبل ها را بفروشــم اما متوجه شدم 
كه همه آنها تقلبي است. تازه فهميدم كه چه كالهي بر سرم 
رفته و سرنشينان خودروي سمند همه همدست شده بودند 

كه طالهاي مرا سرقت كنند.

شكايت هاي سريالي
اين تنها شكايت از اعضاي باند تبهكار نبود؛ چراكه در مدت 
كوتاهي چندين شكايت مشــابه ديگر هم پيش روي تيم 
تحقيق قرارگرفت كه نشان مي داد اعضاي اين گروه به صورت 
سريالي زنان را به دام مي انداختند و به بهانه فروش لير و روبل، 
طالهايشان را به چنگ مي آوردند. مأموران كه خود را در برابر 
يك گروه سازمان يافته و حرفه اي مي ديدند تحقيقات خود 
را براي يافتن سرنخي از آنها آغاز كردند و در گام نخست به 
بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته محل هايي پرداختند 
كه شاكيان سوار ماشين كالهبرداران شــده بودند. اما در 
هيچ كدام از آنها پالك خودروي متهمان ثبت نشــده بود. 
اعضاي اين گروه يا با خودروي پژو ســراغ طعمه هايشــان 
مي رفتند يا با سمند. اما در تمام ســرقت ها، شماره پالك 

ماشين ها را پوشانده بودند تا ردي از آنها به دست نيايد.

حواس پرتي متهمان
پرونده پيش روي قاضي عظيم سهرابي، بازپرس جنايي تهران 
در حال رسيدگي بود تا اينكه سرانجام حواس پرتي يكي از 
اعضاي باند منجر به بازداشت آنها شد. ماجرا از اين قرار بود 
كه راننده خودروي ســمند در آخرين سرقت كه چند وقت 
قبل رخ داد فراموش كرده بود پالك ماشين را مخدوش كند 
و همين باعث شد كه شماره ماشين در دوربين ثبت شود. با 
اين سرنخ، راننده دستگير شد و در بازجويي ها 3همدستش 
را به پليس معرفي كرد. وي گفت كه با همدســتي 3نفر از 
دوســتان و بچه محل هايشان نقشه ســرقت طالي زنان را 
كشيده اند و تنها زن عضو گروه، در 2 يا 3 سرقت همراه شان 
بوده و اطالعي از مخفيگاه وي ندارد. با اعتراف وي، 3مرد ديگر 
كه عضو اين باند بودند دستگير شدند و زن جوان نيز تحت 
تعقيب پليس پايتخت قرار گرفت. متهمان دستگير شــده 
اگرچه در ابتدا اصرار داشــتند كه بي گناهند اما در مواجه 
حضوري با شاكيان لب به اعتراف گشودند و به نقشه مجرمانه 

خود اعتراف كردند.

همسايه قديمي، عامل سرقت از انباري ها

سارقاني كه در فضاي مجازي به اسپايدرمن 

معروف شده بودند دستگير شدند

زيرساخت هاي افزايش سرويس دهي متروي هشتگرد فراهم شود
شــركت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »متروي هشــتگرد نبايد با عجله افتتاح مي شد« در 
ستون با مردم روز 11بهمن پاســخ داده است: ضمن تشكر از مسافر 
گرامي و سپاس از آن روزنامه وزين به خاطر انعكاس ديدگاه ها و نقطه 
نظرات خوانندگان و ظرفيت ايجاد شده جهت تعامل و پاسخگويي به 
شهروندان و مسافران محترم به اطالع مي رساند؛ شركت بهره برداري 
مترو امكانات الزم براي افزايش ســطح سرويس دهي خط هشتگرد 
از قبيل راهبر،  قطار و.... را مهيا كرده اســت و در بخش اختيارات اين 
شركت مشكلي براي ارتقاي وضعيت فعلي وجود ندارد، اما آماده سازي  
بيشتر بسترهاي فني و تجهيزاتي براي اين منظور در اختيار شركت 
عمران شهر جديد هشتگرد بوده كه پس از تامين و تدارك زيرساخت 
مربوطه، نسبت به افزايش ساعات سرويس دهي و همچنين كاهش 

كندي حركت قطارها به مسافران گرامي اطالع رساني خواهد شد.

از واكسن انتظار معجزه نداشته باشيم 
ادامه از  بنابراين نبايد به تبليغات شركت هاي مختلف 

سازنده واكسن گوش داد، هر كشوري الگوهاي صفحه اول
خودش را درنظر مي گيــرد و نگراني اش اگر بيشــتر از رســانه ها و 
شركت هاي ديگر نباشد، كمتر نيست. متولي اين مسائل، نظام درمان 
اســت؛ هر چند كه اين مســائل به اعتماد مردم به نظام سالمت گره 
مي خورد. ناكارآمد كردن نظام سالمت در اپيدمي ها مانند سم عمل 
كرده و هيچ كمكي به جامعه و مردم نمي كند. به هر حال جايي مثل 
وزارت بهداشت و سازمان هاي مرتبط كه توليت نظام سالمت را بر عهده 
 دارند، اقدامات شان در سطح ملي است. بنابراين بهتر است در اين باره با 
مردم صحبت و درباره مراحل واكسيناسيون گزارش هاي شفافي داده 
شود. از سوي ديگر مردم هم اطالعات شان را از منابع رسمي دريافت 
كنند. مسئله اينجاست كه واكسيناسيون جمعي با واكسيناسيون فردي 
متفاوت است. ممكن است افراد براي خريد واكسني مثل آنفلوآنزا به 
داروخانه بروند و هر مدلي كه مدنظرشان باشد بخرند، اما در ارتباط با 
واكسيناسيون جمعي اينطور نيست و بايد نگاه جامع و كلي باشد. نبايد 
فريب تبليغات نسنجيده را خورد. اينكه بايد از فالن شركت خريده شود 
و اگر از شركت ديگري خريده شود، فالن اتفاق مي افتد، محلي از اعراب 
ندارد. بايد اين را بدانيم كه قرار نيســت واكســن كرونا معجزه كند. 
كشورهاي زيادي واكسيناسيون هاي گسترده اي انجام داده اند، اما آمار 
فوتي  آنها همچنان باالســت. مثل انگلســتان كه تا بــه حال حدود 
12ميليون نفر را واكسينه كرده   اند اما فوتي هاي روزانه شان حدود هزار 
مورد است، يا در ايتاليا نزديك به 2.5ميليون نفر واكسينه شده اند اما 
باالي 300مورد مرگ در روز دارند. آلمان هم همينطور. حتي برخي از  
كشورها قبل از واكسيناسيون تعداد فوتي هايشان كمتر بود. بنابراين 
مردم فكر نكنند بعد از واكسيناسيون قرار است اتفاق ويژه اي بيفتد. 
درست است كه واكسن، زنجيره انتقال را قطع مي كند اما اينكه بگويند 
اگر واكسن بود فالن بازيگر يا بازيكن فوتبال جانش را از دست نمي داد، 
درست نيست. هم اكنون نزديك به 125ميليون نفر در دنيا واكسينه 
شده اند، اما موارد مرگ، تغيير چشمگيري نداشته است. اين بدان معني 
است كه بيشــتر از اينكه نگران نوع واكسن باشــيم، بايد به اقدامات 
حفاظتي توجه و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنيم. رعايت  مسائل  
بهداشتي بايد تا زماني كه 70درصد جمعيت كشورها با واكسيناسيون، 
ايمني جمعي پيدا نكرده اند ادامه داشته باشد. بنابراين واكسيناسيون 

تنها محدود به يك منطقه و كشور نمي شود.

ســارق جوان با ديــدن دوربين مداربســته در انباري 
ساختماني، آنجا را آتش زد تا ردي از خودش باقي نگذارد 

غافل از اينكه خيلي زود دستگير خواهد شد.
به گزارش همشهري، نهم دي ماه امسال مأموران پليس 
در جريان ســرقت از انباري هاي ســاختماني در شرق 
تهران قرار گرفتند و راهي آنجا شــدند. نكته عجيب در 
اين سرقت اين بود كه سارقان پس از خالي كردن چند 

انباري، يكي از آنها را به آتش  كشيده بودند.
با حضور مأموران در محل، تحقيقات براي كشف راز اين 
سرقت شروع شد. بررسي ها نشان مي داد سارقان پس از 
ورود به پاركينگ اين ساختمان، سراغ انباري ها رفته و 
لوازم داخل آنها را دزيده بودند. به نظر مي رسيد كه آنها 
از قبل با اين ساختمان آشــنا بوده اند، زيرا طوري وارد 
آنجا شده بودند كه هيچ ردي از خودشان باقي نگذاشته 
بودند و كسي متوجه حضورشان نشده بود. اما اينكه آنها 
چرا يكي از انباري ها را آتش زده بودند، ســؤالي بود كه 
پاسخ آن خيلي زود كشف شــد. مأموران متوجه شدند 

كه انباري آتش گرفته مجهز به دوربين مداربسته بوده و 
سارقان احتماال پس از باز كردن در آن و ديدن دوربين 
شوكه شده و براي اينكه ردي از خودشان به جا نگذارند، 

آنجا را آتش زده اند.
در اين شرايط تحقيقات براي شناسايي آنها ادامه يافت 
و معلوم شــد كه قبل از اينكه دزدان انباري را به آتش  
بكشند، تصوير آنها ضبط شده بود. اين تصاوير بازبيني 
شد و چهره دزدان كه 3نفر بودند به دست آمد و ساكنان 
ساختمان وقتي چشمشــان به اين تصاوير افتاد، يكي 
از سارقان را شــناختند. اين مرد مدتي قبل در همين 
ساختمان سكونت داشته اما پس از مدتي آنجا را ترك 

كرده و به محل ديگري نقل مكان كرده بود.
با اين سرنخ، دســتور بازداشت دزد آشــنا صادر شد و 
مأموران با پرس و جو از همســايه ها موفق شدند محل 
زندگي جديد او را شناسايي كنند. متهم در يك عمليات 
ضربتي دستگير شد و اعتراف كرد كه با همدستي 2نفر از 
دوستانش دست به اين سرقت زده و از آنجا كه از قبل با 

موقعيت ساختمان آشنا بوده، به راحتي وارد آنجا شده و 
نقشه سرقت را عملي كرده بودند. اين مرد مدعي شد كه 
پس از سرقت، اموال مسروقه را به يك مالخر فروخته اند 
كه با اعترافات او مأموران موفق شدند دومين همدست 

او را نيز دستگير كنند.
به گفته ســرهنگ علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم 
پليس آگاهي تهــران، پس از اعترافــات متهمان، آنها 
در اختيار مرجع قضايي قــرار گرفتند و تحقيقات براي 

دستگيري سومين سارق ادامه دارد.

