
جدول امنيت سرمايه گذاري در ايران

تهران، البرز، اصفهان و البته مازندران به ترتيب در درس امنيت سرمايه گذاري اقتصادي مردود شده و نتوانسته اند در بهار امسال 
نمره قابل قبول بگيرند. ميانگين نمره امنيت سرمايه گذاري در كل كشور در بهار امسال به روايت مركز پژوهش هاي مجلس 6.16از 
10بوده با اين توضيح كه نمره 10يعني بدترين نمره و تامل برانگيز اينكه نمره امنيت ســرمايه گذاري 18استان از ميانگين نمره 
كشوري بدتر بوده است. شاخصي كه نمايانگر دليل انتقادها و فريادهاي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي است. تازه ترين ارزيابي 
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: به ترتيب استان هاي يزد، خراسان جنوبي، گلستان، سمنان و سيستان و بلوچستان در رتبه هاي 

بهتر از حيث شاخص هاي تأثيرگذار بر امنيت سرمايه گذاري قرار گرفته اند. صفحه4 را بخوانيد.

اينترنت ماهواره اي به عنوان پديده اي جديد در حال فراگير شــدن در جهان اســت و به همين خاطر مثل همه پديده هاي 
جديد ديگر قرار است با كارگروه براي مواجهه و صدور مجوز براي استفاده در كشور روبه رو شود. طي ماه هاي اخير به صورت 
عملياتي كاربران امكان استفاده از اينترنت ماهواره اي شركت اسپيس ايكس را پيدا كرده اند و ديگر اين ماجرا يك ايده تئوري 

به حساب نمي آيد. صفحه11 را بخوانيد.

يزد  اول، تهران آخر

نقشه فرار  از  موج چهارم كرونا
  پيشنهادها يي براي مبارزه با  موج  جديد كرونا كه با شيوع ويروس انگليسي همزمان شده است
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   طارمي بهتر 
از زوج رونالدو

اجماع براي 
بازسازي اعتماد 

   مهاجم ايراني پورتو كيفيتي برابر
 با بهترين مهاجمان اروپا دارد

بررسي ماموريت ونقاط قوت و 
ضعف  نهاد اجماع ساز اصالح طلبان

عصر ديــروز نخســتين گردهمايي 
نهــاد اجماع ســاز اصالح طلبــان در 
حســينيه جماران برگزار شد و جبهه 
اصالحات بعــد از ســكوتي قريب به 
3سال نخستين گامش را براي احياي 
جايگاه سياسي و ترميم و بازسازي بدنه 
اجتماعي اش برداشت. نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان قرار است جايگزيني براي 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
و شــوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
باشد و ميداندار اخذ راهبردهاي مؤثر و 

تصميم گيري هاي كالن اصالحات شود.
 نهاد اجماع ساز اصالح طلبان در پي اين 
است كه با نخستين گام رسمي خود در 
فضاي انتخاباتــي 1400هم به صورت 
دمكراتيك تر روند تفاهــم و  حصول 
ائتالف در اين جبهــه را فراهم آورد و 
هم با رسيدن به وحدت درون گروهي 
به سمت احياي سرمايه اجتماعي خود 

گام بردارد. صفحه2را بخوانيد.

يك خبر تكراري؛ مهدي طارمي براي 
پورتو گل زد. اين ششمين گل مهاجم 
محبوب ايراني در 6بازي پياپي براي غول 
پرتغالي بود. صفحه6 را 

بخوانيد.

نگاه
طيبه سياووشي؛ نماينده سابق مجلس

 طي سال هاي اخير، سرمايه اجتماعي حاكميت و 
به تبع آن سرمايه اجتماعي اصالح طلبان نيز كاهش 
قابل توجهي پيدا كرده است؛ به همين خاطر، امروز يكي از مهم ترين اولويت ها 
در سياست ورزي گروه هاي سياسي و اصالح طلبان، بازيابي سرمايه اجتماعي 
است. گفت وگو با مردم، جامعه و جوانان يكي از راه هاي مؤثر براي بازگرداندن 
سرمايه اجتماعي محسوب مي شود. گفت وگو يكي از مدني ترين اشكال بازيابي 

اعتماد و سرمايه اجتماعي است. 
ما شاهد هستيم كه در سال هاي اخير مسئله گفت وگو با مردم بسيار كمرنگ 
شده است؛ مشخصا در دوره پس از دولت اصالحات، جامعه اي كه به گفت وگو 
عادت كرده بود، متأسفانه از دســت رفت. تضعيف فرهنگ گفت وگو در تمام 
سطوح جامعه حتي در ميان اعضاي يك خانواده هم به چشم مي خورد. تضعيف 
فرهنگ گفت وگو با تقويت خشونت در جامعه ارتباط مستقيم دارد كه آثار آن 

در جامعه نيز قابل مشاهده است.
بنابراين، ضرورت گفت وگو، امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. با 
نزديكي به انتخابات اين مسئله اهميت مضاعفي پيدا كرده است. نكته اين است 
كه موضوع گفت وگو نبايد به دقايق و روزهاي منتهي به انتخابات موكول شود؛ 
گفت وگو با مردم نبايد صرفا براي جمــع آوري آراي آنها صورت بگيرد و به ايام 

انتخابات محدود شود. ارتباط با مردم بايد متقابل و پيوسته باشد.
راز يك گفت وگوي موفق، شفاف بودن با مردم است. متأسفانه ما با مردم شفاف 
نبوده ايم. بنابراين الزم است كه فرصت ها و فضاي الزم براي مباحثه و مفاهمه 
در برخي موضوعات فراهم شود. براي مثال، طي هفته گذشته شاهد واكنش هاي 
تند عليه اظهارنظر وزير ارتباطات بوده ايم، به اين دليل كه ايشان صرفا نقل قولي 
از پايه گذار نظام و انقالب را مطرح كرده بود! اما عده اي مدعي هستند كه اين 
اظهارات با سياســت هاي نظام منافات دارد! به اين اتفاق نبايد صرفا به عنوان 
مخالفت با يك وزير نگاه كرد. استمرار و گسترش اين نوع رفتارها و برخوردها 
در جامعه، دايره گفت وگــو را تنگ تر كرده و راه ها بــراي مباحثه و مفاهمه را 
مسدود مي كند. حتي در مواردي ما شاهد هستيم كه مطالبات صنفي به حاشيه 
كشانده مي شود و فرصت طرح موضوعات در حوزه هاي صنفي هم از مردم سلب 
مي شود. اين در حالي است كه ما در زماني مدعي گفت وگوي تمدن ها در سطح 

بين المللي بوديم.
يكــي از مهم ترين عارضه ها در زمينــه بحث و گفت وگو، بي توجهي به قشــر 
جوان اســت. متأســفانه ما گفت وگو با جوانان را بلد نيســتيم؛ ما نمي توانيم 
با توجيهاتي ماننــد اينكه افــراد باالي 60يا 70ســال از پختگي سياســي 
برخوردار هســتند، جوانان پر اســتعداد متولد دهه 70يــا 80را پس بزنيم. 
نامه اخير بيــش از 126جــوان اصالح طلب به ســازوكار اجمــاع انتخاباتي 
 اصالح طلبان و تشكل موسوم به نهاد اجماع ساز گوياي اعتراض جوانان به اين 

وضعيت است.
 در دوره اي جريان اصالحات از نيروي جوان سرشــار بود، اما متأسفانه امروز 
بسياري از فرصت ها از جوانان سلب شده اســت و اين جريان سياسي توسط 
كســاني راهبري مي شــود كه اغلب متولدين قبل از انقالب هســتند. به رغم 
اينكه اصالح طلبان مدعي توجه به زنان و جوانان هســتند، اما ناديده انگاشتن 
زنان و جوانان يك نقطه ضعــف بزرگ براي اين جريان اســت. حضور زنان و 
جوانان در راس احزاب بزرگ بسيار كمرنگ اســت. انتخابات1400 مي تواند 
فرصتي براي جبران اين نقطه ضعف ها باشــد. زنان و جوانان نه تنها به عنوان 
 موضوع گفت وگو ميــان احزاب و جريان هاي سياســي، بلكه خــود آنها بايد

 كنشگران اصلي باشند.

گفت وگو با مردم، براي 
بازگرداندن سرمايه اجتماعي

يادداشت
فرزانه بشردوست؛ ، دبيركل كانون سالمندان شهر تهران

تهران، شهر دوســتدار سالمندان نيست؛ چراكه 
آنها به امكانات و خدمات شهر دسترسي ندارند و 

در يك كالم به سهولت نمي توانند از آنچه در شهر وجود دارد، بهره ببرند. 
سالمندان قشري هستند كه بايد بيش از ديگران مورد توجه قرار گيرند، اما 
برخالف ساير كشورها ازجمله ژاپن اين موضوع در ايران خيلي مورد توجه 
قرار نگرفته و مردم و حتي برخي از مسئوالن گمان مي كنند دوره سالمندي 
يعني پايان زندگي؛ بــه همين دليل برنامه مدوني براي دوره ســالمندي 

شهروندان وجود ندارد. 
مديريت شــهري شــايد تنها نهادي اســت كه رويكرد و نــگاه متفاوتي 
نسبت به ســالمندان داشــته و راه اندازي كانون ســالمندان در مناطق، 
مهم تريــن كاري بود كه در وهله اول ســبب جمع آوري آمــاري از تعداد 
ســالمندان در محله ها شــده اســت. در گام بعــد هم با شناســايي اين 
قشــر، مديريت شــهري توانســته در بخش ســالمت، خدماتي ازجمله 
 تســت رايگان قند و فشــارخون را در خانه هاي سالمت ســراهاي محله،

 ارائه دهد.
 ارائــه كارت منزلــت بــه ســالمندان بــراي بهره منــدي از خدمــات 
حمل ونقل عمومــي و اجراي برنامه هاي دوشــنبه ســالمندي، كارهاي 
ديگري اســت كــه مديريت شــهري بــا انجامــش زمينــه اي را فراهم 
كرده تا ســالمندان از كنــج خانه ها به اجتمــاع بيايند و بــودن در گروه 
و جمــع را تجربــه كننــد. درحقيقــت هميــن كارهاي ســاده موجب 
 افزايــش كيفيت زندگــي ســالمندان و افزايــش اميد به زندگــي آنها 

شده است.
با اين حال، سالمندان مانند شهروندان ديگر نياز دارند از خدمات و امكانات 
شهر استفاده كنند؛ مســئله اي كه با تحقق شهر دسترس پذير گره خورده 
است. آنها بايد بتوانند با اتكا به توانمندي خود و در امنيت، به بوستان بروند، 
از مجموعه هاي ورزشي استفاده كنند و ساعاتي را با دوستان و همساالنشان 

در پاتوق ها بگذرانند. 
در پايتخت كشــور اما فضاي اختصاصي ويژه ســالمندان وجود ندارد و از 
اين رو الزم اســت در كنار بسترسازي شــهر ازجمله مناسب سازي معابر، 
تدابيري براي اســتفاده اين قشر از خدمات خاص ســالمندي نيز فراهم 
شود. مصوبه تهران شهر دوســتدار سالمند در شــرايط اقتصادي كنوني 
 شــايد بهترين كمكي اســت كه مديريت شــهري مي تواند به سالمندان

 كند.
 ايــن افــراد عمدتــا بازنشســته هســتند و ترجيــح مي دهنــد براي 
تفريح و غني ســازي اوقــات فراغت از امكانــات رايگان يــا ارزان قيمت 
اســتفاده كنند. بي ترديــد فراهم كردن بســتري بــراي بهره مندي آنها 
از امكانات شــهرداري بــا تخفيف هاي ويــژه منجر به افزايش شــادي و 
 نشــاط در ســالمندان مي شــود كه اثرات مثبت آن به جامعــه منتقل 

خواهد شد. 
در اهميت اين موضوع بايد گفت، رويكرد شهرهايي كه با محوريت توسعه 
پايدار پيش مي روند، جدي انگاشــته شدن ســالمندان در همه پروژه ها و 
المان هاي شــهري اســت؛ چراكه تجربه و تحقيقات دانشگاهي و ميداني 
در كشورهايي مثل ســوئد، آلمان، ژاپن، دانمارك، هلند، استراليا و كانادا 
نشــان مي دهد توجه به چنين نكته اي در نهايت هم ســالمت جسمي و 
 رواني شــهروندان را بهبود مي بخشــد و هم قطعا با جامعه اي شاد و پويا 

مواجه خواهند شد.

 جامعه شاد 
با توجه به نيازهاي سالمندان

صفحه9
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روی خوش شهر به سالمندان
 شورای شهر تهران ديروز كليات اليحه آيين نامه

شهر دوستدار سالمند  را به تصويب رساند

صفحه هاي 8 و 12
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گرفتن سند تاالب انزلي

شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرده كه براي مواجهه با فناوري اينترنت ماهواره اي 
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 عصر ديروز نخســتين گردهمايي 
نهــاد اجماع ســاز اصالح طلبان در گزارش

حسينيه جماران برگزار شد و جبهه 
اصالحات بعد از سكوتي قريب به 3 سال نخستين 
گامش را براي احياي جايگاه سياســي و ترميم و 

بازسازي بدنه اجتماعي اش برداشت.
نهاد اجماع ساز اصالح طلبان قرار است جايگزيني 
براي شوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان و 
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات باشد و ميداندار 
اخذ راهبردهاي مؤثر و تصميم گيري هاي كالن 

اصالحات شود.
 نهاد اجماع ساز اصالح طلبان در پي اين است كه 

با نخستين گام رســمي خود در فضاي انتخاباتي 
1400هم به صورت دمكراتيك تــر روند تفاهم و  
حصول ائتالف در اين جبهه را فراهم آورد و هم با 
رسيدن به وحدت درون گروهي به سمت احياي 
سرمايه اجتماعي خود گام بردارد. وحدتي كه اگر 
درون اين جبهه براي پيشــبرد و پيگيري امور و 
مطالبات مردمي به سامان برسد در ترميم اعتماد 
عمومي و بازگرداندن اميد بــه جريان تأثير گذار 

خواهد بود.
عزم اصالح طلبــان براي احياي خود و ســرمايه 
اجتماعي شــان در عرصه سياســي كشور چنان 
است كه در نشســت ديروز با تعيين ضرب االجل 

72ساعت عهده دار تدوين آيين نامه اجرايي اين 
تشكل شدند تا براســاس آن مسير تعيين هيأت 

رئيسه اين نهاد اجماع ساز تسهيل شود. 
ضرب االجلي كــه به دنبال طرح و پيشــنهاد آن 
از سوي بهزاد نبوي، رئيس ســني اين تشكل به 
سهولت مورد استقبال ديگر حاضرين قرار گرفت 
و براســاس آن و به رأي حضار 5تن از اعضاي اين 
نهاد به نام هاي علي باقري، شهيندخت موالوردي، 
آذرمنصوري، فرج كميجانــي و محمود صادقي 

مسئول تدوين آيين نامه شدند.
 تدوين آيين نامه نخســتين گام رسمي و قانوني 

براي رسميت دادن به ماهيت اين نهاد است. 

 اعضاي نهاد اجماع ساز چه كساني هستند؟
اين نهاد اجماعي متشــكل اســت از 32 حزب و 
15 عضو حقيقي كــه قاطبه آنهــا از چهره هاي 
شناخته شده اصالحات هستند. بهزاد نبوي،سيد 
حسين مرعشي، محســن امين زاده، محمدرضا 
جاليي پور، سيدحسن رسولي، سيدسراج الدين 
موسوي، محسن ميردامادي، سيدمعروف صمدي، 
حسن صادقي، فخرالسادات محتشمي پور، عليرضا 
علوي تبار، عماد بهاور، اســماعيل گرامي مقدم، 
فاطمه سعيدي و بدرالســادات مفيدي 15عضو 
حقيقي اين نهاد هستند. اعضاي حقيقي به عنوان 
مشاور در نهاد اجماع ساز حضور دارند و برخالف 

آنچه در شوراي عالي سياســتگذاري مي ديديم، 
حق رأي ندارند. مهم ترين هدف اين نهاد براساس 
آنچه در مصوبه شوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
آمده است، شــركت اصالح طلبان در انتخاباتي 
رقابتي و حمايت از يك نامزد اصالح طلب اســت. 
موضوعي كه حكايت از آن دارد كه اصالح طلبان 
اوال اصرار دارند در نهايت روي يك نامزد واحد به 
اجماع برسند و ثانيا آن نامزد بايد كامال اصالح طلب 
باشد و ديگر قرار نيست سياست حمايت از نامزد 
غيراصالح طلب مانند آنچه در ســال92 و 96 رخ 
داد، به وقــوع بپيوندد.دومين نشســت اين نهاد 

چهارشنبه برگزار می شود.

نگاهاجماعي براي بازسازي اعتماد عمومي

رويداد

اولويت اول ؛ گفت وگو با مردم است 

اجماع در ميــان اصالح طلبان براي 
حضور در انتخابات رياست جمهوري 
خــرداد1400 از ضرورت هــاي 

گريزناپذيري اســت كه امروز پيــش روي ما قــرار دارد. بعد از 
2انتخابــات 1384و 1388 و پيامدهايي كه تكثــر كانديداها 
به همراه داشت، اين نتيجه حاصل شــد كه براي پيروزي به ويژه 
در انتخابات رياست جمهوري بايد اجماع حداكثري به دست آيد. 
برهمين اساس از انتخابات1392 به فهرست واحدي رسيديم كه 
اين رويكرد همچنان به قوت خود باقي است، چراكه تفرق آرا  در 
نهايت به سود جريان رقيب تمام مي شود. اكنون ديگر استراتژي 
اجماع ســازي به عنوان اصلي اساسي پذيرفته شــده  و ورود به 
رقابت هاي انتخاباتي بدون تدارك سازوكارهاي مناسب، مقدور 
نيست. در گذشته فرايند اجماع ســازي درميان اصالح طلبان از 
طريق شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان انجام مي شد و با 
توجه به بروز برخي مشكالت دروني و بيروني تصميم گرفته شد 
جبهه جديدي با عنوان نهاد اجماع ساز اصالح طلبان طراحي شود 
كه البته گريز از ساختار شوراي عالي محسوب نمي شود و درصدد 
رفع اشكاالت گذشته است، كه زمينه ساز بروز برخي ناكامي ها شد. 
اين نهاد تركيبي است از احزاب و شخصيت هاي تأثيرگذار جريان 
اصالح طلبي كه مي توانند در مســير اجماع سازي نقش آفريني 
محوري داشته باشند. براي دستيابي به اجماع نهايي 3دستوركار 
گفتمان با حاكميت، مردم و گروه هاي اصالح طلب دنبال مي شود 
كه متولي آن نهاد اجماع ساز است و بايد منتظر تشكيل جلسات 
بعدي باهدف تحقق اين برنامه ها باشــيم، اما بــراي تحقق اين 
دستوركارها به صورت متفرق توسط احزاب و شخصيت هاي مؤثر 
اقدام هايي انجام شده كه هنوز به نتيجه مؤثري نرسيده است. در 
اين ميان نكته مهمي كه نبايــد از آن غفلت كرد، اولويت دادن به 
گفت وگو با مردم است. آنان به شدت از شــرايط كنوني ناراضي 
هستند و اعتمادشان نسبت به اصالحات تا حد قابل توجهي كاهش 
يافته؛ در گذشته كافي بود درون جريان اصالح طلبي به تصميمي 
برسيم و بخش چشمگيري از سرمايه اجتماعي اصالح طلبان از آن 
تبعيت مي كردند، اما اكنون ديگر اينگونه نيست. برهمين اساس 
ابتدا بايد سازوكار مؤثري براي جلب اعتماد مردم انديشيده شود 
تا به معرفي كانديداي مناسب همت كند كه هم مورد اقبال مردم 
قرار گيرد و هم از توانايي و سالمت برخوردار باشد تا بتواند با ارائه 
برنامه اي منسجم با قابليت اجرا، براي برون رفت از ابرچالش هاي 

معيشتي كه امروز گريبانگير جامعه شده ، چاره انديشي كند.
نكته ديگر اين است كه  كانديداي موردنظر جريان اصالح طلبي 
بايد چهره اي حداكثري باشــد تا بتواند با گفتمان مناسبي نظر 
مردم را جلب كند. البته شــايد به ميدان آوردن چنين گزينه اي 
مقدور نباشــد كه درآن صورت بايد از يك سو به تحليل شرايط 
بپردازيم و ازســوي ديگر منتظر بررســي صالحيت ها از سوي 
شوراي نگهبان باشيم تا ببينيم به چه ميزان امكان طرح گزينه اي 
با شرايط حداكثري وجود دارد. موضوع مهم ديگري كه در بررسي 
فرايند شكل گيري نهاد اجماع ساز اصالح طلبان مورد توجه قرار 
مي گيرد، سهم زنان و جوانان است. در اين  سازوكار سهم ويژه اي 
براي اين دو قشر درنظر گرفته مي شود، همانگونه كه در تركيب 
فعلي شوراي شهر تهران هم شاهد آن هستيم و اين رويكرد ادامه 

مي يابد.

پرونده جديد براي وزير ارتباطات
هنوز حواشــي احضار جنجالي محمد جواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات به دادسراي تهران براي پاسخگويي به »مسائل مختلف 
و شــكاياتي كه از بخش هاي مختلف درباره وزيــر ارتباطات به 
دادسراي تهران ارجاع شده بود« فروكش نكرده بود كه اظهارات 
وي در جلسه شــوراي اداري اســتان زنجان در نوزدهمين روز 
بهمن ماه بازهم خبرســاز شــد. در ماجراي احضار و بازجويي از 
وزيرارتباطات حمايت رئيس جمهــوري از آذري جهرمي تا حد 
زيادي به فروكش كردن حواشي ماجرا كمك كرد، اما اكنون به نظر 
مي رسد صحبت هاي وي در زنجان تبعات دامنه داري براي وي به 
همراه خواهد داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد كه آذري جهرمي دراين 
جلسه عنوان كرد »امام ياد داد نه به كاخ سفيد اعتمادي هست، 
نه به كاخ كرملين اميدي« و همزمان شــدن اين سخنان با سفر 
رئيس مجلس به مسكو واكنش فعاالن و محافل سياسي اصولگرا را 
به دنبال داشت. تعدادي از نمايندگان مجلس واكنش هاي تندي 
نشان دادند تا جايي كه حسن شــجاعي، نماينده ابهر، خرمدره و 
سلطانيه در مجلس در توييتي نوشــت كه »در خامي اين جوان 
همين بس كه فرق شــرق و غرب جغرافيايــي و ايدئولوژيك را 
نمي داند. اگر عذرخواهي نكند او را به مجلس مي كشانيم« و مهدي 
باقري، نماينده زنجان و طارم نيز نوشت كه» آقاي وزير! از سر رأفت 
انقالبي دوست داشتم عذرخواهي كنيد و بگوييد سوءتفاهم شده. 
تا حال صبر كرده ايم تا شما را در صف دشمنان نبينيم. اميدوارم تا 
يكشنبه متنبه شويد«. واكنش ها به همين جا ختم نشد و فعاالن 
سياســي اصولگرا در استان زنجان با نوشــتن نامه سرگشاده اي 
از سكوت مســئوالن اســتان درمقابل صحبت هاي به زعم آنان 
»كنايه آميز« آذري جهرمي انتقاد كردند و محمد حاج ابوالقاسم 
دوالبي، نماينده اســتان زنجان در مجلس خبرگان رهبري نيز از 
اظهارات وزير ارتباطات گاليه كرد. اكنون با اعالم جرم دادستان 
زنجان عليه وزير ارتباطات به نظر مي رسد واكنش ها به صحبت هاي 
آذري جهرمي وارد فاز تازه اي شــده است. رئيس كل دادگستري 
اين استان در گفت وگو با رسانه ها اعالم كرده درپي صحبت هاي 
نادرست و خالف سياست هاي نظام آذري جهرمي پرونده قضايي 
در دادسراي زنجان عليه وي تشكيل شده است. صادقي نياركي از 
جمع آوري مستندات عليه اين مسئول و ارسال پرونده به دادسراي 
تهران خبر مي دهد و از صحبت هاي نادرست و خالف سياست هاي 

نظام وزيرارتباطات اظهار تأسف مي كند.
حال بايد منتظر طي شدن فرايند رسيدگي به پرونده جديد آذري 
جهرمي ماند و ديد كه احضار ديگري براي وزير ارتباطات در كار 
است يا اينكه مسئوالن قضايي كشــور ترجيح مي دهند در چند 
 ماه پاياني دولت دوازدهم بر تنش هاي موجود ميان دولت و قواي 

ديگر افزوده نشود.

 هرچه به برگزاري انتخابــات 28خرداد1400 
نزديك تر مي شويم، فضاي عمومي كشور بيش گفت و گو

 از پيش رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد و 
تكاپــوي جريان هاي مختلــف براي ســازماندهي همه 
ظرفيت هايشــان بــا هــدف پيــروزي در انتخابــات 
رياســت جمهوري و كســب حداكثــري كرســي هاي 
پارلمان شهري بيشتر مي شــود. در اين ميان اصالح طلبان 
مي كوشند با تغيير الگوي ائتالفي براي رسيدن به وحدت، 
گام هاي مؤثرتري براي سروســامان دادن به فعاليت هاي 
انتخاباتي خود بردارند. در همين وادي مي توان تشكيل نهاد 
اجماع ساز در روزهاي اخير را جديدترين گامشان براي نيل 

به اين مقصود محسوب كرد.
اين سازوكار جديد از يك سو و تأكيد بر عدم داشتن گزينه 
ائتالفي يا كانديداي اجاره اي غيراصالح طلب از سوي ديگر 
سبب شده است در انتخابات پيش رو مسير پرفراز و فرودي 
پيش روي اين جريان قرار گيرد. آغاز به كار نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان اگرچه بــا انتقادهايــي از درون اين جريان 
پيرامون ساختار و نحوه تصميم سازي براي تعيين استراتژي 
انتخاباتي مواجه شد و شماري از جوانان اصالح طلب نيز در 
نامه اي به رئيس دولت اصالحات و اعضاي اين نهاد خواستار 
اعمال 10اصالح نهادي با هدف »ارتقاي نهاد اجماع ســاز 
اصالح طلبان« و »بازسازي و نوسازي در اين جبهه« شدند 
و از پايين بودن ميزان مشاركت نســل هاي جديد، زنان و 
غيرپايتخت نشين ها در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان انتقاد 
كردند؛ اما لزوم دستيابي به وحدت حداكثري براي پيروزي 
در انتخابات پيش رو راهي به جز اصالحــات از درون باقي 

نگذاشته است.
محمدتقي فاضل ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين 
حوزه علميه قم معتقد است چاره اي جز وحدت باقي نمانده 
و بايد براي جلوگيري از تكرار تجربه 84 براي اصالح طلبان، 
چاره مؤثري انديشــيد. او رد صالحيت  كانديداها را مانع 
مؤثري در مسير دستيابي به اجماع نهايي و مؤثر در جريان 

اصالحات مي داند.
مشروح گفت وگو  با اين عضو مجمع محققين و مدرسين را 

در ادامه می خوانيد.

در فضاي سياسي كنوني كه بر كشور حاكم است، 

چقدر رسيدن به اجماع در ميان اصالح طلبان براي موفقيت 
در انتخابات خرداد1400 ضروري و البته مقدور است؟

در فضاي سياســت به ويژه در ايران، طبيعي است كه هر گروه يا 
جريان سياســي كه بخواهد در جلب آراي مردم براي پيروزي 
در انتخابات موفق باشــد، بايد بتواند درون طيف سياسي خود 
به اجماع برســد و اين موضوع از ضرورت هاســت. فعاالن يك 
گروه سياسي براي مطرح كردن شعارهاي مدنظر خود، نيازمند 
هماهنگي هستند تا بتوانند با به  سرانجام رساندن آنها به موفقيت 
حداكثري برسند و اگر اجماع محقق نشود، نبايد انتظار پيروزي 
داشت. اين موضوع درباره اصالح طلبان كه از نيروهاي تأثيرگذار 
در فضاي سياسي كشور هســتند هم صدق مي كند. اين جريان 
سياسي از خرداد1376 وارد مرحله نويني از فعاليت خود شد و 
تأثيرگذاري اش را در جامعه هم نشان داده و در بعضي مقاطع مهم 

نيز به پيروزي هاي چشمگيري دســت يافته است، اما با توجه به 
اينكه اصالح طلبان از قدرت سياسي كافي براي پيشبرد برنامه هاي 
مدنظرشان برخوردار نشدند، نتوانســتند آنچنان كه بايد موفق 
عمل كنند. در اين ميان بهترين مقطع فعاليت اصالح طلبان در 
دوره خاتمي بود كه آن هم به دليل موانع موجود در مسير تحقق 

شعارهاي مطرح شده، به سرانجام مشخص و موردنظر نرسيد.
نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان كه به تازگي ايجاد 
شده است، چقدر مي تواند در رســيدن به اهدافش موفق 

عمل كند؟
 وجود نهادي كه بتواند اصالح طلبان را به وحدت برساند، بهتر از 
نبودش است. جريان اصالح طلبي بايد بتواند به تفاهم و هماهنگي 
برسد و معتقدم اگر از تجربيات گذشته درس بگيرند، به نتيجه 

مطلوب هم خواهند رسيد.

چه موانعي در اين مسير وجود دارد؟
براي اينكه گروه ها و احزاب حاضر در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان 
بتوانند به توافق برسند مشكالتي وجود دارد و چند مشكل بايد 
رفع شود. نخست اينكه بايد از تجربه تكثر در انتخابات84 درس 
گرفت و اجازه نداد احزاب و جريان هاي اصالح طلبي با تك روي، 
مانع تحقق اهداف موردنظر شــوند. دوم اينكــه  رد صالحيت 
كانديداهاي اصالح طلب، مانعي جدي براي برنامه ريزي مناسب 
باهدف حضور مؤثر در انتخابات است. چالش ديگر پيش رو اين  
است كه به  هرحال فضاي عمومي حاكم بر جامعه چندان براي 
رأي دادن آماده نيســت و يكي از داليل آن هم مي تواند عملكرد 
نه چندان موفق دولت دوازدهم در رفع مشكالت متعدد جامعه 
باشد. موانع مهمي درمقابل پيشــبرد برنامه هاي دولت حسن 
روحاني قرار گرفت كه يكــي از آنها اصطكاك هاي به وجودآمده 
ميان مجلس و دولت بود و با بروز برخــي ناهماهنگي ها در رفع 
مشــكالت، مردم كوچه و بازار نمره بااليي به دولت نمي دهند 
و اين موضوع ســبب مي شــود برخي ناكارآمدي ها به حساب 
اصالح طلبان گذاشته شــود؛ كه مي تواند بر سبد رأي آنان تأثير 

منفي برجا بگذارد.
 با وجود همه چالش هايي كه مطرح شــد، چقدر 
مي توان به مشاركت مناسب مردم در خرداد1400 اميدوار 

بود؟
اگر به شرايط كنوني جامعه بنگريم، بايد بگويم نمي توان چندان 
به مشاركت حداكثري مردم اميد بست، چراكه بروز مشكالت 
عديده به ويژه در حوزه اقتصاد و معيشــت، به گسترش فضاي 
دلســردي در جامعه انجاميده، اما يك نكتــه را هم بايد درنظر 
گرفت؛ اينكه معموال پيش بيني ميزان مشــاركت در انتخابات 
سخت اســت. اگر چند ماه مانده به برگزاري انتخابات از مردم 
بپرســيد كه پاي صندوق هاي رأي حضــور مي يابند يا نه، عده 
قابل توجهي پاسخ مي دهند شركت نمي كنيم، اما نكته اينجاست 
كه هرچه به زمان انتخابات نزديك تر مي شويم، با توجه به فضاي 
سياسي كه در كشور ايجاد مي شود، ديدگاه بخشي از آنان تغيير 
مي كند. به عنوان مثال اگر 5ماه قبل از انتخابات نظرســنجي 
شود كه چه ميزان از مردم در انتخابات شركت مي كنند، ممكن 
اســت رقمي درحدود 30درصد به دســت  آيد، اما در هفته ها و 
روزهاي منتهي بــه انتخابات اين رقم ممكن اســت به صورت 
قابل توجهي افزايش يابد. درهرحال با توجه به اينكه اســتقبال 
مردم براي شركت در انتخابات مجلس يازدهم به داليلي ازجمله 
ردصالحيت برخي چهره هاي سياسي مناسب نبود، به سختي 
مي توان پيش بيني مناســبي از ميزان مشــاركت در انتخابات 

خرداد1400 ارائه كرد.

فاضل ميبدي در گفت وگو با همشهري از راه ناگزير اجماع مي گويد

چاره اي جز وحدت باقي نمانده است

عليرضا احمدي
خبر نگار

 تشكيل نهاد اجماع ساز 
اصــــالح طلبان گــام 
مســير  در  مؤثــري 
موفقيــت در انتخابات 
خرداد1400محســوب 
مي شــود، امــا معتقدم 
پيش از اينكه به رايزني درباره ميزان »موفقيت« اين 
نهاد در انتخابات پيش رو بپردازيم، بايد در چارچوب 
مقدورات موجود بحث كنيم. نكته اينجاســت كه 
نهاد اجماع ساز توانست همه اصالح طلبان را دور هم 
جمع كند تا بتوان با اجماع حداكثري براي حضور 
در انتخابات برنامه ريزي كرد. تاكنون مكانيسم هاي 
مختلفي براي همفكري جريــان اصالحات مطرح 

بــوده و روي مدل هاي مختلفي هم كار شــده، اما 
به هرحال نهاد تشكيل شــده كه مورد تأييد رئيس 
دولت اصالحات هم هست، مي تواند اصالح طلبان 
را به شــيوه صحيحي راهبري كند، اما نبايد از نظر 
دور داشت موفقيت اين نهاد در رسيدن به اهدافش 
به شاخص هاي متعددي بســتگي دارد كه يكي از 
مهم ترين آنها، پايبندي به كار تشكيالتي است كه 
بايد ديد چقدر مي توانيم در اين مسير موفق باشيم.

دراين ميان يكي از موضوع هايي كه پيرامون فعاليت 
نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان مطرح شــده ، نقش 
جوانان در تصميم گيري هاي اين نهاد است؛ معتقدم 
جوانان حتما بايد در اينگونــه تصميم گيري هاي 
محوري حضور داشــته باشــند، اما كمرنگ  شدن 
اين نقش انتقادي اســت كه بايد به آن توجه كرد. 
البته بايد درنظر داشت اين موضوع مختص جوانان 
نيست و درباره وزن احزاب، زنان و همچنين صنوف 

مختلف شاهد نقص هايي هستيم كه بايد رفع شود، 
اما احساسم اين است كه هرچه كار جدي تر شود، 
مي توان به آينــده اميدوارتر بــود و نقص ها نيز به 
مرور زمان برطرف مي شــود. البته نبايد از نظر دور 
داشــت فضاي كنوني درميان احزاب و جريان هاي 
اصالح طلب گرايش به سپردن نقش هاي محوري 
به جوانان را نشــان مي دهد كه نقش هاي مهم اين 
قشر در احزابي مانند اتحاد ملت، توسعه ملي ايران 
و كارگزاران شاهدي براين مدعاست. ازسوي ديگر 
بايد اشاره كرد فضاي ســرد كنوني حاكم بر عرصه 
سياست در ايران مســتلزم انجام يكسري اقداماتي 
به ويژه ازسوي حاكميت است تا مشاركت مردم در 
انتخابات بيش از پيش رونق گيــرد. بايد اجازه داد 
ساليق مختلف ديده شــوند و دراين صورت است 
كه مي توان اميد داشــت انتخابات خرداد1400با 

مشاركت قابل توجهي ازسوي جامعه همراه شود.

نقش آفريني جوانان اصالح طلب پر رنگ تر مي شود
كوتاه از سياست

   عامل اصلي ترور شهيد فخري زاده تحت تعقيب است
 وزير اطالعات اعالم كرد كه عامل اصلي تدارك ترور شهيد فخري زاده كه از كاركنان اخراجي نيروهاي 
مسلح بود، قبل از عمليات از كشور خارج شده بود و تحت تعقيب است. سيدمحمود علوي در گفت وگو 
با ايسنا، گفت: پس از ترور شهيد فخري زاده، رژيم صهيونيستي همچنان قصد انجام شرارت هاي متعدد 
ديگري را در كشور داشت كه با هوشياري سربازان گمنام امام زمان)عج( وزارت اطالعات شناسايي و 

خنثي شد و افرادي نيز در اين رابطه شناسايي شدند.

  برگ برنده اصالحات به روايت معين
مصطفي معين از چهره هاي سياســي اصالح طلب در گفت وگويي با خبرآنالين، درباره برگ برنده 
اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري 1400گفت: از نظر من برگ برنده واقعي عبارت است 
از تالش و برنامه ريزي براي جلب اعتماد توده ناراضي، اعاده حيثيت از تفكر اصالحي مبتني بر رفع 
تبعيض و فساد، نقد مشفقانه ناكارآمدي موجود در مديريت كشور و نيز كمك به باال رفتن آگاهي و 
اميد اجتماعي و توانمندي شهروندان و جوانان، فارغ از اينكه در اين مقطع بتوانند يا نتوانند دولت را 

در اختيار بگيرند.

  ابتكار جديد شوراي ائتالف اصولگرايان
پرويز سروري، فعال اصولگرا با اشاره به مدل ارائه شده »نامزد -كابينه« براي شوراي ائتالف نيروهاي 
انقالب اسالمي گفت: موضوع مهم اين است كه در اين دوره شوراي ائتالف به همراه نامزدي كه معرفي 
مي كند يك تركيب از كابينه را هم معرفي كند كه خواهد كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، او ادامه 
داد: براي مثال ممكن است براي ِسمت وزير اقتصاد دولت خود 3 يا 4 فرد احتمالي را معرفي كند كه در 
بين اينها وزير اقتصاد مشخص شود؛ عالوه بر اين، يك سبد از ظرفيت هاي مؤثري كه براي برون رفت 
از وضعيت فعلي كشور مؤثر باشد به مردم معرفي شده و مردم مي دانند كه الگوي كابينه به چه صورت 

است و در جريان كليت كابينه قرار خواهند گرفت.

  كانديداي زن اولويت اصالح طلبان نيست
اشرف بروجردي، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت با بيان اينكه بعيد است كه كانديداي خانم از 
جانب اصالح طلبان معرفي شود، به ايلنا گفت: با بحث هاي صورت گرفته تاكنون هيچ گزينه خانمي 
مطرح نشده است. حضور و فعاليت خانم ها مدنظر قرار گرفته، اما گزينه اي انتخاب نشده است. از لحاظ 

اولويت ها به اين نتيجه رسيده ايم كه نمي توانيم معرفي كننده يك خانم باشيم.

  محسن هاشمي، گزينه اول كارگزاران
علي محمد نمازي، عضو شــوراي مركزي حزب كارگزاران با بيان اينكه گزينه اول اين حزب براي 
انتخابات رياست جمهوري محسن هاشمي اســت، گفت: حزب پايبند به خروجي نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان بوده و از ائتالف تبعيت مي كند. البته محمدجواد ظريف هم از كانديداهاي احتمالي 
حزب است. به گزارش ايسنا، اين فعال سياســي درباره نظر محسن هاشمي كه گفت »هنوز براي 
حضور در انتخابات قانع نشده و شايد هم اصال به انتخابات ورود نكنم« تصريح كرد: محسن هاشمي، 
رئيس شوراي مركزي است كه در تصميمات كميته سياسي بسيار مؤثرند و قطعا از تصميم حزب 

پيروي خواهند كرد.

قرار است نهاد اجماع ساز تا 72 ساعت آينده چگونگی و سبك حضورش را در قالب آيين نامه اجرايی نهايی كند
علي صوفي  

فعال سياسي اصالح طلب

جالل محمدلو
فعال سياسي اصالح طلب
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 مديريت شهري تهران تصميم دارد تا 
بهره منــدي ســالمندان از امكانات شورا

شهري را تسهيل كند؛ بر اين اساس 
ديروز كليات اليحه »آيين نامه مصوبه شهر دوستدار 
سالمند«، در شوراي شــهر به تصويب رسيد تا در 
جلسات بعدي جزئيات اقداماتي كه بايد انجام شود، 

مورد بررسي قرار بگيرد.
به گزارش همشهري، مصوبه شهر دوستدار سالمند، 
سال91 از سوي شوراي شــهر تصويب شده بود. بر 
اين اساس، مديريت شــهري وقت ملزم شد تا در 
مدت2 ماه، آيين نامه  اجراي مصوبه را ارائه دهد؛ اما 
اين آيين نامه ارائه نشد تا ديروز، اليحه جديدي براي 
بررسي مصوبه سال91 و تعيين آيين نامه به بحث 
گذاشته شد. در همين ارتباط معاون امور فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري تهران در صحن شورا به برخي 
از خدمات كه توسط شهرداري تهران به سالمندان 
ارائه مي شود اشاره كرد و گفت: »اكنون شهرداري 
تهران با كارت هاي كاغذي و الكترونيكي با عنوان 
كارت منزلت در بسياري از مراكز فرهنگي و ورزشي 
و... به ســالمندان خدمات ارائه مي دهد كه ســال 
گذشته 1۵ميليارد تومان براي كارت بليت اتوبوس 

سالمندان و 19 ميليارد تومان هم براي كارت بليت 
مترو ســالمندان هزينه شده اســت.« محمدرضا 
جوادي يگانه به اهميت پرداختن به نيازمندي هاي 
ســالمندان در شــهر پرداخت و گفت كه براساس 
اليحه مذكور، امكانات خاصي براي اين قشر جامعه 

فراهم خواهد شد.
احترام و تكريم ســالمندان، مشــاركت فعال آنان 
در اجتماع، افزايــش خدمات يكپارچــه رفاهي، 
فرهنگي و اجتماعي، افزايش اميد و نشاط و كاهش 
انزواي اجتماعي ســالمندان ازجمله اهداف اليحه 
شهر دوستدار سالمند است. براســاس استاندارد 
بين المللــي افراد باالي 6۵ســال، ســالمند تلقي 
مي شوند و با اجرايي شــدن اين مصوبه همه افراد 
باالي 6۵سال شهر تهران، كارت حمايتي دريافت 
مي كننــد و مي توانند با تخفيف ويــژه از خدمات 
رفاهي، تفريحي مراكز وابسته به شهرداري تهران 
مانند برج ميالد و باغ پرندگان، همچنين خدمات 
فرهنگي، هنري و آموزشي كه در سراهاي محله و 
فرهنگسراها ارائه مي شود، استفاده كنند. به گفته 
جوادي يگانه قرار اســت براي همه سالمندان شهر 
تهران كارت يكسان صادر شــود؛ چراكه با اين كار 

هزينه ها بهتر مديريت مي شود و راحت تر مي توان 
شفاف سازي كرد.

پيشنهاد برخي از اعضا 
پس از صحبت هاي معاون شــهردار تهران، برخي 
از اعضاي شورا پيشــنهاداتي مربوط به اليحه شهر 
دوســتدار ســالمند ارائه دادند. محمد ســاالري، 
به عنوان رئيس كميســيون معماري و شهرسازي 
گفــت: »كليــات ايــن دســتورالعمل و تعاريف 
درخصوص شهر دوستدار سالمند و كارت سالمندي 
مشخص شــده اســت. جامعه هدف اين طرح هم 
شهروندان 60سال به باال در مناطق 22 گانه تهران 
هستند.« حجت نظري نيز به دقيق تر شدن تعريف 
سالمند تأكيد كرد. افشــين حبيب زاده هم گفت: 
»بسياري از افراد در 60ســالگي وضعيتي متفاوت 
از يكديگر دارند. براي نمونه كارگران بازنشســته 
وضعيت فيزيكي فرســوده تري دارند كه به چنين 
مسئله اي بايد توجه شــود.« در نهايت كليات اين 

اليحه با 19رأي تصويب شد.

تراكم فروشي به صفر رسيد؛ رسانه ملي سانسور كرد
به گزارش همشهري، در ابتداي جلسه ديروز، رئيس 
شوراي شــهر تهران به كنفرانس خبري روز شنبه 
شهردار تهران اشاره كرد و گفت: »به صفر رساندن 
تراكم فروشي، كاهش تعداد پرسنل، جلوگيري از 
تخريب باغات و بناهاي ارزشــمند، مناسب سازي  
معابر و اماكن بــراي معلوالن و تــالش در جهت 
ايمن سازي  گودهاي رها شــده و ساختمان هاي نا 
ايمن ازجمله مسائلي است كه در اين دوره مديريت 
شهري رخ داده اما متأسفانه چنين خبرهاي خوب 

شهري تهران در رسانه ملي سانسور مي شود.«
محسن هاشمي رفســنجاني ادامه داد: »توقف دور 
باطل تراكم فروشــي و مگاپروژه هــاي تبليغاتي 
دستاورد مهم مديريت شــهري است. در دهه هاي 
گذشته شاهد بوديم كه شهرفروشي وتراكم فروشي 
بي رويه صورت مي گرفت و با بخشــي از منابع آن، 

پروژه هاي بــزرگ و غيرضروري فعال مي شــد كه 
در اين دوره، اين شهر فروشي متوقف شد و امسال 
طبقه هاي اضافي در تهران به صفر رسيد؛ درحالي كه 
در گذشته ساالنه 2هزار طبقه مازاد واگذار مي شد.« 
جلوگيري از فربه شدن بدنه شــهرداري، موضوع 
ديگري بود كــه رئيس پارلمان شــهري به آن هم 
اشــاره كرد و گفت كه تعداد پرســنل در گذشته 
همواره افزايش مي يافت اما در اين دوره از 70هزار 
به كمتر از 60هزار رســيد و تا پايان دوره به حدود 
۵۵هزار نفر مي رسد. او افزود: »مديريت شهرداري 
توانست از تخريب بناهاي ارزشمند تاريخي و باغات 
در اين دوره تا حد زيادي جلوگيري و آنان را به عنوان 
سرمايه هاي شــهر، تملك كند. همچنين يكي از 
مسائل جدي شهر، ناايمني بود كه ناشي از 2۵0گود 
پرخطر كه بدون مجوز، اجازه احداث آنان داده شده 
بود يا ســاختمان هاي ناايمن كه حدود 200هزار 
ساختمان هســتند و بايد با تعامل دستگاه قضايي 

مشكالت اين گودها و ساختمان ها حل شود.«
تعيين تكليف ۵هزار دستگاه اتوبوس و هزار واگن 
مترو هم موضوع ديگري بود كه محسن هاشمي در 
جلسه ديروز شوراي شهر مطرح كرد و گفت كه هر 
چند اين كار به دوره ما نرسيد ولي زحمتي است كه 
به نام دوره فعلي ثبت خواهد شد و نبايد اين موضوع 
را رها كنيم؛ چرا كه راه مقابله با آلودگي هوا ايجاد 
سيســتم حمل ونقل عمومي كارآمد است. رئيس 
شوراي شهر تهران در پايان تأكيد كرد: »بايد توجه 
داشته باشــيم در موقعيت فعلي، تحمل فشارهاي 
اقتصادي براي اكثريت جامعه، بســيار ســخت و 
طاقت فرسا شــده و مردم همه مسئوالن را در برابر 
مشــكالت پاســخگو مي دانند و نمي توان در اين 
شرايط جزيره اي عمل كرد و مشكالت را به گردن 

يك نفر يا يك دستگاه و قوه انداخت.«

نگاه فله اي به موضوع كودكان كار اشتباه است
وحيد قبادي دانا، رئيس ســازمان بهزيستي كشور 
ديروز مهمان اعضاي پارلمان شــهري بــود. او در 

تشريح فعاليت هاي اين سازمان در حوزه كودكان 
كار گفت: »كودكان كار و خيابان، موضوع وســيع 
با ابعاد مختلف است. هدف گيري سازمان در وهله 
اول خود كودك نيست بلكه حمايت از كودك براي 
جلوگيري از آسيب هاي مختلف است. اين كودك 
مجرم نيست و بايد فرد در معرض خطر ديده شود. 
ما بايد اين اصل را بپذيريم كه خيابان جاي كار براي 
كودك نيست و معتقديم داشتن نگاه فله اي به اين 

موضوع اشتباه است.
به گفته او، در پروژه اخير كــه بعد از كرونا عملياتي 
شــده بيش از ۵00كودك كار خياباني ساماندهي 
شده اند و طبق آمار بيش از 80درصد كودكان اتباع 
غيرايراني هســتند: »اگر امروز به كودكاني كه در 
وضعيت مخاطره آميز قرار دارند رســيدگي كنيم 
از حضور 100 بزرگســال داراي آســيب در آينده 
جلوگيري مي كنيم. بنابراين از شوراي شهر تهران 
درخواســت مي كنم تا به كمك سازمان بهزيستي 
بيايد تا بتوانيم در مسير رشد و تعالي كه در آن قرار 

گرفته ايم بهتر گام برداريم.«

زيست شبانه، سبب رونق اقتصاد شهر مي شود
حجت نظري ديــروز تذكري را دربــاره مخالفت 
فرماندار تهران با اجراي مصوبه طرح زيست شبانه 

ارائه كرد.
او گفت: »قطعاً اجراي طرح زيســت شبانه در ايام 
پس از كرونا، نه تنها باعث تهديد امنيت شــهري 
نمي شود، بلكه سبب حفظ امنيت و آرامش در شهر 
و همچنين رونق اقتصادي خواهد شــد. بنابراين 
انتظار مي رود طبق نص صريح اصول قانون اساسي 
و همينطور قوانين و مقررات جاري كشور مصوبات 
شــورا از مجراي قانوني خود دنبال شــود و هيأت 
محترم تطبيق درصورتي كــه هركدام از مصوبات 
شــورا با بندي از قوانين يا مقــررات در تعارض و 
مغايرت باشــد، نســبت به مخالفت و اعتراض آن 
اقدام كند و در غيراين صــورت مصوبات بايد الزم 

االجرا شود.«

نگاه

قابليت شارژ كارت سالمندي

اليحه »آيين نامه مصوبه شهر دوستدار 
ســالمند« به نظر يك برنامه بســيار 
پسنديده است. نكته مهم كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، اين است كه اقدامات انجام شده در گذشته به نوعي 
در راستاي همين اليحه و با هدف ارائه خدمات به سالمندان بوده اما 
ضمانت اجرايي نداشتند و متأسفانه نتايج عكسي به بار مي آوردند. 
به طور مثال، كارت منزلت در اختيار سالمندان قرار مي گرفت و آنها 
براي استفاده از مجموعه ورزشي به يكي از استخرها  مي رفتند اما 
گفته مي شد با اينكه طرف قرارداد شهرداري هستند ولي شهرداري 
مانند ســازمان هاي بيمه به تعهداتش عمل نكرده است و از ارائه 
خدمات معذوريم. در حقيقــت عدم هماهنگي بخش خصوصي با 

شهرداري سبب سردرگمي سالمندان مي شد. 
بحث اصلي اين اســت كه ما مي خواهيم از طريق مصوبه شــهر 
دوستدار سالمند اين مشــكالت را برطرف كنيم. پس قبل از هر 
اقدامي، وقتي مسئوليت و مديريت بخشي را برون سپاري مي كنيم، 
بايد دقت داشته باشيم تا ضمانتي براي اجراي درست تعهدات بخش 
خصوصي وجود داشته باشد. براي جلوگيري از بروز چنين مشكالتي 
بهتر است كارت هاي جديدي كه براي سالمندان صادر مي شود، 
قابليت شارژ داشته باشند تا امكان اســتفاده چندگانه از خدمات 
مختلف، براي اين افراد فراهم شود. مثال براي استفاده از اتوبوس، 
مبلغ خاصي تعيين شده و براي مجموعه هاي ورزشي و فرهنگي 
هم مبالغ متفاوتي پيش بيني شده است كه سالمندان با ارائه اين 
كارت مي توانند بدون هيچ مشكلي از آنها استفاده كنند. پس بهتر 
است اختيار چگونگي استفاده از مبلغ اين كارت و خدماتي را كه 
ارائه مي شود، به دارنده كارت بسپاريم تا هرگونه كه خواست از آن 
استفاده كند. نكته مهم ديگري كه نبايد از آن غفلت كرد، اين است 
كه عالوه بر مسائل اجتماعي و داشتن دغدغه حضور سالمندان در 
اجتماع، بايد به سالمت اين قشر هم توجه شود و اگر بتوانيم در اين 
اليحه براي كمك به سالمت سالمندان هم فكري كنيم تأثير بسزايي 

در زندگي آنها خواهيم داشت.

 پايداري فعاليت مترو 
با افزايش پست هاي فشار قوي

پست برق فشار قوي آزادگان و اميركبير به خط ۳ مترو افزوده شد 
و اين خط از ۳پست برق فشار قوي بهره مند شده است. مديرعامل 
شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( در مراسم بهره برداري 
از اين دو پست برق گفت: »شبكه متروي تهران به نحوي طراحي 
شده كه اگر در شرايط خاص يكي از پست هاي برق مترو يا بخشي 
از شبكه برق شهر قطع شد، سرويس رساني در شبكه متروي تهران 
دچار اختالل نشــود. البته اين امر مستلزم وجود 2 يا ۳ پست برق 
فشار قوي در هر خط است كه اگر به هر دليلي يكي از پست هاي برق 

از مدار خارج شد، ديگري بتواند برق را تامين كند.«
به گزارش همشهري، علي  امام با بيان اينكه تأثير اين پست برق ها 
در تكميل سامانه تأمين برق مترو و افزايش اطمينان خاطر باالتر از 
پايداري شبكه برق در متروي تهران است، افزود: »سامانه هاي برق 
و تجهيزات خط ۳متروي تهران در سنوات گذشته ساخته شده بود، 
ولي به دليل محدوديت هاي مالي پس از افتتاح هم تكميل مي شود. 
برق آزادگان هم براي خطوط ۳ و 7 به صورت مشــترك ساخته و 
تجهيز شده بود. البته در ماه هاي گذشته پست برق نوبنياد را نيز در 
شمال خط ۳ راه اندازي كرديم. قبال بخشي از پست برق اميركبير 
براي خط 4راه اندازي شده بود و االن به صورت توسعه پست براي  
خط ۳استفاده مي شود. با اتفاقات اخير مي توانيم از پايداري شبكه 
برق متروي تهران و مخصوصا خط ۳اطمينان داشته باشيم. اين كار 

براي خطوط ديگر كه نواقصي داشتند هم در حال  انجام است.«
مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( گفت: »با 
راه اندازي 2پست برق جديد براي خط ۳ اين اطمينان خاطر به وجود 
آمد كه اگر يكي از پست هاي برق از مدار خارج شود، فشار اضافي بر 
خطوط ديگر تحميل نمي شود. پست برق خط ۳ به خط 7 هم كمك 
مي كند به اين اتفاق، يعني براي اطمينان بخشي به پايداري برق 
شبكه متروست. وظيفه بنيادي شركت مترو تأمين زيرساخت هاي 
تجهيزاتي شبكه متروي تهران اســت كه بعضاً از سنوات گذشته 

دچار نقص بوده اند.«

راه اندازي نخستين مركز زندگي هوشمند 
در تهران

 مديرعامل سازمان فاواي شــهرداري تهران در مراسم افتتاحيه 
نمايشــگاه ايران ايتكس، نخستين نمايشــگاه مجازي در حوزه 
كســب وكارهاي مبتني بر فناوري اطالعات كه به صورت مجازي 
آغاز به كار كرد، با تأكيد بر اهميت داده در هوشمندسازي شهرها، 
از راه اندازي نخستين مركز زندگي هوشمند در تهران خبر داد. به 
گزارش همشهري، محمد فرجود گفت: »شــهرداري ها در شهر 
هوشمند، بايد پلتفرم ها و دسترسي هاي مورد نياز كسب وكارهاي 
نوآور را ايجاد و با ارائه  API  هاي خود)رابط برنامه نويســي( به اين 
كسب وكارها، زمينه را براي ارائه انواع خدمات نوآورانه به شهروندان 
و خلق ارزش براي آنها فراهم كنند.« دبير شوراي راهبردي تهران 
هوشمند با اشــاره به 2فاز برنامه ريزي و توســعه پلتفرمي براي 
هوشمندســازي تهران عنوان كرد: »در ۳ســال گذشته اقدامات 
زيادي در حوزه تهران هوشــمند و نوآوري در پايتخت انجام شده 
است. در شوراي راهبردي و مركز تهران هوشمند، سياستگذاري 
متمركز در مسير حركت به سمت شهر هوشمند در شهرداري تهران 
را انجام داده ايم و به ســوي اجراي انواع پروژه هاي هوشمندسازي 
قدم برداشتيم كه بسياري از اين پروژه ها به مرحله اجرا و عملياتي 
وارد شده و هم اكنون مورد اســتفاده شهروندان هستند.« فرجود 
تأكيد كرد:  »به زودي قصد داريم نخستين مركز زندگي هوشمند 
)Living Lab( را در تهران راه اندازي كنيم. همچنين در سال آتي 
چند پروژه مبتني بر اينترنت اشيا را در جهت مديريت بهينه منابع 
و حفاظت از محيط شــهري اجرا خواهيم كرد. توجه و مشاركت 
انواع ذي نفعان شهر هوشمند به ويژه شهروندان و بخش خصوصي، 
داده محور بودن و پايداري شــهري ازجمله اهداف كليدي برنامه 

تهران هوشمند است.« 

احمد مسجدجامعي
عضو  شوراي شهر تهران

    جامعه هدف اليحه شهروندان ۶۰ سال به باال در مناطق ۲۲ گانه تهران است.
   كارت هايي براي بهره مندي از خدمات شهرداري در اختيار سالمندان تهراني قرار خواهد گرفت.

