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سخنراني زنده تلويزيوني رهبر معظم 
انقالب در سالگرد قيام تبريز

حضرت آيت اهلل خامنه اي به مناسبت سالروز قيام 29 بهمن مردم 
تبريز در سال1۳۵6، از طريق ارتباط تصويري با مردم آذربايجان 
شــرقي ســخن خواهند گفت. اين برنامه ســاعت 1۰:۳۰ روز 
چهارشنبه 29 بهمن، به صورت زنده از شــبكه هاي رسانه ملي و 
همچنين از پايگاه اطالع رساني KHAMENEI. IR و حساب هاي 
اين پايگاه در شــبكه هاي اجتماعي پخش خواهد شد. براساس 
گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر رهبر معظم انقالب، هرسال به 
مناسبت سالروز قيام مردم تبريز در 29 بهمن 1۳۵6، هزاران نفر از 
اقشار مختلف مردم استان آذربايجان شرقي، با حضور در حسينيه 
امام خميني)ره( با رهبر انقالب ديدار مي كردند كه به علت رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشــتي مقابله با ويروس كرونا، امسال اين 
ديدار از طريق ارتباط تصويري با مــردم حاضر در مصالي تبريز 

انجام خواهد شد.

   استقبال از غيبت رقيب
مرتضي طاليي، چهره سياسي اصولگرا، در رابطه با انتخابات1۴۰۰ و روند برنامه ريزي 
جريان اصولگرا به برنا گفت: همه  چيز به اين بستگي دارد كه آيا جريان اصالحات به طور 
مشــخص در عرصه انتخابات حاضر مي شــود و چگونه حاضر خواهد شد؟ اين مسئله 
هنوز محل ابهام است ولي از مباحث تعيين كننده خواهد بود. ما هنوز مواضع شفافي از 
اصالح طلبان براي نحوه ورود به انتخابات1۴۰۰ نشنيده ايم. او افزود: اظهارنظر در چنين 
شرايطي كار را سخت و پيچيده مي كند. اگر فرض بر اين باشد كه جريان اصالحات در 
انتخابات1۴۰۰ مشاركت نمي كند رقابت در بين نيروهاي انقالب خواهد بود و اين رقابت 
خوب است و منعي ندارد و عدم حضور اصالح طلبان در چنين شرايطي مثبت واقع مي شود.

   دغدغه هاي انتخاباتي اصالح طلبان
احمد حكيمي پور، فعال سياســي اصالح طلب، در گفت وگو با اعتمادآنالين درباره 
فعاليت هاي انتخاباتي اين جريان گفت: اصالح طلبان اين روزها بر سر جدي گرفتن 
انتخابات و عدم حضور به دليل روند تعيين صالحيت ها و... با هم اختالف  نظر دارند. اما 
به نظر من جريان اصالحات به دليل تعهدي كه به افكار عمومي دارد، با وجود شرايط 
نه چندان مطلوب و برخي مانع تراشي ها بايد خود را ملزم به حضوري جدي در انتخابات 
و هر اتفاق ديگر سياسي بداند. وي افزود: به هر حال جامعه حال خوشي ندارد و احتماالً 

در واكنش به شرايط خطير، شايد دوباره تصميم به رأي ندادن بگيرد.

   پيام كتبي امير قطر به روحاني
روحاني در ديدار وزير خارجه قطر با اشاره به تحوالت اخير در كشور آمريكا و پايان ترامپيسم در 
اين كشور و اعالم سياست هاي متفاوت از سوي دولت جديد اين كشور ازجمله تمايل به بازگشت 
به برجام، گفت: امروز براي همه دنيا ثابت شده كه سياست فشار حداكثري شكست خورده و دولت 
جديد آمريكا چاره اي جز جبران اشتباهات دولت قبل و عمل به تعهدات قانوني ندارد. رئيس جمهور 
با تأكيد بر ضرورت لغو تحريم ها از سوي آمريكا و بازگشت به قطعنامه 2231شوراي امنيت سازمان 
ملل از سوي اين كشور، گفت: هر زماني كه آمريكا تحريم هاي غيرقانوني را لغو و به قانون بازگردد، 
بالفاصله ايران هم به همه تعهدات خود در قالب برجام بازخواهد گشت. »محمد بن عبدالرحمن بن 
جاســم آل ثاني« پس از تقديم پيام كتبي امير قطر به روحاني، گفت: اميدواريم هرچه سريع تر با 
بازگشت آمريكا به برجام، مشكالت و تحريم ها در چارچوب اين توافق حل و فصل شود و در اين راه 

قطر از هرگونه مساعدت براي شكل گيري اين اتفاق دريغ نخواهد كرد.

آخرين تحوالت بررســي موضوع FATF در مجمع 
مجمع 

تشخيص مصلحت نظام، از طي شدن مراحل پاياني تشخيص
تصميم گيري بــراي اين لوايح و عــزم جدي براي 
تعيين تكليف اين لوايح حكايت دارد؛ لوايحي كه راه پرپيچ و خمي 
را تا رســيدن به مجمع طي كرده و با گره خوردن سرنوشتش با 
برجام، بيم و اميدها براي تصويب يا ردش همچنان باقي است. اين 
درحالي اســت كه پذيرفتن اين لوايح مخالفان سرسختي دارد و 
به نظر مي رســد اصرارهاي مســئوالن ارشــد دولــت و برخي 
كارشناســان سياســي – اقتصادي براي عضويت در FATF هم 
نتوانسته آنان را اقناع كند و سرنوشت مبهم برجام و چالش هاي 
موجود در مسير دور زدن تحريم ها از اصلي ترين داليل اصرار بر رد 

اين دو اليحه باوجود پذيرفتن تبعات اقتصادي اين اقدام است.
آخرين روزهاي آذرماه بود كه خبــر موافقت رهبرمعظم انقالب 
با بررســي دوباره لوايــح مربوط به FATF در مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام منتشــر شــد؛ موافقتي كه به دنبال نامه دولت به 
ايشان، تمديد مهلت بررسي لوايح باقيمانده را درپي داشت. در نامه 
دولت پيشنهادي حقوقي با هدف رفع دغدغه هاي اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارائه و برنامه اقدام فعلي و برخي تحوالت 

ازجمله اصالحيه برخي از توصيه هاي گروه اقدام تبيين شده بود.
به دنبال ارجاع دوباره رســيدگي به لوايــح باقيمانده FATF به 
مجمع، بررسي موضوع ابعاد تازه اي به خود گرفت و پس از آن بود 
كه كميته اي ميان دولت و مجمــع با هدف رفع ابهام هاي اعضاي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد. اين كارگروه قرار است 
با رايزني هاي دوجانبه ميان دولت و مجمــع، موارد مبهم از نگاه 

مخالفان در مجمع را مورد بررسي قرار دهد.
اما اين نخستين باري نيست كه يك كارگروه به صورت ويژه شرايط 
پيوستن ايران به اين كنوانســيون بين المللي را بررسي مي كند. 
نخســتين بار در زمستان سال گذشــته به پيشنهاد حشمت اهلل 
فالحت پيشه كارگروه وي ژه اي ميان مجلس، دولت، شوراي نگهبان 
و مجمع تشكيل شده بود، ولي سايه سنگين مخالفت ها و تحركات 
اقتصادي ترامپ و متحدانش عليه ايران مانع از به نتيجه رسيدن 

اين رايزني هاي داخلي شد.
اين درحالي است كه به نظر مي رســد پس از موافقت رهبرمعظم 

اقناع كردن اعضاي مجمع و گشودن گره هاي اين پرونده را دارد.

آخرين مراحل بررسي 
با وجود اين، اكنون دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام از طي 
شدن مراحل پاياني بررســي FATF در اين مجمع و اعالم نتيجه 
بررسي به احتمال قوي تا پايان سال خبر مي دهد. محسن رضايي 
در گفت وگو با رســانه ها دراين زمينه گفت: آخرين بررسي هاي 
FATF در مجمع رو به اتمام است و سؤاالت كارشناسي كه اعضا 
داشتند هم بايد ازسوي پژوهشــگران كامل مي شد. در گذشته 
روي اين ســؤاالت كار شــده بود، ولي كامل نبود؛ هم ازســوي 
مقام هاي دولتي و هــم نمايندگان مجلس جديد، بايد بررســي 
مي شــد و مي توانم بگويم كه در اين روزهاي آخر سال، بررسي ها 
تكميل مي شود. وي افزود: اســفندماه فرصت خوبي است كه ما 
در كميسيون مشترك مجمع، كه از تركيب اعضاي ۳كميسيون 
تشكيل شده، اين بررسي ها را به شور بگذاريم و پيشنهاد نهايي را 
تهيه كنيم تا در صحن مجمع مطرح شود. احتمال قوي مي دهم تا 

پايان امسال، بتوانيم نتيجه را اعالم كنيم.
رضايي با بيان اينكه نمي تواند پيش بيني كند سرانجام بررسي ها 
چه مي شود، ادامه داد: رئيس جمهور پيشنهاد دادند يك شرطي 
اضافه شود كه ما اطالعات مربوط به دور زدن تحريم ها را به طرف 
مقابل ندهيم و اين بايد بررسي شود آيا تحقق اين شرط امكانپذير 
هست كه ما همه اطالعات را در اختيار دبيرخانه FATF قرار دهيم، 
اما اطالعات مربوط به دور زدن تحريم ها را در اختيارشان ندهيم يا 
نه؟ اين هنوز بحث نشده و به نتيجه نهايي در موردش نرسيده ايم. 
در مجمع بعضي كه در اقليت هستند، مي گويند مي شود اطالعات 
مربوط به دور زدن تحريم ها را به دبيرخانه FATF نگوييم و اكثريت 
در كميسيون مشترك معتقدند چنين چيزی امكانپذير نيست. 
حال بايد منتظر بررسي پيشــنهاد نهايي در صحن مجمع ماند و 
ديد مواجهه ديدگاه هاي اقليت و اكثريت با تركيب كنوني كه دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تشــريح كرده، به قوت خود باقي 
مي ماند يا اينكه نتايج بررســي هاي كارشناسي مي تواند به تغيير 
صف بندي ها در مجمع و در نهايت پذيــرش اين دو اليحه پس از 

كش و قوس هاي فراوان منجر شود؟

انقالب با بررســي دوباره لوايح مربوط بــه FATF در مجمع، در 
هفته هاي اخير روزنه هاي جديدي با هدف بررسي موشكافانه تر 
اين لوايح فراهم شــد؛ تا جايي كه چند روز قبــل لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رئيس جمهور در گفت وگو با رســانه ها از برگزاري 
نشســت هاي دوجانبه دولت و مجمع براي تعيين تكليف پرونده 
FATF در مجمع خبر داده و گفته بود، تيم چهارنفره اي با وظايف 

مشخص ازسوي دولت مأمور شده در جلسات كارشناسي مجمع، 
به واكاوي موضوع و رفع ابهام هاي موجود بپردازد.

جنيدي با اشاره به پيشنهادهاي جديدي كه براي رفع نگراني هاي 
اعضاي مجمع تشــخيص مصلحت نظام ارائه مي شود، گفته بود: 
»امكان دادن تحفــظ جديد يا بيانيه تفصيلي پيش بيني شــده 
است« كه نشان مي دهد دولت اين بار با راهكارهاي ويژه اي قصد 

رضايي: درباره پيشنهاد رئيس جمهور كه اطالعات مربوط به دور زدن تحريم ها را 
به طرف مقابل ندهيم، به نتيجه نهايي نرسيده ايم

   محمد بــن عبدالرحمن بن 
جاســم آل ثاني، وزيرخارجه ديپلماسی

قطــر ديــروز در ســفري 
غيرمنتظره به تهران آمد و در جريان اين سفر 
با همتاي ايراني خود محمدجواد ظريف ديدار 
و رايزني كــرد. گفت وگو در مورد مســائل 
دوجانبه و منطقه اي از مهم ترين محورهاي 
اين سفر بود. بنا بر اعالم وزارت خارجه ايران، 
ظريــف در ديدار همتاي قطري با تشــريح 
سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران در 
مخالفت با سياست هاي مبتني بر زور و اجبار 
در منطقه بر ضرورت همكاري هاي كشورهاي 

منطقه براي حل و فصل مسائل و رسيدن به 
يك ترتيبات منطقه اي و با ثبات تأكيد و روابط 
دوجانبه ايران و قطر را حائز نقش مهمي در اين 
مسير ارزيابي كرد. وزير امور خارجه قطر نيز در 
اين ديدار آمادگي دوحه براي گسترش روابط 
دوجانبه در همه سطوح ازجمله حوزه هاي 
اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و با قدرداني از 
تمامي كمك هايي كه جمهوري اسالمي ايران 
در طول دوران محاصره قطر انجام داده است، 
اين ســفر را در راســتاي گســترش روابط 
دوجانبه و در چارچــوب رايزني هاي منظم 
ميان دو طرف دانســت. وزيــر خارجه قطر 

همچنين نياز منطقه به رويكردي جديد و 
همكاري هاي همه جانبه را مورد تأكيد قرار داد 
و آمادگي قطر براي ايفاي نقش كليدي و مؤثر 
را اعالم و ابراز اميــدواري كرد هر چه زودتر 
مســائل موجــود در چارچــوب ابتكارات 
منطقه اي حل و فصل شود. بررسي راه هاي 
گســترش روابــط اقتصــادي و همچنين 
حوزه هاي مشــترك همكاري هــا از ديگر 
محورهاي مورد گفت وگو و تبادل نظر وزراي 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و قطر در 
اين ديدار بود. وزيــر خارجه قطر به تازگي از 
آمادگي كشورش براي ميانجيگري بين ايران 
و آمريكا با هدف تسهيل بازگشت آمريكا به 
برجام و تنش زدايي بين دو طرف سخن گفته 

بود.
ديروز سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
خارجه در پاسخ به ســؤالي در همين رابطه 
گفت: ما از كمك ديگر كشــورها استقبال 
مي كنيــم و قطر نيــز در ميان دوســتان و 
همكاران نزديك منطقه اي ايران قرار دارد. 
ما از هر حركتي كــه به كاهش تنش كمك 
كند استقبال مي كنيم. خطيب زاده همچنين 
تصريح كرد: اجراي تعهدات از سوي آمريكا 

خيلي نياز به پيام بردن ندارد و مسير آمريكا 
در اين زمينه روشن است. اين كشور بايد به 
تعهدات خود بازگردد و مسير قبلي را اصالح 
كند. ســخنگوي وزارت خارجــه ادامه داد:  
ميانجي سنتي در روابط ايران و آمريكا در يكي 
دو دهه اخير عمان بود اما پس از آنكه روابط 
عمان با رژيم صهيونيستي گرم شد، روابط 
ايران و عمان از حالت استرات ژيك به روابطي 
عادي تبديل شد اما اين به دوراني بر مي گردد 
كه سلطان قابوس پادشاه فقيد عمان در قيد 

حيات بود و هنوز مشخص نيست در دوران 
سلطان هيثم پادشاه جديد عمان روابط ايران 
و عمان چه سمت و سويي خواهد گرفت با اين 
حال قطري ها با استفاده از اين فرصت قصد 
دارند نقش ميانجي در روابط ايران و آمريكا 

را از آن خود كنند.
ديروز بدر البوســعيدي، وزير خارجه عمان 
با اشاره به روابط خوب كشــورش با ايران و 
آمريكا، از آمادگي كشورش براي حل تنش ها 

در منطقه تأكيد كرد.

امير قطر سال گذشته و چند روز بعد از ترور 
شهيد سردار سليماني به تهران سفر كرد و 
در آن زمان گفته مي شد او با پيامي از طرف 
ترامپ به ايران سفر كرده تا مقامات كشورمان 
را به نگرفتن انتقام عمليات ترور متقاعد كند. 
قطر در ۳ سال اخير تحت محاصره اقتصادي 
عربستان قرار داشت و در اين زمان ايران تنها 
كشوري از همسايگان اين كشور بود كه با باز 
كردن آسمان خود امكان تنفس براي تردد و 

انتقال كاال به اين كشور را فراهم كرد.  

وزير خارجه قطر  از آمادگي براي ميانجيگري بين ايران و آمريكا با هدف تسهيل بازگشت 
آمريكا به برجام و تنش زدايي سخن گفته بود

ميانجي جدید برجام در تهران

ماراتن FATF در خط پايان

رهبری

تا انتخابات

نكته روز

ديپلماسي حقوق بشري رئيسي
رئيس قوه قضاييه در جلسه شــوراي عالي قضايي، يك پيشنهاد 
عيني، عملياتي و قابل مذاكره و چانه زني در زمينه حقوق بشــر 
خطاب به كشورهاي غربي داشت. ســيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه ضمن انتقاد از ادعا هاي دروغين حقوق بشري برخي 
كشــور هاي غربي گفت: »ما آمادگي داريم درهــای زندان هاي 
خود را باز كنيم تا مدعيان حقوق بشــر، هر زنداني را كه در ايران 
مي خواهند، ببينند. مشروط به اينكه بگذارند ما هم هر زنداني را 
كه در كشور آنها مي خواهيم ببينيم؛ در اين صورت معلوم خواهد 
شد كه حقوق بشر در كدام كشور بيشتر رعايت مي شود.« ابراهيم 
رئيسي در مواضع و اظهارات پيشــين خود در پاسخ به اتهامات 
كشورهاي غربي، گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل يا قطعنامه 
شوراي حقوق بشر ســازمان ملل، از مواضع و معيارهاي دوگانه 
كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشــر انتقاد كرده و تأكيد كرده 
كه حقوق بشر يك ابزار سياسي در دســت اين كشورهاست كه 
براي فشار به كشورهاي مســتقل مورد استفاده قرار مي گيرد. اما 
اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه در برابر اتهامات حقوق بشــري 
كشورهاي غربي و آمريكا عليه ايران، در نوع خود متفاوت و گامي به 
جلو تلقي مي شود. پيش از اين مقامات كشورمان در موضع تدافعي 
و سلبي، بر رد و تكذيب و انكار اتهامات كشورهاي غربي در زمينه 
حقوق بشر تمركز داشتند و يا فراتر از آن، موارد نقض حقوق بشر در 
كشورهاي غربي را گوشزد مي كردند. اين توصيه رئيسي يك گام   
ايجابي در دفاع از مواضع جمهوري اسالمي در حوزه حقوق بشر 
است. به تعبير ديگر، موضع اخير رئيسي صراحت بيشتري نسبت 
به مواضع پيشين مقامات جمهوري اسالمي ايران در برابر اتهامات 
غربي ها دارد. رئيس قوه قضاييــه بر يكي از مهم ترين چالش هاي 
روابط جمهوري اسالمي ايران با جهان غرب، اروپا و آمريكا دست 
گذاشته كه همواره در بزنگاه هاي سياسي مهم ايران و غرب مورد 
مناقشه بوده است. اما همين موضع رئيسي به عنوان يك استراتژي 
مي تواند مبناي مذاكره ميان ايران و غرب در زمينه حقوق بشر قرار 
گرفته و پاسخ هاي مستدل تري به بهانه جويي هاي غرب ارائه شود؛ 
اين مشابه همان استدالل هايي است كه جمهوري اسالمي ايران 
در حوزه موشكي بر آنها پافشاري مي كند و قابل تعميم به حوزه 
حقوق بشر است. ايران در پاســخ به اتهامات موشكي كشورهاي 
غربي، همواره توپ را به زمين مدعيان انداخته و ضمن يادآوري 
معيارهاي دوگانه غرب و فروش سالح هاي پيشرفته به كشورهاي 

حاشيه خليج فارس، خواستار تغيير رفتار متقابل آنها شده است.
مرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت در گفت وگويي 
با ايسنا به آسيب شناســي علل و عوامل ناكارآمدي دولت هاي 
پيشين و موانع كارآمدي دولت ها پرداخته است. گزيده هايي از 

اين مصاحبه را مي خوانيد: 
   نظام حقوقی يك كالف سردر گم و نظام اداری پوسيده و توام 
با فساد است. دولت ها با اتكا به بودجه نفتی، وضعيت اقتصادی 

را بدتر كرده اند.

   يكي از مولفه هاي حكمراني خوب، حاكميت قانون اســت. 
در كشور ما براي اينكه به شــفافيت برسيم، بايد قوانين از ثبات 
برخوردار بوده و روشن و واضح باشند و نبايد قوانين مرتب تغيير 
كنند. اكنون قوانين ما به كالف سردرگمي تبديل شده اند و به جاي 
اينكه گره گشاي مشكالت باشند، به منشأ مشكالت تبديل شده اند 
درحالي كه قوانين براي روان شــدن روابط سياسي، اجتماعي و 

اقتصادي ايجاد شده است.
  براي اينكه قانون در كشوري حاكم باشد، يعني نرم افزار اداره 
حكومت كارا باشد، بايد هم قوانين خوب، كارآمد و شفاف باشند 
و هم قوانين خوب اجرا شوند و در رابطه ميان مردم و حكومت و 
رابطه مردم با يكديگر قانون حاكم باشد، اما ما در هر دو قسمت 

مشكل داريم. حجم مجموعه قوانين ما نسبت به ساير كشورها 
بسيار زياد اســت و اين قوانين ما را به يك نظام حقوقي شفاف و 

كارآمد نرسانده است.
  در كشــور وقتي كه تحريم هم نبوده و ســالي 1۰۰ميليارد 
دالر درآمد داشته است، مشكالت اقتصادي داشته ايم و االن هم 
كه تحريم ها شديد شده است، مشــكالت داريم، بنابراين ريشه 
مشكالت اقتصادي و ناكارآمدي دولت ها به داخل برمي  گردد و ما 
بايد قوانين، نظام اداري و بودجه را اصالح كنيم، در غير اين صورت 
اگر همين امروز تحريم ها رفع شود، مشكالت ما باقي مي ماند. هر 
دولتي با هر گرايشي سر كار بيايد، با وجود اين نظام حقوقي و اداري 

و بودجه از كارآمدي الزم برخوردار نخواهد بود.

  من معتقدم تا رسيدن به اين اصالحاتي كه مي تواند گارگشا 
باشد، فاصله زيادي نداريم. البته دولت ها وقتي سر كار مي آيند 
تا ۴سال فرافكني كرده و دولت قبلي را متهم مي كنند و از سال 
پنجم به بعد مي بينند، ديگر كارساز نيست كه مشكالت را گردن 
دولت قبلي بيندازند و به تدريج جايگاهشــان نزد افكار عمومي 

افول مي كند.
  اگر همه لوايح FATF تصويب شود ولي نظام اداري و بانكي 
ما شفاف و كارآمد نباشد، دنيا با بانك هاي ما تعامل نمي كند. االن 
كه شفاف ســازي  در داخل مانعي ندارد پس چرا شفافيت انجام 
نمي شــود؟ اگر اين مســائل را حل كرديم، به يك نظام كارآمد 

تبديل مي شويم. 

كوتاه از سياست

نظام اداری پوسيده و توأم با فساد است

  با تغيير دولت در اياالت متحده به نظر مي رســيد زمان مناسب براي 
سياست   
خارجی

 
گشودن گره هاي زده شده بر دســت و پاي برجام فرا رسيده است، اما 
روند تحوالت نشان داد چندان هم نبايد به اين موضوع دلخوش بود، 
چراكه با ورود بايدن به كاخ سفيد مشخص شد تعيين تكليف براي برجام در اولويت 
سياست خارجي تيم جديد نيست و حداقل در كوتاه مدت نمي توان تحول ويژه اي را 
در اين زمينه انتظار كشيد. اين درحالي بود كه ايران به صراحت اعالم كرد بازگشت 
آمريكا به برجام زماني معنا پيدا مي كند كه همه تحريم هاي ضدايراني واشــنگتن 
برداشته شــود و در اين صورت، تهران بالفاصله به تعهدات برجامي خود بازخواهد 
گشت. با ورود مجلس به ماجراي برجام مسير جديدي پيش روي طرف هاي حاضر 
در گفت وگوهاي هسته اي قرار گرفت و اعالم تعهد دولت به اجراي اولتيماتوم سوم 
اسفند هم نشــان داد عزم حاكميت براي اجراي قانون مصوب مجلس جزم است؛ 
قانوني كه دولت ايران را موظف كرده  درصورت اجرا نشدن تعهدات كشورهاي حاضر 
در توافق برجام در قبال ايران و عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع 
صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز 
منابع حاصل از آن، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند. آنچه از تحوالت 
جاري برمي آيد، موضع دولت اياالت متحده درخصوص برجام همچنان با ابهام هايي 
مواجه است و به نظر مي رسد با طرح اين پيش  شرط كه »ابتدا ايران بايد به تعهدات 

برجامي خود بازگردد«، راه احياي دوباره برجام سخت تر از گذشته شده است؛ به ويژه 
اينكه پس از اتمام حجت رهبرمعظم انقالب دربــاره برجام، آمريكا و اروپا درمقابل 
اولتيماتومي قرار گرفته اند كه گريزي از آن نيست و شواهد نشان مي دهد ديگر لحظه 
تصميم گيري بايدن پيرامون برجام فرا رسيده است. اين در شرايطي است كه اگرچه 
دولت آمريكا اعالم كرده سياســت »ديپلماســي حداكثري« را جايگزين »فشار 
حداكثري« مي كند، اما مسئوالن ايران معتقدند اين مواضع فعال درحد لفاظي است 
و طرف هاي غربي حاضر در برجام تاكنون گام مؤثري درمســير گشودن گره هاي 
برجام برنداشته اند. برهمين اساس سخنگوي وزارت امورخارجه ايران معتقد است 
كه دولت كنوني آمريكا همچنان طبق رويه دولت قبلي اين كشور حركت مي كند. 
سعيد خطيب زاده در نشســت خبري ديروز خود با خبرنگاران اعالم كرد: همچنان 
اعمال فشار حداكثري و انجام جنايت عليه ملت ايران و بي توجهي به تعهدات و حقوق 
بين الملل از ســوي آمريكا ادامه دارد. پيش از اين نيز گفته ايم كه حرف ها براي ما 
مالك نيست؛ آنچه مورد توجه ماست، عمل است. وي ادامه داد: دولت آمريكا هيچ 
فرقي با دولت ترامپ در زمينه اعمال تحريم ها عليه ملت ايران نكرده و اين شرمي 
براي كساني اســت كه كارزار انتخاباتي خود را بر مبناي فاصله گرفتن از ادبيات و 
سياست هاي گردن كشانه ترامپ بنا گذاشته بودند. خطيب زاده افزود: اگر آمريكايي ها 
سياست اصولي يعني بازگشت به چندجانبه گرايي، عمل به تعهدات و اصالح مسير 
غلط گذشته را در پيش بگيرند و از مسير شكست خورده قبلي بازگردند، ايران هم به 
اين اصالح سياست پاسخ مناسبي مي دهد. سخنگوي وزارت امورخارجه تصريح كرد: 
براساس مصوبه مجلس، اگر تا سوم اسفند مشخص شود ديگر طرف هاي عضو برجام 
به تعهد خود عمل نمي كنند، دولت مكلف است اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را 

متوقف كند و اين زمان بر نيســت و هر روزي فرا برســد، مي تواند اجرا شــود. وي 
اضافه كرد: براســاس اين مصوبه نظارت هاي فراپادماني متوقف مي شــود، اما اين 
به معناي پايان همه نظارت ها نيست، چراكه ما عضو پادمان هستيم و با توجه به اين 

موضوع بخش عمده اي از نظارت ها ادامه خواهد داشت.

واكنش به حاشيه هاي سفر قاليباف به مسكو
سخنگوي وزارت امورخارجه در نشســت خبري ديروز خود به موضوع سفر 
قاليباف به روسيه هم اشاره كرد و به انتقادات مطرح شده پيرامون بروز برخي 
ناهماهنگي ها ازسوي وزارت خارجه در انجام اين سفر پاسخ داد. خطيب زاده 
در پاسخ به سؤالي درباره اظهارات اخير سخنگوي هيأت رئيسه مجلس مبني 
بر اينكه عدم هماهنگي وزارت امورخارجه سبب شد نامه رهبرمعظم انقالب به 
رئيس مجلس دوماي روسيه ارائه شود، گفت: آنچه شما به نقل از سخنگوي 
هيأت رئيسه مجلس مطرح كرديد، درست نيست و شايد ايشان اطالع دقيقي 
از موضوعات نداشــته اند. چنانچه ديديم بعد از اين اظهارات، دستيار رئيس 
مجلس در امور بين الملل مورد ديگري را اشــاره كردند. وي ادامه داد: رئيس 
مجلس شــخصا مي داند وزارت امورخارجه در چه سطح و ابعادي براي انجام 
هماهنگي هاي الزم جهت انجام اين ســفر تالش كرده است. خوب نيست از 
تريبون سخنگوي مجلس صحبت هايي مطرح شود كه درست نيست و اگر مصالح 
ملي اجازه نمي دهد وزارت خارجه بيش از اين به اين موضوع ورود پيدا كند، به 

اين معنا نيست كه ادعاهاي پراكنده مطرح شده دراين زمينه درست است.   

ث
مك

 مسير دولت آمريكا هنوز 
تغيير نكرده است

وزير خارجه قطر در ديدار با رئيس جمهور يک پيام كتبی تقديم كرد.
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محمد سرابي
خبر نگار

  فــاز دوم خــط 6متــرو كــه از 
جنوب شرقي تا شمال غربي تهران را گزارش

طي مي كنــد آماده افتتاح اســت. 
ايستگاه ها ساخته شده اند. پله برقي  ها و گيت هاي 
بليت نصب شده اند و گردوغبار ساخت وساز طوالني 
همه جا نشسته است. آخرين تجهيزات و دستگاه ها 
در حال نصب هســتند تا در يك ماه باقي مانده از 
سال، ايستگاه هاي جديد مترو در خط 6 و خطوط 
3و 7به بهره برداري برسد. البته شايد افتتاح برخي 
از ايستگاه ها به اوايل سال 1400برسد؛ با اين حال 

اصل كارشان تمام  شده است.
شــهردار تهران هم در بازديد از 3ايستگاه خط6 
اظهار اميــدواري كــرد مطابق وعــده اي كه به 
شهروندان داده اســت تعداد ايستگاه هاي جديد 
افزوده شده به شبكه متروي تهران در سال 1399به 
12عدد برســد. آمار  و اطالعاتي كه در اين بازديد 
از پيشــرفت كار ارائه شد نيز نشــان مي داد اين 
ايســتگاه ها تا 85درصد و در برخي موارد بيشتر 
از آن پيشــرفت كرده اند. در اين ميان، ايســتگاه 
شهيد محالتي نخستين ايســتگاهي است كه به 

بهره برداري مي رسد.
پيش از بازديد شــهردار تهــران از 3 ايســتگاه 
خط6نشستي با حضور معاون ترافيك و حمل ونقل 
شــهرداري تهران و مديران دو شــركت ساخت 
و بهره بــرداري مترو، در مركز پروژه ســاخت اين 
خط در بلوار مرزداران برگزار شــد. در اين جلسه 
پيمانــكاران عمرانــي و تجهيزات ســاخت مترو 
مشكالت خود را شرح دادند. بنا به آنچه در جلسه 
بيان شــد، پرداخت هاي كالن مالــي و مطالبات 
رده هاي مختلف پيمانكاري مانــع اصلي تكميل 
ايستگاه هاست. در عين حال كار تجهيز و ساخت 
ادامه دارد. پيروز حناچي، شــهردار تهران در اين 
نشست با اشاره به اينكه بعد از دو دهه توسعه مترو 
در 50درصد پيشرفت فيزيكي برنامه عمومي مترو 
هستيم، بيان كرد: »نزديك 70درصد اعتباراتي كه 
در دست شهرداري است به نحوي در اختيار حوزه 
حمل ونقل عمومي قرار مي گيــرد. به جز موضوع 
مخارج جاري و نگهداري شهر، اين حوزه بيشتر از 

همه مورد توجه قرار دارد زيرا مشكالت گوناگون 
ديگري مانند آلودگي هوا هم بــه آن ارتباط پيدا 
مي كند.« حناچي افزود: »بانك ها خيلي عالقه اي 
ندارند كه اوراق مشاركت را به سرعت پرداخت و از 
حســاب هاي خود خارج كنند اما تهران از معدود 
كالنشهر هايي اســت كه در اين زمينه فعال است 
و بعضي از شــهر داري هاي ديگر نتوانستند در اين 
زمينه چندان موفق باشــند. دولت سهم خود در 
حمل ونقل عمومي را در اوراق مشــاركت خالصه 
كرده اســت ولي واقعيت اين اســت كه وقتي در 
شــرايط غيركرونايي 5ميليون سفر در شهر انجام 
مي شود نمي توانيم بگوييم كه حمل ونقل عمومي 

موضوعي حاكميتي نيست.«
شــهردار تهران گفت: »نگراني بابت پول و تامين 
اعتبار نداشته باشــيد. مهم قولي است كه درباره 
بهره برداري از ايســتگاه ها به مردم داديم. شــايد 
همه امكانات ايســتگاه ها در زمان افتتاح ايده آل 
نباشد اما - به جز مناسب سازي كه درباره آن كوتاه 
نمي آييم - مي توان ايستگاه ها را بعد از بهره برداري 

باز هم تكميل كرد.«
او تأكيد كرد: »شرايط اقتصادي غيرعادي است و 
مخصوصا با آمدن كرونا شهرداري ها را گرفتار كرد. 
شهرداري لندن 2ميليارد پوند از دولت براي شرايط 

كرونايي دريافت كرد.« 

شــهردار در بخش ديگــري از صحبت هاي خود 
گقت: »از 12ايســتگاهي كه قــول داده بوديم 2 
ايستگاه را افتتاح كرديم حدود 4تا 6ايستگاه امسال 
و بقيه در ابتداي ســال آينده افتتاح خواهند شد. 
علت تأخيــر هم در دريافت اوراق مشــاركت بود. 
بخشي از تعهدات دولت هم بود كه بانك از ما وثيقه 
مي خواســت و با پيگيري وزير كار رفع شد. االن 
موضوع وثيقه هاي داخلي ماست. مذاكرات اوراق 
مشــاركت 99هم شروع شــده و بايد بانك عامل 

مشخص و بانك مركزي هم آن را تأييد كند.« 
او با تأكيد بر اينكه حمل ونقل عمومي عين عدالت 
اجتماعي است، گفت: »با وجود همه مشكالت مالي 
تا حاال از ساخت مترو پشتيباني كرده ايم اما موضوع 
اين است كه در ســال 1389ساخت يك كيلومتر 
مترو حدود 50ميليارد تومان هزينه داشت و االن 
همان ميزان ساخت مترو هزار ميليارد تومان هزينه 
دارد درحالي كه درآمد هاي ما به اين نسبت افزايش 
پيدا نكرده و عالوه  بر آن سياســت رياضت را هم 

انتخاب كرده ايم.« 

ضرورت همكاري ساير حوزه هاي شهرداري
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران نيز 
در اين نشست خطاب به پيمانكاران گفت: »همه 
تالش شــهرداري اين است كه به شــكلي تامين 

مالي را از محل بانك شهر، اوراق مشاركت و حتي 
مجمع ايستگاهي، فراهم كند بنابراين نبايد كار را 
به خاطر منابع مالي متوقف كرد و تا االن هم متوقف 
نشده اســت. مطالبات پيمانكاران از بين نمي رود 
و پرداخت خواهد شــد. از طرف ديگر بايد به اين 
هم توجه كرد كه پروژه هايــي در اندازه مترو، تنها 
از سوي ارگان بزرگي مانند شهرداري تهران اجرا 
مي شود.«  سيدمناف هاشمي ادامه داد: »اگر ساير 
حوزه هاي شهرداري تهران در كنار مترو نباشند كار 
جلو نمي رود. بانك شهر، سازمان امالك و سازمان 
سرمايه گذاري و معاونت مالي اقتصادي اگر در كنار 
ما نباشند، مشكالت را لمس نخواهند كرد. در كار 
ساخت مترو گره هايي وجود دارد كه به طور مثال 
تنها بانك شهر يا سازمان سرمايه گذاري مي توانند 

از نظر حقوقي آن را حل كنند.«
او بيان كرد: »درســال بعد 1850 ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت براي مترو پيش بيني شده است. 
در حال مذاكره با بانك ها هســتيم و دو سه بانك 
هم اعالم آمادگي كردند. همچنين 550 ميليارد 
هم براي اتوبوس درنظر گرفته شــده است. بانك 
شهر هم امالكي از حوزه مالي مي گيرد و مي تواند 

تسهيالت خوبي بدهد.«
هاشــمي افزود: »بعضي از مديران تصور مي كنند 
كه چون اوراق گرفتيم نبايد از بودجه شــهرداري 
استفاده كنيم درحالي كه در بودجه شهرداري براي 
مترو 1800 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. 
براي مجتمع هاي ايســتگاهي مترو نزديك هزار 
ميليارد تومان پروانه ساخت با همكاري كميسيون 
ماده 5 مناطق در دستور كار داريم. 4 هزار ميليارد 
تومان ملك معرفي شده و توافق مي كنيم كه چند 
ملك را به پيمانكاران ساخت بدهيم ولي براي تامين 
تجهيزات به پول نياز است. تالش مي كنيم مشكل 
وثيقه ها را حل كنيم و باقيمانده اوراق را در همين 
روز  ها به نتيجه برسانيم.« او افزود: »كار 5 ورودي 
نيز تمام شده اســت و روز پنجشنبه ورودي بسيج 
را افتتاح مي كنيم. بعضي ورودي ها مانند ورودي 
جديد ايستگاه كميل در خيابان نواب، به اندازه يك 
ايستگاه مسافر دارند. حتما اگر مشكالت حل شود تا 
عيد مي توانيم به نتايج خوبي برسيم و شايد افتتاح 
چند ايستگاه را براي ارديبهشت بگذاريم اما مردم 

مي توانند از ايستگاه ها استفاده كنند.«

شهردار تهران در بازديد از ايستگاه هاي خط 6مترو گفت: به وعده افتتاح 10ايستگاه جديد، عمل مي  كنيم

 10 ايستگاه  مترو در صف افتتاح 

 خط 6 
در يك نگاه

طول خط 6 مترو پس از پايان کامل پروژه 

طول تونل حفاری شده 

طول تونل های در حال حفاری

طول بخش طراحی شده برای اتصال به 
خط يك و ايستگاه راه آهن

طول بخش در حال بهره برداری فعلی

فاز دوم خط 6 )آماده نصب تجهیزات و افتتاح(

بیش از 40 کیلومتر

32 کیلومتر

6/2 کیلومتر

2 کیلومتر

10 کیلومتر با 6 ایستگاه

7/4 کیلومتر با 6 ایستگاه

 احداث بسياري از ايستگاه هاي خطوط ريلي 3، 6 و 7پايتخت پيشرفت فيزيكي باالي 90درصد دارند و فاصله شان با بهره برداري كامل كم است 

9 کیلومتر از خط6 مترو در 
سال98 و با ايستگاه های 
دولت آباد، بعثت و شهدا 
شروع به کار کرد. پس از 
آن و تاکنون، ايستگاه های 
امام حسین)ع(، کیانشهر و امیرکبیر هم به آن 

افزوده شده است.