   بازگشت از استانبول و بازي در نقش توريست
يكي از اعضاي اين گروه نقش توريست را بازي مي كرد. او به محض اينكه به عنوان مسافر سوار 
خودروي همدستانش مي شد شروع مي كرد به زبان تركي استانبولي صحبت كردن. او مي گويد 
كه مدتي در كشور تركيه زندگي و كار مي كرده است. اما به دليل شرايط مالي بدي كه داشته به 

ايران برگشته و با همدستي بچه محل هايش نقشه تبهكاري كشيده است.

ايده چنين نقشه اي چطور به ذهنت رسيد؟
وقتي تركيه بودم، از اين موارد زياد مي ديدم. چون در استانبول توريست زياد است، خيلي از اين اتفاقات 
مي افتد. چندبار به عنوان مسافر سوار ماشيني بودم كه فردي در نقش توريست سوار بر خودرو  شد و  گفت 
دالر يا يورو دارد و با اين ترفند از مسافر زني كه سوار ماشــين بود كالهبرداري كرد. درصورتي كه كامال 
مشخص بود دالر و يوروها تقلبي هستند. به اين ترتيب وقتي به تهران برگشتم موضوع را با بچه محل هايم 

در ميان گذاشتم. آنها هم قبول كردند و به اين ترتيب نقشه را كشيدم و به مرحله اجرا رسانديم.
تمام طعمه هايتان به راحتي فريب مي خوردند و با شما وارد معامله مي شدند؟

خيلي هم راحت نبود. ما بايد نقش بازي مي كرديم تا مسافر زن فريب مي خورد. اكثر آنها باورشان مي شد 
و كوچك ترين شكي به ما نمي كردند. البته نقشه ما حساب شده بود. خيلي حواس مان بود طوري نمايش 
را اجرا كنيم كه ســوژه به تك تك ما اعتماد كند. با اين حال يكي، دو نفر از آنها حاضر به معامله نشدند. 
درصورتي كه طالهاي زيادي همراه شان بود. در اين شرايط ناچار شديم با زور و چاقو، طالهايشان را سرقت 

كنيم.  بعد از دزدي هم آنها را كنار خيابان يا بزرگراهي خلوت رهايشان كرديم.
خودت مسلط به زبان تركي استانبولي بودي؟

من مدتي در تركيه زندگي كردم. يعني رفتم براي زندگي و كار. اما كار خوبي گيرم نيامد. از طرفي مشكالت 
مالي گريبانگيرم شد تا جايي كه تصميم گرفتم به ايران برگردم. در مدتي كه آنجا بودم به خوبي تركي را 
ياد گرفتم. يكي از همدستانم نيز قبل از سرقت، لغات و اصالحات شان را خواند. من هم به او آموزش دادم 
چون قرار بود نقش مترجم را بازي كند. شايد باورتان نشود اما قبل از اجراي نقشه، حسابي تمرين كرده 
بوديم تا همه  چيز به خوبي پيش برود. البته در يك مورد فقط نقش توريست عرب را بازي كردم چون كمي 
زبان عربي هم بلدم؛ اما فقط همان يك بار بود زيرا مي ترسيدم نمايش مان به خوبي اجرا نشود؛ من به زبان 

تركي مسلط ترم.
با زني كه عضو گروه تان بود چطور آشنا شديد؟

او زن مورد عالقه يكي از اعضاي باند بود. در 3-2 مورد همراه مان بود. بعد با دوستم دعوايش شد و ارتباط شان 
به هم خورد. من و مترجم عضو ثابت اين گروه بوديم. 2همدست ديگرمان نيز چرخشي بودند. گاهي با يكي 
از آنها كه راننده پژو بود مي رفتيم و گاهي هم با ديگري كه راننده سمند بود. همه  چيز خوب پيش رفت و ما 
حساب همه جا را كرده بوديم تا گير نيفتيم اما يكي از همدستان مان)راننده سمند( در سرقت آخر فراموش 

كرد پالك ماشينش را بپوشاند كه همين حواس پرتي او كار دست مان داد و باعث شد دستگير شويم.
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نامزدهاي بخش شعر نو
»ازنوتازهشويم«،محمدباقركالهياهري،نشرآرادمان

»اماننامه«،سيداكبرميرجعفري،نشرقو
»ب«،م.مويد،نشرفرهنگايليا

»پرندهبيآسمان«،محمدرضاروزبه،نشرآرياشهر
»مرگچهسادهشروعميشود«،سعيدههاشمي،انتشاراتفصلپنجم

 نامزدهاي بخش درباره شعر
»زندگيسعديشيرازي«،جوادبشري،نشرخاموش

»سّرسخناننغزخاقاني«،محمدرضاتركي،انتشاراتسمت
»طرحهاوساختارهايتازهوابتكاريدرشعرمعاصرايران«،محمدرضاروزبه،نشرروزگار

»واجشناسيشاهنامه«،جاللخالقيمطلق،انتشاراتمحمودافشارونشرسخن

نامزدهاي شعر كالسيك
»دلمبرايخزرشورميزند«،سجادحيدريقيري،مركزفرهنگيادبستان

»روزهايبعدازاين...«،ليالمهذب،انتشاراتفصلپنجم
»مرورپنجرهها«،سيدوحيدسمناني،انتشاراتشهرستانادب

»ناچارانه«،محمدرهام،انتشاراتفصلپنجم
»نورهان«،محمدرضاتقيدخت،انتشاراتسورهمهر

تئاتر

معرفينامزدهاي
3بخشتئاترفجر

نامزدهاي 3 بخش »ديگرگونه هاي اجرايي«، 
»تئاتر خياباني« و »سرباز انقالب« سي و نهمين 
جشــنواره تئاتر فجر معرفي شدند. به گزارش 
همشهري، در روزهاي پاياني جشنواره سي ونهم 
تئاتر فجر، هيأت داوران هــر يك از بخش ها، 
نامزدهاي خــود را براي دريافــت جايزه اين 
دوره از جشــنواره معرفي مي كنند. در بخش 
ديگرگونه هاي اجرايي مهيــار جوادي ها براي 
»تناسخ«، رضا ســعيدي براي»حياط ناتمام 
خانه ورنوســفادراني«، گلنوش قهرماني براي 
»15ثانيه« و پويان محمودي براي »15ثانيه« 
معرفي شدند و در بخش ويژه »سرباز انقالب« 
)نمايش هاي خياباني( در بخش  موسيقي مازيار 
اسدزاده و اميد كرمي براي نمايش »او پهلوان 
اكبره«، محمد نادري براي نمايش»انگشتري« 
و مهدي كرمي بــراي نمايش »قاصد« معرفي 
شــدند. در بخش طراحي فضا ســيدمهرداد 
كاووسي براي »زهي خيال باطل«، نسا سليماني 
و عليرضا آقايي براي »انگشتري« و سعيد باديني 
براي »ژنرال« معرفي شدند. در بخش بازيگري 
زن و مرد نيز آرزو جعفري براي »قاصد«، نجمه 
محرابي خوزاني براي »زندگي با طعم باروت« و 
نرگس خاك كار براي »آن سال ها« و همچنين 
مهرداد كاووســي باز هم براي نمايش »زهي 
خيال باطل«، سعيد براتي براي »انگشتري«، 
مرتضي مودي براي »ژنرال«، سيدپويا امامي 
براي نمايش »زندگي با طعم باروت« و مصطفي 
كوليوندي براي »آن ســال ها« معرفي شدند. 
هيأت داوران در بخش كارگرداني امين پورمند 
براي »سرباز «، مجتبي خليلي براي »زندگي با 
طعم باروت«، سيدمهرداد كاووسي براي نمايش 
»زهي خيال باطل«، سيدپويا امامي براي »پيله 
انقالب« و سعيد باديني براي نمايش »ژنرال« 

معرفي شدند.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

موسيقي

6اجرااز4كشور

فهرســت نامزدهاي پانزدهمين جشنواره 
شعر فجر از نگراني هاي دوستداران جشنواره 
مي كاهد و نشــان مي دهد كارهــا به دقت 
بررسي شده اند و كمتر اثري از چشم داوران 

جشنواره دور مانده است.
انتخاب هــاي جشــنواره پانزدهم شــعر 
فجر بيشــتر بر مدار اعتــدال و اعتبار بوده 
و جشــنواره به ســراغ نام هايي رفته است 
كه كارنامه اي روشن در شــعر امروز دارند، 
چــه شــاعران نســل هاي گذشــته مثل 
محمدحسين مهدوي سعيدي )م. مؤيد( و 
محمدباقر كالهي اهري كه هر دو شاعراني 
پيشكسوت و صاحب سبك در شعر آزاد به 
شمار مي روند تا شاعران نسل هاي بعد مثل 
محمدرضا روزبه و ســيداكبر ميرجعفري 
كه حركت هايشان در شــعر از غزل به شعر 
نيمايي و آزاد، آرام و روشــمند بوده است. 
حتي وقتي به شــاعران جوان تر مي رسيم 
نيز مي بينيم كه اعتبار و اعتدال شــاعران 
مدنظر داوران بوده اســت، شــاعري مثل 
وحيد ســمناني در غزل هميشــه بر مدار 
اعتدال گشــته و محمد رضا تقي دخت نيز 
شاعري روشمند به شــمار مي رود. تقريباً 
همه شاعراني كه ذكرشــان گذشت به جز 
شــعر در حوزه هاي ديگر ادبيات، از نقد تا 