   نظارت بهينه بر حسن اجراي استانداردها و ارتقاي آنها براي مناسب سازي معابر و اماكن عمومي و خصوصي 
   توجه ويژه به مناسب سازي وسايل حمل ونقل عمومي براي استفاده سالمندان و تعبيه مكان اختصاصي و استاندارد 

ويژه آنها
   ارائه خدمات، تخفيف ها و تسهيالت ويژه رفاهي، فرهنگي، ورزشي و تفريحي به سالمندان

   برگزاري و اجراي برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي ويژه ســالمندان در مناسبت هاي ديني، ملي و آييني به منظور 
ارتقاي شان و منزلت آنان

   همكاري و مشاركت و حمايت از آموزش و ترويج فرهنگ تكريم سالمندان و طرح هاي توانمندسازي و ارتقاي سالمت 
آنان در سطح جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي، انتشار كتب و بروشور و...

   حمايت از تشكيل و فعاليت سازمان ها و كانون هاي مردم نهاد فعال در حوزه سالمندي
   مشاركت و حمايت جهت راه اندازي مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، ورزشي و اجتماعي ويژه سالمندان

آنچهازاليحهشهردوستدارسالمندبرميآيد

رویخوششهربهسالمندان
 كليات اليحه »آيين نامه شهر دوستدار سالمند« ديروز توسط اعضاي شوراي شهر تصويب شد

روز گذشته ۳عضو شوراي شهر تهران مطالبي را در 
قالب نطق پيش از دستور قرائت كردند كه خالصه اي 

از آنها را در زير مي خوانيد.

علي اعطا: كاهش تراكم فروشــي در خيابان 
وليعصر)عج(

وليعصــر يــك باغ-
خيابان، چنارستان  و 
طبيعــي،  ميــراث 
تاريخــي و فرهنگي 
پايتخت است و نياز به 
از  دارد.  حفاظــت 
تابستان امسال پيگير بررسي طرح ساماندهي اين 
محور بودم و به تازگي و با اتمــام فرآيند تهيه طرح 
ساماندهي توسط مشاور طرح، معاونت شهرسازي و 
معماري شــهرداري تهران درصدد ارســال آن به 
كميسيون ماده۵ شــهر تهران جهت سير مراحل 
تصويب اســت. اقدام اين دوره مديريت شهري در 
راستاي حفاظت از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي 
پايتخت مي تواند براي آيندگان بــه يادگار بماند. 
موضوع حفاظت از درختان خيابان وليعصر به عنوان 
ميراث طبيعي مهم شــهر تهران، اولويت اصلي در 
فرآيند تدوين طرح ساماندهي معرفي شده است. اگر 
در طرح ساماندهي خيابان وليعصر، اولويت حفاظت 
از ميراث طبيعي است، نبايد در كاهش تراكم مجاز 

ساخت وساز در جداره هاي خيابان وليعصر، ترديد 
كرد. نمي توان از اولويت حفاظت از چنارهاي قديمي 
چنارستان تهران سخن گفت، اما در عمل، همچنان 
شاهد رونق ساخت وســاز در پالك هاي مجاور بود. 
اگرچه در ضوابط پيشــنهادي تراكم ساختماني و 
ارتفاع مجاز ساخت وساز، نيم نگاهي به حفاظت از 
چنارها وجود داشته است اما بررسي هاي كارشناسي 
نشــان مي دهد براي امــر حفاظــت از اين ميراث 
طبيعي، آنچه پيش بيني شــده، هدف حفاظت را 
محقق نمي كند. در اين طرح حــدود 70درصد از 
ساخت وسازهاي خيابان وليعصر از تقاطع انقالب تا 

ميدان تجريــش، داراي 6 طبقــه و ارتفاع 2۵متر 
خواهد بود؛ در حالي كه متوســط ارتفاع چنارهاي 
وليعصر 1۵متر است و ارتفاع 2۵متري ساختمان ها 
بر درختان وليعصر سايه مي اندازد و برخورداري آنها 
از نور كافي را با چالش مواجه مي كند. از سوي ديگر 
در اين طرح گودبرداري در ساخت وسازهاي جديد 
با عمق 10متر مجاز دانسته شده كه با درنظر گرفتن 
عمق حداكثر 4متري ريشــه درختان چنار، مانع 
بهره بردن درختان از منابــع آب زيرزميني ازجمله 
قنات هاي باقي مانده خواهد شد. بنابراين از شهردار 
تهــران انتظار مي رود براســاس دانــش و تدبير و 

تجربه خــود، محافظــه كاري در كاهــش تراكم 
خيابـــان وليعــصر را پـايـان دهـد.

 مجيد فراهاني: توسعه پايدار با مشاركت همگاني
تحول خواهي مستمر 
امــروز نه يك شــعار 
سياسي بلكه ضرورت 
ملي و ميهنــي براي 
رشد توســعه كشور 
اســت. راز توســعه 
كشورهاي ديگر در پنج ضلعي تكنولوژي، تجارت، 
يكپارچگي، دوستي و تعامل اســت. تجربه دوران 
پرآشوب جنگ و صلح كشورمان و مسير توسعه ساير 
كشــورها به ما آموخته كه راه آبادانــي ايران از راه 
هدف گذاري آگاهانه، هوشمندانه و اتخاذ مديريت 
علمــي و برنامه ريزي گام بــه گام مبتني بر منابع و 
داشته هاي كشور است و بايد عملكردها به طور مداوم 
و براساس برنامه ها و اصالح عقب ماندگي ها پايش 
شود. اگر نتوانيم با قرار دادن كشور در ريل توسعه از 
يك سو و صلح و تعامل بين المللي و حركت در مسير 
شاه راه هاي سازندگي از ديگر سو پيش برويم، ناكام 
مي مانيم و قطعــا فرزندان مان از ما بــه نيكي ياد 
نمي كنند و به عبرتي دردناك در تاريخ ايران كهن 
تبديل خواهيم شد. لزوم تحقق ۳اصل بنيادي تعامل 
و مدارا، اصالحات گام به گام و توســعه پايدار جز با 

مشاركت همگاني و پايداري خستگي ناپذير در مسير 
توسعه و سازندگي محقق نمي شود.

محمدجواد حق شناس: مبارزه با فساد با شفافيت
مديريت شهري تهران 
پنجــم  دوره  در 
مي توانست به سهولت 
با ادامه همــان روند 
آميخته به فساد شهر را 
اداره كنــد. مي شــد 
همچون گذشته شهر را بفروشد و از بانك ها قرض 
كند و با زدوبندهاي گوناگــون با صاحبان قدرت و 
ثروت پروژه هاي بزرگ بسازد. مي توانست چندهزار 
نفر نيروي جديد استخدام كند و با بذل و بخشش  و 
البته  حاتم بخشــي ها از جيب مــردم برنامه ريزي 
سياسي و انتخاباتي كند. ترديدي نيست كه فسادي 
چنين عميق در سازماني گسترده را به سادگي و به 
ســرعت نمي توان زدود. آن هــم در جامعه اي كه 
ريشه هاي فساد بسيار عميق تر از وسعت مديريت 
شــهري و بــه گســتردگي ابعــاد ســاختاري و 
سيستماتيك كشور است. چه بسا كه در همين دوره 
از مديريت شهري نيز مصاديقي از فساد وجود داشته 
و خواهد داشت. اما اين شــورا از همان آغاز تالشي 
سيستماتيك براي مبارزه با فساد سيستماتيك و 
جايگزيني شفافيت در شــهرداري را در دستور كار 

خود قرار داده است.
براين اســاس انتظار مي رود شــهرداري تهران و 
سازمان ها و شزكت هاي تابعه آن گزارش شفاف را از 

عملكرد خود ارائه كنند

از حفظ هويت خيابان وليعصر تا لزوم مبارزه با فساد
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شهردوستدارسالمند
ارنگاهسالمندان

همشــهري در گفت وگو با چند شهروند 
سالمند تهراني نظرات آنها را درباره شهر 
دوستدار سالمند پرســيده است. همدم 
مؤذني، بانوي۶۰ ساله دراين باره مي گويد: 
»به همت مديران فرهنگــي و اجتماعي، 
خدمات متعــددي در حوزه ســالمت به 
سالمندان ارائه مي شــود كه تصويب اين 
اليحه مي تواند نقطه عطفي باشــد تا ساير 
سازمان ها و ارگان ها هم به اين قشر توجه 
كنند.« توجه كردن مطالبه اكثر سالمندان 
است و بيژن ميرزازاده، سالمند و از معتمدان 
اهالي محله وصال بر ايــن موضوع تأكيد 
مي كند و مي گويد: »ســالمندان عالوه بر 
خدمات فرهنگي و اجتماعي و... قطعا نيازمند 
توجه و محبت هستند. پس چه خوب است 
مسئوالن و متوليان اليحه شهر دوستدار 
سالمند به اين موضوع توجه داشته باشند 
و در برخي از موارد اجرايي از جهانديدگان 
باتجربه و داراي تخصص نظرخواهي كنند 
تا كارها در راستاي خواسته و نياز سالمندان 
پيش برود.« خدمت رساني اگر تداوم داشته 
باشد قطعا مورد مطلوب سالمندان خواهد 
بود. ســكينه تركي نژاد نيز به اين موضوع 
اشاره مي كند و مي گويد: »مديران مدام از 
خدمت رساني به سالمندان صحبت مي كنند 
و برنامه هاي متنوع و متعدد هم در دستور كار 
دارند اما برخي از اين اقدامات تداوم ندارند و 
از اين رو مورد مطلوب سالمندان نيست. پس 
ضمن تقدير از مديريت شهري بابت توجهي 
كه به سالمندان داشته و دارد به عنوان كسي 
كه قطعا از شــهر دوستدار سالمند سهمي 
خواهم داشــت تقاضا دارم اگر قرار است 
اهداف پيش بيني شده در اليحه فقط در حد 
شعار باقي بمانند و عملياتي نشوند يا كارها 
و برنامه ها مستمر نباشند، بهتر است نويد 
پوچي به ســالمندان ندهند؛ چراكه سبب 
سرخوردگي سالمندان مي شود و اين امر 
سالمت روحي و جســمي افراد سالمندي 

چون من را به خطر مي اندازد.« 

نطق پيش از دستور
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يادداشت

دولت عيالوار

تهــران، البــرز، اصفهان و 
البته مازندران به ترتيب در 
درس امنيت سرمايه گذاري 
اقتصادي مردود شده و نتوانسته اند در بهار 
امســال نمره قابل قبول بگيرنــد. ميانگين 
نمره امنيت ســرمايه گذاري در كل كشور 
در بهار امسال به روايت مركز پژوهش هاي 
مجلس 6.16 از 10بوده بــا اين توضيح كه 
نمره 10يعني بدترين نمــره و تامل برانگيز 
اينكه نمره امنيت سرمايه گذاري 18استان 
از ميانگين نمره كشــوري بدتر بوده است. 
شــاخصي كه نمايانگــر دليــل انتقادها و 
فريادهاي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
اســت. تازه ترين ارزيابي مركز پژوهش هاي 
مجلس مي گويــد؛ به ترتيب اســتان هاي 
يزد، خراسان جنوبي، گلســتان، سمنان و 
سيســتان و بلوچســتان در رتبه هاي بهتر 
از حيث شــاخص هاي تأثيرگذار بر امنيت 

سرمايه گذاري قرار گرفته اند.
به گزارش همشــهري، يافته هاي گزارش 
دهــم بــازوي تحقيقاتي مجلــس درباره 
شاخص هاي فصلي امنيت سرمايه گذاري 
نشــان مي دهد امنيت ســرمايه گذاري در 
بهار1399 نســبت به فصل قبــل از آن و 
برخالف روند فصل گذشــته نامناســب تر 
)بدتر( شده است. زيرا امنيت سرمايه گذاري 
از 10 به عنــوان بدترين و صفــر به عنوان 
بهترين در پاييز 1397داراي كميت6.43 
و در زمستان همان سال6.18، در بهار سال 
بعد6.07 و در تابستان 1398 نيز 6.07 بوده 
كه از بهبود تدريجي امنيت سرمايه گذاري 
حكايت داشــته اما اين روند رو به بهبود از 
تابســتان98به بعد متوقف و به تدريج بدتر 
هم مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس فاش 
مي كند روند بهبود امنيت سرمايه گذاري در 
پاييز1398 همزمان بــا بي ثباتي هاي بعد 
از افزايش قيمــت بنزين در آبان ماه 1398 
معكوس شد و البته كه نقش بيماري كرونا 
و تعطيالت اجباري چندماهه و پيش بيني 
نشــده بســياري از كســب وكارها در اين 

وضعيت قابل توجه و اثرگذار بوده است.

انتقاد از بدقولي مسئوالن
از نظــر فعاالن اقتصــادي ايــران بدقولي 
مسئوالن ملي، استاني و محلي به وعده هاي 
خود، اعمال نفوذ و تباني در معامالت ادارات 
بدترين و آزاردهنده ترين مولفه هاي اثرگذار 
بر امنيت سرمايه گذاري بوده درحالي كه در 
بهار امسال، انتقادها از رواج و توزيع كاالهاي 
قاچاق، سرقت مالي شــامل پول نقد، كاال، 
تجهيزات و استفاده غيرمجاز از نام و عالئم 
تجاري يا مالكيت معنــوي فروكش كرده 
است. اين در حالي است كه در زمستان سال 
گذشته عالوه بر انتقاد از بدقولي مسئوالن به 
وعده ها، فعاالن اقتصادي از اختالل ناشــي 
از تحريم هاي خارجي هم گاليه داشــتند. 
براساس نتايج اين تحقيق، در بهار1399، 
از بيــن 9حــوزه فعاليت اقتصــادي مورد 
سنجش در اين پايش، فعاالن اقتصادي در 
حوزه )هتل، رســتوران، تهيه و توزيع غذا( 
مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها 
و فعاالن اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع 
و... )حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشــي 
و ُخرده فروشي( نامناســب ترين ارزيابي را 
در ميــان همه حوزه هــا از وضعيت امنيت 

سرمايه گذاري ارائه كرده اند.

يزداول،تهرانآخر
جدول امنيت سرمايه گذاري در ايران

آمار نتايج پژوهش آماري مركز آمار نشان مي دهد ميزان 
زماني كه ايراني ها صرف امور توليدي مي كنند كمتر از 
زماني اســت كه صرف امور غيرتوليدي و شــخصي 
مي كنند در واقع ايراني هاي شهرنشين در يك شبانه روز، بخش عمده وقت 
خود را صرف فعاليت هاي غيرتوليدي و شــخصي مي كنند. به گزارش 
همشهري، زمان يكي از مهم ترين منابع براي هر فرد و جزو منابع محدود 
محسوب مي شــود زيرا هر فرد روزانه زمان محدودي در اختيار دارد كه 
فعاليت هايش را انجام دهد برهمين اساس الگوها و نحوه استفاده از زمان 
نقش زيادي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي هر فرد دارد. بررسي هاي انجام 
شده از وضعيت فعاليت ايراني ها در طول يك شبانه روز نشان مي دهد آنها، 
بخش عمده وقت خود را در طــول روز صرف فعاليت هاي غيرتوليدي و 
شخصي مي كنند و ميزان مشاركت آنها در فعاليت هاي توليدي با وجود 
آنكه در فاصله سال هاي 98تا 99افزايش يافته كمتر از ساير فعاليت هاست.

فعاليت هاي غيرتوليدي
نتايج پژوهش آماري مركز آمار ايران نشان مي دهد فعاليت غيرتوليدي 
ايراني ها بيشتر از فعاليت هاي توليدي آنهاست كه مي تواند براي آنها درآمد 
ايجاد كند. در عين حال ميزان مشــاركت زنان در فعاليت هاي توليدي 
بسيار كمتر از مردان است. اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد جامعه 
شهري ايران همواره از يك الگوي مشــخص گذران وقت پيروي كرده 
است. مطالعاتي كه از سال 87تا 99انجام شده نشان مي دهد كه ايراني ها 
در يك شبانه روز براي فعاليت هاي توليدي زمان كمتري را در مقايسه با 
فعاليت هاي غيرتوليدي و شخصي صرف مي كنند. بيشترين زمان صرف 
شــده براي فعاليت هاي توليدي مربوط به يك دوره در سال هاي 98تا 
1399است كه در آن به طور متوسط هر فرد 2ساعت و 50دقيقه از وقت 
روزانه خود را صرف فعاليت هاي توليدي كرده است. همچنين بيشترين 
زمان صرف شــده براي انجام كارهاي غيرتوليدي و شخصي مربوط به 
سال هاي 87تا 88است كه 21ســاعت و 21دقيقه از وقت هر ايراني به 
فعاليت هاي شــخصي و غيرتوليدي اختصاص يافته است. اين پژوهش 
كه مختص شهرنشينان است نشــان مي دهد مردان در مقايسه با زنان 
زمان بيشتري را در يك شبانه روز صرف فعاليت هاي توليدي مي كنند 
و اين ميزان درطول سال هاي 98تا 99به اوج خود رسيده و به 5ساعت 
و 2 دقيقه در يك شبانه روز رسيده است به اين معنا كه جمعيت مردان 
شهرنشين در اين سال ها روزانه بيش از 5ســاعت از وقت خود را صرف 
فعاليت هاي توليدي كرده اند اين در حالي اســت كه در طول سال هاي 
87تا 88مرداني كه در شــهر زندگي مي كردند به طور متوســط روزانه 
بيش از 19ساعت از وقت خود را صرف فعاليت هاي شخصي و غيرتوليدي 
مي كردند. اما ميزان فعاليت زنان شهري در امور غيرتوليدي بسيار كمتر از 
مردان است و بخش عمده وقت زنان در يك شبانه روز صرف فعاليت هاي 
شخصي و غيرتوليدي مي شود البته بخشي از اين فعاليت ها شامل خدمات 
خانگي و مراقبتي بدون مزد براي خانواده خود و كارهاي داوطلبانه مي شود 
كه زمان زيادي از فعاليت زنان صرف اين امور مي شود. متوسط زمان صرف 
شده زنان در يك شبانه روز براي فعاليت هاي توليدي در بين سال هاي 
87تا99تفاوت چشمگيري نداشته است و همواره بيش از 23ساعت از 

وقت زنان صرف فعاليت هاي غيرتوليدي و شخصي مي شود.

هر سال  هنگام تنظيم بودجه ســاالنه تمام اختالفات و دعواهاي بين 
مجلس و دولت بحث بر سر نحوه توزيع رانت است. در يك اقتصاد نفتي 
وظيفه دولت تنها تقسيم پول فروش نفت در كشور است. به عبارتي سر 
اصل وجود رانت همه به توافق رســيده اند و تنها دعوا بر سر اين است 
كه اين رانت به چه كساني و به چه ميزاني برسد. طبيعي است در اين 
ميان هر كس داراي قدرت و رسانه و نفوذ بيشتري باشد مطالبه گري 
بيشتري دارد و در نهايت سهم بيشتري نيز دريافت مي كند. البته اين 
رانت با عناويني چون حمايت از توليد، حمايت از فعاليت هاي فرهنگي، 
ايجاد اشتغال و ساير سرفصل هاي ظاهرا مشروع نامگذاري مي شود. اما 
جنبه هاي اجتماعي دولت موزع رانت نيز قابل توجه است. مهم ترين آن 
اينكه استخدام نيرو در مجموعه هاي دولتي و شبه دولتي بر اساس نياز 
آن مجموعه يا تخصص نيروي انساني صورت نمي گيرد و تنها به منظور 
كمك به معيشت تعدادي از هم ميهنان انجام مي شود. به همين دليل 
انبوهي از نيروهاي مازاد در بخش هاي مختلف اداري و صنعتي وجود 
دارند كه بازده بنگاه ها را به شــدت تحت تأثير قرار مي دهند. يكي از 
افتخارات مديران و نمايندگان مجلس و افراد ذي نفوذ اين است كه با 
معرفي آنان تعدادي نيرو جذب اين مجموعه ها شده اند. طبيعتاً چون 
دولت امكان اســتخدام همه افراد جوياي كار را ندارد، كساني شانس 
بيشتري پيدا مي كنند زير ســايه اين حمايت دولتي قرار گيرند كه 

ارتباطات قوي تري با صاحبان امضاهاي طاليي دارند.
در اين ميان در اخبار بارها خوانده ايم كه مثال چند ميليون نفر جوان 
تحصيل كرده دانشگاهي بيكار داريم كه دولت بايد براي اشتغال آنها 
تدبيري بينديشــد. طبيعتا دولت ها هم هر از  گاهي كه درآمد بهتري 
دارند و خصوصا نزديك به ايام انتخابات، باب استخدام را باز  مي كنند و 

تعدادي از اين انبوه متقاضيان ميز و حقوق دولتي را به كار مي گيرند.
قهرا ابتكار و ايجاد بنگاه هاي كوچك و به كارگيري توان واقعي جوانان 
اين كشور هميشه در اولويت آخر بوده و دولت عيالوار نيز كه تمام بودجه 
خود را صرف پرداخت حقوق به كارمندان خود مي كند، بودجه اي براي 
حمايت از بنگاه هاي كوچك و استارت آپ ها ندارد و اين چرخه معيوب 
كماكان ادامه پيدا مي كند. يكي از دعواهاي اصلي  هنگام تصويب بودجه 
نيز همين حقوق كارمندان دولت است و اين طبقه متوسط جامعه نيز 
كه بيشترين دسترسي را به تريبون رسانه ها دارند، دائم در حال مطالبه 

منافع بيشتر در ازاي كارايي بسيار پايين خود هستند.
در ســال اخير با وضع تحريم هاي شــديد آمريكا، به رغم مشكالت 
زيادي كه پيش آمد، روزنه اميدي ايجاد شــد تــا اقتصاد غيرنفتي و 
كاهش درآمدهاي دولت باعث چابك تر شدن دولت و خصوصي سازي  
بخش هاي زائد آن شــود ولي با انــدك گشــايش در درآمد دولت و 
نزديك شدن فصل انتخابات اين  رويا نيز مانند خيلي روياهاي ديگرمان 
به حقيقت نپيوست و دولت عيالوار همچنان دغدغه اصلي اش حقوق  

ماه بعد كاركنانش است و وقتي براي فكر كردن به امور ديگر ندارد.

وزارت راه بــراي ســنجش ميــزان تأثيــر 
محدوديت هــاي دوره كرونا بر فعاليت مالي 
شركت هاي هواپيمايي، مقايسه صورت هاي 
مالي اين شركت ها در 6 ماه امسال و مدت مشابه سال قبل را در 
دستور كار قرار داده و انجمن شركت هاي هواپيمايي مي گويد 
اسناد مورد تقاضا را از طريق سازمان هواپيمايي كشوري به اين 

وزارتخانه ارسال كرده است.
به گزارش همشهري، شركت هاي هواپيمايي مدعي هستند از 
آغاز شيوع كرونا در اسفند 1398تاكنون، از يك سو به واسطه 
افت شديد تقاضاي ســفر با كاهش فروش مواجه شده اند و از 
سوي ديگر از محل محدوديت 60درصدي پر شدن ظرفيت 
هواپيما براي مقابله با شــيوع كرونا و درعين حال ممانعت از 
افزايش قيمت بليت نيز زيان سنگيني به آنها وارد شده است. 
رئيس و سخنگوي انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو 
با همشهري مي گويند: مقايسه 6ماهه نخست امسال با مدت 
مشابه در سال قبل از زيان قابل توجه ايرالين ها حكايت دارد 
و مي تواند نظر مســاعد وزارت راه و شهرســازي براي دفاع از 

ايرالين ها در ستاد مقابله با كرونا را جلب كند.

مسافران پريدند
تصويري كه رئيس انجمن شركت هاي هواپيمايي از شرايط 
فعلــي ايرالين ها ارائه مي دهــد حاكي از اين اســت كه اين 
شركت ها در دوره كرونا بخش عمده مسافران خارجي خود را 
از دست داده اند و در حوزه پروازهاي داخلي نيز به طور ميانگين 
با كاهش 47درصدي تعداد مســافران مواجه هستند. يونس 
دقيق كيا، در گفت وگو با همشــهري، وضعيت شركت هاي 
هواپيمايي را بحراني توصيف مي كنــد و مي گويد: جداي از 
تبعات و خسارت هاي بحران صنعت هوانوردي در دوره كرونا، 
شركت هاي ايراني از تحريم ها، مشكالت ترانسفر مالي، انتقال 
قطعات هواپيمــا، افزايش قيمت ارز، قيمت گــذاري بليت و 
محدوديت استفاده از ظرفيت هواپيما نيز خسارت ديده اند و 
تقريباً در يك سال اخير در مقاطعي حتي از پرداخت حقوق 
و دســتمزد كاركنان خود نيز ناتوان بوده اند. دقيق كيا ضمن 
مقايسه وضعيت فروش ايرالين ها در سال جاري و سال گذشته، 
تأكيد مي كند. ايرالين هاي ايراني در سال 98، با برگزاري 170 

هزار و 389 ســورتي پرواز داخلي، 18 ميليون و 539 هزار و 
151 مسافر جابه جا كرده اند؛ اما بررسي شرايط آنها در 6ماهه 
امســال نشــان مي دهد تعداد پروازهای داخلي 35 درصد و 
تعداد مسافران اين پروازها 47 درصد كاهش پيدا كرده است. 
او همچنين در مورد فروش خارجــي ايرالين هاي ايراني نيز 
مي گويد: شركت هاي هواپيمايي كشور در سال گذشته با انجام 
34 هزار و 256 پرواز خارجي، 5 ميليــون و 178 هزار و 217 
مسافر در پرواز خارجي جابه جا كرده اند؛ درحالي كه در 6ماهه 
امسال تعداد مســافران پروازهاي خارجي 96درصد كاهش 
داشته است. دقيق كيا با اشاره به اينكه ضريب كاهش مسافر 
از ضريب كاهش تعداد پرواز بيشتر بوده، مي افزايد: اين اتفاق 
به معناي خالي شدن پروازهاست و اين يعني به طور ميانگين 
تعداد پروازهايي كه حتي هزينه خود را پوشش نمي دهند نيز 
به شدت افزايش يافته است. به گفته او، در اين شرايط، اصرار بر 
رعايت استفاده 60درصدي از ظرفيت هواپيما آن هم فقط در 
پروازهاي داخلي باعث شده شركت ها در مسيرهاي پرمسافر 
نيز پروازهاي خود را با زيان يا با حاشيه سود بسيار پايين انجام 

دهند و همين مسئله به افزايش زيان آنها دامن زده است.

ايرالين ها تسهيالت مي خواهند
در شرايطي كه آمارها، زيان و خسارت ايرالين ها در دوره كرونا 
را تأييد مي كند، ســخنگوي انجمن شركت هاي هواپيمايي 
مي گويد: وزارت راه و شهرسازي براي ارزيابي زيان و خسارت 
ايرالين ها در دوره كرونا، از شــركت هاي هواپيمايي خواسته 
است صورت هاي مالي خود را براي ارزيابي اثرات و خسارت ها 
به اين وزارتخانه ارســال كنند و انجمن نيــز بر همين مبنا، 
اسناد موردتقاضا را از طريق ســازمان هواپيمايي كشوري به 
اين وزارتخانه ارسال كرده است.  مقصود اسعدي ساماني در 
گفت وگو با همشــهري، مي افزايد: مقايســه وضعيت فروش 
ايرالين ها در دوره 6ماهه نخست امسال و مدت مشابه در سال 
قبل، زيان قابل توجهي را آشــكار مي كند كه عمدتاً به خاطر 
كاهش تقاضاي سفر در دوره كرونا، اعمال محدوديت اجباري 
استفاده از 60درصد هواپيما در پروازهاي داخلي از آبان 99و 
درعين حال ممانعت از افزايش قيمت بليت بوده است. او با تأكيد 
بر اينكه شــركت هاي هواپيمايي در وضعيت اضطراري قرار 

گرفته اند، اظهار مي كند: شركت هاي هواپيمايي دنيا در دوره 
كرونا زيان قابل توجهي را متحمل شدند و شركت هاي ايراني نيز 
از اين اتفاق مستثنا نبوده اند. از سوي ديگر در همه كشورها براي 
كمك به پايداري ايرالين ها در شرايط كرونا تمهيداتي انديشيده 
شده و در ايران نيز براي تداوم خدمات اين شركت ها چاره اي جز 
كمك به آنها نيست. به گفته اسعدي ساماني، درخواست انجمن 
اين اســت كه وزارت راه و شهرسازي پس از اطالع از وضعيت 
زيان شركت ها، در ستاد مقابله با كرونا براي تخصيص تسهيالت 

به ايرالين ها رايزني كند.

آماريك شبانه روز از زندگي ايراني ها 

سياهه زيان ايرالين ها روي ميز وزارت راه
شركت هاي هواپيمايي توافق كردند بهاي بليت پروازهاي نوروزي افزايش پيدا نكند 

سقفقيمتبليتهواپيمابراينوروز
به موازات اينكه وزارت راه و شهرسازي به ارزيابي و پيگيري 
جبران زيان ايرالين ها چراغ سبز نشان داده، شركت هاي 
هواپيمايي نيز توافق كرده اند بهاي بليت پروازهاي نوروزي 
افزايش پيدا نكند و از سقف نرخنامه فعلي باالتر نرود. دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي مي گويد: براساس اين توافق 
كه پيرو درخواست دولت انجام شده، شركت هاي هواپيمايي 
موافقت كرده اند كه نرخ بليت هواپيما در نوروز افزايش پيدا 
نكند و پروازها تابع نرخنامه مصوب ســازمان هواپيمايي 
كشوري انجام شود. اسعدي ســاماني، با اشاره به اينكه 
پايبندي ايرالين ها به نرخنامــه موجود، به معناي تثبيت 
قيمت بليت در ارقام فعلي نيست، مي افزايد: در نرخنامه 
جديد بليت هواپيما، كف قيمت بليت حذف شده، اما سقف 
قيمت همچنان وجود دارد و هيچ شركتي قانونا حق فروش 
بليت در قيمتي باالتر از سقف قيمتي را ندارد، ازاين رو در 
تعطيالت نوروزي كه پيش بيني مي شود استقبال از سفر 
هوايي افزايش پيدا كند، سقف جديدي براي قيمت بليت 
هواپيما مصوب نخواهد شد و شركت ها براي افزايش قيمت 
تا سقف نرخنامه فعلي مجاز هستند. او با اشاره به اينكه 
حتي برخي از مسئوالن نيز اطالعي از مفهوم شناور بودن 
قيمت بليت هواپيما ندارند، تصريح مي كند: اگر بهاي بليت 
يك مسير در شرايط فعلي 500هزار تومان است و در دوره 
پيك سفر بهاي آن تا سقف نرخنامه و مثاًل بازه يك ميليون 
توماني افزايش پيدا كند، معناي آن گرانفروشي نيست؛ اما 
اگر فروشنده اي بليت را باالتر از نرخنامه به كسي بفروشد 
قطعًا تخلف كرده و قابل  پيگيري است. اسعدي سامان در 
پاسخ به اينكه ايرالين ها چطور در شرايطي كه مدعي زيان 
هستند، با تثبيت نرخنامه بليت هواپيما در نوروز موافقت 
كردند؟ مي گويد: درخواســت دولت اين بود كه باوجود 
برگزاري پروازها با زيان، افزايشي در قيمت بليت اعمال 
نشود و در مقابل شركت ها نيز درخواست كرده اند، دولت 
تسهيالتي را كه مقرر بود به آنها پرداخت شود پيگيري كند.
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اصالحيه اليحه بودجه در دولت در وضعيت چكش كاري نهايي است و 
به نظر مي رسد تغييرات زيادي نسبت به اليحه نخستين كه به مجلس 
فرستاده و رد شده، نخواهد داشــت. رؤياي نمايندگان اين بود كه با 
حذف دالر 4200توماني از بودجه 1400، سفره يارانه هاي نقدي بيشتر را پهن كنند اما 
حسن روحاني كه خود سال ها در مجلس بوده و حاال سكان دار قوه مجريه است، ديروز 
حرف آخرش را زد و گفت: اصالحيه اليحه بودجه براساس شرايط و مقتضيات كنوني 
كشــور و با رويكرد همگرايي و همچنين با تكيه بر ديدگاه كارشناسان و متخصصان 
خبره كشور تهيه و تدوين شده، لذا هرگونه سياســت زدگي مي تواند به روند توسعه 

كشور و  حقوق مردم آسيب برساند.
اعضاي ستاد اقتصادي دولت ديروز شنونده گزارش سازمان برنامه و بودجه از اصالحات 
صورت گرفته روي بودجه 1400بودند. براســاس گزارش ارائه شده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه اصالحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاكله كلي اليحه 
بودجه انجام شده و تامين كاالهاي اساسي و ضروري مردم با ارز ترجيحي و همچنين 

منابع الزم براي حوزه هاي توسعه اي كشور، مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس جمهور پس از ارائه اين گزارش، با تاكيد بر ضرورت تصويب هر چه سريع تر اليحه 
بودجه گفت: نبايد بگذاريم موضوع مهمي مثل بودجه كشور درگير مناقشات و مباحث 
بي ثمر شود؛ بايد با همگرايي و اجماع سازي  پيام ثبات و رشد به اقتصاد بدهيم. روحاني 
با بيان اينكه اقتضاي وضعيت اقتصادي امروز كشور و در عين حال انتظارات مردم از 
دولت، ايجاد آرامش و ريل گذاري صحيح مسير آينده اقتصاد است، افزود: بايد همه 
توجه كنيم كه هر وقفه اي در تصويب بودجه كشور مي تواند به كليت اقتصاد و از آن 

مهم تر معيشت و زندگي مردم آسيب وارد كند.
رئيس جمهورگفت: دولت تا روز آخر خدمتش، حراســت از معيشت مردم را وظيفه 
نخست خود مي داند و تامين كاالهاي اساسي با نرخ ترجيحي، سياست قطعي دولت 

تا پايان خواهد بود.

مسير بودجه در مجلس 
سؤال اصلي اما اينجاست كه مسير بررسي اليحه بودجه 1400 پس از رد كليات آن 
و با ارسال اليحه اصالح شده توسط دولت چگونه خواهد بود. سخنگوي هيأت رئيسه 
مجلس مي گويد: كليات اليحه 1400 بعد از وصول در صحن بررســي و در صورت 
تصويب جهت رسيدگي به جزئيات و موارد اصالحي دولت، به كميسيون تلفيق بودجه 
ارجاع مي شود. محمدحســين فرهنگي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست 
هيأت رئيسه مجلس گفت: در صورت تصويب كليات، اليحه بودجه 1400 بعد از بررسي 
جزئيات آن در تلفيق، در صحن مورد رسيدگي قرار مي گيرد. فرهنگي يادآور شد: در 
صورتي كه تغييرات اليحه بودجه محدود باشد، كميسيون تلفيق نيز زمان كمتري را 
صرف بررسي اصالحات دولت خواهد كرد البته با توجه به اينكه بررسي كليات اليحه 
در كميسيون تلفيق منتفي مي شود لذا زودتر از سقفي كه در قانون پيش بيني شده 

امكان ارائه اليحه از كميسيون تلفيق بودجه به صحن وجود دارد.

استقراض بيشتر به جاي كاهش هزينه ها
به گزارش همشهري، با پافشــاري دولت بر حفظ ارز 4200توماني در بودجه، به نظر 
مي رسد كه مجلس بر سر دوراهي دشواري قرار دارد چراكه نمايندگان روي پول ناشي 
از آزادسازي دالر 4200توماني حساب ويژه باز كرده و مصمم بودند از اين پول يارانه 
نقدي مردم را 2برابر كنند. دولت اما مي گويد اگر قرار باشد دالر 4200توماني ديگر 
نباشد، پول آن بايد به حساب خزانه واريز تا صرف معيشت و سالمت مردم شود. تجربه 
10ساله پرداخت يارانه نقدي از منابع ناپايدار اكنون پيش روي دولت و مجلس است و 
همشهري روز گذشته در گزارشي پرداخت يارانه نقدي به مردم را از محل درآمدهاي 
صادرات فرآورده هاي نفتي در ســال هاي اخيركه باعث تشديد كسري بودجه دولت 
و در نتيجه فشــار تحريم ها بر صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي شده است، بررسي 
كرد كه نتيجه آن باال رفتن نرخ تورم به ويژه در ســال جاري بوده اســت. پيش از اين 
همشهري با كالبدشكافي تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي افزايش ميزان 
يارانه نقدي پرداختي به مردم نسبت به اين تصميم هشدار داده بود. ناترازي دخل و 
خرج هدفمندي يارانه ها طي 10سال گذشته در عمل باعث فشار به بودجه دولت و 
عميق تر شدن شكاف بين منابع و مصارف بودجه ساالنه شده كه در نتيجه دولت اين 
كسري بودجه را از محل هاي ديگري ازجمله استقراض از بانك مركزي تامين كرده 
كه پيامد آن افزايش نرخ تورم بوده و در نهايت مهر تأييدي است بر اينكه وعده افزايش 
يارانه هاي نقدي با برداشــتن از جيب مردم و با ايجاد تورم صورت مي گيرد. افزون بر 
اينها به نظر مي رسد ســقف منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سال1400 در 
اليحه اصالحيه تغيير زيادي نداشته باشد و چه بسا ثابت مانده باشد، اما دولت براي 
رفع نگراني نمايندگان، اتكاي بيشتر بر فروش اوراق قرضه خواهد داشت و روشن است 
كه اليحه اصالح شده، تغيير زيادي نسبت به اليحه اوليه نخواهد داشت. حاال بايد ديد 
كه آيا مجلس ابتدا به كليات اليحه دولت رأي مي دهد و سپس آن را براي چكش كاري 
به كميسيون تلفيق خواهد فرستاد؟ ابهام ديگر به حجم تغييرات احتمالي بر اليحه 
ويرايش شده بودجه1400 در كميســيون تلفيق برمي گردد كه ممكن است باز هم 
با اعتراض دولت مواجه شــود. تا زمان رونمايي از آخرين ويرايش بودجه1400 بايد 
صبر كرد. شايد سرنوشت بودجه ســال آينده به دقيقه 90 و شايد هم به وقت اضافه 

كشيده شود.

 تصويب احتمالي بودجه 
در دقيقه 90

 دولت همچنان بر حفظ دالر 4200توماني براي واردات 
كاالهاي اساسي پافشاري مي كند

بودجه

فعاليت گذران وقت در مناطق شهري در بين سال هاي 98تا 99
زنمردمرد و زنگروه هاي فعاليت

24:0024:0024:00كل
2:464:590:38اشتغال و فعاليت هاي مرتبط با مزد
0:040:030:05توليد كاال براي استفاده نهايي خود

2:510:534:46خدمات خانگي بدون مزد
0:250:120:38خدمات مراقبتي بدون مزد

0:020:020:02كار داوطلبانه بدون مزد
0:230:220:23يادگيري

معاشرت و مشاركت اجتماعي وآداب و 
1:361:271:44رسوم ديني

فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهي، 
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11:3611:2611:41رسيدگي و خودمراقبتي
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بياعتمادي؛نتيجهبدقولي
مركز تحقيقات مجلس به صراحت مي گويد: ضروري است مسئوالن كشوري، لشكري و استاني 
براي جلب بيشتر اعتماد مردم و ارتقاي امنيت سرمايه گذاري در كشور و نيز استان خود، در عمل 
به وعده ها بيشــتر همت كنند و درصورتي كه احتمال تحقق وعدها را در زمان مورد نظر اندك 
مي دانند، از اعالم آن خودداري كنند. چراكه تكرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه عمل 
مسئوالن ملي به وعده هاي داده شده نشان دهنده حساسيت و توجه بسيار باالي فعاالن كسب وكار 
مشاركت كننده در اين پايش امنيت سرمايه گذاري نسبت به صحبت ها و قول و وعده هاي داده شده 
مسئوالن كشور و اثرگذاري بسيار باالي صحبت هاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايه گذاري است. 
نتيجه اينكه قدرت و سرعت موتورهاي رشد اقتصاد ايران، به بخش خصوصي مستقل، پوياو سالم 
نيازدارد و فراهم شدن محيط مساعد و مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، مستلزم شناسايي 
عوامل اصلي تعيين كننده عملكرد بنگاه ها و حذف چالش هاي پيش رو است؛ كاري كه وظيفه ذاتي، 

ولي متأسفانه تا حدودي زمين مانده  در ايران است.

و سمنان نســبت به ساير اســتان ها بهتر و 
مناسب تر ارزيابي شده و در استان هاي البرز، 
چهارمحال و بختياري و هرمزگان نامناسب تر 

از بقيه بوده است.

راز جابه جايي رتبه استان ها
مطالعــات نشــان مي دهــد در رتبه بندي 
استان ها براســاس داده هاي آماري، شاهد 
نوعي پراكندگي استان هاي برخوردار و كمتر 
برخوردار در پايين و باالي فهرست هستيم. 
براي مثال، تهران در كنار چند استان كمتر 
برخوردار همانند چهارمحــال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و كردستان در 
پايين فهرست قرار گرفته كه اين امر مي تواند 
به دليل پراكندگي و تنوع مؤلفه هاي آماري 
شاخص امنيت سرمايه گذاري باشد. از طرف 
ديگر توجه به اين نكته الزم است كه هرچند 
يك بنگاه اقتصادي كه در يك استان خاص 
فعاليت مي كند، اما از مؤلفه هاي شكل دهنده 
امنيت ســرمايه گذاري در ديگر اســتان ها 
مي تواند متأثر باشد. براي مثال، مواداوليه را 
از استاني ديگر خريده و چك برگشتي دارد 
يا براي انعقاد قراردادي به استان ديگر رفته 
و منجر به تصادف شــده يا محصولش را در 
جاي ديگري فروختــه و خلف وعده صورت 
گرفته و مواردي نظير اينها. به بيان روشن تر 
نوعي درهم تنيدگي بين استاني وجود دارد 
كه ايفاي مسئوليت اجتماعي آحاد افراد در 
يك استان فقط شاخص آن استان را بهبود 
نمي بخشد، بلكه آثار جانبي مثبتي براي كل 

كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم دارد.
تأثير كرونا بر امنيت سرمايه ها

نامناسب شدن شاخص امنيت سرمايه گذاري 
در بهار1399 در شرايطي اتفاق افتاده كه از 
اول اسفندماه 1398، پاندمي كرونا به تدريج 
فروش بســياري از واحدهــاي توليدي را 
تحت تأثير قرارداد تــا حدي كه فروش ويژه 
پايان ســال و ايام نوروز 1399 عمال منتفي 
شد  و اين پديده به بسياري از كسب وكارها 
ضربات ســختي زد و عالوه بر تعطيلي هاي 
اجباري آن واحدهــا، به دليل ترس و هراس 
ايجاد شــده در مردم، تقاضاي هميشــگي 
براي خريد و دريافت كاال و خدمات به شدت 
كاهش يافت كه بر اثر آن كســب وكارهاي 
مختلف در زمينه هاي گوناگون و فراگير را با 
كاهش شديد فروش و عرضه خدمات مواجه 
كرد. مركز پژوهش هــاي مجلس مي افزايد: 
از طرفي ديگر آســيب ديدن زنجيره تأمين 
بسياري از كاالها، به تأمين نامتناسب با نياز 
جامعه آن كاالها منجر شــود و به دنبال آن 
نوسان قيمتي را براي بسياري ديگر از كاال و 

خدمات به بار آورد.

راز برداشت متفاوت دولت و مردم
چالش اساسي اما اينجاست كه چرا مقامات و 
مسئوالن از بهبود وضعيت سخن مي گويند و 
برداشت فعاالن اقتصادي اين است كه وضع 
بدتر شده اســت. بازوي تحقيقاتي مجلس 
مي گويد: اتكاي صرف به آمارهاي رســمي 
ممكن است تحليل ها و تفسيرهاي امنيت 
ســرمايه گذاري را دچار خطــا كند و آنچه 
فعاالن اقتصادي براي ســرمايه گذار مالك 
تصميم گيري قرار مي دهند احساس و ادراك 
آنها از شــاخص هاي مورد بررسي است و نه 
آمارهاي رســمي. به همين دليل بين آنچه 
مسئوالن براســاس آمارهاي رسمي روايت 

مي كنند با با احساس امنيت، احساس تورم، 
احساس رشد و اشتغال و احساس كارايي نزد 
فعاالن اقتصادي متفاوت و گوياي شــكاف 
ميان نتايج واقعي عملكرد دولت از يكســو 

و احساس و ادراك و انتظارات مردم است.

بي ثباتي در محيط سرمايه گذاري
يافته هاي اين تحقيق مي گويد: روند نماگر 
ثبــات اقتصــاد كالن بر شــاخص امنيت 
سرمايه گذاري در چند فصل گذشته پرنوسان 
بوده و در بهــار1399 اين نماگــر همانند 
زمســتان 1398 دومين نماگر نامناســب 
از ميان 7نماگر ديگر ارزيابي شــده اســت. 
به نحوي كه در دوره بهار و تابســتان 1398 
احتماال بر اثر كاهش محســوس نوسانات 
ارزي و تثبيت نســبي نرخ تورم و تاحدودي 
تثبيت قيمت مواداوليه رتبه اين نماگر بهتر 
بوده، اما در پاييــز1398 بر اثر تغيير برخي 
سياست هاي دولت ازجمله افزايش ناگهاني 
قيمت بنزين و تغيير انتظارات تورمي مردم، 
وضعيت كلي نماگر اقتصاد كالن نامناسب تر 
از فصل گذشته ارزيابي شده بود. ولي مجددا 
در زمســتان 1398با وجــود آنكه كميت 
نمره اي آن بهتر شده، ولي به عنوان دومين 
نماگر نامناسب حكايت از وضعيت وخيم تر 
اقتصاد كالن از منظر فعاالن اقتصادي دارد. 
به عبارتي با توجه به شرايط كالن اقتصادي 
ايران و همچنيــن روند اتفاقات زمســتان 
1398 و بهار1399، از شــيوع كرونا گرفته 
تا تعطيلي هاي اجبــاري بنگاه ها و وضعيت 
كالن اقتصاد كشور همچنان برايند ارزيابي 
نامناسب ترين مؤلفه هاي نماگر ثبات اقتصاد 
كالن نسبت به ســاير نماگرها وجود دارد. 
قابل توجه اينكه وضعيت اين نماگر در پايش 
بهار 1399در اســتان هاي يزد، كردستان 
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   عرضه قطره چكاني روغن
يك عضو اتحاديه بنكداران مواد غذايي نيز در گفت وگو با همشهري از كمبود و افزايش شديد قيمت انواع روغن نباتي 
خبر داد و گفت: اكنون روغن مايع آن هم به صورت قطره چكاني در اختيار بنكداران قرار مي گيرد و روغن جامد و 
نيمه جامد نيز اصال در بازار نيست. او همچنين از الزام بنكداران به خريد روغن نباتي به همراه چاي با قيمت باالتر 
براي برخي بنكداران مواد غذايي خبر داد و افزود: با اين شيوه عرضه قيمت روغن بسيار افزايش مي يابد و بنكداران 
مي توانند روغن را به قيمت كمتر از بازار آزاد خريداري كنند. اين بنكدار مواد غذايي، افزود: وضعيت تامين و عرضه 
انواع روغن نباتي اين روزها خوب نيست و تا زماني كه با رشد توليد، روغن فراوان نشود، مشكل كمبود و گرانفروشي 
روغن نيز حل نمي شود همچنين اين نگراني وجود دارد كه با رشد توليد عرضه نيز شاهد افزايش قاچاق روغن به دليل 
كاهش ارزش پول ملي از مرزها باشيم. به گفته او اكنون روغن نيمه جامد اصال در بازار نيست و در مورد روغن مايع 
نيز تنها محصوالت برندهاي گمنام در برخي فروشگاه هاي زنجيره اي آن هم به صورت محدود عرضه مي شوند. اين 
بنكدار مواد غذايي تأكيد كرد، وقتي روغن نيمه جامد مورد نياز مصارف صنعتي، رستوران تاالرهاي پذيرايي، قنادي ها 
و... تامين نمي شود بديهي است كه اين فعاالن صنفي نياز خود را با خريد روغن مصرف خانوار از بازار تامين مي كنند 
كه اين امر موجب كمبود روغن در بازار مي شود. او با بيان اينكه كمبود و افزايش قيمت ورق حلب و مواد پتروشيمي 
علت كمبود و گراني اعالم مي شود اما توليد كنندگان مي توانند روغن مايع و نيمه جامد را در گالن يا نايلوني عرضه 

كنند اما به نظر مي رسد عالوه براين مشكالت، هنوز هم كارخانه ها در تامين روغن خام با مشكل مواجه هستند.

با وجود وعده هاي مسئوالن براي  بازار
تامين روغن خام و حلب مورد نياز 
كارخانه هاي روغن نباتي، كمبود 
و عرضه قطره چكاني روغن نيمه جامد و مايع موجب 
كمبود و افزايش 3برابري قيمت اين محصوالت در 

بازار خرده فروشي شد.
به گزارش همشــهري، بازار خرده فروشــي انواع 
روغن نباتي مايع و به خصوص نيمه جامد، به خصوص 
در شهرســتان ها، با كاهش شــديد عرضه روغن 
مايع و ناياب شــدن انواع حلب روغن نيمه جامد 5 
و 16كيلويي مواجه شده اســت. اين شيوه توليد و 
عرضه موجب كمبود روغن در فروشگاه هاي سطح 
شهر و رشد 3برابري قيمت انواع روغن نباتي در بازار 
آزاد شده است. كاهش توليد و عرضه در شرايطي 
اتفاق افتاده كه متوليــان تنظيم بازار براي كنترل 
و عرضه مستقيم روغن، توزيع انواع روغن مايع از 
طريق فروشگاه هاي زنجيره اي با قيمت مصوب را در 
دستور كار قرار داده اند اما اين روزها خبري از توزيع 
روغن نيمه جامد حتي در فروشگاه هاي زنجيره اي 
نيست و روغن نباتي مايع يك ليتري سرخ كردني 
و پخت وپز برندهاي گمنام نيز در اين فروشگاه ها 
و مغازه هاي خرده فروشي ســطح شهربه صورت 
محدود توزيع مي شــود. با وجود اين امكان خريد 
انواع روغن مايع و نيمه جامد برندهاي مشــهور با 
3 برابر قيمت مصوب در بازار آزاد وجود دارد و فعاالن 
صنفي از توزيع مخفيانه حداقل دو سوم روغن عرضه 
شده در شبكه هاي رسمي فروش در بازار آزاد اما با 
قيمت هاي باالتر خبر داده و تأكيد مي كنند تا زماني 
كه با رشــد توليد ميزان عرضه روغن نباتي در بازار 
افزايش نيابد، شرايط براي سودجويي و فرصت طلبي 
توليد كنندگان و فروشندگان اين محصول با عرضه 
قطره چكاني ورشد چند برابري قيمت ها وجود دارد. 
از ســوي ديگر تاميــن نشــدن روغن نباتي نيمه 

جامــد مورد نيــاز برخــي صنوف موجب شــده 
تا توليد كننــدگان به تأميــن روغن مــورد نياز 
كســب وكارهاي خود از طريق بازار آزاد و با قيمت 
باالتر روي آورند كه اين امر نيز در تشــديد شرايط 
كمبود و رشد قيمت روغن نباتي نيمه جامد و مايع 

مورد نياز خانوارها مؤثر بوده است.
اين كمبــود و گراني در حالي اســت كه هنوز هم 
دســت اندركاران بخش توليد كمبود روغن خام و 
گراني حلب و مواداوليه مورد نياز براي توليد بطري  
روغن نباتي را عامل كاهش توليــد و كمبود انواع 

روغن در بازار مي دانند.

ساز ناكوك آمار توليد و مصرف روغن 
به گفته مســئوالن مصرف روغن خــام مورد نياز 
كارخانه هاي توليد روغن ماهانه 100 هزار تن است و 
اين روزها براي تعادل بخشي به بازار، واردات و توليد 
روغن افزايش و روند توزيع اين محصول نيز سرعت 
بيشتري يافته است. همچنين به دليل وابسته بودن 
توليد روغن خوراكي به واردات مواداوليه آن، امسال 
برنامه اختصاص يك ميليارد و 500 ميليون دالر ارز 
براي روغن خام وجود دارد كه با اين اعتبار بايد 1.9 
ميليون تن واردات روغن خام تا بازار اين محصول 
تنظيم شود. عالوه بر آن بخشي از روغن خام مورد 
نياز كارخانه ها از محــل دانه هاي روغني وارداتي و 
توليد داخل تامين مي شود كه در اين زمينه نيز از 
3ميليون تن دانه روغني وارداتي، 18درصد تبديل 
به روغن خام شده و مي تواند بخشي از نياز كشور به 

روغن را تامين كند.
بررســي آمار تخصيص ارز براي واردات روغن خام 
نيز نشان مي دهد در 7 ماه امسال 933 ميليون دالر 
براي واردات روغن خــام و 773 ميليون دالر براي 
واردات دانه هاي روغني ارز تخصيص يافته اســت. 
عالوه بر آن 7۴1 ميليون دالر تامين ارز براي روغن 

با وجود آنكه آمارهاي رســمي نشان  كالن

مي دهد ميزان توليد در شــركت هاي 
بورس افزايش يافته، اما همين آمار ها 
تأييد مي كنند با وجود افزايــش توليد، ميزان تقاضا در 
حال افول اســت؛ اين موضوع مي تواند آينده سودآوري 
شــركت هاي بورس را تهديــد كند. به نظر مي رســد 
بحران هاي اقتصادي ازجمله ركود و تورم به كاهش شديد 
مصرف و قدرت خريد منجر شده است. تحت تأثير همين 
عامل پيش  بيني مي شــود در ماه هــاي آينده تقاضاي 

سرمايه اي براي خريد خودرو هم كاهش يابد.
به گزارش همشــهري، پژوهشــكده پولــي و بانكي در 
تازه ترين گزارش خود از شــاخص توليــدات صنعتي 
شــركت هاي بورس اعالم كرد با وجود افزايش توليد، 
تقاضا رو به افول است و اين موضوع مي تواند سودآوري 
شركت هاي بورس را تحت تأثير قرار دهد. در اين گزارش 
اشاره نشده  كه چرا حجم تقاضا براي خريد محصوالت در 
حال كاهش است اما آمار هاي موجود از وضعيت ركود، 
تورم، دستمزد و سطح معيشت خانوارها نشان مي دهد 
قدرت خريد مردم كاهش يافتــه  و احتماال اين موضوع 
مي تواند در ماه هاي آينده بر ميزان فروش شركت هاي 

داخلي تأثير بگذارد و سود آنها را با كاهش مواجه كند.