سازندگان پروژه مترو در  
جلسه با شهردار، درباره 
حدود 500میلیارد تومان 
خود  مطالبات  مجموعه 
از شــهرداری گفتند و 
درخواســت کردند اين مبلغ تا پايان سال به 
پیمانكارانی که کار اجرايی را انجام می دهند، 
پرداخت شــود. موضوع ديگــری که در اين 
جلسه مطرح شد اســتفاده از فناوری  داخلی 
بــرای بخش هايی ماننــد پله برقی  ها بود که 
پس از تحريم های خارجی اهمیت بیشــتری 
پیدا کرده اســت. ارقام و مقیاس هايی که در 
اين نشست مطرح شده نشان از ابعاد کالن و 
هزينه های بسیار زياد مترو دارد. باتری هايی 
که 100میلیارد تومان قیمت دارند و 40کیلومتر 
کابل کشی در هر ايستگاه، تنها 2عدد از اين 

مقیاس هستند. 

فاز دوم خــط6 مترو که 
شهردار از 3ايستگاه آن 
بازديد کرد، از مناطق2 و 
5  عبور می کند و شامل 
6ايستگاه تربیت مدرس، 
شهرک آزمايش، مرزداران، يادگار امام، اشرفی 
اصفهانی و شهید ستاری و همینطور 4هواکش 
است. با بهره برداری از اين بخش، 17کیلومتر 
از خط6 و 12ايستگاه آن برای شهروندان قابل 
استفاده خواهد بود.  ايستگاه شهرک آزمايش 
عمیق ترين ايستگاه اين خط است که در عمق 

37متری ساخته می شود.  

6 ايستگاه 
در حال کار

ايستگاه های 
پرکار و پر 

هزينه

6 ايستگاه 
آماده 

بهره برداری

ايستگاه   های 
تقاطعی خط 6 
با خطوط ديگر

خط 1
هفت تیر

خط2
امام حسین 

)ع(

خط3
میدان 

ولیعصر)عج(

خط4
میدان شهدا

خط7
17شهريور 

خط7
پل گیشا - 

تربیت مدرس

محدوده  
سرويس دهی خط 6

شهروندانی که در معابر و میدان های شهری 
مانند جاده امامزاده داوود، بزرگراه آبشناسان، 

بزرگراه همت، بزرگراه حكیم، بزرگراه يادگار امام، 
بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه شیخ فضل اهلل، بزرگراه 

چمران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، میدان سپاه، میدان 
امام حسین)ع(، میدان شهدا، بزرگراه صیاد، میدان 

هفت تیر، خیابان کريمخان، خیابان پیروزی، بزرگراه 
بعثت، بزرگراه خاوران، میدان دولت آ باد، بزرگراه 

رستگار و ... رفت و آمد دارند با تكمیل خط6  
می توانند از مترو برای تردد روزانه 

استفاده کنند.
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 مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران از رونمايي و ورود پسماند

7 دستگاه ماشــين آالت جديد به 
ناوگان اين ســازمان بــراي فعاليــت در بخش 

خدمات شهري خبر داد. 
به گزارش همشهري، صدرالدين عليپور با اعالم 
اين خبر گفــت: »از آنجا كه ســازمان مديريت 
پسماند عضو كميته آواربرداري شهر تهران است، 
الزم بود تا در اين خصوص تجهيزات موردنياز را 
در اختيار داشته باشيم. به همين دليل به تازگي 
2 دستگاه جرثقيل 25 تني ويژه اين امر خريداري 
كرديم. پيش از اين اما سازمان براي انجام عمليات 
آواربرداري مجبور بــود تا اين دســتگاه ها را از 
سازمان آتش نشــاني يا راهور قرض بگيرد. « او با 
اشاره به خريد 4 دســتگاه »جنتكس« ادامه داد: 
»به طور معمول در فصل بهار، شاهد وقوع سيالب 
هستيم كه ســازمان مديريت پســماند همواره 

تالش مي كند در اين زمينه حتي در بعد كشوري 
خدمات رســاني كند. پيش از اين دستگاه هايي 
كه در اختيار داشــتيم تنها عمليــات مكش را 
انجام مي دادند. « به گفته عليپور، اين دستگاه ها 
)2 دستگاه كاميوني و 2 دستگاه كاميونتي( هم به 
شكل مكنده عمل كرده و انسداد را رفع مي كنند 

هم آب را به خود جذب مي كنند. 
قرارگرفتن ايــن دو  ويژگي در كنــار هم كمك 
مي كند تا عمليات رفع انسداد سريع تر و اصولي تر 
انجام شود. مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران همچنين از خريد يك دستگاه 
واترجــت خبــر داد و گفت: »در گذشــته براي 
شست و شو و ضدعفوني معابر از مناطق دستگاه 
واترجت مي گرفتيم، اما سازمان به تازگي موفق 
شد تا يك دســتگاه واترجت براي شست و شوي 
معابر و رسيدگي به نظافت شهر خريداري كند. 
تمامي دستگاه ها از اين هفته وارد ناوگان سازمان 

مديريت پسماند شــدند و نيروها براي استفاده 
درست از اين ماشين آالت آموزش ديده اند. ضمن 
اينكه تمامي اين دستگاه ها با تكيه بر شعار حمايت 
از توليدكننده داخلي از يك شركت دانش بنيان 

خريداري شده است. « 

قطار 3 واگنه ملي، آماده استورود 7 دستگاه ماشین آالت جديد به ناوگان سازمان مديريت پسماند 
پيرو پيگيري هاي مكرر اهالي رسانه و اصحاب مطبوعات 
پيرامون علت عدم برگزاري مراسم رونمايي از رام 3 واگنه 
قطار ملي مترو كه قرار بود در ايام دهه فجر امسال صورت 
پذيرد، روابط عمومي و امور بين الملل شــركت راه آهن 

شهري تهران و حومه)مترو(  اطالعيه اي صادر كرد.
به گــزارش همشــهري، در اين اطالعيه آمده اســت: 
»خوشــبختانه به موجب سعي و كوشــش جمعي از 
متخصصان و كارگــران مجموعه هاي صنعتي فعال در 
اين پروژه و همچنين بهره مندي از ظرفيت  شركت هاي 
دانش بنيان داخلــي، پس از 18 ماه تــالش بي وقفه و 
مجدانه، فرايند ارتقاي سطح داخلي سازي  قطعات قطار 
مترو از 25 الي 30درصد قبلي به 85درصد در روزهاي 
اخير به سرانجام رسيد تا در مرحله عمل، گامي بلند در 
زمينه شكست انحصار توليد قطار از سوي شركت هاي 

خارجي برداشته شود. 
اين مهم با درنظر گرفتن 18زير سيســتم قطار مترو و 
تغييرات اعمال شده در آنها، براساس تجربيات 20سال 

گذشته در استفاده از 3نســل واگن ها صورت پذيرفته 
اســت. به اين ترتيب مي توان اذعان داشت با هم افزايي 
شركت ها و نهادهاي داخلي و به مدد شكل گيري عزم 
ملي در دوران سخت تحريم هاي بين المللي، نسل چهارم 
قطارهاي مترو متولد شده است و حاال مي توان اميدوار 
بود فرايند رهايي از وابســتگي به ديگر كشورها در اين 
زمينه و توليد انبوه قطارهاي ساخت داخل، در سال آتي 

رنگ واقعيت به خود بگيرد.«
براساس اين گزارش، نخستين نمونه از قطار ملي مترو 
كه در قالب يك رام 3واگنه شكل گرفته است، در واقع 
آزموني براي اثبات توانايي دستيابي به دانش و فناوري 
ســاخت قطارهاي استاندارد براي اســتفاده در شبكه 

خطوط متروي سراسر كشور به حساب مي آيد. 
طبق اعالم شركت متروي تهران و حومه گام بعدي در 
اين زمينه، توليد قطار 7واگنه است كه با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، تا پايان اسفند ماه سال جاري به سرانجام 

مي رسد. 
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چطور مي شود شهر را دوست داشت

چرا تهــران را دوســت نداريــم؟ من 
مي گويم در كنار همه داليلي كه وجود 
دارد، يكي هم اين اســت كه اصال آن را 

نمي بينيم.
خيلي از آدم ها را ديده ايم كه مي گويند دوست ندارند در تهران زندگي 
كنند و اگر همچنان اينجا ساكن هستند به اجبار است. مي توان داليل 
آنها را شنيد و با آنها همدل بود. اين شهر كه بزرگ و شلوغ  شده است، 
جايي براي دوست داشتن دارد؟ پاسخ من به اين سؤال، مثبت است. 
هنوز هم مي شــود در تهران زندگي كرد و از آن لذت برد. به شرط 

آنكه ببينيمش.
ما كجاهاي اين شهر را مي بينيم؟ بخشي از خيابان ها تنگ هستند و 
رانندگي در آنها سخت است. بخشي ديگر، در محدوده طرح ترافيك 
هستند. عده اي ديگر هم جاي پارك ندارند. پس از شهر چه مي ماند؟ 
چند اتوبان هميشه شلوغ و چند پاســاژ بزرگ. وقتي مي خواهيم 
از نقطه اي به نقطه ديگر شــهر برويم، فكر مي كنيــم چطور وارد 
نزديك ترين اتوبان شويم و از آنجا به اتوبان بعدي و بعدي و در نهايت 
به مقصد برسيم. اينطور است كه شهر در چند اتوبان، خالصه مي شود. 
شهر براي يك دوچرخه سوار، اندكي متفاوت است. دوچرخه سواري 
در اتوبان ها، كار خطرناكي است پس براي رسيدن به مقصد، بايد از 
خيابان هاي پهن و باريك شهر اســتفاده كرد. اينطور است كه شهر 
ديده مي شود. محدوده طرح ترافيك و خيابان باريك و جاي پارك، 
بي معني مي شود و مي توان در هر ساعتي از روز به هرجاي اين شهر، 

سرك كشيد.
وقتي روي دوچرخه هستي، مي تواني به سادگي راهت را كج كني و 
از خيابان مورد عالقه ات بروي. آرام تر از كنار آدم ها رد شوي، ويترين 
مغازه ها را ساده تر ببيني و حتي اگر دلت خواست، بايستي و يك ليوان 
آبميوه، يك استكان چاي يا يك كاسه  آش بخوري. واقعيت اين است 
كه شهر با همين چيزها زيبا مي شود و اينها به دست نمي آيند مگر با 
آرام رفتن، قدم زدن و دوچرخه سواري كردن. از َشر اتوبان هاي بي روح 

و هميشه شلوغ، رها شويم و به خيابان هاي قديمي شهر برگرديم.

جايزه گوانجو به »سند کاهش 
خطرپذيري بالياي تهران« رسید

طرح »سند كاهش خطرپذيري باليا در محالت شهر تهران« به عنوان 
طرح برتر و شايسته تقدير در پنجمين دوره جايزه بين المللي انتخاب 
شد. به گزارش همشهري، با اعالم نتايج اوليه پنجمين دوره جايزه 
بين المللي گوانجو، كه يكي از معتبرترين رويدادها در حوزه نوآوري 
شهري است، اين طرح در فهرست طرح هاي برتر و شايسته تقدير 
اين جشنواره قرار گرفت. در اين دوره جشنواره گوانجو 273طرح از 
175شهر و 60كشور ارسال شده بود كه از ميان آنها 45طرح شايسته 

تقدير شناخته شد.
هدف از برگزاري اين رويداد جهاني، معرفي سياست هاي نوآورانه، 
پروژه ها و مدل هاي تجاري و ســاير فعاليت هاي  مرتبط با شهرها با 
تأكيد بر اهميت نوآوري در بخش دولتي و رهبري محلي در جهت 
تقويت تاب آوري چندجانبه شــهري به ويــژه در زمينه اجتماعي، 
اقتصادي و زيست محيطي است. پروژه »سند كاهش خطرپذيري 
باليا در محالت شــهر تهران« به صورت محله محــور و با همكاري 
سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه مديريت بحران و نيز نهادهاي 
اجرايي در سطح منطقه، برگزاري نشست هاي همفكري و مشاركتي 

با ذي نفعان محلي تدوين شده است.

جايزه گوانجو و تاب آوري محله ها
سياســت هايي كه در جهت تقويت تاب آوري  ادامه از 

چندجانبــه شــهري به خصــوص در زمينه صفحه اول
اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، تحقق اهداف چندجانبه توسعه 
پايدار و ايجاد انگيزه در شهرها و دولت هاي محلي براي به اشتراك 
گذاري، تبادل دانش و آموختن از دستاوردهاي يكديگر است. حال 
تهران توانســته در اين دوره خوش بدرخشــد و طرحي در زمينه 
مديريت بحران از پايتخت جزو برترين ها قرار گرفت. اين جايزه نشان 
مي دهد كه براي تهران چشم انداز مناسبي براي تاب آوري در برابر 

بالياي گوناگون تعريف شده است.
در پنجمين دوره جايزه بين المللي گوانجو، 273طرح از 175شهر و از 
60كشور ارسال شده بود كه طرح »سند كاهش خطرپذيري باليا در 
محالت شهر تهران« ثبت شده توسط سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران، با نظر كميته داوران بين المللي اين جايزه در 
فهرست طرح هاي برتر و شايسته تقدير به عنوان تنها نماينده ميهن 

عزيزمان ايران جاي گرفت.
روش اســتفاده شــده در طرح فوق، روشــي جديد براي ارزيابي 
نســبي ريســك در محيط هاي شهري اســت كه با اســتفاده از 
شــاخص هاي مرتبط با آسيب پذيري در ســطح محالت تهران در 
5گروه آســيب پذيري جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، دسترسي، 
زيرساخت و زيرساخت لرزه اي، ريســك مرتبط با 3مخاطره مهم 
تهران يعني زلزله، سيل و زمين لغزش را برآورد مي كند. تدوين سند 
نهايي به صورت محله محور، با همكاري سازمان هاي مردم نهاد فعال 
در حوزه مديريت بحران، گروه هاي داوطلب واكنش اضطراري محله 
)دوام( و نيز نهادهاي اجرايي در سطح منطقه انجام شده و نهايتا به 

شهرداران مناطق 22 گانه شهرداري تهران ابالغ شده است.
از مزاياي طرح فوق آن است كه نتايج آن به كارشناسان، مديران و 
مسئوالن كمك مي كند تا با توجه به محدوديت امكانات و اعتبارات 
و با درنظر گرفتن اولويت ها در مــورد فعاليت ها و اقدامات ضروري 
براي كاهش ريسك در محله تصميم گيري و با لحاظ كردن شرايط 
جديد، مجدداً ميزان ريسك كاهش يافته را برآورد كرده و اثربخشي 
تصميمات اتخاذ شده را مورد بررسي قرار دهند. اين فرايند مي تواند 
تا هر زمان كه امكانات مالي و اجرايي موجود و اقدامات مربوطه ميسر 
باشد، با درنظر گرفتن اولويت ها تكرار شده و ريسك جديد محاسبه 
شده و به اين ترتيب ميزان تاب آوري محالت ارتقاء يابد. بنابراين با 
اين طرح مي توان اميدوار بود تا با حمايت هاي الزم، تهران بيش از 
پيش در برابر بحران هاي احتمالي تاب بياورد و به شــرايط پيش از 

بحران بازگردد.

میثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

خبر
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گزارش

اسفند خوش بارش در راه است

صبح امــروز در صحــن علني مجلس 
دوباره كليات ويرايــش جديد اليحه 
بودجه دولت به رأي گذاشته مي شود تا 
نمايندگان براي بار سوم بگويند با آن موافق هستند يا نه؟ 
به گزارش همشــهري، اليحه بودجه1400 كه 2هفته 
پيش به تصويب مجلس نرســيد، به دولت بازگشت و 
ديروز دولت اليحه اصالح شده را با حفظ ساختار و شاكله 
كلي آن نسبت به اليحه قبلي دوباره به مجلس فرستاد. 
مهم ترين تغييرات ويرايش جديد بودجه ســال آينده 
نسبت به اليحه اوليه دولت، در 3محور كلي قابل مشاهده 
است، محور نخست پايداري دولت بر حفظ شاكله اصلي 
دخل و خرج ســال آينده ازجمله تأكيد و پافشاري بر 
حفظ دالر 4200توماني براي واردات كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات پزشكي و يا افزايش حقوق كاركنان و 
بازنشستگان است. محور دوم كاهش ميزان وابستگي به 
درآمدهاي نفتي و البته اضافه برداشت از محل فروش 
اوراق قرضه و همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي كه 
نشان مي دهد بخش قابل توجهي از كسري تراز عملياتي 
بودجه دولت از محل فروش اوراق قرضه يعني يك نوع 

استقراض مالي پوشش داده خواهد شد.
محور سوم هم بيشتر تغييري حداقلي براي اقناع اكثريت 
نمايندگان است. چالش اصلي اما وقتي شروع خواهد شد 
كه مجلس به كليات اليحه بودجه به احتمال زياد رأي 
بدهد و اليحه به كميسيون تلفيق بودجه ارسال شود. اگر 
اعضاي كميسيون تلفيق بخواهند كه تغييرات مورد نظر 
خود را ازجمله وعده افزايش يارانه هاي نقدي و حذف 
نرخ ارز 4200توماني را به بودجه دولت بچسبانند، دوباره 
اختالف ها باال مي گيرد. سؤال اصلي همچنان اين است 
كه آيا بودجه1400 تا قبل از سال تحويل، به دست دولت 

خواهد رسيد؟

بودجه چگونه ويرايش شد؟
مژگان خانلو، سخنگوي بودجه سازمان برنامه و بودجه 
مي گويد: در 2هفته گذشــته تالش شــد تا اصالحات 
به صورت حداكثري و در حد مقدورات نظرات نمايندگان 
اصالح شود و به اين ترتيب سقف منابع و مصارف بودجه 
عمومــي در ويرايش جديد 8۵4هــزار ميليارد تومان 
خواهد بود كه شــامل 366هزار ميليارد تومان درآمد 
عمومي، 22۵هــزار ميليارد تومان واگــذاري دارايي 
سرمايه اي و 262هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي هاي 

مالي است. به گزارش همشهري، پيش از اين هم دولت 
در اجراي دستور رهبري به اصالح برخي ارقام كليدي 
بودجه ازجمله سهم نفت در بودجه1400 اقدام كرده 
بود؛ چنان كه به گفته خانلو، سهم صندوق توسعه ملي 
از منابع حاصل از صادرات نفت خــام و ميعانات گازي 
تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز، 
20درصد و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام 
و ميعانات گازي، 38درصد تعيين شده است. او افزود: 
سهم اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملي از ۷۵هزار 
ميليارد تومان در بخش واگــذاري دارايي هاي مالي به 
36هزار ميليارد تومان كاهش يافته و ميزان وابستگي 
بودجه به تسهيالت صندوق توسعه ملي 40هزار ميليارد 
تومان كمتر شــده عالوه بر اينكه بازپرداخت اقســاط 
وام هاي صندوق توسعه ملي به دولت كه در سال1400 
سررســيد مي شــوند، نيز در مصارف بودجه عمومي 

پيش بيني شده است.
نگاهي به حذف و اضافه بودجه1400 نشــان مي دهد 
بخشي از كاهش وابستگي نفت به بودجه از مسير انتشار 
اوراق مالي اسالمي جبران خواهد شد و دولت قرار است 
در سال آينده 128هزار ميليارد تومان از هزينه هاي خود 
را با فروش اين اوراق تأمين كند. افزون بر اينكه با حذف 
برخي رديف ها و احكام هزينه اي در اليحه اصالح شده 
بودجه، حداكثر 40هزار ميليــارد تومان از هزينه هاي 

دولت زده شده و به جاي آن ســهم اعتبارات عمراني 
از 104هزار ميليارد تومان به 109هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته است. بخش ديگري از هزينه هاي دولت 
هم براســاس ويرايش جديد بودجه قرار است از محل 
درآمدهاي مالياتي جبران شــود به نحوي كه 2۵هزار 
ميليارد تومان به درآمدهاي مالياتــي در اليحه اوليه 

دولت اضافه شده است.
به گزارش همشــهري، اصالحات صــورت گرفته در 
ويرايش جديد بودجه همچنان با چالش شكاف باالي 
كسري تراز عملياتي مواجه است افزون بر اينكه افزايش 
درآمدهاي مالياتي در شرايط كنوني اقتصاد و چشم انداز 
آينده آن تا اندازه اي با ابهام مواجه اســت و از ســوي 
ديگر استقراض بيشتر دولت با فروش اوراق قرضه هم 

همچنان جاي نقد دارد.

دالر 4200تا پايان دولت مي ماند
شــاه بيت و شــايد نقطه اختالف دولت و مجلس به 
تصميم گيري درباره نرخ ارز برمي گردد. ســخنگوي 
بودجه مي گويد: مقرر شده به دولت اجازه داده شود در 
6 ماه اول سال1400 و براساس ارزيابي شرايط اقتصادي، 
اجتماعي و بين المللي نسبت به تغيير تمام يا بخشي از 
نرخ ترجيحي كاالها  اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را 
در حوزه تامين معيشت كاالهاي  اساسي به نرخ سامانه 
معامالت الكترونيك يا همان نرخ نيما صرف كند. خانلو 
تأكيد كرد: درخصوص تامين ارز ترجيحي براي كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي حسب اهميت تامين كاالهاي 
اساسي، ارز مورد نياز به صورت ترجيحي تامين شده، اما 
مقرر شد به صورت تدريجي حذف و منابع حاصله صرف 

معيشت مردم شود.
او با اشاره به اينكه اجازه تعديل حقوق ورودي واردات 
هم به دولت داده شده اســت، گفت: با توجه به دغدغه 
مهم نمايندگان مجلس در مــورد تأمين ارز ترجيحي 
براي دارو و تجهيزات پزشكي مورد نيازآحاد مردم، منابع 

ويرايش بودجه 1400با حفظ دالر4200 توماني
مجلس، صبح امروز درباره سند دخل و خرج سال  آينده  كشور تصميم نهايي مي گيرد

به دنبال آغاز روند صعودي 
قيمــت نفــت از هفتــه 
گذشــته، ديروز قيمت هر 
بشكه نفت ركورد 3ماه گذشته را شكست 
و به مرز 64دالر رسيد. آيا قيمت نفت هم 
مانند مس، تحت تأثير جهان پس از واكسن 

كرونا، وارد يك ابرچرخه مي شود؟ 
به گزارش همشــهري، تازه ترين آمارها از 
كاهش ذخاير نفتــي آمريكا خبر مي دهد، 
ميزان عرضه نفت اعضاي اوپك هم با كاهش 
مواجه شده اســت؛ با اين حال تحليلگران 
مي گوينــد: اميدواري به رشــد اقتصادي 
جهان، به دليل كشف واكسن كرونا و تزريق 
منابع مالي از دولت ها براي ايجاد شــوك 
اقتصادي، مي تواند به رشــد بيشتر قيمت 

نفت منجر شود.
كمتر كارشناسي پيش بيني مي كرد قيمت 
نفت به سرعت خود را به مرز 64دالر برساند 
اما اين اتفــاق ديــروز رخ داد به ويژه آنكه 
برخي خبرهاي موقتي يــا فصلي در كنار 
عوامل بنيادين به اين رشــد قيمت كمك 
كردند. ديروز عربستان اعالم كرد پهپادي 
مملو از مواد منفجره را ســرنگون كرده و 
اين مســئله نگراني از تنش هــاي تازه در 
خاورميانه را افزايــش داد اين خبر در كنار 
عوامل بنيادين يك شوك تازه براي قيمت 
نفت بود و موجب شد قيمت هر بشكه نفت 
برنت به 63دالر و 3۵ســنت برسد اما اين 
همه ماجرا نيســت و ريشــه هاي بنيادي 
افزايش قيمت دالر را بايد در عوامل ديگري 

جست وجو كرد.

عوامل بنيادين رشد قيمت دالر 
تحليل هاي موجود نشان مي دهد دست كم 
3عامل پر قــدرت در افزايش قيمت نفت 
نقش كليدي داشــته اند. نخستين عاملي 
كه به محرك اوليه رشد قيمت نفت تبديل 
شــد كاهش عرضه اعضاي اوپك، به ويژه 
عربستان، بود. عربستان چندي پيش در 
واكنش به دورنمــاي تهديدآميز تقاضا، 
متعهد شــد در ماه هاي فوريــه و مارس 
توليــدش را تا يك ميليون بشــكه در روز 
كاهش دهد همين موضــوع زمينه هاي 
اوليه را براي كاهش عرضه و رشــد قيمت 
نفت فراهــم كرد. اما اين فقط نخســتين 
عامل است. عامل بعدي به كشف واكسن 
كرونا و افزايش اميدواري به رشد اقتصادي 
جهان مربوط است. شــيوع كرونا در يك 
سال گذشــته به كاهش شــديد مصرف 
در جهان منجر شــده بود و اكنون با آغاز 
واكسيناســيون اين اميدواري ايجاد شده 
است كه اقتصاد جهان وارد چرخه بهبود 
شــود و همين عامل مي تواند بار ديگر بر 
سطح تقاضا در جهان بيفزايد. ضمن اينكه 
اين روزها اغلب دولت ها مشغول تصويب 
بسته هاي تزريق و مشوق هاي مالي براي 
تزريق به اقتصاد هستند. تزريق منابع مالي 
دولت هاي اروپايي، آســيايي و آمريكايي 
مي تواند به رشد اقتصادي منجر شود كه 
مهم ترين محرك براي افزايش تقاضا براي 
خريد نفت در جهان است. مهم ترين بسته 
اقتصادي كه زمينه تزريق آن فراهم شده 
اســت تزريق يك تريليون و 900ميليارد 

زمســتان كم باران امســال با افت 40درصدي بارش ها نسبت به 
سال قبل مواجه شــد؛ اما حاال آنگونه كه از اطالعات و نقشه هاي 
هواشناسي برمي آيد، احتمال جبران بخشي از اين عقب ماندگي 

بارشي در اسفندماه وجود دارد.
به گزارش همشهري، زمستان امســال در 2 ماه ابتدايي نسبت به 
سال قبل كم باران و خشك تر بود تا جايي كه ميزان بارندگي هاي 
سال آبي جاري)از اول مهر تا شــامگاه 26بهمن( نسبت به مدت 
مشابه در سال آبي گذشــته با افت 40درصدي مواجه شد. البته 
كاهش بارندگي در اين دوره زماني نســبت به ميانگين ۵2سال 
گذشــته از 2۷درصد فراتر نمي رود و بر همين اســاس احتمال 
جبران حداقل 13درصدي بارش ها در اســفند و حتي بهار آينده 

دور از انتظار نيست.

نقشه بارندگي
 بررســي وضعيــت بارندگي كشــور در ســال آبي ســال آبي

1400-1399)از اول مهر تا شــامگاه 26بهمن( نشــان مي دهد 
در اين بازه زمانــي ارتفاع كل ريزش هاي جــوي به 93ميلي متر 
رسيده است و اين مقدار بارندگي نسبت به دوره مشابه سال آبي 
گذشــته)1۵۵ميلي متر( حدود 40درصد و نســبت به ميانگين 
دوره هاي مشابه درازمدت)128ميلي متر( حدود 2۷درصد كاهش 
نشان مي دهد. براساس آمارهاي وزارت نيرو، حجم بارش هاي اول 
مهر تا 26بهمن معادل 1۵3ميليارد و 26۷ميليون مترمكعب بوده 
اســت. اطالعات مربوط به وضعيت 6حوضه آبريز اصلي كشور در 
سال آبي جاري حاكي از اين است كه در شرايط فعلي به جز حوضه 
آبريز درياچه اروميه كه بارندگي هاي آن نســبت به مدت مشابه 
سال قبل با رشد 19درصدي مواجه بوده، ساير حوضه هاي آبريز 
كشور با كاهش 1۷تا 82درصدي بارش مواجه بوده اند. برايند اين 
وضعيت، افت قابل توجه ميانگين بارش هاي كشور بوده است كه 
جز با بهبود مستمر بارندگي در ماه هاي آتي جبران نخواهد شد. 
در اين بازه زماني، حوضه آبريز درياي خزر به عنوان پربارش ترين 
حوضه آبريز كشور، با كاهش 1۷درصدي بارش ها نسبت به سال 
قبل و افت 11درصدي بارندگي در مقايسه با ميانگين دوره هاي 
مشابه در ۵2سال اخير مواجه بوده است. همچنين حوضه آبريز 
»خليج فــارس و درياي عمان« به عنوان دوميــن حوضه پرباران 
ايران در سال جاري، كاهش 41درصدي بارندگي نسبت به سال 
قبل و 28درصدي نسبت به ميانگين ۵2سال اخير را تجربه كرده 
است. اين وضعيت با شدت بيشــتر براي حوضه هاي »قره قوم«، 
»فالت مركزي« و »مرزي شرق« نيز تكرار شده و به ترتيب كاهش 
48، 49و 82درصدي بارندگي را در پي داشته است. شرايط اين 
3حوضه در مقايسه با دوره هاي بلندمدت نيز وخيم به نظر مي رسد 
به گونه اي كه ميزان بارش هــاي آنها به ترتيب 32، 3۵و 66درصد 

نسبت به ميانگين ۵2ساله كاهش داشته است.

موج پرباران در راه ايران
در اين ميان اگرچه جبران نشدن كل كسري بارندگي دور از انتظار 
نيست؛ اما شواهدي از بهبود بارش در اســفندماه وجود دارد كه 
مي تواند تأثير قابل توجهي به دنبال داشته باشد. آخرين نقشه هاي 
پيش بيني هواشناســي از ورود يك موج پربارش در اواخر هفته 
جاري خبر مي دهد كه از شمال غرب وارد كشور مي شود و مي تواند 
بارندگي قابل توجهي در مناطق زاگرس به همراه داشته باشد. البته 
مقصد عمده اين بارندگي ها استان هاي لرستان و خوزستان خواهد 
بود اما كاهش دماي حاصل از ورود اين موج ساير مناطق كشور را 

نيز كم وبيش تحت تأثير قرار مي دهد.

وضعيت ذخيره آب در سدهاي كشور
آخرين آمارهــاي وزارت نيرو از پرشــدگي ۵3 درصدي مخازن 
سدهاي كشور حكايت دارد. طبق اعالم اين وزارتخانه، حجم آب 
ورودي به مخازن سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري)اول مهر 
99( تا 18بهمن ماه بالغ بر 11ميليــارد و 800ميليون مترمكعب 
بوده كه در مقايســه با حجم ورودي 13ميليــارد و 240ميليون 
مترمكعبي در سال گذشــته 11درصد كاهش نشان مي دهد. در 
مقابل حجم آب خروجي ســدهاي كشــور در اين دوره زماني به 
12ميليارد و 430ميليون مترمكعب رســيده كه نسبت به حجم 
خروجي 14ميليارد و ۷10ميليون مترمكعبي در مدت مشــابه 
سال قبل بالغ بر 1۵درصد كاهش نشان مي دهد؛ اما نكته اينجاست 
كه همچنان نسبت ورود آب به مخازن ســدها به خروجي آب از 
مخازن منفي است و همين مســئله به كاهش ذخيره آب مخازن 
منجر خواهد شد. براساس آمارهاي وزارت نيرو، منفي بودن نسبت 
ورودي به خروج آب باعث شــده حجم آب موجــود در مخازن 
ابتداي ســال آبي جاري تا 18بهمن به 26ميليارد و ۵40ميليون 
مترمكعب برسد كه 2درصد كمتر از ذخيره سدها در مدت مشابه 

سال قبل است.

پيش بيني هواشناسي
سازمان هواشناســي نيز پيش بيني كرده است سامانه اي بارشي 
از امروز وارد ايران مي شــود كه ضمن بارش بــرف در ارتفاعات و 
مناطق سردســير نواحي غربي و البرز، به بارش پراكنده باران در 
برخي از مناطق منجر خواهد شد. كبرا رفيعي، كارشناس سازمان 
هواشناسي مي گويد: با ورود اين سامانه بارشي، در برخي از نقاط 
استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشــاه، ايالم، همدان، لرستان، 
كردستان، آذربايجان شرقي، ارتفاعات زنجان، قزوين و البرز بارش 
پراكنده تجربه خواهد شد. رفيعي مي افزايد: از روز چهارشنبه اين 
سامانه بارشــي فعال مي شود و  استان هاي شــمال غرب، غرب و 
برخي از مناطق جنوب غرب به ويژه استان هاي واقع در دامنه هاي 
البرز را در برمي گيرد و سبب بارش باران و رعدوبرق و در ارتفاعات 
و مناطق سردســير باعث بارش برف خواهد شد. اين كارشناس 
سازمان هواشناسي معتقد است: روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
هفته جاري، در غرب و جنوب غرب كشور وزش بادهاي شديد رخ 
مي دهد و طي چهارشنبه و پنجشنبه نيز عالوه بر اين مناطق، در 
برخي از مناطق مركزي كشور، شرق و شمال شرق وزش بادهاي 
شديد را خواهيم داشــت كه مي تواند سبب گردوخاك هم باشد. 
ضمن اينكه طي اين مدت وزش بادهاي جنوبي در اســتان هاي 
سواحل درياي خزر و اردبيل را خواهيم داشت و سبب ذوب برف 
و احتمال وقوع بهمن در اين مناطق خواهد شــد. به گفته رفيعي 
از لحاظ دمايي پنجشــنبه در نيمه غرب ايران هوا سرد مي شود و 

جمعه آينده نيز در نيمه شرقي كشور كاهش دما خواهيم داشت.