تصحيح متون، نيز آثــاري درخور توجه و 
تأمل دارند و در حقيقت شاعري بخشي از 
شخصيت ادبي شان به شمار مي رود. به نظر 
مي رسد انتخاب داوران بيشتر از آنكه ناظر 
به شعرهاي شاعران باشد، ناظر به كارنامه 
ادبي  و جايگاهشــان در ادبيات امروز بوده 
است. همين حكم درباره هادي خورشاهيان 
كه كتاب هاي بسياري در شعر و داستان و 
ادبيات كودكان و نوجوانــان دارد و مجيد 
صالحي كه شــماري از ترانه هــاي پراقبال 
سال هاي اخير را ســروده است، نيز صادق 

است.
جشــنواره در بخش درباره شــعر كه ويژه 
پژوهش هاي ادبي است نيز نام هاي معتبري 
را نامزد كرده است، نام هايي كه سال هاست 
در عرصه هاي دانشــگاهي حــوزه ادبيات 
مشــغول پژوهش بوده اند مثل محمدرضا 
تركي و محمدرضا روزبه كه آثار يكي درباره 
خاقاني  كم كم دارد به مرجعيتي انكارناپذير 
مي رسد و پژوهش هاي دومي جزء متن هاي 
درسي معتبر دانشــگاهي در حوزه ادبيات 
معاصر بوده اســت و جواد بشــري استاد 
جوان دانشــكده ادبيات دانشگاه تهران كه 
كارنامه اي محترم در حوزه پژوهش داشته 
و در سعدي پژوهي از بهترين هاي سال هاي 
اخير بوده اســت. مهم تر از همه اين نام ها 
استاد جالل خالقي مطلق شــاهنامه پژوه 
بزرگ معاصر اســت كه اعتبــار نامزدهاي 

بخش درباره شعر را دوچندان مي كند.
در عين حال نبايد بي توجه از كنار نامزدهاي 
ديگر بخش شــعر آزاد و شــعر كالسيك و 
ترانه مثل محمــد رهام، ســجاد حيدري 
قيري، ســعيده هاشــمي، ليــال مهذب و 
وحيده سادات ميرهادي نيز گذشت كه در 
كنار نام هاي بزرگ قرار گرفته اند و نشــان 
از توجه داوران به شــاعراني است كه كمتر 
شناخته شده اند. نيز نبايد از نظر دور داشت 
كه انتخاب هــاي جشــنواره كمتر متوجه 
شعر پيشــرو بوده اســت و نام ناشراني كه 
معموالً آثار متفاوتي در حوزه شــعر منتشر 
مي كنند و شاعراني كه جريان متفاوت شعر 
را نمايندگي مي كنند، در ميان نامزدها به 
چشم نمي خورد. رويكردي كه در جشنواره 
شــعر فجر بي سابقه نيســت و از عموميت 
آن به عنوان جشنواره اي ملي كه بايد ناظر 
به همه آثار منتشر شــده در حوزه ادبيات 
باشد، مي كاهد. شــايد پرهيز از حاشيه ها و 
اعتراض هاي ازلي ابدي منتقدان جشنواره 
سبب شده است كه سياستگذاران از رفتن 

به سمت نام هاي متفاوت پرهيز كنند.
با اين همه بايد منتظر اعالم برگزيدگان ماند 
كه معلوم شود از ميان نامزدها چه كساني 
انتخاب مي شــوند و مي توانند سرو بلورين 
جشنواره شعر فجر را از آِن خود كنند، يكي 
از نام هاي شناخته شــده حــوزه ادبيات يا 

شاعراني كه چندان نام آشنا نيستند.

در اين دوره از جشــنواره موسيقي فجر كه به شــكل مجازي برگزار 
مي شــود، 6گروه از 4كشــور اتريش، آلمــان، ايتاليا و كوبــا در اين 
دوره از جشــنواره اجرا مي كننــد. به گزارش همشــهري، تكنوازي 
ويلنســل مارتين ملندز از كوبا، دوئت ســان موس)دونوازي گيتار/

ويلنســل( از اتريش، دوئت ويال مادلنا)دونوازي آكاردئون/ كالرينت/ 
ساكسيفون( از اتريش، تريوي جز فولبرشت)سه نوازي ساكسيفون/
آوا و الكتريك/ گيتار( از آلمان، تكنوازي پيانو موريس ارنست از آلمان 
و دوئت فراتا دي پالما)دونوازي پيانو/ويولن( از ايتاليا اجراهاي بخش 
بين الملل هســتند. اجراهاي تكنوازي ويلنسل مارتين ملندز از كوبا، 
دوئت ســان موس)دونوزاي گيتار و ويلنســل( از اتريش، دوئت ويال 
مادلنا)دونوازي آكاردئون و كالرينت و ساكسيفون( از اتريش، تريوي 
جز فولبرشت)سه نوازي ساكسيفون، آوا و الكتريك و گيتار( از آلمان 
در كشور مبدا به طور اختصاصي براي اين دوره از جشنواره ضبط شده 

است.
تيمو فولبرشت هنرمندي است كه موسيقي َجز را با عناصر موسيقي 
نو، الكترونيك و آهنگسازي درهم آميخته است. او تاكنون، در 22آلبوم 
نواخته و در صحنه هاي برجســته اي چون ويلج ونگارد، فســتيوال 
زمستاني جِز نيويورك و لينكولن ســنتر اجرا داشته است. همچنين 
تئو بلكمان، نامزد جايزه  گرمي، خواننده  َجزء و آهنگساز موسيقي نو و 
بداهه نوازي زبردست است.  دوئت سان موس، با كشف امكاناتِ  سازي  
خود به شــيوه اي گيرا و روح نواز، در پي آفرينــش محيط هاي آوايي 
منحصر به فرد است. اعضاي اين دوئو، فيليپ ارزموس، نوازنده گيتار و 
الكترونيك و كلمنس زاينيتسا، نوازنده ويلنسل و الكترونيك، خود را به 
هيچ يك از استانداردهاي موسيقايي محدود نكرده اند و بيشتر به توليد 

صداهاي شورانگيز جديد در سبك هاي متفاوت و متضاد مي پردازند.
نيكوال زاريچ، نوازنده    آكاردئون به  شيوه  نوازندگي پرشور و هنرمندانه 
شهره اســت و فرانز اوبرتالر، نوازنده  زبردســت و پرتجربه كالرينت 
و ساكســيفون را به تنوع آهنگســازي و ظرافت هــاي نوازندگي  اش 
مي شناسند. اين دو نوازنده  خبره، به ســبب دوستي و نزديكي حس 

و حال موسيقايي در كنار هم دوئوي »ويال مادلنا« را تشكيل دادند.
موريتس ارنست در سال 1986در آلمان متولد شد و از 4سالگي نواختن 
پيانو را آغاز كرد. بعد از اتمام دبيرستان، فراگيري اين  ساز را در مدرسه 
موســيقي دتمولر ادامه داد و در آنجا موسيقي شناسي خواند و در آن 
دوران، جوايز متعددي نيز كسب كرد. جيانا فراتا از نوجواني يادگيري 
پيانو را آغاز كــرد. او تاكنون در رقابت هاي داخلــي و خارجي زيادي 
شركت كرده. نخستين بار، رهبري اركســتر را در سال 1998تجربه 

كرد و از آن زمان تاكنون با اركسترهاي مهم زيادي همكاري داشته. 
مارتين ملندز، كه يكي از خالق ترين نوازندگان ويلنســِل  نسِل خود 
محســوب مي شــود. از همان اوايل كودكي فراگيري ويلنسل را در 
كنسرواتوآر »آمادئو روالن« آغاز كرد و سپس در مؤسسه  عالي هنر در 

هاوانا، كوبا ادامه داد. 

 جشنواره شعر فجر سراغ نام هايي رفته است كه
و كارنامه اي روشن در شعر امروز دارند در غيبت شاعران پيشر

 نامزدهاي بخش شعر محاوره
»تقصيردنيابودوتهرونش«،هاديخورشاهيان،انتشاراتآرادمان

»چهاردهشب«،مجيدصالحي،نشرشاني
»هرچهبود،آبينبود«،وحيدهساداتميرهادي،انتشاراتفصلپنجم
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اجراهاي بخش بين الملل موسيقي فجر معرفي شدند
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جوزف ناي
استاد دانشگاه هاروارد

   محورهاي پنجگانه تحريم

اقدام فوري براي خروج از پروژه هاي زيرساختي 1
روزنامه بيلد آلمان به نقل از منابع آگاه مدعي شــده اســت نخستين برنامه 
تحريمي اروپا براي توقف نقض حقوق بشر در روسيه، خروج فوري از مهم ترين پروژه هاي 
زيرساختي مشترك با مسكو است. در گزارش اين روزنامه مشخصا از خط لوله انتقال گاز 
در درياي بالتيك يادشده است؛ پروژه اي كه در صورت نهايي شدن، ساالنه ميلياردها دالر 
به درآمدهاي ارزي روسيه مي افزايد. از سوي ديگر تكميل اين پروژه، تضعيف اوكراين و 

افزايش نفوذ روسيه در آلمان را به دنبال خواهد داشت.

2 ممنوعيت ورود  سرمايه گذاران روسي به اروپا
همانطور كه انتظار مي رود بخشــي از شــبكه تحريم ها با هــدف افزايش 
نارضايتي هاي مردمي و در نتيجه، تحت فشار قرارگرفتن حكومت هدف طراحي مي شود. 
بر اين اساس پيش بيني مي شود اتحاديه اروپا در دومين گام، محدوديت هاي تدريجي 
را براي ارتباط شهروندان روسي با كشورهاي اروپايي برقرار كند؛ محدوديت هايي كه 
عمدتا با بخش هاي علمي و تجاري مرتبط هســتند. برخي محافل سياسي اروپايي به 
روايت روزنامه بيلد معتقدند فشارهاي اقتصادي بر روسيه، بدون تنگ شدن عرصه بر 

طبقه اوليگارشي نزديك به پوتين نتيجه اي نخواهد داشت.