رشد 100درصدي سود صادركننده ها
مطابق گزارش پژوهشــكده پولي و بانكي، سود اسمي 
شــركت هاي بورس در 9ماهه امســال در شركت هاي 
صادرات محور مانند محصوالت شيميايي و فلزات اساسي 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل بيش از 100درصد 
رشدكرده و از تعداد شركت هاي زيان ده نيز در اين دوره 
به طور محسوسي كاسته شده است اما در مقابل با وجود 
آنكه ميزان توليــد و فروش برخي صنايــع ديگر مانند 
خودرو سازي  در همين مدت رشد كرده، اما مقدار زيان 

آنها نسبت به پارسال بيشتر شده است.
پژوهشــكده پولي و بانكي در عين حال تأكيد مي كند 
اگرچه شاخص توليد صنعتي در دي ماه نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 3.9درصد افزايش يافته اما نسبت به  
ماه هاي اخير روند نزولي داشته اســت. اين روند نزولي 
و اين نكته كه موجودي انبار شركت ها در دي ماه به طور 
ميانگين بيشتر شده، نشان مي دهد كه اگرچه توليد در 
سال جاري افزايش يافته، اما براي باقي ماندن رشد توليد 
صنعتي در محدوده مثبت براي ســال1۴00 الزم است 
تقاضاي داخلي يا صادراتي بــراي محصوالت صنعتي 
افزايش يابد تا اين ميزان رشد حفظ شود. در واقع تقاضا 
براي خريد محصــوالت تحريك شــود چرا كه مطابق 
داده هاي موجود ميزان رشد توليد بيشتر از رشد فروش 
است و اين نمي تواند در بلندمدت تداوم يابد مگر اينكه 

تقاضا هم متناسب با توليد افزايش يابد.

كاهش تقاضا
پژوهشكده پولي و بانكي با بررسي تفاوت رشد توليد و 
فروش صنايع حاضر در بورس نتيجه گرفته ، حجم تقاضا 
متناسب با توليد رشد نكرده به همين دليل موجودي انبار 
صنايع به دليل كاهش تقاضا در حال افزايش است. به طور 
كلي اگر رشد توليد بيشتر از رشد فروش باشد، موجودي 
انبار در آن دوره افزايش مي يابد و اگر رشــد توليد كمتر 
از رشــد فروش باشــد، موجودي انبار كاهش مي يابد و 
تغييرات موجود نشــان مي دهد با وجود افزايش توليد، 

موجودي انبار ها در حال افزايش است.
آمارها نشــان مي دهد از تير تا دي1399 رشد توليد و 
فروش كمتر از يك درصد با هم اختالف داشــتند اما در 
دي ماه با وجود رشد مثبت در توليد، اين رشد نسبت به 
آبان كاهش داشته و موجودي انبار نيز در صنايع افزايش 
يافته است. كاهش رشد توليد و افزايش موجودي انبار 
مي تواند نشان دهنده اين باشد كه تقاضا براي محصوالت 
صنعتي در ماه هاي اخير رشد كمتري داشته  و به عبارت 
ديگر از ظرفيت هاي فعلي بازار داخلي و خارجي استفاده 

نشده است و درصورت تداوم اين شرايط، توليد نمي تواند 
افزايش داشته باشد.

ميزان كاهش تقاضا
آمارها نشان مي دهد در صنايعي كه مواد پايه را توليد و به 
بازار هاي جهاني صادر مي كنند مانند صنايع پتروشيمي، 
فرآورده هاي نفتي و مواد معدنــي حجم تقاضا كاهش 
نيافته اما در برخي ديگر از صنايع مانند خودرو ســازي ، 
فلزات اساسي، صنايع غذايي و قطعه سازي  حجم تقاضا 
با كاهش مواجه شــده اســت. در اين ميان مهم ترين 
صنعتي كه بعد از يك دوره رشد شديد تقاضا در دي ماه 
با كاهش تقاضا مواجه شده، صنعت خودرو سازي  است. 
اطالعات موجود نشان مي دهد، موجودي انبار صنعت 
خودرو سازي  دردي ماه امســال 15.6درصد و در سه ماه 
منتهي به دي ماه 16.6درصد رشد داشته است؛ يعني با 
وجود افزايش 12.3درصدي توليد خودرو، ميزان رشد 
فروش شركت هاي خودرو ساز در دي ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است. اين آمار نشان 
مي دهد موجودي انبار شركت هاي خودرو ساز به زودي با 
افزايش بيشتري مواجه خواهد شد و به نظر مي رسد با توجه 
به كاهش تب و تاب قيمتي بيشتر دارايي ها و انتظارات 
كاهشي درخصوص قيمت انواع دارايي ها ازجمله خودرو، 
تقاضاي سرمايه اي خودرو در ماه هاي آينده كاهش يابد و 
امكان افزايش بيشتر توليد در اين صنعت محدود شود. 
همين رويه در صنايع غذايي و فلزات اساسي هم حاكم 
اســت. اما در صنايعي مانند محصوالت شيميايي رشد 
فروش بيشتر از رشد توليد بوده و اين نشان مي دهد تقاضا 
براي محصوالت وجود دارد و هنوز مانعي براي رشد اين 

صنعت ايجاد نشده است.

 رشد سود شركت هاي بورس
برخالف آنكه كاهش تقاضــا در ماه  هاي آينده مي تواند 
ســود برخي صنايع بورس را تهديد كند، آمار ها نشان 
مي دهد كه فعال در 9ماهه سال جاري شركت هاي بورس 
توانســته اند به دليل رشد قيمت ها، ســود هاي خوبي 
شناســايي كنند به طوري كه مطابق داده هاي موجود 
ميزان سود شركت هاي بورس امسال نسبت به پارسال 
56.8درصد رشد كرده اســت. نكته قابل توجه كاهش 
محسوس شركت هاي زيان ده در ســال1399 نسبت 
به سال قبل اســت. در 9 ماه 1399 از ۴17 شركت كه 
صورت هاي مالي شان را منتشر كردند ۴3 شركت زيان ده 
بوده اند كه نشــان مي دهد تعداد شــركت هاي زيان ده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 28شركت كاهش پيدا 
كرده اســت. اگرچه سودآوري در شــركت ها و صنايع 
مسئله مالي به حساب مي آيد، ولي بايد به اين نكته توجه 
كرد كه براي تداوم توليد و پايداري رشد در صنايع داشتن 
حاشيه سود مطمئن اهميتي زيادي دارد بنا بر اين رشد 
تقاضا در ماه هاي آينده به يك موضوع سرنوشت ساز براي 
شركت هاي بورس و همينطور ســرمايه گذاران تبديل 
خواهد شد به اين معنا كه شركت هاي بورس بايد بتوانند 
روند ســودآوري كه در 9ماهه امسال داشته اند را حفظ 
كنند. چنانچه در ماه هاي آينده تقاضا رشد كند، اين رشد 
سودآوري مي تواند تداوم يابد و حجم سرمايه گذاري در 
سهام اين شركت ها هم افزايش يابد اما چنانچه تقاضا با 
افزايش مواجه نشود، روند سودآوري شركت هاي بورس 
با مشابه آنچه در 9 ماه امسال اتفاق افتاده است، با چالش 
مواجه مي شود. بازوي پژوهشي بانك مركزي با توجه به 
داده هاي شركت هاي بورس استدالل مي كند برنده هاي 
اصلي بورس در 9 ماه امسال شركت هاي صادرات محور 
بوده اند زيرا سود اين شــركت ها به دليل رشد قيمت ارز 
با رشد محسوسي مواجه شده است. به طور مثال، سود 
تجميع شده شركت هاي فعال در صنعت فلزات اساسي 
در 9 ماه 1399 نسبت به مدت مشــابه سال قبل بيش 
از 13۴درصد و سود شــركت هاي فعال در گروه صنايع 

شيميايي هم نزديك به 102درصد رشد كرده است. 

قيمت بازار آزاد هر حلب روغن نباتي نيمه جامد 5كيلويي به 1۴0و 
16كيلويي به ۴00هزار تومان رسيد، نرخ روغن مايع نيز 3برابر شد

روغن كمياب و گران ماند پژوهشكده بانك مركزي تخمين زد پيش بيني كاهش تقاضا در بازار خودرو

 پاستيل ايراني گران تر است يا خارجي؟
محبوبيت پاســتيل ها فراتر از ســن و سال است و  سوپرماركت
كودك و بزرگسال نمي شناسد. طعم و رنگ و مدل 
اين خوراكي دوست داشتني آنقدر تنوع دارد كه براي 
هر ذائقه اي هرچند سخت پسند باالخره يك طعم محبوب رو كرده 
است، اما با اين حال ترديدي نيســت كه بچه ها سفت و سخت تر از 
بزرگسال ها طرفدار پاستيل هستند و از خوردن آن لذت مي برند. يكي 
از داليل اين جذابيت پاستيل براي بچه ها غير از شكل و رنگ اوليه، 

حس خوبي است كه از نرمي و ژله اي بودن آن مي گيرند. 
بحث هاي زيادي بر سر مفيد بودن يا نبودن پاستيل مطرح است كه 
بيشتر به روش تهيه آن و افزودني هايي برمي گردد كه براي زيبايي و 
طعم بهتر و متفاوت تر به آن اضافه مي شود اما بعد از گذشتن از »بخريم 
يا نخريم؟« بايد ببينيم كدام يكي را بخريم، يــا درواقع خريد كدام 
پاستيل به صرفه تر است. چرا كه مثل تمام اقالم خوراكي و غيرخوراكي 
قيمت پاســتيل ها هم چند برابر شده اســت. در يك قلم قيمت هر 
100گرم پاستيل مدل بستني در پاييز امسال يكباره 2برابر شده و از5 
هزار تومان به 10هزار تومان رسيد. در سوپرماركت با وجود ممنوعيت 
واردات، پاستيل هاي خارجي هم ديده مي شود، اما بيشتر سهم بازار 
در بيشتر مغازه ها در اختيار برندهاي ايراني است. شيبا، آيدين، دكتر 
بُن و جلي فان كه محصول شــركت شيرين عســل است، برندهاي 
ايراني پاستيل هستند و بيشتر خارجي ها هم از برند هاريبو و ببتو كه 
قيمت هاي بااليي دارند اما نكته جالبي كه با مقايسه قيمت خارجي ها 
و ايراني ها به دست مي آيد اين اســت كه خارجي ها در بسياري موارد 
ارزان تر و خريد آنها به صرفه تر است. البته قيمت پاستيل ها تا حدي 
به شــكل و قالب آن و تا حدودي هم به افزودني هاي آنها برمي گردد 
اما صرف نظر از اين موارد، بعضي از انواع ايراني قيمتي بسيار باالتر از 
100هزار تومان در هر كيلو دارند. به عنوان مثال، يك بسته 90گرمي 
پاستيل شــيبا طرح يامي هم اكنون 10هزار تومان است و يك بسته 
85گرمي پاستيل ميوه اي دكتر بن هم 10هزار تومان قيمت خورده، 
درحالي كه يك بسته يك كيلويي پاستيل بســتني قيفي برند ببتو 
100هزار تومان قيمت دارد كه هر 100گرم آن مي شود 10هزار تومان. 
اين در حالي اســت كه خارجي ها به دليل ممنوعيت واردات همگي 
قاچاق محسوب مي شوند و گراني دالر هم هزينه واردات غيرقانوني 
آنها را بيشتر كرده اســت. البته برند هاريبو گران تر است و يك بسته 

200گرمي نوشابه اي اين برند 51هزار تومان قيمت دارد. 
طبيعتا اينكه يكباره براي خريد يك بسته پاستيل 100هزار تومان 
بپردازيد از لحاظ رواني آزاردهنده تر از پرداخت 10تا 15هزار تومان 
براي يك بسته 100تا 200گرمي است، مخصوصا اينكه بچه ها معموال 
ته پاكت را هر حجمي كه داشته باشد نيم ساعته در مي آورند، ولي اگر 
كمي حساب كتاب كنيد خريد خارجي ها به صرفه تر است و اين بايد 

يك زنگ خطر براي توليدكننده هاي داخلي باشد.

قيمت بعضي از انواع پاستيل در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام كاال
15.000مدل استخواني- سطلي 190گرميآيدين
16.000مدل الفبا- بسته 180گرميشيبا
10.000طرح يامي- بسته 90گرميشيبا
6.000مدل الوي)قلب(- بسته 65گرميشيبا
16.000مدل فرندلي نامبرز- بسته 180گرميشيبا

10.000مدل ميوه اي- بسته 85گرميدكتر بُن
2.000ميوه اي درهم- بسته 20گرميجلي فان شيرين عسل
25.000مدل هواپيما و كشتي- سطلي 300گرميجلي فان شيرين عسل

HARIBO51.500مدل هپي كوال- بسته 200گرمي
HARIBO56.000مدل استارميكس- بسته 175گرمي
BEBETO102.000مدل نواري- ترش شكري- بسته يك كيلويي
BEBETO100.000مدل بستني قيفي- بسته يك كيلويي
BEBETO140.000طرح لثه و دندان- بسته يك كيلويي
Roshen95.000مدل زنبوري- بسته يك كيلويي

افزايش قيمت مواداوليه توليد شيريني  بازار
و شكالت باعث شد دست كم 2شركت 
توليدكننده شــكالت و بيسكوييت با 
دريافت مجوز از انجمن شيريني و شكالت محصوالت 
خود را گران كنند. به گزارش همشهري، شركت صنعتي 
پارس مينو از افزايش نرخ مواداوليه شامل شكر، روغن و 
ملزومات بســته بندي خبر داد و اعالم كرد با توجه به 
افزايش نرخ مواداوليــه و تأثير آن بر بهاي تمام شــده 
محصوالت اين شركت، قيمت برخي از محصوالت كه 
مجوز افزايش قيمت آنها از انجمن شــيريني و شكالت 
اخذ شده 26درصد افزايش يافت. محصوالت مشمول 
رشد قيمت در اين شــركت عالوه بر انواع بيسكوييت، 

شامل ويفر هم مي شوند. 
ميانگين نرخ قبلي اين محصوالت 3 هزار و 281 تومان 
بوده كه با اين مجــوز به ۴ هزار تومان خواهد رســيد. 
شــركت ويتانا نيز در اطالعيه مشــابهي از تغيير نرخ 
محصوالتش با مجوز انجمن شــيريني و شكالت، خبر 
داده اســت. محصوالتي كه مشمول اين مجوز شده اند، 
انواع بيســكوييت ها هســتند كه قيمت آنها از 3 هزار 
تومان به 3 هزار و 500 تومان رسيده است. گفته مي شود 
فروشــندگان مواداوليه و طرف قرارداد با شركت هاي 
توليدكننده شيريني و شكالت نرخ انواع روغن، گلوكز 
ممتاز، عصاره مالت مايع، تخم مرغ، پودر آب پنير، بلغور 
ذرت، اسانس وانيل مايع و شيرخشك را افزايش داده و 
به طور متوســط 15هزار تومان در هر محصول افزايش 
داشته اند. روغن از مواد اصلي توليد شيريني و شكالت 
اســت كه از ابتداي امســال به دنبال افزايش نرخ دالر، 
تخصيص ارز بــه واردات آن كاهش يافت و افت واردات 
قيمت اين محصول را در مغازه ها باال برد. روغن در طول 
امسال چندين نوبت مجوز افزايش قيمت دريافت كرد اما 
در مغازه ها رشد قيمت بيش از اين بود تا جايي كه روغن 

جامد تنها از ابتداي پاييز بيش از 110درصد گران شد. 
آبان امسال رئيس انجمن بيسكوييت، شيريني و شكالت 
اظهار كرد: با وجود قول مسئوالن مبني بر توزيع 20هزار 
تن روغن براي صنف و صنعت، هنــوز توزيعي صورت 
نگرفته و اگر توزيع هم بشود 20هزار تن روغن جوابگوي 

نياز صنف و صنعت نيست. 
جمشــيد مغازه اي پيك توليد و صادرات شكالت را در 
6 ماهه دوم سال عنوان كرد و افزود: در ماه 30 تا ۴0هزار 
تن روغن مورد نياز است، درحالي كه براي كل نياز صنف 
و صنعت اعم از لبنيات، شــيريني و شــكالت 20 هزار 
روغن تحويل داده مي شود. قيمت شــكر نيز امسال با 
افت و خيزهاي زيادي مواجه بوده و اگرچه بخشــي از 
شكر مورد نياز در داخل كشور توليد مي شود، آن بخشي 
كه مستلزم هزينه ارزي است، با قيمت باالتري به دست 
مشتريان مي رسد. اين در شرايطي است كه توليد شكر 
در كشور امسال به نسبت سال هاي قبل كاهش داشته و 
اين امر نياز به واردات اين محصول را بيشتر كرده است. از 
سوي ديگر كاكائو و قهوه كه از مهم ترين مواداوليه مورد 
نياز صنايع شيريني سازي  اســت صد درصد وارداتي و 
مستلزم صرف هزينه ارزي است كه طبيعتا بر رشد هزينه 
توليد محصوالت تأثير زيادي داشته است. طبق برآورد 
انجمن صنفي شيريني و شكالت، 30درصد مواداوليه 
شكالت، وارداتي است و مابقي در داخل توليد مي شود. 
از آنجا كه شــركت هاي توليدكننده شيريني، شكالت 
و بيسكوييت براي تهيه مواداوليه ارز يارانه اي دريافت 
نمي كنند قيمت گذاري محصوالت توسط كارخانه ها و با 

توجه به هزينه هاي توليد انجام مي شود.
ممنوعيــت واردات شــيريني و شــكالت و رقابــت 
توليدكنندگان داخلي براي تصاحب ســهم بيشتري 
از بازار مصرف داخلي و حتي صادرات باعث پيشــرفت 
قابل توجه كشور در اين زمينه شــد و هم اكنون ده ها 

توليدكننده بنام با توليد محصــوالت باكيفيت و قابل 
رقابت با برندهاي خارجي بازار ايران و كشورهاي همسايه 
را در اختيــار دارند. گردش مالي ايــن صنعت در ايران 
ساالنه به طور متوســط 20 هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود و براســاس گزارش انجمن صنفي شيريني و 
شكالت، ايران هم اكنون در بين صادركنندگان شيريني 
و شكالت جهان رتبه 3۴ را به خود اختصاص داده است. 
مينو، گرجي و ويتانا از برندهاي صاحب نام صنعت توليد 
انواع شكالت و بيســكوييت در ايران هستند. دريافت 
مجوز افزايش قيمت محصوالت 2 شركت راه را براي ديگر 
توليدكننندگان نيز هموار خواهــد كرد و بايد به زودي 

منتظر گران شدن ديگر محصوالت و برندها نيز باشيم.

قيمت فروش بعضي از انواع ويفر در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
42.000نارگيلي 5اليه- 450گرميكوپا
26.250با كارامل رنگارنگ- بسته 35عدديمينو

4.000تلخ- 38گرميشونيز
7.000شكالتي- 160گرميسالمت
15.000گلس رول- 175گرمينادري
5.000با طعم موز- 105گرميويتانا
5.500طعم پرتقال كرم كارامل و وانيل- 133گرمينيكا

3.000پرتقالي- 80گرميفرمند
4.360موزي- 100گرميبنيس
2.500شكالتي- 60گرميدرنا
2.000 توت فرنگي- 45گرميآناتا
1.500 تك تك- 18گرميمينو

نوسان سكه روي مرز 12ميليون
سكه و طال سكه روز گذشته را در ترديد ميان افزايش و كاهش گذراند. 

به گزارش همشهري، سكه در ادامه حركت رو به رشد خود كه از ابتداي 
هفته گذشته با قيمت 10ميليون و 800هزار تومان آغاز شد، در معامالت 
ابتداي اين هفته چندين بار از مرز 12ميليون تومان گذشت اما ماندگاري زيادي نداشت 
و هربار دوباره به زير اين مرز بازگشت. ديروز هم سكه طرح جديد محدوده نوساني در حد 
200هزار تومان داشت و درحالي كه در ساعات ابتدايي روز باالي 12ميليون بود در ميانه 
روز تا 11ميليون و 900هزار تومان پايين آمد و بعد از ظهر دوباره از اين مرز گذشــت. در 
روزهاي اخير مجموعه اي از عوامل رشد بهاي انس جهاني بعد از يك دوره كاهش، رسيدن 
قيمت دالر به 25هزار تومان در صرافي ها و همچنين افزايــش محدود تقاضا با توجه به 
مناسبت هاي روز مادر و عيد، توانست سكه را بعد از يك ماه دوباره از مرز 12ميليون عبور 
دهد، اما به نظر نمي رســد انگيزه كافي براي باالتر رفتن از اين مرز وجود داشته باشد مگر 
اينكه تغييرات مهمي را در نرخ دالر شاهد باشيم. تا ساعت 16:30روز يكشنبه قيمت هر 

قطعه سكه طرح جديد روي سايت اتحاديه طال و جواهر تهران 12ميليون و 60هزار تومان 
ثبت شد كه نسبت به روز قبل 100هزار تومان كاهش داشت. هر قطعه سكه بهارآزادي نيز 
با قيمت 11ميليون و 600هزار تومان معامله شد كه نسبت به روز شنبه تغييري نداشت. 
نيم سكه هم بدون تغيير قيمت روي 6ميليون و 700هزار تومان ثابت ماند اما قيمت ربع 
سكه كمي كاهش يافت. براي ربع سكه روز شنبه قيمت ۴ميليون و 500هزار تومان ثبت 
شده بود اما بعد از ظهر ديروز با 100هزار تومان افت به ۴ميليون و ۴00هزار تومان رسيد. 

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16:30ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي
5.074.000مظنه تهران

1.1701.332طالي 18عيار)گرم(
12.060.000سكه طرح جديد
11.600.000سكه طرح قديم

6.700.000نيم سكه
4.450.000ربع سكه

2.500.000سكه يك گرمي

افزايش 26درصدي قيمت بيسكوييت 
ويتانا و مينو مجوز افزايش قيمت گرفتند

خام و 66۴ ميليون دالر تاميــن ارز براي دانه هاي 
روغني در 7 ماه امسال انجام شده است كه اين ميزان 
تامين ارز با يك وقفه يك ماهه تبديل به كاال شده و 
اقالم وارداتي از گمرك ترخيص و وارد كشور خواهد 
شد. با وجود اين آمارها اكنون كاهش توليد و عرضه 
روغن از داليل اصلي كمبودو گراني انواع روغن نباتي 

نيمه جامد و مايع در بازار قلمداد مي شود.

تأمين روغن شب عيد 
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي با بيان اينكه 
مشكالتي در بخش روغن نيمه جامد در حوزه ارزي 
و تأمين حلب ها مطرح بــود كه تا حدود 70درصد 
برطرف و در روزهــاي آينده كمبــود اين بخش 
جبران خواهد شد، گفت: نياز كشور در بخش روغن 
1۴0 هزار تن اســت اما در دي ماه امسال 177 هزار 
تن و در 20 روزه بهمن ماه 120 هزار تن روغن توليد 
و روانه بازار شده اســت. اميرهوشنگ بيرشك، با 
اشاره به اينكه توليدكنندگان در بخش روغن مايع 
مشــكلي ندارند و با افزايش حجم توليد التهابات 
بازار را تا حد قابل توجهي كاهــش داده اند، افزود: 
اين اطمينان را به مردم مي دهيم در شــب عيد و 
فروردين و ارديبهشت ماه سال آينده توليدكنندگان 
با تمام توان روند توليد را انجام و نگراني در اين رابطه 
وجود نخواهد داشت. اين در حالي است كه پيش از 
اين نيز مســئوالن از نبود نگراني براي تنظيم بازار 
روغن نباتي با تكيه بر موجودي ۴00 هزار تني روغن 
خام شركت بازرگاني دولتي و ذخاير مطلوب بخش 

خصوصي خبر دادند.

فروش مخفيانه روغن با قيمت باالتر 
همزمان يك توزيع كننده عمــده روغن نباتي در 
گفت وگو با همشــهري از ناياب و گران شدن اين 
محصول به دليل عرضه قطره چكاني كارخانه هاي 
توليدي به شــركت هاي پخش خبــر داد و گفت: 
اكنون كارخانه هاي توليــدي به اندازه كافي روغن 
به بنكداران نمي دهند. قهرمان نعمت پور كه خود را 
نماينده مستقيم پخش روغن الدن دانست، افزود: 
طي امسال تنها به اندازه نياز يك ماه روغن در اختيار 
اين شركت قرار گرفته است و در شرايطي كه قبالً 
ماهانه هزار كارتن فروش انواع روغن داشــتيم اين 
روزها ماهانــه تنها 10كارتن روغــن در اختيار ما 
قرار مي گيرد و مســئوالن تأكيد مي كنند كه بايد 
روغن نباتي از طريــق فروشــگاه هاي زنجيره اي 

توزيع شود.
او با بيان اينكــه با چنين شــرايطي اكنون روغن 
نيمه جامد اصــال در بازار يا حتي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي نيست و در مورد روغن مايع نيز اينگونه 
فروشگاه ها تنها يك سوم روغن دريافتي را عرضه و 
دوســوم باقيمانده را با قيمت هايي كه 3برابر بيش 
از نرخ مصوب اســت به صورت مخفيانــه در بازار 
آزاد به فروش مي رسانند، از افزايش شديد قيمت 
انواع روغن مايــع و نيمه جامد در بــازار خبر داد و 
گفت: قيمت يــك حلب روغن نباتــي نيمه جامد 
5كيلويي به 130تا 1۴0و حلب 16كيلويي به بيش 
از ۴00هزار تومان افزايش يافته است. او با بيان اينكه 
اكنون روغن نباتي مخفيانه خريد و فروش مي شود، 
گفت: اين شرايط موجب تعطيلي برخي مغازه هاي 
بنكداري روغن نباتي شده است. همچنين عرضه 
روغن جامد به اندازه اي نيست كه نياز بازار را تامين 
كند و اين امر موجب شكل گيري انحصار در توزيع 
روغن شده و كمبود روغن موجب فساد و درآمد باال 

براي برخي افراد شده است. 
اين عرضه كننده روغن نباتي، افزود: اكنون قيمت 
روغن مايع يك ليتري پخت وپز و ســرخ كردني در 
بازار آزاد تــا حداقل 3برابر افزايــش يافته و روغن 
برندهاي مشهور به دليل كمبود شديد توليد در بازار 
بسيار كمياب است اما مسئوالن تنظيم بازار براي 
كنترل بازار، بر توزيع روغن از طريق فروشگاه هاي 

زنجيره اي تأكيد مي كنند.
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پارســال كه محمدحســن انصاري فرد يحيي گل محمدي را از 
شهرخودرو گرفت، گفت قيمت رضايتنامه يحيي 6 ميليارد تومان 
بوده كه يك هوادار خير آن را پرداخت كرده است. حاال بماند كه 
معلوم نشد اين هوادار خير كيســت و چرا هنوز بعد از يك سال، 
تسويه حساب نشده است. االن نكته اينجاست كه قرارداد انتقال 
يحيي درست مثل برنج هاشــمي در حال »ري« كردن است. 6 
ميليارد پارسال، چند روز پيش شد 8 ميليارد و شهرخودرويي ها 
گفتند براي دريافت اين پول به پرسپوليس اولتيماتوم داده اند. 
حاال اما مهدي رحمتي سرمربي تيم مشهدي در نشست خبري 
بعد از بازي با فوالد گفته بدهي پرسپوليس 16ميليارد تومان است 
كه بابتش به AFC شكايت خواهند كرد. همينطوري پيش برود 

قرمزها كل پاداش  نگرفته آسيايي را بايد بدهند به شهرخودرو!

قرارداد يحيي يا برنج هاشمي؟

محمــود فكري فقــط چند جمله در نشســت خبــري بعد از 
 بازي با ســپاهان حرف زده و بعد هم قهر كرده و رفته. او گفته:
 »2 گل بچگانــه خورديم و بازي را باختيم.« اين نخســتين بار 
نيست كه مربيان ايراني از چنين كلماتي استفاده مي كنند، اما 
واقعا خوشحال خواهيم شد اگر بدانيم گل خوردن »بزرگانه« در 
فوتبال چطوري است؟ خب طبيعتا مدافعان بايد اشتباه كنند تا 
مهاجمان به گل برسند. بعضي اشتباهات بد هستند و بعضي بدتر. 
اشتباه ساختار دفاعي استقالل روي گل اول سپاهان بد بود و روي 
گل دوم بدتر. مربي بايد مسئوليت اين اشتباهات را بپذيرد؛ يا سطح 
فني بازيكن را بهبود ببخشد يا اگر امكان پيشرفت وجود ندارد، 

به جاي او از مهره كارآمدتري سود ببرد. تا كي توجيه تكراري؟

گل »بزرگانه« چه شكلي است؟

محــرم نويدكيا هيچ كاري هم كه در ســپاهان نكرده باشــد، 
شخصيت حرفه اي را به اين باشگاه ريشه دار برگردانده. آرامش و 
متانت محرم باعث شده سپاهان هم به وضوح در زمين يك تيم 
خوب و قابل احترام باشد. در ســال هاي گذشته اتفاقاتي براي 
طاليي پوشان رخ داد كه واقعا آزار دهنده بود. دعواهاي عجيب 
رســانه اي، نوچه پروري، جنگ و جدل، بيانيه هاي ســخيف و 
پشت سر هم، پنهان شدن در رختكن و قسم و آيه خوردن كه ما 
مي خواستيم باال بياييم و داستان هايي از اين دست، حسابي براي 
سپاهان حاشيه درست كرد و دردناك تر اينكه هيچ كدام از اين 
زور زدن ها، تيم را به جام نرساند. حاال اما نويدكيا با كاراكتر نجيب 
و محترمش كاري كرده كه رقبا هم به سپاهان احترام مي گذارند. 

انصافا اين كم موهبتي نيست.

سپاهان شخصيتش را پيدا كرد

نكته بازي
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  طارمي بهتر از زوج رونالدو
  مهاجم ايراني پورتو كيفيتي برابر با بهترين مهاجمان اروپا دارد

14گل گمشده
بزرگ ترين پسرفت استقالل نسبت به فصل قبل

استقالل در آخرين هفته نيم فصل اول ليگ بيستم صدر جدول را 
تحويل داد تا شرايطش نسبت به بازه زماني مشابه در فصل قبل 
بدتر شده باشد. اگرچه آرش برهاني پس از شكست اين تيم برابر 
سپاهان مدعي شد آبي ها فصل گذشته در چنين روزهايي روي 
پله پنجم بودند، اما اين ادعا درست نيســت، چرا كه در شرايط 
برگزاري 15بازي برابر بين همه تيم ها، استقالل در ليگ نوزدهم 
با 29امتياز بعد از پرســپوليس صدرنشين روي پله دوم بود. اين 
در حالي اســت كه تيم محمود فكري با احتســاب شكست در 
اصفهان با كسب 26 امتياز از 15بازي به كار خودش در نيم فصل 
اول پايان داد. اين 3 امتياز اما بزرگ ترين كسري استقالل نسبت 
به پارسال نيست. عقب نشــيني بزرگ تر به عملكرد خط حمله 
مربوط مي شــود؛ جايي كه آبي پوشــان در پايان دور رفت ليگ 
نوزدهم با 32گل زده با فاصله صاحــب بهترين خط آتش ليگ 
بودند، اما امسال نيم فصل را تنها با 18گل زده به پايان بردند. اين 
كاهش 14گله، جدي ترين مشكل استقالل اين فصل نسبت به 
فصل گذشته است. مسلما بخشي از داستان به غيبت هاي بي پايان 
شيخ دياباته در مسابقات مربوط مي شود؛ اصال انگار او امسال در 
استقالل نبود. به هر تقدير شايد اگر خط حمله به اندازه پارسال 
كارايي داشت، امروز شــرايط ديگري بر تيم حاكم بود. هرچند 
نبايد فراموش كنيم مسئوليت بخشــي از اين كارايي پايين هم 

به عهده كادر فني است.

7/5 از 10؛ سجاد بهترين بازيكن نيم فصل
سجاد شهباززاده با كســب ميانگين نمره 7/50 از آناليزورهاي 
متريكا، بهتريــن بازيكن ليگ برتر ايران در نيم فصل اول شــد. 
مهاجم ســپاهان كه با زدن 12گل آقاي گل ليگ در دور رفت 
هم بوده، يك نيم فصل رؤيايي را در جمع زردپوشــان پشــت 
سر گذاشــت. او در هر 15بازي ســپاهان در تركيب اصلي قرار 
گرفــت و 1265دقيقه بــراي تيمش بازي كــرد. در هفته اول 
سپاهان با نتيجه 3بريك مغلوب گل گهر شد و سجاد شهباززاده 
بدون اينكه گلي بزند، نمــره6/50 را از متريكا دريافت كرد. اين 
بازي به همراه 2 مسابقه ديگر ســپاهان مقابل تراكتور و فوالد 
ضعيف ترين بازي هاي ســجاد بودند و آقــاي گل ليگ در اين 
3بازي نمرات زيــر 7گرفت. بهترين بازي هاي شــهباززاده هم 
مقابل نساجي و ماشين ســازي بود كه ســجاد در هر دو بازي 
بريس كــرد و به ترتيــب نمــرات 9/07و 8/94 دريافت كرد. 
مهاجم سابق اســتقالل در مجموع 12گل زد، 3پاس گل داد، 
4بار بازيكن برتر ميدان شــد، در هر بازي 2.3شوت و 0/9پاس 
كليدي داشــت و دقت پاس هايش هم 78/1درصد بود. او با اين 
آمار به ميانگين امتياز 7.50رســيد و باالتــر از 2 بازيكني قرار 
گرفت كه هر كدام در مقطعي از نيم فصل اول صدرنشين جدول 
بازيكنان بودند. امين قاسمي نژاد )شهرخودرو( و گادوين منشا 
)گل گهر( 2 بازيكني بودند كه در نيم فصل اول به تناوب عنوان 
بهترين بازيكن را دراختيار داشتند اما درنهايت با ميانگين نمره 
7/46و 7/39پايين تر از شــهباززاده قرار گرفتند و دوم و ســوم 
شــدند. رتبه هاي چهارم و پنجم جدول بازيكنان هم در اختيار 
2پرسپوليسي است كه سيامك نعمتي و احمد نوراللهي هستند.

آمار بازي

پرسپوليس با برتري مقابل پيكان به روند بردهاي اقتصادي اش ادامه داد و با 
نشستن روي پله دوم در آستانه قهرماني نيم فصل قرار گرفت. سرخپوشان تهران 
كه در عزاي 2 ستاره سابق خود سياهپوش شده اند از زماني كه با اين رنگ به 
ميدان مي روند هيچ امتيازي از دست نداده اند. تيم يحيي گل محمدي آخرين بار 
با پيراهن قرمز به آلومينيوم اراك باخت و بعد از آن طي 4بازي با لباس مشكي به 
4برد متوالي رسيد. كسب 12امتياز از 4پيروزي متوالي ركوردي است كه هيچ 
تيمي در ليگ جاري به آن نرسيده است. پرسپوليس همه اين پيروزي ها را با 
اختالف يك گل به دست آورده اما جالب اين است كه با همين بردهاي به اصطالح 
ناپلئوني تفاضل گل پرسپوليس از همه رقبايش بيشتر است. اين تيم حاال در يك 
امتيازي سپاهان صدرنشين قرار دارد و اگر در تنها بازي باقيمانده از نيم فصل اول 
يك تساوي هم از گل گهر بگيرد با تكيه بر همان تفاضل گل، باالتر از سپاهان 
به قهرماني نيم فصل اول خواهد رسيد. برد ديروز پرسپوليس البته در شرايط 

سختي به دست آمد. پيكان مثل بازي هاي قبلي اش در دفاع تجمع كرده و چشم 
به پرتاب هاي اوت انداز معروفش دوخته بود. در اين شرايط پرسپوليس فقط يك 
بار توانست با كار تركيبي از دفاع چنداليه پيكان بگذرد و روي پاس خوب عاليشاه 
و ضربه تمام كننده نوراللهي به گل برسد. پرسپوليس با اين نتيجه براي سومين 

بازي متوالي با زوج سيدجالل و كاميابي نيا در خط دفاعي كلين شيت كرد.
  تراكتور و مس در 6ضلعي

ديروز عالوه بر بازي پرســپوليس مقابل پيكان، 2 بازي ديگر هم برگزار شد 
كه طي آنها تراكتور و مس رفســنجان با غلبه بر حريفان خود تعداد تيم هاي 
22امتيازي ليگ را دوبرابــر كردند. تراكتور بعد از شكســت خانگي مقابل 
پرسپوليس اين بار به تهران آمده بود تا مقابل ســايپا قرار بگيرد. اين تيم در 
همان 10دقيقه ابتدايي با گل مهرداد حيدري كه در صحنه اي مشكوك به ثمر 
رسيد از ميزبانش عقب افتاد. در حالي كه تصور مي شد تيره روزي هاي مسعود 

شجاعي و تراكتور ادامه دار شده است، اما تيم تبريزي در وقت هاي تلف شده 
نيمه اول كام بك زد و با گل هاي خانزاده و بوحمدان از ميزبانش پيش افتاد. اين 
نتيجه در نيمه دوم هم پابرجا ماند تا تراكتور نيم فصل اول را با پيروزي تمام كند. 
همزمان در رفسنجان تيم مس مقابل ذوب آهن قرار گرفت و در حالي كه بازي 
تا دقيقه88 با نتيجه مساوي 1-1 پيش مي رفت ميزبان با 2گل اسالمي خواه 
و نقي زاده پيروز شد تا بداقبالي هاي ذوب آهن بدون رحمان رضايي هم ادامه 
داشته باشد. مس رفسنجان با اين پيروزي همانند تراكتور 22امتيازي شد و 
در كنار آلومينيوم و گل گهر قرار گرفت. اين تيم ها به همراه فوالد و نفت آبادان 
كه 23امتيازي هستند گروه فشرده اي را در ميانه جدول )رتبه چهارم تا نهم( 
تشكيل داده اند. گروهي كه ظاهرا براي كسب رتبه چهارم رقابت مي كنند اما 
شايد بعضي از آنها در نيم فصل دوم بتوانند با يك جهش خودشان را به جمع 

3تيم برتر برسانند.

هفته شانزدهم ليگ برتر
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معوقه هفته دهم  ليگ برتر

يك خبر تكراري؛ مهدي طارمي بــراي پورتو گل زد. اين 
ششمين گل مهاجم محبوب ايراني در 6بازي پياپي براي 
غول پرتغالي بود. او در بازي قبلي در جام حذفي موفق شده 
بود با گلزني به براگا با ركورد 59ساله گلزني آزومير برزيلي 
برابري كند و حاال به تنهايي صاحب يك ركورد تاريخي در 
اين باشگاه شده است. مهدي زننده گل اول و تساوي پورتو 
برابر بواويســتا بود كه در نهايت بازي 2گل ديگر داشت و 
2-2 تمام شــد. اگر كمك داور ويدئويي نبود و پنالتي تيم 
دوم جدول گل مي شد پيروزي پرگلي براي ياران طارمي 
مقابل تيم ته جدولي به دســت مي آمد و امتيازات اين تيم 
به 43 مي رسيد اما همچنان اختالف امتياز با اسپورتينگ 
صدر جدولي 7 اســت با يك بازي كمتر براي اسپورتينگ 
ليسبون. 3شــوت، يك گل، 4پاس ارزشمند و 7حركت با 
توپ در محوطه جريمه تيم مقابل و نمــره6.3، از طارمي 
بازيكني موفق در اين مسابقه ساخت. اين نخستين باري 
بود كه او و اوليويرا همزمان در تركيب اوليه قرار مي گرفتند 

و هردو گل زدند. كونسيسائو، سرمربي پرتغالی پورتو در اين 
مسابقه به پسرش -فرانسيسكو- هم براي نخستين بار در 
تيم اصلي بازي داد كه يكي از بهترين بازيكنان زمين هم بود. 
اختالف گل هاي طارمي و اوليويرا با صدر جدول گلزنان به 
5گل كاهش يافت. مهاجم ايراني تا هفته نوزدهم سوپرليگ 
پرتغال فقط در ليــگ 9گل و 7پــاس گل از خود بر جاي 
گذاشــته و روي 37درصد گل هاي اين فصل تيمش تأثير 
مستقيم داشته. اين در حالي است كه او تنها در 64درصد 
دقايق ممكن به ميدان رفته است. اگر مجموع 29بازي اين 
فصل در همه رقابت ها را به حساب بياوريم، طارمي 14گل و 
9پاس گل به نام خودش ثبت كرده؛ ميانگين هر 118دقيقه 
يك گل كه آمار فوق العاده اي است. اين از آمار كريم بنزما هم 
بهتر است. كريم بدون احتساب بازي ديشب رئال مادريد 
در 27مســابقه در اين فصل 16گل و 5پاس گل داشته كه 
ميانگين گلزني او هر 144دقيقه يك گل بوده، چون برخالف 
طارمي در 90درصد دقايق ممكن در تركيب رئال حضور 

داشته است. مقايسه با آمار كريستيانو رونالدو و موراتا در اين 
فصل هم مي تواند نتايج جالبي دربر داشته باشد، چون پورتو 
اين هفته در دور يك هشتم پاياني ليگ قهرمانان اروپا بايد به 
مصاف يوونتوس برود. حساب رونالدوي فرازميني كه با همه 
فرق دارد و كسي را نمي شود با او مقايسه كرد. كريستيانو 
23گل و 3پاس گل در 26بازي داشته و هر 95دقيقه يك گل 
كه كار هيچ كس نيست. مي ماند موراتا. مهاجم اسپانيايي 
يووه در 82درصد دقايق ممكن از ابتدا در تركيب بوده و در 
مجموع در 74درصد دقايق مسابقات تيمش حضور داشته. 
آمار 13گل و 10پاس گل و ميانگين گلزني هر 139دقيقه 
يك گل آمار او را از مهدي طارمي ضعيف تر نشان مي دهد. 
هرچند تأثير موراتا روي گل هاي يووه اندكي بيش از طارمي 
و 41درصد اســت. طارمي به حدي محبوب شده كه ديگر 
كونسيســائو نمي تواند به او بازي ندهد و مجبور اســت به 
خواسته هواداران تن دهد. او اكنون محبوب هواداران پورتو 

است! برخي هواداران به اين بازيكن لقب پادشاه را داده اند.

اميرحسين اعظمي|  آخرين بازي از نيم فصل اول به بدترين شكل ممكن براي استقالل و محمود فكري به پايان 
رسيد. شكست در اصفهان آنقدر براي فكري تلخ بود كه او در كنفرانس مطبوعاتي كامال به  هم ريخته به نظر 
مي رسيد و حتي حوصله پاسخ دادن به سؤاالت فني خبرنگاران را هم نداشت. وقتي از او درخصوص استفاده از 

دفاع 3نفره در اين بازي و همچنين ايجاد تغييرات زياد در تركيب سؤال شد، با عصبانيت اين جمالت را 
به زبان آورد: »خدا را شكر كه بازي را باختيم و دوباره سؤال هاي كارشناسانه شروع شد. زماني كه 
تيم ما مي برد كسي سؤال نمي پرسد ولي وقتي مي بازيم سؤال ها همه به اين سمت وسو مي رود 

و دوستان كارشناس مي شوند.«
فكري از همان شــروع فصل محبوبيت زيادي ميان هواداران اســتقالل نداشت و هميشه 
بابت سبك بازي تيمش مورد انتقاد آنها و البته برخي از پيشكسوتان قرار مي گرفت. حتي 
نتيجه گيري در چند بازي پياپي و صدرنشيني هم نتوانست انتقادها از فكري را كمتر كند 
و او همچنان بابت تاكتيك تيمي استقالل، سردرگمي بازيكنان در زمين، اتكا به توانايي و 
مهارت چند بازيكن خاص، استفاده از دستياران متوسط و ايجاد تغييرات متعدد در تركيب 
مورد نقد قرار گرفت. البته فكري در برابر تمامي انتقادها هميشه از نتيجه گيري و جايگاه 
تيم در جدول ليگ به عنوان سپر دفاعي استفاده مي كرد ولي مسئله مهم اين است كه 
سرمربي اســتقالل مقبوليت خاصي ميان هواداران تيمش ندارد و قطعا اين موضوع 

مي تواند يك آسيب بزرگ براي استقالل باشد.
چالش بزرگ ديگر در اســتقالل عدم يكپارچگي بين بازيكنان، كادر فني و مديران 
باشگاه است كه البته مديران هم نقش پررنگي در شكل گيري اين حاشيه ها داشته اند. 
آنها در كنترل حواشي و فراهم آوردن امكانات مناسب كارنامه قابل دفاعي نداشته اند 
و از طرفي جو تيم هم طوري است كه گارد فكري را مقابل بازيكنان پايين آورده است. 

مي گويند يكي دو تن از اعضاي هيأت مديره اســتقالل بعد از شكست برابر سپاهان در 
تماس تلفني با فكري از اين مربي حمايت كرده و به او دلداري داده اند ولي برخي از اعضاي 

هيأت مديره هم موافق فكري نيســتند كه اين موضوع مي تواند جايگاه فكري روي نيمكت 
استقالل را متزلزل تر از گذشته كند.

   شايعه خطرناك
از روز گذشته شايعاتي درخصوص كنار گذاشتن محمود فكري مطرح شده است. اتفاقي كه قطعا 
حاشيه ها و مشكالت تكراري چند ســال اخير در اســتقالل را به همراه خواهد داشت. هواداران 
استقالل بعد از رفتن استراماچوني حاال سختگيرتر شده اند و فرهاد مجيدي هم به دليل محبوبيتي 
كه ميان آنها داشت، با برخورد تند هواداران اين تيم مواجه نشد. البته هواداران استقالل بر اين 
عقيده اند كه تيم مجيدي زيباتر و بابرنامه تر از اين تيم بازي مي كرد و اين مقايسه ها قطعا فشار 
روي فكري را بيشــتر خواهد كرد. فكري حاال حمايت هواداران را در كنار خودش ندارد و از 
لحاظ فني هم با انتقادهاي زيادي روبه روست. ادامه اين شرايط قطعا روزهاي سخت و البته 
تلخي را براي سرمربي استقالل رقم خواهد زد. حاال فكري در موقعيتي قرار گرفته كه حتي 

صدرنشيني استقالل هم نمي تواند جوي كه عليه اين مربي شكل گرفته را تغيير دهد و حتي اگر 
اين وضعيت منجر به استعفاي فكري هم شود، نبايد چندان تعجب كرد. بايد ديد مسئوالن استقالل از فكري 

عبور خواهند كرد يا حتي با اين شرايط هم به حمايت از اين مربي ادامه خواهند داد.

  استقالل از فكري عبور مي كند؟
   با وجود حمايت  هيأت مديره استقالل از سرمربي  تيم او همچنان 

    اصال جايگاه محكمي بين هواداران و حتي بازيكنان تيم ندارد
بهروز رسايلي|  استقالل در آخرين بازي دور رفت ليگ بيستم با 2گل برابر سپاهان شكست خورد 
تا اوقات محمود فكري و هواداران حسابي تلخ شود. اين بازي در هفته پاياني ليگ در تهران تكرار 
خواهد شد و شايد آن زمان هر دو تيم براي قهرماني شانس داشته باشند، اما استقالل براي اينكه در 
چنين روزي همچنان سرپا باقي بماند و سوداي فتح جام داشته باشد، كار سختي دارد؛ واقعاً سخت...

1  محمود فكري به پرسش هاي تاكتيكي عالقه ندارد. او بعد از بازي با سپاهان به دليل طرح يكي از 
همين سؤاالت از نشست خبري خارج شد. ما هم قصد نداريم اين اشتباه)!( را تكرار كنيم. پس همه 
ابهامات فني را كنار مي گذاريم و مي پرسيم چرا استقالل اين همه بي ميل و اشتها بازي مي كند؟ 
استقالل در دقيقه35 با 2گل از ميزبانش عقب افتاد و در ادامه 55دقيقه براي تغيير نتيجه فرصت 
داشت. نه به تعويض هاي عجيب و ناموفق كادرفني مخصوصا در خط دفاعي كار داريم و نه به 
فقدان طرح و برنامه براي رسيدن به گل؛ فقط به عنوان يك بيننده عام سؤال مي كنيم چرا در 
ساق پاي بازيكنان استقالل هيچ نشانه اي از عطش و اشتياق براي حركت رو به جلو وجود 
نداشت؟ اصال انگار از دقيقه60 به بعد استقاللي ها بيشتر از حريف براي شنيدن سوت پايان 
عجله داشتند. چرا؟ آيا اصال كار انگيزشي در رختكن انجام مي شود؟ آيا فكري و كادر 

شلوغش شور فوتبال بازي كردن را در وجود بازيكنان زنده مي كنند؟
2   وريا غفوري در اين بازي چه كار كرد؟ آقاي كاپيتان چه گلي به سر استقالل زد كه 
به خاطر بازي كردنش، كادرفني ناچار شد روي اصولش پا بگذارد و رفتارهاي عجيب 
اين بازيكن در مسابقه قبلي را ناديده بگيرد؟ مي شد در اصفهان وريا را روي نيمكت 
گذاشت؛ در اين صورت الاقل سر كادرفني باال بود كه حتي به بهاي باخت، به اصول 
انضباطي وفادار باقي مانده است. فكري اما در اين مصداق خاص، همه  چيز را با 
هم باخت. پرسش اينجاست كه چرا نفر بعدي پس از تعويض نبايد به تابلوها لگد 

بزند و ورزشگاه را ترك كند؟
3   سنگرگرفتن پشــت نتيجه، تبحر ويژه محمود فكري و دستيارانش است. 
امسال هربار از محمودخان در مورد كيفيت تيم ســؤال شد، او گفت: »فعال كه 
صدر جدول هســتيم.« قبال پرويز مظلومي هم زياد از اين جواب ها مي داد و البته 
استاد صمد مرفاوي هم بعد از آن داربي معروف در ليگ ششم، پز 12امتياز پيش بودن 
استقالل نسبت به پرسپوليس را داد. در عمل اما همه اين برتري هاي كمي و آماري به خاطر ضعف 
فني از بين رفت و باعث شد كل اين كادر روي هم، حتي يك قهرماني ليگ هم در استقالل نداشته 
باشند. االن هم سنگر »صدر« براي فكري فرو ريخته است. تحليل منتقدان درست بود. تيم او با 
اين همه اشتباه مخصوصا در فاز دفاعي نمي توانست به باالنشيني در جدول ادامه بدهد. حاال 

سرمربي استقالل چه حرفي براي گفتن دارد؟
4    بدترين وضعيت اما از آن هواداران استقالل است. از يك سو سخت مي توان با محمود فكري 
چشم اندازي مثبت براي آينده متصور بود و از سوي ديگر در صورت جدايي او، گزينه خاصي 
هم براي حضور روي نيمكت آبي ها وجود ندارد. استفاده از مربي خارجي كه ممنوع است، داخل 
كشور هم فقط مي ماند فرهاد مجيدي كه او هم پارســال امتحانش را پس داد و تازه خلقيات عجيب 

خاص خودش را دارد. اين يك برزخ واقعي است.

  سنگري كه فرو ريخت
   4 نكته در مورد پايان تلخ استقالل 

در نيم فصل اول

برنامه ليگ بيستم

  پرسپوليس كه 3بازي اخيرش را يك-صفر برده
   براي قهرماني نيم فصل ديگر   به همين بردهاي حداقلي
 هم احتياج ندارد؛ يك مساوي براي اين تيم كافي است

 يك نفس تا صدر
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امیرمحمد حسینی
خبرنگار

 حاشيه هاي مجلس يازدهم از روزهاي 
نخست جلوتر از متن آن حركت كرده. بهارستان

وراي رفتار هــاي حاشيه ســاز برخي 
نمايندگان اما اين روزها موضوع ديگري بر اين روند 
دميده است آن هم ســوداي وارد كردن بهارستان به 
كارزار انتخاباتي 1400اســت كه هــم مغاير وظايف 

نمايندگي است و هم جايگاه ملي مجلس.
اخيرا جمعي از نمايندگان  بــه كارزارهاي انتخاباتي 
وارد شــده اند و با تقليل جايگاه مجلس به ستاد هاي 
انتخاباتي براي حمايت از برخــي كانديداهاي بالقوه 
انتخابات 1400طومار تهيــه كرده اند. در اين ميدان 
برخي نمايندگان جريان پايداري در مجلس از هفته 
گذشته بحث جمع آوري امضا ذيل دعوتنامه اي براي 
حضور ابراهيم رئيسي در اين كارزار انتخاباتي را كليد 
زده اند و همچنان به دنبــال جمع آوري امضا ذيل اين 

طومار هستند.

خانه ملت یا ستاد انتخاباتي ؟
اقدامي كــه در همــان گام اول واكنــش جمعي از 
نمايندگان را به دنبال داشــت وآنان  ايــن اقدام را به 
دور از جايگاه ملي خانه ملت تعبير و توصيف كردند، 
اعتراضي كه سبب شد دوشــنبه گذشته نشستي با 
حضور بيش از 40تن از نماينــدگان موافق و مخالف 
اين اقدام پايداري ها در كميســيون اصل 90 مجلس 
برگزار و موضوع بررســي شــود. در اين نشست رأي 
قاطبه شركت كنندگان عدم ورود مستقيم مجلس به 
مباحث انتخاباتي بود چرا كه ورود و حمايت مجلس از 
يك كانديدا را به دور از جايگاه نظارتي و ملي مجلس 

دانســتند و تأكيد كردند كه اگر كانديداي مورد نظر 
در انتخابات ورود كند و رأي هم كسب كند درنهايت 
مجلس به دليل حمايتي كه از او داشته و دارد از نقش 
نمايندگي مردم منحرف خواهد شــد.  بر اين اساس 
پيگيري هاي خبرنگار همشــهري در اين جلســه پر 
بحث و جدل در نهايت رأي به دوري مجلس از مباحث 
انتخاباتي داده شد، رأيي كه خيلي زود از سوي برخي 
نمايندگان فراموش شــد و به رغــم تصميم گروهي 
و جمعي  عمل كردند، درنشســت ديروز بهارســتان 
جمعي از نمايندگان وابسته به جريان پايداري روند 
جمع آوري امضا براي دعوت از رئيسي در انتخابات را 
ادامه دادند و باز هم مورد اعتراض منتقدانشــان قرار 

گرفتند.