دختر خوبي است، 
پسر فالني است و 
يك  باشخصيت، 
جايي برايش پيدا 
كن تا بــه مردم 
خدمت كند؛ اين 
وجه غالب استخدام هاي خارج از چارچوب 
در بسياري از ادارات و سازمان هاي دولتي 
است. وقتي وزير نفت ايران از اين رويه گاليه 
كند، مشخص است كه دختر يا پسر فالني 
بودن يعني داشتن پارتي و توصيه يك مقام 
سياسي را در كارنامه داشتن كافي است تا 
مستخدم دولت شويد و حتي در صنعت نفت 
شاغل شــويد. اما ماجرا اين است كه بيژن 
زنگنه، وزير نفت مي گويد: در صنعت نفت 
قرار نيست صرف پسر خوب يا دختر خوبي 
بودن مالكي براي تعيين مديران باشــد. او 
مي افزايــد: برخي سياســيون و افراد فعال 
در صنعت نفت صرفا بر مبناي اينكه فالن 
دانشجو مهندس خوبي است، براي استخدام 
در وزارت نفت به ما مراجعــه مي كنند. او 
تأكيد مي كند؛ براي برچيده شدن اين سنت 
غلط بايد موضوع اخذ گواهينامه صالحيت 
حرفه اي را تثبيت كنيــم تا مهارت در كنار 

مدرك مورد توجه قرار گيرد.
البته كــه شــيخ الوزرا راســت مي گويد و 
دست كم انتظار مي رود در آينده اين گفتمان 
در صنعت نفت شكل بگيرد تا به گفته زنگنه، 
به جاي مدرك و ســليقه، تخصص مالك 
استخدام باشد. كوتاه ســخن با وزير نفت 
اينكه تغيير گفتمــان تا زماني كه ســايه 
سياست بر اقتصاد كشور گســترده باشد، 
بي فايده خواهد بــود و ديري نخواهد پاييد 
كه دكان جديــدي باز خواهد شــد به نام 
مراكز صدور گواهينامه صالحيت حرفه اي 
و مهارت فروشــي جاي مدرك فروشــي را 

مي گيرد.
نه فقط در وزارت نفت كه در بسياري از مراكز 
حســاس و كليدي، با چالش پسر خوب يا 
دختر خوب بودن در استخدام هاي سفارشي 
مواجه هســتيم و قرض دادن صندلي ها در 
عالم سياست يك امتياز به حساب مي آيد. 
اگر قرار بر تغييــر پارادايم باشــد، بايد به 
بسياري از سازوكارهاي تبعيض آميز پايان 
داد و هر دختر و پســري كه شايسته بود، 
بر صندلي نشــيند. اينكه هــر وزارتخانه و 
دستگاهي عمده مسئوليت ها را به كساني 
بســپارد كه در دانشــگاه ها و دانشگاه هاي 
وابســته به خود درس خوانده باشــد، يك 
نقض غرض است. اگر صنعت نفت بتواند بر 
انگاره هاي نادرست به ارث رسيده از گذشته 
پايان دهد و سفره را از پيش روي مشاوران 
پرشمار سفارش شده برچيند، خود يك گام 
به جلو قلمداد خواهد شد. وزير نفت نشان 
داده اگر قولي مي دهد، عمل مي كند و اگر 
تصميم دارد تغييــر پارادايمي انجام دهد؛ 
نقطه شروع آن مي تواند همين ماه هاي آخر 

وزارتش  باشد.

چهره روز

 شرط استخدام دخترها 
و پسرها در نفت

  مهم ترين تغييرات در اليحه بودجه
 سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص 

صادرات گاز 20درصد و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي 38درصدتعيين مي شود.
 دولت اجازه دارد در 6 ماه اول سال1400 نسبت به تغيير تمام يا بخشي از نرخ ترجيحي كاالهاي اساسي به نرخ نيما اقدام و 
مابه التفاوت منابع آن را صرف تامين معيشت و سالمت مردم كند و همچنين اجازه دارد حقوق ورودي واردات را تعديل كند.
 سقف اعتبار هزينه هاي دولت در سرفصل پرداخت به صندوق بازنشستگي و متناسب سازي حقوق ها از 90هزار ميليارد 

تومان به 125هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
 درخواست مجوز از مقام معظم رهبري براي هزينه كردن 2ميليارد و 845ميليون يورو از پول صندوق توسعه ملي براي 

اجراي طرح هاي آبياري، مقابله با ريزگردها، تقويت نيروهاي مسلح و كمك به صداوسيما باطل شد.
 طرح پيش فروش نفت در داخل منتفي شده اما به جاي آن ميزان استقراض دولت از كانال اوراق مالي اسالمي از 23هزار 
ميليارد تومان به 65.5ميليارد تومان افزايش يافته كه قرار اســت بخشي از اصل و سود اين اوراق به پشتوانه فروش نفت 

پرداخت شود.
 دولت به جاي 20هزار ميليارد تومان در اليحه اوليه بودجه، 50هزار ميليارد تومان در اليحه اصالح شده اسناد خزانه اسالمي 

منتشر مي كند تا بدهي اش به طلبكاران را بپردازد.
 دولت از تسويه تهاتري مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي 
بازنشســتگي، بانك ها، قرارگاه خاتم االنبيا، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم االنبيا، شركت ملي نفت ايران و 
شركت هاي تابعه و وابسته و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه ها با بدهي اين اشخاص به شبكه بانكي تا سقف 30هزار 

ميليارد تومان صرف نظر كرد.
 در اليحه اصالح شده بودجه، پيش بيني شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش 
از يكصدهزار نفر جمعيت در سال هاي 1397، 1398، 1399و1400 از سوي سازمان امور مالياتي براي گرفتن ماليات حذف 

شده است.

بودجه

ارزي ترجيحي براي اين منظور تأمين شده است. به گفته 
سخنگوي ســتاد بودجه، تعرفه گمركي براي واردات 
دارو، تجهيزات پزشــكي، كاالهاي اساسي و مواداوليه 
كارخانجات كماكان به نرخ ترجيحي انجام مي شود و 

ساير كاالها با نرخ روز خواهد بود.

توافق بر سر افزايش حقوق ها 
به گزارش همشهري براساس اصالحات صورت گرفته 
در اليحه بودجه، ظاهرا دولت و مجلس به اين نتيجه 
رسيده اند كه وقت كم كردن هزينه هاي دولت يا تعديل 
ميزان افزايش حقوق  حقوق بگيران و بازنشســتگان 
نيســت و به همين دليل بــراي راضي  نگه داشــتن 
حقوق بگيران و بازنشستگان حتي در ويرايش جديد، 
ســقف اعتبارات باالتر هم رفته اســت. مژگان خانلو 
مي گويد: با توجه به ضرورت اســتمرار پرداخت هاي 
ناشــي از متناسب ســازي  حقــوق بازنشســتگان و 
مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي و رد بخشي 
از بدهي دولت به ســازمان تاميــن اجتماعي، تأمين 
بخشــي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي، رتبه بندي معلمان، تامين بخشي از مطالبات 
ايثارگران و بيمه هاي تكميلــي، تأمين پاداش پايان 
خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته 
مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازي  حقوق 
شهداي بازنشســته و همسان ســازي  حقوق اعضاي 
هيأت علمي، مطالبات قانون حمايت از حقوق معلوالن 
و نظام تامين اجتماعي فراگير، پيش بيني شد كه مبلغ 
12۵هزار ميليارد تومان )با 3۵هــزار ميليارد تومان 
افزايش نســبت به اليحه دولت و مطابق ارقام توافقي 
با مجلس( از محل ارائه حق االمتياز، واگذاري سهام و 
حقوق مالكانه، واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت 
و شــركت هاي دولتي و همچنين واگــذاري اموال و 

دارايي هاي غيرمنقول مازاد تأمين شود.
او گفت: در اصالحات انجام شــده براي افزايش ضريب 
حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگيــر، اعمال ضريب 
در ســال1400 بايد به نحوي پيش بيني شود كه جمع 
مبلغ حكم كارگزيني هريك از افراد شاغل و جمع حكم 
حقوقي هريك از بازنشستگان و متوسط ماهانه قرارداد 
هريك از نيروهاي قراردادي و كارمعين و مشــخص از 
2برابر سقف تبصره ذيل ماده۷۵ قانون مديريت خدمات 

كشوري بيشتر نشود.

اميد دولت و تصميم مجلس
همزمان با ايــن تحوالت حســينعلي اميري، معاون 
پارلماني رئيس جمهوري هم گفت: اميدواريم هرچه 
زودتر بودجه ســال1400 نهايي شــود تا دولت هم 
بتواند بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بودجه را تهيه، 
تنظيم و ابالغ كنــد. او اضافه كرد: ايــن اصالحات با 
رويكردهايي مانند اينكه مردم دچار مشــكل نشوند، 
بودجه تورم زا نباشــد و گراني به دنبال نداشته باشد، 
بودجه آينده فعاالن اقتصادي را با ابهام مواجه نكند، 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي با ارز ترجيحي در 
اختيار مردم قرار بگيرند، دارو با ارز 4200توماني در 
اختيار مردم قرار بگيرد، اعمال و تقديم مجلس شوراي 

اسالمي شد.
بابك نگاهداري رئيس حوزه رياست مجلس هم گفت: 
اليحه اصالحي بودجه سال آينده به مجلس تقديم شده 
و در دســتور كار صحن علني امروز سه شنبه قرار دارد. 
نگاهداري با اشاره به اينكه مقرر شد براساس تبصره3 
ماده182 آيين نامه داخلي مجلس شــوراي اسالمي، 
اليحه بودجه ارســالي دولت به عنوان اصالحيه مورد 
بررسي قرار گيرد، اعالم كرد: مجلس تأكيد دارد كه به 
صالح نيست كشور در مقطعي از زمان بدون بودجه باقي 
بماند و رويكرد مجلس بر اين اســت كه اصالحات الزم 

اعمال و در زمان كوتاهي بررسي شود.

 نماينــدگان بــراي ســومين بار 
به كليات اليحه بودجه ســال آينده 
 رأي مي دهنــد؛ بايــد ديــد اين بار 

پاسخ بله است يا خير؟

 اطالعات هواشناسي از احتمال افزايش بارندگي در اسفندماه 
و جبران بخشي از افت بارندگي نسبت به سال قبل حكايت دارد

آيا موج تازه اي از صعود قيمت نفت آغاز شده است؟

ركوردشكني دوباره نفت
قيمت نفت ديروز به مرز 64دالر در هر بشكه رسيد

انرژی

دالري دولت آمريكا اســت كــه مي تواند 
اقتصاد دنيا را به تحرك وادارد و به افزايش 
تقاضا براي نفت منجر شود. سومين عاملي 
كه به زعم تحليلگران خارجي در افزايش 
قيمت نفت اثر داشته كاهش سطح ذخاير 
نفتي آمريكا به عنــوان يكي از بزرگ ترين 
بازار هاي مصرف نفت اســت.كاهش اين 
ذخاير مي تواند ســطح تقاضــا را افزايش 
دهد.حاال اما در كنار اين سه عامل ديروز 
انتشــار خبر هايي در مورد افزايش تنش 
در خاورميانه شــوكي موقت به بازار نفت 
وارد كرد و موجب شد قيمت نفت به مرز 

64دالر برسد.
ديــروز نيروهــاي ائتالف به ســركردگي 
عربســتان ســعودي در جنگ يمن اعالم 
كردند يك پهپاد مسلح به مواد انفجاري را 
كه به سوي عربستان سعودي پرواز مي كرد، 
رهگيري و نابــود كرده اند. ايــن خبر بيم 
افزايش تنش ها در خاورميانه را برانگيخت 

و باعث خريدهاي بيشتر در بازار نفت شد.
كازوهيكو سايتو، تحليلگر بين المللي بازار 
نفت در اين باره مي گويد: افزايشي كه ديروز 
در ابتداي معامالت بازار نفت مشاهده شد، 

تحت تأثير خبر افزايش تنش ها در خاورميانه 
بود اما بازارهاي نفــت تحت تأثير افزايش 
اميدها به تصويب بسته كمك مالي كرونايي 
در آمريكا و تسهيل محدوديت هاي قرنطينه، 
روند صعودي پيدا كرده اند. ساتورو يوشيدا 
تحليلگر بازار نفت نيز معتقد است: با عرضه 
پول ارزان و سياست هاي »تسهيل پولي« 
كه در سراسر جهان به اجرا گذاشته شده و 
عرضه محدود اوپك پالس و توليدكنندگان 
نفت آمريكا، قيمت نفت ممكن است تا مرز 

۷0دالر در هر بشكه پيشروي كند.

ورود نفت به ابرچرخه كااليي
همزمان با رشد دوباره قيمت نفت برخالف 
پيش بيني ها اكنون اين پرسش مطرح شده 
اســت كه با درنظر گرفتن عوامل بنيادي 
و فصلي قيمت نفت تا كجا رشــد خواهد 
كرد؟ اين پرسش به اين دليل مطرح شده 
كه پيــش از اين بانك جهانــي و صندوق 
بين المللي پول ميزان رشــد قيمت نفت را 
در ســال جاري ميالدي حداكثر بين ۵0تا 
۵۵دالر پيش بيني كــرده بودند اما قيمت 
نفت برخــالف اين تحليل هــا پيش رفت. 

جف كيوري، رئيس پژوهش كااليي گلدمن 
ساكس معتقد اســت بازار نفت در آستانه 

ورود به يك ابرچرخه كااليي است.
كيــوري در مصاحبه با پلتس اســتدالل 
مي كند: نبايد نفت را به صورت ايزوله تحليل 
كرد و بر وابســتگي دروني كاالهايي از اين 
دست تأكيد مي كند. بر همين مبنا، او معتقد 
است ريسك هاي صعودي نفت به شدت قوي 
هستند و احتمال دارد قيمت نفت هم مانند 
مس در جريان يك چرخــه بزرگ كااليي 
قرار گيرد؛ ابرچرخه اي كــه يادآور جهش 

قيمت ها در دهه 19۷0ميالدي است.
جف كيوري معتقد اســت فلزات كليدي 
مانند مس پيش از اين در سطوح ابرچرخه 
قرار گرفته و ماجراي افزايش قيمت ها تازه 
شروع شده است. او با طرح اين سؤال كه آيا 
قيمت نفت 1۵0دالر بر بشكه بازمي گردد، 
 مي گويد: نمي دانم زيرا مــا داريم در مورد 
يك قيمت گذاري مجــدد حرف مي زنيم و 
همه  چيز بايد دوباره قيمت گذاري شود با اين 
حال او هشدار مي دهد: در اين بازار روندهاي 
افزايشي زيادي در پيش است و ما به دليل 
يك تغيير ساختاري صعودي در تقاضا شاهد 

ظهور يك ابرچرخه هستيم.
به گفته او عوامل ايجاد تغييــر در تقاضا و 
شرايط به وجود آمدن اين ابرچرخه بيشتر از 
اينكه مانند رالي قيمتي اوايل دهه اول اين 
قرن باشد، شــبيه روندي است كه در دهه 
19۷0رخ داد. او توضيح مي دهد:تنش هاي 
آن دوره را كه به دليل فقــر و ناآرامي هاي 
اجتماعي به اجراي سياست هاي بازتوزيع 
منجر شد، مي توان با فشــارهاي تغييرات 
اقليمي هم اكنون مقايسه كرد. عالوه بر اين، 
كيوري درخصوص زنجيره عرضه هم معتقد 
است: جنگ سرد آمريكا و شوروي سابق در 
دهه۷0 را مي توان مشــابه مشكالت فعلي 

آمريكا و چين تصور كرد.
او درباره تشــابهات ايــن 2دوره مي گويد: 

تابستان گذشته زمان خريد چين براي پر 
كردن ذخاير استراتژيك غالت، مس و نفت 
بود. وقتي به اين فكر كنيــم كه اروپايي ها 
و آمريكايي هــا چــه زماني همــه ذخاير 
استراتژيك شان را ساختند مي بينيم كه اين 
اتفاق در دهه19۷0 رخ داده است كه مشابه 

شرايط فعلي است.
كيوري همچنيــن درگفته هايي برخالف 
ديدگاه هاي رايج مي گويد: بسته هاي عظيم 
محرك اقتصادي براي توســعه انرژي هاي 
ســبز تأثيري غيرمســتقيم براي افزايش 

تقاضاي نفت خواهد داشت.
او همچنين بــر اين باور اســت كه قيمت 
نفت را نمي توان جدا از قيمت ســاير مواد 
پايه)كاموديتي( درنظر گرفت.به طور مثال 
قيمت مس براي تخمين چشــم انداز نفت 
حياتي اســت. درحالي كه گلدمن ساكس 
هدف قيمتي مس را 10هزار دالر مي بيند، 

كه با نفت 6۵دالري همبستگي دارد.
او با بيان اينكه قيمت مس ممكن اســت 
به 40هــزار دالر هم برســد مي افزايد: ما 
هيچ مســي نداريــم، موجودي هاي مس 
بزرگ ترين كاهــش قابل مشــاهده را در 
۵هفته گذشته ثبت كرد، قيمت ها به سطوح 
ابرچرخه رسيده و هنوز داستان برقي سازي  

جهان آغاز نشده است.
پيش از اين كريس ميجلــي، رئيس بخش 
تجزيه و تحليل اس اند پي گلوبال پلتس هم 
درباره رشد قيمت نفت گفته بود: بازار نفت در 
حال وارد شدن به يك ابرچرخه است با اين 
حال، ممكن است براي اعالم يك ابرچرخه 
كامل اندكي زود باشد چراكه موانعي مانند 
نرخ باالي ابتال به كوويد-19 برسر ورود به 
ابرچرخه وجود دارد. به گفته او تقاضا در حال 
بازيابي است به همين دليل قيمت بسياري از 
مواد پايه)كاموديتي( شامل زغال سنگ بيش 
از 20درصد نسبت به  اواخر فصل سوم سال 

گذشته رشد كرده اند.
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دیروز در بــازار خودرو هر 
دســتگاه پرایــد 111 به 
قیمــت 129 میلیون، تیبا 
صندوق دار 116 میلیون، 
پــژو206 تیــپ دو 200 
میلیون، پژو پارس معمولی 
215 میلیــون و پژو پارس 
اتوماتیــک 310 میلیون 

تومان قیمت خورد

   ابهام مالیاتی برطرف شد
معاون بورس كاالي ايران از 
موافقت سازمان امور مالياتي 
با رفع ابهامات مالياتي در ابزار 
گواهي سپرده كااليي خبر داد. 
عليرضا ناصرپور گفت: با اين 
تصميم يكي از موانع اصلي بر 
سر راه توسعه معامالت گواهي 

سپرده كااليي رفع خواهد شــد؛ چراكه تا پيش از اين تنها 
كاالهايي نظير محصوالت كشاورزي كه معاف از ماليات بودند 
قابليت استفاده از اين ابزار را داشتند اما از اين پس معامالت 
گواهي سپرده كااليي براي ساير كاالها نيز مقدور خواهد بود. 
به گفته او، از اين پس بورس كاال قادر خواهد بود با همكاري 
فعاالن ساير حوزه ها مانند صنعتي و معدني يا پتروشيمي و 
فرآورده هاي نفتي گواهي سپرده كااليي و معامالت مشتقه 
اين كاالها را منتشر كند كه پيشرفت بزرگي است. او افزود: 
گواهي سپرده كااليي يك ابزار خاص است؛ چرا كه ابتدا يك 
كاال تبديل به ابزار مالي شده و در نهايت دوباره براي تحويل 
تبديل به كاال مي شود در نتيجه سازوكار اجرايي انتقال اعتبار 
ماليات بر ارزش افزوده در اين ابزار يكي از ابهامات بود. معاون 
توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران ادامه داد: 
در واقع فروشنده اي كه كااليي را تبديل به گواهي سپرده 
كرده و آن را به فروش مي رســاند، طبيعتا ماليات بر ارزش 
افزوده را از خريدار دريافت مي كند اما با توجه به اينكه بعد 
از نخستين معامله، كاالي مربوطه تبديل به گواهي سپرده 
كااليي مي  شود، اين مسئله كه چطور اين اعتبار مالياتي ايجاد 
شده به نفر آخر يعني تحويل گيرنده كاال منتقل شود، موضوع 
بحث بود كه با مساعدت ســازمان امور مالياتي سازوكار 
اجرايي در نحوه انتقال اين اعتبار مالياتي و تكاليف هر يك 
از سرمايه گذاران در اين فرايند تبيين شد. لذا يكي از موانع 

اصلي توسعه معامالت گواهي سپرده كااليي مرتفع شد.

درحالي كه مقامات بازار  بورس
ســرمایه امیدوار بودند با 
اجــراي دامنه نوســان 
نامتقارن جلوي روند نزولي بورس را بگیرند 
دیروز و در سومین روز اجراي این مقررات 
تازه، شــاخص بورس دوباره فرو ریخت و 
7هزارو 300واحد افت كــرد. پیش از این 
كارشناسان نســبت به بي اثر بودن چنین 

تصمیم هایي هشدار داده بودند.
به گزارش همشهري، مقامات بازارسرمایه 
انتظار داشتند با اعمال مقررات جدید دامنه 
نوسان روند نزولي بازار سهام متوقف شود، 
اما دیروز شاخص كل بورس تهران دوباره 
نزول كرد و 715میلیــارد تومان نقدینگي 
از بازار سهام خارج شد. این اتفاق نشان داد 
تحلیل كارشناسان درباره بي اثر بودن چنین 

تصمیم هایي درست بوده است.
قبل از اجراي این مقررات كارشناســانان 
گفته بودند؛ شــاید دامنه نوسان نامتقارن 
براي چند روز بتواند جلوي نزول قیمت ها 
را بگیرد و در بلندمــدت باید به فكر حذف 
یا افزایش دامنه نوســان بــود، زیرا دامنه 
نوســان خود به ایجاد هیجان و تشــكیل 
صف هاي خرید و فــروش در بورس دامن 
مي زند و فضــاي تحلیلي بازار ســرمایه را 
تخریب مي كند. تحلیلگران حتي با استناد 
به تجارب دهه80 و90 تأكید كرده بودند، 
استفاده از دامنه نوسان نامتقارن مي تواند 
فضاي هیجاني را در بورس تقویت كند و در 
نهایت منجر به بازگشت صف هاي سنگین 
فروش در بورس شود. مقامات بازار سرمایه 
اما به این تحلیل ها توجه چنداني نكردند و 
در نهایت دامنه نوسان نامتقارن از روز شنبه 
در بورس اجرا شد اما در نهایت این مقررات 

تازه فقط براي دو روز در بورس اثر داشت.

ادامه روند نزول
اگرچه با اجــراي دامنه نوســان نامتقارن 
شــاخص كل بورس تهران در روز شنبه با 
4درصد رشد مواجه شد اما در روز یكشنبه 
از شــدت رشد كاسته شــد و در نهایت در 
مبادالت دیروز شــاخص كل بورس تهران 
دوباره با7300واحد نزول مواجه شد. آمارها 
نشان مي دهد حتي در مبادالت روز یكشنبه 
و دوشــنبه ســهامداران به ترتیب590 و 
715میلیارد تومان نقدینگي از بازار سهام 
خــارج كرده انــد. این نشــان مي دهد كه 
ســهامداران از این فرصت بــراي خروج از 
بازار اســتفاده كرده اند. برخي كارشناسان 
بر این باورند كه حتي علت رشد بازار سهام 
در مبادالت روز شــنبه و یكشــنبه ناشي 
از اجراي دامنه نوســان نامتقارن نبوده و 
دلیل اصلي رشد بازار در این دو روز رسیدن 
شاخص كل به كف تكنیكالي خود و افزایش 
قیمت دالر به دلیل ابهام هاي ایجاد شده در 
رفع تحریم ها بوده اســت. قیمت دالر كه 

به طور مستقیم در بورس اثر دارد و به رشد 
شاخص ها منجر مي شــود از روز یكشنبه 
به دلیل ابهام هاي ایجاد شده در مورد نحوه 
بازگشت آمریكا به برجام با رشد مواجه شد 
و در مبادالت روز شــنبه حتــي در برخي 
ساعات تا 26هزارو 800تومان هم پیشروي 
كرد. رفتار قیمت دالر به عنوان یک محرك 
پر قدرت بر معامالت بورس نشان مي دهد 
احتماال رؤیاي دولت براي افت قیمت دالر تا 
15هزار تومان و حتي 20هزار تومان محقق 
نخواهد شد. بر همین اســاس تحلیلگران 
بر ایــن باورند كه رفتارهاي بــازار واكنش 
به این تحوالت بنیادي اســت و اثر دامنه 
نوسان نامتقارن بسیار ناچیز است و حتي در 
بلندمدت مي تواند اثرات عكس داشته باشد.

چرا دامنه نوسان نامتقارن بي اثر بود؟
بررسي روند معامالت در بازار سهام نشان 
مي دهد دامنه نوســان محدود یا باز، صرفا 
مي تواند سرعت رشد یا نزول قیمت سهام 
را بیشتر كند و نمي تواند مانع اصلي در برابر 
نوسان قیمت سهام باشــد زیرا ریشه هاي 
رشــد یا نزول قیمت ســهام شركت هاي 
بورس متاثر از عوامــل اقتصادي و بنیادي 
است و دامنه نوسان محدود در زمان نزول 
فقط مي تواند روند نزولي را فرسایشي كند. 
برمبناي ادبیات مالي، قیمت سهام شركت ها 
فارغ از دامنه نوسان قیمت ها در نهایت راه 
خود را مي پیماید و اگر قرار باشــد قیمت 
سهام شركتي رشد یا نزول كند این نوسان 
اتفاق خواهد افتاد و دامنه نوسان صرفا زمان 
رسیدن به هدف یا تارگت قیمت سهم را به 
تأخیر مي اندازد یا شتاب مي بخشد. نمونه 
عیني چنین اتفاق هایي در تابلو هاي مختلف 
بــورس و فرابورس كه دامنه هاي نوســان 
محدودي دارند به وضوح قابل مشــاهده 
است و مثال هاي بسیاري در این باره وجود 
دارد. حمید كوشكي، تحلیلگر گروه مالي 
اقتصاد بیدار در این بــاره مي گوید: دامنه 
نوسان نامتقارن صرفا باعث ایجاد تأخیر در 
معامالت خواهد شد و دامنه منفي دو درصد 
مي تواند عامل ایجاد صف هــاي فروش با 
حجم باالتر باشد.به گفته او به تعادل رسیدن 
بازار سرمایه بر پایه عوامل بنیادي بازار است 
و مــا نمي توانیم با تغییر در ســاختارهاي 
معامالتي به دنبال تعادل بخشــي به بازار 

سرمایه باشیم.
رضا خانكي، مدیر سرمایه گذاري صندوق 
آشنا تک هم درباره تغییر دامنه نوسان در 
بورس مي گوید: فكر نمي كنم این تصمیم 

در بلندمدت پاسخگو باشــد، براي همین 
مخالف تغییر دامنه نوسان هستم و به طور 
كلي مخالف وجود دامنه نوســان در بازار 
هستم. او با بیان اینكه در تله تصمیم هاي 
اشتباه افتاده ایم و گریزي از آن نیست،تأكید 
مي كند: دامنه نوسان باید به تدریج حذف 
شود. بورس تنها بازاري است كه مي تواند 
خیلي زود خــود را با داده هــاي اقتصادي 
همگام  كند. برخي شــركت هاي مشــاور 
ســرمایه گذاري هم قبل از اجــراي دامنه 
نوسان نا متقارن در بورس پیش بیني كرده 
بودند: جدیدترین اقدام شوراي بورس براي 
نامتقارن كردن دامنه نوسان ممكن است در 
نهایت با تشدید صف نشیني ها چندان هم به 

نفع بورس تمام نشود.
ولید هــالالت، تحلیلگر بازار ســرمایه اما 
نظر متفاوتي دارد. به گفته او وقتي مبناي 
معامالت ارزش باشــد، منفــي 2درصد با 
منفي 5درصد تفاوت دارد اما وقتي مبناي 
معامالت، جو بازار باشــد، دامنه نوسان را 
منفي 20درصــد هم كه بگذارند، ســهام 

شركت ها تا منفي 20درصد نزول مي كند.
او توضیح مي دهد: این مسئله نشان مي دهد 
زماني مي توانیم به نقطه تعادل برسیم كه 
راه سهام شــركت ها از همدیگر جدا شود و 
هر شركت براساس ارزش خود معامله شود. 
وقتي قیمت ســهام براساس مختصات آن 
شركت خاص تعیین نمي شــود و تابعي از 
بخش دیگري از بازار)لیدرها( است، طبعا 
روند معامالتي سایر بخش ها كه رهبري بازار 
را برعهده دارند، روند بازار را تعیین خواهد 
كرد. هالالت تأكید مي كند: هر معامله گري 
به یک خط كش و وسیله اندازه گیري نیاز 
دارد. اگر شــخصي نتواند ارزش ســهام را 
بررسي كند، اگر به ابزار تحلیل مجهز نباشد، 
طبعا خط كش خود را براساس كلیت بازار 
قرار مي دهد و عیار سهام را براساس نوسانات 
لیدرها ارزیابي مي كند كه كدام ســهم را 

خوب مي خرند و كدام را نمي خرند.
او در پاســخ به این پرسش كه آیا راهكاري 
براي جدا كردن و كندن فعاالن بازار ازین 
شــرایط وجود دارد؟ مي گوید: خیر. بازار 
ما نیازمند زمان اســت تا فعاالن جدید به 
ابزارهاي تحلیلي مجهز شــوند. برچسب 
زدن ها به اتمام برسد. اظهارنظرها براساس 
سبد سهام شــخصي نباشــد و معامالت 
حقوقي ها از كد شــخصي آنها جدا شــود. 
آن زمان راه ســهام شــركت ها از همدیگر 
جدا مي شــود و این رفتار توده وار به پایان 

مي رسد.

با وجود افت شدید تقاضا و تغییر شیوه فروش برخي  و خودر
خودروهاي پرتیراژ داخلــي مانند پراید 151، تب 
افزایش نرخ ارز موجب گراني انــواع خودروهاي 

داخلي و وارداتي در حاشیه بازار شده است.
به گزارش همشــهري، قیمت انواع خودروهاي پرتیراژ و مونتاژي 
كه تا یک ماه و نیم پیش متاثر از سیر نزولي قیمت ارز روند كاهشي 
به خود گرفته بود، با نزدیک شدن نرخ دالر به مرز 26هزار تومان بار 
دیگر صعودي شد. با این حال، مســئوالن وزارت صنعت و فعاالن 
بازار خودرو وعده تداوم سیر نزولي قیمت خودرو در بازار شب عید 
را داده اند. خودروســازان نیز از طرح هاي تازه اي براي عرضه برخي 
محصوالت پرتیراژ خود خارج از شــیوه قرعه كشي كنوني با مجوز 

شوراي سیاستگذاري خودرو خبر مي دهند.
گزارش میداني همشهري از برخي مراكز خرید و فروش خودرو مانند 
مركز خرید و فروش خودرو چیتگر و نمایشگاه هاي سطح شهر نیز 
حاكي از شک و تردید فروشــندگان و خریداران خودرو براي انجام 
معامالت اســت. فعاالن صنفي نیز به مشتریان توصیه مي كنند در 
شرایط كنوني بازار از خرید و فروش خودرو خودداري كنند تا دچار 

ضرر و زیان احتمالي ناشي از ریسک نوسان قیمت ها نشوند.

خيز پرتيراژها براي افزايش قيمت
بررسي قیمت حاشــیه بازار انواع خودروهاي پرتیراژ داخلي حاكي 
از ســیر صعودي قیمت این خودروهاست به نحوي كه در معامالت 
3روز گذشــته بازار خودرو نرخ انواع خودروهــاي داخلي افزایش 
2 تا 10میلیون توماني)5تا 7درصد( را شــاهد بــود كه میزان این 
افزایش قیمت در خودروهاي مونتــاژي بیش از خودروهاي داخلي 
بود. بازار خودروهاي وارداتي نیز از افزایش نرخ ارز بي نصیب نماند و 

قیمت برخي انواع خودروهاي خارجي افزایش 
قیمت 30 تا 100میلیون توماني را تجربه كرد. 
با این روند در بازار دیــروز خودروهاي پرتیراژ 
داخلي قیمت سایپا 111 با افزایش یک میلیون 
توماني به 129 میلیــون، پراید 131 با افزایش 
یک میلیوني به 110میلیــون، تیبا صندوقدار 
با افزایش 2میلیوني بــه 116میلیون، پژو 206 
تیپ 2 )ساده( با افزایش 3 تا 7میلیوني به 200 
میلیون، پژو پارس معمولي و اتوماتیک با افزایش 
4میلیونــي به ترتیب بــه 215و 310میلیون، 
پــژو 206 تیپ 5 فول بــا افزایــش 5میلیوني 
به 255میلیــون تومان رســید و قیمت تمام 
محصوالت خانواده سمند  رشد 2میلیون توماني 
قیمت را شاهد بود. همچنین پژو 207 دنده اي 
277میلیون، پژو 207 اتومــات 432میلیون 

و پژو 405 با قیمت 188میلیون تومان در حاشــیه بازار نرخ خورد. 
این افزایش قیمت در بازار خودروهاي مونتــاژي به مراتب بیش از 
خودروهاي پرتیــراژ داخلي بود به نحوي كه قیمــت هایما اس 7 با 
افزایش 45میلیــون توماني از 660 به 705میلیون تومان رســید. 
به گفته فعاالن بازار، با این گراني، قیمت كنوني خودرو به نرخ هاي 
حدود یک ماه پیش نزدیک شــده و برخالف گذشته كه خریداران 
تعیین كننده اصلي قیمت بوده و فروشــندگان با ارائه تخفیف هاي 
ویژه سعي در فروش خودروهایشان داشتند، اكنون این فروشندگان 
هستند كه به صورت سلیقه اي قیمت ها را به بهانه افزایش قیمت دالر 
باالتر اعالم مي كنند اما عمال خرید و فروش چنداني در بازارخودرو 
صورت نمي گیرد و اغلب خریداران التهابات قیمت ها در بازار خودرو 
را مقطعي قلمداد و تأكید مي كنند با كاهش قیمت دالر، قیمت خودرو 

در حاشیه بازار نیز فروكش خواهد كرد.

بازگشت قيمت خودرو به ابتداي بهمن ماه 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران با اشاره 
به افزایش 5درصدي قیمت خودروهاي داخلي در چند روز گذشته، 
به همشهري گفت: افزایش نرخ ارز موجب سیر صعودي و افزایش 
كاذب قیمت ها در حاشیه بازار خودرو شده است؛ اگرچه با تثبیت نرخ 
ارز اكنون قیمت ها در بازار خودرو از آرامش بیشتري برخوردار شده 
است. سعید موتمني تأكید كرد: این شرایط موجب شده تا كاهش 
قیمتي كه در ابتداي بهمن ماه با ریزش نرخ ارز به كانال 23هزار تومان 
در بازار خودرو ایجاد شــده بود، خنثي شــود و خودروهاي پرتیراژ 
داخلي با افزایش 2 تا 7میلیون توماني به قیمت هاي ابتداي بهمن ماه 
بازگردد. او با بیان اینكه طي 3روز گذشته نرخ ارز تغییر خاصي نداشته 
و درصورت ثبات قیمت ارز طي مدت یک هفته این احتمال وجود 
دارد كه فروشندگان بیشــتري براي عرضه خودرو به بازار مراجعه 
كرده و این رشــد عرضه زمینه كاهش قیمت خودرو را فراهم كند، 
افزود: در حاشیه بازار قیمت پراید 131 حدود 108 تا 110میلیون، 

تیبا صندوقدار 114 تا 116میلیــون، پژو 206 تیپ 2 حدود 197تا 
200میلیون، پژو 405 حدود 186تا 188میلیون، ســمند 187تا 
189میلیون تومــان، هایما مونتاژي 690 تــا 705میلیون و جک 
s5حدود 635 تا 637میلیون تومــان قیمت ها خورده اما هنوز هم 
فروشنده در بازار زیاد است و خریدار مي تواند با حوصله بیشتر، این 

خودروها را با قیمت پایین تري خریداري كند.