3 اخراج نمايندگان روسيه از شوراي اتحاديه اروپا
پيش از اين نمايندگان روسيه در جريان بحران شبه جزيره كريمه در سال2014 
از شوراي اتحاديه اروپا اخراج شده بودند. اما اين پرونده در سال2019 پس از اعالم تعهد 
مسكو به خروج از شرق اوكراين و پذيرش احكام دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا خاتمه 
يافت و نمايندگان روسي بار ديگر به اين شورا بازگشتند. اگرچه در نگاه اول، ممكن است 

حضور يا عدم حضور نمايندگان روسيه در چنين شورايي فاقد اهميت اساسي باشد، اما 
تجربه تاريخي نشان داده كه اخراج نمايندگان روسيه، پيام هاي نگران كننده اي براي 
بازارهاي اين كشور ارسال مي كند. بنابراين بررسي مجدد اين پرونده از سوي اتحاديه 

اروپا خبر خوبي براي مسكو نيست.

4 ممنوعيت فعاليت شركت هاي دولتي روسيه در آلمان
طي سال هاي اخير، رهگيري شبكه هاي مالي روسيه براي حمايت جريانات راست 
افراطي در اروپا به يكي از موضوعات جنجالي در رسانه هاي اين قاره تبديل شده است. 
در جريان يكي از آخرين افشاگري هاي رسانه اي مشخص شد رهبران حزب راست گراي 
لگانورد در ايتاليا مستقيما از سوي برخي تاجران نزديك به سازمان اطالعات روسيه 
حمايت مي شوند. بايد توجه داشــت كه قدرت گرفتن راست گراها به معناي تضعيف 
همكاري هاي مشترك اتحاديه اروپاســت. به نظر مي رسد در صورت تشديد تنش ها، 
كشورهاي اروپايي فعاليت شركت هاي دولتي روســيه و يا مؤسسات وابسته به اين 
شركت ها را ممنوع خواهند كرد. البته روشن است كه پايگاه اصلي شركت هاي نفت و گاز 

روسيه در اروپا، آلمان است.

5 تحريم شخصيت هاي مرتبط با شركت هاي گازپروم و روس نفت
اين دو شركت از طريق فعاليت هاي تجاري در اروپا ساالنه صدها ميليون يورو 
درآمد ارزي كسب مي كنند. پيش از اين وزارت خزانه داري آمريكا برخي از شخصيت هاي 
ارشد اين دو شركت را در ليست تحريم هاي خود قرار داده بود اما دولت هاي اروپايي 
جديت چنداني براي اجراي اين تحريم ها از خود نشان نمي دادند. حاال شرايط تغيير كرده 
و اين تهديد نيز به يكي ديگر از گزينه هاي روي ميز اروپا عليه پوتين تبديل شده است. 
مجموعه اين تحريم ها در سايه حمايت هاي آمريكا مي تواند تجارت بين المللي روسيه را 

با مشكالتي بي سابقه روبه رو كند.

پوتين، كرونا و پروتكل هاي دردسرساز
محمد امين خرمي

روزنامه نگار

نتيجه شيوع كرونا براي والديمير پوتين، دوركاري 
اجباري بوده است. او يك ســال گذشته را به دور 
از دفتر كار خود در كاخ كرمليــن، و در اقامتگاه 
»نوو اوگايوو« در حومه غربي مســكو گذرانده؛ 
اقامتگاهي كه از سال2000 به بعد به عنوان اقامتگاه 
اصلي رئيس جمهور روســيه مورد استفاده بوده 
اســت. كرملين طي اين مدت، سختگيرانه ترين 
پروتكل ها را براي حفاظت از رئيس جمهور در برابر 
كرونا به اجرا گذاشته و او را عمال در يك محيط امن 
قرار داده است؛ چراكه در وضعيت فعلي اگر اتفاقي 
براي رئيس جمهور 68ساله روسيه بيفتد، بحران 
جانشيني روسيه را به كلي زير و رو خواهد كرد. به 
اعتقاد بسياري از تحليلگران، والديمير پوتين به 
عمد اجازه نداده هيچ فردي در اطراف او به قدري 
رشد كند كه توانايي مديريت امور در دولت روسيه 
را داشته باشد. او كه طي 2دهه گذشته حرف اول و 
آخر را در روسيه زده، با تغيير قانون اساسي زمينه 
را به گونه اي فراهم كرده كه تا سال2036 همچنان 

بتواند در قدرت بماند.
طي يك سال گذشته، مالقات ها با والديمير پوتين 
به شدت محدود و در بسياري از موارد ممنوع شده 
است. بهار امسال وقتي كه كرونا راهش را به همه 
كشــورها باز كرد، ديميتري پسكوف، سخنگوي 
كرملين، اعالم كرد كــه پروتكل هاي تازه اي براي 
حفاظت از پوتين به اجرا گذاشــته شده است. او 
گفت از همه افرادي كه قصد مالقات با رئيس جمهور 
را دارند تست كرونا گرفته مي شود و همه جلسات 
به رعايت فاصله گذاري اجتماعي انجام خواهد شد. 
ماجرا اما به همين جا ختم نشد. كرونا از ديوارهاي 
كرملين هم عبور كرد و همين زنگ خطر بزرگ را 
براي مقام هاي ارشــد دولت به صدا در آورد. خود 
پسكوف به كرونا مبتال شد. ميخائيل ميشاستين، 
نخست وزير و وزراي فرهنگ و مسكن هم به ويروس 
آلوده شدند. پيش از آن، پوتين در جريان بازديد 
از بخش كرونا يكي از بيمارســتان هاي مســكو، 
لباس مخصوصي به تن كرد و خبرســاز شد. خبر 
اصلي اما بعد از اين بازديد منتشــر شــد. رئيس 
بيمارســتان كه در جريان اين بازديد، تمام مدت 
همراه پوتين بود، خود به كرونا مبتال شــد و همان 
زمان در مورد وضعيت ســالمتي پوتين، شايعاتي 
مطرح شــد. از آنجا بود كه پروتكل هاي مربوط به 
ديدارهاي رئيس جمهور روســيه نيز به كلي تغيير 
كرد و نشســت هايي كه قرار بود با حضور شمار 
زيادي از مقامات برگزار شود، لغو شد. پوتين تنها 
در يك مورد در نشســت با اعضاي مجلس ســنا 
در كرملين شــركت كرد كه در آن نشســت هم، 
فاصله 10متري اعالم شده از سوي مسئوالن دفتر 
رياست جمهوري رعايت شد. ديگر نشست ها همه 

به صورت ويدئويي انجام شده است.
كاركنان دفتر رئيس جمهور به 2گروه تقسيم شده  اند؛ 
يك گروه در كرملين مستقر است و گروه ديگر به نوو 
اوگايوو منتقل شده. خبرنگاران هم ديگر امكان ورود 
به كرملين را ندارند. ساختماني در مجاورت اقامتگاه 
رئيس جمهور براي كاركنان دفتر رئيس جمهور درنظر 
گرفته شده و آنها اجازه خروج از محوطه را ندارند. چند 
خبرنگار و عكاس مقيم هم در اين ساختمان حضور 
دارند و تمامي مسائل خبري مرتبط با رئيس جمهور 
از مسير آنها انجام مي شود. هركسي قرار باشد وارد 
محدوده اقامتگاه شود، ابتدا از او تست كرونا گرفته 
مي شود. در صورتي كه تست فرد منفي باشد، براي 
مدت 2هفته در هتلي كه از قبل بــراي اين منظور 
درنظر گرفته شده، قرنطينه كامل خواهد شد. شرط 
تست كرونا و قرنطينه دوهفته اي طي ماه هاي گذشته 
براي همه افرادي كه با رئيس جمهور ديدار داشته اند 
رعايت شده اســت. حدود 4 ماه قبل، زماني كه قرار 
بود پوتين از گئورگي نيكالئويچ، دانشمند سرشناس 
روسي، تقدير كند نيكالئويچ را 2هفته قرنطينه كرده 
و سپس با هلی كوپتر و تحت تدابير امنيتي به محل 
اقامت پوتين منتقل كردند. بعد از آن بود كه پوتين 
بدون هيچ نگراني در مراسمي كه از سوي كرملين براي 
نيكالئويچ ترتيب داده شــده بود، يك مدال افتخار 
به او تقديم كرد. اواســط تابستان زماني كه واكسن 
روسي اسپوتنيك ساخته شد، دختر پوتين يكي از 
كساني بود كه 2دوز آن را دريافت كرد تا رئيس جمهور 
نشان دهد چقدر به كار دولتش اطمينان دارد. با وجود 
گذشت چندين ماه اما خبري از تزريق واكسن به خود 
پوتين نيست. سخنگوي كرملين چندي قبل در مقابل 
پرسش هاي متعدد خبرنگاران در مورد تزريق واكسن 
از ســوي پوتين گفت كه او هنوز واكسن نزده است. 
پسكوف به خبرنگاران گفت: »خب وقتي پاي شخص 
اول كشور در ميان باشد، پروتكل هاي خاصي هم به 

ميان مي آيد.«

كيوسك

روابط روسيه و اتحاديه اروپا بازهم 
در مســير بحران قرار گرفته است؛ گزارش

بحراني كــه همزمان با شكســت 
ترامــپ و بازگشــت دمكرات ها به كاخ ســفيد 
مي تواند به اجماعي غربي عليه مســكو تبديل 

شود.
 پايتخت هاي اروپايي »نقض حقوق بشر« توسط 
دولت روســيه را علت تشــديد بحران دانسته 
و به تندي از صدور حكم 3ســال زنــدان براي 
الكســي ناوالني، منتقد مشهور والديمير پوتين 
انتقاد كرده انــد. در مقابل اما به نظر نمي رســد 
كرملين اعتبــار خاصي براي ايــن مواضع قائل 
باشد. سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه روز 
جمعه و در جريان نشســت خبري مشــترك با 
جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا گفت: مســكو اجازه نمي دهد برنامه فشار 
اقتصادي و بي ثبات ســازي  امنيتي در پوشش 
نگراني هاي حقوق بشري عليه روسيه اجرا شود. 
شبكه الجزيره با اشاره به وضعيت روابط روسيه و 
اتحاديه اروپا گزارش مي دهد: نشست روز جمعه 
بورل-الوروف كه به منظور گفت وگوي مستقيم 
و كاهش اختالفات سياسي برگزار شده بود، خود 
به نقطه عطفي جديد در جريان تنش هاي ميان 

طرفين تبديل شد؛ به گونه اي كه نه تنها اظهارات 
بورل از سوي مقامات كرملين مورد استقبال قرار 
نگرفت، بلكه همزمان با حضور او در مســكو به 
3ديپلمات اروپايي براي خروج فوري از روســيه 

اولتيماتوم داده شد.
 كرملين مدعي است اين ديپلمات هاي آلماني، 
سوئدي و لهســتاني در اعتراضات خياباني براي 
حمايت از الكســي ناوالني حضور داشــته اند؛ 
ادعايي كه از ســوي طرف مقابل »توهين آميز 
و نگران كننده« توصيف شــده است. بورل پس 
از ترك روسيه در نخســتين اظهارنظر رسانه اي 
گفــت: روابط روســيه و اروپــا در »پايين ترين 

سطح« خود قرار دارد.