سیلي عنابستاني و ادامه ماجراهاي خط  ویژه
 مجلس در حالي عــزم ورود و نقش آفريني در عرصه 
انتخابات را دارد كه مطالبــه عمومي و مردمي از آنها 
فهرســت بلندبااليي اســت كه ورود انتخاباتي آنها 
در انتهاي اين فهرســت هم قرار نخواهــد گرفت. از 
جمله اين مطالبات عمومي ارائه پاسخی قانع كننده  
به افکار عمومــی در ماجراي اخير نماينده ســبزوار 
است. به رغم اين انتظار اما ســکوت مجلس در قبال 
ماجــراي علي اصغر عنابســتاني،  نماينده ســبزوار 
سبب شکل گيري موجي از واكنش ها در شبکه هاي 
اجتماعي شــده و عدم اعالم موضع هيأت نظارت بر 
رفتار نمايندگان درباره اين ماجرا به رغم وعده رئيس 

اين هيأت و حتي رئيس مجلس است.
به نظر مي رســد مجلس اولويتي براي رســيدگي به 
اين موضوع ندارد. اظهارنظرهاي نمايندگان شــاهد 
اين ادعاست و برخي از آنها در گفت وگو با رسانه ها و 
در پاسخ به سؤاالت گويا سعي مي كنند اين اتفاق را 

به دست فراموشي بسپارند. اما فارغ از واكنش مجلس، 
منتقدان تأكيد كردند كه رفتار عنابستاني نيز در اين 
اتفاق و پس از آن، نشان از بي توجهي به  شأن مجلس 
و جايگاه نمايندگي داشت. او ابتدا ماجرا را از اساس 
تکذيب كرد و رفته رفته و با انتشــار تصاوير از محل 
حادثه كارش به عذرخواهي رســيد. پس از اين هم 
خبر مجوز عبور از خط وي ژه براي نمايندگان، بار ديگر 
موجي از انتقادات را به وجود آورد. عباس عبدي، فعال 
سياســي اصالح طلب در اين باره نوشت: »سيلي به 
سرباز مجوز الزم ندارد؟« البته اعضاي هيأت رئيسه 
مجلس يازدهــم اين خبر را تکذيــب كردند و آن را 
مرتبط با مجلس دهم دانســتند. محمدباقر قاليباف 
نيز در همان ساعات نخست حادثه در توييتي نوشته 
بود كه »درصــورت احراز تخلف، هيــأت نظارت بر 
نمايندگان بدون مســامحه بررسي و برخورد قانوني 
خواهد كرد.« اما با توجه به مواضع نمايندگان، درباره 
برخورد »بدون مسامحه« با عنابستاني ابهامات زيادي 

وجود دارد.

نظارت مجلسي بر اظهارنظرها
نماينــدگان مجلس بــراي اســتفاده از ابزارهاي 
نظارتي خود نيز درگير حاشــيه ها هســتند. از به 
مجلس كشــاندن وزير اطالعات براي به كار بردن 
عبارت »گربه« براي ايران گرفته تا فراخواندن وزير 

ارتباطات به دليل موضع سياسي او.
 مجلس يازدهمي هــا مي خواهند  آذري جهرمي را 
هم بابت آنچه »تحريف مکتب امام« و »اظهارنظر 
در حوزه سياســت خارجي« مي  دانند به مجلس 
بکشانند. جهرمي در مراســم آغاز بهره برداري از 
اينترنت و شبکه ملي اطالعات 1۵۵روستاي زنجان 
و درست يك روز بعد از سفر قاليباف به روسيه گفته 

بود: »كشور نيازمند توســعه است، ولي اگر نتيجه 
توسعه اين باشــد كه كاخ ها از جاهايي بيرون بزند 
و كوخ هايي وجود داشته باشــد، ارزش ندارد. چرا 
كه نتيجه توجه و سربرآوردن كاخ ها، وابستگي به 
كاخ هاســت، حاال چه بخواهد اين كاخ، كاخ سفيد 

باشد، چه كرملين.« او حاال بايد در روزهاي آينده به 
سؤاالت نمايندگان در مجلس درباره اظهارنظر خود 
پاسخ دهد؛ اتفاقي كه اگر رخ دهد ممکن است بار 
ديگر منجر به حاشيه ها و جنجال هايي در بهارستان 

شود و به مجادله دولت و مجلس دامن بزند.

ورود برخي نمايندگان به مباحث انتخاباتي- سياسي اين روزها براي بهارستان حاشيه ساز شده است

مجلس بر مدار حاشيه كميسيون

مجلس علوي را فراخواند
نمايندگان سؤال كننده اظهارات وزير اطالعات را 

برخالف امنيت ملي مي دانند و خواستار ورود كميسيون 
اصل 90 به ماجرا شده اند

واكنش ها به سخنان اخير محمود علوي، وزير اطالعات درباره واكنش 
احتمالي ايران در بحث هسته اي كشورمان باال گرفته است و جمعي 
از نمايندگان با ناقض امنيت ملي دانستن سخنان او، خواستار احضار 

او به بهارستان شده اند.
وزير اطالعات 6روز پيش در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه2 
صدا وسيما گفته بود صنعت هسته اي ما صلح آميز است و فتواي رهبر 
معظم انقالب اسالمي نيز سالح هسته اي را حرام اعالم كرده است، 
اما اگر جمهوري اسالمي ايران را به آن سمت هل بدهند ديگر تقصير 
ايران نيست، بلکه تقصير آنهايي است كه ايران را هل داده اند؛ گرچه 
در شرايط عادي جمهوري اسالمي ايران چنين نيت و برنامه اي ندارد.

در همين باره علي خضريان، نماينده تهران با اعالم خبر طرح سؤال 
نمايندگان از وزير اطالعات گفت: با توجه به اظهارات ســيدمحمود 
علوي، وزير اطالعات در گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما در 
20بهمن پيرامون احتمال نقض سياست هاي كلي جمهوري اسالمي 
و در مخالفت با فتواي مقام معظم رهبــري درباره حرام بودن توليد 
سالح هسته اي كه متأسفانه منجر به ايجاد هزينه سياسي براي نظام 
جمهوري اسالمي شده، طرح سؤال از وي تهيه و در سامانه مجلس 

ثبت شده است تا اين عضو كابينه پاسخگوي نمايندگان باشد.
وي با بيان اينکه وزير اطالعات بعد از گذشت چند روز درصدد جبران 
اظهارات خود اقدامي نکرده است، در گفت وگو با فارس افزود: اظهارات 
علوي برخالف جايگاه ســازماني وزارت اطالعات مبني بر افزايش 
امنيت براي كشورمان  بوده و امنيت ملي را دچار مشکل كرده است؛ 
ضمن اينکه در حوزه سياست خارجي هم ممکن است اين اظهارات، 

جمهوري اسالمي را دچار مشکالتي كند.
خضريان خاطرنشــان كرد: امــروز نمايندگان مجلس ســؤالي را 
ثبت كرده و به امضا رســانده  و از وزير اطالعات علت مواضع خالف 
ديدگاه هاي كالن جمهوري اسالمي را جويا شــده اند و مقرر شد 
اين ســؤال در كميسيون تخصصي يعني كميســيون امنيت ملي 
و سياســت خارجي مجلس رسيدگي شــده و مشخص شود علت 
اظهارات وزير اطالعات در اين باره چه بوده و چرا او درصدد جبران 

اظهارات برنيامده است.
رئيس كميته سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل 90 همچنين 
خبر داد كه هيأت رئيسه كميسيون اصل 90مجلس، كميته سياسي، 
نظامي و امنيتي اين كميسيون را موظف كرده تا نسبت به طرز كار اين 
موضوع بررسي هاي الزم را صورت دهد كه اگر اين اظهارات از منظر 
اين كميسيون امکان بررسي داشته باشد و خسارت بار بودن اظهارات 
وزير اطالعات محرز شود، موضوع بررسي شده و پس از طي مراحل 
الزم از وزير اطالعات توضيحاتي پيرامون اين موضوع خواسته شود تا 

رسيدگي هاي الزم به اين پرونده انجام شود.

حواشي سفر قالیباف به روسیه به بهارستان رسید 
حواشي سفر محمدباقر قاليباف به روســيه و ابالغ پيام رهبر معظم انقالب به نماينده 
پوتين همچنان ادامه دارد و اين بار در خود مجلس بــه اختالف نظر ميان نمايندگان 

انجاميد.
در نشست ديروز بهارســتان، محمود احمدي بيغش، نماينده شازند و استاندار دولت 
محمود احمدي نژاد در بخشي از نطق ميان دستورش به انتقاد از چگونگي و كيفيت سفر 
رئيس مجلس به روسيه پرداخت و گفت: اول اينکه جاي تعجب دارد با وجود اين همه 
مشاوران و دســتياران مدعي و تيم عريض و طويل تشريفاتي رئيس مجلس، چرا يك 

سفر رسمي و معمولي نبايد به درستي راهبري و مديريت شود كه اين همه جنجال به پا 
كند؟ او همچنين مشاوران و رئيس مجلس را  در كانون انتقاد قرار داد و تأكيد كرد: آيا 
بهتر نيست در حجم، كميت و كيفيت مشاوران، دستياران و برنامه ريزان دفتر خودتان 
تجديدنظر اساســي كرده و اندكي هم براي انتخاب، نمايندگان مجلس را به حســاب 
بياوريد؟  او سپس به مقايسه سفر قاليباف و سفر نمايندگان امام برای انتقال نامه ايشان 

به گورباچف پرداخت.
 در اين هنگام علي نيکزاد، نايب رئيس مجلس كه اداره نشست را برعهده داشت، در پاسخ 
به نطق ميان دستور محمود احمدي بيغش گفت: مقايسه سفر فرستاده امام راحل براي 
ارائه پيام بنيانگذار انقالب اسالمي به گورباچف با سفر اخير رئيس مجلس به روسيه، 

درست نيست. آن ســفر تنها براي تسليم پيام امام راحل انجام شــد، ولي سفر دكتر 
قاليباف، يك سفر بين پارلماني بود كه در كنار آن قرار بود پيام رهبر معظم انقالب نيز 
به پوتين، رئيس جمهور روسيه تسليم شود. عزيزان اين موضوع را درنظر داشته باشند.  
به دنبال توضيحات نيکزاد، مجتبي ذوالنوري، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس هم 
در واكنش به صحبت هاي نماينده شــازند با بيان اينکه اي كاش آقاي احمدي بيغش 
به جاي طرح موضوعات ناروا، گزارش كار خودش را ارائه مي كرد، گفت: ســفر هيأت 
پارلماني كشورمان به روسيه موجب آشفتگي و عصبانيت اردوگاه غربي ها به خصوص 
آمريکايي ها و هم پيمانانشان شد كه دليلي بر درســت بودن و موفقيت آميز بودن اين 

سفر است.

تنزل  شأن بهارستان
غالمرضا نوري  قزلجه، نماینده بستان آباد 

نمایندگان مجلس چهره هاي سیاسي هستند و بنابراین طبیعي  است كه نظرات و مواضع خود را داشته 
باشند و این نظرات را پیگیري كنند. اما چگونگي پیگیري مواضع سیاسي اهمیت زیادي دارد. نمایندگان 
باید در وهله اول  شأن و جایگاه مجلس را حفظ كنند.  دعوت از افراد براي كاندیداتوري مي تواند براي كسي 
كه دعوت مي شود و شخصي كه دعوت مي كند، مضر باشد. حتي براي كسي كه دعوت مي شود ضرر بیشتري 
دارد و كمكي به او نمي كند؛ چرا كه نوع كار طوري است كه شأنیت مجلس را دچار اشكال مي كند، بنابراین، 
این دست اقدامات روش مناسبي براي پیگیري نظرات سیاسي نیست. ما 3 قوه داریم و براي كاركرد هر 
یك خط كش و فاصله گذاري درنظر گرفته شده كه اگر رعایت شود، متین تر و برازنده تر است. از سوي دیگر 
اینطور ورودكردن ها مي تواند اتهاماتي از قبیل »وكیل الدوله« بودن را هم به همراه داشته باشد. افراد باید 
براي چنین نظرهایي از جایگاه شخصي خود استفاده كنند، چراكه استفاده از جایگاه مجلس و نمایندگي 
مي تواند در آینده روابط بین قوا را درصورت آمدن و نیامدن فرد موردنظر تحت تأثیر قرار دهد. اما نمایندگان 
با جایگاه شخصي خود مي توانند جمع شوند و از فردي حمایت كنند. درحالي كه مطرح كردن این موضوع 
با عنوان نمایندگان مجلس مي تواند به جریان وزین جامعه در روند انتخابات ریاست جمهوري لطمه بزند. از 
طرفي دسته بندي براي انتخابات ریاست جمهوري آینده در مجلس شكل خواهد گرفت. اما نكته اینجاست 
كه هر چه این دسته بندي رسمي تر شود آسیب هاي بیشتري در روند انتخابات خواهد داشت. تأكید مي كنم 
كه افراد نظرات سیاسي خود را دارند و زماني كه عالقه مندیم به سمت نظام پارلماني حركت كنیم، یعني این 

وضعیت را تشدید مي كنیم. اما چنین اقداماتي با قوانین مادر ما و قانون اساسي فاصله دارد. 
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روستا

آفت بر تن نخل هاي» بنت« 
»بنت« روستاي كوچكي در جنوب سيستان و بلوچستان است. 
روســتايي در مجاورت رود كوچكي به همين نام. خرما و حصير 
دســتباف از برگ هاي خرما محصول عمده اين روستاست. حنا 
محصول ديگر رواج يافته در بنت است كه به اندازه فروش، كشت 
نمي شود. نخلســتان منبع درآمد اهالي بنت است و همه نانشان 
را از خرما در مي آورند، زن و مرد. اما مدتي اســت درختان خرما 
آفت زده اســت. محمدماجد يكي از اهالي مي گويد: پنيرك آفت 
درخت خرماســت. درخت را مي بيني انگار ســالم است، اما بعد 
مدتي ناگهان سرش مي افتد. تنه را مي زني مي بيني تمام درخت 

پنيرك زده است.
احمد يكي ديگر از نخلستان دارها مي گويد: ما به بخشداري مراجعه 
كرديم. اطالع داديم كه تعداد درختان آفت دار دارد زياد مي شود. 
جهاد كشاورزي يك  بار كارشناســي از بخش ترويج فرستاد. يك  
ماه بعدش هم كارشــناس ديگري فرستاد، اما اقدامي انجام نشد. 
دوباره به بخشــداري مراجعه كرديم، باز هم اتفاقي نيفتاد. شايد 
نخلستان هاي ما براي كسي اهميت نداشته باشد، اما نانمان چطور؟ 
نانمان هم نبايد براي كسي مهم باشــد؟ نه بخشداري و نه جهاد 

كشاورزی جواب ما را نمي دهند.
او ادامه مي دهد: 2 سال قبل ما و ۵0 آبادي ديگر در بخش ما، در 
سيل محاصره شديم. همه مردم خيلي خسارت ديدند. نمي توانيم 
ضربه ديگري بخوريم. اين پنيرك ها اگر درمان و كنترل نشــوند 
مي توانند طي چند سال همه نخلستان ها را نابود كنند. نخلستان ها 
نابود بشوند، يعني ما نابود شده ايم. نه از خرما خبري است و نه از 

حصيربافي زنان.
فاطمه انگار، استاد حصير بافي بنت اســت. از اهالي روستا كه در 
مورد حصير سؤال مي كني، همه نام فاطمه را مي آورند. 7۵ سال 
سن توان دستانش را نگرفته و همچنان مي تواند رج به رج حصيرها 
را ببافد. او مي گويد: نخلستان ها آنقدر بزرگ نيست. نخلستان هاي 
بزرگ شريكي هستند. فقط خرما كفاف زندگي را نمي دهد. اين 
حصير كمك حال همه خانواده هاي اينجاست. چه اسباب زندگي 
خودشان بشود، چه آن را بفروشــند. بچه ها، نوه ها و همسايه ها 
مي گويند حال نخلســتان ها خوش نيست. اينطور بگويم زندگي 
همه به اين نخل ها بند است. خواب و استراحت و نان و همه  چيز 
بنت نخلستان اســت. خالصه يك نفر بايد كاري كند. ما كه هيچ 
وقت نشنيديم خرما آفت بزند. از پدر و پدربزرگم هم نشنيدم. از 
شوهرم هم. اما زمانه عوض شده، البد آفت ها هم عوض شدند. كاش 

كسي الاقل كاري بكند.
روستاي بنت كوچك است. جمعيتش به ۵00 نفر هم نمي رسد. اما 
۵0 آبادي در اين منطقه ساكن هستند. تعدادي از افراد كه زندگي 
و معيشتشان در گرو پيشه  آبا و اجدادي است. اما حاال بنت مانده 
و آفتي كه قرار است بعد از ســيل 97، يك بار ديگر زندگي آنان را 

به چالش بكشد.

 ذخاير خوني استان ها باز هم 
كاهش پيدا كرده و كمبود آن گزارش

در بيمارســتان ها تبديل به 
موضوعي نگران كننده شــده است. شيوع 
گسترده كرونا و افزايش محدوديت هاي تردد 
در كنار سرما و آلودگي هوا باعث شده تا مراكز 
انتقال خون روزهاي خلوتي را پشــت سر 
بگذارند. اين درحالي است كه نياز به خون و 
فرآورده هاي آن دائمي است و در اين روزهاي 
كرونايــي خــأ حضــور مــردم به دليل 
نگراني هايشــان از حضور در مراكز درماني 
بيشتر احساس مي شود. بنا بر اعالم سازمان 
انتقال خون، در روزهاي اخير ميزان ذخاير 
خون در برخي از اســتان ها ازجمله فارس، 
خراسان رضوي، كرمان و همچنين تهران كه 
بخش مهمي از خون موردنيــاز بيماران و 
عمل هاي جراحي را در كشور تأمين مي كند، 
كاهش يافته است. استان هايي كه همه گيري 
كرونا در آنها شــديدتر است و البته بيماران 
مصرف كننده خون بيشتري هم دارند نيز در 
همين وضعيت هستند. همين امر باعث شده 
تا سازمان انتقال خون با فراخواني گسترده از 
همه مــردم دعوت كند تــا در اين روزهاي 

سخت و كرونايي به ياري بيماران بشتابند.

كمبود ذخاير خوني در استان ها
سرپرســت اداره كل انتقال خون خراسان 
رضوي يكي از علل كاهــش ذخاير خون را 
تصور نادرست انتقال ويروس كرونا عنوان 
مي كنــد و به مردم اطمينــان می دهد كه 
ويروس از طريق اهداي خون قابليت انتشار 
ندارد. عبداهلل ســبحاني با تأكيد بر اينكه 

به همه گروه هاي خوني نيــاز مبرم داريم، 
عنوان مي كند: از مجــاوران و زائران بارگاه 
حضرت امام رضــا)ع( مي خواهيم با حضور 
در پايگاه هاي اهداي خون به ياري بيماران 
نيازمند بشــتابند؛ چراكه بــا ادامه كاهش 
ذخاير خوني، مراكز درمانــي براي تأمين 
خون بيماران با چالش جدي مواجه خواهند 
شد.مســعود ترابي، مديركل انتقال خون 
استان فارس كه يكي از قطب هاي درماني 
كشــور اســت نيز با بيان اينكه در تمامي 
 A+ و -O گروه هاي خوني اســتان به ويژه
با كمبود ذخاير روبه رو هســتيم، مي گويد: 
با توجه به زياد بــودن عمل هاي جراحي، 
مصرف خون در فارس نسبت به استان هاي 
ديگر بيشتر است. اينجا عالوه بر نياز خون 
براي عمل هاي الكتيو و اورژانسي، بيماران 
تاالسمي نيز مقدار زيادي از خون مصرفي را 
به خود اختصاص داده اند.  استان كرمان نيز 
 O با كمبود ذخاير خوني به ويژه گروه خوني
و گروه هاي خوني منفي روبه روست.  روح اهلل 
ميرزايي، مديركل انتقــال خون كرمان به 
همشهري مي گويد: ما حتي در پايگاه هاي 
انتقال خون، ماسك در اختيار اهداكنندگان 
قــرار مي دهيم و اعــالم مي كنيم كه هيچ 
خطري در اين مراكز مردم را تهديد نمي كند.

كمبود گروه خوني منفي 
سخنگوي سازمان انتقال خون با بيان اينكه 
كمبود گروه خوني منفــی در تمام مراكز 
انتقال خون احساس مي شود، به همشهري 
مي گويد: كمبود ذخاير خوني در خوزستان، 
مازندران، گيالن، تهران، خراسان رضوي، 
فارس، كرمان، سيســتان و بلوچســتان و 
اصفهان بيشتر است و مراجعه اهدا كنندگان 
مستمر خون بسيار كم شــده است. بشير 
حاجي بيگي، مي افزايد: اهداكنندگان خون 
اطمينان داشته باشند كه ســازمان همه 
نكات بهداشــتي را رعايت مي كند و همه 
مراكز به صورت مداوم ضدعفوني و استريل 
مي شوند. اهدا كنندگان با اطمينان خاطر 
خون اهدا كنند تا با ذخاير خوني مناسب به 

استقبال فصل بهار برويم.

اهداي پالسما براي بيماران كرونايي
در كنار وضعيت نامناسب اهداي خون، مردم 
براي اهداي پالسما نيز همكاري نمي كنند. 
اين مطلب را هم حاجي بيگي عنوان مي كند 
و مي افزايد: در كشــور مــا از ابتداي طرح 
جمع آوري پالســماي بهبود يافتگان تنها 
2درصد مردم براي اهداي پالسما مراجعه 
كردند كه آمار بسيار پاييني است. او ادامه 
مي دهد: بهبوديافتــگان از كوويدـ 19 كه 
28 روز از بهبودي آنها گذشــته است، براي 
شكرانه سالمتي به مراكز انتقال خون جهت 
اهداي پالسما مراجعه كنند. بايد توجه كرد 
كه بهترين زمان براي اهداي پالســما در 
بهبود يافتگان كوويدـ 19 در ســه ماهه اول 

پس از بهبودي است.

  سيب؛ محصول حياتي و محرك اقتصادي كشاورزي 
آذربايجان غربي سال هاســت كــه در پيچ و خم گفت و گو

مشكالتي ازجمله بازار و صادرات مانده، اما همين 
چند روز پيش پايش به بورس كاال باز شد و قرار است سروساماني 
به وضعيت عجيب سال هاي گذشــته اش بدهد. سرنوشت تلخ 
سيب هاي درختي رها شده در كنار جاده هاي استان، برجسته ترين 
اتفاق پاييز هر سال است و امســال هم به دليل مشكالت حوزه 
صادرات در فاصله كمتر از 40روز مانده تا پايان سال بخش عمده اي 
از آنها همچنان در سردخانه ها  نگهداري مي شوند تا در خطر تهديد 
كاهش كيفيت، متضرر شدن باغداران و بخش كشاورزي استان 
قرار داشته باشد. براساس اعالم مسئوالن سال گذشته، همين 
زمان درآمد ارزي صادرات سيب استان مبلغي حدود 354ميليون 
دالر بود و امسال و تا به امروز اين رقم چنگي به دل نمي زند! هر چند 
كه اتفاق خوب براي سيب استان در همين آخرين روزهاي بهمن 
99رقم خورده و پاي ۶00 تا ۷00 هزار تن انواع سيب درجه يك و 
ممتاز آذربايجان غربي را به بورس كاال باز كرده است. احمد دهقان، 
مدير بازرگاني سازمان جهادكشاورزي آذربايجان غربي به سؤاالت 

همشهري در اين باره پاسخ داده كه در ادامه مي خوانيد.

درباره ورود سيب استان به بورس كاال بگوييد؟ 
  مدت هاست كه فعاالن اقتصادي استان مترصد ايجاد چنين فرصتي 
بودند و اين پيشنهاد هم از سوي خود استان مطرح شد. چهارشنبه 
هفته گذشته نشستي در بورس كاالي ايران با حضور نمايندگان استان 
در مجلس، مديرعامل بورس كاالي ايران، رئيس كميسيون كشاورزي 
اتاق بازرگاني ايران و مسئوالن اقتصادي آذربايجان غربي با موضوع 
امكان سنجي ورود محصوالت آذربايجان غربي برگزار و قرار شد 600 
تا 700 هزار تن سيب استان در اين بازار عرضه شود. اتفاقي كه مورد 
استقبال صادركنندگان، توليدكنندگان و سردخانه داران آذربايجان 
غربي هم قرار گرفته و در كمتر از 1۵روز آينده زيرساخت هاي مورد نياز 

در اين زمينه تكميل و سيب در بورس كاال عرضه خواهد شد.
افق ورود سيب آذربايجان غربي با ورود به بورس 
را چطور پيش بيني مي كنيد و آيا افزايشي در توليد محصول 

وجود خواهد داشت؟ 
سطح زيركشت براي محصول سيب اســتان ۵7هزار هكتار است و 
ساالنه 1200تا 1۵00تن محصول سيب از نوع درجه يك و ممتاز توليد 
مي شود. ورود به بورس تأثيري در افزايش توليد نخواهد داشت، اما برند 
شــدن آن ارزش دارد و ديگر شاهد هدر رفت سيب هم نخواهيم بود. 
اكنون در عصر تكنولوژي هستيم و نمي توان همچنان به همان شيوه 
سنتي در حوزه كشاورزي فعال بود. قطعا بازرگان و تجار به دنبال سيب 

مورد نيازشان از شهرستان دور افتاده نيستند و عرضه محصول از طريق 
بازاررساني و صادرات از طريق بورس مي تواند بهترين مسير اقتصادي 
هم براي كشاورز و هم براي صادركننده باشد. از سوي ديگر عرضه سيب 
در بورس كاال هم مشكل فروش داخلي را حل مي كند و هم مي تواند در 

فروش صادراتي راهكارهايي را ارائه دهد.
با توجه به مشــكالت صادراتي كه امسال با آن 
مواجه بوديد، امكان صادرات تمام محصوالت اســتان از 

سردخانه هاي استان را پيش بيني مي كنيد؟
مقدار قابل توجهي سيب در سردخانه هاي استان وجود دارد، اما به دليل 
نبود بازار و صادرات با چالش هايي مواجه هستيم. حدود 7۵0تا 800هزار 
تن سيب در سردخانه ها بارگيري شده بود كه اين رقم اكنون به دليل 
عرضه در بازار مصرف به كمتر از ۵00هزار تن رســيده اســت. البته با 
توجه به فاصله زماني كوتاه تا پايان سال خطر كاهش كيفيت محصول 
وجود دارد، اما با توجه به عرضه محصول در بورس كاال تا حدودی اين 
مشكالت برطرف خواهد شد. چند روز پيش هم براساس مصوبه هيأت 
دولت، واردات هر يك كيلو موز صرفا در مقابل صادرات 1/۵كيلو سيب 
تعيين شد كه با اعالم نهايي به گمركات، ظرفيت صادراتي بيشتر به وجود 

خواهد آمد.
و در نهايت چه اقداماتي براي ساماندهي و صادرات 

بهتر سيب استان طي سال آينده انجام مي شود؟
يكي از مهم ترين مشكالت وضعيت بسته بندي سيب به صورت سنتي 
اســت. با توجه به اتفاقي كه در اين حوزه صورت گرفته بايد به سمت 
سورت و بسته بندي ميوه مطابق با استانداردهاي جهاني برويم. البته 
براي ايجاد اين زيرســاخت ها تامين اعتبار نياز است كه اميدواريم با 
توجه به ارزآوري قابل توجه ســيب، تسهيالتي از سوي دولت درنظر 
گرفته شود. اين دستگاه ها قيمت هاي بااليي دارند و نمي توان انتظار 
داشت كه كشاورز يا بخش خصوصي براي 10يا حتي 100تن سيب 
چنين هزينه اي را تامين كند. سيب هايي هم كه امسال در بورس عرضه 
مي شوند به صورت نيمه  صنعتي سورت و در بسته بندي هاي كوچك 
خواهد بود، اما تالش مي كنيم درصورت فراهم شدن منابع مالي اين 
اتفاق از ســال آينده به شكل اســتاندارد صورت بگيرد و وزن واقعي 

محصول صادر شده از استان مشخص باشد. 

كاهش سطح ذخاير خونی به علت سرمای هوا و شيوع كرونا، مراكز درمانی را در برخی از استان ها با 
مشكل كمبود خون مواجه كرده است

مدير بازرگاني سازمان جهادكشاورزي آذربايجان غربي: دركمتر از 1۵روز آينده 600 تا 700 هزار تن 
سيب استان از طريق بورس كاال عرضه مي شود 

روي خوش بورس به سيب آذربايجان  کمبود ذخایر خون در موج چهارم کرونا

فاطمه عباسي
خبر نگار

ستاره حجتی
خبر نگار

مريم سرخوش 
خبر نگار

   کهگيلویه و بویراحمد، پيشتاز در اهداي خون
آمارهاي سازمان انتقال خون نشان مي دهد كه مردم كهگيلويه و بويراحمد از پيشتازان مشاركت 
اجتماعي براي اهداي خون در كشور هستند. مديركل انتقال خون استان در اين باره مي گويد: شاخص 
اهداي خون در استان ۲۷ نفر به ازاي هزار نفر و باالتر از ميانگين كشوري است. رستم حسن زاده با 
بيان اينكه ذخيره خون استان هم اكنون به اندازه استاندارد يعني 4روز است، تأكيد مي كند: در دوران 
كرونا هيچ كمبودي نداشتيم و استقبال خوب شهروندان استان از اهداي خون باعث شده اين سازمان 
پاسخگوي 9۸ درصد از نيازهاي خوني بيمارستاني و ۱00درصد از نياز بيماران تاالسمي در استان باشد.
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»وزارت نيرو درخواست انتقال سند مالكيت تاالب 
انزلي را به نام آن وزارتخانه ارائه داده است.« اين تاالب

عنوان خبري است كه ديروز در فضاي مجازي و 
برخي رســانه ها جنجال به پا كرد. اما ماجراي اين درخواست و 
جزئيات آن چيست؟ سازمان حفاظت محيط زيست در مكاتبه با 
دفتر حقوقي رياســت جمهوري به دنبال تعيين تكليف مالكيت 
تاالب انزلي است. وزارت نيرو نيز به دنبال ثبت محدوده تاالب انزلي 
در سامانه ثبتي كاداستر و گرفتن سند تك برگ مالكيت اين تاالب 

به نام دولت اما در اختيار خود است.
پيگيري هاي همشهري از وزارت نيرو مشخص كرد كه اقدام آن 
وزارتخانه براي انتقال مالكيت تاالب انزلي در راســتاي تثبيت 
اراضي ملي براي جلوگيري از زمين خواري است. اما به باور سازمان 
حفاظت محيط زيســت، عرصه هاي تاالبي براساس قانون تحت 
مديريت اين سازمان است و سند تك برگ براي تاالب ها بايد به نام 

سازمان حفاظت محيط زيست صادر شود.

تاريخچهيكدعوي
مسعود باقرزاده كريمي، مديركل دفتر تاالب هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست در شرح ماجرا به همشهري مي گويد: داستان از سال 
1354با تصويب قانون اراضي مستحدث و ساحلي شروع شد. در 
اين قانون گفته شد كه وزارت كشاورزي وقت، موظف است حريم 
درياها، درياچه ها، رودخانه ها و تاالب ها را تعيين كند. در اين قانون 
موارد مربوط به حريم درياي خزر، خليج فــارس، درياي عمان و 
درياچه اروميه نيز تعيين و قرار شد وزارت كشاورزي وقت حريم 
تاالب ها را در مدت زمان مشخص تعيين كند. اين بخش از قانون 
البته تا سال 77مسكوت ماند و تعارضات منطقه اي بدون راه حل 
تا يك دهه بعد نيز برقرار بود. باقرزاده كريمي مي گويد: براي حل 
مشــكل قانون بالتكليف مانده كميته اي در سال 86متشكل از 

وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيســت، وزارت كشاورزي و 
سازمان برنامه وبودجه تشكيل و قرار شد آيين نامه »تبصره 2ماده 
2قانون اراضي مستحدث و ســاحلي« تدوين شود. اماچالش اين 
بود كه چه سازماني حريم و بستر تاالب ها را تعيين كند. مسئوالن 
وزارت نيرو مي گفتند از آنجا كه تعيين حريم و بستر همه رودخانه ها 
با وزارت نيرو است اين اقدام را نيز آنها انجام مي دهند. اما سازمان 
حفاظت محيط زيست معتقد بود از آنجا كه تاالب ها اكوسيستم هاي 
حساس هستند، بايد اين اقدام با شاخص هاي محيط زيستي انجام 
شود. سازمان حفاظت محيط زيست البته آن زمان امكانات نداشت. 
بدين ترتيب مســئوليت تعيين حريم و بســتر تاالب ها به عهده 
وزارت نيرو گذاشته شــد و اين پروژه تا 13سال )از سال 87( بعد 
طول كشــيد. حاال به گفته مديركل تاالب هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست، تنها يك سوم از اين تعهد انجام شده است. باقرزاده 
كريمي مي گويد: تعيين حد بستر و حريم تاالب ها كار كوچكي نبود 
كه سازمان محيط زيست به تنهايي عهده دار كار شود. اما كميته 
4جانبه، آيين نامه را طوري طراحي كرد كه اين اقدام با همكاري 2 
وزارتخانه كشاورزي و نيرو با سازمان حفاظت محيط زيست انجام 
شود و تاالب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر در اولويت باشند تا 
با شاخص هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و هيدرولوژيك 
تعيين حريم و بستر شــوند. به گفته باقرزاده كريمي، براساس آن 
آيين نامه، تعيين شــاخص هيدرولوژيك تاالب ها به وزارت نيرو 
مربوط است و مابقي اختيارات در تخصص سازمان محيط زيست 
اســت. البته كه وزارت نيرو نيز در تعيين حريم و بستر تاالب ها 

همكاري كامل با سازمان حفاظت محيط زيست داشت.

اختالف3نهادبرسريكتاالب
در اجراي قانون جامع كاداســتر )حدنگاري( كه سال 1394به 
تصويب رسيد، ســازمان ها و نهادهاي اجرايي بايد براي اراضي 
ملي در ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور ســند تك برگ 
بگيرند. 81درصد از اراضي ملي هم دولتي است و به گفته مسعود 
باقرزاده كريمي، وزارت نيرو بعد از تعيين حريم و بستر تاالب ها 

به دنبال ثبت كاداستر اين اراضي است. چون هر سازماني بتواند 
اين محدوده ها را براي ثبت به ســازمان ثبت ارائه كند، سند آن 
محدوده را به عنــوان انفال فريز مي كند تــا منطقه قابل خريد و 
فروش نباشد و سازمان ثبت نيز در زمان صدور سند به نام دولت، 
آن اراضي را به دستگاهي كه اسناد را ارائه داده مي دهد. سازمان 
حفاظت محيط زيســت البته موضوع فريز شدن اراضي تاالبي را 
مي پذيرد اما اگر قرار باشد سند تاالب ها به نام وزارت نيرو صادر 
شود، صددرصد مخالف است.  او همچنين می گويد: اكنون نيز با 
دفتر حقوقي رياست جمهوري در حال مكاتبه ايم و با وزارت نيرو 
نيز مذاكره شده تا موضوع حل و فصل شود. انتقال سند تك برگ 
مالكيت تاالب انزلي به نام وزارت نيرو البته دو اشكال حقوقي ديگر 
نيز دارد كه به گفته مديركل دفتــر حفاظت و احياي تاالب ها در 
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و قانون حفاظت از تاالب ها 
به صراحت آمده است كه »تخريب و آلودگي تاالب ها ممنوع است 
و مسئول مديريت و تعيين خســارت هاي وارده به تاالب ها نيز 
سازمان حفاظت محيط زيست اســت.« مسعود باقرزاده كريمي 
مي گويد: چطور مي شــود مالكيت منطقه اي كه مسئوليت آن با 
سازمان حفاظت محيط زيست است با وزارت نيرو باشد؟ چون اگر 
اين وزارتخانه بخواهد بستر رودخانه ها و تاالب ها را اجاره دهد و 
سازمان حفاظت محيط زيست تشخيص دهد كه اين اقدام باعث 
تخريب تاالب مي شود، آن وقت چطور مي توان مشكل را حل كرد؟ 
مديركل دفتر تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ 
به اين سؤال همشــهري كه چرا سازمان حفاظت محيط زيست، 
درخواست ســند كاداســتري تاالب انزلي را ارائه نكرده است؟ 
مي گويد: اسناد مربوط به حدود تاالب ها، رودخانه ها و... در اختيار 
وزارت نيرو اســت و آنها محدوده ها را تعيين كرده  و براي تعيين 
حدود هر تاالب نيز قراردادهاي چند ميليارد توماني بســته اند. 
در اين موضوع نيز چالش اصلي در واقع بين ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري به نمايندگي از وزارت كشــاورزي با وزارت 
نيرو است و پاي ســازمان حفاظت محيط زيست بعدتر به ماجرا 

كشيده شده است. 

سازمان جنگل ها مالك انفال است و مدعي مالكيت تاالب انزلي وزارت نيرو درخواست انتقال مالكيت تاالب انزلي به نام خود را داده است       
مديركل دفتر تاالب ها مي گويد اگر قرار بر مالكيت تاالب انزلي باشد سند بايد به نام سازمان حفاظت محيط زيست بخورد   

ماراتن دولتي ها براي گرفتن سند تاالب انزلي خبرهای كوتاه

آغازجمعآوريسنبلمهاجمازتاالبانزلي
سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرســتان بندر انزلي اعالم 
كرد: جمع آوري سنبل آبي از تاالب بين المللي انزلي آغاز شده است؛ 
پاكســازي تاالب از اين گياه مهاجم، به صورت مكانيزه و با دســتگاه 
شناور دروگر سنبل آبي انجام مي شــود. به گزارش سازمان حفاظت 
محيط زيست سيدفرشيد فالح با اعالم اينكه جمع آوري سنبل آبي در 
مسير بهبود شرايط زيستي تاالب انزلي بسيار مؤثر است، افزود: گياه 
مهاجم سنبل آبي به علت رشد سريع در محيط هاي آبي و تهديدهايي 
كه مي تواند بر اكوسيستم هاي آبي تحميل كند، يكي از خطرناك ترين 
گونه هاي گياهي مهاجم در دنياســت. به گفته او، پاكســازي تاالب 
بين المللي انزلي از گياه مهاجم سنبل آبي با مشاركت فرمانداري، سپاه 
پاسداران، نيروهاي بسيج، ذينفعان تاالب و يگان حفاظت محيط زيست 
شهرستان از شنبه بازار روگا آغاز شده و تا پاكسازي كامل ادامه دارد. 
گياه مهاجم سنبل آبي نخستين بار در سال 1394 در تاالب بين المللي 

انزلي مشاهده شد. 

مراكزگردشگريفعالندوسفرهایريلیوهوايیآزاداست
جهش چهارم كرونا و هجوم ويروس انگليسي به ايران در شرايطي ادامه 
دارد كه سفرهاي بي ضابطه در كشور ادامه دارد و حتي محدوديت ها 
نيز قادر به جلوگيري از عطش ايراني ها براي ســفر در شرايط مهيب 
كرونا نيست. در اين شــرايط ولي تيموري، معاون گردشگري وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به ايسنا گفته است: درحال 
حاضر مصوبه اي در ستاد ملي كرونا وجود دارد كه براي برخي استان ها 
صرف نظر از اينكه قرمز يا نارنجي هستند ممنوعيت تردد قائل شده اند. 
با اين حال سفر از طريق هواپيما و قطار محدود نيست و مراكز ما هم 
فعال هستند. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه ستاد ملي كرونا 
برقراري سفرهاي نوروزي را به اوج نگرفتن ويروس كرونا در مدت زمان 

باقيمانده تا پايان سال مشروط كرده است.

رگباروتگرگووزشبادتا70كيلومتردرغربكشور
سازمان هواشناسي با صدور اطالعيه اي نســبت به وزش باد شديد تا 
خيلي شديد به ميزان 60 تا 70 كيلومتر بر ساعت و خيزش گردوخاك 
براي استان هاي اردبيل، ايالم، زنجان، همدان، كردستان و خوزستان 
در روز سه شنبه هشدار داد. اين سازمان در هشدار نارنجي رنگ خود 
آورده است: وزش باد شــديد تا خيلي شــديد 60 تا 70 كيلومتر بر 
ساعت و خيزش گردوخاك سه شنبه براي استان هاي اردبيل، ايالم، 
زنجان، همدان، كردستان و خوزســتان، چهارشنبه براي استان هاي 
خوزستان، ايالم، كرمانشــاه، همدان، اردبيل، گيالن، زنجان، قزوين، 
گلستان، بوشهر، سمنان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، مركزي، 
يزد، لرستان، شمال اصفهان و كرمان و پنجشــنبه براي استان هاي 
اصفهان، يزد، سمنان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، بوشهر، كرمان، 
سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي پيش بيني مي شود. سازمان 
هواشناسي همچنين از وقوع رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ 
در روز چهارشنبه در استان خوزستان و روز پنجشنبه در استان هاي 

خوزستان، بوشهر و فارس خبر داد.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

نهادهازيربارخروجازجنگلوساحلنميروند
معاون سازمان جنگل ها: هنوز برخي دستگاه ها همكاري الزم را 

در رها كردن سواحل شمال ندارند

در ســال هايي كه صدور ســند ملی براي منابع 
طبيعي كشور ســرعت گرفته است و طي 2سال 
اخير بخش هاي مهمي از جنگل ها، سواحل و مراتع كشور با اجراي طرح كاداستر، سند تك 
برگ و ملي دريافت كردند، اما همچنان نهادهاي دولتي و غيردولتي در اين عرصه ها حضور 

دارند.
بيش از 80درصد مساحت كشور يعني 140ميليون هكتار از اراضي ملي مربوط به عرصه هاي 
منابع طبيعي اســت و حفاظت از آنها بايد با حمايت نهاد قضايي صورت گيرد. شــنبه هفته 
گذشته بود كه رئيس قوه قضاييه در اين باره صراحتاً اعالم كرد: هيچ سازمان و دستگاهي در 

اين كشور حق ندارد به جنگل و اراضي ملي تعرض كند.
سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي اداري استان گيالن گفت: »منابع و ذخاير طبيعي بايد 
حفظ شود و در مقابل ارتباطات ناسالم و زدوبندهايي كه در ادوار مختلف وجود داشته و موجب 
تعدي و تعرض به منابع طبيعي و ذخاير ملي شده است ايستاد و چنانچه مديري مرتكب تخلف 
شده است بايد به شدت با او برخورد كرد.« او با تأكيد بر اين كه به هيچ وجه قابل قبول نيست 
مديري در موضوع تعرض به منابع طبيعي تخلف و اقدام به ويالســازي به صورت غيرقانوني 
در بستر طبيعت كند، گفت: »قطعاً درصورت وقوع چنين امري به شدت با آن مدير برخورد 
مي شود و ويالي او نيز تخريب مي شود.« سيد ابراهيم رئيسي با تأكيد بر لزوم صيانت از انفال 
و منابع طبيعي كشور و جلوگيري از تعدي به اين عرصه ها تصريح كرد: » هيچ سازماني حق 
ندارد به جنگل و اراضي ملي تعرض كند و با ســازمان متخلف بايد شديدتر از افراد متخلف 

برخورد كرد.« 

اقداماتحفاظتيافزايشمييابد
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مهم ترين ناظر بر منابع طبيعي كشور است و بايد 
در برابر نهادهاي تعدي كننده به منابع طبيعي بايستد. رضا افالطوني، معاون حفاظت و امور 
اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در اين رابطه در گفت وگو با همشهري 
جزئيات حضور نهادهاي حكومتي در عرصه هاي طبيعي كشــور را تشــريح كرد. به گفته او، 
ســازمان جنگل ها در 2بخش با ســازمان ها و نهادهاي دولتي مشــكل دارد. يكي در بخش 
آزادسازي سواحل درياي خزر كه در حريم 60متري از دريا مطلقا ساخت وساز ممنوع است. اين 
ممنوعيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي است، مگر آنكه امكانات و تجهيزات ضروري كشور 
نظير استقرار تجهيزات و نيروهاي انتظامي و امنيتي باشد نه آنكه دستگاه ها اقدام به ويالسازي، 
احداث مهمانپذير و حتي مجتمع هاي فرهنگي در سواحل كنند. افالطوني  افزود: طي سال هاي 
اخير اقدامات عليه اشغال سواحل  آغاز شد و سال گذشته اين رويه با شدت بيشتری دنبال شد. 
حريم 60متري دريا بايد مطلقا آزادسازي شود كه اين موضوع در بخش خصوصي تا حدودي 
حل شد، اما در بخش دستگاه هاي دولتي همچنان مشــكل وجود دارد و نهادهاي دولتي و 
غيردولتي همكاري الزم را در زمينه آزادســازي حريم دريا با سازمان جنگل ها نداشتند. اما 
بخش دوم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مربوط به حضور دستگاه هاي 
دولتي و گاه نظامي در جنگل هاست كه به گفته معاون اين سازمان، پرونده به پرونده كار خروج 
آنها از جنگل در حال پيشرفت است و از دانشــگاه ها و نهادهاي مختلف خواسته شده است 
در قالب ماده 3قانون حفاظت از جنگل در قالب قرارداد زمينه حفظ، احياء و توسعه جنگل ها 
اقدام كنند. يا آنكه اگر قادر به حفاظت نيستند جنگل را رها كنند تا سازمان جنگل ها اقدامات 
خود را در اين عرصه هاي مهم پيش ببرد. افالطوني درباره مســاحت و شمار نهادهاي حاضر 
در عرصه هاي طبيعي كشــور مي گويد: هنوز هيچ برآورد مشخصي وجود ندارد. اما استان به 
استان كار آزادسازي انفال و منابع طبيعي سرعت گرفته و اميدواريم به زودي بتوانيم جنگل ها 

را نيز به عنوان بخشي از منابع طبيعي كشور به منظور حفاظت از سرزمين در اختيار بگيريم.
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الياسبراهويينژاد
خبر نگار

چيزي به يك ساله شــدن ورود رسمي 
كرونا به ايران نمانده است؛ ويروسي كه گزارش

ناگهان يكي از بزرگ ترين دگرگوني ها 
را در نظــام آموزش رقــم زد. اوايل اســفند1398، 
دانشگاه ها تعطيل شد، دانشجويان خانه نشين شدند 
و كمي بعد، كالس هاي درس مجازي شــد. ســهم 
آموزش مجازي از آموزش عالي ناگهان از يك درصد 
به نزديك 100درصد رسيد و راهي صدساله به ناگزير 
در يك شب پيموده شد. يك ســال بعد از همه گيري 
كرونــا، وزير علوم هــم اذعان مي كند كــه آنچه در 
آموزش عالــي ايده آل بوده، محقق نشــده اســت. 
»همشهري« به سراغ دانشجويان رفته تا نظر آنها را 
درباره فاصله واقعي آموزش مجازي كنوني با وضعيت 

ايده آل جويا شود.

دستدانشجودرآموزشمجازيبستهاست
باران، دانشــجوي مقطع كارشناسي دانشگاه عالمه 
طباطبايي اســت. او آخرين ســال دانشــگاهش را 

مي گذرانــد و قــرار اســت تابســتان ســال بعد 
فارغ التحصيل شود. باران هيچ دل خوشي از آموزش 
مجازي ندارد و نگران اســت كه فارغ التحصيلي اش 
هم، مثل دانشجوهاي سال قبل، دور از دوستانش و 
بي خداحافظي بگذرد. او مي گويد: »آن اوايل فكرش 
را هم نمي كردم آموزش مجازي اينقدر بد باشــد اما 
هرچه جلوتر آمديم، بيشتر ازش متنفر شدم.« باران 
معتقد اســت دليل اصلي ناكارآمد بــودن آموزش 
مجازي، ناآشنايي استادان با اين فضاي جديد است: 
»نمي دانم چه اصراري است به استاداني تدريس داده 
شود كه حتی كار با سامانه را هم بلد نيستند. بيشتر 
اســتادان ما شيوه تدريس شــان با كالس حضوري 
هيچ فرقي نكرده اســت. درحالي كه كالس مجازي 
اقتضائات خــودش را دارد.« او اضافــه مي كند كه 
دانشــگاه در اين دوران امكان انتخاب اســتادان را 
محدودتر كــرده و با مجازي بودن دانشــگاه امكان 
اعتراض به اين محدوديت ها هم كمتر شــده است. 
باران توضيح مي دهد: »حاال كه مجازي شــده براي 
خيلي از درس ها فقط يك اســتاد گذاشته اند كه ما 
مجبور شــويم با همان اســتاد درس را برداريم. اگر 
حضوري بود اعتراض مي كرديم اما حاال دســتمان 

بسته است.«
فاطمه اما طور ديگري فكر مي كند. او كه دانشجوي 
مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و مادر 2فرزند 
اســت، آرزو مي كند كه آموزش مجازي يكي دو ترم 
ديگر ادامه پيدا كند تا او درسش را تمام كند: »آموزش 
مجازي باعث صرفه جويي در وقتم مي شــود. ديگر 
الزم نيست به خاطر يك كالس تا آن سر شهر بروم و 
برگردم. همين جا در خانه پيش فرزندانم هستم و سر 
كالس ها هم حاضر مي شوم. يك مزيت خيلي بزرگ 
كالس هاي مجازي اين است كه مي توانيم كالس ها را 
ضبط كنيم و بعدا سر فرصت مباحث را مرور كنيم.« 
فاطمه توضيح مي دهد كه درست است فرزندانش در 
ساعت درســي تمركزش را به هم مي زنند اما امكان 
ضبط كالس ها باعث مي شود به درسش ضربه اي وارد 
نشود. او مي گويد: »سر كالس حضوري هم كه باشم، 
حواسم پيش بچه ها و چيزهاي ديگر است. اينطوري 

حداقل كنارشان كه هستم، خيالم راحت تر است.«
با اين حال، دانشــجوياني كه دروس عملي دارند يا 
بايد پايان نامه بنويسند، كارشــان با ضبط كالس ها 
راه نمي افتد و دردسرهاي بيشتري دارند. اسماعيل، 
ســاكن زاهدان و دانشــجوي كارشناســي ارشــد 
شيمي آلي در دانشگاه زابل اســت. او براي تكميل 
پايان نامه اش نياز بــه حضور در آزمايشــگاه دارد و 
چندماه است كه مدام مسير 200كيلومتري زاهدان-

زابل را مي رود و مي آيد. اسماعيل مي گويد: »دانشگاه 
بعد از كرونا خيلي بي نظم و به هم ريخته شــده است. 
هيچ كس جواب درســتي نمي دهد. تلفن را كه اصال 
جواب نمي دهنــد. آنجا هم كه مــي روم، مي گويند 
هنوز چيزي مشخص نيست و چندهفته بعد بيا. االن 
تمام زندگي ام، از مدرك تا سربازي و كار، گير همين 
حضور در آزمايشگاه اســت. هربار تا كمي كارم جلو 
مي رود، موج جديدي از كرونا از راه مي رسد و دوباره 

آزمايشگاه تعطيل مي شود.«

زيرساختيكهنيست
يكــي از بزرگ تريــن چالش هاي آمــوزش مجازي 
دسترسي به اينترنت و داشتن رايانه يا تلفن هوشمند 
است. حسن، ســاكن روســتايي در حوالي مريوان 
كردستان، از اين مشــكالت چنان به تنگ آمده  كه 
گاهي به سرش مي زند قيد ادامه تحصيل را بزند. حين 
گفت وگو چندبار صدايش قطع مي شود و آخر خودش 
خنده اش مي گيرد و مي گويــد فكر كنم جواب همه 
سؤال هايت را از همين قطع و وصل شدن صدا گرفتي؛ 
»اينجا يك تماس تلفني ساده هم كلي مشقت دارد و 
بايد بروي باالي كوه. اينترنت كه بدتر. وقتي دانشگاه 
حضوري بود هم همكالسي هايم برايم انتخاب واحد 
مي كردند. اين دو سه ترم را هم با كمك همكالسي ها 
و استادهايم گذرانده ام و خودم نتوانسته ام خيلي در 

كالس ها شركت كنم.«
اينگونه مشكالت فني منحصر به روستاها و مناطق 
دورافتاده از مركز نيست. فاطمه كه در تهران زندگي 
مي كند هــم چنيــن مشــكالتي دارد. او مي گويد: 
»امسال درست موقع امتحانات دانشگاه من و دخترم، 
برق مان قطع مي شد و با اينكه اينترنت موبايل ربطي 
به برق نداشت، آن هم يا قطع يا سرعتش كم مي شد. 
مخصوصا روزهاي اول كه بــدون اطالع قبلي برق را 
قطع مي كردند، اســترس تمام وجودم را مي گرفت. 
چون سامانه دانشگاه قوي نيست و در حالت عادي هم 

گاهي جواب ها را ذخيره نمي كند.«
باران از قيمت بســته هاي اينترنت شــاكي است و 
مي گويد: »هيچ نظارتي روي قيمت و محاسبه حجم 
اينترنت نيست و هربار بسته اينترنت مي خرم خيلي 
زود تمام مي شــود و دوباره بايد كلــي هزينه كنم. 
دانشگاه مي گويد اينترنت استفاده از سامانه رايگان 
است اما با اينكه من فيلترشكن هم استفاده نمي كنم، 

باز از حجم اينترنتم كم مي شود.«

شيوعتقلب
در كنار تمام مشــكالتي كه آمــوزش مجازي براي 
دانشــجويان داشــته، براي كارگزاران آموزشي هم 
بي دردسر نبوده و يكي از بزرگ ترين چالش ها در اين 
مورد، تقلب هاي گسترده است. با وجود تهديدهاي 
مكرر وزارت علوم و مسئوالن دانشگاه ها درباره عواقب 
آن، همچنان تقلب رايج است و در هر گروه دانشجويي 
مي توان افرادي را يافت كه حتــي حاضرند در قبال 
اينكه كسي ديگر به جايشان امتحان بدهد، هزينه اي 
بپردازند. اگرچه وزير علوم اعالم كرده كه هيچ آماري 
درباره تفاوت تقلب در امتحانات حضوري و مجازي 
وجود ندارد، تجربه دانشــجويان بيانگر آن است كه 

تقلب در امتحانات مجازي بسيار شايع تر شده است.
مريم، دانشــجوي 19ساله رشــته مديريت دولتي، 
از مواجهه اش بــا اين پديده چنيــن مي گويد: »من 
معدلم هميشــه باال بوده و بچه درســخواني تلقي 
مي شــدم. براي همين، موقع امتحانات همه از من 
توقع تقلب رساندن داشــتند. در امتحانات حضوري 
مي شد به نحوي از زير اين كار در رفت اما از وقتي كه 

امتحانات مجازي شده، نزديك امتحانات كه مي شود 
در چندين گروه تقلب عضوم مي كنند و اگر جواب ها 
را نفرســتم هم باعث دلخوري بقيه و طردشــدنم از 
جمع هايشان مي شود.« مريم معتقد است اين تقلب ها 
باعث ضايع شدن تالش هاي او و بقيه كساني مي شود 
كه براي گرفتن نمره هايشــان زحمت كشيده اند و 
درس خوانده اند اما همكالسي هاي او سعي مي كنند 
اين تقلب ها را توجيه كننــد: »تا بحث بدبودن تقلب 
مي شــود، توجيهاتشــان را رديــف مي كنند. مثال 
مي گويند ما كه تقلب نمي كنيم و اين اسمش همياري 
اســت. يا اينكه اين تقلب به ضرر كسي نيست، چون 
همه به يك اندازه شانس تقلب دارند.« دانشگاه ها و 
استادان هر ترم تدابير سختگيرانه تري براي جلوگيري 
از تقلب در پيش مي گيرند اما همچنان بازار تقلب داغ 
است. عليرضا، دانشجوي رشته روابط عمومي مي گويد 
راهكارهاي دانشــگاه را خيلي ساده مي شود دور زد. 
او توضيح مي دهد: »دانشــگاه هر ترم سعي مي كند 
تقلب را ســخت تر كند اما به داليلي از پس اين كار 
برنمي آيد. يكي از داليلش اين است كه ما دانشجوها 
معموال خيلي بيشتر از اســتادهايمان از تكنولوژي 
سردرمي آوريم و هميشــه راهي پيدا مي كنيم. وقت 
امتحان را هم مي خواستند كم كنند كه با پيش آمدن 
مســئله قطعي برق اعتراض كرديم و اعتراض مان تا 

حدود زيادي جواب داد.«
يكــي از راهكارهاي دانشــگاه ها ارزيابي مســتمر 
دانشجويان و تشويق به كارهاي عملي بوده اما عليرضا 
مي گويد اين راهــكار هم با وضعيــت فعلي چندان 
راهگشا نيســت: »بچه ها كارهاي عملي شان را هم 
مي دهند بقيه انجام بدهند. خــودم بارها در گروه ها 
ديده ام كه حتي كساني حاضرند براي تكاليف ساده 
كالســي، هزينه هاي بااليي بپردازند تا نمره خوبي 
بگيرند. استاد وقتي مي تواند در مورد دانشجو بدون 
نمره پايان ترم خوب قضاوت كند كه شــناختي از او 
داشته باشد اما سامانه دانشــگاه ما طوري است كه 
نه تنها نمي توان تصويري با استاد ارتباط برقرار كرد 
كه خيلي وقت ها ميكروفن را هم كه روشن مي كنيم 
سامانه مختل مي شــود. با اين وضعيت استاد چطور 

مي تواند دانشجو را بشناسد؟«

واقعيتي كه عيان شد
كروناباشيوعناگهانياشواقعيتيراعيانكردكهسالهاوجودداشتامابهچشمنميآمدوآناينبودكه
بهرغمزيستندرعصرفناوري،نظامآموزشيكشورآمادگيچندانيبرايمواجههباامكاناتاينعصرندارد.
منصورغالمي،وزيرعلوم،تحقيقاتوفناورياخيراگفتهكه»بعدازپايانبيمارينيزاينتجربياتبرايما
سرمايهگرانقدرياستكهحتمادانشگاههاآنراحفظخواهندكرد«امابهرغمگزارشهايدانشگاههااز
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ث
مك

 تعدادي از دانشجويان  در گفت وگو با همشهري از دانشگاه  و آموزش 
در ماه هاي گذشته مي گويند

دانشگاه  در دست انداز 
آموزش مجازي 

خبر

پايانجشنوارهشهيدبهشتي
بامعرفينفراتبرتر

نخستين دوره جشنواره علمي- پژوهشي شهيد بهشتي كه به همت 
پژوهشگاه قوه قضاييه برگزار شــده بود، در مراسمي با حضور رئيس 
ديوان عالي كشور و با تقدير از نفرات برگزيده به كار خود پايان داد. به 
گزارش همشهري، در اين مراسم كه عصر ديروز در سالن سوره حوزه 
هنري برگزار شد، حجت االسالم ســيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس 
ديوان عالي كشور طي سخناني به اهميت جايگاه پژوهش در قوه قضاييه 
پرداخت و گفت: در طول ســال آراي متعددي از سوي محاكم صادر 
مي شود و ما در ديوان عالي كشــور بايد بر اين آرا نظارت كنيم كه كار 
سنگيني است و براي نظارت بهتر نيازمند حمايت بخش هاي مختلف 
ازجمله پژوهشگاه هستيم. وي ادامه داد: در سال 98 و 99 حدود 10 
هزار پرونده با درخواست اعمال ماده ۴77 به ديوان عالي كشور آمد و 
رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد اين پرونده ها در ديوان عالي 
موافقت كردند. اين تعداد براي قوه قضاييه زياد اســت. پژوهشــگاه 
مي تواند اين پرونده ها را موضوع بندي كند كه در چه قسمتي آرا ايراد 
دارد. به كمك پژوهشگاه بايد اين آرا تحليل، نقد، مقايسه و بررسي شود 

تا از نظر معيارهاي حقوقي و قانوني سنجيده شود.
رئيس ديوان عالي كشور در بخش ديگري از سخنانش گفت: دادگاه ها به 
پرونده ها مشغول شده اند و فكر و ايده از قضات گرفته شده است. گاهي 
قاضي با هنرش مي تواند پرونده اي را حل و فصل كند، اما وقتي فرصت 
نداشته باشد، طبق ماده قانوني رأي را صادر مي كند. با بررسي همين 
10هزار پرونده اي كه عنوان شد، مي شــود ايرادات آراي صادرشده را 

استخراج كرد كه با بررسي آنها از صدور چنين آرايي جلوگيري شود.
در اين مراسم، همچنين سيدحجت اهلل علم الهدي، رئيس پژوهشگاه 
قوه قضاييه گفت: پژوهشــگاه به عنوان بازوي علمــي قوه قضاييه در 
تالش است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت درون قوه قضاييه اعم از 
قضات، كارمندان و... و نيز ظرفيت هاي بيروني قوه قضاييه اعم از فضال، 
نخبگان و... جهت رشد و تحول قوه قضاييه و حل مسائل و چالش هاي 
قوه قضاييه ببرد. براســاس اين گزارش، در پايان اين مراسم از ميان 
2150اثر رسيده به دبيرخانه نخستين دوره جشنواره علمي- پژوهشي 
شهيدبهشتي، از شماري از آثار برگزيده در بخش هاي ايده، پژوهش، 

رأي پژوهشي و پژوهشگر برتر تقدير شد.
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  اينترنــت ماهواره اي 
به عنــوان پديــده اي اينترنت

جديد در حال فراگير 
شدن در جهان است و به همين خاطر 
مثل همه پديده هاي جديد ديگر قرار 
است با كارگروه براي مواجهه و صدور 
مجوز براي استفاده در كشور روبه رو 

شود.
طي ماه هاي اخير به صورت عملياتي 
كاربران امكان اســتفاده از اينترنت 
ماهواره اي شــركت اسپيس ايكس 
را پيــدا كرده اند و ديگــر اين ماجرا 
يك ايده تئوري به حســاب نمي آيد. 
ابوالحســن فيروزآبــادي، دبيــر 
شوراي عالي فضاي مجازي در واكنش 
به رقابت شــركت هاي جهاني براي 
ارائه خدمات اين نوع اينترنت جديد 
گفته اســت: براي آنكه با ورود اين 
فناوري، حكمرانــي فضاي مجازي 
كشور خدشه دار نشود، بايد تدابيري 
صــورت داد. او خبــر از قانونگذاري 
در حوزه اينترنت ماهــواره اي براي 
كاربران و لــزوم دريافت مجوز براي 
ارائه دهندگان اين نوع اينترنت داده 

است.
فيروزآبــادي در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاري مهــر با بيــان اينكه 
كارگروهــي در مركــز ملي فضاي 
مجازي براي مواجهــه با خدمات 

اينترنت ماهواره اي تشــكيل شده 
است تأكيد كرده: ما با اين موضوع 
مواجه هســتيم كــه منظومه هاي 
ماهواره اي در حال آمدن هستند و 
با آمدن آنها، ممكن است كه يكباره 
كل شبكه ملي اطالعات زير سؤال 

برود.
او با بيان اينكــه كارگروهي در مركز 
ملي فضاي مجــازي براي مواجهه با 
خدمات اينترنت ماهواره اي تشكيل 
شده است، مي گويد: به هر حال براي 
مواجهه با اين فنــاوري راه حل هاي 
مختلفي وجود دارد كه آن را بررسي 

و پيگيري مي كنيم.