بهت و انتظار در بازار وارداتي ها
بررسي قیمت انواع خودروهاي كاركرده وارداتي نیز نشان مي دهد: با 
توجه به قیمت باالي این خودروها و مشتریان خاص آن، افزایش اخیر 
قیمت خودرو موجب افت معامالت و تشدید ركود حاكم بر بازار این 
خودروها شده است. با وجود این، نزدیک شدن نرخ دالر به محدوده 
26هزار تومان در افزایش جزئي قیمت ایــن خودروها مؤثر بوده و 
موجب شده تا نرخ برخي انواع خودروهاي كاركرده خارجي در بازار 
افزایش قیمت 30 تا 50میلیون توماني را طي چند روز گذشته تجربه 
كند. با وجود این به دلیل ریســک باالي سود و زیان ناشي از نوسان 
نرخ ارز، تعداد مشتریان و میزان خرید و فروش در بازار خودروهاي 
وارداتي به مراتب كمتر از خودروهاي پرتیراژ یا مونتاژ داخل است. 
همچنین تداوم ممنوعیت واردات و افت شدید عرضه این خودروها 
به بازار موجب شده  تا مالكان خودروهاي خارجي تمایل چنداني به 
فروش اینگونه خودروها در شرایط نوســان نرخ ارز نداشته باشند و 
از سوي دیگر مشــتري چنداني نیز براي خرید اینگونه خودروهاي 

گران قیمت وجود ندارد.

حذف قرعه كشي فروش برخي پرتيراژها
افت شــدید معامالت به دلیل كاهش تقاضا و سیر صعودي قیمت 
خودروهــاي داخلي در شــرایطي اســت كه 
خودروسازان از تســهیل فرایند فروش و رشد 
عرضه برخي خودروهاي پرتیراژ خبر مي دهند. 
قائم مقام فروش سایپا با تأكید بر فروش فوري 
)بدون قرعه كشي( برخي محصوالت این شركت 
با قیمت مصوب شوراي رقابت، گفت: براساس 
هماهنگي هاي انجام شــده بــا كمیته خودرو، 
پراید 151 از شــمول شــیوه قرعه كشي خارج 
شده و به صورت فروش فوري به مشتریان واگذار 
مي شود. مجید باقري، افزود: احتماال به زودي 
محصوالت خانواده كوئیــک آر، كوئیک اس و 
ســاینا اس نیز از روند قرعه كشي خارج خواهد 
شد. به گزارش همشهري، پیش از این نیز انواع 
وانت نیسان دوگانه و تک ســوز زامیاد  به دلیل 
كاهش اقبال مشــتریان و پیشي گرفتن میزان 

عرضه از تقاضا از شمول عرضه بر مبناي قرعه كشي خارج شده بود.

هشدار به خريداران خودروهاي سند در رهن 
 نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروي تهــران با تأكید بر 
غیرقانوني بودن خرید و فروش خودروهاي صفر كیلومتر فاقد سند و 
داراي اسناد در رهن شركت هاي خودروساز با قیمت پایین تر از نرخ 
رایج بازار، گفت: فروش خودرو با چنین شــرایطي غیرقانوني است 
زیرا پالك ملي به نام صاحب اولیه خودرو ثبت شده و مشتریان نباید 
بدون تعویض پالك نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام كنند. او 
افزود: با این شیوه معامله اگر خریدار هرگونه تخلفي با آن پالك انجام 
دهد، تبعات آن گریبانگیر فروشنده خواهد شد. همچنین با توجه به 
غیرقانوني بودن این شیوه خرید و فروش خودرو، خریداران نیز نباید 
اقدام به خرید خودروها با سندهاي در رهن شركت هاي خودروسازي 
كنند و تبعات این شــیوه خرید و فــروش غیرقانوني خودرو حتما 

گریبان خریداران و فروشندگان این خودروها را خواهد گرفت.

قیمت برخی خودرو های کارکرده وارداتی در بازار
قیمت-  تومان  نوع و مدل خودرو 

1.900.000.000   رنو کولئوس ۲01۸
1.500.000.000 رنو تلیسمان ۲01۸
1.350.000.000 میتسوبیشی ASX فول ۲01۸
1.700.000.000 تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک النچ  ۲01۸
تویوتا راو ۴ مدل ۲01۸ )الفطیم(  ۲.100.000.000
1.630.000.000 کیا اپتیما ۲017
۲.500.000.000   کیا سورنتو ۲01۸
1.۸50.000.000 کیا اسپورتیج ۲01۸
1.700.000.000  GLS+ هیوندای سوناتا ۲01۸ هیبرید
هیوندای النترا ۲01۸  1.000.000.000
۲.۲50.000.000   هیوندای سانتافه . فول - 6 رادار
3.0۸0.000.000 لکسوس NX300 H هفت کلید ۲017
1.300.000.000 نیسان جوک )اسپورت(

2روز بعد از اجراي دامنه نوسان نامتقارن، بازارسهام دوباره نزول كرد  رشد قیمت دالر ، قیمت برخی خودروهای پرتقاضای داخلی را از 2 تا 10 میلیون 
و نرخ خودروهای وارداتی را 30تا 100میلیون تومان افزایش داد

پايان اثر نوشداروي بورس سايه افزايش نرخ دالر برگرانی خودرو

 قيمت شكني شوينده ها 
در فصل داغ مصرف

نرم كننده هاي لباس تا 30درصد ارزان شدند

آخر سال اســت و مثل هرســال بازار مصرف انواع  سوپرماركت
شوینده ها داغ تر شده است. امسال البته برعكس همه 
كســب وكارهایي كه به خاطر كرونا آسیب دیدند و 
كساد شدند بازار شوینده ها در كل ســال داغ بود و تولیدكننده ها و 

فروشنده ها نه تنها زیاني ندیدند بلكه سال پرسودي را گذراندند. 
حراج و تخفیف در این فصل ســال كه تقاضا براي خرید محصوالت 
شوینده اوج مي گیرد، سنتي هرساله اســت، اما شاید همان حاشیه 
سود باال در طول سال باعث شده كه در هفته هاي اخیر تخفیف هایي 
با درصدهاي مختلف از 9درصد تا 40درصد و بیشتر را هم در بسیاري 
از برندها شاهد باشــیم. نرم كننده هاي حوله و لباس گرچه شوینده 
نیستند، اما به دلیل نقش مهمي كه در جریان شست و شوي لباس ها 
و خنثي كردن الكتریســیته ســاكن لباس ها و مخصوصا حوله ها و 
پرده ها دارند، جزو الینفک خرید خانه محسوب مي شوند. شوینده ها 
در طول امسال به دلیل رشــد هزینه هاي تولید دوبار مجوز افزایش 
قیمت گرفتند و یک بار در خرداد ماه 20درصد و بار دیگر در آبان ماه 
30تا40درصد گران شدند. نرم كننده ها هم همپاي دیگر شوینده ها 
گران شدند و حاال تخفیف هاي 40درصدي هم رشد 50تا 60درصدي 
قیمت شان را جبران نمي كند، اما خب براي مشتري ها این تنها گزینه 
روي میز است. بطري هاي یک لیتري نرم كننده حوله و لباس بسته به 
برندشان بین 16تا 24هزار تومان قیمت دارند و بطري هاي 2لیتري 
از 30تا 38هزار تومان فروخته مي شوند. البته 4لیتري یكي از برندها 
هم با همین قیمت یعني 38هزار تومان عرضه شده كه به نظر مي رسد 
به صرفه ترین انتخاب باشــد. اكتیو، من، بس، سافتلن، سپید و اتک 
برندهاي موجود در بازار براي نرم كننده ها هستند، اما در كنار آنها در 
بعضي از سوپرماركت ها مي شــود نام های خارجي را هم دید؛ البته با 
قیمت بسیار باال. براساس مشاهدات خبرنگار همشهري، یک بطري 
1.4لیتري نرم كننده حوله و لباس یوموش، محصول كشور تركیه در 
یكي از سوپرماركت ها با تخفیف 34درصدي 95هزار تومان فروخته 
مي شد. برندهاي كامفورت و ورنل نیز قیمت هایي مشابهي دارند. این 
برندها را البته بیشتر در فروشگاه هاي تخصصي مي توان یافت و تقریبا 
در 90درصد ســوپرماركت ها تنها برندهاي ایراني یا تحت لیسانس 

خودنمایي مي كنند.
 

قیمت انواع نرم کننده حوله و لباس در سوپرمارکت هاي تهران
قیمت- تومانمشخصاتبرند
۴3۸.6۸0لیتريمن
۲3.1۸0یك لیتريبس

۲37.۲50لیتري- طالیيسافتلن
1۸.900یك لیتري- آبياکتیو

1.9۴1.500لیتري- کپسوله سبزسافتلن
16.۴60یك لیتري- آبيسپید
۲31.۸50لیتري- آبيتست
۲۴.000یك لیتري- طالیياتك
1.5۲۴.۴75لیتري- طالیياکتیو
۲1.700یك لیتري- صورتيفیروز
۲.537.۴50لیتري- آبياکتیو

۲155.000لیتري- با رایحه بنفشهکامفورت
1.۴1۲0.000لیتري- صورتيورنل

1.۴1۲0.000لیتري- با رایحه الوندریوموش

كاهش قيمت سبزي و صيفي در ميادين 

قیمت چند قلم از محصوالت پرمصرف در میادین  تره  بار
میوه و تره بار تهران كاهش یافت. 

به گزارش همشــهري، براســاس آخرین نرخنامه 
سازمان مدیریت میادین شهرداري تهران قیمت بعضي از انواع سبزي 
و صیفي ازجمله كدو، خیاررویال، گوجه فرنگي، كلم بروكلي و پیاز در 
میادین میوه و تره بار كاهش یافت. مقایسه قیمت ها در نرخنامه جدید 
میادین با نرخ مغازه ها نشان مي دهد قیمت انواع محصوالت فرنگي 
در میادین میــوه و تره بار 32درصد ارزان تــر از میانگین قیمت هاي 
سطح شهر اســت و در این میان، قیمت 11قلم محصول بین 200تا 
1600تومان كاهش پیدا كرده است. خیار ازجمله انواع صیفي  است 
كه قیمت آن در میادین كاهش یافته است. قیمت خیار در هفته هاي 

اخیر باال رفته و به بیش از 20هزار تومان در مغازه ها رسید.

میزان کاهش قیمت بعضي انواع سبزي و صیفي  در میادین میوه و تره بار
میزان کاهش قیمتقیمت - توماننام محصول
7.۲001.600کدو مسمایي
1۲.۲00۸00خیار رویال

۴.000۸00گوجه فرنگي بوته اي
۴.۴00۸00گوجه فرنگي گلخانه اي
۴.۴00۸00گوجه فرنگي خوشه اي

9.۸00700کلم بروکلي
۴.100۴00پیاز سفید
۴.100300پیاز زرد
۴.300300چغندر

5.700۲00کاهوي رسمي پاک شده
5.900۲00کاهوي پیچ ساالدي

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت دیروز
درصدتغییرمقدار تغییرمقدارنماگر

0.5۸-7۲77-1۲57091شاخص کل بورس-واحد
۲5050۴73۲۲3.۲9ارزش معامالت- میلیارد تومان

0.5۴-3۴-6۲1۴ارزش بازار- هزار میلیارد تومان
0.1۲-۴99-۴0۴۴95ارزش صندوق هاي سرمایه گذاري- میلیارد تومان

با رفع ابهام مالیاتي گواهي ســپرده كاالیي،  بازار سرمايه
مسیر تنوع در ابزار هاي معامالتي بازارسرمایه 
باز شد. برآورد مي شود با این رویداد، گواهي 
سپرده كاالیي به یک محصول معامالتي مهم در بازار سرمایه و 
ابزار جدیدي براي سرمایه گذاراي سهامداران تبدیل شود و سبد 

سهام سرمایه گذاران متنوع تر شود.
به گزارش همشــهري، معاون بورس كاالي ایران اعالم كرده؛ 
سازمان امور مالیاتي با ســازوكار اجرایي رفع ابهامات مالیاتي 
سرمایه گذاران در گواهي ســپرده كاالیي موافقت كرده است. 
گواهي سپرده كاالیي نشان دهنده مالكیت دارنده آن بر مقدار 
معیني كاال ســت و مي  تواند باعث ســهولت معامالت در بازار 

مشتقه شود. 
یكي از مهم ترین ویژگي هاي گواهي سپرده كاالیي این است 
كه دارندگان آن مي توانند با وثیقه قرار دادن این اوراق، از شبكه 

بانكي تامین مالي كنند یا به زبان ساده تر وام بگیرند.
همچنین با استفاده از گواهي سپرده كاالیي امكان نقد كردن 
كاالهاي راكد به وجود مي آید، هزینه هاي انبارداري و جابه جایي 
بین انبارها كاهش مي یابد، فاصلــه زماني بین تولید و مصرف 
كاال توسط تولیدكننده مدیریت مي شــود، به ثبات قیمت ها 
كمک مي كنــد و تامین مالي تولیدكننــدگان در كوتاه ترین 
زمان و كمترین هزینه انجام مي شــود همچنین این ابزار به 

استاندارد سازي  كاالها كمک مي كند.

تنوع در ابزار هاي معامالتي
اما استفاده از این ابزار به غیر از آنكه به  توسعه بازار كاالیي منجر 
مي شود، مي تواند سبد سرمایه گذاري سهامداران در بازار اوراق 
بهادار را هم متنوع تر كند به این معنا كه سهامداران مي توانند 
در كنار معامالت سهام با اســتفاده از این اوراق در كاال ها هم 
سرمایه گذاري كنند و ریسک ســرمایه گذاري خود را كاهش 
دهند زیرا این ابزار مي تواند روي انواع مختلفي از كاال ها مانند 
محصوالت كشاورزي، صنعتي، معدني منتشر شود و سهامداران 
مي توانند به غیر از سهام، از محل نوسان قیمت كاال هم استفاده 
كنند. پیش بیني مي شود با توســعه معامالت این اوراق حجم 
معامالت اوراق بهادار در بازارســرمایه به شدت افزایش یابد و 
جذابیت بیشتري براي ســرمایه گذاري در اوراق بهادار ایجاد 
شود.  همچنین براساس گزارش هاي نهادهاي بین المللي مانند 
صندوق بین المللي پول، فائو، گواهي ســپرده كاال از ابزارهاي 
متداول تامین مالي در كشــورهاي توسعه یافته و حتي برخي 
كشورهاي در حال توســعه به حســاب مي آیند، درحالي كه 
كشورهاي در حال توسعه و ازجمله ایران، اقدام قابل توجهي در 
این زمینه انجام نداده اند. همچنین براساس تجربیات جهاني، 
كاربرد گواهي سپرده كاال در تامین مالي، براي تمام بخش هاي 
اقتصادي اهمیت دارد و مي تواند در بخش كشاورزي به عنوان 
یک ابزار حیاتي منجر به تامین منابع مالي كشاورزان و توسعه 

بخش كشاورزي شود.

سبد سهامداران متنوع تر مي شود
با ابالغ معافیت مالیاتي گواهي سپرده كاالیي بازارسرمایه متحول خواهد شد
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دراگان اسكوچيچ به نوعي عجيب ترين سرمربي تاريخ تيم ملي 
است. اين بنده خدا پارسال نفت آبادان را رها كرد تا به اين كرسي 
برسد، اما به خاطر كرونا هنوز حتي يك مسابقه رسمي هم برگزار 
نشده و تنها 2 ديدار دوستانه داشته ايم. يعني اسكوچيچ عالوه بر 
پارسال، حتي اين فصل را هم مي توانست با نفت تمام كند و بعد 
به تيم ملي بيايد! اين بنده خدا فعال در شرايط كرونايي مدام از اين 
شهر به آن شهر مي رود و در ورزشگاه هاي مختلف مسابقات ليگ را 
مي بيند. خيلي هم خوب؛ فقط اينكه استاد بعد از بازي پرسپوليس 
و پيكان گفته: »در ليست تيم ملي سورپرايز نداريم.« خب اخوي 
اگر اينطور است، پس چرا اين همه زحمت مي كشي و براي تماشاي 

مسابقات مي روي؟ راحت در خانه ات استراحت كن ديگر!

خب چرا مي آيي ورزشگاه؟

گل گهر پنجشنبه بايد به مصاف پرســپوليس برود، اما كميته 
انضباطي گادوين منشــا را محروم كرد. دليل اين تصميم هم 
شادي گل بسيار عجيبي است كه منشا در بازي با نساجي انجام 
داد. اين مهاجم مدتي بود كه گل نمي زد و به همين دليل هم امير 
قلعه نويي در اين مســابقه او را روي نيمكت نشاند. منشا بعد از 
حضور در زمين گل برتري تيمش را زد و اين شادي زننده را انجام 
داد. عجيب اينكه6 سال پيش هم يك مهاجم بوركينافاسويي به 
اسم بوبكر كبه در استقالل قلعه نويي بعد از حضور در زمين موفق 
به گلزني برابر الريان قطر شــد و شادي گل منشوري انجام داد. 
مي گويند بعد از آن بازي نزديك بوده قلعه نويي در رختكن با كبه 

برخورد فيزيكي انجام بدهد، اما ديگران اجازه ندادند!

منشا ياد كبه را زنده كرد

تراكتور بعد از 2 شكســت پياپــي خانگي برابــر آلومينيوم و 
پرسپوليس كه اين دومي به شكل زشتي رقم خورد، اين هفته 
ســايپا را 2 بر يك برد و نفس راحتي كشــيد. جالب اينجاست 
كه تراكتور پرســتاره هنوز ســرمربي اش را هم به طور قطعي 
نمي شناســد و كماكان هدايت تيم برعهده مســعود شجاعي 
است. با اين حال جناب شجاعي لطف كرد و براي بازي با سايپا 
به خودش استراحت داد. در نتيجه تراكتور نمايش بهتري ارائه 
داد و از سد ميزبانش گذشــت. خوشحاليم كه شجاعي باالخره 
رضايت داد تراكتور 11نفره را هم تست كند و اميدواريم از نتيجه 
به دست آمده راضي بوده باشد. نخستين نشانه يك مربي خوب 
اين است شجاعي را روي نيمكت بنشــاند؛ حتي اگر اين مربي 

خود مسعود باشد!

ديدي زياد هم بد نيست؟

نكته بازي

خطر كرونا در يادبود قربانيان كرونا
امروز از ساعت17:30 ستارگان بازنشسته فوتبال ايران در مسابقه اي به 
ياد مهرداد ميناوند و علي انصاريان به مصاف هم مي روند. در اين مسابقه 
يادبود، تيم ستارگان98 به مصاف منتخبي از بازيكنان سابق پرسپوليس 
و استقالل مي رود. ستارگاني همچون عابدزاده، نكيسا، خاكپور، پيرواني، 
پاشازاده، هاشمي نسب، شــاهرودي، استاداسدي، دين محمدي، كريم 
باقري، نكونام، منصوريان، خداداد عزيزي، علي دايي و... در تركيب تيم98 
به ميدان مي روند و در تركيب سرخابي ها هم بازيكناني نظير ميرزاپور، 
بختياري زاده، رهبري فرد، ابراهيم شكوري، خان محمدي، حسين كاظمي، 
علي كريمي، محمود فكري، يحيي گل محمدي، بهنام ابوالقاسم پور، محمد 
نوازي، رحمان رضايي، نيكبخت واحدي، پژمان جمشيدي، رضا جباري، 
عادل كاله كج، ادموند بزيك و جواد كاظميان با مربيگري علي پروين و 
امير قلعه نويي به ميدان خواهند رفت. با توجه به حضور اين ستاره ها قطعا 
اين مسابقه مورد توجه هواداران و عالقه مندان فوتبال قرار خواهد گرفت 
و قطعاً برگزاري مسابقه براي يادبود 2 ستاره تازه  درگذشته فوتبال ايران با 
نيتي خيرخواهانه برنامه ريزي شده است. اما در روزهايي كه ويروس كرونا 
همچنان شايع است و هر روز قرباني مي گيرد، شايد بتوان برگزاري اين 
مسابقه را نوعي بي احتياطي هم تلقي كرد. البته مسئوالن برگزاركننده اين 
مسابقه روز گذشته از همه چهره هايي كه قرار است امروز به ميدان بروند 
تست كرونا گرفته اند تا اين بازي يادبود بدون مشكل برگزار شود. اما كيست 
كه نداند اين تست ها تضميني براي سالمتي نفرات حاضر در همايش شلوغ 
امروز نخواهد بود. زماني كه مهرداد ميناوند و علي انصاريان در ويژه برنامه 
داربي تهران حاضر شدند، شايد هيچ كس فكر نمي كرد كه حضور در اين 
برنامه باعث ابتالي اين دو جوان عزيز به بيماري كرونا و اتفاقات تلخ بعدي 
شــود. در آن زمان هم البد پروتكل هاي بهداشــتي كامال رعايت شده و 
سازندگان آن برنامه همه پيش بيني هاي الزم را انجام داده بودند. جالب 
اينكه هنرمندان هم روز پنجشنبه قرار است در يك مسابقه  خيريه به ميدان 
بروند و در قالب 2 تيم قرمز و آبي يك بار ديگر داربي هنرمندان را برگزار 
كنند. در مجموع بايد اعتراف كرد برگزاري مسابقه يادبود براي آن دو عزيز 
ازدست رفته آن هم در شرايط موجود ريسك بزرگي است كه اميدواريم 
بدون هيچ مشكلي براي چهره هاي سرشناس حاضر در متن و حاشيه اين 

مسابقات به پايان برسد.

فوتبال ايران

  ليگ مصدومان اروپا
   نيمار طبق معمول اين مقطع از فصل را به دليل موجهي
   از دست داد و مثال به بازي با بارسلونا نرسيد

عكس  نوشت

در  پيروزي 2 بر يك ولوز مقابل ساوتهمپتون عكسي از عضالت پاي آداما ترائوره منتشر 
شد كه همگان را متعجب كرد. او كه ماه قبل و پس از يك سال و 33بازي موفق به گلزني 
دوباره شــده بود با همين كوه عضالت از همه مدافعان ليگ برتر سريع تر است و در 
كورس ها آنها را جا مي گذارد. بازيكن تركه اي آكادمي بارسلونا موسوم به الماسيا اكنون 
به هيبت قهرمانان پرورش اندام درآمده و خودش گفته براي اين عضالت رنج زيادي 
نكشيده و دارويي مصرف نكرده و عضله هايش ژنتيك و مادرزادي است. شما اين شكل 
عضله پشت ساق پا را ببين؛ كدام ژن و مادري مي تواند چنين شكل عجيبي خلق كند؟

  بازنده؟ مهدي عبدي
 مهاجم جوان پرسپوليس حتي قبل از بازگشت آل كثير

  در حال محو شدن است

تراكتوربهدنبالسيوچندسالهها
 گوچي، منتظري، بابايي و پورقاز در ليست شجاعي قرار دارند

دومبهجايدهم
 4نكته در مورد چهارمين پيروزي پياپي پرسپوليس

اميرحســين اعظمي| با  پايــان نيم فصل اول مســابقات 
ليگ برتر، حاال هواداران تراكتــور در انتظار تصميم نهايي 
محمدرضا زنوزي براي انتخاب ســرمربي قطعي اين تيم 
هســتند. اتفاقات اخير در تمرينات تراكتور نشان داد كه 
مسعود شــجاعی كامال در قامت يك سرمربی در تمرينات 
حضور دارد و خيلی كم بــا بازيكنان تمرين می كند. ظاهرا 
مسئوالن تراكتور در حال راضی كردن شجاعی هستند كه 
ديگر بازی نكند و فقط نقش ســرمربی را بر عهده داشته 
باشد؛ موضوعی كه بازيكنان هم موافقش هستند. در چند 
روز گذشته اما بحث حضور حسين فركی و فرهاد مجيدي 
هم در تراكتور مطرح شد كه اين موضوع در صفحات مجازی 
با واكنش منفی هواداران تراكتور روبه رو شده و اكثر آنها از 
مسئوالن باشگاه خواسته اند كه فركی و مجيدي را انتخاب 
نكنند. البته تعداد مخالفان مجيدي به اندازه فركي نيست. 
خالصه فعال همه چيز در حالت استندبای مانده تا شجاعی 
تصميم نهايی اش را بگيرد. شجاعي در آخرين بازي تراكتور 
كه مقابل سايپا برگزار شــد، به زمين نرفت و ترجيح داد از 
روي نيمكت فقط به هدايت تيم بپردازد. چراغ سبز شجاعي 
براي اينكه بازي را كنار بگذارد و رسما سرمربي تيم شود، 
بهترين اتفاق ممكن براي زنوزي خواهد بود تا مالك تراكتور 
از زير فشار هواداران اين تيم خارج شود. البته اين احتمال 
هم وجود دارد كه بعد از قطعي شدن سرمربيگري شجاعي، 

كادر فني تراكتور تقويت شود.

 نفرات مورد نظر شجاعي
از تبريز خبر مي رســد كه شــجاعي مدتي پيش با مديران 
تراكتور جلسه داشــته و به آنها گفته كه تيم نياز به تقويت 
دارد. او به عنوان سرمربي موقت، نام برخي از بازيكنان مورد 
نظرش را به مديران تراكتور گفته و اميدوار است كه نسبت 
به جذب آنها اقدام شود. يكي از بازيكنان مورد نظر شجاعي، 
رضا قو چان نژاد است كه البته جذب اين بازيكن چندان هم 
آسان نيست. قوچان نژاد مدتي پيش هم از باشگاه پرسپوليس 
پيشنهاد داشت ولي يك پيشنهاد سنگين مالي به پرسپوليس 
ارائه داد كه اين باشگاه هم از جذبش منصرف شد. حاال بايد 
ديد تراكتور و شجاعي مي توانند پاي گوچي را به تبريز بكشند 
يا خير. يكي ديگر از بازيكنان موردنظر شجاعي براي تقويت 
خط دفاع، پژمان منتظري است. اين مدافع 37ساله در حال 
حاضر در باشگاه الخريطيات قطر حضور دارد و بايد ديد در 
واكنش به پيشنهاد تراكتور چه تصميمي خواهد گرفت. البته 
سرمربي تراكتور عزت پورقاز، مدافع سپاهان را هم در ليست 
خريدهايش قرار داده ولي بعيد به نظر مي رســد ســپاهان 
به سادگي اين بازيكن را از دست بدهد. پيمان بابايي، مهاجم 
ماشين سازي هم در ليست موردنظر شــجاعي قرار دارد و 
جذب اين بازيكن از ماشين سازي كه گزينه اول سقوط به 
ليگ دسته اول است، كار آساني نيست. البته شجاعي چند 
بازيكن ديگر را هم در فهرست مورد نظرش قرار داده و قرار 

است در اين زمينه با مديران باشگاه صحبت كند.

بهــروز رســايلي| در آخرين بازي هفته پانزدهم ليگ برتر، 
پرسپوليس به سختي از ســد پيكان گذشت و به رده دوم 
جدول صعود كرد. سرخ هاي تهراني كه همچنان در سوگ 
ياران كوچ كرده سياه مي پوشند، با كسب حتي يك تساوي 
در ديدار معوقه برابر گل گهر سيرجان قادر به فتح عنوان 
قهرماني نيم فصل خواهند بود. اگــر اين اتفاق رخ بدهد، 
نخستين صدرنشيني پرسپوليس در ليگ بيستم با قهرماني 
نيم فصل همراه خواهد شد كه نكته جالبي است. اين پاداش 

4پيروزي پياپي قرمزها در 4مسابقه اخير است.

1  پرتكرارترين كلمه بعد از پيروزي اخير پرســپوليس برابر 
پيكان، اسم جالل حسيني بود. كاپيتان سرخپوشان در 2مسابقه 
قبلي 2گل 3 امتيازي زده بود، اما اين بار بدون گلزني توانست 
همان نقش را ايفا كند. او در آخرين دقيقه مســابقه توپ را از 
روي خط دروازه پرسپوليس بيرون كشيد تا مانع از هدر رفتن 
2 امتياز طاليي شود. اگرچه اين بحث تا حدي فانتزي است، اما 
بدون درخشش جالل حسيني در 3مسابقه اخير، پرسپوليس 
به جاي 9 امتياز تنها 3امتياز به دســت مي آورد و االن به جاي 
27امتياز، 21امتياز داشت. به اين ترتيب پرسپوليس را به جاي 
پله دوم بايد روي پله دهم جدول مي ديديم. اين مســئله بيش 
از هر چيز ديگري ارزش هاي كاپيتان تمام نشدني پرسپوليس 

را نشان مي دهد.
2   غيراز جالل حسيني، 2 كاپيتان ديگر پرسپوليس هم اين 

هفته ها نمايش خوبي داشته اند. احمد نوراللهي پنجمين گل 
فصلش را برابر پيكان به ثمر رساند. در شرايطي كه تيم يحيي 
گل محمدي اغلب با يك گل اختالف برنده مي شــود، طبيعتا 
بيشتر اين گل ها 3امتيازي بوده اند و ارزش بااليي دارند. اميد 
عاليشاه هم كه در 2 هفته اخير با انتقال به خط حمله در تركيب 
اصلي قرار گرفته، مقابل پيكان نمايش خوبي داشت و تك گل 

بازي را ساخت.
3  پرسپوليس و باز هم حفره عجيب دقايق پاياني؛ معلوم نيست 
اين مشكل ريشه فني و بدني دارد يا تنها از استرس نزديك بودن 
نتيجه ناشي مي شود. به هر حال افت پرسپوليس در دقايق آخر 
بازي گاهي مثل مصاف با استقالل و ذوب آهن منجر به از دست 
رفتن امتياز شده است. گاهي هم مثل بازي با فوالد، سپاهان و 
همين پيكان، قرمزها به ســختي و با خوش شانسي از مجازات 
گريخته اند. مسئله اينجاست كه پرسپوليس گل دوم را نمي زند 

و هوادارانش را براي كسب هر سه امتياز جان به لب مي كند.
4  به نظر مي رســد پرســپوليس با هر مشــقتي بود به مدار 
كلين شيت برگشته اســت. بعد از يك بازه زماني كه اين تيم 
در 7مســابقه فقط يك بار موفق به حفظ دروازه اش شد، حاال 
3بازي پياپي است كه قرمزها گل نمي خورند. اين گل نخوردن 
در شرايط كسب پيروزي هاي حداقلي و ناپلئوني بسيار حياتي 
است. پرســپوليس هم اكنون با 8گل خورده تنها تيم جدول 
اســت كه گل هاي دريافتي اش 2 رقمي نشــده. نزديك ترين 

تعقيب كننده اين تيم يعني فوالد 10گل خورده است.

امشب دور يك هشتم پاياني ليگ قهرمانان با 2 بازي 
جذاب در غياب چندين ســتاره ازجمله نيمار برگزار 
مي شــود. نيمار در 7ســال اخير غير از پارســال كه 
ناپرهيزي كرد، در اين ايــام كاري مي كند تا به دليل 
مصدوميت يا محروميت مجبور به حضور در تمرينات 
و مسابقات تيم هايش نباشد و به تولد خواهرش رافائال 
سانتوس برسد. رافائال كه به خاطر عالقه اش به ديويد 
بكام نامش را به بكران تغيير داده، عامل اصلي ناكامي 
ناصر الخليفي، مالك باشــگاه پاري سن ژرمن در ليگ 
قهرمانان اروپاست. پارســال كه نيمار بعد از قرنطينه 
كرونا حوصله اش ســر رفته بود ترجيــح داد پاريس 
را در رقابت هــاي اروپايي همراهي كنــد كه حاصل 
اين همراهي، كمــك او به صعود تيم تــا فينال بود. 
آن قدري كه از گرت بيل در اين ســال ها انتقاد شده 
و به مصدوميت هاي پياپي ســتاره ولزي ايراد گرفته 
شده، از نيمار انتقاد صورت نگرفته است. بيل با آن همه 
بيل بودنش ظرف 7ســال در 63.7درصد از بازي هاي 
رئال مادريد حاضر بود و با اين تيم 4بار ليگ قهرمانان 
را فتح كرد و در فينال ليگ قهرمانــان هم گل زد. اما 
دســتاورد نيمار صفر جام ليگ قهرمانان و حضور در 
تنها ۵3درصد بازي هاي پي اس جي بوده. دســتمزد 
ستاره برزيلي بيش از 2برابر شاهزاده ولزي است. رابطه 
فراخواهر برادري نيمار با رافائال يا همان بكران به گونه اي 
است كه مثال اگر دهم مارس پاري سن ژرمن با بارسلونا 
يك بازي حياتي داشته باشد، نيمار مجبور است مصدوم 
شود چون 11مارس تولد بكران است و نمي شود اين 
مراسم را از دست داد. او زماني كه در بارسا هم بود براي 
اين مناســبت بهانه اي جور مي كرد. او ساعتي 4هزار 
يورو و سالي 36ميليون يورو حقوق مي گيرد تا سر اين 
بازي هاي حساس حضور نداشته باشد. بازيكن برزيلي 
به تازگي با مسي تماس گرفته و از زيبايي هاي زندگي در 

شهر پاريس برايش تعريف كرده. پي اس جي ممكن ترين 
مقصد مسي در فصل آينده خواهد بود. شايد نيمار به 
او توضيح داده كه فصل بعد بيا اينجا و هر وقت حوصله 
نداشتي يا تولد دعوت بودي، مصدوم شو! اتفاقا ديروز 
سالروز نخستين قرارداد مسي با بارسلونا بود كه 19سال 
پيش به وقوع پيوست. بعيد است اين قرارداد به دهه سوم 
خودش بكشد. مسي و امباپه هم براي اولين بار در يك 
ديدار باشگاهي مقابل هم قرار مي گيرند. آنها در مرحله 
يك چهارم جام جهاني2018 مقابــل هم بازي كرده 
بودند كه فرانسه آن ديدار را با اقتدار برد. با اضافه شدن 
احتمالي مسي به پاريس، امباپه فروخته خواهد شد؛ 
چون باشــگاه نمي تواند به خاطر مسائل فيرپلي مالي 
حقوق نيمار و مسي و امباپه را همزمان پرداخت كند. 
در سال هاي اخير بارســلونا در جذب بازيكناني مثل 
نيمار، ربيو، وراتي، ماركينيوش و تياگو سيلوا از پاريس يا 
تيم هاي قبلي آنها ناكام مانده بود. دي مارياي آرژانتيني 
هم براي بازي امشب غايب است. او كه گفته مي شود 
ممكن اســت در تابســتان به صورت آزاد به بارسلونا 
بپيوندد، پيش از نيمار دچار مصدوميت شــد. غير از 
دي ماريا و نيمار بازيكنان ديگــري مثل برنات، داگبا، 
پمپله، فرانچي و سيمون هم به بازي با بارسا نمي رسند. 
در عوض، پيكه از آسيب ديدگي طوالني مدت برگشته 
و ممكن اســت جاي آرائوخوي غايب را در اين ديدار 
بگيرد. صحبت از مصدومان شد، اين را هم باور كنيد 
كه عثمان دمبله صدمين بــازي اش را بعد از آن همه 
غيبت و آســيب ديدگي عجيب انجام داد. او كه متولد 
شمال پاريس است و براي بازي امشب انگيزه زيادي 
دارد، در اين 100بازي 2۵گل و 20پاس گل هم به نام 
خودش ثبت كرده كه آمار بدي نيست. از رويارويي هاي 
گذشته ۵برد سهم بارسا، 3برد از آن پاريس و 3تساوي 

بر جاي مانده است.