در مسير تحريم
اگرچــه مســئله حقــوق بشــر در تمــام 
موضع گيري هــاي رســمي اروپا عليه روســيه 
ديده مي شــود، اما به نظر مي رســد نگراني هاي 
ژئوپولتيك غرب نسبت به افزايش نفوذ روسيه، 
نقش پررنگ تري در شكل گيري تنش هاي اخير 
داشته است؛ عاملي كه با توجه به روي كار آمدن 
دولت هاي راست افراطي در اروپا مي تواند معادله 
قدرت را به شــكل بي ســابقه اي به سود مسكو 

تغيير دهد.
 در گزارش شبكه الجزيره آمده است: پايتخت هاي 
اروپايي پيروزي بايــدن را فرصتي تاريخي براي 

اجماع عليه پوتين و مهار قدرت روسيه به شمار 
مي آورند. بر اين اســاس در صــورت خودداري 
روسيه از هرگونه عقب نشــيني مقابل فشارهاي 
اروپا، تحريم هاي جديدي عليه اقتصاد اين كشور 
اعمال خواهد شــد؛ تحريم هايي كــه از حمايت 
احتمالي واشنگتن نيز برخوردار است. جالب آنكه 
در اين ميان، حتي آنگال مركل به عنوان رهبري كه 
همواره مخالف تشديد تنش ها ميان اروپا و روسيه 
بوده نيز به طور ضمني با اعمال تحريم هاي جديد 

عليه مسكو موافقت كرده است. 
مركل در آخرين مكالمه تلفني با امانوئل مكرون، 
رئيس جمهور فرانســه گفته: آلمان تمايلي براي 
گره زدن قرارداد خريد گاز از روســيه با وضعيت 
حقوق بشر در اين كشور ندارد. صدراعظم آلمان 
البته در همين مكالمه تأكيد كرده كه اروپا بايد 
گفت وگوهاي خود با روسيه را به دليل پرونده هاي 
ليبي، ســوريه و ممانعت از انتشــار سالح هاي 
كشــتار جمعي حفظ كند. به ايــن ترتيب قرار 
است وضعيت روابط با روسيه و احتمال طراحي 
تحريم هاي جديد عليه اين كشــور در نشســت 
4اسفند وزراي خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل 

مورد بررسي قرار بگيرد. 
بــه نوشــته خبرگــزاري يورونيــوز، نتايج اين 
بررســي ها، در جريان اجالس رهبــران اروپايي 
در فروردين ماه سال آينده به تصميمي جامع در 

رابطه با پرونده روسيه تبديل خواهد شد. 

اتحاديه اروپا 5 ابزار تحريمي جديد را به منظور فشار بر روسيه و تغيير مواضع اين كشور در دست بررسي دارد
بسته تحريمي اروپا در راه مسكو

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

دادگاه الهه؛ هزينه عدالت
 براي اسرائيل

بحران دوباره در مرزهاي آمريكا

تظاهرات ميانماري ها عليه كودتا

حكم اخير دادگاه جنايــات بين المللي الهه 
مبني بر صالحيت ديوان كيفري براي رسيدگي 
به پرونده هاي جنايي در داخل ســرزمين هاي 
اشغالي فلسطين، نگراني گسترده مقامات رژيم 
صهيونيستي را به دنبال داشته است. به روايت 
روزنامه العربي الجديد، صدور اين حكم مي تواند 
مقدمه اي براي پيگرد قانوني جنايات رخ داده 
توســط نيروهاي نظامي و امنيتي اسرائيل در 
فلسطين باشد. دولت نتانياهو در واكنش به اين 
حكم اعالم كرده است؛ مداخله هيچ دادگاهي غير 
از دستگاه قضايي رژيم صهيونيستي در مسائل 

سرزمين هاي اشغالي را به رسميت نمي شناسد.

نيويورك تايمز نوشته كه با توقف سياست هاي 
سختگيرانه دولت ترامپ و اعالم سياست هاي 
جديد دولت بايدن براي پذيرش مهاجران، صدها 
مهاجر غيرقانوني در پشت مرزهاي آمريكا در 
خاك مكزيك تجمع كرده اند. هزاران نفر هم كه 
در كمپ هايي در نزديكي مرز زندگي می كردند، 

به سمت مرز به راه افتاده اند.  

ده ها هزار نفر از ساكنان شهر يانگون، بزرگ ترين 
شــهر ميانمار در اعتراض بــه كودتای اخير 
نظاميان در اين كشور تظاهرات كردند. به نوشته 
اينديپندنت، اين راهپيمايی با وجود موج بازداشت 
مخالفان و اختالل شديد در دسترسی به اينترنت 
انجام شده است. گزارشي مبنی بر درگيري ميان 

مردم و نيروهاي امنيتي منتشر نشده است.

نگاه

اتحاد با ژاپن؛ اولويت دولت 
بايدن براي مهار چين

مديريــت رابطه چين و آمريــكا، يكي از 
چالش هاي اساسي رياست جمهوري جو 
بايدن خواهد بــود. رئيس جمهور جديد 
آمريكا، وارث رابطه اي است كه به پايين ترين سطح در 50سال گذشته 
رسيده است. برخي دونالد ترامپ را مقصر آن مي دانند، اما گناه او فقط 
دميدن به آتش اختالف 2كشور بود؛ در واقع اين رهبران چين بودند 

كه اين آتش را برافروختند.
در طول يك دهه گذشــته، رهبــران چين، سياســت  ماليم دنگ 
شيائوپينگ، معمار اصالحات اين كشور را كنار گذاشتند. سياست  او 
اين بود: »قدرت خود را پنهان كنيد، منتظر زمان مناسب بمانيد.« آنها 
با اقداماتي مانند ساخت جزاير مصنوعي در درياي جنوبي چين، نفوذ 
به آب هاي اطراف ژاپن و تايوان، درگيري با هند در امتداد مرز هيماليا 
و فشار اقتصادي به استراليا، چهره ديگري از خود در جهان به نمايش 
گذاشته اند. در زمينه تجارت، چين با حمايت مالي از شركت هاي دولتي 
خود و اجبار شركت هاي خارجي به انتقال مالكيت معنوي به شركاي 
چيني شــان، تالش كرد كه معادله ها را به نفع خود تمام كند. ترامپ 
با تعيين تعرفه براي واردات كاالهاي چيني، پاســخ ناشيانه اي به اين 
حركت داد، اما تصميم او براي تحريم شــركت هايي مانند هواوي كه 
قصد داشت با توسعه شبكه هاي 5G تهديد امنيتي براي آمريكا ايجاد 

كند، با حمايت قاطع هر 2حزب جمهوريخواه و دمكرات روبه رو شد.
با وجود ايــن رويارويي ها، آمريــكا و چين همچنــان در زمينه هاي 
اقتصادي و اكولوژيســتي به يكديگر وابسته هستند. واشنگتن بدون 
پرداخت هزينه هاي سنگين نمي تواند اقتصاد خود را به صورت كامل از 
پكن منفك كند. ارزش معامله هاي تجاري چين و آمريكا حدود 500 
ميليارد دالر در سال است. 2كشور همچنين تبادالت گسترده اي در 
زمينه دانشگاهي و گردشگري دارند. همچنين فراموش نكنيم كه چين 

در مقايسه با آمريكا، شركاي تجاري بيشتري در جهان دارد.

برخي كارشناسان كه نگاه خوش بينانه اي ندارند، معتقدند كه اصالح 
رفتار چين با توجه به ميزان جمعيت و رشــد اقتصادي ســريع آن، 
غيرممكن است. اما اگر پتانســيل متحدان آمريكا را درنظر بگيريم، 
مي بينيم كه مجموع ثروت آمريكا، ژاپن و اروپا بسيار بيشتر از چين 
اســت. اين موضوع، اهميت اتحاد آمريكا و ژاپن را براي ايجاد ثبات و 

توسعه شرق آسيا و اقتصاد جهان دوچندان مي كند.
دولتمردان آمريــكا زماني اميدوار بودند كه پكــن تبديل به عضوي 
مســئوليت پذير در نظام بين المللي شــود. اما شــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين، كشورش را در مســيري پرچالش هدايت كرد. 
حدود 20ســال پيش، آمريكا از عضويت چين در ســازمان تجارت 
جهاني حمايت كرد، اما پكن اين لطف واشنگتن را آنطور كه شايسته 

بود، پاسخ نداد.
منتقدان در آمريكا معموال بيل كلينتون و جورج دابليو بوش، رؤساي 
جمهور پيشين اين كشور را به دليل تســامح در مقابل چين محكوم 
مي كنند. اما همه  چيز به اين ســادگي نيست. درست است كه دولت 
كلينتون درهاي تعامل را به روي چين باز كرد، اما همزمان در راستاي 
تقويت اتحاد نظامي با ژاپن هم گام برداشت تا بتواند رشد ژئوپلتيك 
پكن را مهار كند. آن زمان 3قدرت بزرگ در شرق آسيا وجود داشت 
)آمريكا، ژاپن و چيــن( و پس از آنكه آمريكا متحــد ژاپن )به عنوان 
سومين قدرت بزرگ اقتصادي جهان( باقي ماند، 2كشور مي توانستند 