برخورد با ماهواره مثل ماهواره 
در برخورد با پديده ها و فناوري هاي 
جديد در كشــور ما هميشه تجربه 
مشابهي وجود داشته است. خاطره 
دســتگاه هاي ويدئــو، نوارهــاي 
كاســت و حتــي تلويزيون هــاي 
ماهــواره اي را تقريبا هــر ايرانی ای 
به يــاد دارد. تجربه هايــي كه همه 
آنها با شكســت همراه بوده اســت. 
پيش از اين ورودي هــاي اينترنت 
در دست كشورها بود، اما با اينترنت 
ماهواره اي اين امــكان وجود دارد 
كه ديگر دولت هــا نتوانند كنترلي 
بر اينترنت چه از لحــاظ محتوايي 

و چه از لحاظ فني داشــته باشــند. 
امير ناظمي، معــاون وزير ارتباطات 
و رئيس ســازمان فناوري اطالعات 
چنــدي پيــش در يادداشــتي در 
روزنامــه همشــهري بــا عنــوان 
»دنيــاي تلويزيو ن ســازهاي بدون 
برنامــه« در ايــن رابطه نوشــت: 
»فناوري هــاي مختلف به ســمت 
كاهش كنترل پذيري كشــورها بر 
اينترنت پيش مي رود. اما دير يا زود 
اينترنت ماهــواره اي عرضه خواهد 
شد. فرض كنيد 2 ســال يا ۵ سال 
ديگر اين اينترنت بيايد؛ آن وقت اين 
پلتفرم سازها يا همان تلويزيون سازها 
مي خواهند چــه كنند؟ مي خواهند 
به ســمت آن شــليك كنند؟ ما اما 
عهد كرده ايم تا غافلگير شويم! بعد 
كميته و قرارگاه اينترنت ماهواره اي 
ايجاد كنيم و بعد پس از 20 ســال 
بشود مثل تلويزيون هاي ماهواره اي 
كه حاال 8۵ درصد مردم مخاطبشان 
هســتند؛ اما هنوز در تريبون هاي 
رسمي ممنوع است و خالف قانون!«

كنايــه معاون وزيــر ارتباطــات با 
عنوان »تلويزيون سازها« به كساني 
در كشــور اســت كه مي خواهند از 
طريق فضاي مجازي بر جامعه تأثير 
بگذارند؛ اما به جاي توليد محتوايش 

به فكر ايجاد پلتفرم مي افتند. 

شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرده كه 
براي مواجهه با فناوري اينترنت ماهواره اي 
 كارگروهي تشكيل داده تا با تدابيري 
 از خدشه دار شدن حكمراني 
فضاي مجازي كشور جلوگيري شود

اقدام جالب و جســورانه ايالن ماسك، صاحب 
شركت هاي تســال و اســپيس ايكس در خريد 
مقدار قابل توجهي بيت كوين با پول هاي شركت 
خودروســازش، اين ايــده را براي بســياري از 
صاحبان مشــاغل به وجود آورده كه در چنين 
راهي گام بردارنــد. مديرعامل اوبــر، چند روز 
پيش به شبكه CNBC گفته بود كه اين شركت 
جلســات متعددي را داشــته و موضوع را مورد 
بحث و بررسي قرار داده، اما در نهايت ايده خريد 
بيت كوين با پول نقد شركت را به سرعت رد كرده 
است. با اين حال اوبر تأييد كرده است كه موضوع 
دريافت بيت كوين يا رمزارزهاي ديگر به جاي پول 
واقعي را در حساب هاي كاربري درنظر مي گيرد. 
بدين ترتيب به نظر مي رســد كه يكــي ديگر از 
غول هاي جهان به دنبال پذيــرش پول مجازي 
به جاي نمونه هاي واقعي است. اين داستان چند 
روز پس از انتشار اين خبر كه تسال 1/۵ميليارد 
دالر بيت كوين خريــداري كرده و قصد پذيرش 
ارزهاي ديجيتال را به عنوان پول محصوالت خود 
دارد، آغاز شد. حركات تسال توجه وال استريت 

را به خود جلب كرده و برخي حاال مي انديشــند 
كه تصميم غول خودروساز جهان نقطه عطفي 
براي تثبيت و گســترش بيش از پيش رمزارزها 

به شمار مي رود.

نگاهي ژرف تر
روند رو به رشد بيت كوين تا به كجا پيش خواهد 
رفت؟ درحالي كه كارشناســان پس از انفجار 
حباب رمزارزها در ســال2018كمي در مورد 
آنها و موفقيت عملكردشان در اقتصاد جهاني 
مشكوك شده بودند، شرايط به ناگاه تغيير كرد 
و پس از گذشت يك سال و خرده اي همه  چيز 
شكل ديگري به خود گرفت و دوباره ركورد پس 
از ركورد شكسته شد. شايد تصور بر اين باشد 
كه ما يك بار ديگر با حبابي در اين زمينه روبه رو 
هستيم كه مانند همه موارد ديگر، بايد به زودي 
منفجر شود، اما در سال2021، اوضاع در حال 
تغيير به نظر مي رســد. پس از تســال، شركت 
اپل نيز نخستين قدم را در اين حوزه برداشته 
است. حاال اين امكان فراهم آمده تا كاربران از 
»اپل پي« )Apple Pay( براي خريد محصوالت 
آنالين يا برنامه هاي كاربردي اســتفاده كنند. 
درواقع بايد اينگونه بيان كرد كه كاربران كيف 
پول بيت كويــن مســتركارت پيش پرداخت 
»بيت  پي«)BitPay(  مي توانند كارت شــان 
را به كيف پول اپــل اضافه كــرده و از رمزارز 
بيت كوين براي خريدهــاي آنالين و فيزيكي 
درون »اپل پي« اســتفاده كنند. اين موضوع 
تنهــا منحصر به اپل نيســت و »بيت پي« 
اعالم كرده است كه خدمات مشابهي نيز 
 )Google Pay( »توسط »گوگل پي
و همچنين »سامســونگ پي« تا  
ماه مارس آينده به كاربران ارائه 
خواهد شد. با اين وصف اين سؤال 
پيش مي آيد كه آيــا بيت كوين در 
آستانه تبديل شــدن به ارزي شبيه 
به دالر يا يوروست و آيا به همان اندازه 
مي تواند در مراودات روزمره مردم جهان 
رايج و مورد قبول باشــد؟ به نظر مي رسد 
براي گرفتن پاســخ اين پرسش ها، كافي 

است تنها چند ماه ديگر صبر كنيم.

پول مجازي واقعي مي شود
 پس از تسال، اپل و اوبر هم وارد بازي ارزهاي ديجيتال شده 

و آنها را براي معامالت شان به رسميت مي شناسند

به سوي آينده

 ويژگي هاي جديد اندرويد12 
كه بايد منتظرش باشيد

گوگل احتماالً در آستانه انتشار نخستين نسخه بتاي اندرويد12 
براي توســعه دهندگان اســت، اما تاكنون، چيز زيــادي درباره 
به روزرساني اين سيستم عامل نمي دانيم. با اين اوصاف، با افشاي 
برخي از تصاوير و ســابقه رفتارهاي گوگل مي توانيم حدس هايي 

در مورد آن بزنيم.

نامي كه مي تواند داشته باشد
پس از انتشار اندرويد 10در سال2019، گوگل اعالم كرد كه ديگر 
اسمي مثل گذشته براي به روزرساني هاي اندرويد انتخاب نمي كند. 
گوگل سال گذشته، اندرويد11 را منتشر كرد و نام خاصي براي آن 
اعالم نكرد. بنابراين، با توجه به اين موضوع فقط از اعداد استفاده 
مي شود و گمان مي رود كه نسخه امسال »اندرويد12« نام بگيرد.

زمان انتشار 
نســخه بتاي توســعه دهنده ها مي توانــد در هر زماني منتشــر 
شود. گمانه زني ها حاكي است كه انتشار رســمي اندرويد در ماه 
آگوست)تقريبا مرداد( اتفاق مي افتد. روند توسعه براي هر نسخه 
جديد اندرويد طوالني است و نسخه بتاي توسعه دهنده ها معموال 
در اوايل سال منتشر مي شود. گوگل نخستين بتاي توسعه دهنده ها 
)Android11( را در 19فوريه سال2020 )30بهمن98( منتشر 
كرد. اگر گوگل همين زمان را مبنــا قرار دهد، می توانيم به زودي 

شاهد انتشار اندرويد12 براي توسعه دهنده ها باشيم.

ويژگي هاي جديد اندرويد12
هنوز چيز زيادي در اين مورد نمي دانيم، با اين حال برخي از تصاوير 

مي توانند اطالعاتي در اختيار ما قرار دهند.
سايت XDADevelopers اخيراً تصاويري منتشر كرده كه به نظر 
مي رسد مربوط به اسنادي اســت كه با شركاي گوگل به اشتراك 
گذاشته شده تا آنها بدانند كه چه چيزي در اندرويد12 مي تواند 

جديد تلقي شود.
با مشاهده اين تصاوير، متوجه مي شويم كه نماي كاماًل جديدي 
براي ويجت ها پيش بيني شده اســت، شبيه آنچه در ويجت هاي 
iOS14 مي بينيم. همچنين يك برچسب حريم خصوصي جديد 
با كد رنگي هم ديده مي شود كه وقتي يك اپليكيشن از ميكروفون 
و دوربين گوشي استفاده مي كند، سيگنال سنج را روشن مي كند. 
اين هم شبيه همان ويژگي iOS اســت كه وقتي اپليكيشني به 
ميكروفون و دوربين شما دسترسي پيدا مي كند يا درحال استفاده 

از آن است، يك نقطه رنگي روي صفحه ظاهر مي شود.

كارگروه و مجوز 
در مقابل اينترنت 
ماهواره اي

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

    دسترسي به اينترنت حتي بدون آنتن موبايل
چندين شــركت در جهان، رقابت تنگاتنگي براي ارائه سرويس اينترنت ماهواره اي 
دارند. براي استفاده از اين نوع اينترنت تنها به يك ديش كوچك ۵۰ سانتي متري و 
يك روتر و منبع تغذيه نياز اســت. در هر كجاي جهان كه اين تجهيزات وصل شوند 
ديش به صورت خودكار خودش جهت يابي به سمت بهترين ماهواره را انجام مي دهد 
و چند دقيقه پس از روشن شــدن امكان وصل شدن به روتر واي فاي توسط موبايل، 
لپ تاپ يا تجهيزات ديگر براي استفاده از اينترنت حتي در نقاطي كه موبايلي آنتن 

نمي دهد وجود دارد.
در آزمايش هاي انجام شده كاربران با وصل كردن منبع تغديه مثال به باتري خودروي 
خود در مناطق دور افتاده جنگلي كه موبايل هم آنتن نمي دهد توانســته اند سرعت 
دانلود بيشــتر از 12۰ مگابيت بر ثانيه را با اينترنت ماهواره اي اسپيس ايكس به نام 
استارلينك تجربه كنند. براي اين نوع اينترنت شركت هاي فناوري از استقرار تعداد 
زيادي ماهواره كوچك در مدار زمين استفاده مي كنند. هم اكنون به عنوان نمونه تنها 
بخش كوچكي از ماهواره هاي منظومه اســپيس ايكس پرتاب شده و با تكميل اين 

ماهواره ها احتماال سرعت بسيار باالتري توسط كاربران تجربه خواهد شد.
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تعداد شهرهاي آبي كم مي شود. تغيير رنگ 
از آبي بــه زرد و از زرد به نارنجي و قرمز خبر 
خوبي براي اين روزها نيست. عليرضا رئيسي، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد: 
قبــل از اينكه به دنبال نوع ويــروس و رفتار 
آن باشــيم، بايد مراقب رفتار خود باشــيم، 
7شهر خوزستان قرمز شــده   كه مسئوالن 
بهداشت و درمان مي گويند ناشي از كاهش 
رعايت پروتكل ها و رســيدن سطح رعايت 
به 20 درصد اســت. اما غير از خوزســتان و 
شهرهاي قرمزش، شــمار شهرهاي نارنجي 
هم به 39 شهر افزايش يافته است. نارنجي 
يعني، اگــر رعايت پروتكل هــا كاهش پيدا 
كند، پيك چهارم قطعا اتفاق خواهد افتاد. با 
افزايش خطرها و ابراز نگراني ها درباره شروع 
پيك چهارم بيماري، خبرنگار همشهري با 
متخصصان درباره اينكه چه اتفاقي رخ داده  

كه رنگ شهرها به سمت خطر نزديك شده 
است، به گفت وگو نشسته  و اين متخصصان 
پيشنهادهايي را براي مقابله با پيك چهارم 

طرح كرده اند.

منع ترددهــاي بين شــهري راهكار 
جلوگيري از شيوع كرونا 

گرچه بســياري بر ايــن باورند كــه براي 
جلوگيــري از اوج گيــري دوباره شــيوع 
ويروس  كرونا در كشور بايد اجراي مقررات 
ســختگيرانه مانند آنچه در 2ماه گذشــته 
اعمال شده است، اجرا شــود اما، مديرگروه 
اپيدميولوژي دانشــگاه علوم پزشكي اراك 
با اين موضــوع مخالف اســت و مي گويد: 
تجربه اعمال محدوديت در كسب وكارها و 
تعطيل كردن فعاليت هاي عادي روزانه كمكي 
به جلوگيري از شيوع ويروس در كشور نكرده 

است: بررسي ميداني در مراكز بيمارستاني 
نشان مي دهد، بيشترين دليل ابتالي افراد 
به ويروس، در جمع هــاي خانوادگي بوده  و 
تعطيلي اجباري كسب وكارها كمك چنداني 
به كاهش اپيدمي درجامعه نكرده است. آنطور 
كه رحمت اهلل مرادزاده به همشهري مي گويد، 
برخالف تعطيلي كسب وكارها منع ترددهاي 
بين شــهري كمك بزرگي به جلوگيري از 
شــيوع ويروس كرونا مي كند: سوابق قبلي 
نشــان مي دهد هر چه ترددهاي بين شهري 
كاهش پيدا كرده ، از گردش ويروس در جامعه 
نيز جلوگيري شده است. اگر مسئوالن به فكر 
كاهش شيوع بيماري هستند و نمي خواهند 
تجربه قبل در اوج گيري بيمــاري را دوباره 
تكرار كنند، بايد با سختگيري هاي شديد در 
صدور مجوز ترددهاي بين شهري به گونه اي 
عمل كنند كه ناقالن يك بيمــاري از يك 

منطقه به منطقه ديگري ســفر نكنند. اين 
استاد  اپيدميولوژي، با بيان اينكه اكنون شاهد 
افزايش مراجعه ســرپايي بيماران به مراكز 
درماني هستيم و اين موضوع نشان مي دهد، 
سفر كرونا در كشــور دوباره آغاز شده است، 
مي گويد: با ادامه اين روند تا 2هفته آينده بايد 
شاهد افزايش بستري بيماران مبتال به كرونا 
در بخش مراقبت هاي ويژه و در اواسط يا  اواخر 
اسفند شاهد افزايش آمار جان باختگان از اين 
ويروس باشيم. اگر نمي خواهيم چنين اتفاقي 
شدت بيشتري به خود بگيرد، بايد ترددهاي 
بين شهري ممنوع شــده و با سختگيري در 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي مانع از تكميل 

زنجيره انتقال ويروس به افراد ديگر شويم.

منتظر نتيجه واكسن نباشيم 
در حالي كه اپيدميولوژيســت ها معتقدند  
افزايش تعداد بيماران سرپايي مراجعه كننده 
به بيمارستان ها گواهي بر كاهش سختگيري 
مســئوالن در تدويــن سياســت هاي 
محدود كننده اســت،يك  فــوق تخصص 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري 
مي گويد، مردم نبايد به استناد وجود واكسن، 
پروتكل هاي بهداشــتي را كه در يك سال 
گذشــته رعايت كرده اند، ناديــده بگيرند: 
متأسفانه بسياري ازمردم تصور مي كنند با 
ورود واكسن به داخل كشور، مشكل كرونا و 
اپيدمي آن برطرف شده است. آمارها نشان 
مي دهد، رعايت پروتكل هاي بهداشتي بعد از 
تزريق واكسن به نخستين دريافت كنندگان 
آن رو به كاهش است كه باعث نگراني جدي 
است. محمدرضا هاشــميان به همشهري 
مي گويد: افراد كمي تاكنون واكسن دريافت 
كرده اند و تزريق اين مقدار واكسن كمكي به 
كاهش خطر ويروس كرونا نمي كند. كارايي 
واكسن در بدن افراد دريافت كننده آن 2 ماه 
بعد مشخص مي شــود. براي اينكه واكسن 
كارايي خود را نشــان دهد، بايد 70درصد 
جمعيت واكسينه شود كه با توجه به برنامه 
زمانبندي دولت براي انجام واكسيناسيون 
عمومي تا زمستان ســال آينده، مردم بايد 
اولويت خود را در رعايت بهداشــت فردي، 
استفاده از ماسك و پرهيز از حضور در مراكز 

پرتجمع قرار دهند.

تعطيل نكنيم؛ مديريت كنيم 
هاشميان در ادامه با اشاره به نزديكي سال نو 
و حضور مردم در خيابان ها براي تهيه اقالم 

مورد نياز شب عيد با بيان اينكه نمي توانيم 
از كسبه بخواهيم مغازه هاي خود را تعطيل 
كنند، تأكيد مي كند شــهروندان اصولي را 
براي خريدهاي نوروزي خود تدوين كنند: 
كسبه بايد براي حفظ سالمتي خود و كساني 
كه از آنها خريد مي كنند، قوانيني را تعريف 
كنند. نوبتي كردن حضور مشتريان در مغازه، 
جلوگيري از ورود افراد بدون ماسك، تقويت 
سيســتم هاي تهويه مطبوع در واحدهاي 
صنفي و نيز طراحي سيستم هاي نوبت دهي 
الكترونيك براي ورود افراد به داخل واحدهاي 
صنفي مي تواند از شــيوع ويروس تا حدود 
زيادي جلوگيري و از تعطيلــي واحدهاي 
صنفي نيز جلوگيري كند. اين فوق تخصص 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري 
تأكيد مي كند: معلوم نيســت كرونا در چه 
وضعيتي قــرار دارد. بايد شــرايط را طوري 
مديريــت كنيم كــه هم امــكان تجارت و 
كسب وكار فراهم باشــد و هم مردم بتوانند 
خريد ايمني داشــته باشــند. ايجاد چنين 
وضعيتي نيازمند تبيين اين واقعيت است كه 
هرگونه كم توجهي در اجراي چنين قوانيني 
مي تواند بهاي سنگيني براي مردم و جامعه 

داشته باشد.

انتقال بيماران مبتال به كرونا به تهران 
اشتباه است 

آنطور كه اين فوق تخصص مراقبت هاي ويژه 
خبر مي دهد، برخي اقدامات نســنجيده از 
سوي اطرافيان برخي بيماران و انتقال بيماران 
شهرستاني به تهران براي ادامه روند درمان 
اكنون به يكي از چالش  هاي انتقال ويروس از 
شهري به شهر ديگر تبديل شده است كه بايد 
جلوي آن گرفته شود: متأسفانه در هفته هاي 
اخير، شاهد انتقال بيماران مبتال به كرونا براي 
گذراندن سير درمان خود به بيمارستان هاي 
پايتخت هســتيم. اين اقدام درست نيست. 
همان پروتكل هاي درماني، داروها و خدماتي 
كه در بيمارستان هاي تهران به بيماران مبتال 
به كرونا ارائه مي شــود، در بيمارستان هاي 
شهرهاي ديگر در حال ارائه است. بايد مانع  از 
چنين نقل و انتقال هايي در مراكز بيمارستاني 
شد چرا كه مي تواند خطر انتقال ويروس را به 

ديگر افراد افزايش دهد.

پيام عادي سازي  ندهند 
گرچــه در ماه هــاي اخير سياســت هاي 
محدود كننده و قاطعي براي مقابله با شيوع 

ويروس از سوي مسئوالن در دستور كار قرار 
گرفت و مــردم نيز با وجود مشــكالت با آن 
همراهي كردند، اما بــا بهبود ظاهري اوضاع 
كرونايي كشــور و كاهش تعــداد ناقالن و 
جان باختگان، محدوديت ها هم  كاهش خواهد 
يافت؛ كاهشــي كه متخصص بيماري هاي 
عفوني و گرمسيري و اســتاد دانشگاه علوم 
پزشكي تهران آن را غيرقابل قبول مي داند و 
مي گويد: پيام هايي از سوي مسئوالن به مردم 
داده مي شود كه نشان مي دهد مي توانند برخي 
محدوديت ها را نقض   و برخالف پروتكل هاي 
بهداشــتي عمل كننــد. درحالي كه چنين 
پيام هايي نبايد به جامعه داده شود چرا كه مردم 
را به اشتباه انداخته و سبب بروز رفتارهايي از 
سوي شهروندان مي شــود كه به پهن شدن 
سفره كرونا در كشور منجر خواهد شد. حميد 
عمادي با تأكيد بر اينكه زبان و عمل مسئوالن 
در اتخاذ سياست ها و راهبردهاي مقابله با كرونا 
يكي نيست، مي افزايد: هنگامي كه سالن هاي 
پذيرايي و باشــگاه هاي ورزشــي بازگشايي 
مي شود و در اين مكان ها به شكل شبانه روزي 
مراسم هاي عروسي و ورزشي برگزار مي شود، 
مردم با ديــدن چنيــن صحنه هايي تصور 
مي كنند وضعيت عادي شده است و كمتر به 
مسائل و پروتكل هاي بهداشتي عمل مي كنند. 
او با انتقاد از اينكــه نبايد در موضوع مقابله با 
كرونا مردم به تنهايي در ميدان حاضر باشند و 
سياست هاي دولتي و حمايتي نيز بايد جهتي 
در راســتاي مقابله با بيماري داشته باشد، 
مي گويد: اگر همين امروز سختگيري ها آغاز 
شود و مردم نيز همراهي كافي را داشته باشند، 
شايد بتوانيم قبل از بيدار شدن دوباره كرونا و 
آغاز سراسري بازگشت پيك بيماري   كرونا را 

مديريت كنيم. 
در چنين شــرايطي، نوروز امسال مي توانيم 
شــرايطي مشــابه آنچه امروز با آن روبه رو 
هستيم، داشته باشيم. اين استاد دانشگاه علوم 
پزشكي تهران، با بيان اينكه به نظر نمي رسد 
مردم در شــرايط كنوني همراهي چنداني 
در رعايت پروتكل هاي بهداشــتي داشــته 
باشند، ادامه مي دهد: اگر روند رعايت نشدن 
پروتكل هاي بهداشتي در سطح نازل كنوني 
ادامه پيدا كند، در هفته هــاي آينده تعداد 
افراد مبتال به شكل سرپايي افزايش بيشتري 
پيدا خواهد كرد. اين افزايش در هفته بعد به 
افزايش بستري شدگان در بيمارستان ها منجر 
مي شود و بين 2تا 3هفته آينده شاهد افزايش 

تعداد جان باختگان خواهيم بود.

نقشه فرار  از پیک چهارم
حميدرضا بوجاريان 

خبرنگار

همشــهري در گفت وگو با 3كارشــناس پيشــنهادها  و 
هشدارهايي را نســبت به شــروع موج چهارم كرونا كه با 
شــيوع ويروس انگليســي همزمان شــده، ارائه مي دهد 
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ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به 
شناســايي 9 بيمار مبتال به ويروس انگليســي در 
كشــور، بر ضرورت رعايت دقيق پروتكل ها تأكيد 
كرد. به گزارش   مهر، عليرضا رئيسي در گفت وگو با 
شبكه خبر، گفت: پيش بيني اين است كه تا پايان 
اسفند يك ميليون و 300 هزار نفر را كه شامل كادر 
درمان و افراد آسيب پذير هستند، واكسينه كنيم. 
سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا، ادامه داد: در 
ســال 1400، 3 تا 4 ماه طول مي كشد تا نخستين 
واكسن ما كه واكسن پاستور است به توليد برسد كه 
با ورود به توليد صنعتــي و توليد 10 تا 15 ميليون 
دوز در ماه، امكان صادرات آن هم فراهم مي شــود. 
رئيسي با بيان اينكه براي واكسيناسيون 70 درصد 
جمعيت جهان به 10 ميليارد دوز واكسن نياز است، 
گفت: واكسيناسيون همگاني در دنيا بيشتر از يك 
سال طول خواهد كشيد براي اينكه امكان توليد اين 
ميزان واكسن و تزريق آن كار زمانبري است براي 
همين همچنان بايد پروتكل هــا را به دقت رعايت 
كنيم. وي با اشــاره به موفقيت آميــز بودن اجراي 
مرحله اول طرح شهيد سليماني و رعايت حداكثري 
پروتكل ها، افزود: تا االن 9نفر كه مبتال به ويروس 
جهش يافته انگليســي بودند در كشور شناسايي 
شده اند كه 7 نفر از آنها در تهران و يك نفر در اهواز 

و يك نفر هم در آبيك قزوين بود.
رئيسي با اشاره به احتمال شيوع ويروس انگليسي 
در كشــور گفت: ويروس جهش يافته انگليســي 
بسيار سرايت پذير اســت و افراد با ســن پايين را 
هم مبتال مي كنــد و تنها راه مقابله بــا آن رعايت 
دقيق پروتكل هاست. ديديم كه اين ويروس كشور 
انگليس را كه زيرســاخت بهداشــتي خوبي هم 
دارد زمينگير كرد و نخســت وزير آن كشور مجبور 
به اعمال تعطيلي و محدوديت هاي گســترده شد. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا افزود: ما قبل از 
اينكه به دنبال نوع ويروس و رفتار با آن باشيم بايد 
مراقب رفتار خود باشيم. در خوزستان اين خيزي 
كه به وجود آمده ناشي از كاهش رعايت پروتكل ها 
به 20درصد است. رئيسي با اشاره به افزايش شمار 
شــهرهاي نارنجي به 39 شــهر، گفت: اگر رعايت 
پروتكل ها كاهش پيدا كند پيك چهارم قطعاً اتفاق 

خواهد افتاد.

آخرين خبرها از ويروس 
انگليسي در ايران

خبر
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بيش از ظرفيتمان شگفت زده مي شويم

 هر چيزي كه خرق عادت باشد و چيزي نباشد 
كه ما هر روز با آن مواجه مي شويم، شگفت زده 
و حتي شــوكه مان مي كند. اينكه از يك واقعه 
چقدر شگفت زده مي شويم، بستگي به شدت و 
حجم آن واقعه و ميزان ظرفيت هيجاني ما دارد. 
شــايد با پديده اي عادي روبه رو  شويم اما چون 
تجربه روزمره ما نيست، دچار هيجان زدگي مي شويم، اين طبيعي است 
اما بايد بتوانيم با افزايش مهارت مديريت هيجانات و شناخت هيجاناتمان، 
شــگفت زدگي ها را تفكيك كنيم. بايد بتوانيم تشخيص بدهيم كه كدام 
پديده باعث شده چه حالي داشته باشيم. بايد بتوانيم شناخت را باال ببريم 
تا براساس هيجان تصميم نگيريم. نخستين گام از شناخت اين است كه 
با هر پديده اي كه روبه رو مي شويم، بتوانيم از خودمان بپرسيم اين پديده 
از كجا مي آيد، چرا هست و قرار است چه ارتباطي با زندگي ما داشته باشد 
و چه تأثيري برآن بگذارد. بعد از اينكه توانســتيم به اين سؤاالت جواب 
بدهيم، قاعدتا بايد بتوانيم بخشي از هيجانمان را هم ادراك و به اين فكر 
كنيم در مقابل اين پديده چه واكنشي بايد نشان بدهيم. واكنش هاي اوليه 
به پديده ها متفاوت است؛ مثال در مواجهه با پديده اي كه مي تواند به جان 
ما آسيب بزند، واكنش ناخودآگاهي است و در آن لحظه كنترلي روي اين 
واكنش نداريم. مثل تصادف، زلزله و... زماني كه اتفاق بيفتد ما نمي توانيم 
روي واكنشمان كنترلي داشته باشيم و اما بعد مي توانيم دركش كنيم. در 
مواجهه با پديده هاي ديگر مثل شوخي هايي كه با جامعه مي شود )بارش 
بادمجان( يا پديده هايي كه دستكاري و تحريف شده اند كه واقعيت ندارند، 
چه واكنشي بايد داشته باشيم؟ ذهن ما اگر نقاد باشد و درباره هر پديده اي 
سؤال كند، در مواجهه با اين پديده ها هم قبل از هر واكنشي سؤال مي پرسد. 
هيجان ما واكنشي به ديدن هر واقعيتي است و اين واكنش مربوط به خود 
ماست. يعني هر كسي با توجه به ويژگي هايي كه دارد به يك پديده واكنش 
نشان مي دهد اما لزوما واقعيتي كه وجود دارد، آن چيزي نيست كه ما در 
هيجانمان مي فهميم. اينكه ما بتوانيم سؤال كنيم، پاسخ سؤال ها را پيدا 
كنيم و زمان صرف كنيم، مي توانيم واكنش منطقي داشــته باشيم؛ مثال 
مي تواند كمك كند تا بفهميم خبري كه به ما مي رسد چقدر واقعيت دارد 
و ما را درگير اخبار غيرواقعي نكند يا اگر خبر واقعي بود و ما را شگفت زده 

كرد، باعث نشود عملكردمان مختل شود.
داشتن پيش زمينه ذهني در هر پديده اي مي تواند در ميزان شگفت زدگي 
تأثيرگذار باشد. هر قدر شناخت ما درباره يك پديده باالتر برود، واكنش هاي 
هيجاني ما واقع بينانه تر مي شود، يعني اين شگفتي بيش از حدي كه بايد 
باشد، نمي شود و متناسب با واقعيت است. هرقدر اطالعات و شناختمان 
كمتر و خودآگاهي مان پايين تر باشد، هيجانات ما نسبت به هر پديده اي 
چند برابر و بي تناسب مي شــود. هيجانات مثل چراغ راهنماي زير فرمان 
ماشين هستند؛ چراغي كه مشخص مي كند ماشين آب، روغن و... دارد يا 
نه. در واقع اين شگفت زدگي و هيجانات حكم اطالع رساني دارند و به ما خبر 
مي دهند كه اتفاقي افتاده و اين اتفاق مي تواند اين تأثير را روي ما بگذارد. 
هر كسي در زندگي به اين شگفت زده شــدن و اين هيجانات نياز دارد اما 
ميزان آن را نمي شود مشخص كرد. اين نياز بستگي به ويژگي هاي هر آدمي 
دارد اينكه راهنماهاي درست را در دســت بگيرد و همه اينها به او كمك 
كند سالمتش را حفظ كند. اما اگر ميزان اين هيجانات و شگفت زدگي ها 
بيش از حد باشد، خط اســترس باال مي رود و به ســالمت جسم و روان 
آسيب مي زند. ما به عنوان انسان اين توانايي را نداريم كه هميشه و هر روز 
و هر لحظه شگفت زده شــويم. آمادگي اين را نداريم كه هر روز با استرس 
و اضطراب جديدي روبه رو شويم. هرقدر ميزان اتفاقاتي كه ما را غافلگير 
مي كنند، بيشتر شود، سالمت جسم و روان ما را بيشتر تحت الشعاع قرار 
مي دهند. من نمي توانم حد نرمال تعيين كنم، چون شگفت زدگي هيجان 
مثبت تلقي مي شود اما در شگفت زدگي هر دو جنبه منفي و مثبت را با هم 
مي بينم. هيجان زدگي چه مثبت باشد و چه منفي مي تواند سطح استرس و 
فشار روحي را در بدن افزايش بدهد و بدن را وادار كند كه كاري انجام بدهد. 
طبيعي است كه بايد براي اين شگفت زدگي حداقلي وجود داشته باشد. 
اين حداقل هم بايد در حدي باشد كه بتواند انگيزه و شور زندگي ايجاد كند. 
ولي اين شگفت زدگي هم اگر از يك ميزان باالتر برود، اختالالت اضطرابي 
و افســردگي را در پي دارد. چون بدن قابليت اين را ندارد ميزان بااليي از 
استرس را تحمل كند، به  همين دليل سيستم ادراك هيجان را خاموش 

مي كند و موجب افسردگي مي شود.
ميزان شگفت زدگي با سن هم ارتباط دارد. بچه ها هنوز باورهايشان شكل 
نگرفته و از موقعيت هاي هيجان زده ارزيابي درســتي ندارند. آنها تعبير و 
تفسيري از وقايع ندارند كه بخواهند شگفت زده شوند و از بدو تولد همه  چيز 
مي تواند آنها را غافلگير كند، چون همه  چيز برايشــان جديد اســت. اين 
ظرفيت هيجاني در آنها باالســت و هر چه سن باالتر مي رود، اين ظرفيت 
پايين تر مي آيد چون ميزان باورها و تجربياتي كه سفت و سخت شده اند، 
بيشتر مي شود و انرژي بايد صرف شود تا آن باورها اصالح يا شكسته شوند.
بعضي از پديده هايــي كه مي تواند بچه ها را خوشــحال كنــد، مي تواند 
بزرگ ترها را بترســاند، مضطرب كند و تأثير منفي روي آنها بگذارد. اين 
تأثير هم بستگي به جامعه اي دارد كه در آن زندگي مي كنيم. مثال در جامعه 
ما هر چيزي كه يك دفعه و ناگهاني باشد، به افسرده تر شدن آدم ها كمك 
بيشتري مي كند چون توانايي و ظرفيت تجربه استرس در جامعه ما پر شده 
است. اتفاقات 4سال اخير، تغيير و تحوالت روزمره مثل مسائل اقتصادي، 
اجتماعي و... به قدري زياد بوده كــه ديگر هضم پديده جديد، كار راحتي 
نيست. به همين دليل جامعه ما نيازي به هيجان بيشتري ندارد. اگر گفته 
شود براي اينكه مردم حالشان بهتر شود برنامه ريزي كنيد، من مي گويم 
مردم به ثبات بيشــتر نياز دارند اينكه كمتر غافلگير شوند. خود اينكه هر 
روز غافلگير مي شويم، خوب نيست. كمترين شگفت زدگي روزانه اين است 
كه ما هر روز وقتي مي خواهيم چيزي بخريم، مي بينيم قيمتش چند برابر 
شده و اين افزايش قيمت فراتر از تصور ماست و غافلگير مي شويم. اگر اين 
غافلگيري، چهارپنج بار در روز تكرار شود، سالمت را به خطر مي اندازد؛ براي 
حفظ سالمت روان، سيستم دفاعي ناخودآگاه فعال و نسبت به پديده هاي 
جديد سرد مي شود و فرد احساس ناامني مي كند و به سمت افسردگي و 

نااميدي مي رود و بين بقا و نبود  بقا دست و پا مي زند.

يادداشت يك

 مشهورترين
 معماهاي پزشكي جهان 

بيماري هايي كه ابتال به آنها  هيچ توضيح علمي اي ندارند
همه گيري كرونا تا چند ســال ديگر به بخشــي از تاريخچــه مرموزترين 
بيماري هاي جهان تبديل خواهد شــد. البته معما شدن همه گيري كرونا 
به دليل ناشناخته بودن عامل ابتال به بيماري نيست، به دليل مشكوك بودن 
عامل شيوع بيماري است و اگر تيم تحقيقاتي سازمان جهاني بهداشت كه 
به تازگي به دنبال پيدا كردن منشــأ همه گيري راهي چين شــده است، به 
نتيجه اي برسد، كرونا از فهرست معماهاي پزشكي جهان خارج خواهد شد. 

 چرا سگ ها از روي اين پل
 به پايين مي پرند؟

حوادث مرموز جهان كه توضيحي برايشان وجود ندارد
چگونگي شكل گيري جهان هستي خود يكي از عجيب ترين و ناشناخته ترين 
رويدادهايي است كه بشر با آن مواجه شده. اگرچه توضيحات دقيق و علمي 
زيادي درباره چگونگي شكل گيري جهان هستي وجود دارد، اما هر چند سال 
يك بار كشفيات جديدي در تأييد يا رد دانسته هاي موجود، موجب شگفتي 
دوباره بشر مي شود. در چنين شرايطي چگونه مي شود انتظار داشت كه در 
دل يكي از كوچك ترين سياره هايي كه در ميان اين جهان شگفت انگيز معلق 

است، رويداد غيرقابل توضيح و خارق العاده اي رخ ندهد؟ 

نقالي شگفتي 
دنياي مرموز و عجيب در مستند چگونه 

بازسازي شده است؟
كم در اين دنيا اتفاقات عجيــب و مرموز نمي افتــد. اتفاقاتي كه گاه از 
گوش و چشم ما پنهان است و گاه به اطالع عموم مي رسد تا هم درسي 
باشد و هم تجربه اي و گاه راهي براي بهتر زندگي كردن. اما از ميان اين 
اتفاقات و چيزهاي مرموز و عجيب، تعدادي دستمايه تجربه هايي ديگر 
قرار گرفته اند. بعضي شعر شــده اند، بعضي داستان و تعدادي هم فيلم. 
فيلم يا مستندهايي از لحظاتي كه ما زندگي نمي كنيم يا نمي خواهيم و 

نمي توانيم آن را زيست كنيم. 
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سارا گلستاني
روانشناس

جريان بامزه  و 
خالقانه اي كه در 

ماجراي كشف 
و ناپديدشدن 

مونوليت هاي مرموز 
اتفاق افتاد، استفاده 

تبليغاتي برندهاي 
مطرح جهان از 

مونوليت بود. برندهاي 
زيادي با ايده هاي 
جالب خود سعي 
كردند كه تجربه 

جذاب كشف مونوليت 
بيشتر در ذهن ها 

بماند

كار آدم فضايی ها نبود!
درباره ماجراي  مونوليت هاي مرموز كه مدتي ذهن مردم جهان را به خود مشغول كردند 

هجدهم نوامبر 2020، كاركنان اداره حيات وحش 
يوتا )از ايالت هاي جنوب غربي آمريكا( مشغول 
گشت زني با بالگرد و رصد گوسفندهاي بزرگ شاخ 
مناطق دوردست اين ايالت بودند كه يك سازه 
فلزي سه وجهي مستطيلي شكل با ارتفاع 3.6متر 
ميان صخره هاي سرخ  توجهشان را جلب كرد؛ 
مونوليتي براق بدون آنكه نشــانه اي از شخصي 
در ميان باشــد، در بيابان يوتا كاشته شده بود. 
اين سازه مرموز نظير تك ســنگ سياه رنگ در 
فيلم »اديسه فضايي: 2001« شاهكار استنلي 
كوبريك فقيد بود و زماني كه كسي مسئوليت 
نصب آن را بر عهده نگرفت، برخي صحبت از آن 
كردند كه توسط موجودات فضايي به اين صحرا 

آورده شده است!  

از شايعه فضايي تا حدس و گمان هنري
در شاهكار علمي-تخيلي اديسه فضايي: 2001 
هر زمان كه تخته سنگ ســياه نمايان مي شود، 
به دنبالش تحول رخ مي دهد و انسان به مرحله اي 
از تكامل راه مي يابد. زماني كه نخستين تصوير 
از مونوليت يوتا منتشر شــد، اين سؤال به ذهن 
رســيد كه در زمانه اي كه ويروس كرونا به جان 
انسان ها افتاده، مي شــود تصور كرد كه جهان 
پساكرونا، جهان جديدي خواهد بود و بشر با عبور 
از تنگناي كرونا با خودآگاهي و اميد بيشتري قدم 
به سال هاي آينده خواهد گذاشت. حدس ديگري 
كه درباره مونوليت يوتا زده شــد اين بود كه كار 
يكي از دوستداران كوبريك است. در اين ميان 
عده اي گمان بردند كه مونوليت مرموز توسط يك 
هنرمند موج نو نصب شده است. وقتي پاتريك 
مك كراكن، فرزند جــان مك كراكن، گفت كه 
پدرش دوست داشته آثارش در نقاط دورافتاده 
دنيا گذاشته شود تا بعد از مرگش كشف شوند، 
عده اي ترديد نكردند كه مونوليت از آثار هنري اين 
مجسمه ساز ميني ماليست است. اما پس از نشر 
اين خبر، گالري ديويد زويرنر، محل نمايش آثار 
مك كراكن و برخي از دوستان هنرمند او اعالم 
كردند كه اين مونوليت ماشيني است و ربطي به 
آثار اين هنرمند ندارد. آنها حدس زدند كه احتمال 
دارد كار يكي از دوستداران مك كراكن باشد كه 

قصد داشته خواسته او را محقق كند.

نبايد زباله را در صحرا رها كرد! 
مقامــات يوتا بعد از كشــف مونوليــت، بيانيه  
طنزگونه اي صادر كردند با اين مضمون كه »فرقي 
نمي كند از كدام سياره آمده باشيد، نصب سازه و 
هرگونه اثر هنري در زمين هاي تحت اداره دولت 
فدرال بدون مجوز ممنوع است«. پس از آن نيز از 
اعالم محل دقيق نصب مونوليت خودداري كردند 
تا به اين ترتيب مانع هجوم افرد كنجكاو به اراضي 
دورافتاده تحت حفاظت شوند. آنها حتي هشدار 

دادند كه چون سازه در منطقه دورافتاده اي قرار 
دارد، احتمال اينكه افراد كنجــكاو و ماجراجو 
در صحرا گم  شــوند، وجود دارد! اما با وجود اين 
اقدامــات، عده اي با كمك جســت وجوگرهاي 
اينترنتي مختصات منطقه را پيدا كردند و به هر 
شكلي بود خود را به دل بيابان يوتا رساندند و با 
مونوليت مرموز عكس گرفتند. يكي از اين افراد 
در صفحه فضاي مجازي خبــر داد كه مونوليت 
آهن ربايي نيست و بيشتر شبيه جعبه مقواست!  
9روز گذشت و در حالي كه ماجراجويان بيشتري 
راهي يوتا بودند، 27نوامبر اعالم شــد سازه به 
همان سرعتي كه ظاهر شده، ناپديد شده! شمار 
افراد شگفت زده بيشتر شد، تا اينكه راس برناردز، 
عكاس آمريكايي، عكس هايي منتشر كرد و خبر 
از سرقت مونوليت داد. وي اعالم كرد كه در شب 
ناپديدشدن مونوليت شاهد بوده است 4نفر كه 
به نظر فعال محيط زيست بوده اند، سازه را از زمين 
كنده و با اين كلمات كه نبايد زباله را در صحرا رها 
كرد، با خود برده اند. بعــد از اين ماجرا، نماينده 
يك گروه حافظ محيط زيســت با ثبت هشتگ 
Leave No Track# نوشــت: اموال شخصي 
خود را در زمين هاي عمومي رها نكنيد! اين گروه 
رســما اعالم كردند كه »ما يونوليت را از صحرا 
حذف كرديم چون تبعات سوء اســتفاده انسان 
از زمين هــاي عمومي، حيات وحــش، گياهان 
بومي و منابع آب شــيرين بيش از پيش نمايان 

شده است«.

مونوليت هاي جديد
پس از ناپديدشــدن مونوليت يوتــا، مونوليت 
جديدي با ارتفاع 4متر اواخر  ماه نوامبر در تپه هاي 
حاشيه شهر پياترا نئم روماني كشف شد كه آن هم 
چند روز بعد برداشته شد. مفقودشدن مونوليت 
روماني هم جنبه اسرارآميز گرفت و چند شاهد 
عنوان كردند كه اين اتفاق بعد از درخشش نور 
بر فراز تپه »باتكا دوامنه« رخ داده و جهت نور به 
سمت آسمان بوده است!  مقصد سومين مونوليت، 
ارتفاعات كوه پاين واقــع در كاليفرنيا بود. دوم 
دسامبر، سومين مونوليت را يك كوهنورد كشف 
كرد. اما عمر آن هم كوتاه بود و تنها چند روز بعد 
پليس اين ايالت اعالم كرد كه چند جوان مسيحي 
سازه را با شــعار »مسيح پادشاه اســت«، از جا 
درآورده و به جايش يك صليب چوبي كاشته اند 
تا به اربابان بيگانه بگويند اينجا كسي پذيرايشان 
نيست! ســاحل كامپون در جنوب غربي جزيره 
وايت در انگلستان، بلژيك، لهســتان، اسپانيا، 
آلمان، كلمبيا، كانادا، استراليا و ايران ديگر نقاطي 

بودند كه مونوليت در آنجا ظاهر شد.

دست ساز بشري
در بــازار داغ حــدس و گمــان  درباره منشــأ 
The Most Famous Artist مونوليت ها، گروه 

مسئوليت ســاخت و نصب مونوليت هاي يوتا و 
كاليفرنيا را برعهده گرفت و چند نمونه مشابه را 

به قيمت 45هزار دالر به فروش گذاشت. اما بعد از 
نصب سازه ساحل آيل آف وايت، آنها اعالم كردند 
كه »مونوليت ديگر از كنترل ما خارج شده! براي 
تمام موجودات فضايي كه در سراسر جهان براي 
اشاعه اين افسانه سخت تالش مي كنند، آرزوي 
موفقيت مي كنيم!« پس از اين واكنش، مسئوليت 
مونوليت آيل آف وايت را يك طراح از ســاكس 
غرب به عهده گرفت و گفت براي تفريح اين كار 
را انجام داده. نظر او اين بــود كه اگر موجودات 
فضايي بخواهند به زمين بيايند، سراغ امن ترين 
نواحي خواهند رفت كه آيل آف وايت در رده يك 
است. اشاره اين هنرمند به امن بودن اين منطقه 

در شرايط شيوع ويروس كرونا بود.
اما ماجــراي نهمين مونوليت بــه ايران مربوط 
مي شــد. وقتي خبر ظهور مونوليت در روستاي 
نيكنام ده جاجرود پخش شد، طنز ماجرا براي ما 
ايرانيان بيشتر شد. بعد از انتشار عكس، بالفاصله 
عده اي براي ديدن سازه رفتند اما خبر دادند كه با 
تخته اي چوبي مواجه شده اند. چند روز بعد اعالم 
شد مونوليت نهم با هزينه شخصي در اين روستا 
نصب شده تا ايران نيز در ترند جهاني مونوليت ها 

حاضر باشد.

تبليغات مونوليتي
جريان بامزه  و خالقانه اي كه در ماجراي كشف 
و ناپديدشدن مونوليت هاي مرموز اتفاق افتاد، 
اســتفاده تبليغاتي برندهاي مطــرح جهان از 
مونوليت بود. برندهاي زيادي با ايده هاي جالب 
خود ســعي كردند كــه تجربه جذاب كشــف 
مونوليت بيشتر در ذهن ها بماند. آمازون دات كام 
)از بزرگ ترين فروشگاه هاي اينترنتي( از نخستين 
شــركت هاي بزرگي بود كه در توييتر با انتشار 
تصويري از يك بسته بندي مستطيلي در محل 
مونوليت يوتا نوشت: »ما نه تأييد مي كنيم و نه 

انكار كه با ناپديدشدن مونوليت كاري داشتيم.«
 تبليغ شــركت آمريكايي جيپ كــه به دنبال 
ســاخت و توســعه خودروهاي برقي است، نيز 
خارق العاده بــود. جيپ، مونوليــت را به عنوان 
ايستگاه شــارژ خودروي برقي در دل صحراي 
يوتا نمايش داد و با هدايت ذهن ها به شــاهكار 
كوبريك، خودروي خــود را فراجهاني خواند و 
توييت كرد: »قابليت جديد شــارژ خودروهاي 
هيبريدي رنگلــر 4xe از اين دنيا خارج شــد و 
اوايل سال2021 مي آيد«.  رستوران مك دونالد، 
مونوليت را به شكل محلي براي دريافت سفارش 
مشتريان نشان داد و نوشت: »به مك دونالد خوش 
آمديد، چه چيزي تقديمتــان كنم؟«  كمپاني 
IBM كه توليدكننده و فروشنده بزرگ نرم افزار 
و سخت افزار است، مونوليت را در كنار ابررايانه 
ساميت )قدرتمندترين ابررايانه آمريكا( نشان داد 
و توييت كرد: »مونوليت ناپديد نشده بلكه فقط 
به خانه بازگشته است«.  تبليغ شركت مخابراتي 
AT&T آمريكا نيز جالب توجه بود. اين شركت، 
مونوليت را به صورت باجه تلفن قديمي نشان داد.

رویدادهای
مرموز

این شماره

وقتي تهران »بو« گرفت
نخستين بار در پاييز97 بويي نامطبوع تهران را فراگرفت. 
مبهم بودن منشأ بو، اين اتفاق را تبديل به رويدادي مرموز 

در پايتخت ايران كرد
 تهران مشكالت كم ندارد؛ تراكم 
جمعيت، ترافيــك و آلودگي هوا 
كه با جابه جاشدن ركوردهايش، 
امسال دست در دست كرونا جان 
مي گيرد و مشــكل بوي نامطبوع كه چند سالي است در فصل سرد 
مشام ساكنان پايتخت را پر از بوي تند آمونياك و فاضالب مي كند. 
ماجراي بوي نامطبوع تهران نخســتين بار پاييز97 برجسته شد؛ 
مشكلي كه برخي شــهرهاي اقماري پايتخت چندين سال است با 
آن دست به گريبان هستند! وقتي بوي بد در مناطق شمالي و مركزي 
تهران منتشر شد، بسياري از شهروندان كنجكاو شدند كه بدانند 
علت چيست؟ ماجرا پي گرفته شــد، اما هيچ  مسئولي اطالعي در 
اين باره نداشت. مبهم بودن منشــأ بو به بازار شايعات و گمانه زني ها 
دامن زد و اختالف نظر ســازمان هاي مختلف مانند شــهرداري، 
استانداري و سازمان محيط زيست بر درجه مرموزبودن مسئله افزود.