ديگر ديدار امشب كه معلوم نيست چرا بايد همزمان با پاريس-بارسا برگزار شود، بين دو تيم ليورپول و اليپزيش خواهد بود. 
يورگن كلوپ در آنفيلد روزهاي بدي را سپري مي كند و چوب مصدوميت بازيكناني مثل فان دايك، ماتيپ، جو گومز و... را مي خورد 
و البته سوتي هاي آليسون كه اين فصل روي كپا در فصل قبل را سفيد كرده و به تيم هاي مقابل پاس گل مي دهد. 2 باخت 3بريك 
پياپي مقابل من سيتي و لستر شرايط كلوپ را بدتر كرد. او كه امشب بايد به مصاف نابغه جديد مربيگري آلمان يعني ناگلزمان برود، 
مورد توجه رئال مادريد هم قرار دارد و شايد اگر نتايج به همين شكل پيش برود و باز هم صداي اعتراض و هشتگ #كلوپ_آوت 
تكرار شود، فصل آينده جاي زيدان را روي نيمكت كهكشاني ها بگيرد. پيش از پيوستن اين مربي نابغه به ليورپول، كلوپ به رئال 
پيشنهاد شده بود كه فلورنتينو پرس او را نخواست و رافا بنيتس را آورد، چون يك رئالي بود. بنيتس تنها نيم فصل دوام آورد و 
جاي خود را به زيدان و ركوردهاي باورنكردني اش داد. نتيجه نگرفتن در ديدار امشب مي تواند يك گام ديگر كلوپ را از نيمكت 
ليورپول دور و به نيمكت رئال نزديك كند. جالب اينكه خود ناگلزمان هم نامزد جانشيني زيدان است. او يك بار پيشنهاد رئالي ها 
را به اين دليل كه هنوز براي هدايت اين تيم خام و جوان است رد كرده بود. جالب تر اينكه پوچتينو هم مربي محبوب پرس است. 

سرمربي آرژانتيني جديد پاري سن ژرمن در قراردادش بندي گنجانده كه هر وقت رئال او را خواست بتواند برود.

دوئلگزينههايرئال

يحيي گل محمدي در اين فصل براي حل مشكل خط حمله پرسپوليس چندين ترفند را آزمايش كرد؛ 
از حضور ســيامك نعمتي و احمد نوراللهي در خط حمله تا فيكس بازي دادن به آرمان رمضاني. مهدي 
عبدي هم در اين مدت زياد مورد استفاده قرار گرفت، اما او يكي، دو مشكل اساسي دارد. به نظر مي رسد 
دوندگي و جنگندگي عبدي در خط حمله زياد نيست و از سوي ديگر روند پر فراز و نشيب اين بازيكن هم 
مانع از آن مي شود كه كادرفني روي او حساب دائمي باز كند. عبدي انگار متخصص گلزني در مسابقات 
مهم است و در بازي هاي عادي در زمين گم مي شود! در نتيجه االن كار به جايي رسيده كه اميد عاليشاه و 
وحيد اميري در خط حمله به ميدان مي روند و احمد نوراللهي هم به آنها نزديك است. با اين تفاسير مهدي 
عبدي كمتر به ميدان مي رود و تبديل به بازيكن تعويضي با حداقل فرصت حضور در زمين شــده است. 
اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه پرسپوليس در فاز هجومي مهره چنداني ندارد. حاال فرض كنيد قرار 
به جذب مهاجم در نقل وانتقاالت زمستاني باشد و كمي بعد از آن هم عيسي آل كثير با رفع محروميت به 
ميادين برگردد. در نتيجه كار براي عبدي بسيار دشوارتر خواهد شد. با اين شرايط تصور اينكه اين بازيكن 
به خط حمله برگردد و روزگار درخشانش را از سر بگيرد بسيار دشوار است. شايد هم كم كاري از خود او 

بود كه نتوانست از فرصت هايش بيشتر و بهتر استفاده كند.
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موزه دفاع مقــدس هنگام 
افتتــاح بــا رويكرد محــض در حوزه 
دفاع مقدس فعاليتش را آغاز كرد و خبري 
از عنوان انقالب اسالمي و همچنين توسعه 
آن در بخش هاي ديگر نبود. چه شد كه 
رويكردي فراتر در برنامه هاي اجرايي آن 

اعمال شد؟
 فعاليت موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس از 
سال 1391با عنوان »باغ موزه دفاع مقدس و 
ترويج فرهنگ مقاومت« آغاز شد و تا اسفند 
ســال1395 با همين عنــوان و ماموريت، 
گام هــاي ارزشــمندي در جهــت ارتقاي 
فرهنگ ايثار و شهادت برداشت، اما با توجه 
به ضرورت ها در ماموريت هاي موزه، بازنگري 
شــروع شــد و با ايجاد تغييرات در اهداف، 
رســالت و ماموريت، اساسنامه جديد تحت 
عنوان موزه انقالب اســالمي و دفاع مقدس 
به محضر مقام معظم رهبري تقديم شــد و 
در اول اســفند ماه 1395به تأييد معظم له 
رسيد. بنابراين از اوايل سال 1396ماموريت 
ارتقاي كيفي و توسعه محتوايي موزه داري 
در حوزه هاي انقالب اســالمي، دفاع مقدس 
و مقاومــت راهبرد اصلي مــوزه قرار گرفت 
و در همين راســتا در گام نخست 5بخش 
جديد موزه اي پيش بيني شد و با بهره گيري 
از پژوهشــگران و صاحب نظران هر يك از 
حوزه هاي پنج گانه، مباني و چارچوب نظري، 

ظرفيت سنجي ها و مكان يابي هاي بخش هاي 
مذكور تا پايان سال98 به اتمام رسيد. »موزه 
انقالب اســالمي«  با موضوع از مشروطه تا 
پيروزي انقالب اســالمي، »موزه مقاومت« 
با موضوع مقاومت و پايان حكومت داعش، 
»موزه بانوان« با موضوع نقش بانوان در انقالب 
اســالمي و دفاع مقدس، »موزه دفاع مقدس 
تهران« با موضوع نقش مردم اســتان تهران 
در دفاع مقدس و در نهايت موزه پنجم »موزه 
كودك و نوجوان« با رويكرد آشنايي كودكان 
و نوجوانان با حماســه هاي نقش آفرين در 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس با بهره گيري از 
روش هاي جذاب از جمله بازي، خاطره گويي، 

قصه و... در دست اقدام است.
آيا راه انــدازي اين بخش ها 
گوياي همه ابعاد سال هاي مبارزه و دفاع از 
وطن توسط رزمندگان است يا بخش هاي 

ديگري در اين باره تعريف شده است؟
 در كنار اين 5مــوزه، بخش هاي ديگري نيز 
در دست اقدام اســت. يكي از اين بخش ها، 
بازنمايي نقش »سنگرســازان بي ســنگر« 
است؛ جهادگراني كه در طول جنگ تحميلي 
-  قبل، حيــن و بعد از عمليــات - به عنوان 
سربازان گمنام مشغول كار بوده اند و بخشي از 
توفيقات دفاع مقدس مديون رزمندگان عزيز 
جهاد است كه خوشبختانه با پيگيري هاي 
وزارت جهادكشــاورزي بخشي از تجهيزات 
لجستيك و ماشين آالت جهاد كه از دوران 

در عصر حاضر بي شك يكي از اساسي ترين 
موضوعات در هر نظام سياسي، مشاركت و 
عضويت شهروندان در انجمن ها و نهادهاي 
مدني و فعاليت شان در احزاب سياسي است. همچنين در عرصه ملي 
و بين المللي هرچه ميزان مشاركت مردم افزايش يابد، جايگاه و اعتبار 
آن نظام ارتقا مي يابد. فكر تأسيس شــوراها به عنوان راهكاري براي 
جلب مشاركت عمومي مردم در ايران سابقه نسبتاً طوالني دارد و از 
انقالب مشروطه تا به امروز، مجلس بيش از 40قانون براي تأسيس و 
فعاليت امور انجمن ها و شوراهاي محلي به تصويب رسانده است. اصل 
هفتم قانون اساسي بيان مي دارد كه شوراها، مجلس شوراي اسالمي، 
شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از 
اركان تصميم گيري و اداره امور كشور به شمار مي روند. به اين ترتيب 
مي توان گفت شوراها ركن چهارم در كنار 3 ركن ديگر قدرت در ايران 
محسوب مي شوند؛ يعني ركن مردمي كه در قالب شوراها در اداره امور 
كشور نقش دارند. در جوامع دمكراتيك شوراهاي محلي، به عنوان ابزار 
مردم ساالري و جلب مشاركت مردم، هزاران نفر از مردم عادي را در 
امر حكومت محلي دخالت مي دهند و بــه اين ترتيب مانع از تمركز 

قدرت در حكومت مركزي مي شوند.
هم اكنون 11۷هزار نفر عضو شــوراهاي اسالمي شــهر و روستا در 
كشور هســتند و همچنين در تهران بيش از 4هزار شورايار در 352 
محله تهران با رأي مردم انتخاب شده و به عنوان حلقه واسطه مردم 
و مديريت شهري فعاليت دارند. در واقع استدالل قانون اساسي اين 
است كه شوراها مي توانند به تدريج نهادهاي مدني را تقويت كنند، 
امور مردم را به دســت خودشان بسپارند و ســطوح مياني و پاييني 

جامعه را در روند سياسي دخالت دهند.
قانون، وظيفه نظارت و تصميم گيري در مورد عملكرد شــهرداري 
را بر عهده شوراها گذاشــته و موقعيت بالقوه نيرومندي به آنها داده 
است. يكي از وظايف شوراهاي شهر انتخاب شهردار است كه بودجه 
چندين هزار ميلياردي شــهر را در اختيار دارد كه تصويب آن نيز بر 
عهده شوراي شهر است. در اين بين، شوراها در ايران با وجود اهميت 
و جايگاهي كه دارند، هنوز نزد مردم ناشناخته  هستند. البته حتي در 
كشورهايي كه سابقه طوالني در برگزاري انتخابات شوراهاي محلي 
دارند هم معموالً ميزان مشــاركت مردم در انتخابات شوراها كمتر 
از انتخابات مجلس ملي و رياســت جمهوري است؛ اما كاركردشان 
و اهميت آنها در تصميم گيري هاي شــهري و روستايي تفاوت هاي 
بســياري با ايران دارد. با آنكه در قانون اختيارات و وظايف ويژه اي 
براي شوراها درنظر گرفته شده اما در عمل با گذشت بيش از 20سال 
از تشكيل شوراها اين اختيارات به آنها واگذار نمي شود و به بهانه ها 
و ترفندهاي مختلف سعي مي شود شــوراها جنبه تشريفاتي داشته 

باشند.
اين در حالي است كه با توجه به نزديك شدن به فعاليت دوره پنجم 
مديريت شهري اما هنوز فرصت هست كه شوراها در سراسر كشور، 
مطالبه گري خود را همچنان و حتي پرقدرت تر از گذشــته داشــته 
باشــند. اين مســئله از آن جهت اهميت دارد كه تعداد نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با ســابقه مديريتي در عرصه هاي شهري و 
روستايي بسيار باالست و آنها با درك درستي كه از وضعيت شهرها 
دارند مي توانند نسبت به اين مطالبه گري پاسخ مثبتي دهند و پيگير 
افزايش قدرت حكومت هاي محلي باشند. اينكه فراكسيون مديريت 
شــهري مجلس بيش از 190عضو دارد، فرصتي بي نظير به حساب 
مي آيد تا با شنيدن صداي واحد از سوي شــوراها، در جهت تحقق 
خواسته ديرين نهادهاي محلي و مردمي، تالش بيشتري نسبت به 

گذشته داشته باشند.

رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شــهر تهران در جريان 
بازديد از تقاطع غيرهمسطح اتوبان شهيد باقري منطقه 4 شهرداري 
تهران از افتتاح 2تقاطع غيرهمســطح در 6 ماه اول سال1400 خبر 

داد.
به گزارش همشــهري، مجيد فراهاني گفت: اتوبــان باقري يكي از 
مهم ترين اتوبان هاي شــرق تهران به طول 11كيلومتر اســت و از 
منطقه 13 اتوبان ياسيني شروع مي شود و به منطقه يك يعني اتوبان 
ارتش منتهي مي شود. او افزود: ازجمله مهم ترين مسائلي كه اتوبان 
11كيلومتري شهيد باقري دارد، اين است كه متأسفانه تقاطع هاي 
غيرهمسطح مختلفش تكميل نشده و از طريق دور برگردان در داخل 

اتوبان سعي شده تا مشكل حل شود.
عضو شوراي شــهر تهران تأكيد كرد: اين دوربرگردان ها مشكالت 
زيادي دارند كه از آن جملــه مي توان به ايجــاد ترافيك و افزايش 
تصادفات اشاره كرد. در ساعات پيك، اين دوربرگردان ها مشكالتي 
ايجاد مي كند و به كندي رفت وآمد و آلودگي هوا مي انجامد. فراهاني 
گفت: بايد از طريق پل ها و رمپ و لوپ هاي مهندســي بدون اينكه 
خللي در تردد ايجاد شــود، مردم در ســريع ترين زمــان ممكن به 

خيابان هاي فرعي اطراف برسند.
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران تصريح كرد: 
اين دور برگردان ها در پايين خيابان فرجام وجود داشت. افرادي كه 
از فرجام غربي به سمت فرجام شــرقي يا برعكس مي خواهند تردد 
كنند چون اتوبان باقري فرجام را قطع كــرده، ناچارند تا در اتوبان 
باقري بروند و مسير طوالني را طي كنند. او ادامه داد: پلي در مديريت 
شهري جديد طراحي شد و از روي اتوبان باقري رد مي شود تا فرجام 
غربي و شــرقي را به هم متصل كند و باعث مي شود تا افراد ديگر به 

اتوبان باقري وارد نشوند. اين امر سبب كاهش بار ترافيك مي شود.
فراهاني با اشــاره به اينكه در منطقه4 ســه تقاطع غيرهمســطح به 
اين صورت در دست اجراســت، گفت: بنا بوده پل خيابان فرجام در 
شش ماهه 1400 افتتاح شود اما با پيگيري معاونت عمران شهرداري 
تهران و تفويض اختيار اين معاونت به شــهرداري منطقه 4 پيمانكار 
زودتر آغاز به كار كرد و بنا به زمانبندي قبلــي كه در 30خرداد پروژه 
بايد پايان  مي يافت، اما تا پايان ارديبهشت سال آينده به اتمام مي رسد.

عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: اگر در آخر ارديبهشت پل 
فرجام به پايان برسد، ركوردي براي پروژه هاي پل سازي  شهر تهران 
خواهد بود و مي تواند به عنوان يك ركورد در جوايز مديريت شهري 
شركت كند. او در پايان افزود: واقعيت اين است كه در عين حال براي 
تقاطع هاي غيرهمسطح ديگر برنامه ريزي شده كه در 6 ماه اول 1400 

دو تقاطع غيرهمسطح و يك رمپ و لوپ در منطقه 4 اجرا شود.

سردار علي اصغر جعفري، مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس در گفت وگو با همشهري از برنامه ها و اقدامات آينده اين موزه مي گويد

   عكس/ همشهري: احمد سيد پور

نمادمقاومتوطنبربلندايعباسآباد
مديريت محلي

خبر

شوراها؛ ويترين مشاركت

 افتتاح 2تقاطع غيرهمسطح 
در 6 ماه اول 1400

   ديانا اصغرزاده، مشاور شهردار تهران در امور روددره ها
براساس مطالعات، روددره ها از نظر اكوسيستم داراي اهميت فراوان هستند و پتانسيل هاي فراواني دارند. احياي 
روددره ها، مي تواند شرايط زيست محيطي تهران را بهبود داده و نقش اساسي را در مبارزه با سيل بازي كند. 60سال 
توسعه بي رويه به روددره هاي تهران آسيب زده و در حال مرگ هستند و دفن زباله آسيب هاي جدي به رود هاي تهران 
وارد كرده است. اين اماكن پنهان و دور از چشم هستند؛ به همين دليل امنيت اجتماعي در آنها كاهش يافته و پر از 
مشكالت اجتماعي هستند و مكاني براي وقوع جرم محسوب مي شوند. حال شهرداري امروز از رويكرد توسعه صرف 
به بهسازي رسيده است. بر اين اساس، طرح احياي روددره فرحزاد شامل اقداماتي همچون مديريت زباله، احياي 

سيستم اكوتوريسم و قنات ها در دستور كار قرار گرفته و تا امروز اقداماتي همچون مديريت آب انجام شده است.

تغيير رويكرد از توسعه صرف به بهسازي

ابراهيم عليپور
زهرا كريمي پژوهشگر اجتماعي

خبرنگار

احياي 2روددره فرحــزاد و دركه از 
ميان ۷روددره اصلــي تهران در حال بازپيرايي

انجام اســت؛ موضوعي كه مي تواند 
بخشي از ريه هاي تنفســي پايتخت را زنده كرده و 
باعث شــود تا دوباره بــه روزهاي گذشــته  خود 

بازگردند.
به گــزارش همشــهري در دهه 80و اوايل ســال 
90بخشي از روددره هاي تهران با اقدامات عمراني، 
كاركرد زيســت محيطي خود را از دســت دادند. 
ساخت وسازهاي اطراف روددره ها نيز سبب شد تا 
بيش از پيش آسيب  ببينند و اغلب آنها معناي واقعي 

خود به عنوان ريه هاي تنفسي و فضاهايي طبيعي 
گردشگري را از دست بدهند. در اين ميان، نقاطي 
از روددره دركه و فرحزاد نيز فضايي مناســب براي 
پاتوق بزهكاران و معتادان بي سرپناه شده؛ مشكلي 
كه جدا از ساخت وســازهاي غيراصولي در حاشيه 
رودخانه ها، فضاهايي ناامن را نيــز به وجود آورده 
اســت؛ به همين منظور، احياي آنها در دستور كار 
مديريت شهري با همكاري سازمان هاي مرتبطي 
مثل محيط زيســت و منابع طبيعي قــرار گرفت. 
جابه جايي پالك هــا در محــدوده روددره دركه و 
فرحزاد، تبديل مكان به فضاي قابل استفاده براي 

همه مردم، اتصال محدوده با محــالت پيرامون و 
تقويت اقدامات التيام بخــش براي افزايش كيفيت 
زندگي ازجمله اهدافي اســت كه مديريت شهري 

براي احياي آنها دنبال مي  كند.
در همين راستا نشست بررســي و بازديد از طرح 
احيا و بازپيرايي روددره فرحزاد و دركه تحت عنوان 
»نشســت واكاوي ظرفيت هاي پنهان روددره هاي 
تهران« با حضور الكســاندر فدولوف، رئيس دفتر 
مقابله با مواد مخــدر و جرم ســازمان ملل متحد  
)UNODC( پرو ويداس، نماينده برنامه توســعه 
سازمان ملل متحد در ايران، كاوه حاجي علي اكبري، 
رئيس سازمان نوســازي شــهرداري تهران، ديانا 
اصغرزاده، مشاور شهردار در امور روددره ها و جمعي 
از مديران شهري و كارشناسان پروژه برگزار شد تا 
مشكالت و مسائل موجود بررسي و راهكارها ارائه 
شود. همچنين مســئوالن و كارشناسان به صورت 
حضوري از روددره فرحزاد و سكونتگاه غيررسمي 

اسالم آباد در حاشيه روددره دركه بازديد كردند.
مديرعامل ســازمان نوســازي شــهر تهران در اين 
نشست، گفت: »محدوده روددره هاي دركه و فرحزاد 
سكونتگاهي رسمي و غيررســمي با قدمت 50 ساله 
به حساب مي آيد؛ اين در حالي است كه روددره دركه 

يكي از عناصر اساسي اصلي سازمان طبيعي شهر تهران 
به شمار مي رود و بايد براي حفظ و احياي آن كوشيد. 
دفاتر توسعه محلي نيز به دنبال همين راه حل هستند.« 
كاوه حاجي علي اكبري با بيان اينكه هدف مان است تا 
اين فضاي عمومي در اختيار همه شهروندان قرار گيرد، 
افزود: »در اين راستا ناگزيريم زمين هاي تصرف شده 
را آزاد كنيم، اما تالش مان اين اســت كه اين كار را به 
حداقل برســانيم. در اينجا ۷00 پارسل وجود دارد و 
حداقل 1۷0 پارســل بايد جابه جا شود. هدفمان اين 

است كه با جابه جايي حداقلي، زمين هاي شهرداري را 
شناسايي كرده و براي جابه جايي در اختيار مردم قرار 
دهيم. ما مي خواهيم اين محدوده از حالت جزيره اي 
بيرون بيايد و نيازمند بازتنظيم زمين هســتيم.« در 
اين نشست، الكساندر فدولوف، رئيس دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد هم اعالم كرد 
كه هر كمكي براي در اختيار گذاشتن تجربيات شان 
در احياي روددره هاي فرحزاد و دركه الزم باشد، انجام 

خواهد داد.

در نشست واكاوي ظرفيت هاي پنهان روددره هاي تهران مطرح شد
شهروندان؛ مالكان اصلي ريه هاي تنفسي پايتخت

راهاندازيموزههايدفاعمقدسدركشورتاسال1404
تا سال 1404در هر اســتاني يك موزه دفاع مقدس با هدف نمايش نقش آفريني مردم آن سرزمين در 
عمليات ها راه اندازي خواهد شد. علي اصغر جعفري، مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
با بيان اين خبر گفت: »موزه انقالب اســالمي و دفاع مقدس در تهران موزه اي ملي با نقش 
محوري است و به زودي با همت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در هر استاني 
موزه دفاع مقدس ساخته خواهد شد.« او افزود: »تا امروز تقريبا بيش از 23موزه در كشور 
راه اندازي و افتتاح شده است و در هفته دفاع مقدس سال جاري با حضور رياست مجلس 
8موزه از موزه های انقالب اسالمي و دفاع مقدس به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح شد. 
سال   1396با حضور دكتر روحاني 10موزه نيز به صورت ويدئوكنفرانسي از محل موزه 
انقالب و دفاع مقدس افتتاح شد و تا پايان ســال1404 هر استاني حداقل يك موزه 
خواهد داشت.« مديرعامل موزه انقالب اســالمي و دفاع مقدس به نقش و كاركرد 
موزه ها اشاره كرد و در ادامه گفت: »هدف از راه اندازي موزه ها در هر استاني تبيين 
رشادت ها، واقعيت ها وحماسه آفريني هاي قوميت آن استان در  8سال دفاع مقدس 
است.« جعفري در ادامه گفت: »دفاع مقدس بحثي ملي است. همه مردم ايران با هر 
گرايش سياسي، با هر عالقه مندي سياسي، با هر قوميت، با هر گرايش مذهبي و ديني 
در دوران دفاع مقدس حضور داشتند و امروزه در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
آثار شهداي همه اقوام، اديان و مذاهب به نمايش گذاشته شده و هر كسي كه ايراني و 
به وطن عالقه مند بوده در اين حماسه بزرگ حضور داشته است؛ بنابراين موزه انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس آيينه اي براي ملت ايران است و در تالشيم تا اين تابلو يك اثر 
زيبا براي اديان و مذاهب باشد و خودشان را در آن تماشــا كنند و اين مربوط به همه 

جغرافياي كشور است.«

حوالي باغ كتاب تهران، باغ هنــر، پارك طالقاني، كتابخانه 
ملي ايران و فرهنگستان جمهوري اسالمي مجموعه وسيع 
باغ موزه انقالب اســالمي و دفاع مقدس تهران واقع شده 
است. باغ موزه اي براي ارائه بخشي از رشــادت هاي غيورانه ملت ايران در دوران 
پيش از انقالب، دفاع مقدس و سال هاي اخير. ساخت، توسعه و ارائه خدمات مختلف 
به صورت تخصصي در حوزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس سبب شد كه اين موزه 
امروزه يكي از مهم ترين جاذبه هاي گردشــگري و پژوهشي تهران محسوب شود 
و روزانه ميزبان شمار زيادي از گردشگران داخلي و خارجي و پژوهشگران باشد. 
البته كه كرونا باعث شــده تا برنامه هاي اين مجموعه بزرگ تا حدودي تغيير كند. 
با وجود اين، مديران مجموعه نيز فرصتي به دســت آورده اند تا دست به اقداماتي 
جديد بزنند و المان ها و امكانات ويژه اي را در موزه راه اندازي كنند. توجه مسئوالن 
به راه اندازي بخش هاي كتابخانه تخصصي موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس، موزه 
مقاومت و بين الملل و استقبال گردشگران و توريست ها موضوع گفت وگوي ما با 
ســردار علي اصغر جعفري، مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس شد. او 
چند روز پيش به همشهري آمد و ضمن بيان توضيحاتي درباره فعاليت موزه انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس، خبرهايي را درباره اين مجموعه اعالم كرد؛ مجموعه اي واقع 
شده در يكي از بهترين نقاط سبز و گردشگري تهران، بر بلنداي تپه هاي عباس آباد. 

گفت وگوي همشهري با سردار جعفري را در ادامه مي خوانيد.

جنگ به جا مانده، آماده تحويل و مقدمات 
بازسازي و آماده ســازي  براي انتقال به موزه 
در حال انجام اســت و بدون شــك مردم و 
به خصوص نسل جوان از تماشاي آنها پي به 
زحمات، خالقيت ها، نوآوري ها و حماسه هاي 
جهادگران عزيــز خواهند برد. بخش جذاب 
ديگر مربوط به واگن هاي ايثار است؛ چراكه 
اغلب انتقال رزمندگان به جبهه ها توســط 
ناوگان ريلــي انجام مي گرفــت. واگن هاي 
بهداري و بيمارســتان ريلي، واگن اتاق هاي 
عمل و واگن خدمات اورژانس و ساير واگن ها 
متناسب با نوع فعاليت در آن زمان با كمك 
راه آهن جمهوري اســالمي ايــران در حال 
طراحي براي انتقــال به موزه و در دســت 
آماده ســازي  و تدارك هســتند. اميدواريم 
با شبيه ســازي  آن دوران، مردم بخشــي از 
تالش ها، خدمات و مجاهدت ها را بيشــتر 
لمس كننــد و در جريان ســختي هاي آن 
دوران قرار بگيرند؛ البته بخش هاي ديگري 
هم در حــال انجام داريــم و اقدامات الزم و 

زيرساخت ها به مرور انجام خواهد شد.
يكي از اقدامات خوب در اين 
مجموعه راه اندازي فاز نخســت موزه 
مقاومت در ابتداي ســال 1399بود. اين 

موزه چه كاركردي براي مجموعه خواهد 
داشت؟

 خوشــبختانه با انجــام فعاليت گســترده 
قريب به يك ســال، توفيق شــد در ســال 
1399فاز نخســت موزه مقاومــت افتتاح 
شــود. راه اندازي اين موزه را مديون شهيد 
عزيزمان سپهبد حاج قاسم سليماني هستيم. 
سال 139۷مكاتباتي با شــهيد حاج قاسم 
ســليماني درباره موزه مقاومت انجام شد و 
با موافقت ايشــان، تبيين، انتقال فرهنگ، 
زحمــات و مجاهدت هاي جبهــه مقاومت 
در دســتور كار قرار گرفت و با كارشناسان 
ذيربط بالغ بر 80جلســه برگزار شد. اواخر 
ســال 139۷مجدد از ايشــان درخواست 
كمك براي انتقال نمونه هايي از وســايل و 
تجهيزات داعش به مجموعه صورت گرفت 
و خوشــبختانه با تدبيرهاي الزم، تجهيزات 
غنيمتي داعش به ايران منتقل شد و امروز 
بهترين و بي نظيرترين كلكســيون موزه اي 
تجهيزات غنيمتي داعش در دنيا در تهران در 
موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس است. اين 
موزه قبل از شهادت ســردار سليماني آماده 
شــده  و قرار بود با حضور خود ايشان افتتاح 
شود كه متأسفانه شرايط مهيا نشد، اما بعد 
از شــهادت غرفه اي براي زنده نگه داشتن 
ياد و خاطره آن مرد الهي و اســطوره ايثار و 
مقاومت در موزه ايجاد شــد و خوشبختانه 
موزه و سراســرنماي مقاومت سپهبد حاج 
قاسم ســليماني با حضور ســردار سرلشكر 
پاســدار دكتر محمد باقري، رئيس محترم 
ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان ارشد 
نيروهاي مسلح و همرزمان شهيد سليماني 
در 15مرداد 1399افتتاح و براي بازديد عموم 
مردم مهيا شــد. اميدواريم با كاهش شيوع 
ويروس كرونا ميزبان بازديدكنندگان در اين 

بخش از موزه باشيم.  
آيا فعاليتي هم در حوزه هاي 
بين المللي و جذب گردشگران خارجي 

داريد؟
در حوزه بين الملل چنــد كار در حال انجام 
است و مهم ترين آنها، راه اندازي فاز نخست 
موزه مقاومت در بحــث بين الملل بود كه به 
انجام رسيد. نكته قابل توجه اين است كه موزه 
مقاومت صرفا به حوزه مقاومت كشــورهاي 
اسالمي اختصاص ندارد و همه كشورهايي 
كه در مقابل نظام سلطه ايستادگي و مقاومت 

كرده اند و در چارچوب فكري انقالب اسالمي 
قرار دارند و بر اين امر مصمم هستند، تاريخ، 
مجاهدت ها و تالش هايشــان در اين موزه 
منعكس خواهد شد. غرفه هايي در اين موزه 
مربوط به مجاهدت ها و فداكاري كشورهاي 
عراق، افغانستان، فلســطين، سوريه، يمن، 
بوسني و هرزگوين، آفريقا و بخش هايي در 
حوزه جغرافيايي شــبه قاره آسيا اختصاص 
داده شــده و اميدواريــم در گام هاي بعدي 
غرفه هايي از ســاير كشــورها اضافه شود. 
گام دوم در حوزه بين الملــل ايجاد اتحاديه 
بين المللي مقاومت اســت كه اساسنامه آن 
تهيه و انجام شــده و فرايندش در حال طي 
شدن است. اميدواريم تا پايان امسال يا سوم 
خرداد سال آينده نشست هايي با نمايندگان 
كشــورهاي حوزه مقاومت برگزار شــود و 
اتحاديه به سرانجام مشخص برسد و درواقع 
با همكاري بين المللي و سازماني غيردولتي 
گام هايي در راستاي ايســتادگي ملت ها در 
برابر نظام ســلطه برداشته شود و همچنين 
در معرض نمايش قرار بگيــرد. برنامه ريزي 
در ابعاد مختلف براي موزه به طور حتم نقش 
مؤثري در بازديد گردشگران خارجي خواهد 
داشــت. الزم به يادآوري است كه تا پيش از 
شــيوع ويروس كرونا آمار بازديد كنندگان و 
گردشگران خارجي از موزه حدود 80درصد 

رشد داشت كه اين قابل تامل است.
دليل اســتقبال 80درصدي 

گردشگران خارجي از موزه چيست؟
يكي از موزه هاي مهم در همه كشورها، موزه 
جنگ اســت كه به عنوان يكي از جاذبه هاي 
گردشــگري محسوب مي شــود و سازمان 
جهاني ايكوم) شــوراي بين المللي موزه ها( 
موزه هاي جنگ را مديريــت مي كند. موزه 
انقــالب اســالمي و دفاع مقــدس نيز جزو 
ايكوم اســت كه ايــن توفيق خوبــي براي 
كشور محسوب می شود. خوشبختانه موزه 
دفاع مقدس ايران كه موزه جنگ ها به شمار 
مي آيد، جــزو مدرن ترين و پيشــگام ترين 
موزه هــاي جنگ غرب آسياســت. اما نكته 
قابل تامل اينجاست كه چون در فرهنگ مان، 
فرهنگ جنگ طلبي نداريم و مــردم ما در 
كل تاريخ جنگ طلــب نبوده اند و در حدود 
حداقل 300سال گذشــته يك تير از ناحيه 
ايران به سمت همســايگان شليك نشده و 
ملت ما پيشگام در جنگ نبوده اند، بنابراين 

اسم اين مجموعه به جاي موزه جنگ، موزه 
دفاع مقدس نام گرفته اســت. همانطور كه 
مي دانيد در جمهوري اسالمي ايران وزارت 
جنگ نداريم و در عــوض وزارت دفاع داريم 
و اين نشان دهنده منش مردم سرزمين ايران 
است. خوشبختانه بين همه موزه هاي جنگ 
اين موزه از موزه هاي موفق بوده است. يكي از 
مشخصات بارز اين موزه، برگزاري دوره هاي 
آموزشي مرتبط با كمك ايكوم جهاني است 
و اميدواريم در سال آينده ظرفيت بيشتري را 
ايجاد كنيم. نكته قابل تامل در پيش از شيوع 
كرونا حضور چشمگير گردشگران خارجي در 
مجموعه بود؛ چون بازديد از موزه هاي جنگ 
براي گردشگران خارجي در اولويت قرار دارد.
 با توجه به اينكه اخيرا داوري 
يادمان »ســرباز وطــن« در مجموعه 
عباس آباد برگزار شد، يادمان چه زماني 

به موزه الحاق مي شود؟ 
 قرار است اين نماد در موزه انقالب اسالمي 
و دفاع مقــدس نصب شــود؛ يادماني كه از 
لحاظ طراحي و معماري بعد از برج آزادي 
و برج ميــالد يكي از 3نمــاد زيباي تهران 
خواهد شــد و در آينده اي نــه چندان دور 
معرف ايثار و فــداكاري ملــي ايرانيان به 
شــمار خواهد آمد. عنوان »سرباز وطن« از 
وصيتنامه شهيد سردار ســليماني گرفته 
شد؛ چون او در وصيتنامه اش تأكيد داشت 
روي سنگ مزارش هيچ يك از القاب نوشته 
نشــود به جز »ســرباز«. اين درخواست به 
مقام سرباز، قداســتي بخشيد و بحث عزت 
اين فداكاري را مضاعف كرد. شركت توسعه 
گردشگري عباس آباد و شــهرداري تهران 
به شــوراي اسالمي شــهر تهران پيشنهاد 
ســاخت نمادي براي ســرباز وطن را ارائه 
دادند و طرح به تصويب شوراي شهر تهران 
رسيد؛ به همين منظور به دنبال آن فراخوان 
عمومي منتشر شد و با استقبال چشمگير 
معمــاران و هنرمندان حــدود 100اثر به 
مسابقه ارسال شد. شهدا از جان شيرينشان 
گذشته اند و اين نماد نشان لياقتي براي آنها 
به شــمار مي آيد و براساس پيش بيني هاي 
صورت گرفته تا پايان امســال كار طراحي 
و معماري نماد انجام مي شــود و براساس 
گزارش مديرعامل شركت توسعه عباس آباد 
قرار اســت در هفتــه دفاع مقدس ســال 

1400رونمايي شود.
آيــا مجموعه، تســهيالت 
و تخفيفاتي براي اخذ ورودي از اقشــار 
مختلــف بازديد كننــده، به خصوص 
دانشجويان، دانش آموزان و پژوهشگران 

درنظر دارد؟
بله. دانش آمــوزان، دانشــجويان، كاركنان 
شهرداري تهران، كاركنان نيرو هاي مسلح، 
پژوهشگران و اســاتيد دانشگاه با ۷0درصد 
تخفيف مي توانند از مجموعه بازديد كنند. 
همچنين  براي مناطق محروم و مدارسي كه 
شــرايط اقتصادي دانش آموزان پايين است 
و نيزخانواده ايثارگران، جانبازان، شــهدا و 
وابستگانشــان بازديد رايگان است. درواقع 
دريافت بليــت در ورودي هــا از باب درآمد 
موردنظر نبوده اســت؛ چــون درآمدي كه 
حاصل مي شود به 2درصد هزينه هاي موزه 
هم نخواهد رسيد و اين بيشتر از باب رعايت 
نظامات موزه اي اســت. هر شخصي كه وارد 
موزه مي شود، مبلغي به عنوان كنترل  و براي 

شمارش ورودي ها پرداخت مي كند. 
موزه يك مجموعه بزرگ پژوهشي و علمي 
اســت كه بزرگ تريــن كتابخانه تخصصي 
حوزه انقــالب و دفاع مقــدس را با بيش از 
2۷هزار عنــوان كتــاب و اســناد دارد و 
پژوهشگران بســياري براي استفاده از اين 
ظرفيت بــه مجموعه مراجعــه مي كنند و 
به زودي تا پايان ســال بيش از 10ميليون 
سند دفاع مقدس نيروهاي مسلح به مجموعه 
اضافــه خواهد شــد. حمايت مالــي نيز از 
رساله ها، پايان نامه هاي دكتري و ارشد در 
حوزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس در اين 

مجموعه صورت مي گيرد. ات
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  با رفتن »غالمرضا شريعتي« از استانداري 
خوزستان »قاسم سليماني دشتكي« با گزارش

حكم رئيس جمهوري و رأي اعتماد هيأت 
وزيران از ايالم به خوزستان آمد. پس از اين جابه جايي، 
»حسن روحاني« به وزراي نفت، نيرو، جهادكشاورزي، راه 
و شهرســازي و ســاير دســتگاه هاي مرتبط به ويژه 
ســازمان هاي برنامه و بودجه و حفاظت محيط زيست 
دستور داد براي توســعه و آباداني خوزستان و استمرار 
پروژه هاي كشــاورزي، محيط زيست و ساخت راه آهن 
شلمچه- بصره با استاندار جديد همكاري تنگاتنگ داشته 
باشــند. اين توصيه در شــرايطي مطرح مي شود كه 
خوزستان در همه سال هاي گذشته انباشتي از مشكالت 
و محروميت ها را در خود داشته كه بخشي از آنها نتيجه 
كم كاري همين وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي 
و... اســت. ريزگرد و ديگر مشــكالت زيست محيطي، 
محروميت از آب آشاميدني سالم و شبكه فاضالب، راه هاي 
ايمن و توســعه و بهره منــدي از ســهم عادالنه نفت، 

دغدغه هايی است كه شهروندان با خود حمل مي كنند.