نفوذ چين را كنترل كنند.
كورت كمپل، مجري توانمند سياست هاي كلينتون، اكنون در دولت 
بايدن به عنوان هماهنگ كننده امور آسيا در شوراي امنيت ملي آمريكا 
معرفي شده است. از ســال 2000تاكنون، نگارنده و ريچارد آرميتاژ، 
معاون سابق وزارت خارجه آمريكا، مجموعه اي از گزارش ها را درباره 
رابطه استراتژيك توكيو و واشنگتن منتشر كرديم. در گزارش پنجم ما 
كه حدود 2 ماه پيش از سوي مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي 
آمريكا منتشر شد، اشــاره شــده كه ژاپن مانند خيلي از كشورهاي 
ديگر آسيايي دوست ندارد كه تحت نفوذ چين قرار بگيرد. اين كشور 
هم اكنون نقش اصلي را براي اتحاد ايفــا مي كند؛ تنظيم برنامه هاي 
منطقه اي، حمايت از توافق هاي تجارت آزاد و همكاري هاي چندجانبه 

و اجراي استراتژي هاي جديد براي ايجاد نظم در منطقه.
شينزو آبه، نخست وزير پيشين ژاپن، براي تقويت توان دفاعي كشورش 
تحت منشور سازمان ملل متحد، تفســير جديدي از اصل نهم قانون 
اساسي ژاپن )پرهيز از جنگ طلبي و داشتن نيروهاي مسلح( ارائه كرد. 
او همچنين بعد از خروج ترامپ از پيمان شراكت ترانس پاسيفيك، 
همچنان به اين معاهده تجارت منطقــه اي پايبند ماند. رايزني هاي 
چهارجانبه با هند و اســتراليا از ديگر سياست هاي آبه براي ثبات در 

منطقه اقيانوس آرام و هند بود.
خوشبختانه انتظار مي رود كه اين سياســت و رهبري منطقه اي، در 
دوران نخست وزيري يوشيهيده سوگا كه دبير ارشد كابينه آبه بوده 
نيز ادامه داشــته باشــد. همچنان، عاليق و ارزش هاي دمكراتيك 
مشــترك، پايه اصلي اتحاد ژاپن و آمريكا را تشكيل خواهد داد. يك 
نظرسنجي از مردم ژاپن نشان مي دهد كه اعتماد به آمريكا هيچ وقت تا 
اين اندازه باال نبوده است. جاي تعجب نبود كه سوگا يكي از نخستين 
رهبران جهان بود كه بايدن بعد از مراسم تحليف با او تماس گرفت تا 
نخست وزير ژاپن را از ادامه تعهد آمريكا به شراكت استراتژيك با اين 

كشور مطمئن كند.
اتحاد توكيو-واشنگتن همچنان در 2كشور طرفدار دارد، زيرا هر يك از 
طرفين مي دانند كه بيشتر از هميشه به يكديگر احتياج دارند. آمريكا و 
ژاپن در كنار هم مي توانند ترمز زياده طلبي هاي چين را بكشند و حتي 
در حوزه هايي مانند آب وهوا، تنوع زيستي، همه گيري كرونا و ايجاد 
نظم اقتصادي جهاني با پكن همكاري كنند. به همين دليل، همانطور 
كه دولت بايدن استراتژي هاي خود را براي كنترل رشد چين تغيير 

مي دهد، اتحاد با ژاپن به عنوان اولويت نخست او باقي خواهد ماند.
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مهم نيســت كــه عملكرد 
دادســتان هاي اســتيضاح 
دونالد ترامپ چقدر چشمگير 
باشد، چون همه در واشنگتن مي دانند كه استيضاح رئيس جمهور پيشين 

آمريكا، با تبرئه او به پايان مي رسد.
به گزارش الجزيره، شايد برخي چهره هاي سرشناس مثل نانسي پلوسي 
رئيس دمكرات مجلس نمايندگان با اين پيش بيني ها مخالف باشند اما 
مخالفت آنها واقعيت را تغيير نخواهد داد. پلوسي، همين هفته گذشته در 
پاسخ به شايعاتي درباره اينكه محاكمه ترامپ در سنا، شروع نشده به پايان 
رسيده اســت به خبرنگاران گفت: »آنها چيزي نمي دانند. پرونده هنوز 
مطرح هم نشده است.« اشاره پلوسي به سناتورهايي است كه قرار است 
پرونده استيضاح ترامپ، 21بهمن به آنها عرضه شود. ترامپ به خاطر آنچه 
تحريك به شــورش در كنگره در تاريخ 6 ژانويه خوانده شده در مجلس 
نمايندگان استيضاح شده است و حاال بايد قطعنامه آن در سنا مطرح شود.

براساس قانون، در سنا، رئيس جمهور تنها درصورتي در پرونده استيضاح 
محكوم مي شود كه دو سوم سناتورها، يعني 67نفر از آنها به محكوميتش 
رأي مثبت بدهند. واقعيت اين است كه دمكرات ها براي محكوم كردن 
ترامپ، به رأي 17سناتور جمهوريخواه نياز دارند و نيازي نيست كه آدم 
كارشناس مسائل سياسي باشد تا بگويد كه اين تعداد ازسناتورها در اين 
مجلس سنا قرار نيست به حزبشان پشت كنند و همراه با دمكرات ها به 
محكوميت ترامپ رأي بدهند. جو بايــدن رئيس جمهور آمريكا و ديگر 
رهبران دمكرات به خوبي از اين واقعيت آگاه هســتند و به همين خاطر 
مي خواهند محاكمه بسيار سريع به پايان برسد. جمهوريخواهان هم به اين 
مسئله آگاه هستند و آنها هم مي خواهند محاكمه سريع باشد. آنها البته 
محاكمه ترامپ را غيرضروري، مخالف قانون اساسي و ناعادالنه مي خوانند.

اما حتي اگر نتيجه از حاال مشــخص باشد، هر دو حزب تمام تالش خود 
را مي كنند تا روايت هاي سياسي خود را از آن داشته باشند و در مرحله 

بعد، با همين روايت ها بر انتخابات رياست جمهوري بعدي در سال2024 
اثر بگذارند.

قرباني سازي جمهوريخواهان
ترامپ و هواداران او احتماال از همين حاال متن بيانيه خود را براي بعد از 
اتمام محاكمه نوشــته اند. او احتماال مثل استيضاح قبلي، به دمكرات ها 
حمله خواهد كرد و مدعي خواهد شد كه اصال كار نادرستي نكرده بود كه 
بخواهد محاكمه شود. حمله به دمكرات ها، رسانه ها، شركت هاي بزرگ 
فناوري و دولت پنهان، به بهانه خاموش كردن ترامپ و جمهوريخواهان، 
به  رفتار محبوبي در حزب جمهوريخواه تبديل شده است. مسئله اين است 
كه اين رفتار تهاجمي، كامال كاراست و به خوبي توانسته است پايگاه رأي 
جمهوريخواهان را تكان بدهد.  البتــه بازي كردن نقش قرباني، مختص 
جمهوريخواهان نيست و دمكرات ها هم از اين حربه استفاده كرده اند و 
به نتيجه هم رسيده اند. براي نمونه، ايلهان عمر نماينده دمكرات مجلس 
نمايندگان، بعد از آنكه جمهوريخواهان درخواست كردند تا عضويت او 
در كميته روابط خارجي لغو شود، كارزاري براي جلب كمك هاي مالي 
به راه انداخت. در نامه اي كه اين كارزار ارسال كرده آمده است: »بگذاريد 
شفاف باشــيم: قطعنامه جمهوريخواهان براي كنار گذاشتن عمر ريشه 
در نژادپرستي، بيگانه ستيزي و تعصب ضدمسلمانان دارد و ما بايد با آن 

مقابله كنيم و آن را رسوا كنيم.«

چماق كيواِنان
پلوســي در صحبت هايش در ميان خبرنگاران، بعد از اينكه مسئله ايده 
شكست استيضاح را رد كرد گفت: » آنها اســتدالل خود را )براي اثبات 
گناهكاري ترامــپ( در دادگاه افكار عمومي مطــرح خواهند كرد،  براي 

فرزندانمان و تاريخ.«
به عبارت ديگر، پلوسي و دمكرات ها اين بحث را پيش مي كشند كه ترامپ 

و جمهوريخواهان، اسير فرقه هاي راســت افراطي اي هستند كه از گروه 
كيواِنان و ديگر تئوري هاي توطئه حمايت مي كنند. دادگاه، بدون شك 
تمام تمركز دمكرات ها را به خود جلب خواهد كرد چون آنها مي خواهند 
در انتخابات ميان دوره اي 2022، كنترل خود بر مجلس نمايندگان و سنا 

را حفظ كنند.
ارسال پيام ها در اين راســتا، از همين حاال شروع شده. كميته انتخاباتي 
دمكرات ها براي كنگره، همين هفته گذشــته تبليغاتي را منتشــر كرد 
كه در آن، جمهوريخواهان كه عليه اســتيضاح ترامپ موضع گرفتند را 
هدف قرار داده بــود. در اين تبليغ آمده اســت: »كيواِنان كنترل حزب 
جمهوريخواهان را به دست گرفته است. همينطور ترامپ، يعني كسي كه 
حمله اوباش به كنگره و قتل يك پليــس را تحريك كرد.« اين تبليغات، 
با واكنش جمهوريخواهان همراه بوده است. يك مقام كميته انتخاباتي 
جمهوريخواهان براي كنگره در پاسخ به اين تبليغات گفته است: »كامال 
اشــتباه اســت كه بگوييم اعضايي كه دمكرات ها هدف قرار داده اند از 
كيواِنان حمايت مي كنند.« اما دمكرات ها به خوبي يك گشايش سياسي 
را احساس مي كنند و به يك دستورالعمل براي مقابله با آنها رسيده اند: 
جمهوريخواهان را در مناطقي كه رقابت بســيار نزديك است در تنگنا 

بيندازيد و آنها را به ترامپ و شورش كنگره وصل كنيد.
در ماه هاي پيش رو، جمهوريخواهان از يك سو تالش مي كنند با عناصر 
افراطي درون حزب خود مقابله كنند و از ســوي ديگر خــود را قرباني 
فشارهاي بيش از حد دمكرات ها نشان خواهند داد كه مي خواهند ترامپ 
و هواداران او را خاموش كنند. دمكرات ها در دادگاه ترامپ در سنا، تالش 
خواهند كرد تا تصوير ساختگي خود-»جمهوريخواهان همان كيو اِنان 
هستند«- را جا بيندازند و همين رويكرد و فشار حداكثري را تا انتخابات 
بعدي حفظ كنند. به همين خاطر است كه دادگاه ترامپ در سنا، فارغ از 
اينكه او محكوم شود يا نه، پيامدها و مفاهيمی عميق تر از خود پروسه آن 

دارد و بايد به آن، از اين منظر نگاه كرد.