فرضيات جورواجور
آذرماه سال گذشته، ماجرا در گستره وسيع تري تكرار شد. در آن 
زمان فرضيه هاي مختلفي ازجمله دفن غيراصولي زباله ها در آرادكوه، 
شبكه انتقال فاضالب و نشت ماده شــيميايي مركاپتان كه به گاز 
شهري تزريق مي شود، به عنوان منشأ بو مطرح شدند. موضوعي كه 
در اين زمان دوباره مطرح شد و مسئوالن حكومتي خواهان رسيدگي 
سريع به آن شدند، مسئله بوي بد مسير فرودگاه امام خميني بود؛ 
مشــكل ادامه داري كه عيســي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور، قاطعانه خواهان رفع آن شد و افزود: شهر را بايد 
محيطي قابل تحمل و قابل زندگي براي مردم كنيم، چنانچه اين كار 
را انجام نداديم، بايد از آنان عذرخواهي كنيم! وي سر اصلي ماجرا را 
به پسماندهاي آرادكوه وصل كرد و خواستار انتقال مركز دپوي زباله 

تهران به حدود 100كيلومتر پايين تر از محل فعلي شد.

بو از تركيبات گوگرد است
ســناريوي ديگري كه براي بوي تهران مطرح شــده، افزايش گاز 
دي اكسيدگوگرد در هواي پايتخت است. مركز تحقيقات آلودگي هواي 
دانشگاه علوم پزشــكي تهران اعالم كرد كه انتشار تركيبات حاوي 
گوگرد در حوالي ايستگاه شادآباد در جنوب غربي تهران و مناطق19و 
16 منشأ بو اســت و از آنجا كه اين نواحي در جهت وزش باد هستند، 
كانون پخش بو بوده اند. تحقيقات بعدي نيز نشان داد كه تركيب گوگرد 
با رطوبت هوا عامل بوي بد در تهران اســت. در اين ميان اعالم شد 
استفاده صنايع اطراف پايتخت ازجمله كارخانه هاي سيمان در جنوب و 
پااليشگاه شهر ري و نيروگاه باقرشهر از سوخت هاي مازوت و گازوئيل 
در شرايط وارونگي هوا سبب افزايش انتشار دي اكسيدگوگرد در هوا 
مي شود. در اين ميان، صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران، به صحبت هاي رئيس سازمان محيط زيست 
كشور واكنش نشــان داد و اعالم كرد از ميان 24كانون بوي بد كه در 
جنوب تهران شناسايي  شده است، 3كانون آب و فاضالب، مجتمع هاي 
دامي، كشاورزي و لبني و آرادكوه به عنوان كانون هاي اصلي انتشار 
بوي نامطبوع شناخته شد ه اند كه سهم مجتمع هاي دامي بيشتر از همه 

است و حل مشكالت آرادكوه منطقي تر از انتقال آن است.

نقش مجتمع آرادكوه ناچيز است
آخرين اطالعات درباره منشأ انتشــار بوي بد در پايتخت از شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران به دست آمد. طبق مطالعات اين شركت، 
پايداري جوي و رخداد پديده وارونگي هوا، سرعت پايين وزش باد و 
همچنين جهت جنوبي و جنوب غربي باد عواملي هستند كه در كنار 
فعاليت منابع سبب تشديد بوي نامطبوع در شهر تهران مي شوند. 
در اين مطالعات عنوان شده است كه وقوع پديده بوي نامطبوع در 
تهران همراه با افزايش غلظت آالينده دي اكسيدگوگرد بوده است. 
اين شركت سهم مجتمع آرادكوه را با توجه به فاصله زياد، در ماجراي 
بوي بد پايتخت ناچيز دانسته و معتقد است توده هاي هواي عبوري از 
مناطق مجاور پااليشگاه تهران و تصفيه خانه فاضالب در جنوب شهر، 

بيشترين پوشش شهري را در زمان وقوع بو داشته است.

مگر باران و برف به دادمان برسد
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد احتمال آنكه باز هم در روزهاي 
آتي بوي نامطبوع از تهران به هوا برخيزد، وجود دارد؛ موضوعي كه 
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه شــوراي شهر، نيز به آن اشاره 
كرده و گفته است بوي تهران رفع نشده و اگر باران و برف به دادمان 
نرسد، تكرار خواهد شد! در پي تأكيد مقامات و تزريق بودجه هاي 
كالن، مسئوالن وعده داده اند بوي مسير فرودگاه امام خميني تا آخر 
امسال رفع خواهد شــد. اميد مي رود كه اين وعده محقق شود و با 
تكميل تحقيقات مربوط به منشأ بو در شهر تهران، سال آينده ديگر 

شاهد اين مشكل نباشيم.

آرام محمدي
روزنامه نگار

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار
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 بادمجان در آسمان
فضايي ها روي زمين

از گذشته تا حال به مدد وهم و خيال اتفاق هاي عجيب و غريبي رخ داده كه مردم 
براي مدت كوتاهي باورش كرده اند

در دنياي آنها چه مي گذرد؟ شــايد بتوان شهري را 
درنظر گرفت كه آنها زندگي اي پر از هيجان، شادي 
و پايكوبي دارند. آن ها، ديگراني هستند با شكل هاي 
غيرعادي و قيافه هاي عجيب گاهي با سم و دم، گاهي 
با شاخ و يال، كه صد البته از ما بهتر زندگي مي كنند. 
براساس داستان ها، هرازگاهي نيز سركي به زندگي 

انسان ها مي كشند. آنها از ما بهترانند.

داســتان هاي عجيب و غريب و پررمز و راز هميشه براي 
آدمي جذاب بوده است. در گذشته وقتي هنوز تكنولوژي 
راهي به خانه ها پيدا نكرده بود، قصه هايي از اين دســت 
در بين خانواده ها رواج زيادي داشــت و بســياري نيز 
به دنبال كشــف از ما بهتران و ماوراءالطبيعه بودند. در 
صندوقچه قصه هاي مادربزگ ها هميشــه اسرار زيادي 
وجود داشــت كه كوچك ترها به دنبال كليدي براي باز 
كردن آن بودند. حتي بسياري از مردم وقتي مي خواستند 
حال كسي را بگيرند، از داستان هاي مربوط به جن و آل 
الهام مي گرفتند و تا ســرحد مرگ طرف مقابل خود را 

مي ترساندند.
استفاده ابزاري از جن ها و ماوراءالطبيعه با گذشت زمان 
و تغيير نسل ها كم رنگ تر شد. بچه هاي امروزي ديگر اين 
داستان ها را باور نمي كنند. هرچند هنوز افرادي هستند 
كه مي گويند ما جن داريم و حتي رمال ها و جادوگران در 
نگاه عامه مردم همگي ارتباطي تنگاتنگ با از ما بهتران 
دارند اما ديگر همه جامعه را نمي توان با اين قصه ها گول 
زد. اما بشر امروزي با داســتان هاي جذاب ديگري مردم 
را سر كار مي گذارد و با اســتفاده از فناوري و تكنولوژي 

روش هاي جذاب ديگري را به كار مي برد. با نرم افزارهاي 
رايانه اي تصاويري خلق مي كند كه در لحظه باعث اشتباه 
مي شود و قدرت تشخيص را مي گيرد و شايعاتي به وجود 
مي آيد كه تا روزي كه واقعيت برمال شود راست و دروغش 

در ابهام مي ماند.

سالم، من جن هستم
اين اتفاق در سال 1393 و در شهر زاهدان رخ داد. زني به 
مأموران پليس اطالع داد كه در غياب او دزد به خانه اش 
زده و اموالــش را بــرده. مدتي بعد خانمي بــا او تماس 
مي گيرد و خودش را جن معرفي مي كند. جن يك نشاني 
به او مي دهد و مي گويد طالهاي سرقت شده از خانه اش در 
چاله اي دفن شده. او بايد برود طالها را بردارد و 35ميليون 
پول نقد به جايــش بگذارد. اگر به پليــس اطالع بدهد 
سرنوشت تلخي در انتظار خودش و خانواده اش است. زن 
اين كار را انجام مي دهد ولي مدتي بعد جن دوباره تماس 
مي گيرد و اين بار 30ميليون تومان مي خواهد. اين ديگر 
اضافه كاري بوده چون زن به پليس مراجعه مي كند و در 
نهايت در محل تحويل پول، پيرزني شــصت ساله را به 
جاي جن دستگير مي كنند. پيرزن مي گويد فقط از طرف 
شخص ديگري براي برداشتن پول آمده و كاره اي نيست. 
باالخره سرنخ ماجرا به خاله شــاكي مي رسد كه پس از 
دستيگر شــدن اعتراف مي كنند با همين »تماس هايي 
از طرف يك جــن« دو خانه در زاهــدان براي خودش 

خريده است.
 

آسمان بادمجاني تهران
اكنون با وجود تكنولوژي هاي جديد ديگر مردم به دنبال 
اجير كردن جن و آل نيستند. اما مي توانند با نرم افزارهايي 
مردم را براي مدتي ســر كار بگذارند و حتي گاهي با اين 

نيمه شب به وقت آژير خطر
با شنيده شدن صداي آژير گمانه زني هايي همچون سقوط هواپيما، 

ورود هواپيماي جنگي به آسمان تهران و... مطرح شد

 حوالي نيمه شب دهم بهمن ماه 
بود كه شــبكه هاي اجتماعي از 
ويدئوهايي همراه با صداي آژير 
مملو شد. شايد بيراه نباشــد كه بگوييم همان هراس باقي مانده از 
ماجراي هواپيماي اوكرايني موجب شــد تا دلهره اي عجيب در دل 

مردم تهران جاي بگيرد.
با انتشار نخستين ويدئوها از جانب اهالي غرب تهران يعني مناطق 
شهرآرا، ستارخان، شــهرك ژاندارمري و مرزداران در شبكه هاي 
اجتماعي، بازار گمانه زني ها داغ شــد؛ برخي صداي آژير خطر را كه 
تداعي كننده سال هاي جنگ بود، مرتبط با حضور هواپيماي جنگي به 
حريم هوايي ايران يا آتش گرفتن دكل برق دانستند و برخي نيز آن را 
با ماجراي تغيير مسير هواپيماي مسافربري تركيه گره زدند. در واقع 
همزماني تغيير مســير پرواز تركيش اير با شنيده شدن صداي آژير 
خطر موجب شد تا برخي خبر از نقص فني يا سقوط اين هواپيما بدهند.

گمانه زني ها و واكنش ها چه بودند؟
ورود هواپيماي جنگي رژيم صهيونيســتي به حريم هوايي ايران يكي از 
گمانه زني هاي مرتبط با صداي آژير بود، شايعه اي كه پس از انتشار توييتي 
از جانب ايدي كوهين چهره  اي نزديك به سازمان هاي اطالعاتي اسرائيل، 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت. او نوشــته بود: »»به نظر مي رسد هم اكنون 
جنگنده هاي شبح اف-35 ناشناس در حال جوالن دادن در آسمان تهران 

باشند«.
خبرگزاري تسنيم نخستين منبع خبري اي بود كه در گفت وگو با يك مقام 
آگاه در نيروهاي مســلح، اين گمانه زني را رد كرد؛ »ماجراي ديشب هيچ 
ارتباطي با تهديدات هوايي كه منجر به فعال شدن سيستم پدافند هوايي 

كشور بشود نداشته است.«
اين خبرگزاري در گزارشي نوشــت: »شعاع عملياتي جنگنده اف  35 -در 
حالت عملياتي- حدودا 1200 كيلومتر است كه اين ميزان بُرد -حتي اگر 
هواپيما در باالترين ارتفاع به منظور كاهش مصرف سوخت حركت كرده 
و مسير كامال مســتقيم را هم طي كند- كفاف رســيدن به مركز ايران را 
نمي دهد. اين جنگنده بايد براي اين عمليات يا بر فراز آسمان يا روي زمين 
در يكي از كشورهاي همسايه بايد سوختگيري كند كه در اين صورت امكان 

پنهان نگه داشتن عمليات مقدور نيست«.
انفجار ترانس برق، احتمال ديگري بود كه در رابطه با اين موضوع منتشر 
شد اما پس از پيگيري هاي انجام شــده از جانب رسانه ها مشخص شد كه 
هيچ يك از ترانس هاي برق پايتخت در زمان شنيده شدن صداي آژير دچار 

حادثه نشده بودند.
ايجاد مشــكل در مســير پرواز تركيش اير، مهم تريــن گمانه زني صداي 
رمزآلود تهران بود. شايعات اوليه حكايت از اين ماجرا داشت كه مشكل فني 
هواپيماي تركيش اير بر آســمان غرب تهران و احتمال سقوط، آژير خطر 

را فعال كرده است.
احتمالي كه معاون هوانوردي ســازمان هواپيمايي كشــوري با اطمينان 
كامل آن را رد كرد و در گفت وگو با تسنيم گفت: »صداي آژير شب گذشته 
هيچ ارتباطي به پرواز تركيش اير نداشته است. هواپيماي تركيش اير شب 
گذشته به دليل شرايط نامساعد جوي فرودگاه امام خميني)ره( نتوانست 
عمليات فرود را انجام دهد و به دليل شرايط نامساعد جوي فرودگاه امام در 
فرودگاه باكو به زمين نشست. اين پرواز دو مسير جايگزين داشته است؛ يكي 
فرودگاه اصفهان و ديگري فرودگاه باكو. خلبان ترجيح داده است كه به سمت 
فرودگاه باكو پرواز كند، ضمن اينكه بعد از مساعد شدن شرايط جوي مجدداً 
به سمت فرودگاه امام پرواز مي كند و در اين فرودگاه به زمين مي نشيند«. در 
همين راستا، روابط عمومي فرودگاه امام  خميني )ره( در اطالعيه اي ضمن 
تكذيب اين شايعه اعالم كرد: »خلبان هواپيماي تركيش اير به دليل شرايط 
جوي، مسير خود را به ســمت باكو تغيير داد و با پايدار شدن شرايط جوي 
اين هواپيما به تهران باز خواهد گشت. هم اكنون هم با مناسب شدن شرايط 
جوي، دو پرواز ايران اير و ماهان در اين فرودگاه فرود آمدند«. يافتن دليل 
شنيدن شدن صداي آِژير از چنان اهميتي برخوردار شد كه شهرام آدم نژاد، 
معاون وزير راه و شهرسازي در يك برنامه تلويزيوني به آن پرداخت. براساس 
گفته او؛ »اين صدا، هيچ ارتباطي با فرودگاه مهرآباد و مجموعه وزارت راه و 
شهرسازي نداشته است. ضمن اينكه درباره ابهامات مربوط به تركيش اير، 
اگر هم قرار بود كه ارتباط داشته باشد، اين موضوع مربوط به فرودگاه امام  
خميني )ره( است و قطعاً صداي آن به تهران نمي رسيد. اينكه تصور كنيم كه 
ارتفاع غيراستاندارد صورت گرفته و سپس آژير به صدا درآمده، تصوري غلط 

است و هيچ گاه چنين اتفاقي رخ نمي دهد.«
در كنار تمام اين تكذيب ها، باالخره يك خبر از جانب دو مقام مسئول هر 
چند با روايتي متفاوت تأييد شــد؛ اتصالي در سيستم صوتي. حميدرضا 
گودرزي، معاون امنيتي استانداري تهران درگفت وگو با خبرگزاري فارس 
و باشــگاه خبرنگاران توضيح داد: »اين صدا به دليل اختــالل در يكي از 
سيستم هاي صوتي )دزدگير( يكي از مراكز در حوالي شهرك آزمايش بود 
كه بعد از چند دقيقه نيز قطع شد. بررسي ها نشان داد كه به دليل بارشي كه 
از سحرگاه شروع شده بود، اختاللي در سيستم هشدار يكي از سازمان ها كه 
در شهرك آزمايش بود، ايجاد شد، كه در مناطق 2 و 5 صداي آژير شنيده 
شد. با توجه به اينكه زماني صرف شد تا سيستم ها توسط اپراتور ها از مدار 
خارج شــوند، آژير خطر به صدا در آمد و اين صدا در برخي مناطق شنيده 
شد«. ازسوي ديگر درجاتي، مديركل ستاد بحران تهران در ارتباط مستقيم 
با شبكه خبر گفت: »سامانه بارشي در گردنه قوچك و جاجرود شديد بود 

و آب به آژير نفوذ كرد«.
سرانجام پس از چند روز، پاي سخنگوي دولت نيز به موضوع صداي آژير 
كشيده شد و او در نشست خبري با خبرنگاران كه در چهاردهم بهمن ماه 
برگزار شد، در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينكه »در روزهاي اخير شاهد دو 
رخداد حاشيه ساز  فرود نيامدن هواپيماي تركيش ايرالين در فرودگاه امام 
و به صدا درآمدن آژير خطر در غرب تهران بوديم كه هيچ كدام با واكنش 
صريح مسئوالن دولتي مواجه نشد و شــايد همين موضوع يكي از داليل 
ايجاد تشكيك در اصل اين ماجراها بود؛ چرا دولت گزارشي مستند در اين 
زمينه به مردم ارائه نمي كند تا جلوي گمانه زني هاي داخلي و موج سواري 
رسانه هاي خارجي را بگيرد«، گفت:»اين موضوع هيچ شباهتي با موضوع 
تلخ ســقوط هواپيماي اوكرايني نــدارد. اين موضوع توســط وزير راه و 
شهرسازي مطرح شد، ايشان همان جمله اي كه در دولت گفتند در سايت 
راه و شهرسازي هم گفتند. علت صدا بر اثر اتصالي سيم ها بوده است. وزير 
مربوطه به ســرعت در اين مورد موضع گيري كرد كه باالترين سمت براي 
پاسخگويي به اين موضوع است. موضوع تغيير مسير هواپيما هم ربطي به 

اين مسئله نداشته است.«

چه سؤال هايي بي پاسخ ماند؟
با وجود اين موج تأييد و تكذيب از جانب مســئوالن، هنوز هم بسياري با 
ابهام به ماجراي آژِير نيمه شب تهران مي نگرند و در اين ميان برخي اتفاقات 

همچنان بي پاسخ مانده اند؛ مانند هك شدن سايت فرودگاهي.
روزنامه شرق در گزارشــي با تكيه بر اطالعات يك منبع آگاه، هك شدن 
سايت فرودگاهي را عامل شنيده شدن صداي آژير خطر اعالم كرد، خبري 
كه البته از سوي مقام هاي ذيربط رد شد و هيچ مقام مسئولي درباره دليل 

از دسترس خارج شدن سايت ها توضيحي نداده است.

روش ها به آزار و اذيت نيز بپردازند.
ويدئوي بارش بادمجان از آسمان تهران، يكي از اتفاق هاي 
عجيب است كه بازتاب بسياري در فضاي مجازي داشت. 
اين اتفاق كه در سال98 رخ داد، به دستمايه و سوژه طنز 
بسياري از كاربران شــبكه هاي اجتماعي تبديل شد كه 
بعد مشخص شد چند دانشجوي رشته هاي هنري پس 
از فيلمبرداري در اطراف برج ميالد و پارك پرديسان اين 
كليپ را ساخته و از طريق جلوه هاي ويژه، حالت نمايشي 

بارش بادمجان از آسمان پايتخت به تصوير كشيده اند.

جانور مرموز چيتگر و آثار فضايي در جاجرود
راستش ممكن است ما از يك تمساح گوشت خوار و درنده 
اما تك و تنها بيشتر از يك اســكادران مجهز فضايي ها 
بترسيم. چون تمساح ترس ملموســي به مخاطب القا 
مي كند و احتمال حضورش بيشــتر از فضايي هاســت. 
اما جالب است همزمان با شــايعه حضور يك تمساح در 
درياچه چيتگر كه احتمالش به خاطــر مصنوعي بودن 
درياچه خيلي ضعيف بود و بعدها به نتيجه وجود ماهي 
سرسوسماري رسيدند، شايعه مونوليت يا سازه مرموزي 
كه در گوشه وكنار دنيا ديده شده در تهران هم به رويت 

رسيده است. خب تمســاح را تا حدي مي شود باور كرد، 
ممكن است يك  نفر بچه تمساحي را در درياچه رها كرده 
باشد و او هم آن قدر ماهي خورده كه خودش قد كشيده و 
حاال در تيررس نگاه ماست. هرچند عجيب و تخيلي است 
اما امكانش صفر نيست. اما سازه فضايي را كجاي دلمان 
بگذاريم؟ درباره اين ســازه مرموز هــم احتماالتي داده 

مي شود كه يا شوخي است يا كار تبليغاتي.
پاي اين ســتون هاي براق و مرموز نخســتين بار در 24 
آذر 99 به ايران باز شــد كه تعدادي از شهروندان آن را 
در جاجرود كشف كرده بودند. به گفته دكتر كمالي فرد، 
استراتژيست رســانه اي، اين مونوليت به همت و هزينه 
شخصي دكتر شهريار شــفيعي، بنيانگذار آكادمي برند 
ايران، استاد دانشگاه و متخصص برندسازي، ساخته و در 
ملكي شخصي در نيكنام ده جاجرود نصب شد. و هدف از 
اين كار مطرح شدن ايران در اين ترند جهاني بود و اينكه 
در كنار خبرهاي بد و ناگواري كه هر روز از ايران به گوش 
مي رسد، اين بار نام ايران با خبري متفاوت و جذاب تكرار 
شود. با وجود اين اتفاق هاي عجيب و ابتكاري، هر لحظه 
بايد منتظر اتفاق هاي عجيب ديگري باشيم و خود را براي 

ديدن هر چيز غيرعادي آماده كنيم.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار

رؤيت يك نور عجيب در آسمان، همانقدر كه سرمنشأ ايده پردازي فيلم هاي 
تخيلي شده،  در دنياي واقعي نيز پرونده اي از سؤال هاي بي جواب را خلق 
كرده است و گذر زمان و بررسي نهادهاي علمي و نظامي نيز نتوانسته اند پاسخ روشني براي اين نورهاي 

مرموز و متحرك پيدا كنند. مشاهده اشياي نوراني در آسمان ايران، محدود به يك شهر و سال خاصي 
نبوده است، با نيم نگاهي به روايت هاي رسمي و ثبت شده از اتفاقات مرموز آسمان ايران، به اخبار مربوط 

به سال۵۵ مي رسيم و رد اين اشياي نوراني تا سال99 نيز كشيده شده است.

1355
بيست وهشتمين شب از شهريور ســال۵۵ خاطره اي عجيب را در ذهن اهالي تهران رقم زد. 
حضور يك شيء نوراني و ناشناس در آسمان شمال تهران موجب شد تا بسياري از ساكنان اين 

مناطق با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد تماس بگيرند و علت ماجرا را جويا شوند.
به دليل حساسيت موضوع، دو فروند جنگنده اف-4 پايگاه هوايي نوژه از همدان راهي تهران 
شدند. ازكارافتادن سيستم هاي الكترونيك و قطع ارتباط با برج كنترل، نخستين اتفاق عجيب 

در مواجهه با اشياي نوراني بود؛ اتفاقي كه جنگنده اول را مجبور به بازگشت كرد.
در ادامه ماجرا، جنگنده دوم به تعقيب شيء ناشــناس پرداخت. سرتيپ جعفري كه كنترل 
جنگنده دوم را برعهده داشت، بعدها در خاطراتش در مورد آن شب گفته بود: »خيلي سريع 
حركت  مي كرد و با سرعت باال جابه جا مي شد. از خود چهار نور ساطع مي كرد. از قسمت باالي آن 
نوري قرمز و چشمك زن، در پايين نوري نارنجي رنگ و در طرفين نوري آبي رنگ منتشر مي شد. 

اين نورها به قدري شديد بودند كه امكان ديدن بدنه اين شيء وجود نداشت«.
او همچنين در رابطه با شليك يك جســم نوراني از جانب شيء پرنده توضيح داده بود: »من 
فكر كردم موشكي به سمت من شليك شده و سعي كردم با موشك حرارتي آن را هدف قرار 
دهم، ولي وقتي موشكم را انتخاب كردم، متوجه ازكارافتادن آالت دقيق و خاموش شدن همه 
چراغ ها روي صفحه مقابلم شدم. در آن لحظه آالت دقيق شــروع به نوسان كردند و ارتباط 

راديويي هم از كار افتاد«.

1391
هجدهمين روز خرداد ماه، توده نوري سفيدرنگ و بزرگ در آسمان تبريز، همدان، شيراز، كرج، 
تهران، كرمانشاه، شاهرود و مشهد ديده شد. البته ايران تنها كشوري نبود كه در آن روز چنين 
اتفاقي را تجربه كرد، چراكه اخبار مشاهده شيء ناشناس در كشورهاي همسايه ايران مانند 

آذربايجان، افغانستان و لبنان به گوش رسيد.
همزمان بودن اين پديده با رزمايش پدافند هوايي ايران و همچنين شليك موشك بالستيك 

قاره اي روسيه موجب شد تا برخي اين شيء ناشناس را وابسته به تحركات نظامي بدانند.

1393
در آخرين روزهاي اسفندماه، آســمان شهرهاي شــمالي ايران همچون رودسر، تنكابن، 

محمودآباد، بابلسر، الريم، اميركال و بابل ميزبان يك مهمان ناخوانده بودند.
فرمانده سپاه بابلسر در اين رابطه گفته بود: »هنوز ماهيت آن براي ما مشخص نيست. احتمال 
مي دهيم شيء رؤيت  شــده، فضانوردان قزاقستان باشند. با اســتعالمي كه از فرودگاه هاي 
دشت ناز، امام و مهرآباد گرفتيم، هيچ هواپيماي داخلي و خارجي نداشتيم كه مسير پروازي 

درون درياي خزر داشته باشد«.
اين تنها اتفاق عجيب در آن سال نبود، چراكه در خرداد سال9۳ نيز اهالي اروميه تماس هاي 

متعددي با مراكز امدادي گرفتند و از سقوط يك شيء نوراني در اطراف شهر خبر دادند.
با وجود آنكه پليس و نيروهاي امدادي در محل سقوط احتمالي حضور يافتند، ردي از سقوط 
هواپيما به دست نياوردند. با بررسي هاي انجام شده، فرضيه سقوط شهاب سنگ و بالن نيز رد شد 
و مانند گذشته برخي از متخصصان حوزه هوا و فضا اين شيء نوراني را با آزمايش موشك هاي 

بالستيك مرتبط دانستند.

1395
دو شهر در كرمانشاه و هرمزگان در اسفند سال9۵، شاهد يك شيء نوراني بودند. مردم شهر 
پاوه و رويدر يك شيء ناشناختانه را گزارش كردند و براساس اطالعات منتشرشده در آن سال، 

بايد گفت كه اين شيء نوراني كه چند چراغ نوراني داشت، پس از ۱۰دقيقه پرواز محو شد.

1399
9شيء نوراني در آسمان تهران موجب هراس پايتخت نشينان شد و كارشناسان نجوم در پاسخ 
به ابهامات اين پديده ناشناخته اعالم كردند كه اين اشــياي نوراني، قسمتي از ماهواره هاي 

استارلينك بودند كه اين بار براي قرار گرفتن در مدار خود از روي آسمان تهران گذر كردند.

1381
اولين گزارش ها از رؤيت يوفوها در كرمان به سال۱۳8۱ برمي گردد. در آن سال گزارش هايي 
مردمي از حركت جسمي نوراني در آسمان كرمان مخابره شد و منشأ اين شيء نوراني نيز مانند 

موارد مشابه ديگر مشخص نشد.

1383
فروردين ســال۱۳8۳ اهالي شــهرهايي همچون اردبيل، مشكين شــهر، تبريز، اردبيل و 

گنبدكاووس براي دو شب شاهد حركت شيء پرنده  در آسمان شهرشان بودند.
اين اتفاق از چنان اهميتي برخوردار شــد كه نمايندگان مجلس مجبور به اظهارنظر شدند. 
عالءالدين بروجردي، رئيس كميســيون امنيت ملي مجلس در آن زمان، در اين رابطه گفته 
بود: »اين پديده چيز جديدي نيست، قبال هم خبرهايي در اين زمينه منتشر شده كه بيشتر 
گزار  هاي مردمي مبني بر رؤيت اين اجســام بوده و هنوز گزارش رسمي دريافت نشده است. 
گزارش هاي متفرقه مردم مبني بر وجود اين اجسام در آسمان كشورمان به لحاظ امنيتي جدي 

تلقي نمي شود«.
در همان زمان، انجمن نجوم ايران در بيانيه اي تمام اين اتفاقات را مربوط به سياره زهره دانست: 
»تقريبا تمامي گزارش هاي مربوط به جسم نوراني ناشناس در شهرهاي مختلف كشور و تمام 

تصاوير پخش شده مربوط به سياره درخشان زهره بوده است«.

1385
زمستان سال8۵ خبري مبني بر رؤيت يوفوها در كرمان جنجال بسياري ايجاد كرد. براساس 
روايت شاهدان عيني، يك شيء ناشناخته با تأللو رنگ هاي مختلف در كرمان در حال حركت 

بوده كه پس از برخورد با كوه »بارز« نور و صداي شديدي را ايجاد مي كند.
هر چند جست وجوهاي زميني و هوايي براساس گزارش هاي به دست آمده انجام شد، اما اين 

جست وجوها نتيجه اي به بار نياورد و آن صدا و نور عجيب همچون رازي سر به مهر باقي ماند.

1386
پرواز اشياي نوراني در آسمان تهران و اصفهان، اتفاقي بود كه كارشناسان فعال در حوزه نجوم 

آن را با شليك موشك هاي بالستيك مرتبط دانستند.
در آن زمان خبرگزاري يونايتدپرس نوشت: »اين احتمال كه اشياي ناشناس پرنده ممكن است 
ابزارهاي جاسوسي و شناسايي باشــند، قابل رد كردن نيست و به اعتقاد كارشناسان برخي 
مواردي كه تاكنون درباره رؤيت اشياي پرنده ناشناس گزارش شده، در واقع مربوط به پروازهاي 

جاسوسي و شناسايي بوده است«.

1396
در اين سال روايتي مشابه سال هاي86 و 9۱ در رابطه با شيء نوراني مطرح شد. معاون عمليات 
قرارگاه پدافند هوايي ارتش در آن زمان اعالم كرده بود: »اين شيء نوراني در حوالي ساعت۷ 
بعدازظهر در برخي از نقاط ايران مانند قزوين، بيرجند، طبس، يزد، اراك، شيراز و تهران قابل 
مشاهده بوده است. بررسي هاي دقيق و كارشناسي پدافند نشان داد كه رؤيت اين شيء نوراني 
مربوط به موشك بالستيك RS-12M روسيه با برد ۱۰۰۰ كيلومتر بوده است كه از ميدان تيري 

در شمال درياي خزر شليك و در محلي به نام ساري شاگان قزاقستان فرود آمده است«.

1398
مردم سنندج، كرمانشاه و اهواز در حوالي ساعت۱۰ نخستين روز تيرماه، شيء نوراني سبزرنگي 
را گزارش كردند. در آن زمان فرضيه هاي مختلفي مطرح شد، از يك سو برخي اين پديده را ناشي 
از تخليه سوخت موشك فضايي دانستند و برخي نيز همچون معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاندار كردستان، آن شيء نوراني را اجرام آسماني معرفي كردند؛ گفته هايي كه هيچ كدام 

به تأييد نهايي نرسيدند.
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نورا عباسي
روزنامه نگار



شايد اگر همه آن 
عجيب هاي طبيعي 

و تاريخي را به 
كناري بگذاريم 

و بخواهيم به 
فرهنگ ها نيز 

اشاره كنيم، بتوان 
نقاط مرموز و 

شگفتي را در هر 
فرهنگ رصد كرد 

كه همواره مورد 
توجه و كنجكاوي 

دانشمندان و 
هنرمندان و هر مغز 

جست وجوگري 
بوده است. در 

جهان مستندهاي 
زيادي دراين باره 

ساخته شده است. 
دست ايران نيز 
از اين موضوع 

كوتاه نبوده. شايد 
بتوان براي اثبات 
اين گفته به سراغ 

ذهن جست وجوگر 
كارگردان نامي 

ايران ناصر تقوايي 
رفت. او كه به خاطر 

آثار داستاني اش 
بسيار شهرت 
دارد، همواره 

نگاهي عميق نيز به 
فرهنگ و چرايي 

شكل گيري آن 
و مستندسازي 

داشته است
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رویدادهای

مرموز

این شماره

نقالي شگفتي
دنياي مرموز و عجيب در مستند چگونه بازسازي شده است؟

كم در اين دنيا اتفاقات عجيب و 
مرموز نمي افتد. اتفاقاتي كه گاه 
از گوش و چشم ما پنهان است و 
گاه به اطالع عموم مي رسد تا هم درسي باشد و هم تجربه اي و گاه راهي براي 
بهتر زندگي كردن. اما از ميان اين اتفاقات و چيزهاي مرموز و عجيب، تعدادي 
دستمايه تجربه هايي ديگر قرار گرفته اند. بعضي شعر شده اند، بعضي داستان 
و تعدادي هم فيلم. فيلم يا مستندهايي از لحظاتي كه ما زندگي نمي كنيم يا 
نمي خواهيم و نمي توانيم آن را زيســت كنيم. در اينجا به بعضي از اتفاقات 
عجيب و مرموزي مي پردازيم كه دســتمايه مستندهايي قرار گرفته اند تا 
تصاوير شگفتي را با مخاطبان شان تجربه كنند و به اشتراك بگذارند. چند 

مستند خارجي و ايراني كه ما را در تماشا به حيرت وا داشته است.

آنچه پشت پرده مانده مرموز است
بعضي اتفاقات آنقدر عجيب هستند كه بتوانند مستندسازان بسياري را به سمت 
خود بكشانند. اسكات دريكســون كه كارگرداني و نويسندگي پروژه »مثلث 
برمودا« را برعهده داشت اين تجربه را با مخاطبانش در ميان گذاشته است. نكته 
جالب درباره اين مستند، اين بود كه پروژه دقيقا در منطقه كارائيب، همان نقطه 
مثلث برمودا كه چندين كشتي و هواپيما در آنجا ناپديد شده اند فيلمبرداري 
شد. اما از ديگر شگفتي ها و عجايب، ســنگ هاي استون هنج است. كارگردان 
در مستندي با نام »ارواح استون هنج« به مرور سرگذشت اين نقطه پرداخته 
كه همواره در نگاه جهانيان به عنوان منطقه اي عجيب و يادمان پيشــاتاريخي 
در دشت سالزبري جنوب انگلستان بوده اســت. اما نكته ديگري كه هميشه 
دستمايه ساخت مستندها قرار گرفته، اهرام ثالثه در مصر باستان بوده. در اين 
ميان مثال مستند ساخت اهرام با بيش از 37سال تحقيق در سايت هاي چين، 
پرو، مكزيك و مصر و... ساخته شده است. مســتند ژاك گريموول و پاتريس 
پوايارد به سؤاالت ما درباره اين حجم ها، پاســخ هاي باورنكردني مي دهد. اما 
شگفتي به همين نقطه ختم نمي شود. مجموعه مستند تلويزيوني »جهان هاي 
گمشده« به اســرار تاريخ جهان مي پردازد. اين مستند شــامل مصر باستان، 
پناهگاه هاي هسته اي مخفي دهه19۵0 ميالدي، معابد گمشده حيرت انگيز و 
تمدن هايي است كه به طور كامل ناپديد شده اند. يكي از پيشنهادهاي ما براي 

تماشا، اين مستند جالب است.

در پي عجيب ترين ها در طبيعت
»به سوي جهان هستي با اســتفان هاوكينگ« نام مستندي است كه همراه با 
اين دانشمند و نظريات او به كشف جهان مي پردازد. در مستند به سوي جهان 
هستي...، اين فيزيكدان نظري و كيهان شناس، پرده از بسياري از اسرار جهان 
هســتي برمي دارد، نظرات خود را در مورد وجود حيات فرازميني با مخاطبان 
درميان مي گذارد و ســرنخ هايي را از اينكه چگونه افــراد مي توانند از زمان و 
فضا سود ببرند بيان مي كند. هاوكينگ و بنديكت كامبربچ، بازيگر سرشناس 

انگليسي، آن را روايت مي كنند.
و اما »سامســارا«؛ اين مســتند به كارگردانــي ران فريــك از متفاوت ترين 
مستندهاي فهرست است. مســتند هيچ گوينده اي ندارد. ما شاهد فيلم هايي 
هســتيم كه از كشــور هاي مختلف ضبط شــده و در كنار هم قرار گرفته اند. 
كارگردان براي ساخت اين مستند، 4ســال زمان صرف كرده و به 2۵ كشور 
دنيا در پنج قاره ســفر كرده تا فيلم هايي را با فرمت 70 ميلي متري ضبط كند 
و سپس كنار هم قرار دهد. مســتندي كه در آن شاهد عجايب و شگفتي هاي 
جهان هستي و نحوه زندگي مردم گوشه و كنار دنيا هستيم. يكي از مواردي كه 
باعث جذابيت سامسارا شده، نمايش تضاد هايي از زندگي مردم دنياست؛ براي 
مثال در جايي از مستند شاهد زندگي مردم در مدرن ترين كالنشهرهاي آمريكا 
هستيم و بالفاصله پس از آن زندگي مردمي در قلب يك دهكده نمايش داده 

مي شود با باورهاي عجيب و زندگي هاي رمزگونه و مرموز.

دخالت هاي عجيب يا عجيب سازها
هرساله صدها دلفين يا از خانه خود مهاجرت مي كنند يا به شكل وحشيانه اي 
كشته مي شوند. »خليج كوچك« )The Cove( مســتندي جالب است كه 
گروهي از فعاالن را نمايش مي دهد كه به خليج كوچكي در ژاپن مي روند. اين 
مستند را لويي سايهويوس كارگرداني كرده و ريك اُبَري به عنوان تمرين دهنده 
دلفين در آن ايفاي نقش مي كند تا به صنعت پشــت كرده اين خليج بپردازد. 
بيشــتر مســتند را دوربين هاي كوچكي ضبط كرده اند كه در اين خليج كار 
گذاشته شده اند. صحنه هاي اين مستند از آنجا عجيب مي شوند كه مرگ واقعي 
دلفين ها را نمايش مي دهد؛ تصويرهايــي از آب، از آبي به قرمز. خليج كوچك 
مستندي جنجالي و مرموز از دخالت هاي عجيب انسان در طبيعت است. حال 
كه به سراغ عجيب هايي با دستكاري هاي انساني رفتيم بد نيست به مجموعه 
مستندهاي »عجيب ولي واقعي« ويليام شاتنر هم اشاره كنيم. هر قسمت اين 
مستند شامل سه داستان مجزا و عجيب و غيرقابل توضيح است؛ از تئوري هاي 
مختلف علمي و خارق العاده گرفته تا آزمون هايي كــه براي اثبات يك نظريه 
انجام مي شود. اين نمايش به پديده هاي مرموزي چون ارواح، بيگانگان، هيوالها، 

عجايب پزشكي و بالياي طبيعي مي پردازد.

عجايبي از نوع ما
شايد اگر همه آن عجيب هاي طبيعي و تاريخي را به كناري بگذاريم و بخواهيم 
به فرهنگ ها نيز اشــاره كنيم، بتوان نقاط مرموز و شــگفتي را در هر فرهنگ 
رصد كرد كه همواره مورد توجه و كنجكاوي دانشمندان و هنرمندان و هر مغز 
جست وجوگري بوده است. در جهان مستندهاي زيادي دراين باره ساخته شده 
است. دست ايران نيز از اين موضوع كوتاه نبوده. شــايد بتوان براي اثبات اين 
گفته به سراغ ذهن جست وجوگر كارگردان نامي ايران ناصر تقوايي رفت. او كه 
به خاطر آثار داستاني اش بسيار شهرت دارد، همواره نگاهي عميق نيز به فرهنگ و 
چرايي شكل گيري آن و مستندسازي داشته است. هرچند در ايران مستندسازان 
بســياري در اين زمينه فعاليت مي كنند كه با وجود سختي و پشتوانه درست 
كارشان را انجام داده و دغدغه شان را پيگيري كرده اند، اما تقوايي در كشف اين 
رموز همواره پيشتاز مي نمايد. شايد به اين فهرست بتوان مستند »باد جن« او را 
اضافه كرد. تصويري عجيب، مرموز و دلهره آوره درباره بخشي از فرهنگ مردم 
اين سرزمين. باد جن را تقوايي در سال 1348 در سفري به بندر لنگه ساخت. در 
اين پژوهش غالمحسين ساعدي هم همراه تقوايي بود. اين از نخستين توليدات 
تلويزيون ايران در سينماي مستند است. راهي كه منوچهر طياب در »مطرب 
عشق« و جوان ترهايي چون عليرضا سردشتي در »زاغه« و سيدمهدي حسيني 

در مستند »برد« و خيلي هاي ديگر پيگيري مي كنند.

چراسگهاازروياينپلبهپايينميپرند؟
درباره رويدادهاي مرموز جهان كه توضيحي برايشان وجود ندارد

چگونگي شكل گيري جهان هستي خود يكي از 
عجيب ترين و ناشناخته ترين رويدادهايي است 
كه بشر با آن مواجه شــده. اگرچه توضيحات 
دقيق و علمي زيادي درباره چگونگي شكل گيري 
جهان هستي وجود دارد، اما هر چند سال يك بار 
كشــفيات جديدي در تأييد يا رد دانسته هاي 
موجود، موجب شگفتي دوباره بشر مي شود. در 
چنين شرايطي چگونه مي شود انتظار داشت كه 
در دل يكي از كوچك ترين ســياره هايي كه در 

ميان اين جهان شگفت انگيز معلق است، رويداد 
غيرقابل توضيح و خارق العــاده اي رخ ندهد؟ 
سياره زمين مملو از ناشناخته ها و رويداد هاي 
عجيب است و همزمان، ذات بشر مشتاقانه به  
دنبال اين ناشناخته هاســت، زيرا معما انسان 
را هيجان زده مي كند و حل كــردن معما براي 
او لذتبخش اســت. با اين همه، حتي پيشرفت 
دانش و فناوري در دهه هاي اخير هم نتوانسته 
به حل بسياري از معماهاي جهان كمك كند؛ و 
قانون نانوشته اي در جهان وجود دارد كه هرچه 
مدت حل نشدن معمايي بيشتر شود، احتمال 
حل شدن آن كمتر خواهد شد. براي مثال يكي 

از معماهاي هميشگي و الينحل جهان كه قدمت 
آن به اندازه تاريخ شــكل گيري جهان هستي 
است، ماده تاريك است. هنوز توضيح دقيقي 
درباره ماهيت ماده تاريك در جهان وجود ندارد. 
اخترشــناس هلندي ياكوبوس كاپتين يكي از 
نخستين افراد در جهان بود كه فرضيه وجود 
ماده تاريك در جهان را مطرح كرد. اگرچه امكان 
مشاهده ماده تاريك وجود ندارد، دانشمندان 
براســاس تأثيراتي كه بر محيط اطراف خود 
مي گذارد وجود اين ماده را تأييد كرده اند. ماده 
تاريك و انرژي تاريك از بنيادي ترين معماهاي 
جهان هستي به شــمار مي روند و پيچيدگي 

آنها در حدي است كه تالش براي رمزگشايي 
از آنها از حوصله جامعه غيرعلمي خارج است. 
رويداد هاي مرموز طبيعي و انســاني ديگري 
در جهان رخ داده اند كه به اندازه ماده تاريك 
پيچيده نيستند، اما هنوز توضيحي براي دليل 
وقوع آنها پيدا نشده است. مانند مشاهده گاه 
و بيگاه اشــياي پرنده يا يوفوها در آسمان كه 
سازمان اطالعات آمريكا هم به تازگي بيش از 
2هزار و 700صفحه ســند و مدرك گرد آوري 
شده از مشاهده اين اشيا طي 50سال گذشته 
را از حالت محرمانه خارج كرده و در دسترس 

عموم گذاشته است.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

معمای گذرگاه دياتلوف
در فوريه ســال1959 در كوهســتاني در 
شوروي سابق 9اسكي باز به شكل مرموزي 
جان باختند. در شب حادثه، اين گروه پس از 
شام به چادرهاي خود رفتند و خوابيدند. اما 
فرداي آن شب جنازه آنها به شكل عجيبي 
پيدا شد. چادرها از داخل دريده شده بود 
و دور چادرها رد پاي برهنه، با جوراب يا با 
يك لنگه كفش افراد ديده مي شد. هريك از 
اسكي بازها به دليلي متفاوت جز سرمازدگي 
شديد جانش را از دســت داده بود. يكي 
به دليل ضربه شديد، ديگري سوختگي درجه 
ســه و يك نفر ديگر باالآوردن خون. حتي 
يكي از قربانيان زبانش را از دست داده بود 
و بخشي از لباس هاي اين افراد به راديواكتيو 
آلوده بود. فرضيه هاي مختلفي از مداخله كا 
گ ب تا اوردوز دارو و حمله بيگانگان فضايي 
در رابطه با مرگ اين 9نفر مطرح شــد، اما 
هرگز دليل حقيقي مرگ آنها مشخص نشد 
و تنها عاملي كه همه بر سر آن توافق دارند، 
دست داشتن نيرويي غيرانساني در مرگ اين 

گروه بوده است.

معمای خواهران پوالك
انسان هاي زيادي در جهان به موضوع تناسخ 
يا حلول روح در جســم ديگر پس از مرگ 
اعتقاد دارند و همزمان دانشمندان زيادي 
هم اين نظريه را رد كرده و حتي به تمسخر 
مي گيرند. اما وقوع موارد عجيب و غيرقابل 
توضيح در گوشه و كنار جهان مشابه معماي 
خواهران پوالك، بــا نظريات علمي مقابله 
مي كند. در سال1957 دو خواهر انگليسي 
به نام هاي جوآنا و ژاكلين پوالك، 11و 6 ساله، 
در اثر ســانحه رانندگي غم انگيزي كشته 
شدند. يك سال پس از اين حادثه مادر اين دو 
خواهر، دوقلويي به نام هاي جيليان و جنيفر 
به دنيا آورد. زماني كه دوقلوها به سن حرف 
زدن رسيدند، شروع كردند به درخواست 
عروسك ها و اسباب بازي هاي پنهان شده 
خواهران كشته شده خود، به طوري كه انگار 
به  خود آنها تعلــق دارد. دوقلوها همچنين 
مكان هايي كه تنها دو خواهر كشته شده به 
آنجا رفته بودند، مانند مدرسه اي كه در آن 
درس مي خواندند را هم مي شناختند و به 
مادرشان نشان مي دادند. نكته عجيب ديگر 
ترس شــديد دوقلوهاي خردسال از ديدن 
خودرو بود و با ديدن خودرو فرياد مي زدند 
»آن خودرو مي خواهد ما را بكشــد«. اين 
رفتارها از پنج سالگي به بعد كمرنگ تر شد 
و دوقلوها به زندگي عادي خود بازگشتند. 
اما داســتان آنها و خواهران پوالك توجه 
روانشناسي به نام يان استيونسون را به خود 
جلب كرد و او بــا مطالعه روي هزاران مورد 
مشــابه كتابي درباره احتمال واقعي بودن 
تناسخ نوشت و در آن به 14مورد حقيقي، 

ازجمله معماي خواهران پوالك اشاره كرد.

واح معمای كشتی ار
كشتي بريتانيايي-آمريكايي مري سلست در 
دسامبر 1872شــناور در دل اقيانوس اطلس 
بدون هيچ خدمه و سرنشــيني كشــف شد. 
كشتي در شرايطي كشــف شد كه بار آن كامال 
دســت نخورده بود و تنها چيزي كه در كشتي 
مفقود شده بود قايق هاي نجات بودند كه به نظر 
مي رسيد كامال منظم و عادي مورد استفاده قرار 
گرفته  اند. اما چرا؟ پاسخ اين پرسش ممكن است 
تا هميشه مبهم باقي بماند، زيرا كسي در كشتي 
حضور نداشت كه بتواند به آن پاسخ بدهد. بار 

اين كشتي كه از نيويورك عازم جنوآ بوده ماشين خياطي و پيانو بوده است و در يادداشت هاي 
روزانه كشتي هيچ موضوع عجيبي ثبت نشــده بود. فرضيه هاي مختلفي مانند شورش، حمله 
دزدان دريايي و حمله يك هشــت پاي غول پيكر براي حل اين معما مطرح و رد شدند. آخرين 
فرضيه، وقوع انفجاري غيرعادي ناشي از گاز الكل روي عرشه كشتي است كه نشاني از سوختن 

روي كشتي به جا نگذاشته است. اما بر سر خدمه كشتي چه آمده است؟

معمای پل اورتون
پل اورتون در نزديكي دامبارتون اسكاتلند 
يكي از مرموزترين پل هاي جهان است، زيرا 
سگ هاي زيادي خود را به اين پل رسانده 
و به پايين پرت مي كنند. از اوايل دهه1960 
بيش از 50ســگ از روي اين پل خود را به 
پايين پرت كرده و نابود شده اند و صدها سگ 
ديگر بعد از پرش نجات يافته اند. در مواردي 
سگ ها پس از زنده ماندن 50متر صخره هاي 
زير پل را باال آمده اند تا دوباره بپرند. انجمن 
جلوگيري از خشــونت عليه حيوانات در 
اســكاتلند نمايندگاني را براي تحقيق به 
اين پل ارسال كرد، اما هيچ ردپايي از عامل 
خودكشي ســگ ها از روي اين پل به دست 
نيامد. از نظر علمي، ايجاد نيت خودكشي در 
سگ ها چندان غيرمحتمل نيست. اما اينكه 
همه ســگ ها از يك نقطه مشخص پل، در 
روزهاي آفتابي و خشك از روي پل پريده اند 
ماجرا را عجيب تر مي كند. فرضيه هايي مانند 
تسخير پل توسط ارواح، نشانه گذاري منطقه 
توسط راسوها با رايحه اي مقاومت ناپذير يا 
بروز ناهنجاري صوتي كه تنها سگ ها قادر به 
شنيدن آن هستند براي توضيح اين پديده 
مطرح شده اند كه هيچ يك به اندازه كافي 

قانع كننده نيستند.

معمای فرزندان سادر
جورج و جني سادر ساكن ويرجينياي غربي 
در آمريكا پس از آنكه شب پيش از كريسمس 
ســال1945 خانه خود را در آتش سوزي 
شديدي از دست دادند، 5فرزند از 10فرزند 
خود را هم از دســت دادند. البته كودكان 
كشته نشــدند، زيرا كوچك ترين نشاني 
از آنها در ويرانه هاي آتش وجود نداشــت. 
كودكان ناپديد شده بودند. در شب حادثه 
پدر تالش كرده بود 5فرزندي كه فكر مي كرد 
هنوز در خانه هستند را با تراكتورش نجات 
دهد، اما تراكتور به شكل عجيبي ازكارافتاده 
بود و روشن نمي شد. خطوط تلفن خانه هم 
قطع شده بود. يك شــاهد عيني به پليس 
گزارش كرد 5كــودك را درون خودرويي 
در حال عبور از برابر خانه شــعله ور ديده 
است و شاهدي ديگر ادعا كرد آنها را چند 
روز پس از حادثه به همراه دو مرد و دو زن 
با لهجه ايتاليايي ديده اســت. نظريه هايي 
مانند آدم ربايي براي اخاذي، تحت فشــار 
قراردادن خانواده براي پيوســتن به مافيا 
و يا انتقام گرفتن از پــدر خانواده به خاطر 
انتقاد كردن از موســيليني مطرح شد، اما 
هيچ كدام با واقعيت همخواني نداشــتند. 
تصاوير كودكان مفقــودي از دهه 1950 تا 
دهه1980 كه جني سودر از دنيا رفت، روي 
بيلبوردي در جاده محلي16 نصب بود تا شايد 

اطالعاتي از آنها به دست بيايد.

واز 370مالزی معمای پر
هواپيمــاي 370خطوط هوايــي مالزي به 
همراه 239سرنشــين در روز هشتم مارس 
سال2014 در مسيرش به سوي چين از روي 
صفحه رادار ناپديد شــد و ديگر هرگز پيدا 
نشــد. براي يافتن بقاياي اين هواپيما يكي 
از پرهزينه تريــن عمليات هاي تجســس 
بين المللي آغاز شــد و تا به امروز با صرف 
160ميليون دالر هزينه و جست وجوي هزاران 
كيلومترمربع از اقيانــوس، تنها درحدود 
20قطعه ريز و درشت از بقاياي هواپيمايي 
كه به پرواز 370نسبت داده مي شود، كشف 
شده اســت. بيش از اين اطالعاتي از داليل 
ناپديد شدن هواپيما و سرنوشت سرنشينان 
در دست نيست و اين ابهام پرواز 370مالزي 
را به يكي از عجيب تريــن معماهاي تاريخ 

هوانوردي جهان تبديل كرده است.

معمای مسموميت در سفارت
در دسامبر سال2016 يك كارمند سازمان 
اطالعات آمريكا به دليل تهوع، ســردرد و 
سرگيجه به مركز پزشكي سفارت آمريكا 
در هاوانــا مراجعه كرد. چنــد روز بعد دو 
مأمور ديگر با عالئمي مشــابه به سفارت 
مراجعه كردند. تا سال 2018، 26آمريكايي 
و 13كانادايي با همين عالئم به اضافه كاهش 
شنوايي، خونريزي بيني و مختل شدن ديد 
در مركز پزشكي سفارت بستري شدند. در 
تمامي موارد، افراد اظهار كرده بودند كه اين 
عالئم را پس از شنيدن صدايي عجيب در 
خانه يا اتاق هتــل تجربه كرده اند. صدايي 
مانند قل خوردن چند تيلــه روي زمين. 
عالئم بروزيافته شبيه به عالئم ضربه مغزي 
بود، اما هيچ نشاني از ضربه مغزي در افراد 
وجود نداشت. با وجود فرضيه هاي علمي 
زيادي كه براي توضيح بيمــاري افراد، از 
دست داشتن مقامات جاسوسي كوبا گرفته 
تا استفاده از سالح صوتي، مطرح شده  است 
هنوز دليل مشخصي براي بيماري اين افراد 

ارائه نشده است.

سنگ هاي استون هنج در جنوب انگلستان



همه گيري كرونا تا چند سال ديگر به بخشي از تاريخچه مرموزترين بيماري هاي جهان تبديل 
خواهد شد. البته معما شدن همه گيري كرونا به دليل ناشناخته بودن عامل ابتال به بيماري 
نيست، به دليل مشكوك بودن عامل شيوع بيماري است و اگر تيم تحقيقاتي سازمان جهاني 
بهداشت كه به تازگي به دنبال پيدا كردن منشأ همه گيري راهي چين شده است، به نتيجه اي برسد، كرونا از فهرست معماهاي 
پزشكي جهان خارج خواهد شد. خسارت جاني همه گيري كرونا شايد به پاي همه گيري هاي قديمي تر جهان مانند آنفلوآنزاي1918 
كه جان 50ميليون نفر را گرفت نرسد. اما ظهور يكباره آن، سرعت پخش شدنش در جهان، جهش هاي متعدد و خارج از كنترل 
ويروس و درنتيجه بي اثر يا كم اثر شدن گاه و بي گاه شيوه هاي درماني همگي عواملي هستند كه ذهن درجست وجوي نظريه 
توطئه بشر را هشيار نگه مي دارند تا درباره كرونا و هر بيماري ديگري با منشأ ناشناخته يا پيچيده داستان پردازي كند. با اين همه 
همانطور كه گفته شد، كرونا از نظر عامل بيماري زا كامال شناخته شده است. هستند بيماري هاي بسياري كه نه منشأ مشخصي 

دارند و نه عامل بيماري زا تا به امروز كشف شده است. بيماري هايي كه به معماهاي حل نشده پزشكي جهان تبديل شده اند.