رفت وآ مد در ماه هاي پاياني دولت 
آمدن و رفتن يك استاندار در ماه هاي پاياني دولت يا توصيه 
رئيس جمهوري به همكاري وزارتخانه ها، موضوعي نيست 
كه بتواند تأثير آن چناني در رفع مشكالت يا توسعه يكي از 
بحران خيزترين استان هاي ايران داشته باشد. نبايد فراموش 
كرد همين وزارتخانه ها در دوره هاي گذشته هم ادعاي 
همكاري كامل را داشتند و در گزارش عملكردهاي ساالنه 

ردشان در خوزستان ديده مي شد.
معاون سياسي – اجتماعي اســتانداري خوزستان هم 
اين موضوع را تأييد مي كند و ضمن تشكر از اين تأكيد 
رئيس جمهوري معتقد است با يك دستور به چند وزارتخانه 

شرايط فرق خاصي نخواهد كرد.
»علي حسين حسين زاده« با بيان اينكه وزارتخانه ها و 
نهادهاي نام برده شده در گذشته هم هماهنگي و همكاري 
الزم را با اســتاندار قبلي داشتند به همشهري مي گويد: 
»خوزستان به دليل ظرفيت ها و جايگاه استراتژيك در 
كشــور در همه حوزه هاي نفت، آب، برق و... و همينطور 
همسايگي با خليج فارس و داشتن مرز مشترك با بسياري 

از كشورهاي حاشيه خليج فارس به يك نگاه جديد فراتر از 
اعتبار ساالنه نياز دارد.«

خوزستان، نيازمند يك نگاه جديد
نگاه جديدي كه حسين زاده از آن ياد مي كند مي تواند به 
اعتبار ويژه ختم شود ؛ نكته اي كه در سال هاي گذشته در 
برخی حوزه ها ازجمله مبارزه با ريزگردها، ساماندهی آب و 
فاضالب اهواز يا حل مشكل سيل زدگان اتفاق افتاد. هرچند 
همين نگاه ويژه هم نتوانست   از مشكالت خوزستان كم 
كند و بررسي عملكرد اداره هاي مختلف نشان مي دهد 
ضعف مديريت مهم ترين مانع بهره برداري درست از اعتبار 

ويژه بوده است.
البته معاون سياسي –  اجتماعي استانداري خوزستان نگاه 
ويژه را محدود به اعتبار نمي داند و معتقد است تمركززدايي 
از مركز و نگاه كالن به مشكالت مانند آنچه مقام معظم 

رهبري درباره استان داشتند، مي تواند به كمك بيايد.
حسين زاده در اين باره توضيح مي دهد: »ما همه از دانشگاه 
آمده ايم، اما تا زماني كه تصميم گيري در تهران متمركز 
باشد، نمي توانيم در استان مؤثر باشيم. هم اكنون شرايط 
طوري است كه براي خوردن يك ليوان آب هم بايد با تهران 
هماهنگ باشيم. اين سيستم ممكن است در يك استان  
كوچك بدون ظرفيت  خاص اهميت نداشته باشد، اما در 
استاني مانند خوزستان يك مانع جدي است. وقتي هر 
كاري را با تهران هماهنگ مي كنيم لزوما افرادي متخصص 
آن را بررسي نمي كنند و نكته ديگر اينكه معموال هم بومي 

نيستند و نگاه محلي ندارند.«

به دنبال همدلي
بومي نبودن و ناآشــنايي مركزنشــينان با مشكالت و 
ظرفيت هاي خوزستان كه حسين زاده به آن اشاره مي كند، 
يكي از مواردي است كه هميشه به عنوان دغدغه مردم هم 

مطرح بوده.
استاندار جديد خوزستان هم دست روي همين دغدغه 
گذاشته است. »قاسم سليماني دشتكي« كه هنوز به طور 
رسمي معارفه نشده است در نخستين گفت وگوي خود 
به عنوان استاندار خوزستان به همشهري مي گويد: »عادتم 
اين است كه وحدت و همدلي بين نيروهاي مؤثر در استان 
ايجاد كنم. در خوزستان هم اين برنامه را در پيش خواهم 
گرفت و اميدوارم بتوانم بين اقوام و طوايف، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، مديران استاني، مجلس خبرگان 

و نماينده ولي فقيه و... همدلي و همفكري ايجاد كنم تا 
محروميت موجود را با كمك هم رفع كنيم.«

استفاده از همدلي نيروهاي موجود، همان چيزي است كه 
مردم را هم اميدوار كرده. »معصومه عامري«  روزنامه نگار 
معتقد است: طرح موضوع رويكرد همدلي ميان اقوام و 
نيروهاي مؤثر استان از سمت استاندار جديد، بارقه اميد و 
بهبودي اوضاع را در دل مردم خسته از وعده و وعيدهاي 

واهي روشن خواهد كرد.
او اظهار اميدواري مي كند  استاندار جديد به دور از ذهنيت 
و با انگيزه اصالح و خدمت به اين منطقه پا بگذارد؛ چراكه 
افراد زيادي آمدند و رفتند و مشكالت استان به قوت خود 
باقي است.استفاده از كارشناسان و صاحب نظران و حذف 
مديران ضعيف در شكل گرفتن آينده استان مؤثر است 
كه عامري آن را به عنوان پيشنهادي به »قاسم سليماني 

دشتكي«  مطرح مي كند.

بگذاريد مردم زندگي شان را بكنند
با وجود اميدواري مردم اما نبايد فراموش كرد خوزستان 
كوهي انباشته از مشكالت است. »غالمرضا شريعتي« 
استاندار پيشين خوزستان هم در پيام خداحافظي خود از 
اين ديار اشاره كرده بود كه استان وارث مشكالت و مسائل 
مزمن، تاريخي و حل نشده اي است كه در سال هاي گذشته 
هم شاهد ريزگردها، قطعي برق، سيل و خشكسالي شديد 

و در يك سال گذشته شاهد بزرگ ترين پاندمي 100سال 
اخير جهان بوده است.

يكي از مديران پيشين استان با استناد به همه مشكالت 
دور و نزديك خوزستان تأكيد مي كند: »سال هاست در 
خوزستان فرصت سوزي شده و اســتاندار جديد هم در 
ماه هاي پاياني كار دولت فرصتي براي آشنايي با استان يا 
برنامه ريزي براي آن ندارد و عمال نمي تواند كاري از پيش 
ببرد. در ماه پاياني سال، استاندار جديد راهي براي تامين 
بودجه ندارد، تا چند  ماه ديگر هم كه دولت بعدي آمده است 
و احتماالً استاندار تغيير مي كند. پس همه وعده هايي كه 

داده مي شود در حد شعار باقي خواهد ماند.«
به اعتقاد اين كارشناس، خوزستان مشكلي در همدلي 
اقوام و طوايف ندارد، اما سال هاست اهالي حس مي كنند 
حق  شــان حتي در ابتدايي ترين موارد هم به جا آورده 
نمي شود و خوزستان در مقايســه با 40-30سال قبل 

پيشرفت نداشته و اتفاقا پسرفت هم كرده است.
اين مدير پيشين خوزستان به سخنراني رئيس جمهوري 
در نخستين سفر استاني اش اشاره مي كند و مي گويد: 
»آقاي روحاني در اين سفر وعده حل مشكل انتقال آب 
كارون يا تامين آب آشاميدني و رفع مشكل ريزگرد را دادند. 
همه ما ازجمله خود من با شور و شعف تشويق مي كرديم، 
انگار قرار است معجزه اي اتفاق بيفتد. اين وعده ها كه عملي 
نشــد، اما يادمان نرود خوزستان 30سال پيش بهترين 

آب آشاميدني را داشت يا آبادان نخستين شهري بود كه 
مجهز به شبكه فاضالب شد و حاال اينها براي مردم استان 
رؤيايي دست نيافتني شده است.«او در پايان صحبت هاي 
خود تأكيد مي كند كه مديران قديم و جديد به جاي دادن 
وعده هايي كه اميدي به عملي  شدن شان نيست بگذارند 
مردم زندگي عادي شان را بكنند. مردم درصورت عملي 
نشدن وعده و رفع نشدن مشــكالت نااميد و سرخورده 
مي شوند. هيچ اتفاقي نمي افتد اگر مردم زندگي عادي شان 

را داشته باشند و دلخوش به اميد واهي نباشند.
  

اين استاندار و آن اســتاندار فرقي نمي كند. خوزستان 
وارث بزرگ ترين ســرمايه هاي طبيعي است؛ از نفت و 
گاز گرفته تا كشــاورزي. مردم اين استان چشم شان نه 
به تأكيد رئيس جمهوري اســت و نه به گزارش عملكرد 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو و راه و كشاورزي. اينجا مردم يك 
چيز مي خواهند ؛ رفع محروميت هايي كه وجب به وجب 

در خاك شان ريشه دوانده؛ حق طبيعي شان از زندگي.

 »قاسم سليمانی دشتكی« به جای » غالمرضا شريعتی « به عنوان استاندار جديد خوزستان معرفی شد
 او هدف خود را ايجاد همدلی و همگرايی بيشتر در استان عنوان كرد

تغییر در خوزستان با نگاه همدلی
محمد کاموس

دبير گروه ايرانشهر

هموارسازي مسیر همگرايي
قاســم آل کثير/ فعــال اجتماعي در 

خوزستان
مشــارکت جوامع محلی مهــم ترين 
رکن توســعه پايدار اســت. الزم است 
»تمرکززدايی« و توزيع ثروت و بازتوزيع 
ثروت ملی به صورت مناسب در مناطق 
محروم انجام بگيرد، يعنــی به عبارت 
ديگر هدف، آمايش سرزمين و پراکنش 
بهتر و عادالنه تر امتيازات در يك پهنه 
سرزمينی باشد. استحكام همدلی ميان 
فرهنگ هــا زمانی عملی می شــود که 
مشارکت را به دنبال داشته باشد و تغيير 
 با رويكرِد تقويت همدلی اعمال شــود.
به رســميت شــناخته شــدن هر چه 
بيشــتر »تفاوت«های فرهنگی، محلی، 
جغرافيايی و ســبك زندگی نيز باعث 
همدلی می شود. حتی حساسيت زدايی 
از برخی دغدغه های فرهنگی بايد با تدبير 
 باشد تا مســير همگرايی هموارتر شود.

از ديگر نكات مهم قائــل بودن اولويت 
برای مردم بومی اســت. آيا می توان در 
يك منطقه نفت خيز مثل خوزســتان، 
زندگی کرد و کمتر از ديگر نقاط کشور از 
امتيازات مربوط به تجــارت و ثروت اين 
ماده برخوردار بود؟ اين موضوع در تضاد 
 با همبستگی کشور در سطح ملی نيست.

اســتخراج نفت در همان حال که ثروت 
توليد می کنــد مردم بومــی را با انواع 
خطرات طبيعی )آلودگی محيط زيست( و 
غيرطبيعی تهديد می کند. آيا اينجا نبايد 

اولويت محلی را به رسميت شمرد؟

ث
مك

روستا

زيوه راه ندارد 
 »زيوه هيچ ندارد« اين جمله اي است كه عطاء اهلل موسوي يكي از 
اهالي زيوه مي گويد.» نه تلفن داريم. نه گوشي تلفن همراه درست 
آنتن مي دهد. آب هم نداريم. برق هــم كه با يك باد و توفان قطع 
مي شــود. جاده هم نداريم. روســتايي كه راه نداشته باشد ديگر 
چه دارد؟«  اين ها همه جمله هاي عطاء اهلل اســت. شاكي است و 
مي گويد: مدام پيگيري مي كنيم. هميشــه پيگيري مي كنيم اما 
به هيچ نتيجه اي نمي رسيم. ما حتي آسفالت هم نداريم. در كوچه 
و خيابان هايمان نمي توانيم درســت راه برويــم. آن هم اينجا كه 
6 ماه سالش در برف و يخ است. زيوه روستاي نه چندان كوچكي 
در فاصله 2 شهر مشگين شــهر و پارس آباد استان اردبيل است. 
براســاس آخرين سرشماري كشور، اين روســتا بيش از 2هزار و 
500نفر جمعيــت دارد. با اين حال به گفته اهالــي و البته تأييد 
مســئوالن محلي، اين منطقه ازجمله مناطــق محروم با حداقل 
امكانات است. آنچه زيوه دارد به نظر فقط طبيعت بي نظير خدادادي 
است و ساكناني شكيبا. طبيعتي كه به دليل نبود مسير دسترسي، 
بكر مانده اما از سويي درهاي گردشگري روستا را هم بسته است. 
راه، امروز به يكي از اصلي ترين مطالبات اهالي زيوه تبديل شــده 
اســت. حاال اما معاون راهداري اداره كل راهــداري و حمل ونقل 
جاده اي استان اردبيل، تبديل مسير دسترســي روستا به جاده 
آسفالت را در گرو مساعد بودن آب و هوا اعالم مي كند و مي گويد: 
درصورت مساعد بودن شرايط جوي و آب و هوايي مسير دسترسي 
به زيوه در محور پارس آباد تا تير سال 1400به پايان مي رسد. علي 
صبحي ادامه مي دهد: با انجام مطالعات الزم در محورهاي شرياني و 
بررسي هاي كارشناسان راهداري، عمليات لكه گيري و روكش راه ها 
در برنامه اين اداره كل قرار مي گيرد. براي حل مشكل مسير مذكور 
و محور سه راهي مشگين شهر به قره آغاج و قره آغاج به سه راهي 
سربند پارس آباد نيز مناقصه برگزار و پيمانكار نيز انتخاب شد اما با 
توجه به شرايط آب و هوايي، فعال امكان آسفالت وجود ندارد كه به 
محض مساعد شدن هوا انجام خواهد شد. حاال ساكنان زيوه انگار 
بايد دست به سوي آسمان دراز كنند تا نه از باد خبري باشد و نه 
باران و برف تا بخت جاده اي كه فقط براي 4كيلومتر آن زيرسازي 

انجام شده است، باز شود.

 ستاره حجتي
خبرنگار
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 سال ها طول كشيد تا مردم و مسئوالن به 
حرف فعاالن محيط زيســت برسند كه تاالب

بــدون حيــات در تاالب هــا، ســاير 
اكوسيستم ها و زيست انساني در چرخه اي گريزناپذير 
نابود خواهد شــد. با نامساعد شــدن شــرايط تاالب ها 
به خصوص تاالب هاي بياباني، اين مشــكالت بيشتر از 
هميشه خود را نمايان كرده است. اخيرا سازمان حفاظت 
محيط زيســت با وزارت نيرو به توافق رسيده  كه ميزان 
حقابه هاي زيســتي رها شده از ســدها در گزارش هاي 

سه ماهه در اختيار اين سازمان قرار گيرد.
تاالب ها براســاس منطقه اي كه در آن واقع شــده اند، 
به 4 دسته تقسيم مي شــوند؛ دســته اي از تاالب هاي 
ساحلي در جلگه منتهي به درياي خزر قرار دارند؛ مانند 
ميانكاله،  بوجاق، اميركاليه، انزلي و... كه به دليل شرايط 
منطقه دچار نوسانات ناشي از كمبود باران نمي شوند و 
مشكالت شان معطوف به آلودگي ها و زهاب كشاورزي 
است. دســته ديگر از تاالب ها در جلگه هاي منتهي به 
درياهاي جنوب قرار دارند و مشكالت شــان ناشــي از 
آلودگي هاي نفتي است مانند  شادگان، خورموسي، خليج 

نايبند، خورخوران و  خليج گواتر.
مشكل اصلي تاالب هاي كوهستاني اما رسوب ناشي از 
جريان شديد آب در مناطق شــيب د ار است. اين دسته 
از تاالب ها به دليل فرســايش خاك ناشــي از تخريب 
زمين هاي باالدست، جنگل تراشــي، سد سازي متعدد 
و... در حال از بين رفتن هستند. شاخص ترين تاالب در 
اين دسته، درياچه اروميه است. دسته ديگر از تاالب ها 
كه وضعيت نامناسب و شكننده دارند، تاالب هاي بياباني 
هستند كه به گفته مســعود باقرزاده كريمي، مديركل 
حفاظت و احياي تاالب ها، حيات اين تاالب ها به ميزان 

بارش بستگي دارد.
مهارلو و پريشان و بخش هايي از بختگان جزو تاالب هاي 
بياباني هستند كه قرار طبيعت بر دائمي بودن آن بود. اما 
دست شان از حق شان كوتاه شد. گاوخوني، جازموريان و 

هامون هاي سيستان نيز اوضاعي مشابه دارند.
مسعود باقرزاده كريمي مي  گويد: بارش  هايي كه در 2دهه 
اخير بي سابقه بود، در برخي موارد منجر به سيراب شدن 
تاالب ها شد. آنچنان كه بتوانند يكي دو فصل گرم سال 
را تا رسيدن به شروع سال آبي بعد سر كنند و بارزترين 
آنها تاالب هورالعظيم است كه تا پيش از سال 97 كانون 

گردوغبار بود و اگر ســيل نمي آمد، آبراهه هاي منتهي 
به تاالب كه ســال ها بود مسدود شــده بودند، با كمك 
دستگاه هاي اجرايي اليروبي نمي شد. در واقع باران كاري 

كرد كه تاالب ها به حقابه شان برسند.
در ميان تاالب هاي بياباني ناخوش ترين حال را گاوخوني 
و پريشــان  دارند. مديركل حفاظت و احياي تاالب ها به 
همشهري مي گويد: تاالب پريشــان درياچه دائمي بود 
و هيچ رودخانه دائمي به آن وارد نمي شــد و حيات آن 
به سطح آب هاي زير زميني وابسته بود، اما متأسفانه در 
3دهه اخير به قدري چاه عميق در منطقه حفر شد كه 
اين تاالب را خشك كرد. شــرايط پريشان يك تراژدي 
كامل اســت. هر چند مذاكر ات برقرار اســت كه از سد 
نرگسي در همسايگي اين حوضه آبريز، ساالنه 20ميليون 
مترمكعب آب با لوله به پريشان منتقل شود، ولي اين كار 
هم تا زماني كه در بهره برداري  ها تغييري صورت نگيرد، 

بي فايده است.
بختگان اوضاع بهتري دارد، ولي هنوز به شرايط نرمال 
نرسيده است. حقابه بختگان 150كيلومتر آن طرف تر 
در پاياب سد رهاسازي مي شود، ولي در ميان راه توسط 
كشاورزان برداشته مي شود. مســعود باقرزاده با اشاره 
به شــرايط پيچيده بختگان به توافق سازمان حفاظت 
محيط زيســت و دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفا اشاره 
مي كند و مي گويد: وزارت نيرو كل كشور را به 9منطقه 
تقسيم كرده اســت. برخي تاالب ها از سد ها بايد حقابه 
بگيرند. حاال توافق شده است كه سدهاي اين 9 حوضه  

را روي نقشه مشخص كنند و آمار سه ماهه از حقابه هاي 
زيستي رها شــده از ســدها ارائه كنند. در مرحله بعد با 
داشتن اين آمار، براي رساندن حقابه به تاالب ها دوباره 
با وزارت نيرو مذاكره خواهيم كرد. هم اكنون وزارت نيرو 
آب را در پاياب سدها تحويل مي دهد. درحالي كه مديريت 
مصرف آب با آنها ست و بايد مصرف آب رودخانه ها توسط 
ذينفعــان را مديريت كنــد و آب را در ورودي تاالب به 

محيط زيست تحويل دهد.
اجرا نشــدن مصوبات قانوني در مــورد تاالب ها به دليل 
مناقشاتي اســت كه هنوز راه حلي براي آن به تصويب 
نرســيده اســت. برگزاري تجمعات واقعي و ساختگي، 
مخالفت هاي اســتاني بــا پروژه هــاي انتقــال آب و 
ســهم خواهي از حوضه هاي آبريز همســايه، بخشي از 
مشــكالت آب در كشــور اســت كه در نهايت گريبان 

محيط زيست را مي گيرد.
به گفته مسعود باقرزاده كريمي، در مديريت آب كشور 
بايد خانه تكاني شــود و با بزرگ جلوه دادن مشكل هم 
نمي شود از مسئوليت فرار كرد. درست است كه 5برابر 
نياز گاوخوني، آب زاينده رود در باالدســت اســتفاده 
مي شود، اما آيا نمي توان روش كشاورزي را به گلخانه اي 
تغيير داد، سرانه مصرف آب در اصفهان را مديريت كرد 
و لوله كشي شــهرها را نوســازي كرد؟ بنابراين احياي 
تاالب ها، حتي تاالب هاي خشــكيده بــه اصالح روش 
توسعه در بخش هاي شهري كشاورزي و صنعت وابسته 

است.

مديركل حفاظت و احياي تاالب ها: خانه تكاني در مديريت آب ضروري است
تاالب های ناخوش ایران يادداشت

كركسحفاظتشده؛قربانيهجوممعادن

منطقه كركس طي مصوبه شماره278 
شــوراي عالي محيط زيســت مــورخ 
1386/11/12 بــا مــــــــساحت 
114580هكتــار به عنــوان منطقه 
حفاظت شده اعالم شــد. اين منطقه 
در غرب شهر نطنز و در شهرستان هاي 
نطنز و شاهين شهر و ميمه اصفهان واقع است. منطبق بر قوانين 
محيط زيستي، منطقه حفاظت شده به  محدوده اي  از منابع  طبيعي  
كشور اعم  از جنگل  و مرتع  و دشت  و آب  و كوهستان  اطالق  مي شود 
كه  از لحاظ ضرورت  حفظ و تكثير نسل  جانوران  وحشي  يا حفظ و 
يا احيای رستني ها و وضع  طبيعي  آن  داراي  اهميت  خاص  بوده  و 

تحت  حفاظت  قرار مي گيرد.
وجود كوه هاي بلند نظير رشته كوه كركس و قله بلند آن، موجب 
تغييرات پردامنه آب وهوايي در اين منطقه شــده است. منطقه 
كركس يكي از بهترين زيستگاه هاي طبيعي فالت مركزي ايران 
است. به طوري كه شــامل مجموعه ارتفاعات سنگالخي و بسيار 
مرتفــع و همچنين تپه ماهورهايي اســت كه ايــن ارتفاعات در 
قسمت هاي مختلف، دشت هاي جلگه اي كوچك را احاطه كرده اند.

مطابق ماده11 قوانين مناطق حفاظت شده، قطع  اشجار و بوته كني  
و تجاوز و تخريب  محيط زيست  و خارزني  و زغال گيري  و به طور كلي  
هر عملي  كه  موجب  از بين  رفتن  رستني ها و تغيير اكوسيستم  شود 
در پناهگاه هاي  حيات  وحش  و مناطق  حفاظت  شده  كه  اراضي  آن  

متعلق  به  دولت  باشد، بدون  اجازه  ممنوع  است.
هم اكنون 69معدن سنگ در منطقه كوهستاني كركس فعال است 
كه تاريخ صدور پروانه بهره برداري 19معدن قبل از سال1386 بود 
و 50معدن نيز پس از اعالم منطقه، به عنوان منطقه حفاظت شده 
پروانه بهره برداري دريافت كرده اند كه فعاليت آنها مخالف قانون 

مناطق حفاظت شده است.
در بررســي ها و كارشناســي هاي به عمل آمده توســط تيم هاي 
مهندســي و حقوقي از 11معدن فعال در بخــش طرقرود نطنز، 
مشخص شد 90درصد از معادن مذكور حداقل فاصله 500متري 
)به شرط عدم آتشــباري( از باغات و مزارع و مناطق مسكوني را 
رعايت نكرده اند. 82درصد از معادن مورد مطالعه به حريم باغات و 
مزارع و مناطق مسكوني تعدي كرده اند، 64درصد از معادن فوق 
نيز به حريم مستثنيات و قنوات و چشــمه هاي تاريخي منطقه 
كركس تعدي كرده و 27درصد معادن هم برداشــت بيش از حد 

مجاز مندرج در پروانه بهره برداري داشته اند. 

محمدابراهيممسعودي
سخنگوي ستاد مردمي احياي كركس )سماك(

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آخرين نفس هاي دود 
باد و باران، باقيمانده آلودگي هوا در كالنشهرها را مي شويد

بهمن از نيمه گذشــته اما غول سياه 
آلودگي هــوا همچنان در آســمان آلودگیهوا

شهرهاي بزرگ كشور جا خوش كرده 
اســت. كاهش كيفيت هوا اين روزها اگرچه آخرين 
موج هاي خود را سپري مي كند، اما همچنان به واسطه 
پايــداري جوي دامنــه مخرب خود را گســترده تر 
مي كند. البته گرماي هوا هم مزيد بر علت شــده تا 
توده هاي هوايي در جو شهرهاي بزرگ كشور حبس 

شوند و همچنان آلودگي هوا پايدار باشد.

سامانهبارشي،مهمانآخرهفتهكشور
سازمان هواشناسي درباره شرايط جوي پيش روي 
كشور اعالم كرده كه ســامانه بارشي جديد از امروز 
28بهمن وارد كشور مي شــود و طي روز پنجشنبه 
30بهمن در نيمه غربي و جمعه اول اسفند در نيمه 

شرقي كشور كاهش محسوس دما رخ مي دهد.
سامانه بارشي قرار است امروز آخر وقت در برخي نقاط 
استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، ايالم، همدان، 
لرســتان، كردستان، آذربايجان شــرقي و ارتفاعات 
زنجان، قزوين، البرز و شــهرهاي غرب استان تهران 
موجب ناپايداري جوي شــود امــا در عين حال در 
شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به علت پايداري جوي، 
افزايش غلظت آالينده ها دور از انتظار نيســت. اين 
شهرها شامل اصفهان، اهواز، مشهد و اراك مي شود. 
البته از روز چهارشنبه 29بهمن سامانه بارشي تقويت 
خواهد شد و در استان هاي واقع در شمال غرب، غرب، 
برخي مناطق جنوب غرب و در اســتان هاي واقع در 
دامنه هاي البرز مركزي سبب بارش باران و وقوع رعد 
و برق و در ارتفاعات و نقاط سردسير سبب بارش برف 
مي شود. در عين حال با عبور سامانه مذكور از غرب 
كشور، طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد 
شديد پيش بيني مي شود و در اين نقاط خيزش گرد 
و خاك دور از انتظار نيست همچنين طي اين مدت 
وزش باد گرم جنوبي در اســتان هاي ساحلي خزر و 
اردبيل احتمال ذوب برف و وقــوع بهمن را افزايش 

مي دهد.
شدت بارش طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 29 
و 30بهمن در اســتان هاي غرب دامنه هاي زاگرس 
مركزي و البــرز مركزي پيش بيني مي شــود و طي 
اين مدت در مناطق مستعد به ويژه در جنوب كشور 
احتمال رخداد تگرگ وجود دارد همچنين طي روز 

جمعه اول اسفند در نوار شــمالي و برخي از مناطق 
غرب كشور بارش پراكنده پيش بيني مي شود.

شرايطپايتخت
امروز آســمان تهران ابري همراه بــا آلودگي هواي 
صبحگاهي خواهد بود اما از ســاعات آخر ترددي، با 
افزايش ابر، وزش باد و بــا حداقل دماي 8 و حداكثر 
دماي 20درجه سانتيگراد شــرايط به سمت بهبود 
كيفيت پيش خواهد رفت. با روند كاهشــي، تا پايان 
هفته دماي هواي اين شهر با 10درجه كاهش، از 20 

به 10درجه سانتيگراد مي رسد.
ديروز در تهران اگرچه در نيمه شــمالي شهر وزش 
باد ماليم وجود داشــت و هواي سالم تنفس شد اما 
در نيمه جنوبي، شــاخص ها تا عدد 153 و شرايط 
بحراني افزايش يافت. اين جريان آلودگي هوا از ميدان 
آزادي در غرب و شادآباد در منطقه18 تا فرمانداري 
شهرري از جنوب و پيروزي در شرق تهران گسترده 
بود. بدين ترتيب هرچه هواي شمال شهر قابل قبول 
بود، در جنوب شهر، آلودگي هوا تنفس شد. اين روند 
امروز نيز ادامه خواهد داشت اما سامانه جديد بارشي 
پيش رو از غلظت آالينده هاي جوي در آخر هفته كم 

خواهد كرد.

يكپيشنهادمؤثر
الگوي اعالم شاخص آلودگي هوا در تهران و شهرهاي 
بزرگ كشور، همچنان الگوي شاخص ميانگين است. 
طبق اين الگو، عــدد ميانگين ثبت شــده در ميان 
شاخص هاي آلودگي هوا بين ايستگاه هاي سنجش 
شهر اندازه گيري و در قالب يك عدد اعالم مي شود. 
اين شاخص البته ساعات هشــدار و بحراني را كمتر 
مورد توجه قرار مي دهد و بر مبناي استاندارد آژانس 
محيط زيست آمريكا تعيين شده است. در عين حال 
بيشتر شــهرهاي بزرگ به علت كانون هاي دمايي و 
شرايط اقليمي داراي شــرايط متفاوتي هستند. به 
همين علت برخي نهادهاي محيط زيستي شاخص 
ميانگين را نادرســت مي دانند و معتقدند بيشترين 
عدد ثبت شــده به عنوان شــاخص آلودگي مدنظر 
قرار گيرد. البته اين عدد بيشترين هم به علت وجود 
ايستگاه هاي ترافيكي گاه وبي گاه اطالعات نادرست 
منتشــر مي كند. بنابراين شايد پيشــنهاد درست، 
بخش بندي كالنشهرها به شمال، شرق، غرب و جنوب 
باشد تا شــاخص جزئي تر اعالم شــود. اين شاخص 
مي تواند شرايط واقعي تري از آلودگي هواي شهرهاي 

بزرگ كشور را اعالم كند.
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 آمار دانش آموزاني كه در ســال جاري 
ترك تحصيــل كردند يــا از حضور در گزارش

مدرسه و كالس درس بازمانده اند، آنقدر 
باال رفته كه مديران اســتاني آموزش و پرورش براي 
نخســتين بار در يك دهه جاري اين آمــار را اعالم و 
درباره علل آن صحبت كردند. تــا اينجاي كار طبق 
اعالم آموزش و پرورش اســتان كرمان، ۴هزارو۵10 
دانش آمــوز كرمانــي در مقطــع اول متوســطه 
ترك تحصيل كرده انــد و 3هزارو6۷۷نفر از 6۵هزار 
كودك ۷ ســاله براي ثبت نام در مقطع اول ابتدايي 
مراجعه نداشــته اند. همچنين در استان خوزستان 
۴هزار و۵00 دانش آموز ترك تحصيــل كرده اند كه 
بيشــترين آمار متعلق به دختران اســت. در استان 
خراســان رضوي، ۴0هزار دانش آموز ترك تحصيل 
كرده اند درحالي كه اين آمار در سال گذشته 13هزار 

نفر بوده است.
در استان آذربايجان غربي نيز 10هزار و ۵۵ نفر به علل 
مختلف از تحصيل بازمانده اند كــه از اين تعداد فقط 
۴هزار و 3۷1 نفر به فرايند آموزش بازگردانده شده اند.

اســتان هاي ديگر هم وضعيت خوبي ندارند و تعداد 
دانش آموزاني كه ترك تحصيل كرده اند آنقدر باالست 
كه مديران اين وزارتخانه در مقام انكار آن بر نمي آيند، 
اما حاضر هم نيستند كه آمار كلي كشور را اعالم كنند.

گزارش پيش رو روايت چند دانش آموز است كه امسال 
به مدرسه نرفته اند، نوجواناني كه براي هميشه يا موقت 
ترك تحصيل كرده و قصد بازگشت به كالس درس را 
ندارند. نوجواناني كه يا كار مي كنند يا در روياهايشان، 

يك مدرسه كوچك براي روستايشان مي سازند.