پشت پرده 
استيضاح ترامپ
احتمال محكوميت ترامپ در سنا بسيار 

كم است، به همين خاطر، سياستمداران از 
استيضاح او براي اهداف سياسي در آينده 

استفاده مي كنند

جواد نصرتي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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همين چنــد روز پيش بود كه كليپــي ديدم از يك 
استندآپ كمدي، از فردي گمنام در فرحزاد تهران. 
البته شايد اين كليپ براي مدت ها پيش بوده باشد، 

اما من آن را تازه ديده باشم، يا اينكه تازه منتشر 
شــده باشــد. در جمع خودماني، يك جوان 
خوش اســتعداد، بخش خبري بيست و سي 

تلويزيون و بخش هاي خبري 2 تا از شبكه هاي معروف ماهواره اي 
را مرور و البته نقد كرده و انصافاً هم سنگ تمام گذاشته بود و با 
خونسردي پايان ناپذير، همه را نقد كرده بود. كلي حالم خوش شد 
با اين كليپ و البته كلي هم دلم خنك شد. چرا كه در نهايت، نگاه 
انتقادي ام به اين برنامه هاي خبري هم التيام پيدا كرد؛ ولي اين بار 
با روي خوش و لب خندان. به راستي كه طنز، چه قدرت بااليي 
دارد و چه ژانر فراموش شده اي اســت؛ اما چرا؟ با هم داليلش را 

بازخواني مي كنيم.
يك بــار دوســتي جامعه شــناس، دربــاره يكــي از 

استندآپ كاران ســنتي آذري زبان، به اسم اسماعيل 1
حيدري، جمله ماندگاري گفته بود. و اين كه بنده خدا، بيشتر از 
صد  جامعه شناس ، نخبه اجتماعي و فرهنگي، براي فرهنگ و 
نگاه اجتماعي و اصالح اجتماعي جامعه ما مفيد است. اسماعيل 
حيدري معموالً به ســبكي طنز و كاماًل فكرشــده، رفتارهاي 
ضد اجتماعي مردم را نقد مي كرد؛ طوري كه به آنها بر نمي خورد 
و تازه، كلي هم مي خنديدند. بله، طنز مي تواند اصالح اجتماعي 

جدي به همراه داشته باشد.
كاركــرد بعدي طنــز، كاركرد حال خوب آن اســت. 

روانشناسان ثابت كرده اند كه منفي نگري، رفتاري كاماًل 2
طبيعي ، معمولي و ذاتي در انسان است. يعني انسان به واسطه 
تربيــت تاريخي اي كــه داشــته و از ابتدايي كه غارنشــين و 
طبيعت نشين بوده، با كوچك ترين صدا و اتفاقي، اول فرض يك 
اتفاق بد را مي داده است. چاره اي هم نداشته؛ چون به اندازه امروز 
پيشرفته نبوده. حتي در روزگار پيشــرفته امروز نيز، هنوز اين 
واكنش هاي رواني جمعي تاريخي، در درونش جا مانده اســت. 
پس انســان براي حال خوب بايد تربيت شــود. طنز، مي تواند 

بخشي از اين تربيت باشد. 
نكته بعــدي، تقويت هوشــي جامعه اســت. تعجب 

مي كنيد؟ دكتر ادوارد دوبونــو، از بزرگان ذهن پژوه و 3
تفكرپژوه جهان اســت كه ايده هاي او، امروزه در بســياري از 
مدرسه ها و نظام هاي آموزشي و سازماني و... تدريس مي شود. 
دوبونو مي گويد: شوخ طبعي و طنزپردازي، بزرگ ترين كاركرد 
ذهن مغز است. اما چرا؟ چون شما به صورت بداهه، چند چيز را به 
هم اضافه كــرده و تركيــب و مفهومي جديد از آنها به دســت 
مي آوريد. از نگاه ذهن پژوهانه، اين اتفاق خيلي خاص و عجيب 
است. بشر تازه در حال طراحي هوش مصنوعي است كه بخشي از 
كاركردهاي ذهن را تقليد و تكرار كند. اما بعيد است كه هوش 
مصنوعــي بتوانــد در آينده هم بــه »هنر شــوخي كردن« و 
»طنزپردازي« دست يابد. حاال اگر شما شوخ طبعي و طنزپردازي 
بااليي داشته باشيد، يعني مدام در حال تقويت هوش تان هستيد.

جامعه ايراني از حيث تاريخي، جامعه اي تك صدايي بوده 
است. به همين دليل است كه صراحت كالم و صراحت 4

لهجه در آن، نه وجود داشــته و نه اجازه وجود داشته است. به 
همين دليل هم معموالً حرف ها در لفافه و به صورت پوششي گفته 
مي شده اســت. طنزپردازي در چنين جامعه اي كه هنوز هم به 
چندصدايي بــودن عادت نكرده، مي تواند پوششــي مهم براي 

نقدهاي جدي باشد...

عيسيمحمدييادداشت
 روزنامه نگار

رمزنامعلومبيتکوين60ميليونيورويي
برلين:كالهبرداري به دليل نصب مخفيانــه يك نرم افزار روي 
رايانه هايی كه بيت كوين اســتخراج مي كرد، به 2ســال زندان 
محكوم شده و در طول اين مدت اين ارز مجازي به شدت رشد كرد 
و در ماه ژانويه به ركورد 42هزار دالر رســيد. اين مرد جوان كه با 
كاله برداري توانسته بود حدود 60 ميليون يورو به جيب بزند، حاال 
از اعالم رمز عبور حساب بيت كوين خود امتناع مي ورزد. به گزارش 
يورونيوز، او  اكنون بيش از 1700واحد بيت كوين در حساب خود 

دارد كه ارزش آن بالغ بر 60ميليون دالر است.

خوردنيكجعبهپرتقالدرفرودگاه
يونان: مردي چيني در فرودگاه شــهری در يونان، براي 
پرداخت نكردن جريمــه اضافه بارش تمام محتويات يك 
جعبه پرتقال را طي نيم ســاعت خورد. به گزارش سايت 
بريتانياي مترو، اين جعبه پرتقال ارزشــي معادل 5پوند 
انگليس داشت و جريمه اي كه بابت اضافه بار بايد پرداخت 
مي شــد معادل 34پوند بود. بنابراين مرد چيني تصميم 
گرفت به جاي پرداخت جريمه يــا دورريختن ميوه ها و 

حتي تعارف آن به مسافر هاي ديگر همه آنها را بخورد.

جريمه11هزارپوندييكجشنتولد
ناتينگهامشاير: 14نفر از مهمانان جشن تولد يك كودك 
يكساله در بريتانيا در مجموع 11هزار پوند )معادل 15هزار 
دالر( جريمه شده اند. به گزارش بي بي سي، شماري از اهالي 
محل به پليس ناتينگهام شاير در 240 كيلومتري شمال 
لندن خبر دادند كه شاهد برگزاري جشني در خيابان شان 
بوده اند. همسايه ها از كاغذهاي رنگي آويزان شده بيرون 
خانه متوجه جشن شده بودند. هريك از مهمانان بزرگسال 

800 پوند معادل حدود هزار دالر جريمه شدند.

کشفکوچكترينآفتابپرستدنيا
ماداگاسكار:دانشمندان گونه اي آفتاب پرست مينياتوري پيدا 
كرده اند كه باور دارند كوچك ترين خزنده روي زمين است. به 
گزارش اينديپندنت، زيستگاه اين نانوآفتاب پرست متأسفانه 
جنگل زدايي شده، اما اين منطقه اخيرا مورد حفاظت قرار گرفته 
 اســت و به همين دليل همه گونه های آن زنده خواهند ماند.« 
به گفته جانورشناسان، »بروكســيا نانا«، يا نانوآفتاب پرست، 
فقط 13.5ميلي متر طول دارد، يعني كوچك ترين گونه از همه 

11هزار و 500 خزنده اي است كه شناسايي شده اند.

فلسفهشوخطبعي؛ازکفخيابانتا
تاريخاجتماعي

 حضرتاميرالمؤمنيــنعليع: ثمره الفــوت ندامه؛ ميوه فوت شــدن و از دســت رفتن فرصت
 پشيماني است.
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بياکههاتِفميخانهدوشبامنگفت
کهدرمقاِمرضاباشوازقضامگريز

مياِنعاشقومعشوق،هيچحائلنيست
توخودحجابخوديحافظ،ازميانبرخيز!