كرونا ساختگي بود يا طبيعي؟
از همان نخستين مورد ابتال به كوويد-19، گمانه زني درباره دست 
داشــتن دولتي متخاصم در ســاخت و پخش ويروس در جهان 
مطرح شد. انگشت اتهام به سوي دولت چين، روسيه، آمريكا، بيل 
گيتس، شركت  هاي مشهور واكسن سازي و حتي آنتوني فائوچي 
مدير مؤسسه ملي بيماري هاي عفوني آمريكا گرفته شد. تمامي 
اين اتهامات از سوي سازمان هاي جهاني ازجمله سازمان جهاني 
بهداشت رد شده اند. با اين همه هنوز منشا دقيق ويروس ناشناس 
مانده است. اينطور به نظر مي آيد كه ويروس از بدن خفاش به انسان 

منتقل شده باشد، اما محققان هنوز نتوانسته اند با قطعيت خفاش 
را به عنوان مقصر اصلي معرفي كنند و پرونده نشــت ويروس از 
آزمايشگاه هاي چيني با وجود انكار چين و نبود مدارك كافي براي 
اثبات اين اتهام، همچنان باز و در دست بررسي است. بعيد به نظر 
مي رسد محققان اعزامي سازمان جهاني بهداشت پس از يك سال 
بتوانند در كشــوري مانند چين كه به شدت تحت كنترل حزب 
حاكم است، مدركي درباره كوويد-19 به دست آورند اما به گفته 
رئيس سازمان جهاني بهداشت، اين تحقيقات نه تنها براي تعيين 
تكليف همه گيري كوويد-19 اهميت دارد، بلكه براي آينده امنيت 

سالمت جهان و مديريت بحران همه گيري هاي آينده از اهميت 
بااليي برخوردار است.

مجسمه هاي زنده 
از سال1917 تا ســال1982 بيش از يك ميليون انسان در نقاط 
مختلف جهان درگير بيماري عجيبي شــدند كه بيشــتر شبيه 
بيماري هاي تخيلي و ساختگي فيلم هاي ترسناك بود تا بيماري 
واقعي. قربانيان پس از ابتال در نهايت هشياري و زنده بودن، خود 
را در وضعيتي منجمد مي ديدند به طوري كه قادر به حركت دادن 
اعضاي بدن نبودند. مبتاليان درون بدنشان به دام مي افتادند. بيش 
از نيم ميليون نفر در اثر ابتدا به اين همه گيري جان خود را از دست 
دادند. بيماري آنســفاليت لتارگيكا، مشهور به مرض خواب ابتدا 
در اروپا و كمي بعد با ســرعتي باال در سراسر جهان شايع شد و تا 
سال1919 آمريكاي شمالي، اروپا و هندوستان درگير اين بيماري 
شدند. مبتاليان به ندرت مي توانستند بدن خود را حركت دهند، 
گاه قادر به حركت دادن چشم ها بودند و به سختي چند كلمه از 
دهانشان خارج مي شد، اما به طور كامل نسبت به محيط اطراف 
و جهان خارج از بدن خود آگاه بودنــد. از اين رو بيماران به تدريج 
به مجسمه هاي زنده اي تبديل مي شدند كه ســاعت ها، روزها، 
هفته ها و حتي سال ها بي حركت باقي مي ماندند. دليل حقيقي 
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از سال1917 تا 
سال1982 بيش از يك 
ميليون انسان در نقاط 

مختلف جهان درگير 
بيماري عجيبي شدند كه 
بيشتر شبيه بيماري هاي 

تخيلي و ساختگي 
فيلم هاي ترسناك بود تا 
بيماري واقعي. قربانيان 

پس از ابتال در نهايت 
هشياري و زنده بودن، 

خود را در وضعيتي 
منجمد مي ديدند 

به طوري كه قادر به 
حركت دادن اعضاي 

بدن نبودند. مبتاليان 
درون بدنشان به دام 

مي افتادند

مشهورترين معماهای پزشكی جهان

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

بيماري هايي كه ابتال به آنها  هيچ توضيح علمي اي ندارد

خارجي مي نامند و شناخته شده ترين مورد آن در سال1941 رخ 
داده  است. زماني كه پس از بمباران هوايي، زني نروژي و مجروح 
به ناگاه شــروع به صحبت با لهجه آلماني عجيــب و غريبي كرد 
درحالي كه اصال اين گويش آلماني تا به حال به گوشش هم نخورده 
بود. دليل قطعي بروز اين اختالل ناشناخته است، اما تا مدتي آن را 
اختاللي روانشناسانه مي ناميدند اما اكنون از آن به عنوان اختاللي 
عصبي ياد مي كنند كه تحت تأثير ضربه يا جراحت وارد شدن به 
بخشي از مغز كه با تكلم در ارتباط است رخ مي دهد. معماي اصلي 
اينجاست كه چگونه افراد مي توانند با لهجه يا زباني كه تا به حال 
نشنيده اند يا در معرض آن قرار نگرفته اند صحبت كنند. اگرچه 
دانشمندان اكنون اين احتمال را مطرح كرده اند كه شايد عجيبي 
لهجه گوينده به دليل آن باشد كه شنونده در تالش است تغييرات 
ايجاد شــده در الگوي تكلم گوينده را براي خود ترجمه كند. اما 

اين توضيح هم عامل قطعي بروز سندروم لهجه خارجي نيست.

سندروم مورجلون
اين سندروم يكي از عجيب ترين و مرموزترين بيماري هاي جهان 
است كه هنوز هيچ توضيح قابل قبولي درباره داليل بروز آن ارائه 
نشده است. نشانه هاي اين سندروم از درون خراش ها يا زخم هاي 
باز روي بدن، به همراه احســاس گزيدگي يا خزيدن حشره روي 
پوست يا زير پوست بدن است. هزاران نفر در جهان به اين اختالل 
مبتال هستند و نشانه هاي آزاردهنده آن را گزارش مي كنند. هيچ 
دليل قانع كننده اي براي ايجاد زخم   ها، پديدارشدن نخ ها درون 
زخم ها و ايجاد حس گزيدگي و خزيدن حشــرات روي پوست 
كشف نشده است. اما پزشكان معموال اين سندروم را نتيجه ابتال 
به اختاللي ديگر به نام انگل خيالي مرتبط مي دانند. در اين اختالل 
بيمار تصور مي كند كه انگلي درون بدنش درحال حركت كردن 
است، اما در واقعيت فرد در نهايت سالمت به سر مي برد. عده اي 
ديگر از پزشكان هم معتقدند رشد تارهاي نخي درون زخم افراد 
ممكن است به دليل عفونت باكتريايي آگروباكتر كه در گياهان 

ايجاد تومور مي كند باشد.

انگشت فاسد
در سال1996 نشريه معتبر پزشكي لنست گزارشي از پژوهشي 
موضوعي درباره اختاللي غريب را منتشر كرد. مردي 29ساله در 
سن 24سالگي با تكه استخوان مرغي انگشتش را اتفاقي زخمي 
كرده بود. همين زخم سطحي باعث شده بود مرد از آن زمان به بعد 
بوي شديد تعفن بدهد. براساس گزارش لنست، آزاردهنده ترين 
بخش اين بيماري عفوني آن بود كه بوي فســاد و تعفني را كه از 
دست آسيب ديده و بهبود يافته مرد بلند مي شد، در يك اتاق بسيار 
بزرگ به راحتي مي شد تشــخيص داد و تحمل اين بو در فضايي 
كوچك به هيچ وجه امكان پذير نبود. دليل ايجاد چنين بيماري 
عفوني اي در اين مرد جوان مشخص نشد. مصرف آنتي بيوتيك 
هم به درمان او كمكي نكرد. از اين رو پزشــكان اين موضوع را با 
ديگر پزشكان جهان در ميان گذاشتند تا درصورت مواجه شدن 
با موردي مشابه، بتوانند اين مرد را درمان كنند. اگرچه در نهايت 
مشكل بوي ناخوشايند بيمار به تدريج رفع شد، اما دليل ايجاد بو و 
عامل ايجاد عفونت در بدن او همچنان ناشناخته باقي مانده است.

اين بيماري مشخص نشده است، اما بهترين احتمال براي توضيح 
بيماري اين بوده است كه التهاب مغزي ناشي از نوعي باكتري به 
نام استرپتوكوك عامل ايجاد چنين وضعيتي در افراد شده باشد. 
به گفته دانشمندان، اين باكتري به احتمال زياد دچار جهش ژنتيك 
شده بوده و سيســتم ايمني بدن را وادار به حمله به مغز بيماران 
كرده اســت و به اين ترتيب كل بدن بيمار از كار افتاده است. اين 
همه گيري پس از مدتي يكباره ناپديد شد اما گاه و بيگاه در مناطق 
مختلف جهان در مقياس هاي كوچك تر شايع مي شود و هنوز دليل 

قطعي ابتالي افراد به بيماري مشخص نشده است.

حساسيت به آب
شايد چنين بيماري اي غيرممكن به نظر بيايد. به خصوص با توجه 
به اين موضوع كه 60درصد از حجم بدن انسان را آب تشكيل داده 
است. اما موارد نادري از انسان ها در جهان هستند كه به آب واكنش 
آلرژيك نشان مي دهند و دليل اين بيماري، ناشناخته باقي مانده 
است. اين افراد مي توانند آب بنوشند. مشكل از زماني آغاز مي شود 
كه موضوع شست وشو پيش مي آيد. چند دقيقه زير دوش ماندن 
اين افراد برابر است با پوشيده شــدن سطح بدن آنها با زخم هاي 
قرمزرنگ. اين بيماري ناشناخته كه آكواژنيك اورتيكاريا نام دارد، 
نخستين بار در سال1964 شناسايي شد. عوامل ايجاد كننده اين 
بيماري همچنان ناشناخته اند اما فرضيه هايي مانند واكنش سمي 
به برخورد آب با پوست بدن يا حساسيت بيش از اندازه به يون هاي 

آب مطرح هستند.

انسان هاي كايمرا
نام انسان هاي كايمرا را بيشتر در افسانه هاي اساطيري مربوط به 
مصر و بابل مي توان يافت. انسان هايي كه ژني مخلوط با حيوانات 
داشتند و به موجودي تركيبي تبديل شده بودند تا از توان بدني 
حيوانات و هوش و ذكاوت انســان ها برخوردار باشند. اما فراتر از 
افسانه ها، انســان هاي كايمر در جهان اطراف ما هم وجود دارند. 
تصور كنيد به همراه فرزندانتان تست ژنتيك بدهيد و دريابيد از 
نظر ژنتيك شما به هيچ وجه نمي توانيد مادر فرزندانتان باشيد، 
درحالي كه خودتان همين چند سال پيش آنها را به دنيا آورده ايد. 
اين پديده براي چندين نفر از سراسر جهان رخ داده است. اينطور 
به نظر مي آيد كه دليل وقوع اين پديده كايمرا بودن مادر باشد. به 
بياني ديگر مادر در دوران جنيني از تركيبي از ژنتيك دوقلوهاي 
ناهمســان خلق شــده كه در رحم مادرش وجود داشته است. 
مشخص نيســت ميزان رواج كايمرا در ميان انسان ها چه اندازه 
است، اما اين انتظار وجود دارد كه با افزايش درمان هاي ناباروري و 
رواج آزمايش هاي ژنتيك، آمار مبتاليان به اين پديده ژنتيك در 

جهان افزايش پيدا كند.

سندروم لهجه خارجي
خير. در مورد ايراني هايي كه پس از گذشت چند هفته در خارج 
از ايران تغيير لهجه مي دهند و در ميان جمله هايشــان واژه هاي 
غيرفارسي جاگذاري مي كنند صحبت نمي كنيم. در مورد افرادي 
صحبت مي كنيم كه ناگهان شروع به صحبت با لهجه اي مي كنند 
كه تا به حال به گوش شان نخورده است. اين پديده را سندروم لهجه 
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افقي:
1- غم و غصــه- گل زيباي 

بهاري- نوعي پارچه لطيف
2- آخرين سوره- گذراندن- 
قطعه موسيقي براي يك يا 

دو نوازنده
3- پراكندگــي- جلــوس 

كرده- پياله
4- مســتقيم و بــدون پيچ 
و خم- پــل قديمــي روي 

زاينده رود- رايحه
5- نوعي بيمــاري گياهي 

قارچي- سرزمين افراسياب
6- كيف انگليســـــــي- 
از تنقــالت ترش مـــــزه- 

قسط بندي شده
7- آشيانه- صحرا- مادر

8- بــراي بيان لــزوم گفته 
مي شود- پايتخت ويتنام- 

مربوط به هجرت
9- پســر عرب- بي عرضه- 

اكثريت
10- ســبز تيــره مايل به 
قهوه اي- هادي الكتريسيته- 

بله آلماني
11- ورزشي با توپ بيضي- 

همانندي
12- ناپيــدا- آهــو- گلي 

آپارتماني
13- درس نگارشـــــي- 

معالجه- فريب

14- مراقبت براي اطمينان 
از درســتي كاري- پايان- 

محله
15- رفيق مشهدي- سالن 

نمايش فيلم- نفع
  

عمودي:
1- داشــتن هر نــوع رابطه 
و نســبت- خريد و فروش 
كاال در داخــل كشــور يا با 

كشور هاي ديگر
2- منتشر كننده كتاب- شاه 

ميوه- جلوه ظاهري
3- در نزديكي- از تيم هاي 
فوتبال باشــگاهي ايتاليا- 

سلطان
4- كشور هزار معبد- بازار

5- نشــانه جمع فارســي- 
شهري در اســتان مركزي- 

چنگ نواز- تست بي پايان!
6- بيشترين حد- حمل ونقل 

نيرو ها به وسيله هلي كوپتر
7- سوپ روسي- پارچه اي با 

خاصيت ارتجاعي- دوستان
8- باطــل كننــده- باجه 
فــرودگاه بــراي انجــام 

تشريفات- به آهستگي
9- ســالخورده- 200- پدر 

آذري
10- ايالتــي در آمريــكا- 

غذايي آبكي از تخم مرغ

11- معاون هيتلر- شراره آتش- در 
قديم مي سوزاندند تا محيط خوشبو 

شود- مرخصي
آزاردهنــده-  احســاس   -12
دستگاهي در موسيقي اصيل ايراني
13- فاعل- شهرت طلب- دشنام 

گفتن
14- خواهان- نرده- داخل شدن

15- از صنايع مادر در كشــور ما- 
شهري در آذربايجان غربي

 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 | 3869
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  1 4   2       6
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2       1   3 7  
      5     9 1 3
1 5       3     7
    7   8 6   4  
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  شهرك صنعتي نظرآباد راه آسفالت ندارد
شــهرك صنعتي نظرآباد با وجود دارا بودن صدها شركت صنعتي و 
اشتغال هزاران كارگر كه از گوشه و كنار اســتان روزانه به آن ورود و 
خروج مي كنند يك راه آسفالته ســالم ندارد. تمام خيابان هاي اين 
شهرك پر از چاله اســت و با پيگيري هايي كه مسافران هر روزه اين 
مسير انجام داده اند چاله ها را با سيمان و ماسه پركرده اند كه با نخستين 
بارندگي دهان باز كرده و الستيك خودروها و موتورهاي كارگران را 

نابود مي كند. از مسئوالن تقاضاي پيگيري عاجزانه داريم.
حيدري از نظرآباد

  پزشكان رعايت حريم بيماران را كنار گذاشته اند
متأسفانه پزشكان در يك روز آنقدر بيمار پذيرش مي كنند كه بيمار 
حتي فرصت نمي كند سؤاالت ضروري اش را بپرسد و اغلب به گونه اي 

رفتار مي كنند كه بيمار مجبور به ترك مطب شود.
تهراني از تهران 

  افزايش 450درصدي كرايه دكه هاي پرديس
شهرداري پرديس به طور ناگهاني اجاره دكه هاي شهر را نه 100درصد 
و 200درصد كه 450درصد اضافه كرده اســت. از مسئوالن تقاضاي 

تجديد نظر داريم.
طاهري از پرديس

  چاله ها و دست اندازهاي بزرگراه صياد جنوب مرمت شود
مدت هاست پيگير مرمت گودرفتگي و چاله هاي بزرگراه صياد جنوب 
هستيم،  اما تاكنون اقدامي نشــده است. از مسئوالن ذيربط تقاضاي 

رسيدگي داريم.
محمدپور از تهران 

  مرگ تدريجي درخت هاي پارك جمشيديه تا اردوگاه ُكلكچال
سال هاست كه موضوع نگران كننده وضع درخت هاي مسير كوهنوردي 
پارك جمشــيديه تا اردوگاه ُكلكچال از راه هــاي مختلف به گوش 
مسئوالن رسيده است اما تماس تلفني با واحد مربوطه در شهرداري 
منطقه يك تهران، درج در ستون »با مردم« روزنامه در چند نوبت و....( 
تاكنون اثر نداشته است و درختان اين مســير در حال از بين رفتن 

هستند.
يزدانپور از تهران 

  حمام شيشه سنندج در آستانه نابودي
 حمام شيشه واقع در خيابان ناصرخسرو سنندج، كه در فهرست آثار 
ميراث فرهنگي ثبت شده در حال تخريب است. از مسئولين تقاضاي 

پيگيري داريم.
 فواد كاظمي از سنندج

  پاركبانان بدون مجوز جمع آوري شوند
تعداد از افراد به اصطالح پاركبــان در خيابان هاي اطراف بازار حضور 

دارند. از مسئوالن تقاضا داريم با اين افراد برخورد شود.
 جمشيد كاظمي از تهران 

  به سالمندان نيز خانه هاي ارزان قيمت بدهند
همانگونه كه براي جوانان در آستانه ازدواج تدبير مسكن مي كنند براي 

سالمندان بدون مسكن نيز تدبيري داشته باشند.
اكبري از شاهرود 

  خيابان 17شهريور نازي آباد نظافت نمي شود
خيابان 17شهريور نازي آباد يكي از نقاط پرتراكم جمعيتي در منطقه 
است كه متأسفانه نظافت آن درحد صفر است و خبري از پاكبان هاي 
شهرداري نيست. از مسئوالن شــهرداري منطقه تقاضاي رسيدگي 

داريم.
هومن عدالت از نازي آباد 

  واكسن كرونا باعث عادي انگاري بهداشتي نشود
واكسن كرونا جنبه پيشگيري دارد لذا توليد يا واردات آن نبايد باعث 
عادي انگاري رعايت پروتكل هاي بهداشتي شــود. چراكه واكسن و 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي هم رديف و به موازات هم هستند.
عسگري از مشهد

  دوره گردها آرامش سي متري جي را گرفته اند
دوره گردها و فروشــندگان ضايعــات با صداهــاي گوش خراش و 
بلندگوهاي دستي در تمام ساعات شبانه روز آرامش ساكنان 30متري 
ِجي را گرفته اند. از مســئوالن تقاضا داريم فكري براي اين وضعيت 

بكنند.
اهالي 30متري جي خيابان سبحاني

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

قدرداني

رازباسكولخرابومسدودبودنراهفراركاميونها
باسكول خراب گمرك اسالم قلعه، 

انفجــار تانكــر گاز در خروجي پيگيري
گمــرك و نبود امكانــات اطفاي 
حريق ازجمله داليلي بود كه باعث گســتردگي 
آتش سوزي و انفجار كاميون هاي در مرز ايران و 

افغانستان شد.
از روز شنبه كه خبر انفجار و آتش سوزي صدها 
كاميون ترانزيتي در مرز ايران و افغانستان منتشر 
شــد، حاال همه نگاه ها به ايــن حادثه معطوف 
شــده و اينكه علت حادثه چه بود؟ چند نفر در 
اين آتش سوزي وحشتناك جان باختند؟ چند 
كاميون سوختند؟ و آيا كاميون هاي ايراني هم در 
اين حادثه خسارت ديدند از مهم ترين سؤاالتي 

است كه افكار عمومي به دنبال پاسخ آن است.
از روز گذشته كه حريق در گمرك اسالم قلعه با 
كمك ده ها تيم و خودروي امدادي و آتش نشاني 
از شهرهاي مختلف خراســان رضوي اطفا شده 
و شعله هاي آتش فروكش كرده بود، كليپ ها و 
عكس هاي زيادي درباره اين حادثه در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر مي شد كه نشــان مي  داد اين 
حادثه خسارات بسيار زيادي به جا گذاشته است. 
در يكي از كليپ ها يك راننده كاميون افغان ديده 
مي شود كه مي گويد: موتر)كاميون( من 3روز در 
گمرك)اسالم قلعه( بود و اجازه خروج نمي دانند. 
آن را 30هزار دالر خريــده بودم و همه دارايي ام 
بود. حاال كامال ســوخته و جواب تاجر)صاحب 
بار( را چه بدهم؟ چرا نگذاشتند كه زودتر از اينجا 

خارج شوم؟
اينكه چرا در زمان شروع آتش سوزي در گمرك 
اسالم قلعه بيش از 2هزار كاميون در آنجا حضور 
داشتند؟ سؤالي اســت كه سيدروح اهلل لطيفي، 
سخنگوي گمرك ايران در گفت وگو با همشهري 

مي گويد: مــا در گمرك دوغارون 12باســكول 
داريم كه كاميون ها پــس از توزين از طريق اين 
باسكول ها و تكميل مدارك از مرز ايران خارج و 
وارد گمرك اسالم قلعه  مي شوند. اما متأسفانه در 
آن سوي مرز فقط 2باسكول وجود دارد كه يكي 
از آنها خراب بود و ديگري هم خوب كار نمي كرد. 
همين باعث شــده بود كه كاميون ها در گمرك 
اســالم قلعه معطل بمانند و حتي بــراي اينكه 
كارهاي توزين و ساير مراحل طي و مجوز خروج 

آنها صادر شود، چند روز در آنجا بمانند.

بيشتر كاميون ها افغانستاني بودند
لطيفي ادامه مي دهد: تجارت ما با افغانستان به 
روش ترانشيپ منت است. يعني به اين صورت كه 
كاميون هاي ما كاال را در مرز تحويل افغانستان 
مي دهند و در آنجا پس از توزين و انجام ســاير 
مراحل، كاال در كاميون هاي افغانستاني بارگيري 
و به مقصد ارسال مي شود. حتي گاز و مشتقات 
نفتي نيز بــه همين روش به افغانســتان صادر 
مي شــود و به همين دليل بيــش از 80درصد 
كاميون هايي كه روز حادثه در گمرك اسالم قلعه 
بودند، متعلق به شركت هاي افغانستاني بودند. با 
اين حال از آنجا كه شنبه شب حريق مهار شد و 
كار لكه گيري نيز ممكن است تا امشب  )يكشنبه 
شــب( طول بكشــد، هنوز نمي توان برآوردي 
از ميزان خســارت، تعداد دقيــق كاميون هاي 
حادثه ديده و تلفات جاني ارائــه كرد.  برخي از 
كاميون هاي ايراني هم هســتند كه به آن سوي 
مرز هم تردد دارند و كاالها را به مقاصد نزديك 
مرز منتقل مي كنند و هنــوز نمي توان از تعداد 
دقيق كاميون   هاي ايراني حادثه ديده آمار دقيق 

ارائه كرد.

راه فرار بسته بود
اين آتش ســوزي هولناك زماني شروع شد كه 
يك كاميون حامل گاز قصد خــروج از گمرك 
اســالم قلعه را داشــت. اين كاميون از چند روز 
قبل تر در گمرك بود و بــه تازگي مجوز خروج 
دريافت كرده و قصد خروج از گمرك را داشت كه 
به داليلي كه هنوز مشخص نيست، آتش  گرفت.

ســخنگوي گمرك ايران مي گويد: تانكر گاز در 
خروجي گمرك آتش گرفت و آتش ســوزي آن 
حدود 5تا 6دقيقه ادامه داشت اما به دليل اينكه در 
آن سوي مرز امكانات اطفاي حريق وجود نداشت، 
به دليل گرم شدن تانكر گاز انفجار و آتش سوزي 
مهيبي رخ داد. اين مسئله باعث شد كه راه خروج 
ساير كاميون ها مسدود شود. با اين حال به محض 
اطالع از اين حادثه و با هماهنگي هاي انجام شده، 
مرز ايران باز گذاشته شد تا كاميون ها به سرعت از 
محل حادثه دور شوند. حتي 3محوطه بزرگي كه 
در گمرك دوغارون وجود دارد به سرعت تخليه 
شدند تا كاميون ها به آنجا هدايت شده و از خطر 
دور بمانند. بيش از 2هزار كاميون كه در آن سوي 
مرز گرفتار بودند با ايــن اقدام گمرك ايران وارد 
كشور شده و از خطر آتش سوزي نجات يافتند. 
با اين حال حدود 500تا 600كاميون كه موفق 
به فرار نشده بودند در محاصره آتش  قرار گرفته 

و سوختند.

ضرر هنگفت يك شركت 
فاجعه گمرك اسالم قلعه به يكي از شركت هاي 
سوختي افغانستان خسارت زيادي وارد كرد. اين 
شركت دومين شركت بزرگ سوختي افغانستان 
بود كه حدود 330تا 340كاميون متعلق به آن 
براي بارگيري ســوخت در محل حادثه حضور 

داشتند كه در جريان آتش ســوزي، سوختند. 
ســخنگوي گمرك ايران مي گويــد: اي كاش 
كســاني كه در قالب ائتالف به افغانستان حمله 
كردند، به توسعه زيرساخت هاي آنها نيز كمك 
مي كردند. اگر امكانات اطفاي حريق در گمرك 
اسالم قلعه مهيا بود، شــايد هرگز چنين اتفاقي 
رخ نمي داد. در اين حادثه به تاسيسات گمركي 
ايران هيچ خسارتي وارد نشد و اگر اقدام بمو قع 
براي بازگذاشتن مرز و انتقال كاميون ها به گمرك 
دوغارون انجام نمي شد، حاال تعداد بسيار بيشتري 
از كاميون ها سوخته بودند. به دنبال اين حادثه، 
تيم مديريت بحران در خراسان رضوي تشكيل و 
حتي والي هرات با ورود به ايران از نزديك شاهد 
تصميم گيري هاي تيم  مديريت بحران و اقدامات 
انجام شده براي مهار حريق در گمرك اسالم قلعه 
بود. پس از اطفاي حريق نيــز با توجه به قوانين 
بين المللي اگر افغانستان اجازه بدهد، حاضريم 
در بررســي ابعاد حادثه و مشخص شدن ميزان 

خسارات مالي و جاني با آنها همكاري كنيم.

قدرداني از كمك ايران 
روز گذشته امراهلل صالح، معاون رئيس جمهوري 
افغانستان در صفحه فيســبوك خود از كمك 
نيروهــاي امدادي و آتش نشــاني ايــران براي 
خاموش كردن آتش سوزي سپاسگزاري كرد و 
اســتاندارد نبودن خدمات رساني در گمركات و 
مرزهاي اين كشــور را يكي از مشكالت اساسي 
عنوان كرد. در همين حــال، خبرگزاري فارس، 
از آتش سوزي حداقل 70 كاميون ايراني در اين 
حادثه و كشته يا زخمي شدن حداقل 70نفر در 
گمرك اسالم قلعه خبر داد اما هنوز منابع رسمي 

آمار دقيقي در اين خصوص اعالم نكرده اند.

مرد خشمگين پس از قتل يكي از اقوام دورش خود را از طبقه سيزدهم برج به پايين پرتاب كرد.
به گزارش همشهري، بامداد جمعه 24بهمن ماه، ســاكنان برجي در غرب تهران صداي مهيبي 
شنيدند. آنها مقابل مجتمع جســد خونين مردي را ديدند كه روي زمين و درست مقابل مجتمع 
افتاده بود. به نظر مي رسيد او از بالكن يكي از واحدهاي برج، به پايين سقوط كرده و جان باخته است.

 ماجرا به قاضي ساســان غالمي، بازپرس جنايي تهران گزارش شد. دقايقي بعد او در محل حادثه 
حضور يافت.

قتل در طبقه 13
مرد جوان از بالكن آپارتماني در طبقه سيزدهم برج به پايين سقوط كرده بود و وقتي مأموران وارد 
اين آپارتمان شدند با جسد خونين مرد ديگري در آنجا روبه رو شدند. او با ضربات چاقو به قتل رسيده 
و تحقيقات نشان مي  داد كه قاتل او همان مردي بود كه از طبقه سيزدهم به پايين سقوط كرده بود.

تيم جنايي براي كشــف اســرار اين حادثه هولناك، به تحقيق از زني جوان كه شاهد حادثه بود 
پرداخت. وي گفت: من و همسرم به همراه پسر 13ساله مان ساكن اين آپارتمان هستيم. در زمان 
حادثه يكي از آشنايانمان كه فاميل دورمان مي شد مهمان خانه ما بود اما بنا به داليلي كه نمي دانم، 

شوهرم با او درگير شد و وي را به قتل رساند و بعد هم از بالكن به بيرون پريد و خودكشي كرد.

اختالف مالي
 اجساد دو مرد جوان با دستور بازپرس جنايي تهران به پزشكي قانوني منتقل شد. شاهد حادثه ديروز 

براي انجام تحقيقات بيشتر به شعبه سوم دادسراي جنايي تهران انتقال يافت.
وي درخصوص اختالفات همســرش با مقتول گفت: حدود 5 ماه قبل همسرم به كامران)مقتول( 
كه از آشنايانمان بود پول قرض داد. يك بار 50ميليون تومان و بارديگر 150ميليون تومان. قرار بود 
كامران مدتي با اين پول كار كند و بعد آن را برگرداند اما مدام امروز و فردا مي كرد. از ســوي ديگر 
شوهرم بنكدار بود و به خاطر شرايط كرونا، دچار مشكالت مالي فراواني شده و بدهي باال آورده بود. 
چندين بار از كامران خواست كه پولش را برگرداند اما فايده اي نداشت. همين  باعث شد كه شوهرم 

به شدت از دست او عصباني شود.
وي ادامه داد: شــب حادثه شــوهرم او را به خانه دعوت كرد و وقتي كامران آمد، من به اتاق پسر 
13ساله ام رفتم تا شوهرم با او درخصوص مسائل مالي صحبت كند. ناگهان صداي درگيري آنها را 
شنيدم. از اتاق بيرون آمدم و ديدم شوهرم گوشي كامران را شكسته و چاقويي از آشپزخانه برداشته 
است. سعي كردم او را آرام كنم اما ناگهان با چاقو به ســمت كامران هجوم برد و به او ضرباتي زد. 
وحشت كرده بودم. نمي دانستم چه بايد بكنم. از ترس اينكه به من هم آسيب بزند به اتاق رفتم و در 
را قفل كردم تا باليي بر سر من و پسرم نياورد. چند باري به در اتاق كوبيد و بعد صدايي شنيدم. در را 

باز كردم و متوجه شدم شوهرم به بالكن رفته و خودش را به پايين پرتاب كرده است.
با دستور بازپرس جنايي تهران تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.

كودك 13ماهه دور از چشــم مادرش قرص هاي او را 
خورد و همين بازيگوشي خطرناك، باعث مسموميت 
و در نهايت مرگ مغزي اش شد. با اينكه از دست دادن 
اين كودك براي والدينش سخت بود اما آنها تصميم 
بزرگي گرفتند و اعضاي بدن فرزندشان را به بيماران 

نيازمند اهدا كردند.
به گــزارش همشــهري، مهيــار كوچولو تــازه وارد 
سيزدهمين  ماه از زندگي اش شده بود. او از همان روز 
تولدش نشــان داده بود كه كودك بازيگوشي است تا 
اينكه روز حادثه، او و مادرش در خانه شان واقع در يكي 
از روستاهاي اطراف همدان بودند كه حادثه تلخی رخ 
داد. مهيار دور از چشم مادرش خود را به كيف دستي 

او رساند. در كيف باز بود و او همه محتوياتش را بيرون 
ريخت و در عالم كودكي اش يك شيء هيجان انگيز و 
رنگارنگ پيدا كرد. او يك بسته قرص دستش گرفته 
بود و بدون آنكه مادرش بداند با آن بازي مي كرد. چند 
دقيقه گذشــت تا اينكه او توانست قرص ها را باز كند. 
مهيار كوچولو چند قرص را داخل دهانش گذاشت و 
بعد از آن بود كه به خوابي عميق فرو رفت. هيچ كس از 
اتفاق تلخي كه در حال رقم خوردن بود اطالع نداشت تا 
اينكه چند دقيقه بعد مادر مهيار سراغ او رفت. پسربچه 
ساكت و آرام گوشه اي از اتاق دراز كشيده بود. به نظر 
مي رسيد خوابيده اما وقتي مادر خوب دقت كرد فهميد 
كه او بيهوش شده است. مهيار كوچولو به سختي نفس 

مي كشيد و به نظر مي رسيد بيشــتر از يك ساعت از 
بيهوش شدنش مي گذرد. مادر مهيار نمي دانست چه 
اتفاقي افتاده و نگران جگرگوشه اش بود. در اين شرايط 
تنها پزشك مي توانست به مهيار كمك كند. به همين 

دليل او به بيمارستان منتقل شد.
پزشكان در همان معاينه اوليه اعالم كردند كه پسربچه 
دچار مسموميت دارويي شده و شرايط وخيمي دارد. 
آنها تالش هاي شــان را براي نجات او آغاز كردند، اما 

خط كشي معابر شهر وظيفه معاونت حمل ونقل منطقه است
روابط عمومي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با موضوع »هرج و مرج در رانندگي در خيابان هاي بدون 
خط كشي« در ستون با مردم روز 7بهمن پاسخ داده است: احتراما در 
پاسخ به پيشنهاد شهروند محترم درخصوص هرج و مرج در رانندگي 
در خيابان هاي بدون خط كشي به استحضار مي رساند: حيطه وظايف 
اين معاونت در راستاي خط كشي و نگهداري مستمر خطوط بزرگراهي 
شهر تهران است و ديگر خطوط ترافيكي معابر سطح شهر به معاونت 

حمل ونقل ترافيك آن منطقه مربوط مي شود.

شهرداري منطقه 19 به درختان خيابان شهيد زلفي رسيدگي كرد
توجه شهرداري منطقه 19 به تقاضاي مردم و پيام چاپ شده در ستون 
با مردم همشهري جاي بســي تقدير دارد. ازعوامل دلسوز شهرداري 
منطقه19 تهران كه درختان خشك شــده خيابان شهيدزلفي را از 
ريشه برداشته و چاله ها را براي كاشت نهال و درختچه آماده كردند 
سپاسگزاريم و تقاضا داريم آن دســته از چاله هاي خالي كه سيمان 

شده اند را نيز براي كاشت آماده سازي  كنند.
ساكنان خيابان شهيد زلفي

مهيار كوچولو، فرشته نجات 4بيمار

پرواز از طبقه سيزدهم پس از قتل 
مهمان آشنا

هرچه مي گذشت شــرايط وخيم تر مي شــد. آنطور 
كه شواهد نشــان مي داد كودك بازيگوش دست كم 
5قرص بلعيده بود و از طرفي زمان زيادي تا انتقال او به 
بيمارستان گذشته بود و كار چنداني از دست پزشكان 
ساخته نبود. با وجود اين، آنها 5شبانه روز تالش شان 
براي نجات او را ادامه دادند اما در نهايت اعالم كردند 

كودك دچار مرگ مغزي شده است.
پدر و مادر مهيار هرچند به جز او 2فرزند ديگر هم دارند 
اما باورشان نمي شد كه پسر 13ماهه شان را به خاطر 
بازيگوشي از دست داده اند. مسئوالن بيمارستان شرايط 
پدر و مادر مهيار را درك مي كردند اما در همين شرايط 
هم مهيار مي توانست منجي چند بيمار نيازمند شود. به 
همين دليل به آنها پيشنهاد كردند تا اعضاي بدن مهيار 
كوچولو به بيماران نيازمند اهدا شود. وداع پدر و مادر 
با فرزندشان تلخ بود اما آنها وقتي فهميدند كه بيماران 

زيادي براي زنده ماندن چشم انتظار اعضاي بدن مهيار 
هستند با اين پيشنهاد موافقت كردند و به اين ترتيب 

اعضاي بدن او به چند بيمار اهدا شد.
اكبر رضايي، عموي مهيار درباره ايــن حادثه تلخ به 
همشهري مي گويد: هنوز هم با گذشت چند روز باورش 
براي مان سخت است كه مهيار ديگر پيش ما نيست. ما 
او را خيلي زود از دست داديم و از آن روز تا حاال پدر و 
مادرش وضعيت روحي خوبي ندارند. او ادامه مي دهد: 
پزشكان اعالم كردند كه همه اعضاي بدن مهيار براي 
بيماران نيازمند قابل اســتفاده است. به همين دليل 
قلب، كليه ها و كبد او جداســازي و به 4بيمار نيازمند 
اهدا شــد. هرچند برادرم و همســرش عزادار فرزند 
13ماهه شان هستند اما قلب همه مان از اينكه مهيار 
كوچولو توانست فرشــته نجات 4بيمار نيازمند شود 

خوشحال است.

 بازداشت 2 همخانه 
در ماجراي 2مرگ مشكوك 

در 2 حادثه جداگانه، دختري 14ساله و پسري 
19ساله جانشان را از دست دادند و با دستور 
بازپرس جنايي، دختر و پسري كه همخانه آنها 

بودند بازداشت شدند.
به گزارش همشــهري، عصر جمعه به قاضي 
حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي تهران خبر 
رسيد كه دختري 14ساله به طرز مشكوكي 
جان باخته است. بررســي ها نشان مي داد كه 
دختر نوجوان مدتي قبل با پسري آشنا شده 
و قرار ازدواج گذاشــته و حتي بــا او همخانه 
شــده بود. به همين دليل مأموران به تحقيق 
از پسر جوان پرداختند و او گفت: متوفي بعد 
از خوردن ناهار به اتاق رفت تا بخوابد اما ديگر 
بيدارنشد. هرچه صدايش زدم جوابم را نداد. به 
اتاق رفتم و ديدم نفس نمي كشد. به اورژانس 
زنگ زدم و وقتي آمدند، مشــخص شد كه او 
فوت شــده اســت. وي ادامه داد: دختر مورد 
عالقه ام پيش از اين مــواد مصرف مي كرد اما 
مدت ها بود كه ترك كرده بــود.  علت مرگ 
دختر نوجوان مشخص نبود و بازپرس جنايي 
دستورداد تا جسد براي تعيين علت اصلي مرگ 
به پزشكي قانوني انتقال يابد. از سوي ديگر پسر 
جوان نيز بازداشت شــد تا اسرار مرگ دختر 

نوجوان آشكار شود.
هنوز چند ساعتي از اعالم اين گزارش نگذشته 
بود كه بارديگر تلفن قاضي حبيب اهلل صادقي به 
صدا درآمد. اين بار گزارش مرگ پسري 19ساله 
به او اعالم شد كه ماجراي آن تفاوت چنداني 
با ماجراي مرگ اســرارآميز دختــر نوجوان 
نداشت. پسر 19ساله هم ظهر جمعه به بستر 
خواب رفته بود تا اســتراحت كوتاهي كند اما 
بيدار نشده بود.  به دنبال اين اتفاق همخانه اش 
كه دخترجواني بود با دستور بازپرس جنايي 
بازداشت شــد. او در بازجويي ها گفت: با پسر 
جوان مدتي قبل آشنا شدم و چون تنها زندگي 
مي كرد مدتــي بود كه همخانــه اش بودم. او 
ورزشــكار بود و  بيماري خاصي هم نداشت و 
ظهر به اتاق رفت تا بخوابد. اما ديگر بيدار نشد و 

من وحشت زده به اورژانس زنگ زدم.
علت مرگ پسر 19ساله هم مشخص نبود كه 
با دستور قاضي براي مشخص شدن دليل فوت 
به پزشــكي قانوني انتقال يافت.از سوي ديگر 
دختر جوان نيز بازداشت شد تا معماي مرگ 

پسر ورزشكار فاش شود.

دليل گستردگي آتش سوزي در گمرك اسالم قلعه و سوختن صدها كاميون چه بود؟
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يك سال اســت كه اين مهمان ناخوانده 
همچنــان در زندگي همه وجــود دارد؛ تئاتر

ميهماني كه مشكالت ميزبانش را چندين 

برابر كرده؛ از وضعيت نابسامان اقتصادي گرفته تا بيكاري و 
تعطيلي در برخي از مشاغل. كرونا سرنوشت خيلي ها را 
تغيير داد و اميــد خيلي ها را نااميد كــرد. در اين ميان، 
هنرهاي نمايشي نيز از آن مصون نماند. تقريبا يك ماه ديگر 
سال تمام مي شود و حتي قرن هم تمام مي شود؛ قرني كه 
پايانش هم با كروناست، بايد ديد آغازش با چه همراه خواهد 

بود؛ آغازي كه شايد براي خيلي ها اميدواركننده نباشد، اما 
چاره اي جز داشتن اميد براي ادامه حيات وجود ندارد. حاال 
ديگر همه با اين كرونا به شكل هاي مختلف كنار آمده اند، در 
كنار هم زندگي مي كنند و تالش دارند كه گزندي به آنها 
نرسد. برخي سالن هاي نمايشي بعد از پايان جشنواره تئاتر 
فجر نيز فعاليت خود را آغاز كرده اند. گروه هاي نمايشي هم 
با توجه به مشكالت يك سال گذشته، تالش مي كنند كه 
حيات كاري شان ادامه پيدا كند؛ هر چند اين امر در ميان 
خيلي از گروه ها صدق نمي كند، اما بــاز هم گروه هايي 
هستند كه پا به ميدان گذاشته اند و مي خواهند جريان تئاتر 
همچنان جاري و ساري باشــد. سالن هاي دولتي در اين 
هفته هاي پاياني سال فعال تر از تماشاخانه هاي خصوصي 
هستند. تئاترشهر با ۴ نمايش فعاليت خود را ادامه مي دهد 
و قرار است در تاالر مولوي  3نمايش جديد روي صحنه 

بيايد.

ازگرگاسهاتاايوبخان
۴نمايش از بيست وسوم بهمن در تاالرهاي اصلي، چهارسو، 
قشقايي و سايه تئاتر شهر اجرا شد. اين درحالي است كه 
كارگاه نمايش مجموعه طــي روزهاي آينده ميزبان آثار 
نمايشي به صحنه رفته در جشنواره تئاتر عروسكي تهران 
– مبارك خواهد بود. در تاالر اصلي »گرگاس ها يا روز بخير 
آقاي وزير« به صحنه مــي رود. »ايوب خان« امير دژاكام 
هم در چهارســو روي صحنه مي رود. نمايــش دژاكام از 
نمايش هاي پربازيگر اين روزهاي كرونايي است. »ياماها« 

عنوان نمايش كهبد تاراج اســت كه از روز 23 بهمن ماه 
اجراي خود را در تاالر قشقايي از سر گرفته است. در تاالر 

سايه نيز »برونسي« مرتضي شاه كرم روي صحنه مي رود.

غربحقيقياينباردرمولوي
مركز تئاتر مولوي هم 3نمايش »غرب حقيقي«، »حاد« و 
»زندگي در النگ شات يا مرگ در كلوز آپ« را روي صحنه 
دارد. »غرب حقيقي« نوشته سم شپارد و كارگرداني اميد 
سعيدپور اجراي خود را از امروز )27 بهمن( در سالن اصلي 
آغاز مي كند.  »زندگي در النگ شات يا مرگ در كلوزآپ« 
محمدرضا مالكي نيز اجرايش را از امــروز آغاز مي كند. 
نمايش ديگر »حاد« ابراهيم عبدي بوده كه ساعت 19در 

سالن كوچك مولوي اجرا مي شود.

4نمايشدرمهرگان
در فاصله ۵ هفتــه مانده به پايان ســال هــم برخي از 
تماشــاخانه هاي خصوصي ميزبان نمايش ها مي شوند. 
مهرگان كه قبل از آغاز تئاتر فجر جز فعال ترين سالن ها 
بود اين بار هم ميزبان برخي از نمايش ها مي شود. »دوازده« 
حميدرضا ركني در سالن شماره يك مهرگان روي صحنه 
است. حسين حيدري پور هم تا هشتم اسفند »گاوميش« 
را در اين تماشاخانه روي صحنه مي برد. عزيزاهلل سرانجامي 
هم با »خرس« چخوف تا هفتم اســفند در مهرگان اجرا 
دارد. مريم جزيني هم از اول اسفند ماه »باغ آلبالو« چخوف 

را به مدت يك ماه روي صحنه دارد.

حظياندرسپند
در تماشاخانه ملك هم نمايش هاي »سرايدار« مهديس 
زارع و »همبازي« حامد شــيخي اجرا مي شود. پرديس 
ســپند هم ميزبان يكي از توليدات تئاتر مستقل است. 
مهدي كوشكي »حظيان« را تا 1۵ اسفند اجرا مي كند. 
نوفل لو شاتو هم ميزبان »هولودومور« تا 22 اسفند است. 
شانو هر شب ساعت 19، تا دهم اسفند ماه ميزبان »آدم ها 
گوشــت گرگ نمي خورند« فريد همداني است. در شانو 
نمايش »دقايقي از جنون« ايمان خرقاني هم اجرا مي شود.

شهرزادبازهمپركار
در تئاتر شهرزاد هم نمايش هايي چون »كالبدشكافي يك 
ذهن« اميد افشاري، »حصار« ياسمن نصرتي، »مختلفيم« 
آرمان شيرالي نژاد روي صحنه مي روند. علي پيله ور هم 
نمايش »دور از دســترس كودكان نگه داري شود«  را در 
شهرزاد به پايان مي رساند و عادل عزيزنژاد تا 1۵ اسفند 

»چرك« را در اين تماشاخانه روي صحنه دارد.

كمدياتولسوروندرايرانشهر
سالن سمندريان ايرانشهر هم تا 2۵ اسفند ميزبان نمايش 
»اتول ســورون« است. شــهروز دل افكار در اين نمايش 
كمدي، ورود نخستين اتومبيل به ايران در دوران قاجار را 
روي صحنه مي آورد. ميكائيل شهرستاني هم تا اول اسفند 
»لبخند باشكوه آقاي گيل« را در تماشاخانه سنگلج روي 

صحنه دارد.

نويسندگانايرانيدرگاليمار
 »عشــق ايراني« مجموعه اي از 

داستان هاي 17نويسنده  ايراني كتاب
است كه به انتخاب نسيم وهابي و 
عليرضا غالمي به زبان فرانســه در انتشــارات 

گاليمار منتشر شده است.
هوشــنگ مرادي كرماني)ايــران(، مهرنوش 
مزارعي)آمريــكا(، فرشــته مولوي)كانــادا(، 
شــهريار  چهل تن)ايــران(،  اميرحســن 
مندني پور)آمريــكا(، گيتــا گركاني)ايــران(، 
نهال تجدد)فرانســه(، جواد جواهري)فرانسه(، 
فريبا وفي)ايران(، نامدار ناصر)ســوئد(، نسيم 
وهابي)فرانســه(، پيمان اسماعيلي)استراليا(، 
ماريا تبريزپور)آلمان(، عليرضا غالمي)ايران(، 
امير خداوردي)ايران(، احمد حسن زاده)ايران( و 
نسيم مرعشي)ايران( نويسنده هايي هستند كه 

آثارشان در اين مجموعه آمده است.
مقدمه كتاب »عشق ايراني« را ژان كلود كري ير، 
نويسنده و فيلمســاز تازه درگذشته فرانسوي، 
نوشــته اســت. در بخش هايي از مقدمه كتاب 
آمده اســت »عشــق، برخالف برداشت رايج 
غربي، حسي نيســت كه به كسي داشته باشيم 
به قيمت دوست نداشتن يا دل بُريدن از ديگران. 
براساس آنچه از عطار و موالنا دريافته ام، عشق 
وضعيتي ســت كه اگر دچارش شويم رهايي از 
آن دشوار است... عشق ما را فرامي گيرد؛ عشق به 

كساني كه مي شناسيم يا نمي شناسيم يا مرده اند 
يا هنوز به دنيا نيامده اند؛ عشق به هر كس و هر 
چيز... و همه كار جهان بر همين مبناست؛ مبناي 
عشق. ادبيات فارســي دريافته كه فقط عشق 
مي تواند جهان را در دســتان قدرتمندش نگه 
دارد... و ]نوشته هاي[ نويسندگان ايراني تاييد 
مي كند كه با دريافت عشق است كه مي توانيم به 

دنياي حقيقي وارد شويم.«
نسيم وهابي و عليرضا غالمي، گردآورندگان اين 
مجموعه، مي گويند »عشق ايراني« تالشي بوده 
براي گرد هم آوردن 17نويسنده از 3نسل اخير 
داستان نويســان ايراني كه همچنان فعال اند. 
بيشتر داستان هاي كتاب پيش تر در جايي منتشر 

نشده اند و براي نخستين بار منتشر مي شوند.

رقابتنفسگيربچههايخورشيد
مجيديبراياسكار2021

نگاه نزديك به پرتعداد ترين و متنوع ترين فهرست 
فيلم هاي بين المللي اسكار

بــا مشخص شــدن فهرســت اوليه 
نامزدهــاي بخــش بهتريــن فيلم 
بين المللي اسكار2021 گمانه زني ها 
درباره بهترين فيلم هاي اين فهرست آغاز شده است. »كيليتون 
ديويس« نيز در ورايتي در مطلبي به بررسي فيلم هاي اين بخش 
و شانس هاي اول دريافت جايزه در بخش بهترين فيلم بين المللي 
اســكار پرداخته اســت. يكي از ويژگي هاي ايــن دوره، افزايش 
تعداد نامزدهاي جايزه اســكار در بخش بهترين فيلم بين المللي 
از 10فيلم به 1۵فيلم اســت. تعداد فيلم هايي كه از كشــورهاي 
غيراروپايي در رشــته بهتريــن فيلم بين المللي نامزد شــده اند 
براي نخســتين بار از كشورهاي اروپايي بيشــتر است؛ 3فيلم از 
آسيا، 3فيلم از آمريكاي التين و 2فيلم از آفريقا. در اين فهرست 
كشورهايي نيز حضور دارند كه براي نخستين بار نامزد حضور در 
بخش بهترين فيلم بين المللي اسكار شده اند. در كمال شگفتي اما 
برخي منتقدان شانس برنده شدن نامزدهاي كشورهاي دانمارك، 
بوســني هرزگووين، گواتماال، فرانسه و تايوان را بيش از سايرين 
ارزيابــي كرده اند. براســاس رتبه بندي فهرســت ورايتي، فيلم 
»بچه هاي خورشــيد« مجيد مجيدي در رده دوازدهم فهرست 
نامزدهاي بهترين فيلم بين المللی قرار گرفته و رقابت دشــواري 

براي كسب اسكار پيش روي خود دارد.

1-راندديگر
اين فيلــم بــه كارگرداني 
وينتربــرگ«  »تومــاس 
محصول كشــور دانمارك 
است. ســينماي دانمارك 
تا كنــون 12بــار در بخش 

بهترين فيلم بين المللي اســكار نامزد شــده و 3جايزه اسكار را 
از آن خود كرده  اســت. اين فيلم به داســتان ۴دوست آموزگار 
مدرسه مي پردازد. اين ۴دوست قصد دارند با انجام يك كار عجيب 
وضعيت زندگي خود را بهبود ببخشــند. مدز ميكلسن، توماس 

بوالرسن و ماگنوس ميالنگ در اين فيلم نقش آفريني كرده اند.

2-كجارفتيآيدا؟
»كجــا رفتــي آيــدا؟« اثر 
»جاسميال ازبانيچ« از كشور 
بوســني هرزگووين اســت. 
سينماي بوسني هرزگووين 
تا به حال 19بار براي حضور 

در اسكار ثبت نام كرده   كه از اين ميان يك بار در بخش بهترين فيلم 
بين المللي نامزد شده  و يك بار در اين بخش جايزه اسكار را از آن خود 
كرده  است. اين فيلم به داســتان »آيدا« مي پردازد كه به عنوان يك 
مترجم در دفتر سازمان ملل در شهر كوچك »سربرنيتسا« كار مي كند. 
زماني كه نيروهاي صرب بوسني اين شهر را تصرف مي كنند، خانواده 
آيدا نيز مانند هزاران شهروند بوسنيايي ديگر به دنبال پناهنده شدن در 
اردوگاه سازمان ملل هستند. ياسنا جوريچيچف عزالدين باجروويچ و 

بوريس لر، در اين فيلم بازي مي كنند.

3-اليورونا)زنيكهگريه
ميكند(

فيلم ال يورونا محصول كشور 
گواتماال به كارگرداني »خايرو 
بوســتامانته« است. گواتماال 
تا كنون دوبار براي شركت در 

اسكار ثبت نام كرده اما تا به امروز هيچ فيلمي از اين كشور نتوانسته 
نامزد دريافت جايزه اسكار شود. داســتان فيلم ال يورونا درباره يك 
جنايتكار جنگي مبتال به پارانوياست كه همسر وفادارش از او نگهداري 
مي كند، اما او پس از آنكه روح و جانش به تسخير ارواحي از گذشته 
درمي آيد، با مرگ رودررو مي شود. ماريا مرسدس كوروي، سابرينا د ال 

اوس و مارگاريتا كنفيك در اين فيلم نقش آفريني كرده اند.

4-دونفرازما
ايــن فيلم ســاخته »فيليپو 
منگتــي« ســاخته كشــور 
فرانسه است. سينماي فرانسه 
تاكنــون 66بــار نمايندگان 
خود را براي حضور در اسكار 

معرفي كرده كه از اين ميــان تا كنون ۴0فيلم از اين كشــور نامزد 
دريافت جايزه شــده اند و 12باز نيــز جايزه اســكار بهترين فيلم 
بين المللي به فيلم هاي فرانسوي اختصاص يافته  است. داستان اين 
فيلم درباره دو زن بازنشسته فرانسوي است كه رابطه دوستانه شان 
به دليــل اينكه ديگر نمي تواننــد آزادانه بــه آپارتمان هاي يكديگر 
رفت وآمد كنند، در معرض آزموني بزرگ قرار مي گيرد. باربارا سكووا، 

مارتينه شواليه و لئا دروكر، در اين فيلم نقش آفريني كرده اند.

5-يكخورشيد
فيلــم »يك خورشــيد« به 
كارگرداني »چونگ مونگ- 
هونگ« از كشور تايوان است. 
ســينماي تايوان تا به امروز 
۴۵فيلم به اسكار معرفي كرده 

كه از اين ميان فيلم هاي اين كشور 3بار نامزد دريافت جايزه اسكار و 
يك بار نيز برنده جايزه اسكار بخش بهترين فيلم بين المللي شده اند. 
داســتان اين فيلم درباره فروپاشــي يك خانواده به دليل انتظارات 
برآورده نشــده و وقوع يك تراژدي غيرمنتظره است. چين- هو وو، 

 اي- ون چن و سامانتا شو- چين كو در اين فيلم بازي كرده اند.

 برگزاري جشنواره اي كه قرار است 
اصلي ترين جشنواره رسمي وزارت ادبيات

فرهنگ و ارشــاد اسالمي در حوزه 
شعر باشــد و كوشــش براي بقاي آن و پرهيز از 
آسيب هاي احتمالي سبب شده است كه جشنواره 
شعر فجر در دوره پانزدهم به سراغ نام هايي برود 
كه دور از حاشــيه بوده اند. پرهيز از حاشــيه در 
بيانيه پاياني جشنواره نيز آمده است كه رويكرد 
جشنواره آشكار باشد و خيلي روشن نشان دهد 

چيزي براي پنهان كردن ندارد.
در عين حال، مرور نامزدها و برگزيدگان جشنواره 
پانزدهم حاكي از اين اســت جشــنواره به سراغ 
كساني رفته است كه اعتبارشان در حوزه ادبيات 
تنها به خاطر شعر نيســت و آثار ديگري در حوزه 
ادبيات دارند مثل نقد و تصحيح و پژوهش و... كه 
فارغ از سرودن شعر سبب اعتبارشان در جامعه 

ادبي امروز ايران شده است.
مثــال محمدرضا روزبــه كه مجموعــه »پرنده 
بي آســمان« او برگزيده بخش آزاد شده استاد 
ادبياتي اســت كه كتاب هاي او در تحليل شعر 
امروز منابع درسي دانشــگاهي بوده اند، حتي 
يكــي از كتاب هــاي او در بخش درباره شــعر 
)پژوهش( جشنواره امسال نامزد دريافت جايزه 
بوده اســت. ســيداكبر ميرجعفــري كه ديگر 
برگزيده بخش آزاد اســت، نيــز صاحب كتاب 
تحليلي »حرفــي از جنس زمــان« )تأملي در 
شعر انقالب اســالمي( و آثار ديگري در حوزه 
خاطره و روايت اســت. محمدرضــا تقي دخت 
)برگزيده بخش كالســيك( نيز بيشتر از اينكه 
به عنوان شاعر شناخته شــود پژوهشگر حوزه 
ادبيات و فلسفه بوده و بسياري او را با مقاله هاي 
تأمل برانگيز و دشــواري كه در حــوزه ادبيات 
نوشــته به ياد مي آورند. ســيدوحيد سمناني 
)شاعر شايسته تقدير بخش شعر كالسيك( نيز 
در سال هاي اخير مشــغول تصحيح ديوان هاي 
شاعران گذشــته بوده اســت. ناگفته نماند كه 
رويكرد هر ۴شاعر چه در قالب هاي سنتي و چه 

در شعر نو اعتدالي بوده است.