سجاد شيخيان، 16ســاله: در ميدان هفت تير با 
برادرش شال و روسري مي فروشــد. صبح ها ساعت 
10مي آيند و تا 11شب به كاسبي شان ادامه مي دهند. 
اگر امسال به مدرسه رفته بود كالس دهم بود ولي حاال 

به خودش مي گويد سيكل تمام.
مدرسه  سابقش در شهر ري بوده و حتي در هنرستان 
هم براي رشته حسابداري ثبت نام كرده اما يك ماه و 
نيم كه از سال تحصيلي مي گذرد، پشيمان مي شود 
و تصميم مي گيرد به جــاي درس خواندن، كار كند. 
»خيلي چيزها باعث شد كه ترك تحصيل كنم، اول 

از همه، بي پولي خانواده ام بود. برادرم خودش زن و دو 
بچه دارد، از طرفي بايد خرج خانه ما كه پدرم رها كرده 
و رفته را هم مي داد. من ديدم زير فشار كار كم آورده و 
واقعا نمي تواند از پس دو خانه بر بيايد، به همين خاطر 

گفتم من هم كار كنم.«
ســجاد جمالتش را كوتاه و بدون فعل تمام مي كند 
و دائم نگاهش را مــي دزدد. مي گويد كه خوش ندارد 
درباره ترك تحصيل حرف بزند چون شايد سال ديگر 
دوباره ثبت نام كند و به مدرسه برود. »شايد هم براي 
هميشه قيد مدرسه را زدم. برادرم فوق ديپلم دارد اما 
مجبور شد دستفروشي كند يا خواهرم ليسانس دارد 
اما او هم بازارياب يك شركت است كه فقط ماهي يك 
و نيم ميليون حقوق مي گيرد. خب من چرا بايد چند 
سال عمرم را در مدرســه و بعد دانشگاه حرام كنم تا 
آخرش هم دستفروش شــوم يا بازارياب يا يك شغل 
اين شكلي. اين كارها كه نياز به اين همه زحمت درس 

خواندن ندارد.«
دوســتانش به او گفته اند نيازي نيســت كه در همه 
كالس ها حاضر شــود، مي تواند فيلم هاي ضبط شده 
را شب ببيند و تكاليف را از روي ديگران بنويسد و در 
امتحان ها شــركت كند. »من 10صبح از خانه بيرون 
مي آيم و 11شب مي رسم خانه. شما بگو ديگه جاني 
براي درس خواندن مي ماند؟رشــته حسابداري هم 
طوري نيست كه با يكي دو ساعت درس خواندن بشود 
حل و فصلش كرد. بعضي بچه ها گفتند كه مشق هاي 
كالس را از روي ما كپي كــن. براي امتحان هم تقلب 
مي كنيم اما من از اين كارها خوشم نمي آيد. با دروغ 
كه نمي شود درس خواند. وقتي هيچي ياد نگيرم سال 
بعد را مي خواهم چه كنم؟ اين بود كه بي خيال شدم.«

معاون هنرستان هم يك بار اوايل آبان به او تلفن زده 
و علت اينكه چرا سر كالس درس حاضر نمي شود را 
پرسيده اما بعد از آن ديگر از طرف هنرستان تماسي 
با او نداشته اند. »گفتم دستفروش شدم. او هم خيلي 

حرفي نزد و تلفن را قطع كرد.« 

حوريه مرادي، 12ساله، هليالن ايالم: معدل كالس 
ششم حوريه 1۷/3۵است. مي خواسته درس بخواند و 
وقتي بزرگ شد، يك داســتان نويس معروف شود اما 
روستايشان »گلدره« فقط دبستان دارد و بچه ها براي 
ادامه تحصيل بايد به خود هليالن بروند. پسرها مشكلي 
ندارند و اگر بخواهند راهي شــهر مي شوند اما پدرها 
اجازه رفتن دخترها به شهر را نمي دهند. »خيلي گريه 

كردم اما فايده اي نداشت. گفتند نمي شود كه هر روز 
به شهر بروم. وقتي مدرسه را مجازي كردند، خوشحال 
شــدم و گفتم حداقل اين يك سال را اينترنتي درس 
مي خوانم اما روستاي ما اينترنت ندارد و همين فرصت 

را هم از دست دادم.«
حوريه و يكي از دوســتانش آنقدر گريه مي كنند كه 
يكي از مردهاي روســتا، آنها را با دو دختر از روستاي 
ديگر مي برد آموزش و پرورش ايالم تا مشكالت شان 
را بگويند. »آنجا رفتيم و نگهباني ما را فرستاد پيش 
خانمي كه مي گفت كارشناس است. گفتيم كه براي 
ما دو روستا يك دبيرستان دخترانه راه نينداختيد يا 
حداقل نكرديد برايمان معلم بفرستيد، پس حداقل 
كاري كنيد كه اينترنت روستا درست شود و بتوانيم با 
بچه هاي شهر مجازي درس بخوانيم. همه ما جلوي او 
به گريه افتاديم، بعد خيلي راحت توي چشم ما نگاه 
كرد و گفت يك نامه بنويسيد كه اينترنت مي خواهيد 

و بدهيد اداره تلفن، آمديد اينجا چه كار؟«
ترك تحصيل دختران روستايي در بسياري از شهرهاي 
ايران مانند ايالم اتفاق خيلي معمول و طبيعي است 
و آنقدر در طول همه اين سال ها، كسي نسبت به آن 
اعتراض نكرده كه مديران اســتاني و كشوري هم از 
كنار آن بي تفاوت عبور مي كنند. »خانم كارشــناس 
خيلي رك و پوســت كنده برگشــت و بــه ما گفت 
درس مي خواهيد بخوانيد كه چه بشــود؟ آخرش كه 
16سالگي شــوهرتان مي دهند و 2 سال نشده بچه 
مي آوريد. من هم گفتم مي خواهم يك مادر باســواد 
باشم تا يك مادر كم ســواد. خانم هم پوزخندي زد و 

دستي به سرم كشيد.«
برادر حوريه مي گويد كه در روستاهاي ديگر هليالن 
هم وضعيت همينطور اســت و هيچ دختري به دوره 
متوسطه دوم نمي رســد. »اينكه مي گويند فرهنگ 
اين مناطــق پايين اســت و خودشــان نمي گذارند 
دخترهايشــان درس بخوانند، دروغ است. چرا پدر و 
مادر ما تا اينجا اجازه دادند خواهرم درس بخواند، بعد 
براي دبيرستان مانع مي شوند؟ شما براي ما مدرسه 
متوسطه دوم ســاختيد يا معلم آورديد كه نگذاشته 
باشــند؟ آنها دروغ مي گوينــد. مي خواهند فرهنگ 
ما را پايين نشــان دهند و همه تقصيرها را گردن ما 

بيندازند.«

سياوش نيك نژاد، 16ساله، شهريار: شوهر خاله 
سياوش، خرداد پارسال كه امتحانات تمام شده، براي 

پسرش و سياوش در يكي از چاپخانه هاي ظهيرالدوله 
كار پيدا مي كند. حاال دقيقا 9 ماه است كه پسرخاله ها، 
صبح زود از شهريار عازم تهران مي شوند و شب ها آخر 
وقت به خانه بر مي گردند. اول قصدشان اين بوده كه 3 ماه 
تابستان را كار كنند اما بعد كه مزه پول زير دندان شان 

مي رود، تصميم مي گيرند كه درس را رها كنند. 
البته اينترنتي شدن آموزش و نداشتن تبلت و موبايل 
هم كم تأثير نداشته و بهانه تازه اي مي شود براي اينكه 
تصميم شان را قطعي كنند. سياوش مي گويد كه يك 
موبايل پدرشــان بوده و دو خواهر ديگري كه آنها هم 
بايد در كالس آنالين شــركت مي كردنــد. »يكي از 
خواهرهايــم كالس اول و آن ديگري چهارم ابتدايي 
اســت. مادرم كه موبايل هوشمند ندارد. پدرم هم كه 
راننده وانت اســت و موبايل اگر نباشد، كارش لنگ 
مي ماند. يك ماه بعد از شروع مدرسه ، يكي از اقوام از 
طريق يك هيأت عزاداري توانســت پول جمع كند و 
براي ما يك موبايل دست دوم بخرد. من ديدم اگر من 
بخواهم درس بخوانم، هر روز جنگ و دعواست، پس 
بي خيال شدم و گفتم آن دو تا از من واجب تر هستند.«

معدل كالس نهم ســياوش 1۵شــده و براي هدايت 
تحصيلي به او گفته اند كه بايد برود يكي از رشته هاي 
كارودانش اما او حتــي براي ثبت نام به هنرســتان 
نرفته. »صاحب چاپخونه گفت كه خيلي از بچه هاي 
كارودانش تهش ميان اينجا دنبال كار. گفت همين جا 
بمون و كار رو عملــي ياد بگير. نيازي نيســت بري 
مدرسه. من هم ديدم حداقل اينجا بهم حقوق ميده 
و اگر خوب كار كنم مي تونــم پول هام رو جمع كنم و 
بعدا براي خودم كاري راه بندازم. همين شد كه موندم 

و مدرسه نرفتم.«
نه از طرف مدرسه و نه آموزش و پرورش تماسي با او 
گرفته نشده، اما به خانه خاله اش يك بار زنگ زده اند 

و پيگير شده اند كه چرا پسرشان به مدرسه نمي رود. 
»پسرخاله ام كالس يازدهم علوم انساني بود كه ترك 
تحصيل كرد. حاال يه كم پشيمونه و ميگه سال ديگه 
ادامه تحصيل ميده. ولي من بعيد مي دونم كه دوست 

داشته باشم دوباره به مدرسه برم.«

حميد، 13ساله، مشهد: گاري دار بازار گل محالتي 
است. ساعت ۴صبح مي آيد بازار، هر چه گل، گلدان، 
خاك و كود نهال، وسايل تزئيني كه مشتري يا صاحب 
حجره ها بخواهند، بار گاريش مي كند و از اين حجره 
به آن حجره مي برد. راس 2ظهر به زمين كشــاورزي 
پشــت بازار گل مي رود و آنجا همراه صاحب زمين، 
سبزي مي كارد، مي چيند و مي فروشد و شب را همانجا 

به عنوان نگهبان مي ماند.
با پدر، عمويش و چند نفر ديگر تابســتان امســال از 
مشــهد به تهران آمده و قصدشــان ماندن براي كار 
است. مي گويد تا كالس هفتم خوانده و براي هشتم 
هم ثبت نام كرده اما حتي يك بار هم سر كالس حاضر 
نشده. »ديگه اومديم تهران و مشغول كار شديم. اينجا 
هم كه نمي شد برم مدرسه چون بايد كار مي كردم و 

وقت درس خوندن نداشتم.«
گاري از مجتبي بزرگ تر اســت، وقتي بار هم رويش 
برود، سنگين تر از وزن او مي شــود. اما طوري آن را 
هل مي دهد كه به همه حجره دارهاي بازار گل نشان 
دهد از پس باربري بر مي آيــد. »مادرم گريه مي كنه 
كه برگرد و برو مدرسه. بابام هم دوست داره. اما خب 
كار كنم بهتره.« حميد خجالتش را پشت خنده هاي 
كوتاه پنهان مي كند. چند جعبه بنفشه و يك گلدان 
كاج مطبق بايد بار بزند تا بيرون بازار گل. در حالي كه 
مي رود، مي گويد: »مدرسه براي پولدارهاست. ما بايد 

كار كنيم.«

روايت چند دانش آموز كه در سال تحصيلي جاري ترك تحصيل كرده اند
ايثارگران بدانندخداحافظي اجباري با مدرسه

ايثارگران را بازيچه اغراض خود نكنيم )۷( 
 همزمان با مكاتبــات ديوان عدالــت اداري، ســازمان امور اداري 
استخدامي و معاونت قوانين مجلس، به منظور رفع ابهامات و اجراي 
قانون تفســير بند 12 ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوري اسالمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي بخشنامه اي 
به كليه دستگاه هاي اجرايي مشــمول قانون برنامه پنجم ابالغ كرد.
اين بخشنامه به طور نســبي متضمن حقوق ايثارگران بوده و حاوي 

نكات زير است:
 1 - شامل كليه مشــمولين ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به 
ايثارگران اســت كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنج ساله پنجم 

توسعه در دستگاه هاي اجرايي مشغول به كار بوده اند.
2 - در اين بخشنامه تصريح و تأكيد شــده است كه اقدام به تبديل 
وضعيت اســتخدامي ايثارگران مشــمول ماده 21 براساس شرايط 
مندرج در بند )و( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توســعه و اصالحات 

بعدي آن است.
3 - ايثارگراني كه وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غير از استخدام 
رسمي در دستگاه هاي اجرايي داراي حكم كارگزيني يا قرارداد مستقيم 

با دستگاه بوده اند مشمول تبديل وضعيت خواهند بود.
۴ - دستگاه هاي اجرايي با رعايت شرايط زير موظف اند اطالعات و 
مستندات ايثارگران را در سامانه كارمند ايران بارگذاري و به سازمان 
ارسال نمايند تا اقدام الزم نسبت به صدور شماره مستخدم براي افراد 

واجد شرايط به عمل آيد. شرايط به قرار زير است:
الف - كارمند در زمان اجراي قانون برنامه پنجم توســعه در يكي از 
حاالت غيررســمي از قبيل پيماني، قرارداد كار معين يا مشخص، 
قرارداد موقت كارگري در دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت 
خدمات كشوري و عناوين مشابه در ساير دستگاه هاي اجرايي خارج از 
شمول قانون مديريت كشوري و يا داراي مقررات استخدامي خاص با 
دستگاه اجرايي قرارداد مستقيم داشته و يا براي وي حكم كارگزيني 

توسط دستگاه صادر شده باشد.
 ب - هم اكنون ايثارگر با دســتگاه اجرايي مربوطه در يكي از حاالت 

مندرج در بند فوق رابطه استخدامي يا به كارگيري داشته باشد.
پ - پست بالتصدي در تشكيالت تفصيلي دســتگاه براي انتصاب 
افراد وجود داشته باشد و درصورت نبود پست بالتصدي مناسب براي 
افراد مشمول، دستگاه اجرايي مي تواند از طريق سامانه ملي مديريت 
ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور نسبت به پيشنهاد تغيير عناوين 

و پست هاي سازماني اقدام نمايد.
ت - ايثارگر مشــمول براي انتصاب در پست هاي مشاغل تخصصي 
پيشنهادي دستگاه، داراي شرايط احراز شغل مربوط از حيث مدرك 

تحصيلي باشد. 
ث- صالحيت ايثارگر براي استخدام رسمي قطعي به تأييد گزينش 

رسيده باشد.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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لزامــات   مصوبــه »ا
پيشــگيري و مقابله با اينترنت

نشــر اطالعات، اخبار و 
محتواي خبري خالف واقع در فضاي 
مجازي« در حالي از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي ابالغ شد كه تكاليفي را 
براي تعدادي از دستگاه ها ازجمله قوه 
قضاييه، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، ارتباطات و فناوري اطالعات، 
امور خارجه و ســازمان صداوســيما 
تعيين كرده اســت. اين مصوبه شامل 
8ماده است و دستگاه هاي ذكر شده در 
اين مصوبه مكلف شــده اند كه ظرف 
3 ماه براي جلوگيري از انتشار اطالعات 
و محتواي خبري خــالف واقع اقدام 
كنند. همچنيــن هيأت نظــارت بر 
مطبوعات مكلف به تهيه شيوه نامه اي 
جديد بــراي نظــارت بــر تخلفات 

پلتفرم ها و درگاه هاي نشر شده است.
هيأت نظــارت بر مطبوعــات بر ا ين 
اســاس بايد درگاه هاي نشــر داخلي 
را مطابق با شــرايط مندرج در قانون 
مطبوعات به عنوان نشريه الكترونيك 

محسوب  كند.

آسيب يا جريان آزاد اطالعات
انتشــار فيك نيوزها در فضاي مجازي 
تبديل به يكي از مشكالت عمده براي 
پلتفرم هــا، درگاه هاي نشــر يا همان 
ســايت ها و كانال هاي خبري شــده 

اســت. در اين ميان مردم و دولت ها 
هم با مســائلي چــون برهم خوردن 
آرامش و انســجام اجتماعــي روبه رو 
مي شــوند. با اين حال، وضع قوانين 
محدودكننــده انتشــار اطالعــات و 
محتــواي خبــري هــم مي تواند با 
معيارهاي آزادي بيــان و جريان آزاد 
اطالعــات در تعارض باشــد. در ماده 
سوم مصوبه اخير شوراي عالي فضاي 
مجازي مقرر شــده كه قوه قضاييه با 
همكاري مركز ملي فضــاي مجازي، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و 
وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات، 
اليحه قضايي مقابله با اطالعات، اخبار 
و محتواي خبري خالف واقع را ظرف 
3 ماه به منظور فراهم آمدن زمينه هاي 
مؤثر در پيشگيري از جرايم ارائه دهد. 
بند 3 اين ماده به تبيين مصاديق جرم 
مشــهود در حوزه اطالعــات، اخبار و 
محتواي خبري خالف واقع در فضاي 
مجازي اشــاره مي كند. همچنين در 
بخشــي از اين مصوبه آمده است كه 
»نشر و بازنشر وسيع و سريع اطالعات، 

اخبار و محتواي خبري تحريف شــده 
و خالف واقــع عموماً بــا هدف ضربه 
به حيثيت اشخاص، آسيب به امنيت 
رواني، عوام فريبي، بي اعتبار ســازي  
نهادها و گزارش هاي رســمي، ايجاد 
ترس و وحشــت عمومي، برهم زدن 
آرامش اجتماعي، تضعيف انســجام 
ملي و تأثيرگــذاري بر نتايج انتخابات 

صورت مي گيرد«.
اين در حالي اســت كه قانون جرايم 
رايانه اي پيش از اين در ســال 1388 
تصويب شــده و در فصل پنجم و مواد 
16، 17و 18اين قانون، به تفصيل به 
موضوع هتك حيثيت و نشــر اكاذيب 
پرداخته شده است. اينكه مصوبه جديد 
تا چه حد بــا قانون جرايــم رايانه اي 
همپوشــاني دارد، موضوعي است كه 
كارشناســان اين حوزه به آن خواهند 
پرداخــت. تعدد و تعــارض قوانين از 
مسائلي است كه هميشه مورد انتقاد 
حقوقدانان و كارشناســان بوده است، 
به طوري كه روز گذشته، سيدمرتضي 
نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 

نظام هم در گفت وگو با ايســنا به اين 
نكته اشــاره كرد كه »حجــم قوانين 

كشور بسيار زياد و متعارض است«.

رويكرد پلتفرم هاي جهاني
با نگاهي به رويكرد پلتفرم هاي سراسر 
دنيا نســبت به فيك نيوزهــا مي توان 
دريافت كــه آنها بــراي اعتبار خود و 
جلــب اعتماد مخاطب بســيار دقيق 
عمل مي كنند. اگرچه در بســياري از 
كشــورها قوانيني در اين مورد وضع 
شده اســت، اما نظارت خود پلتفرم ها 
و درگاه هاي نشــر مهم ترين كاركرد 
را داراســت. بر همين اساس در ماده 
7مصوبه »الزامات پيشگيري و مقابله 
با نشــر اطالعات، اخبــار و محتواي 
خبري خالف واقع در فضاي مجازي« 
درگاه هاي نشــر موظف شــده اند كه 
سازوكار الزم براي تشــخيص اخبار 
خالف واقع را پيش از انتشار پيش بيني 
كنند و هــر زمان كه متوجه شــدند 
محتواي منتشر شده خالف واقع است، 

نسبت به حذف آن اقدام كنند.

همكاري براي اليحه
قوه قضاييه، صدا و سيما، هيات نظارت 
بر مطبوعات، مركز ملی فضای مجازی 
و وزارتخانه هــای فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، علوم، آمــوزش و پرورش، 
وزارت بهداشــت و وزارت امور خارجه 
دستگاه هايی هستند كه در اين مصوبه 
از آنها براي همكاري در زمينه كنترل 

محتواي مجازي نام برده شده است.

بيل گيتــس، بنيانگــذار ميلياردر 
شركت مايكروسافت معتقد است فناوري

 پايــان دادن بــه همه گيــري
كوويد-19در مقايسه با حل معضالت آب و هوايي 
كه كره زمين را گرفتار كرده است، بسيار آسان تر 
است. به گفته او، با استفاده از فناوري هاي جديد 

مي توان اين دو بحران جهاني را حل و فصل كرد.
گيتس كه مدت هاست تالش چشمگيري براي 
تغييرات آب و هوايي دارد، مي گويد: حل معضل 
آب و هوا شــگفت انگيزترين كاري است كه بشر 
مي تواند انجام دهد. جديدترين كتاب او با عنوان 
»چگونــه از يك فاجعــه آب و هوايي جلوگيري 
كنيم« نيز يك راهنماي جامع براي مقابله با گرم 

شدن كره زمين است.
كره زمين ساالنه 51ميليارد تن گاز گلخانه اي به 
جو زمين مي افزايد و براي تبديل اين عدد به صفر 
خالص فاصله زيادي وجود دارد. درحقيقت بايد 
ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي تا حدي كاهش 
يابد كه با جذب مقدار معــادل آن از جو، ميزان 
آزادسازي گازهاي گلخانه اي متعادل شود. يكي از 
راه هاي اين كار كاشت درختاني است كه از طريق 
برگ CO2 جذب مي كنند، اما تمركز گيتس بر 
چگونگي استفاده از فناوري براي كمك به فعاالن 

اين حوزه است.
گيتس مي گويد: منابع تجديدپذيــر مانند باد و 
خورشيد مي توانند به ما كمك كنند تا الكتريسيته 
را دي كربونيزه كنيم. اما همانطور كه گيتس اشاره 
كرد، اين كمتر از 30درصد از كل انتشار گازهاي 
گلخانه اي است؛ بنابراين 70درصد اقتصاد جهاني 
مانند فوالد، سيمان، سيســتم هاي حمل ونقل، 
توليد كــود و... نيز بايد دي كربونيزه شــوند كه 
هم اكنون براي بســياري از ايــن حوزه ها روش 

جايگزين وجود ندارد.
گيتس معتقد است كه كار بايد از دولت ها آغاز 
شود. هم اكنون، سيستم اقتصادي هزينه واقعي 
استفاده از سوخت هاي فســيلي را نمي پردازد. 

بيشتر كاربران در ازاي خســارت وارده به 
محيط زيست ناشــي از آلودگي 

بنزين يا گازي كه باعث ايجاد 
برق در خانه ها مي شــود، 

هيچ هزينه اي پرداخت 
نمي كننــد. گيتــس 
مــردم  مي گويــد: 
خســارتي كه هنگام 

انتشار دي اكسيدكربن مي زنند را نمي بينند؛ به 
همين دليل اســت كه مي گويم دولت ها بايد در 

اين مسئله ورود كنند.
گيتس معتقد اســت كه ما در يك نقطه مهم در 
بحث آب و هوا قرار داريم. وي نسل جوان را داراي 
اعتقاد اخالقي توصيف مي كند كه بايد در ايجاد 
تغيير در اين مسئله نقش داشته باشند. با وجود 
اين، او هشــدار مي دهد كه كار آساني در پيش 
نيســت و بايد تبديل به يك اولويت بزرگ براي 
جهان شود؛ »خوشبختانه ما كمي خوش شانس 
هستيم و در توســعه فناوري هاي نوآورانه جديد 
موفق بوده ايم كه واقعا در مراحل سخت به كمك 
ما آمده اند. من بارها ديده ام كه نوآوري به شكل 

ويژه اي ما را شگفت زده مي كند.«

چالش گيتس و واكسن كوويد-19
از زماني كه پيش بيني گيتس درباره شيوع يك 
بيمــاري همه گير خطرناك بــه واقعيت تبديل 
و سپس توليد سريع واكســن عليه اين بيماري 
با سرمايه گذاري او آغاز شــد، برخي منتقدانش 
او را نقش اول توطئه بــراي توليد ويروس كرونا 
معرفي كردند. او متهم به ساخت ويروس در يك 
آزمايشگاه مخفي به عنوان بخشي از پروژه براي 
كاهش جمعيت جهان و حتي استفاده از واكسن 
براي كاشــت ريز تراشــه در افراد براي رديابي و 

كنترل آنها شد.
اما گيتس در پاســخ به اين حرف ها مي خندد و 
مي گويد: چرا بايد مردم را رديابي كنم؟ من اصاًل 
عالقه اي ندارم كه بدانم مردم كجا مي روند. تمركز 
اصلي او تالش هاي خيرخواهانه 
و بهبود وضعيت بهداشتي 
در كشورهاي در حال 
توسعه است و اتهام ها 
باعــث نمي شــود او 
خــود  تالش هــاي 
براي ريشه كن كردن 
بيماري هايي مانند فلج 
اطفــال و ماالريا را كم 

كند.

گيتس: شكست كرونا بسيار راحت تر از حل تغييرات اقليمي است
بنيانگذار مايكروسافت مي گويد با استفاده از فناوري و علم خيلي راحت تر از مسئله مشكالت 

زيست محيطي جهان مي توان ماجراي كوويد-19 را براي هميشه در جهان تمام كرد 

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

نوشابه گازدار در بطري كاغذي
يك استارت آپ دانماركي به دنبال توليد نهايي بطري نوشابه 

سازگار با محيط زيست است

فروش نوشيدني در ظروف كاغذي از سال1915و با فروش شير باب 
شــد كه به آن بطري كاغذي گفته مي شــد. با اين حال، اين مدل ها 
براي همه نوشيدني ها مناسب نيستند و مطمئنا براي نوشيدني هاي 
گازدار استحكام الزم را ندارند. در سال2020، بخش تحقيق و توسعه 
بزرگ ترين سازنده نوشابه هاي گازدار جهان در بروكسل، همراه يك 
 )Paboco(»استارت آپ دانماركي به نام »شركت بطري هاي كاغذي
و با همكاري چند شــركت ديگر ازجمله يك كارخانه نوشابه سازي و 
يك شركت توليدكننده محصوالت بهداشــتي و آرايشي، بطري اي 
متشكل از پوسته كاغذ سخت را كه داراي يك پالستيك زيستي براي 
قســمت فوقاني و در آن بود، ابداع كردند. در اين ميان، استارت آپ 
Paboco نقش بسيار مهم تري را ايفا مي كند. به گزارش وب سايت 
اين استارت آپ، تالش براي ارائه بطري هايي سازگار با محيط زيست 

وارد فاز جديدي شده است.

بسياري نگران زباله هاي غوطه ور و ته نشين شده در اقيانوس ها هستند؛ 
اين درحالي است كه بايد ريشه مشكل را در نزديكي خانه هاي خود 
جست وجو كرد؛ در قفسه فروشگاه ها، در سبد مواد غذايي و كابينت 
آشپزخانه. پروژه بطري كاغذي يك نوآوري در جامعه به حساب مي آيد 
كه به برخي از بزرگان صنعت جهان در زمينه تهيه مواداوليه، طراحي 
و فناوري پيوسته است. اين مهم اما با ايجاد يك چشم انداز و همچنين 
ساخت نخستين بطري صددرصد كاغذي سازگار با محيط زيست و 
كامال قابل بازيافت شكل گرفته است. اين بطري در حال ارزيابي بوده 
و هنوز بايد آزمايش هاي نهايي را سپري كند. هدف نهايي توليد يك 
بطري صددرصد قابل بازيافت براي نوشيدني ها و ساير محصوالت مايع 
كه حاوي دي اكسيدكربن و اكسيژن هســتند، خواهد بود. در حالت 
ايده آل، اين بطري به صورت كامل از مواد بازيافتي تهيه مي شود و خود 
مي تواند به صورت كاغذ بازيافت شود. اليه بيروني بطري مانند سدي 
زيســتي هم در برابر بخار آب و هم در مقابل انتقال اكسيژن مقاومت 
مي كند و به گونه اي طراحي شده كه اگر به طور تصادفي در طبيعت 
قرار بگيرد، بي خطر تخريب مي شود. قســمت تحتاني هم از فيبري 
ساخته مي شود كه فشار زياد را به خوبي تحمل مي كند. در كل مي توان 
گفت كه اين بطري، يك فراينــد توليد كارآمد و قدرتمند با خروجي 
قابل توجه كه از نظر تجاري و ثبات بسيار جذاب است را شامل مي شود.

براساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي يك اليحه 
قضايي با همكاري قوه قضاييه و چند دستگاه ديگر براي 

مقابله با نشر اطالعات خالف واقع در فضاي مجازي 
تهيه مي شود

تكليف ۹ نهاد برای کنترل 
محتوای مجازی

   نقش سواد رسانه ای
با اين اوصاف، اگرچه در اين مصوبه هم اشاره شــده، مهم ترين موضوعي كه مي تواند 
اثرگذاري فيك نيوزها را خنثي كند، ارتقاي سواد رسانه اي و »سواد فضاي مجازي« آحاد 
مردم اســت. با اين حال، در اين مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف شده كه 
سازوكار جامعي براي رصد و راستي آزمايي اطالعات و اخبار ايجاد كند. به بيان ديگر، اين 
وزارتخانه بايد يك پلتفرم مرجع براي آگاهي رساني به مردم در رابطه با اخبار صحيح ايجاد 
و در آن پلتفرم، درباره اخبار خالف واقع به مردم آگاهي رساني شود. همچنين صدا و سيما 
بايد با حضور ميداني و اســتفاده از روش هاي جديد خبري نسبت به آگاه سازي  افكار 
عمومي، ارتقاي تاب آوري اجتماعي و كاهش ميزان اثرگذاري اطالعات، اخبار و محتواي 

خبري خالف واقع در سطح عموم اقدام كند.
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وزير بهداشــت با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
جهت ساخت واكســن كرونا در كشور گفت: يكي 
از مؤثرترين واكسن هاي كروناي دنيا را در پاستور 
خواهيم ساخت و زودتر از واكسن هاي بركت و رازي 
به آن دســت خواهيم يافت؛ چراكه فاز 3 مطالعات 
باليني را طي مي كنــد و اميدواريم تا حداكثر اوايل 
ارديبهشت سال 1400 واكسن پاســتور را به بازار 
عرضه كنيم. به گزارش ايســنا،   ســعيد نمكي در 
جلسه ستاد استاني مقابله با كرونا در استان قزوين 
با تشــكر از همكاري مقامات اين استان در كنترل 
اپيدمي كرونا، گفت: در مورد واكسن ما از 3 مسير از 
اسفند سال قبل اين بحث را دنبال كرديم. ساخت 
داخلي را به شدت دنبال كرديم، خيلي ها اين بحث 
را در مملكت جــدي نمي گرفتنــد و آن را عملي 
نمي دانســتند، اما خودم تك تك افــراد با انگيزه 
را دعوت كردم. خوشبختانه واكســن بنياد بركت 
فاز اول مطالعــات باليني را با موفقيت بســيار باال 
گذراند. او  ادامه داد: واكســن رازي اجازه مطالعات 
باليني را گرفت و در شرف مقدمات اجرايش است. 
واكسن مجموعه وزارت دفاع از هفته آينده به بحث 
كلينيكال ترايال انساني مي رسد. همچنين با انتقال 
دانش فني از كوبا كه قبال درمورد واكسن هپاتيت 
و پنوموكوك هم با آنها همــكاري كرديم، يكي از 
مؤثرترين واكســن هاي كروناي دنيا را در پاستور 
خواهيم ســاخت و زودتر از واكســن هاي بركت و 
رازي به آن دست خواهيم يافت. او افزود: همزمان 
اقداماتي براي واردات واكســن صــورت گرفته تا 
گروه هاي آســيب پذير را زودتر واكســينه كنيم.  
يكي از منابع مؤثر كه بــاالي 91 درصد ايمني زايي 
داشته مجموعه اسپوتنيك روسيه بود كه وارداتش 
با همكاري دوســتان وزارت امور خارجه انجام شد. 
نمكي تأكيد كرد: 300 هزار دوز ديگر از واكســن 
اسپوتنيك در راه اســت و منبع ديگر يك واكسن 
چيني به نام ســاينوفارم اســت كــه در راه داريم.  
اميدواريم تا قبل از عيد گروه هاي آســيب پذير را 
واكسينه كنيم. او  تأكيد كرد: راهي كه طي 2 هفته 
با ويروس قبلي مي رفتيم با اين ويروس جهش يافته 
72 ساعته مي رويم. يعني اگر از زمان افزايش تعداد 
بيمار سرپايي تا افزايش تعداد بستري 2 هفته وقت 
داشتيم، در اين ويروس 72ساعت وقت داريم. بايد 
كانون ها را زودتر شناسايي كنيد. مراكز سرپايي بايد 
فعال تر شوند و ما تست هرچه را كه بخواهيد برايتان 

مي فرستيم. 

واكسن چينی در راه است
خبر

خيز پيك چهارم كرونا به بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها رســيد. با اينكه پيش از 
اين بارها نســبت به خطرات پيك چهارم 
ويروس كرونا در كشور هشــدار داده شده 
بود، اما متخصصــان مي گويند نه تنها پيك 
جديد شروع شــده كه اثرات آن در بخش 
مراقب هــاي ويــژه بيمــاران كرونايي در 
بيمارستان ها هم ديده شده است. ماجراي 
آغاز روند پر شدن بخش  مراقبت هاي ويژه 
بيمارســتان ها را حســين كرمانپور، مدير 
روابط عمومي ســازمان نظام پزشكي اعالم 
كرد. او در توييتي نوشت كه افزايش بيماران 
مبتال به كرونا در بيمارستان ها شروع شده 
و آي ســي يو ها در حال پر شدن است. علت 
اصلي هم رعايت نكردن اصول بهداشــتي 

اســت. نگراني ها از تكرار وضعيت پاييز باال 
رفته اســت، خبرهايي كه از بيمارستان ها 
به گوش  مي رســد حكايت از روند صعودي 
مراجعه هاي ســرپايي و در ادامه آن موارد 
بســتري اســت. افزايش موارد ابتال هم در 
نهايت تأثير مســتقيمي بر آمار مرگ ومير 
دارد. نــادر توكلي كه معاون درمان ســتاد 
مقابله با كروناي تهران اســت هم نسبت به 
شــرايطي كه در روزهاي آينده انتظارمان 
را مي كشد هشدار داده است. او كه در يك 
برنامــه تلويزيوني صحبــت مي كرد، گفته 
كه ميزان مراجعــه بيمــاران كرونايي به 
بيمارستان هاي استان تهران از 1600نفر به 
دو هزار نفر رسيده و روند مراجعه كنندگان 
در دو هفته گذشــته نگران كننده اســت. 

به گفتــه او، آمــار بســتري ها در برخــي 
بيمارستان ها دو برابر شده. همچنين 15تا 
17درصد ابتــال به كرونا در اســتان تهران 
به زير 25سال رفته اســت. براساس اعالم 
توكلي، ميزان بستري هاي روزانه در تهران 
به حدود 250تا 300مورد رسيده است:» در 
روزهاي پاياني سال، ميزان حضور مردم در 
بازارهاي رسمي و غيررسمي باال رفته كه اين 

مسئله تعداد مبتاليان را بيشتر مي كند.«

پيش از عيد، تهران را تعطيل كنيد
افزايش آمار ابتال، بار ديگر ماجراي تعطيلي 
تهران و اعمال محدوديت هاي سخت گيرانه 
را مطرح كرد. شروين شكوهي، رئيس بخش 
عفوني بيمارســتان لقمان ايــن موضوع را 

مطرح مي كنــد و به همشــهري مي گويد 
دورهمي ها و تجمعات مردم شــروع شده، 
افراد زيادي در شــهر تردد مي كنند، با اين 
وضعيت، انتظار ما هم همين است كه آمارها 
باال برود. شايد نتوان آمار دقيقي داد اما تعداد 
مراجعه به بيمارستان ها به طور وحشتناكي 
باال رفته است، وضعيت آي سي يو هم همين 
است و نسبت به يك ماه پيش دو تا سه برابر 
ميزان مراجعه ها باال رفته است. شايد بتوان 
گفت بيماران تا حدود 10برابر افزايش پيدا 
كرده اند. به گفته شكوهي، پيك چهارم كرونا، 
آغاز شده و ممكن است شديدتر از پيك هاي 
قبلي باشــد. بايد محدوديت هــاي ويژه اي 
پيش از تعطيالت نوروز اعمال شود:»همدلي 
مردم كم شده اســت، در ماه هاي گذشته، 

حتي همان ميــزان از رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي منجر شــده بود تا ميزان انتقال 
ويروس كاهش پيدا كند، ما بارها گوشــزد 
كرديم كه اگر اين پروتكل ها رها شــود، باز 
هم بــا اوج بيماري مواجه مي شــويم، حاال 
شاهد هستيم كه دورهمي ها، مهماني ها و 
حتي عروسي ها راه  افتاده، تاالرها و سينماها 
فعاليت هايشان را آغاز كرده اند. همه اينها به 
ضرر مردم است، جان مردم براي ما ارزشمند 
است، با اينكه خيلي درباره رعايت پروتكل ها 
حرف زديم اما حاال مي بينيم كه همه جا باز 
شده و كسي رعايت نمي كند. همه اينها در 
شــرايطي اســت كه تهران وضعيت خوبي 
نســبت به مناطق ديگر دارد.« شــكوهي 
مي گويد بايد اطالع رســاني قوي در ارتباط 
با پيك چهــارم كرونا به مردم داده شــود، 
مسئوالن تصميم گيرنده  بايد همين حاال كه 
هنوز وضعيت خيلي تشديد نشده، اقدامات 
سختگيرانه را اعمال كنند و نگذارند اوضاع 
بحراني شــود. اگر همين حاال تهران را دو 
هفته تعطيل كنند، بــراي تعطيالت نوروز 
وضعيت بهتري خواهيم داشــت:»نيوزلند 
چند مورد ابتال را شناســايي كــرد، 3 روز 
كشــور را تعطيل كرد، در كشور ما اما صبر 
مي كنند تا بيشترين آسيب وارد شود، بعد 
اقدام كنند. حاال بايد محدوديت ها را بيشتر 
كرد نه زماني كه ماجرا به اوج خود رسيد.« 
اين شــرايط تنها براي بيمارســتان لقمان 
نيست، خسرو صادق نيت، رئيس بيمارستان 
امام خميني )ره( هم به همشهري مي گويد 
كه موارد مراجعه كرونا در اين بيمارستان، 
افزايش پيدا كــرده اما هنوز شــدت آن با 
گذشته تفاوتي نكرده است. به گفته او، هنوز 
تغيير محسوسي در ارتباط با تعداد بيماران 
بخش  آي سي يو ديده نشده و روال همانند 
گذشــته اســت. صادق نيت تأكيد مي كند 
كه شرايط بيمارســتان امام خميني)ره( را 
نمي توان به كل كشور تعميم داد و در عين 
حال هم نمي توان پيش بينــي كرد كه در 
آينده چه شرايطي پيش مي آيد. اين كار نياز 

به اظهارنظرهاي تخصصي دارد.