حافظ به باد شــرطه مي گويد: ما كشتي شكســتگانيم، برخيز. او ساقي را هم به 
برخاستن و در دادِن جام فرا مي خواند. از ديگر سو، دولت بيدار نيز سحر به بالين 
خواجه ما مي آيد و زمزمه مي كند: »برخيز كه آن خسرو شيرين آمد« او عزِم جزم 
به كار صواب دارد و آگاه مي سازد كه:»فتنه مي بارد از اين سقِف ُمَقرنس، برخيز!/ تا 

به ميخانه پناه از همه آفات بريم«
خاقاني پند مي دهد برخيز كه وقت بسيار براي خفتن داري و مي سرايد: » برخيز 

ازين خرابه نادلگشاي خاك« 
خيام كه طبع بي وفاي جهان را مي شناســد، مي گويد: »برخيز و مخور غِم جهاِن 

گذران/ بنشين و دمي به شادماني گذران«
موالنا سفارش مي كند: »برخيز ز لعل و كان، يعني بِنمي ارزد« و مي گويد: »زآن 

پيش كه دل، شكسته تر گردد/  اي دوست، شكسته وار برخيز«
سعدي خطاب به دوست مي گويد: »برخيز كه چشم هاي مستت/ خفته ست و هزار 
فتنه، بيدار« و مي افزايد: »گفتي به غمم بنشين يا از سر جان برخيز/ فرمان برمت 

جانا، بنشينم و برخيزم«
صائب مي سرايد: »تا باِد صبح طي ننموده است اين بساط/ برخيز و همتي بطلب 

از جناِب شب«

دميبهشادماني

فضاي مجازي

باالیشهربرف،پايينشهرباران

3روز بارانــي در تهــران كه در 
ارتفاعات با بــارش برف همراه 
بود، پايتخت نشينان را سر ذوق 

آورد.
كاربري نوشــت: هواي تهران 
معركه اســت. كار و زندگي را 
رها كنيد و اگر كســي را داريد 
كه دوستش داريد، اين سه چهار 
ساعت قدم زدن و  آش خوردن 

زير باران را تجربه كنيد.
كاربري هم نوشت: بعد از حدود 
2ماه در تهــران خــوب باران 
مي بارد. پشــت پنجــره گوش 

مي دهم به صداي مهربانش.
كاربري ديگري با نوشــتن اين 

قطعه از آهنگ احســان خواجه اميري به باران تهران واكنش نشــان داده است: 
»باران كه مي بارد تو مي آيي

 باران گل، باران نيلوفر
 باران مهر و  ماه و آيينه

 باران شعر و شبنم و شبدر«
 تهران باروني شده اســت. هوا چه طراوت و بويي گرفته. پنجره را باز گذاشته ام و 

فقط بو مي كشم.  خدايا شكرت.

»شش ماه در ايران« سفرنامه ادوارد استاك، با ترجمه شهال 
طهماسبي به تازگي از ســوي انتشارات ققنوس منتشر شده 

است.
شش ماه در ايران چاپ ســال 1882م/1299ه.ق سفرنامه 
ادوارد استاك ايرلندي است كه درباره اش اطالعات بسياري 
وجود ندارد. او كارمند غيرنظامي حكومت هند انگلستان يا 
راج بريتانيا بود )تشكيالتي كه انگليسي ها براي اداره شبه قاره 
هند ايجاد كرده بودند( و نيز از مقامات ســازمان »منطقه و 

مســتعمره« در اياالت شــمال غربي هند، كه بعدها اوتارپرادش خوانده شد. 
استاك پس از 8سال كار در هندوستان، در ژانويه 1881م/1298ه.ق به قصد سفر 
به اروپا از طريق ايران و ديدن اين سرزمين پررمز و راز از هند خارج شد. او مانند اكثر 
كساني كه از هندوستان به ايران مي آمدند، مقصدش بوشهر بود و در فوريه1881/
بهمن1298ه.ق در اواخر دهه سوم سلطنت ناصرالدين شاه قاجار وارد ايران شد. پس 
از گشت وگذاري مفصل و شــبانه روزي در مناطق جنوبي ايران به تهران و از آنجا به 

شمال ايران رفت تا از راه روسيه به اروپا بازگردد.
دقت نظر و ديدگاه هاي  واقع بينانــه و نثر هنرمندانه و تصويري اســتاك جذابيت 
زيادي به نوشته هاي او بخشيده است و چون براي اين سفر ماموريت دولتي نداشته 
تا حدودي بدون جانبداري و تعصب خاص برخورد كرده؛ البته همراه با خودنمايي و 
خودشيفتگي و اظهارات موهوم و با ايرانيان بسيار اخت شده است. از ذهن كنجكاو، 
نقاد و زيبايي شــناس او از جامعه و طبيعت ايران، تابلوهاي زيبا و زنده اي برآمده كه 
خواننده را با لذت به مكان هــاي موصوف مي برد و با ناشــناخته ها و جذابيت هاي 
فراوان ايران آشنا مي كند. او در بخش آخر سفرنامه خود نتيجه گيري ها، ارزيابي ها و 
توصيه هايي براي استفاده از منابع طبيعي و انساني سرشار و بي حد ايران كرده است 
كه امروز نيز مصداق دارد و يك نمونه آن استفاده از نمك كويرهاي بسيار و گسترده 
ايران است. اين كتاب در 351صفحه با شــمارگان 1100نسخه به قيمت 68هزار 

تومان منتشر شده است.

ويترين

»ششماهدرايران«سفرنامهادوارداستاك

اعالمنامزدهایسيمرغ
بلورينفيلمفجر3۹

فهرســت نامزدهای دريافت سيمرغ بلورين 
سی و نهمين جشنواره فيلم فجر به اين شرح 
اعالم شده است. در ادامه نامزدهای بخش های 
اصلی را می خوانيد. متن كامل در همشهری 
آنالين منتشر شده است. مسعود نجفی مدير 
روابط عمومی جشنواره گفت: ساعت 18 روز 
22 بهمن اختتاميه برگزار و به صورت زنده 
پخش می شود و فقط نامزدها و عكاسان در 

سالن حضور خواهند داشت. 

نامزدهایبهتريننقشاولمرد
1- پرويز پرستويی برای فيلم بی همه چيز

2- نويد پورفرج برای فيلم زاالوا
3- محسن تنابنده برای فيلم روزی روزگاری آبادان

4- ميالد صويلوی برای فيلم يدو
5- رضا عطاران برای فيلم روشن
6- امير نوروزی برای فيلم مامان

نامزدهایبهتريننقشاولزن
1- رويا افشار برای فيلم مامان

2- ستاره پسيانی برای فيلم يدو
3- الناز حبيبی برای فيلم رمانتيسم عماد و طوبی

4- مليسا ذاكری برای فيلم ستاره بازی
5- الناز شاكردوست برای فيلم ابلق

6- نازنين فراهانی برای فيلم مصلحت

نامزدهایبهترينفيلمنامه
1- ارسالن اميری، آيدا پناهنده، تهمينه بهرام 

برای فيلم زاالوا
2- آرش انيسی برای فيلم مامان

3- آيدا پناهنده و ارسالن اميری برای فيلم تی تی

نامزدهایبهترينفيلمنامهاقتباسی
1- حميدرضــا آذرنگ بــرای فيلــم روزی 

روزگاری آبادان
2- مهدی جعفری و مهين عباس زاده برای فيلم يدو

3- محســن قرايی، محمد داودی بــرای فيلم 
بی همه چيز

نامزدهایبهترينکارگردانی
1- نرگس آبيار برای فيلم ابلق

2- ارسالن اميری برای فيلم زاالوا
3- مهدی جعفری برای فيلم يدو

4- محسن قرايی برای فيلم بی همه چيز

نامزدهایبهترينفيلم
1- ابلق به تهيه كنندگی محمدحسين قاسمی
2- بی همه چيز به تهيه كنندگی جواد نوروزبيگی

3- زاالوا بــه تهيه كنندگی روح الــه برادری و 
سميرا برادری

4- يدو به تهيه كنندگی محمدرضا مصباح

نامزدهایکارگرداناول
1- حميدرضا آذرنگ برای فيلم روزی روزگاری 

آبادان
2- ارسالن اميری برای فيلم زاالوا
3- آرش انيسی برای فيلم مامان

4- عادل تبريزی برای فيلم گيج گاه
5- حسين دارابی برای فيلم مصلحت
6- سياوش سرمدی برای فيلم منصور

نامزدهایبهترينچهرهپردازی
1- ايمان اميدواری برای فيلم ابلق

2- شهرام خلج برای فيلم شيشليك
3- ركسانا صفوی برای فيلم ستاره بازی

4- عباس عباسی برای فيلم يدو

نامزدهایبهترينطراحیصحنه
1- بهزاد جعفری طادی برای فيلم مصلحت

2- سهيل دانش اشراقی برای فيلم های روزی 
روزگاری آبادان و روشن

3- محمدرضا شجاعی برای فيلم ابلق
4- آيدين ظريف برای فيلم يدو

5- اميرحسين قدسی برای فيلم بی همه چيز

نامزدهایبهترينموسيقیمتن
1- پيام آزادی برای فيلم رمانتيســم عماد 

و طوبی
2- بامداد افشار برای فيلم يدو

3- عليرضا افكاری برای فيلم تی تی
4- حامد ثابت برای فيلم بی همه چيز

5- فردين خلعتبری برای فيلم مصلحت

نامزدهایبهترينتدوين
1- عماد خدابخش برای فيلم بی همه چيز

2- عماد خدابخش برای فيلم گيج گاه
3- سياوش كردجان برای فيلم مصلحت

4- ميثم مواليی برای فيلم يدو

نامزدهایبهترينفيلمبرداری
1- محمد رسولی برای فيلم زاالوا

2- مسعود سالمی برای فيلم روزی روزگاری 
آبادان

3- فرشاد محمدی برای فيلم تی تی
4- مرتضــی نجفی برای فيلم های روشــن 

و يدو
5- مرتضی هدايی برای فيلم بی همه چيز

نامزدهایبهتريننقشمكملمرد
1- عرفان ابراهيمی برای فيلم مامان

2- پژمان جمشيدی برای فيلم شيشليك
3- پوريا رحيمی سام برای فيلم زاالوا
4- وحيد رهبانی برای فيلم مصلحت

5- پدرام شريفی برای فيلم بی همه چيز

نامزدهایبهتريننقشمكملزن
1- آزيتا حاجيان برای فيلم خط فرضی

2- الهام شــفيعی برای فيلم روزی روزگاری 
آبادان

3- گالره عباسی برای فيلم ابلق
4- گيتی معينی برای فيلم ابلق
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