شاعرانوناشرانفراموششده
پرهيز از حاشيه سبب شده اســت كه جشنواره 
به سراغ شماري از شاعران و جريان ها نرود، چه 
پرهيز از حاشيه سبب محافظه كاري نيز مي شود. 
شاعراني كه آثارشان را ناشراني منتشر كرده اند 
كه وابسته به جريان مستقل و به تعبير اصطالحي 
جريان روشــنفكري محسوب مي شــوند، كمتر 
جايي در ميان نامزدها و برگزيدگان داشــته اند، 
چرا كه جشنواره همواره خوف اعتراض رسانه هاي 
جريان انقالبي را داشته اســت و انتخاب يكي از 
اين شاعران مي توانست جشــنواره را به حاشيه 

دچار كند.

توچراميجنگي؟
در جشنواره شــعر فجر و جايزه جالل آل احمد 
امســال روزنامه نگاران و اصحاب رسانه برترين 
شاعران و نويســندگان جنگ را انتخاب كردند. 
در فهرســت برگزيــدگان نام هايي مثــل قادر 
طهماسبي كه مثنوي شهادت او يكي از نمادهاي 
شعر جنگ است و محمدحســين جعفريان كه 
صاحب مجموعــه اي از بهترين شــعرهاي آزاد 
جنگ اســت و عبدالرضا رضايي نيا كه منظومه 
»فرشــته بفرســتيد« او يكي از درخشان ترين 
كتاب هاي جنگ در حوزه شــعر آزاد به شــمار 
مي رود و عليرضا قزوه كه مجموعه اي از بهترين 
شعرهاي جنگ را در قالب هاي گوناگون به ويژه 
غزل، از آن او اســت و محمدرضــا عبدالملكيان 
صاحب شــعرهاي جريان ســازي مثل »تو چرا 
مي جنگي؟« و »حماسه چهارده ساله« و »خيابان 
هاشمي« به چشم مي خورد، اگرچه نام شاعراني 
مثل بهزاد زرين پور و فرشته ساري و ديگر شاعران 

متفاوت جنگ در اين فهرست خالي است.

نفسهايشعردرروزگاركرونا
 يكي از بخش هــاي جنبي جشــنواره تجليل از 
شــاعراني بود كه چراغ شــعر را در شبكه هاي 
اجتماعــي روشــن نگــه داشــته اند و در ايام 
شــيوع كرونــا برنامه هايي در فضــاي مجازي 
برگزار كرده اند. اتفاقي شايســته كه جا داشــت 
جشنواره هاي ديگر نيز بدان توجه كنند و فعاالن 
شــبكه هاي اجتماعي را مورد توجه قرار دهند. 

محمودرضا اكرامي فر، مريم حائري، محمدكاظم 
كاظمي، محمد ميالن لك و محمدحسين نعمتي 
در بخش »نفس هاي شعر در روزگار كرونا« تجليل 
شــدند اما بعضي برنامه ها و نشست هاي ديگر از 
نظر برگزاركنندگان جشنواره دور مانده اند، مثل 
نشست مستقل شعر كيش كه در ماه هاي گذشته 
برنامه هاي بسياري را در اينستاگرام برگزار كرد و 
عماًل يك دور كامل تاريخ شعر امروز را در صفحه 
خود مرور كرد و در همين دوره كوتاه به مرجعيتي 
رسيده است كه هيچ شــاعري به دعوتش پاسخ 
منفي نداده است. جشــنواره مي توانست به آثار 
ديگري مثل پادكســت هاي تخصصي شعر نيز 
توجه كند و ســبب رونق فعاليت هاي اينچنيني 

در حوزه شعر شود.

جشنواره پانزدهم آخرين جشنواره شعر فجر است 
كه در دولت فعلي ذيل وزارت سيدعباس صالحي 
برگزار شده است. جشنواره شعر فجر تا سال آينده 
احتماال اتفاق هاي بسياري را به خود خواهد ديد كه 
شايد سبب تغيير رويكرد جشنواره و شيوه برگزاري 
و نوع انتخاب ها شود. حتي شــايد مديران بعدي 
وزارت ارشــاد اعتقادي به برگزاري جشنواره هاي 

گوناگون ذيل عنوان فجر نداشته باشند.

برگزيدگان
بخششعركالسيك

»دلم براي خزر شــور مي زند« ســروده سجاد 
حيدري قيري، انتشارات مركز فرهنگي ادبستان 

)برگزيده(

كتاب »نوَرهان« ســروده محمدرضا تقي ُدخت، 
انتشارات سوره مهر )برگزيده(

»مرور پنجره ها« سروده ســيدوحيد سمناني، 
انتشارات شهرستان ادب )شايسته تقدير(

شعرمحاوره
»چهارده شب« سروده مجيد صالحي، نشر شاني 

)شايسته تقدير(

شعرنو
كتاب »امان نامه« سروده سيداكبرميرجعفري، 

نشر قو )برگزيده(

كتاب »پرنده بي آســمان« ســروده محمدرضا 
روزبه، نشر آرياشهر )برگزيده(

دربارهشعر
»زندگي سعدي شــيرازي« نوشته جواد بشري، 

نشر خاموش )برگزيده(
»سّر ســخناِن نغِز خاقاني« نوشــته محمدرضا 

تُركي، انتشارات َسمت )برگزيده(

برگزيدگانبخــشويــژهدفاعمقدس
)بهترتيبحروفالفبا(

حسين اسرافيلي، مرتضي اميري اسفندقه، عباس 
باقري، عباس براتي پور، پرويز بيگي حبيب آبادي، 
محمدحســين جعفريان، عبدالرضــا رضايي نيا، 
قادر طهماســبي )فريد(، محمدرضا عبدالملكيان، 
عليرضا قزوه، عبدالجبار كاكايي، علي محمد مودب، 

يوسفعلي ميرشكاك و  سيمين دخت وحيدي

  تنها شعر مالك انتخاب برگزيدگان جشنواره پانزدهم شعر فجر نبوده 
و بيشتر منتخبان در حوزه هاي ديگري نيز صاحب اثر هستند فراتر از شاعر

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

زنده ماندن روي صحنه
تماشاخانه ها با پايان جشنواره سي ونهم، اجراهاي خود را از سر گرفتند
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   صنعا عجلــه اي براي 
مذاكره ندارد

مركــز تحقيقــات و پژوهش هاي عربي 
به عنوان يكي از مهم ترين مراكز علمي-
سياسي در جهان عرب با انتشار گزارش 
مفصلي به بررســي آخرين تحوالت يمن 
و ســناريوهاي پيش روي اين كشور در 
دوران بايدن پرداخته است. در اين گزارش 

آمده است: 
»با گذشت 6سال از جنگ يمن، همچنان 
جنبش انصاراهلل بر بخش هاي گسترده اي از 
خاك اين كشور، ازجمله صنعا سيطره دارد. 
اين در حالي اســت كه دولت به رسميت 
شناخته شده از سوي سازمان ملل )منصور 
هادي( با چالش هاي متعددي روبه رو است 
و حتي بر پايتخت انتقالي خود، يعني عدن 
نيز به طور كامل مسلط نيست. بنابراين و 
با توجه به تنش هاي ميان امارات با دولت 
هادي مي توان گفت انصاراهلل تمايل دارد 
پيش از ورود به هرگونه مذاكره احتمالي 
به پيشروي هاي ميداني خود ادامه دهد؛ 
پيشروي هايي كه محور اصلي آن در شهر 
نفتي مارب تعريف مي شود. انصاراهلل در اين 
شهر با نيروهايي روبه رو است كه از يك سو 
درگير نزاع هاي بي پايان داخلي هستند و از 
سوي ديگر، به تازگي حمايت نظامي آمريكا 

را نيز از دست داده اند«.

كيوسك

 برنامه هاي دولت بايدن براي 
پايــان دادن به جنگ يمن، گزارش

زودتر از آنچه انتظار مي رفت 
آغاز شده است. به گزارش شبكه العربيه، 
تيموتــي ليندركينگ، فرســتاده ويژه 
رئيس جمهور جديد آمريكا در بحران يمن 
طــي روزهــاي گذشــته مالقات هــاي 
فشرده اي با منصور هادي و ديگر رهبران 
يمني مستقر در رياض برگزار كرده است. 
همزمان با اين مالقات ها، نخستين مكالمه 
آنتوني بلينكن، وزير خارجه دولت بايدن با 
فيصل بن فرحان، همتاي سعودي وي نيز 
صورت گرفــت؛ مكالمه اي كــه در آن بر 
»ضرورت دســتيابي به راهكار سياسي و 
توقف درگيري هاي نظامي در يمن« تأكيد 

شده است.
از سوي ديگر، مارتين گريفيتس، نماينده 
دبيركل سازمان ملل در يمن كه به تندي 
از آخرين مواضع دولــت ترامپ در اين 
پرونــده انتقاد كرده بود حــاال بار ديگر 
از »فرصت بي نظير« بــراي پايان دادن 
به اين جنگ 6ســاله ســخن مي گويد. 
او هفته گذشــته و همزمــان با حضور 
نماينده ويژه بايدن در رياض، ســفري 
2روزه به عربستان ترتيب داده و با تمامي 
گروه هاي يمني مســتقر در اين كشور 
مالقات كــرد. گريفيتــس در پايان اين 
ســفر به شــبكه العربيه گفت: »شرايط 
براي دستيابي به راه حلي پايدار در يمن 
فراهم شده است چرا كه اكثريت مطلق 
جامعــه جهاني از توقف جنــگ در اين 
كشور حمايت مي كند.« اگرچه عربستان 
سعودي تا كنون موضع روشني در قبال 
اين تحركات نداشــته، اما دولت منصور 
هادي قويا از آن حمايت مي كند. هادي 
در جريان گفت وگوهاي خود با گريفيتس 
گفته است: احساس مي كنم دولت جديد 
آمريكا مهارت و توانايي بيشــتري براي 

كمك به فرايند صلح در يمن دارد.
به نوشته روزنامه الشرق االوسط، تيموتي 
ليندركينگ در سفر خود عالوه بر رهبران 
و گروه هاي يمني با برخي از شخصيت هاي 
مؤثر دولت ســعودي در پرونده يمن نيز 
رايزني داشــته اســت؛ ازجمله خالد بن 
سلمان )برادر وليعهد و معاون وزير دفاع( 
و همچنين محمد آل جابر )سفير عربستان 
در يمن(. نشريه فارين پاليسي به نقل از 
منابع آگاه در دولت آمريكا مي نويســد: 
ليندركينگ حامل پيامي مهم از ســوي 
بايدن براي عربستان ســعودي مبني بر 
ضرورت پايان دادن به جنگ بوده اســت. 

در اين پيام، داليل توقف حمايت نظامي 
آمريكا از عمليات  عربستان در يمن تشريح 
شده و بر جديت دولت آمريكا براي خاتمه 
جنگ نيز تأكيد شده است. گفته مي شود 
مرحله دوم از برنامه  ســفرهاي منطقه اي 
ليندركينگ به مذاكره مستقيم با جنبش 
انصاراهلل مربوط مي شــود؛ مذاكراتي كه 
هنوز روشــن نيست در مســقط برگزار 

خواهد شد يا صنعا.

تشديد حمالت نظامي انصاراهلل
با وجــود تمــام رايزني هــا و تماس هاي 
صورت گرفته، فعال تمايلي براي پذيرش 
سياست هاي جديد آمريكا در سوي ديگر 
اين معادله، يعني صنعا ديده نمي شــود. 
جنبش انصــاراهلل ظرف 3روز گذشــته 
پيام هاي ميداني مهمي را براي سعودي ها 
ارسال كرده است؛ از حمالت پهپادي به 
فرودگاه  ابها در جنوب عربستان گرفته تا 
تشديد درگيري هاي زميني در شهر مارب 
)مهم ترين منطقه نفتي در شــرق يمن(. 
همچنين پدافند هوايي عربستان نيز در 
روز پنجشنبه، يك موشــك بالستيك را 
كه به سوي پايگاه نظامي خميس مشيط 
شليك شده بود، رهگيري و ساقط كرده 

است.
مجموعــه اين حمــالت، انتقــادات تند 

تحليلگــران و رســانه هاي ســعودي و 
اماراتي از رويكرد دولــت بايدن در قبال 
بحران يمن را به دنبال داشته است. براي 
مثال عبدالخالق عبداهلل، مشــاور پيشين 
وليعهد ابوظبي در صفحــه توييتر خود 
نوشــت: تصميم بايدن براي خارج كردن 
نام انصاراهلل از ليســت تروريسم، مواضع 
اين گروه را تندتر كرده اســت. همچنين 
روزنامه الشرق االوســط در گزارش اصلي 
خود با اشــاره به شكســت ادوار پيشين 
مذاكرات يمن در استكهلم و ژنو مي نويسد: 
عقب نشيني دولت جديد آمريكا از تصميم 
ترامپ براي افزودن نام انصاراهلل به ليست 
گروه هاي تروريستي، بحران يمن را بيش 
از پيش پيچيــده كرده اســت. حمالت 
روزهاي اخير، همزمان با ســفر مقامات 
آمريكا و ســازمان ملل به رياض نشــان 
مي دهد ايــن گروه پيام صلــح و مذاكره 
را به معناي ضعف در جبهــه مقابل تلقي 
كرده و بر دامنه فشــارها و حمالت خود 

مي افزايد.
به رغم تمام انتقادات مطرح شده در سطح 
رسانه هاي عربي )انتقاداتي كه بعيد نيست 
در ديدارهــاي محرمانه توســط مقامات 
ارشد سعودي نيز بيان شده باشد(، به نظر 
نمي رسد سياست هاي بايدن، دست كم در 
مرحله كنوني تغييري داشته باشد. جك 
ساليوان، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور 
آمريكا هفته گذشته يادآور شد: رسيدگي 
به پرونده هســته اي ايران و جنگ يمن 
در اولويــت فوري سياســت هاي ما براي 

خاورميانه قرار دارد.

سقوط ريال و بحران اقتصادي
همزمان با تشــديد تالش هاي ديرهنگام 
براي پايان دادن به يكي از غيرانساني ترين 
بحران هاي نظامي جهان در يمن، وضعيت 
اقتصادي اين كشــور روزبه روز وخيم تر 
مي شــود. ريال يمن طي ماه هاي گذشته 
سقوط بي ســابقه اي را تجربه كرده است؛ 
سقوطي كه گفته مي شود ريشه در ناتواني 
دولت منصور هــادي از كنترل قيمت ها 
و البته فســاد حكومتي دارد. به گزارش 
شــبكه الجزيره، ارزش هر دالر آمريكا از 
500ريال به بيش از 800ريال رســيده 
اســت؛ رقمي كــه پيش بيني مي شــود 
به زودي از مرز هزار ريــال نيز عبور كند. 
همزمان با اين ســقوط بي سابقه، شوراي 
امنيت ســازمان ملل در گزارشي، دولت 
منصور هادي و بانــك مركزي عدن را به 
اجراي عمليات پولشــويي سازمان يافته 
متهم كرده است. تمام اينها در حالي است 
كه ارزش ريال در صنعا مقابل دالر آمريكا 

تغييري نداشته است.

 فشارهاي دولت بايدن به بازيگران بحران يمن براي پايان دادن 
به جنگ 6 ساله اين كشور آغاز شده است

شمارش معكوس براي پايان جنگ يمن

نيويورك تايمز تصوير 7 سناتور جمهوريخواه 
را كه عليــه حزب خود شــورش كردند و در 
جريان اســتيضاح ترامپ در كنار دمكرات ها 
قرار گرفته اند، در صفحه اول خود منتشــر 
كرده است. سوزان كالينز، ليسا مركوفسكي، 
ميت رامني، بن ســاس، بيل كاسيدي و پت 
تومي به اســتيضاح دونالد ترمپ راي مثبت 
دادند. ميت رامني، يكي از سرشــناس ترين 
آنها، بعد از اســتيضاح در پستي توييتري بار 
ديگر تاكيد كرد كه ترامپ مســئول حمله به 
كنگره و آشفتگي انتخابات آمريكا بوده و اليق 

استيضاح بوده است. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

افزايش خشونت عليه زنان غزه 
و كوتاهي پليس

فشار اسرائيل بر رهبران 
فلسطين

شورش 7 سناتور عليه ترامپ

روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود 
به معضل افزايش خشونت هاي خانوادگي در 
نوار غزه و خأل قانوني بــراي حمايت از زنان 
پرداخته است. به نوشــته اين روزنامه، طي 
يك سال گذشته زنان غزه نزديك به 2هزار 
شكايت در مورد خشــونت هاي فيزيكي در 
دادگاه هاي غزه به ثبت رســانده اند. با وجود 
آنكه رشــد آمار شــكايت هاي قانوني در 
اين زمينه اميدوار كننده اســت اما واكنش 
دستگاه هاي قانوني و پليسي به اين شكايت ها 

رضايت بخش نيست.

جروزالم پست از تصميم دولت بنيامين نتانياهو 
براي تحريم سران تشكيالت خودگردان فلسطين 
خبر داده اســت. اين تصميم پس از آن اتخاذ 
شــده كه ديوان كيفري بين المللي اعالم كرد 
صالحيت رسيدگی به پروندۀ جنايات جنگی در 
سرزمين های فلسطينی را دارد. به اين ترتيب 
با وجود مخالفت های اســرائيل، راه برای انجام 
تحقيقات در اين رابطه هموار شده است. اسرائيل 
كه عضو اين ديوان نيست، پيش از اين صالحيت 

آن را در رسيدگی به اين پرونده رد كرده بود.

جهان نما

 كابوس پسا برگزيت در انتظار انگليس

بسياري از كشورهاي جهان سال 2021 را فرصتي براي عبور از بحران 
كرونا و بازگشت به رشد اقتصادي پيش از فراگير شدن اين ويروس 
به شمار مي آورند؛ ويروسي كه توليد، خدمات عمومي و گردشگري 
را در سراسر جهان كاهش داده و ركودي بي سابقه را بر اقتصادهاي 
قدرتمند جهان تحميل كرد. حاال از كشورهاي آسيايي گرفته تا اروپا، 
آمريكا و حتي خاورميانه چشــم اميد به سال جديد دوخته اند تا هر 
يك به ميزان ظرفيت ها و توانايي  هاي خود بار ديگر رونق اقتصادي 
را تجربه كنند. در اين ميان اما شرايط انگليس متفاوت است چراكه 
نگراني هاي اقتصادي اين كشور با فرارسيدن سال 2021 نسبت به 
گذشته بيشتر هم خواهد شد؛ نگراني هايي كه ريشه در »برگزيت« يا 

همان خروج از اتحاديه اروپا دارد.
البته دولت انگليس طي يك سال گذشــته تمام توان خود را به كار 
بسته تا نگراني شركت هاي داخلي براي مرحله پسابرگزيت را كاهش 
دهد. نتيجه اين تالش ها، توافقي 1200صفحه اي بود كه پس از 9 ماه 
مذاكره، در شب سال نو ميالدي توسط بوريس جانسون، نخست وزير 
انگيس به امضا رسيد. به گفته جانسون، اين توافق با هدف جلوگيري از 
»هرج و مرج اقتصادي« تنظيم شده و امتيازات مهمي را براي انگليس 
تضمين مي كند؛ امتيازاتي ازجمله تجارت با كشورهاي اتحاديه اروپا 
»بدون وضع ماليات هاي گمركي«. با اين حال روشن است كه اقتصاد 
انگليس در يك ســال آينده شاهد مشــكالت فراواني خواهد بود؛ 
مشكالتي كه در متن توافق مورد نظر پيش بيني نشده و يا راهي براي 

پيشگيري از آنها وجود نداشته است.

انگليس در محاصره نامرئي

براساس پيش بيني بلومبرگ، ميانگين رشد اقتصادي انگليس طي 
يك دهه آينده معادل 50درصد از رشد اقتصادي است كه اين كشور 
مي توانست درصورت باقي ماندن در اتحاديه اروپا داشته باشد. البته 
اين پيش بيني بدون درنظر گرفتن معضالت طوالني مدت ناشــي از 
بحران كرونا بوده است. از ســوي ديگر يكي از مشكالت بزرگ پيش 
روي انگليس به شــركت هاي خارجي مربوط مي شود كه تا پيش از 
برگزيت، محصوالت خود را در داخل انگليس توليد و سپس به نقاط 
مختلف اروپا صادر مي كردند. قوانين تجارت داخلي اتحاديه اروپا اين 
امكان را در اختيار شركت هاي 26كشور عضو اين اتحاديه قرار مي داد 
تا با استفاده از تسهيالت قانوني چشمگير و ديگر ظرفيت هاي مثبت، 
نظير نيروي كار ارزان تر يا زيرساخت هاي مناسبت تر به نتايج بهتري 
در توليدات خود دست يابند. حاال با خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
هيچ چشم انداز روشني پيش روي اين شركت ها قرار ندارد و مشخص 
نيست آيا با شرايط قانوني و مالي جديد قادر به ادامه حيات اقتصادي 

خود هستند يا نه؟
البته براي روشن شدن تمام مشكالت پيش روي انگليس نيازي به 
گذشت زمان نيست چراكه همين حاال نشانه هايي از اين مشكالت 
نمايان شده است. براي مثال مي توان به معطل ماندن هزاران كانتينر 
حاوي مواد صادراتي انگليس در بندر دوور به مدت 2روز اشاره كرد. 
اين حادثه بي سابقه در  ماه دسامبر 2020 و به دليل تعطيلي مرزهاي 
فرانسه پس از انتشــار گونه جديد ويروس كرونا رخ داد. بايد توجه 
داشــت كه قوانين داخلي اتحاديه اروپا بــراي واردات و صادرات در 

دوران كرونا نسبت به قوانين خارجي اين اتحاديه متفاوت است.
دولت انگليس تاكنون تالش كرده مشكالتي از اين قبيل را با مداخله 
فوري و در اختيار گذاشــتن برخي تسهيالت موقت و استثنائي مهار 
كند. براي مثال مشــكالت به وجود آمده براي واردات مواد غذايي و 
سبزي از آلمان به انگليس با انتقال اين مواد از طريق خطوط هوايي 
لوفتهانزا در  ماه ژانويه حل شده است. اما بدون شك چنين راه حل هايي 
مقطعي بوده و نمي توان به طور دائم براي حل مشــكالت به آنها اميد 
داشت. مجموعه اين عوامل نشان مي دهد انگليس با خروج از اتحاديه 
اروپا در محاصره اي نامرئي قرار گرفته است؛ محاصره اي كه براي خروج 

از آن هزينه سنگيني پرداخت خواهد كرد.

نگراني هاي بخش خودرو
صنايع خــودرو انگليس ازجمله نخســتين واحدهــاي اقتصادي 
به شمار مي روند كه نسبت به نتايج برگزيت ابراز نگراني كرده بودند. 
به نوشــته بلومبرگ اين واحدها تا كنون بيش از يك ميليارد دالر 
به منظور كسب آمادگي براي ورود به شرايط جديد هزينه كرده اند؛ از 
پيش بيني افزايش هزينه هاي تجارت گرفته تا ذخيره سازي  قطعات 
 BMW يا PSA و... از سوي ديگر شــركت هاي بزرگي نظير گروه
مذاكرات جداگانه اي را با واردكنندگان اروپايي با هدف دســتيابي 
به تسهيالت و تضمين هاي بيشتر آغاز كرده اند؛ مذاكراتي كه البته 
روشن نيست نتايج آن تا چه اندازه به انتظارات اين شركت ها نزديك 
باشــد. در اين زمينه مشكالت مشــابهي نيز براي توليدكنندگان 
خارجي خــودرو در انگليس وجــود دارد. ازجمله شــركت ژاپني 
»نيسان« كه از دهه 90ميالدي با هدف دستيابي به بازارهاي اروپا، 
يكي از بزرگ ترين كارخانه هاي خارجي خود را در شهر ساندرلند در 
شمال شرق انگليس تاسيس كرد و حاال با چالش هاي بي سابقه اي 

براي تداوم حضور خود در قاره سبز روبه روست.
عالوه بر اينها مي توان از بخش بانكي به عنوان يكي ديگر از بازندگان 
برگزيت، دست كم طي ســال هاي محدود آينده نام برد. بانك ها و 
مراكز مالي انگليس اكنون بســياري از حقوق و تسهيالت پيشين 
براي همكاري هاي پولي در سطح اتحاديه اروپا را از دست داده اند. 
همچنين بخــش خدمات و نيــروي كار كه 80درصــد از اقتصاد 
انگليس را تشــكيل مي دهد نيز براي حضور در بازارهاي اروپايي با 
چالش هاي بي سابقه اي روبه رو مي شود. به نوشته بلومبرگ، كاهش 
ســهم انگليس از منابع دريايي و ماهيگيري در آب هاي اروپا هم از 
ديگر خسارت هاي اين كشــور در برگزيت به حساب مي آيد. ايان 
چيچاير، رئيس سابق بانك باركليز انگليس با اشاره به اين بحران ها 
مي گويد: توافق مورد نظر دولت انگليس حتما بخشي از خسارت هاي 
احتمالي را مهــار مي كند اما بدون شــك، چالش هاي اصلي براي 
شركت ها و مؤسســات مالي انگليس به مرور زمان نمايان خواهد 
شد؛ چالش هايي كه به نظر مي رســد حمايت دولتي براي مقابله با 

آنها وجود ندارد.

تكذيب مرگ رهبر طالبان
روزنامه »هشــت صبح« 
افغانســتان روز گذشته با 
انتشــار خبري مدعي شد 
مال هبــت اهلل آخوندزاده، 
رهبر طالبان كشــته شده 
اســت. اين روزنامه علت 
كشته شــدن مال هبت اهلل 
را انفجــار يــك خودروي 

بمب گذاري شده در شــهر كويته پاكستان 
اعالم كرد. همچنين به ادعاي روزنامه هشت 
صبح، عالوه بر رهبر طالبان، رئيس سازمان 
اطالعات و مســئول مالي اين ســازمان نيز 
در انفجــار كويته به قتل رســيده بودند. اما 
اين خبر كه جنجال گســترده اي در سطح 
رسانه هاي منطقه اي به پا كرده بود، به فاصله 

كوتاهي از سوي ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي طالبان 
تكذيب شــد. مجاهد با 
صــدور بيانيــه اي اعالم 
كرد: رهبر مــا در كويته 
زندگــي نمي كند كه اين 
حادثه بــراي او رخ داده 
باشد. او همچنين تأكيد 
كرد: انتشار اين خبر دسيسه اي براي تحت 
فشار قرار دادن طالبان است. اين نخستين بار 
نيست كه رسانه ها به نقل از منابع ناشناس، 
اخباري را مبني بر مرگ رهبر طالبان منتشر 
مي كنند. پيش از اين نيز خبرگزاري رويترز 
مدعي شده بود مال هبت اهلل در جريان حمله 

آمريكا به قتل رسيده است.

وعده بازگشت ترامپ
دونالد ترامپ يك روز بعد از مختومه شدن پرونده استيضاحش 

در كنگره، وعده بازگشت به صحنه سياسي آمريكا داد

دونالد ترامــپ كه ديگــر بايد كم كم 
به عنوان »رئيس جمهور پيشين« عادت 
كرده باشــد، ديروز خرسند از به نتيجه 
نرسيدن تالش دمكرات ها براي استيضاحش در مجلس سنا، اين اقدام را 
»توطئه اي تاريخي« خواند و به هوادارانش گفــت كه به زودي بار ديگر به 
صحنه سياسي آمريكا باز خواهد گشت. ترامپ با انتشار بيانيه اي گفت كه 
جنش سياسي »زيبا، وطن پرستانه و تاريخ« او براي بزرگي آمريكا تازه آغاز 
شده اســت. او خطاب به هوادارانش گفت: »طي ماه هاي آينده حرف هاي 
بيشتري دارم كه با شــما خواهم گفت. من بي صبرانه منتظرم در كنار شما 
اين راه را ادامه دهم.«  دونالد ترامــپ متهم بود كه با طرح ادعاي تقلب در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا و اصرار بر آن بدون ارائه هيچ گونه شواهد 
محكمه پسندي، هواداران خود را عليه مسئوالن انتخاباتي در ايالت هاي 
مختلف و اعضاي كنگره شورانده و در نهايت هم در روز ششم ژانويه )17دي(، 
آنها را براي حمله به ساختمان كنگره تحريك كرده است. طبق قانون پرونده 
استيضاح او ابتدا در مجلس نمايندگان مورد برسي قرار گرفت. با توجه به 
برتري دمكرات ها در مجلس نمايندگان، استيضاح او تأييد و به مجلس سنا 
ارسال شد. در مجلس سنا اگرچه 7سناتور جمهوريخواه در كنار دمكرات ها 
قرار گرفتند، اما همانطور كه انتظار مي رفت دمكرات ها نتوانستند حدنصاب 
دوسوم را براي استيضاح ترامپ به دست آورند. 57نفر به استيضاح او رأي 
مثبت دادند و 43نفر رأي منفي. قانون به نمايندگان كنگره اجازه مي دهد 
يك رئيس جمهور را حتي پس از اتمام دوره حضورش در قدرت، اسيتضاح 
كنند. استيضاح در اين چارچوب، به معناي بررسي تخلفات رئيس جمهور و 
صدور رأي است. رئيس جمهوري كه استيضاح شود، ديگه نمي تواند وارد 
هيچ كار دولتي شود. بر همين اساس، دمكرات ها قصد داشتند با استيضاح 
ترامپ، مانع حضور دوباره او در قدرت شوند؛ خواسته اي كه راه به جايي نبرد.

آينده سياسي ترامپ
نتيجه رأي گيري در سنا و بيانيه  صادر شده از ســوي ترامپ تنها يك 
معني دارد و آن اين اســت كه قرار نيست او به ســنت روساي جمهور 
پيشين آمريكا از صحنه سياسي اين كشــور محو شود. ترامپ سومين 
رئيس جمهوري است كه در تاريخ آمريكا استيضاح مي شود، اما نخستين 
آنهاست كه 2بار كارش به استيضاح كشيده مي شود. همچنين تاكنون 
سابقه نداشته كه رئيس جمهور بعد از ترك كاخ سفيد، پرونده استيضاحش 
در كنگره بررسي شود. اين بي آبرويي ها اما براي ترامپ بي معناست و او 
همانطور كه گفته قصد ندارد به اين راحتي ها از صحنه سياســي به در 
شود. به اعتقاد بسياري، ادامه حضور ترامپ 74ساله در صحنه سياسي 
به معناي تالش او براي حضور در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري در 
سال2024 است. البته انتخابات كنگره در سال2022 هم در پيش است و 
احتماال بســياري از هواداران ترامپ براي رأي دادن به نامزدهاي حزب 
جمهوريخواه منتظرند ببيند او چه كسي را تأييد خواهد كرد؛ هواداراني كه 
اكنون حدود 74ميليون نفر هستند. وعده ترامپ براي بازگشت مي تواند 
شامل ماندن در ميدان سياست براي انتقام گيري از دشمنان هم باشد. 
7ســناتور جمهوريخواهي كه در كنار دمكرات ها ايستادند و در اقدامي 
تاريخي به اســتيضاح او رأي مثبت دادند، مهم ترين كساني هستند كه 
ترامپ بدون شك در پي انتقام گيري از آنها خواهد بود. اما جالب آنجاست 
كه اينها افرادي هستند كه اعالم كرده اند ديگر قصد حضور در انتخابات 
را ندارند و با پايان دوره نمايندگي شــان كنگره را ترك خواهند كرد. در 
مقابل، آنهايي كه به استيضاح رأي منفي دادند، افرادي هستند كه هنوز 
آرزوهاي زيادي در صحنه سياسي آمريكا دارند. به عبارت ديگر، آنها به 
صحنه گرداني سياسي ترامپ در انتخابات آينده معتقدند و احتماال بعد از 

اين، منتظر حمايت هاي او هم خواهند بود.

   تحليل: حزب جمهوريخواه در چنگ ترامپ
رأي اعضاي جمهوريخواه مجلس سنا در حمايت از ترامپ نشان داد كه هنوز 
بسياري هســتند كه معتقدند او قدرتمند است و مي تواند در فضاي سياسي 
آمريكا تعيين كننده باشــد. به عبارت ديگر، آنها هنوز ترامپ را اسب برنده 
مي دانند و حاضرند روي او شــرط ببندند. همه 43جمهوريخواهي كه عليه 
اســتيضاح رأي دادند و باعث شكست آن شــدند مي دانند كه ترامپ بارها 
براي پيشبرد اهدافش دروغ گفته، از قدرت سوءاستفاده كرده و هوادارانش 
را براي حمله به كنگره تحريك كرده اســت، اما ترس از دست دادن كرسي 
نمايندگي باعث شــده تا در كنار ترامپ بايستند. آنها مي دانند كه ترامپ در 
ميان طرفداران حزب جمهوريخواه هنوز هم محبوبيت بااليي دارد و به راحتي 
مي تواند در انتخابات سال2022، از رقيب آنها حمايت و زمينه شكست شان را 
فراهم كند. چند روز بعد از حمله به ساختمان كنگره، نتايج يك نظرسنجي 
انجام شده از سوي رويترز نشان مي داد كه 70درصد جمهوريخواهان همچنان 
ترامپ را تأييد مي كنند. طبق همين آمار و ارقام است كه سناتورهاي كنگره 

ترجيح داده اند، سمت او بايستند 
تا آينده سياســي خود را 
تضمين كرده باشند. حزب 
جمهوريخواه بدون حمايت 

ترامپ، دست كم براي 4سال 
پيش رو، نمي تواند پيروز هيچ 
انتخاباتي باشد؛ واقعيتي كه 

سران حزب با رأي اخير خود 
براي تبرئه او نشان دادند از آن 

آگاهند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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واكنشهابهخبرمقابلهبااينترنتماهوارهاي
صحبت هاي  رئيس مركز ملي فضاي مجازي، درباره اينكه كارگروهي در مركز 
ملي فضاي مجازي براي مواجهه با خدمات اينترنت ماهواره اي تشــكيل شده 
با واكنش هاي زيادي در شــبكه هاي اجتماعي روبه رو شــد. او گفته اســت كه 
براي مواجهه با اين فناوري بايد به چند راه حل انديشــيد.اين خبر واكنش هاي 
زيادي را در شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت.اشكان نوشت: ضمن يادآوري 
تجربه هاي بســيار موفق، مقابله با ماهواره و ويدئو و الخ، نتيجه مشابهي در اين 

زمينه پيش بيني و برايتان موفقيت همان شكلي را آرزومندم!
حميد ضيايي پرور، روزنامه نگار هم نوشــت: تا ســال 93 تنها ابــزار برخورد با 
ســايت هاي غيرمجاز، فيلترينگ بود، از زماني كه 3G آمد و ســرعت از سقف 
128 كيلوبايت فراتر رفت فيلتركردن تنها باعث كندي ســرعت اينترنت كاربر 
شــد، اما ديگر مانعي براي كاربر نبود؛ حاال فيلترينگ از حيز انتفاع خارج شده 
است.شهرام شريف هم به اين موضوع نگاه انتقادي داشــت: آغاز نبرد اينترنت 
ماهواره اي - شبكه ملي اطالعات. ايجاد دوگانه و تقابل اين دو به ضرر همان شبكه 

ملي اطالعات است، خود دانيد.

مسموميتپرندگانميانكاله

خبر مســموميت و تلف شــدن پرندگان در ميانكاله واكنش هاي زيادي را در 
شبكه هاي مجازي به همراه داشته اســت. رامبد جوان هم با انتشار اين عكس 

ناراحتي خود را از اين اتفاق ابراز كرده است.

كابلدرروزعاشقان
ولي آرين، فعال و روزنامه نگار افغانستاني عكســي از روز عاشقان در كابل را در 

توييترش منتشر كرده است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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وضعيــت آموزش و پــرورش فعلي 
كــودكان و نوجوانان مــا در دوره 
پاندمي كرونا بسيار اسفبار است؛ 

تــا جايي كه به نظر مي رســد 
در آينده اي نــه چندان دور، 
شاهد دانش آموزاني با انواع 

اختالالت جسمي، رواني 
و رفتــاري خواهيــم بود. 

مشكالت جسمي اي ازجمله اضافه وزن، ديابت، چربي 
خون و انواع مشكالت اســتخوان بندي و ستون فقرات 
به دليل نشســتن زياد پشــت ميز كامپيوتر و خوردن 
انواع تنقالت مضر مثل چيپس و ديگر اســنك ها حين 
 بازي هاي الكترونيكــي يا حتي كالس هــاي مجازي،

 بی تحركی، ســاعت ها و روزها ماندن در منزل و تغيير 
ســاعات خواب و الگوي خواب از خواب ســالم شــبانه 
به خواب نامناســب روزانه و بيدار ماندن هاي شــبانه تا 
ديروقت به اين اختالالت دامن مي زند. همچنين عالوه 
بر تعطيلي مدارس و باشگاه هاي ورزشي كه خود موجب 
بي تحركي و گوشــه گيري و منزوي شدن دانش آموزان 
شده است، استفاده  آنها از گوشــي تلفن همراه يا تبلت 
به دليل نحوه آموزش، خيلي بيشــتر شده و زماني را كه 
در دوران قبل از كرونا، دانش آموزان به دليل دور بودن از 
خانه و حضور در مدرسه، از وسايل الكترونيكي دور بودند، 
 ديگر هم اكنون ندارند و دائما مشغول كار با اين وسايل

 هستند.
 از سوي ديگر متأســفانه دانش آموزان ما به دليل نبودن 
در مدرسه و نداشتن تعامل با همساالن، از بخش مهمي 
از يادگيري مهارت هاي ارتباط اجتماعي كه در مدرسه 
انجام مي شد، محروم شــده اند. همچنين الگوي ارتباط 
دانش آموزان با آموزگاران كامال تغيير كرده و از ســوي 
ديگر رابطه مادر و كودك هم به دليل فشارهاي ناشي از 
كمك در تعليم فرزندان، تخريب شده و فشارهاي حاصل 
از تخريب اين ارتباط به سالمت روان مادران آسيب وارد 
مي كند و باعث ايجاد سوء رفتاربا همسر و فرزندان ديگر 

هم خواهد شد.  
 اين مشكالت بر كل سيستم خانواده تأثير  بسيار سوئی 
خواهد داشــت. از اين رو الزم اســت براي مديريت اين 
مسائل مشاوران و روانشناســان براي والدين پكيج هاي 
آموزشــي تهيه كنند. چنين اقدامي يكي از راهكارهاي 
مناسب براي درمان مشــكالت و پيشگيري از مشكالت 
آينده در اين زمينه محســوب مي شود. والدين نيز الزم 
است با روانشناسان و مشــاوران كودك و خانواده، براي 
دريافت راهبردهاي الزم در تماس باشــند. چون به هر 
حال ما با مشــكل پاندمي همچنان روبه رو هســتيم و 
نمي توان براي حل اين مشكالت، مدارس را باز كرد، پس 
تنها كاري كه مي توان كرد، آموزش شيوه هايي مناسب 
براي پيشگيري از به وجود آمدن پيامدهاي سوء اين مدل 
آموزش در اثر الگوهاي اشــتباه سبك زندگي در دوران 
كرونا و درمان مشكالتي اســت كه تا كنون به دليل اين 

شيوه آموزش به وجود آمده است.

فرزانهتمرچييادداشت
روانشناس و مشاور خانواده

بمبئي: مجرمي هندي كه براي به چالش كشيدن پليس 
مشهور شــد و از ســال 2013 ميالدي تا به حال خود را 
غيرقابل دستگيري معرفي مي كرد، سرانجام به دام پليس 
افتاد. به گــزارش اينديا تودي، او كــه در هند به خوپدي 
مشهور است گفته بود حتي خدا هم مرا پيدا نخواهد كرد. 
در طول اين سال ها بسياري از مأموران پليس هند سارقاني 
را كه در سن و سال خوپدي)25ساله( بودند با انگيزه پيدا 

كردن او دستگير مي كردند.

نيويورك: توييتــر آمازون روز جمعه تصوير يك پســر 
7ســاله را به نام برديا  با رزومه استثنايي اش منتشر كرد 
كه مي خواهد جاي جف بزوس، رئيس فعلي راكه 10روز 
پيش گفت كناره گيري خواهد كرد بگيرد. در شبكه هاي 
اجتماعي آمده كــه اين كودك ايراني اســت. به گزارش 
اينديپندنت، برديا در رزومه اش مي گويد يك رهبر خوب 
اســت و »ايده هاي خالقانه اي« براي آمازون دارد كه آن 

شركت را بهتر خواهد كرد.

نيوجرســي: كارآگاهان پليس، قاتل آمريكايي را از روي 
ايموجي كه با گوشي مقتول)پدرش( فرستاده بود، شناسايي 
كردند. به گزارش اينسايدر، پس از ناپديد شدن مردي 53ساله 
در سال2019ميالدي، دختر او چندي پيش پيغامي از سوي 
او دريافت كرد كه بالفاصله متوجه شد اين پيغام از طرف او 
فرستاده نشده است. اين دختر به كارآگاهان گفت كه ايموجي 
كم كاربردي كه او دريافت كرده هيچ گاه از طرف پدرش ارسال 

نمي شد و بالعكس برادرش مدام از آن استفاده مي كند.

قاهره: مصر قوانين جديدي اعالم كرده است كه طبق آن 
هر كس آثار باستاني اين كشور را به سرقت ببرد با حبس 
ابد و جريمه اي بين يك تا 5ميليون پوند مصري)معادل 65 
تا بيش از 300هزار دالر آمريكا( مواجه خواهد شد. مجله 
انگليسي زبان »ايجيپت تودي« ضمن انتشار اين خبر گفت 
اين بخشي از تغييراتي است كه مصر در قانون آثار باستاني 
خود ايجاد كرده است تا ازآمار باالي سرقت آثار باستاني 

اين كشور بكاهد.

مجازاتجديدبرايسارقانآثارباستانيتشخيصقاتلازرويايموجيرزومهكودك7سالهايرانيبرايآمازوندستگيريمجرمغيرقابلدستگيري

كودكانوآسيبهايدورانكرونا

همشهري 27 بهمن 1379
آمريكاناچاراست

تحريمنفتيايرانرالغوكند
دنياي امروز به گونه اي شده است كه منافع ملي كشورها تا حد 
زيادي به يكديگر گره خورده است. آمريكايي ها كه بزرگ ترين 
مصرف كننده نفت در شــرايط حاضر هســتند، مي دانند كه 
سرانجام بايد از بازار نفت ايران استفاده كنند و به همين دليل، 
زمزمه هاي نرم تر شدن موضع آمريكا نسبت به تحريم نفتي ايران 

چند ماه است كه به گوش مي رسد.
مؤسسه مطالعات استراتژيك بين المللي آمريكا كه به تازگي 
نتايج يك پژوهش خود را منتشر كرده مدعي است كه واشنگتن 
موضع خود را در مقابل ايران نرم تر مي كند. اگر برآوردهاي به 
عمل آمده درباره تقاضاي جهاني نفت تا سال 2020 درست و 
دقيق باشد، آمريكا مجبور است تحريم هاي خود عليه ايران، 

ليبي و عراق را لغو كند.

20 سال پيش 

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:خير الّناس اورعهم و شّرهم افجرهم؛
بهترين مردم، پارساترين آنهاست و بدترين آنها، گناهكارترين ايشان است.

  اذان ظهر:  12:18  غــروب آفتــاب: 17:46  اذان مغرب: 18:05
  نيمه شب شــرعي: 23:36  اذان صبــح: 5:26   طلوع آفتاب:6:50

گرچهمنزلبسخطرناكاستومقصدبسبعيد
هيچراهينيستكآنرانيستپايان،غممخور

حاِلمادرُفرَقِتجانانواِبراِمرقيب
جملهميداندخدايحالگردان،غممخور

حافظ همتي بدرقه راه مي خواهد، چراكه خود را نوسفر مي داند و »دراز است رهِ مقصد«. او 
مي گويد: »طريِق عشق، طريقي عجب خطرناك است/ نعوذباهلل اگر ره به مقصدي نبري«

خاقاني استدالل مي كند: »ز تو تا غايِت مقصد، چه يك روزه، چه صد ساله/ چو راهي در 
ميان داري كه مي بايد تو را رفتن«

عطار مي پرسد: »چون به مقصد ره بََرم، چون در سفر/ در هواي خويش منزل كرده ام؟«
بيدل مي گويد: »مقصد دل نيست پيدا، ورنه قاصد لنگ نيست« و مي پرسد: »بر رفيقان، 

بيدل از مقصد چه سان آرم خبر/ من كه خود را نيز تا آنجا رسم، گم مي كنم؟«
همِت صائب »ســر فرونارد به مقصدهاي پســت« و مي گويد: »از سطر شماري قدمي 
پيش تََرك، نِه!/ پي زين رِه باريك بــه مقصد نتوان برد« او با تمثيــِل پاي خواب آلود، 
مي سرايد: »بخت با ما، برخالِف راِه مقصد مي رود/ پاي خواب آلود هر راهي كه خواهد، 

مي رود«
حزين الهيجي خود را »دليِل مقصِد آوارگاِن عشق« مي داند و مي سرايد: »مِن بي حاصل 

از بس دوره گرِد مقصِد خويشم/ نفس در سينه برق است سوزان در سراِغ من«

پايخوابآلوِدما

فضاي مجازي

شايد مهم ترين محرك براي نوشتن داستان يا حتي يادداشتي 
دم دستي، انگيزه نويسنده باشــد. همان كه در داستان نويسي 
به آن »انگيزه روايت« مي گويند. عالوه بر انگيزه براي نوشــتن، 
بهتر است درباره موضوعاتي بنويسيد كه آنها را تجربه كرده ايد؛ 
به ويژه براي نويسندگاني كه تازه شروع به نوشتن كرده اند. انگيزه 
روايت در افراد مختلف متفاوت است؛ مثاًل يك نفر فساد ريشه دار 
يا رانت خواري چنان ذهنيت اش را درگير مي كند كه براي نوشتن 
داستاني با اين مضمون انگيزه دارد. يكي مسئله ذهني اش كودكان 
خياباني است. جنگ، روابط نابسامان انسان ها، جهان سردرگم، 

آدم هاي فرازميني، رياكاري توسعه يافته، زندگي زير چتر استبداد 
يا هر موضوع ديگري مي تواند در افراد مختلف براي نوشتن ايجاد 

انگيزه كند.
ژول ســالزمن در كتاب »اگر مي توانيد حــرف بزنيد پس حتماً 
مي توانيد بنويسيد« كه فرنوش جزيني آن را به فارسي برگردانده 
مي نويسد: روزي يكي از شاگردانم در كالس داستان نويسي كه 
زني حدوداً 50ساله بود گفت مي خواهد درباره آدامس جويدن 
بنويسد. بســيار متعجب شدم از اينكه شــاگرد 50 ساله ام چه 
موضوعي را انتخاب كرده... يك هفته گذشت. شاگردم با نوشته اش 
به كالس برگشت؛ شاگرد50ساله ام كه معلم دانش آموزان مقطع 
متوســطه بود، به عنوان دبير، از اينكه دانش آموزي سركالسش 

آدامس مي جويده، بسيار عصبي مي شــده و از اين كار به شدت 
متنفر بوده. اين موضوع درســت يكي از آن چيزهايي بود كه به 
خوبي توانسته بود جرقه الزم را براي نوشتن در او روشن كند يا 
اصطالحاً پشتش براي نوشتن  آن تير بكشد. نتيجه نوشتن هم 
بسيار آتشين، پرحرارت و احساسي بود؛ چون موضوعي بود كه 

براي معلم اهميت اساسي و نسبت به آن انگيزه داشت.
ريچارد برايتگان از نويســندگان نسل بيت آمريكا هم همواره به 
شاگردانش در كالس هاي داستان نويسي تأكيد مي كرد درباره 
موضوعاتي بنويسيد كه آنها را لمس كرده و ديده ايد؛ فرصت براي 
نوشتن درباره آنچه تجربه نكرده  بسيار است، عجالتاً سراغ ديده 

شده ها و تجربه هاي مستقيم تان برويد.

فوت و فن نوشتن)13(

عجالتاًسراغتجربههايتانبرويد

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

حراج10ميليوندالريطرح»ونگوگ«
طرحي كه »وينسنت ون گوگ« نقاش مشهور هلندي در سال هاي پاياني عمرش خلق 
كرده بود، در حراجي يكم مارس كريستيز به قيمت حدودي 7 الي 10 ميليون دالر به مزايده 
گذاشته مي شود. به گزارش ايســنا، اين طراحي نادر از يك مجموعه خانوادگي به فروش 
گذاشته مي شود كه يك زن جوان ناشناس را به تصوير كشيده است. اين طرح كه در سال 

1888 خلق شده، يكي از 12 نقاشي است كه از سوي »ون گوگ« به »جان راسل« نقاش استراليايي هديه داده شد و آخرين 
اثر اين مجموعه آثار محسوب مي شود كه همچنان در يك مجموعه خصوصي نگهداري مي شود. ساير آثار اين مجموعه كه 2 
پرتره و 9 نقاشي منظره را شامل مي شود، در موزه گوگنهايم، موزه هنر فيالدلفيا، موزه هنر سنت لوييز، گالري ملي واشنگتن 
دي سي و موزه گتي در لس آنجلس نگهداري مي شوند. . در حراجي  ماه مارس كريستيز، در كنار طراحي »ون گوگ«، آثاري 

از »رنه ماگريت« و »آنري ماتيس« هم به فروش خواهند رسيد.

شما هم براي تربيت فرزندتان بيش از حد حرف مي زنيد؟ 
مثاًل پيش خودتان مي گوييــد: »وقتي فرزندم كار بدي 
انجام مي دهد با خودم فكر مي كنم، مي دانم بايد چه كار 
كنم، االن برايش سخنراني مي كنم و...« وقتي احساسات 
و عواطف كودك در حال فوران اســت، يكي از كارهايي 
كه كمترين اثر را دارد حرف زدن  است. مثاًل گفتن اين 
جمله هيچ كمكي به فرزندتان نمي كند: »وقتي دوستت 
با توپ به تو ضربه زد، نمي خواســت به تو آسيب بزند، 
اتفاقي بود! نبايد عصباني بشي! « كودك موقع ناراحتي 
نمي تواند به حرف شما گوش و در مورد چيزي توضيح 
بدهد. او عصباني و ناراحت اســت.در واقع اغلب حرف 
زدن به بيشتر شــدن مشــكل دامن مي زند. بنابراين 
پيشنهاد مي شود كه دست از زياد حرف زدن برداريد. به 

فرزندتان آرامش بدهيد و احساسش را تصديق كنيد. مثاًل 
مي توانيد بگوييد: »خيلي ناراحت كننده است كه تو توي 
بازي آسيب ديدي و حتما كمي درد داري، مگه نه؟ من  
هم اگر جاي تو بودم احساس ناراحتي مي كردم و كمي 
هم عصباني بودم! « و بعد ســكوت كنيد و به حرف هاي 
كودكتان گوش  بدهيد. حرف هــاي او را براي  خودتان 
تفسير نكنيد. ســعي كنيد دريابيد كه درون فرزندتان 
چه اتفاقي در حال رخ دادن اســت.بايد در مقابل بحث 
و ســخنراني كردن و دفاع از خودتــان مقاومت كنيد و 
به خودتان يــادآوري كنيد كه االن وقــت خوبي براي 
آموزش و توضيح نيســت. اجازه بدهيد فرزندتان حرف 
بزند و احساساتش را تخليه كند. سكوت شما به حل اين 

مشكل بسيار كمك مي كند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »انقالب اطالعات« نوشته »تمرا بي. اور« 
را پريسا صيادي به فارسي برگردانده و به تازگي 
از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است. اين 
كتاب جلد هفتاد و نهم از »مجموعه تاريخ جهان« 
انتشارات ققنوس اســت. اين انتشارات مجموعه 
تاريخ جهان را براي عرضه چشم اندازي گسترده از 
سير تاريخ منتشر مي كند. اين  مجموعه زمينه هاي 

فرهنگي رخدادهاي تاريخي، انديشه هاي سياسي، فرهنگي و فلسفه هاي 
تأثيرگذار را در گذر تمدن بين النهرين، مصر باســتان، يونان، روم، اروپاي قرون 

وسطي و... معرفي مي كند.
در مقدمه كتاب آمده است:  »مجله تايم در ســال 1982براي اولين بار به جاي 
انتخاب مرد سال، كه از ميان افراد تأثيرگذار انتخاب مي شد، كامپيوتر شخصي 
را به عنوان »ماشين ســال« انتخاب كرد. اين انتخاب بعد از موج پيشرفت هاي 
فناورانه در دهه هاي 1960و 1970بود. امروزه ديگر دوران »نمي دانم« به ســر 
آمده و وسايل الكترونيكي ديجيتال و اينترنت كل دانش و تاريخ بشر را در فضاي 
سايبري در دسترس بيش از 4 ميليارد نفر قرار داده است، فقط كافي است سؤالتان 

را »  درگوگل جست و جو   كنيد«.
در گذشته انبوه اطالعات در كنترل و اختيار گروه نسبتاً كوچكي از مردم بود، اما 
اينترنت اين روند را تغيير داد و هركس با يك كامپيوتر يا گوشي هوشمند مي تواند 
اطالعاتي را توليد و منتشر كند. اينترنت همچنين نحوه ارتباط مردم با يكديگر 
را دگرگون و سرعت هر چيزي را خيلي بيشتر كرده است، از سفارش دادن غذا تا 
پيگيري اخبار و در عين حال فاصله مكاني را كم  اهميت تر و ارتباط را امكان پذيرتر 
ساخته است. در اين راستا انقالب اطالعات مزاياي آشكار و بي چون و چرايي دارد، 
اما امروزه پيشرفت در حوزه فناوري اطالعات چنان شتابان است كه پيش بيني 
آينده بشر و تأثير آن بر زندگي مردم حتي براي كارشناسان اين حوزه دشوار است.

اين كتاب در 104صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه، به بهاي 25هزار تومان 
منتشر شده است.

ويترين

انقالباطالعات

بارها مشاهده شده كه راننده اي به عابر پياده راه داده 
تا از عرض خيابان عبور كند؛ لــذا به طور طبيعي در 
اين چند ثانيه توقف، برخي خودروها به رغم مشاهده 
توقف يك خودرو يا كم كردن ســرعت آن، بر پدال 
گاز مي فشارند و بعد به جلو خودرو قبلي پيچيده و از 
فرصت و فضاي خالي ايجاد شده براي سبقت و جا زدن استفاده مي كنند. اين طوري 
انگار راننده قانونمند را تنبيه مي كنند و او مي بيند اگر بخواهد به عابران راه بدهد 

ديگران او را تنبيه مي كنند؛ لذا رفتار او هم كم كم مانند ديگران مي شود!

راهندادنبهعابرانبراي
پيچيدنديگران

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار

فوادبدري
روزنامه نگار

لطفاحرفنزنيد،بهفرزندتانگوشدهيد
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