وضعيت نگران كننده استان ها
اين تنها تهران نيســت كه چنين شرايطي 
را تجربه مي كند. استان هايي كه در ابتداي 
شيوع ويروس، شــرايط سختي را گذرانده 
بودند، حاال بار ديگر در سراشــيبي شيوع 
قرار گرفته اند، مثل اســتان خوزستان كه 

زودتر از ساير مناطق، اعالم وضعيت قرمز 
كرد. براســاس اعالم ســخنگوي وزارت 
بهداشت، 10شهرســتان اين استان، حاال 
در وضعيت قرمز به سر مي برد. 2 روز پيش 
بود كه رئيس بيمارستان گلستان اهواز از 
تكميل ظرفيت بخش آي سي يو كروناي اين 
بيمارستان خبر داد و گفت كه بيمارستان 
رازي اين شــهر هم چنين وضعيتي دارد. 
به گفته ميثم معزي، از 140تخت آي سي يو 
اين بيمارســتان، 30تخت بــراي بيماران 
كرونايي اســت. وي با اعالم نگراني از اين 
وضعيت، به ايرنا گفت كه روند ابتال به كرونا 
در اين اســتان به شــدت در حال افزايش 
اســت. همه اينها در حالي است كه مردم 
همچنان تــردد درون شــهري، دورهمي 
خانوادگي و تجمعاتشــان را دارند. ماجرا 
اما تنها به خوزســتان محدود نمي شــود، 
روز گذشــته اســتاندار زنجان هم خبر از 
افزايش 18درصدي بستري ها و 21درصدي 
مراجعات ســرپايي اين استان داد. به گفته 
فتــح اهلل حقيقــي، رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي در هفته هاي اخير به شدت كاهش 
پيدا كرده است، همه اينها در شرايطي است 
كه ويروس جهش يافته كرونا به استان هاي 
همجوار رسيده و ميزان ابتالي خانوادگي 
و مرگ ومير آن باالســت. آمارها نشــان 
مي دهد از ابتداي شــيوع ويروس تاكنون 
يك هزار و 151نفر در اين استان جانشان را 
از دست داده اند. به گزارش ايرنا، هم اكنون، 
133بيمار كرونايي در بيمارستان هاي اين 

استان بستري اند.
نمودارها از شيوع بيماري تا 26بهمن ماه هم 
حكايت از باال رفتن موارد بستري بيماران 
كرونايي در جنوب كشــور دارد. كيانوش 
جهانپور، رئيــس مركــز روابط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت بهداشــت، به فارس 
گفته كه در استان خوزستان روند بستري 
بيماران شديدا افزايشي است. در استان هاي 
ايــالم، كهگيلويــه و بويراحمد، بوشــهر، 
اصفهان، فارس و سمنان افزايش ماليمي از 
شمار موارد بستري ديده مي شود اما در ساير 
استان ها روند بستري پايدار است. براساس 
اعالم رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي 
شــاپور اهواز، در هفته اخير سرعت انتشار 
كرونا در استان خوزستان به حدي زياد بوده 
كه تعداد افزايش بيمــاران كرونايي در اين 
استان 75درصد و موارد بستري 65درصد 

افزايش يافته است. 

پيشنهاد اعمال محدوديت هاي جديد 
قبل از تعطيالت نوروز

شــروين شــكوهي، رئيس بخــش عفوني بيمارســتان لقمــان در گفت وگو بــا همشــهري: قبل از 
شــدت گرفتن شــيوع، محدوديت هاي جديد اعمال شــود، نگذاريم دوباره شــيوع كرونــا اوج بگيرد
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ويروس جهش يافته كرونا، كشــنده تر اســت. اين را فرمانده عمليات ســتاد 
مقابله با كروناي تهران اعالم كرد. پيش از اين گفته مي شــد ويروس كروناي 
انگليســي از نظر نشــانه هاي ابتال تفاوتي با ويروس قبلي ندارد و تنها ميزان 
سرايتش باالست. حاال اما گفته مي شود با اين جهش ها، ميزان كشندگي آن 
هم باالتر رفته است. به گزارش ايســنا، عليرضا زالي گفت: ويروس انگليسي، 
در حال چرخش در جامعه است، در كنار اين موضوع، سن ابتال پايين آمده و 
نشانه هاي ابتال به بيماري هم باال رفته اســت. به گفته او، ويژگي هاي ويروس 
جديد، قدرت باالي انتقال و افزايش مرگ ومير آن است:» در روزهاي ابتداي 
شناخت جهش ويروس اعتقاد بر اين بود كه در مرگ ومير تأثيري نداشته باشد 
اما امروز به صورت قطعي عنوان مي شود كه ويروس جديد كشنده تر است. « 
براساس اعالم زالي، كشندگي باالتر ويروس، براي كادر درمان خطرناك تر است، 
چرا كه ويروس جديد به دليل سطح باالتر آلودگي، ممكن است براي پرسنل 
درمان عالئم شديدتري داشته باشــد، بنابراين بايد محافظت از اين افراد هم 
شدت بگيرد:» بايد بدانيم ويروس جهش يافته مهاجم تر است. سرايت پذيري 
و كشندگي بيشتري دارد و بي رحم تر است.« فرمانده عمليات ستاد مقابله با 
كروناي تهران، به لزوم برنامه هاي دقيق براي بيماريابي تأكيد كرد:»تست هاي 
PCR و تست هاي سريع در روزهاي اخير درصد بيشتري مثبت مي شوند كه 
اين نشان از چرخش بيماري در تهران اســت. از اين رو نيازمند رعايت بيشتر 
شيوه نامه هاي بهداشتي هستيم. البته اينكه اعالم كنيم امروز در آستانه خيز 
جديدي از بيماري هستيم نيازمند تحليل آمارهاي روزهاي گذشته است اما 

آنچه در استان خوزســتان شاهد هستيم ممكن است در ســاير استان ها نيز 
شاهد باشيم و اين زنگ خطر بالقوه اي است. « به گفته او، تهران سطح بااليي از 
ترددهاي درون شهري، برون شهري و برون مرزي را دارد كه اين موضوع بايد 
مورد توجه قرار گيرد. در هفته گذشته 30درصد خودروهاي سطح كشور كه 
تردد بين شهري داشــتند با پالك تهران بوده است. از اين رو مسئله چرخش 
ويروس در تهران بالقوه موضوع بسيار خطرناكي اســت. او در ادامه به اجراي 
طرح شهيد سليماني در 3 شهرستان پرديس، دماوند و فيروزكوه اشاره كرد و 
گفت كه اجراي اين طرح در بيشتر شهرستان هاي استان تهران تا 75درصد به 
اهداف از پيش تعيين شده، رسيده است. شهرستان هاي استان تهران جايگاه 
بسيار خوبي به دست آورده اند. انجام تست ها و رهگيري در شهرستان هاي استان 
تهران از آهنگ بسيار خوبي برخوردار است. به گفته زالي، طرح شهيد سليماني 
نبايد كمرنگ شود. حمله به چرخه ويروس همراه رديابي و خنثي سازي  چرخه 
ويروس و قرنطينه بايد در اين طرح با جديت پيگيري شود:» تشكيل تيم هاي 
نظارتي در قالب طرح شهيد ســليماني انجام شده تا در كنار تيم هاي نظارتي 
نيروي انتظامي در مجموع شاهد افزايش نظارت ها باشيم. شهر و استان تهران 
از مســاحت زيادي برخوردار اســت و جمعيت زيادي در آن ساكن هستند؛ 
بنابراين نيازمند همكاري مردم هستيم. « او به رشد چشمگير مراجعان سرپايي 
كرونا نسبت به هفته قبل اشــاره كرد و گفت: در 24ساعت اخير، 7500نفر با 
عالئم كرونا به مراكز درماني مراجعه كرده اند. بررســي ها نشــان مي دهد كه 

مراجعه كنندگان سرپايي 23درصد رشد داشته اند. 

فرمانده عمليات ستاد مقابله با كروناي 
ويروس جهش يافته كرونا، كشنده تر استتهران با اشاره به جديدترين تحقيقات:



وزارتخانه اي به وسعت روستا
تشكيل وزارت امور روستا از سوي نمايندگان مجلس در حال بررسي است

وزارتخانــه اي براي ســامان 
دادن به امور روســتاييان؛ اين 
خواسته اي است كه راهش را به 
قوه مقننه باز كرده و در مرحله چكش كاري از جانب نمايندگان 
مجلس به سر مي برد. اين طرح در جلسه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۹ 
مجلس شوراي اسالمي به صورت يك فوريتي اعالم وصول شد 
اما نمايندگان به اين خواسته رأي مثبت ندادند تا طرح تشكيل 
وزارت امور روستا به شكل عادي در نوبت رسيدگي قرار بگيرد.
در توضيح داليل توجيهي اين طرح آمده است: »براساس نتايج 
سرشماري عمومي نفوس و مســكن سال۹۵ از كل جمعيت 
۷۹ميليون نفري كشــور حدود ۲۰ميليون نفر در روســتا ها 
زندگي مي كنند. روستاها نقشی اساسي در توليد و خودكفايي 

كشور دارند و برخالف شــهرها مصرف كننده صرف نيستند. 
متأسفانه به دليل بالتكليفي بسياری از امور روستاها، جمعيت 
اين مناطق كاهش يافته و به حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ 
و افزايش آســيب هاي اجتماعي و كاهش توليد روســتايي 

انجاميده است«.
در ادامه اين بخش توضيح داده شــده است كه هم اكنون به 
لحاظ جمعيت شهري رو به رشد ما مقام هشتم در جهان و دوم 
در خاورميانه را داريم كه اين امر تبعات منفي جبران ناپذيري 
خواهد داشــت. فــارغ از نقــش تعيين كننده روســتاها در 
خودكفايي و توســعه اقتصادي و حفظ اصالت هاي فرهنگي، 
تحقق اقتصاد مقاومتي كم توجهي بــه اين جمعيت عظيم و 
مظلوم در كشور عوارض وخيمي در آينده خواهد داشت. اكثر 

كشورهاي توسعه يافته از ايجاد روستاهاي بانشاط و خودكفا 
حمايت مي كنند اما ما متأســفانه به رغم آرمان هاي انساني و 
اصيل انقالب اسالمي روســتاها را بدون متولي مشخص رها 
كرده و سرنوشــت روستاييان را به بوروكراســي اداري ده ها 
اداره و سازمان واگذار كرده ايم و فشــار بار رابه دوش شوراها  

و دهياران فاقد توان مالي و فاقد اختيارات اداري انداخته ايم.
 پيشنهاد مشخص طراحان وزارت امور روستا اين است: »ادغام 
سازمان ها و نهادهاي مرتبط با روستاها همچون معاونت توسعه 
روستايي و مناطق محروم، رياست جمهوري بنياد مسكن سازمان 
تعاون روستايي ســازمان امور عشــايري بخش هاي مرتبط با 
روستاها در وزارت جهادكشاورزي و وزارت راه و ساير دستگاه هاي 
اجرايي و تشكيل وزارت امور روستاهاست اين امر هزينه اي براي 
دولت به لحاظ استخدام و شــكل گيري نخواهد داشت چون با 
ادغام سازمان هاي مرتبط و جابه جايي نيروها انجام مي شود اما 
با تمركز فعاليت ها و اختيارات به توسعه و رونق روستاها و بهبود 
توليد و توسعه كشــور و خودكفايي اقتصادي و كاهش فشار در 
حاشيه هاي شهرها و كاهش مشــكالت روستاييان مي انجامد.« 

در همين راستا جالل محمودزاده عضو هيأت رئيسه كميسيون 
كشاورزي در سيزدهمين روز بهمن ماه از بررسي تشكيل وزارت 
امور روستا در كميسيون متبوعش خبر داد و بايد منتظر ماند و 
ديد كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس چه برنامه هايي براي 

روستاييان درنظر دارند.
نورا عباسي

روزنامه نگار
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از نفرين مرگ تا كرونا گرفتن سينما

جهــان در هفته ها و ماه هــاي اول همه گيري 
كرونا شرايط سخت و بغرنجي را تجربه مي كرد. 
چشــم انداز پيش رو اميدواركننده نمي نمود و 
به نظر مي رســيد كه كرونا تمام برج و باروهاي 
علمي انســان را ويران كرده و انسان عاجزتر از 
هميشه در مقابل دشمني حداكثر چندگرمي 
زانو مي زند. ســختگيري ها و محدوديت ها باعث  شد كه زندگي انسان ها 
دگرگون شود و به نظر مي رسد ماســك ها و الكل ها مهمان سال هاي دراز 
روي صورت انسان ها خواهند بود اما برخالف رويه معمول براي بيماري هاي 
نوتركيب كه حداقل حدود ۱۰سال زمان نياز بود تا واكسن يا داروهاي مؤثر 
خلق شود، اين بار دانش و علم بشري توانست با بسيج فوق العاده امكانات 
و انجام كار تيمي در زماني حدودا يك ســاله چندين واكســن مؤثر عليه 
ويروس چند چهره اي و خطرناك كرونا بسازد و نتيجه اين شد كه شاهديم 
كه در  ماه جاري بسياري از كشورهاي جهان واكسيناسيون عليه كرونا را 
به سرعت شروع كرده اند و حاال چند كشوري در جهان هستند كه بيش از 
۶۰درصد جمعيت خود را واكسينه كرده اند و مي توانند در آينده نزديك 
پايان پاندمي را در كشور خود اعالم كنند و اگرچه نه به پايان بيماري اما به 
مرحله مديريت كامل بيماري برسند. البته نكته مهم در اين ميان اين است 
كه شــايد اگر تمام جهان به صورت عادالنه و متناسب و با سرعت مناسب 

واكسينه نشود تأثير واكسيناسيون كشورهاي ديگر كمتر شود.
اين ماه و اين روزها شاهد نخستين تزريق واكسن در كشورمان هم بوديم. 
اگرچه ايران در اين زمينه شــايد از برخي كشورهاي ديگر در سطح خود 
عقب مانده بود اما خبر اميدواركننده اين بود كه ۸ واكسن مختلف كه از 
تكنولوژي هاي متفاوت استفاده مي كنند و ۳ واكسن آنها وارد مرحله باليني 
شده است در كشورمان در حال شكل گيري است. اين واكسن ها درصورت 
تأييد مؤثر بودن و نداشتن عوارض جانبي مي توانند در انتهاي بهار يا اوايل 
تابستان به حجم گسترده اي از جامعه تزريق شــوند و شايد بتوانند نياز 
۷۰ درصدي واكسيناســيون را كه الزمه كنترل و مديريت كامل بيماري 
درنظر گرفته مي شــود را برآورده كنند. اگرچه واكسيناســيون در ايران 
شروع شده است اما با توجه به اينكه مدت زمان ايمني واكسن ها فعال چند 
ماهه درنظر گرفته مي شود، بايد واكسيناسيون ۶۰ تا ۷۰درصد جامعه در 
مقطع چند ماهه و حداكثر شش ماهه انجام شود وگرنه تأثيرگذاري آن از 
بين خواهد رفت. به هرحال حركتي كه در بهمن ماه ۱۳۹۹ در كشورمان 
آغاز شد درصورتي كه واكسن هاي توليد داخل از همه آزمايش هاي باليني 
خود سرافراز بيرون آيند مي توانند كاري كنند كه در سال آينده به زندگي 

طبيعي خود باز گرديم.
دومين اتفاق مهم اين روزها بازهم به كرونا ربط داشــت، اين بار اما ماجرا 
برخالف واكسن، شيرين نبود و تلخ بود؛ تلخ تلخ. پس از موج هاي اوليه كرونا 
كه طي آنها بســياري از چهره هاي مطرح و سرشناس حوزه هاي مختلف 
كشور را به دليل ابتال به بيماري از دست داديم تا حدودي با مهار بيماري 
و شكل گيري شناخت و تجربه بيشتر در درمان، شاهد كاسته شدن مرگ 
به دليل كرونا و به خصوص در مورد چهره هاي سرشــناس و شناخته شده 
بوديم، شايد به همين دليل بود كه وقتي خبر بستري شدن مهرداد ميناوند 
را شنيديم خيلي نگران نشديم اما مهرداد خيلي سريع به وضعيت وخيم 
رسيد ولي زماني كه علي انصاريان هم بستري شد باور داشتيم كه او به دليل 
نداشتن هيچ مشكل زمينه اي مشكلي نخواهد داشت. اما بهمن۱۳۹۹ به 
كام مان تلخ شد چون در فاصله يك هفته، ۲ فوتباليست ملي پوش نرسيده 
به ميان سالي كه هر دو چهره هايي محبوب بودند به دليل كرونا فوت كردند. 
هر دو حادثه دردناك بودند ولي فوت علي انصاريــان غافلگيركننده تر و 
تراژيك تر شد، شــايد به خاطر چهره ديگري كه پس از پايان فوتبالش از 
خود ساخت و شايد ارتباط مردمی اي كه شكل داد و به خاطر تصويري كه از 
عالقه و محبتش به مادرش طي اين سال ها رقم زده بود. تقريبا تمام مردم 
ايران براي اين دو بازيكن دست به دعا برداشتند و در مورد علي انصاريان با 
توجه به تجربه مهرداد ميناوند تلخي موضوع دوچندان شد. علي انصاريان 
شايد به خاطر تلقين حس سرخوشي و رها بودن در عين عاطفي بودن و با آن 
خنده هاي معروفش رفتنش را براي مردم ايران بسيار تلخ كرد. واقعيت اين 
بود كه در فشار خردكننده و فرسايشي همه گيري كرونا، عامه مردم شايد 
نياز داشت بازگشت انصاريان را به زندگي شــاهد باشد تا اميد را باور كند 
ولي مشيت الهي اين نبود و آشكارا مرگ علي انصاريان نوعي سرخوردگي 
عمومي را در جامعه رقم زد كه مشــابه آن را در ايام كرونايي تجربه نكرده 

بوديم.
سومين اتفاق مهم اين ماه برگزاري جشنواره فيلم فجر بود و البته نه خود 
جشــنواره بلكه پيوند آن هم با كرونا. جشنواره فيلم فجر ناگريز امسال به 
كرونا پيوند خورد اما به رغم ترس ها و هراس ها تعطيل نشــد و قرار شد با 
رعايت پروتكل ها و فاصله گذاري ها برگزار شــود. جشــنواره  فجر امسال 
كه تا حدودي ســوت و كور بودنش به رعايت پروتكل ها و مسائل جانبي و 
مشكالت توليد در سينماي ايران در سال كنوني ربط داده شد اما واقعيت 
چيزي فراتر از اين بود. شروع جشنواره با حاشيه هاي كرونايي همراه بود و 
انتقادات و رعايت نكردن پروتكل ها از خود فيلم ها جنجالي تر و مهم تر شد. 
اما جدا از جو كرونايي آنچه در خلوت ترين جشنواره چند دهه اخير شاهد 
آن بوديم اين واقعيت است كه جشــنواره فجر كه زماني مهم ترين اتفاق 
هنري كشورمان و شايد حتي منطقه بود و ابعاد بين المللي مشخصي پيدا 
كرده بود نه فقط امسال كه چند سالي است در مسير نزول نه و سقوط قرار 
دارد. واقعيت اين است كه سينماي ايران از قله هايي كه در دهه هاي قبل 
فتح كرده بود به پايين نزول كرده و در حال پايين افتادن از سراشيبي پر از 
سنگ به داخل بياباني برهوت است. حاال ديگر چيزي به نام سينما هنري 
مستقل و سينماي شاخص و تأثيرگذار و ماندگار ايراني به يك رؤيا مي ماند 
و عمال شاهديم كه اكثريت قريب به يقين فيلم ها با نظارت كامل و نزديك 
به كامل و با وابستگي تمام و كمال يا نزديك به تمام و كمال ساخته مي شود 
و طبيعي اســت كه نتيجه حمايت هاي به قصد تحميــل ديدگاه و نظر و 
نظارت هاي به قصد تحديد صدا و نگاه مخالف و حضور سرمايه هاي مجهول 
و مجعول در عرصه هنر مي شــود اينكه از ســينمايي كه هم محصوالتي 
درخشان براي منتقدان و نخبه ها و جشنواره ها و تاريخ سينما داشت و هم 
فيلم هاي خوب و تأثيرگذار براي عامه مردم و از خود مردم براي مردم، تنها 

شبحي باقي مي ماند.
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ترامپ و گزينه های پيش رو 
دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ با تنش
 به پايان رسيد. آينده او چگونه خواهد بود؟

تبرئه دونالد ترامپ رئيس جمهور سابق اياالت متحده آمريكا در دومين جلسه 
استيضاح اين حقيقت را شفاف تر ساخت كه قرار نيست به اين زودي ها نام او 
از ميان اخبار روز پاك شــود. حتي با وجود اينكه بيش از ۱۰۰روز از شكست 
انتخاباتي او گذشته است، دست كم در كوتاه مدت قرار نيست جهان از او خالصي 
پيدا كند. نشريه بروكينگز چندين احتمال درباره آينده ترامپ را مورد بررسي 
قرار داده است؛ در چند احتمال اول او همچنان در مركز سياست هاي ملي آمريكا 

نقش دارد و در موارد آخر او احتماال به فراموشي سپرده خواهد شد.

1400؛ سال واكسيناسيون
مطابق برنامه ملي واكسيناسيون كرونا، تا زمستان 
آينده ايرانيان در برابر كرونا واكسينه خواهند شد 

خبر شيوع ويروس كرونا در ووهان چين كه درز كرد، كسي گمانش را نمي كرد 
كرونا عالم گير شود و نه براي چند ماه و چند فصل بلكه صحبت از اين باشد كه 
ماندگار است. اين بالي جهاني خيلي زود دامنگير ايران نيز شد و در تمام روزهاي 
يك سال اخير، خانواده هاي بسياري را به سوگ عزيزانشان نشاند. در مقابل كرونا، 
جهان اما از پا نايستاد و مؤسسات علمي در چهار گوشه دنيا به سرعت به سراغ 
كشف واكسن رفتند و خيلي زودتر از آنچه تصور مي رفت، رونمايي از واكسن هايي 

ايمن با اثربخشي باال بشر را به پايان روزهاي سخت اميدوار ساخت. 

قلب هايي كه ديگر نمي تپند 
 گپ و گفت با دكتر حسين كيواني

درباره مرگ مهرداد ميناوند و علي انصاريان
زندگي در همسايگي مرگ از احواالت اين روزهاي همه ماست. مرگ به 
قدري نزديك و همراه است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اگر بخواهي 
از آن فرار كني مانند بــازي گرگم به هوا ناگاه جلــوي رويت مي پرد و 
غافلگيرت مي كند. از وقتي كرونا خــود را در زندگي آدم ها جا كرد، اين 
حس بارها و بارها براي همه تكرار شــده. اين روزهاي كرونايي، داغدار 
مرگ هايي هستيم كه نمي خواســتيم باور كنيم. نمي خواستيم اتفاق 

بيفتد اما افتاد. 
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امير صدري
پزشك و روزنامه نگار

تركش 
اختالف نظرهاي 
مجلس اصولگرا 
با دولت به وزير 

امورخارجه هم رسيد 
و محمد جواد ظريف 

به داليلي مانند 
تالش براي مذاكره 

با آمريكا و اهمال 
وزارت امور خارجه 

در فراهم سازي 
ديپلماسي اقتصادي 

از مجلس دو كارت 
زرد دريافت كرد. به 

اين ترتيب تصوير 
وزير امور خارجه با 

7بار تكرار در صفحه 
اول روزنامه هاي 

موردبررسي چاپ شد 
تا او به چهره بهمن ماه 

تبديل شود

چهره
بهمن

این شماره

ونا سبقت گرفت ماهی كه در آن انتخابات از كر
سميرا مصطفي  نژاد

روزنامه نگار
بهمن ماه 99 با تحولي بزرگ در سياست جهان آغاز شد و دونالد ترامپ پس از مقاومت  و 
جنجال هاي فراوان، سرانجام مجبور شد كاخ سفيد را براي ورود جو بايدن رئيس جمهور 
منتخب آمريكا خالي كند. لغو 11فرمان اجرايي ترامپ در بدو ورود جو بايدن به كاخ سفيد، 
ازجمله لغو فرمان منع مسافرت مسلمانان و لغو خروج از معاهده اقليمي پاريس اميد به تحولي مثبت در سياست آمريكا در 
قبال جهان را زنده كرد. گمانه زني ها درباره نحوه تعامل دولت جديد آمريكا با ايران و احتمال بازگشت آمريكا به برجام از پيش 
از اعالم نتايج انتخابات آمريكا و از اواخر سال 2020ميالدي آغاز شده بود و با مستقر شدن جو بايدن در كاخ سفيد، شدت بحث 
و جدل درباره اين موضوع افزايش پيدا كرد. همزمان، ادامه واكسيناســيون عليه كرونا در جهان، خريد واكسن براي ايران، 
كاهش موقتي آمار ابتال به كرونا در كشــور و آغاز دوباره روند صعودي آن از مهم ترين رويداد هاي  ماه بهمن بوده اند. در اين 
ميان نبايد درگذشتگان كرونا كه 2نفر از محبوب ترين بازيكنان فوتبال ايران هم در ميان آنها بودند را فراموش كرد. درگذشت 
مهرداد ميناوند و علي انصاريان در اثر ابتال به كرونا ازجمله دردناك ترين رويداد هاي  ماه يازدهم سال99 بود كه به همه نشان 

داد چطور هر ماه از يك سال مي تواند نسبت به ماه پيشينش غم انگيزتر باشد.

محمد جواد ظريف، چهره برتر  ماه بهمن به لحاظ قرار گرفتن در صفحه يك روزنامه ها بود

به رسم هر ماه، با هدف تعيين چهره بهمن ماه صفحه اول ۵روزنامه 
 ايران، شــرق، همشــهري، ســازندگي و اعتماد را مورد بررسي

 قرار داديم تــا پرتكرارترين تيترها، عكس هــا و موضوعات را در 
صفحه اول روزنامه ها شناسايي كنيم. برخالف چندين ماه گذشته 
كه كرونا در صفحــات اول روزنامه هاي مورد بررســي يكه تازي 
مي كرد، با نزديك تر شدن به فصل انتخابات و با ادامه جنجال هاي 
ميان دولت و مجلس بر سر اليحه بودجه، موضوعات مورد بررسي 

روزنامه ها از همه گيري كرونا فاصله اي قابل توجه گرفته اند.

انتخابات  1400؛تيتر برتر بهمن ماه
بحث بر سر نامزد هاي احتمالي، دغدغه هاي مردم و انتظاراتي كه از 
رئيس جمهور بعدي دارند، تشويق يا نقد احتمال حضور چهره هاي 
سياسي از احزاب مختلف در فهرست نامزد هاي رياست جمهوري 
و نتيجــه احتمالي انتخابــات ۱4۰۰با نزديك تر شــدن به آغاز 
انتخابات باالتر گرفته است. موضوع انتخابات ۱4۰۰و حواشي آن 
ميان تيترهاي روزنامه هاي بررسي شــده با ۸بار تكرار از باالترين 
فراواني برخوردار است. از آنجا كه بهمن، ماهي پر رويداد و حادثه 
بوده اســت، باال بودن تنــوع موضوع ميان تيتــر روزنامه ها مانع 
از باال رفتن رقم فراواني يك موضوع پرتكرار شــده اســت. با اين 
همه، پس از تيترهاي مرتبط بــا انتخابات، درگيري هاي دولت و 
مجلس بر سر اليحه بودجه در ميان تيترهاي اول با ۷بار تكرار در 

رتبه دوم قرار گرفته اســت. درگيري بر سر اليحه بودجه از زمان 
تســليم اين اليحه به مجلس در آذر۹۹ آغاز شده است و به نظر 
قرار نيست به اين زودي ها به پايان برسد. روز ۱4بهمن ۹۹ پس 
از بحث و جدل هاي فراواني كه برسر جزئيات اين اليحه ميان دو 
قوا به وجود آمده بود، كليــات اليحه با ۹۹ رأي موافق و ۱4۸رأي 
مخالف در مجلس شوراي اسالمي رد شد. به اين ترتيب اليحه به 
دولت عودت داده مي شود تا پس از اصالح آن را باري ديگر براي 
تصويب تسليم مجلس كند. در اين ميان اتهام زني دولت و مجلس 
عليه يكديگر برســر ناديده گرفتن وضعيت معيشــتي مردم در 
تصويب نكردن يا اصالح نكردن اليحه بودجه، بحثي مداوم است 
و تا به نتيجه نرسيدن ماجراي بودجه ادامه خواهد داشت. پس از 
بودجه، در نهايت تيترهاي كرونايي با ۶بار تكرار، ســومين تيتر 

پرتكرار ماه بهمن روزنامه هاي مورد بررسي بوده اند.

بازهم انتخابات و باز هم كرونا
بيشترين موضوعي كه در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي 
تكرار شده است، مشابه بخش تيتر، به انتخابات رياست جمهوري 
ســال۱4۰۰ اختصاص دارد، با اين تفاوت كه بيــش از 4۵بار به 
اين موضوع و حواشــي آن در قالب گــزارش، مصاحبه، مناظره 
و نظرســنجي پرداخته شــده اســت. در اين مطالب به احتمال 
نامزد شدن افرادي مانند حسن خميني، ابراهيم رئيسي، محمدباقر 

قاليباف، محسن رضايي، اسحاق جهانگيري و ديگر چهره هاي سياسي 
كشور پرداخته شده است و عالوه بر اين روزنامه ها از بحث شانس زنان 
براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري هم غافل نشده اند. در 
ادامه، موضوع كرونا با ۳4بار تكرار ميان مطالب صفحه اول روزنامه ها 
به دومين موضوع مهم بهمن ماه تبديل شده است. شادي موقت بر 
ســر كاهش آمار ابتال به كرونا در پي محدوديت هاي تردد درون و 
برون شهري كه از  ماه آذر آغاز شده بود، چندان بادوام نبود و با اندكي 
كاهش در محدوديت ها، وضعيت شهرها از آبي و زرد به نارنجي و قرمز 
تغيير پيدا كرد. تا اواسط بهمن ماه تعداد شهرهاي نارنجي و پرخطر از 
۱۸به ۳۶مورد و تعداد شهرهاي زرد از ۱۳۰به ۱۷۸مورد افزايش پيدا 
كرد. همچنين براساس آمار وزارت بهداشت، آمار شهرهاي آبي هم 
با كاهشي ۲۰درصدي مواجه شده است. با درنظر گرفتن اين واقعيت 
كه واكسيناسيون جمعيت كل جهان به ۷سال زمان نياز دارد، نبايد 
انتظار داشت در ايران كه هنوز وضعيت واكسيناسيون مشخص نشده 
و تنها برنامه عملي شده در اين حوزه ورود مقدار محدودي واكسن 
از روســيه بوده اســت، به اين زودي ها موضوع كرونا از صفحه اول 

روزنامه ها حذف شود.

محمد جواد ظريف؛چهره بهمن ماه
با موضع گيري هاي اوليه آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه دولت جديد 
آمريكا درباره برجام، واكنش هاي همتاي ايراني او محمد جواد ظريف 
نسبت به سخنان بلينكن هم آغاز شد و دو طرف در نشست هاي خبري، 
مصاحبه يا توييتر به اظهارنظر درباره شرايط هر دولت براي بازگشت 
به برجام پرداختند. عالوه بر اين، ادامه تركش اختالف نظرهاي مجلس 
اصولگرا با دولت به وزير امور خارجه هم رسيد و محمد جواد ظريف به 
داليلي مانند تالش براي مذاكره با آمريكا و اهمال وزارت امور خارجه 
در فراهم سازي ديپلماسي اقتصادي از مجلس دو كارت زرد دريافت 
كرد. به اين ترتيب تصوير وزير امور خارجه با ۷بار تكرار در صفحه اول 
روزنامه هاي مورد بررسي چاپ شد تا او به چهره بهمن ماه تبديل شود. 
پس از جواد ظريف، جو بايدن به واسطه اقدامات خنثي كننده اي كه 
در برابر سياست هاي دوران ترامپ انجام داد و حسن روحاني به ويژه 
به خاطر موضع گيري هايش در برابر شكايت از وزير ارتباطات، هركدام 
با 4 عكس يك در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي در رتبه دوم 

قرار گرفته اند.
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ايراني كرونا، 
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این شماره

14۰۰؛ سال واكسيناسيون 
مطابق برنامه ملي واكسيناسيون كرونا، تا زمستان آينده ايرانيان 

در برابر كرونا واكسينه خواهند شد

خبر شــيوع ويروس كرونا در 
ووهــان چين كــه درز كرد، 
كســي گمانــش را نمي كرد 
كرونا عالم گير شــود و نه براي چند ماه و چند فصل بلكه صحبت از 
اين باشد كه ماندگار است. اين بالي جهاني خيلي زود دامنگير ايران 
نيز شد و در تمام روزهاي يك سال اخير، خانواده هاي بسياري را به 
سوگ عزيزانشــان نشــاند. در مقابل كرونا، جهان اما از پا نايستاد و 
مؤسسات علمي در چهار گوشه دنيا به سرعت به سراغ كشف واكسن 
رفتند و خيلي زودتر از آنچه تصور مي رفت، رونمايي از واكسن هايي 
ايمن با اثربخشي باال بشر را به پايان روزهاي سخت اميدوار ساخت. 
در روزهايي كه جهان در تب و تاب واكسيناســيون كروناست، مرگ 
مهرداد ميناوند و پس از او، علي انصاريان، ايرانيان زيادي را بهت زده 
كرد و تحت تأثير آن، خبر خريد واكسن »اسپوتنيك  وي« از روسيه 
چندان خوشايند جلوه نكرد و شك و ترديد درباره ايمن بودن آن باال 
گرفت. اما با انتشــار نتايج اين واكسن مؤسســه گامالياي روسيه در 
مجله پزشكي معتبر لنست كه نشان مي داد ميزان اثرگذاري آن در 
جلوگيري از ابتال به كرونا بيش از 91درصد اســت، دل ها كمي آرام 

گرفت.

واردات واكسن كرونا
21بهمن، واكسيناســيون كرونا در ايران با واكسن اسپوتنيك وي 
روسيه آغاز شد و خيلي ها اميدوار شدند كه اين آغازي بر پايان كرونا 
باشــد. قرارداد ايران با روســيه دريافت 2ميليون دوز از اين واكسن 
است كه قرار اســت در قالب چند محموله تا فروردين آينده ارسال 
شود. با ارســال محموله نخست، تزريق واكســن مطابق برنامه ملي 
واكسيناسيون مقابله با كرونا با اولويت كادر درمان شاغل در آي سي يو 
آغاز شد و طبق برنامه ريزي صورت گرفته تالش مي شود در قالب فاز 
اول حدود يك ميليون و 300هزار نفر شامل كادر درمان و افراد سالمند 
آسيب پذير يا داراي بيماري زمينه اي تا پايان سال واكسينه شوند. فاز 
دوم برنامه ملي واكسيناســيون در بهار و تير ســال 1400، فاز سوم 
مردادماه تا آذر و فاز چهارم زمستان آينده اجرا خواهد شد. همزمان 
با آغاز واكسيناســيون با واكسن اســپوتنيك وي، مسئوالن وزارت 
بهداشت خبر دادند كه قرارداد ســاخت اين واكسن روسي در ايران 
امضا شده است و به زودي توليد انبوه آن با مشاركت بخش خصوصي 

كليد خواهد خورد.
جز واكســن روســي، بخش دوم واردات واكســن به ايران از طريق 
كوواكس )نهاد هماهنگ كننده تالش هاي جهاني براي دسترســي 
كشورها به واكســن كوويد- 19( انجام خواهد شد. ايران 4ميليون و 
200هزار دوز واكسن توليدشده آكسفورد-آسترازنكا را از كره جنوبي 
سفارش داده است. تاكنون تنها 2واكســن فايزر- بيون تك و مدرنا 
تأييديه سازمان بهداشت جهاني را جهت استفاده اضطراري دريافت 
كرده اند اما نتايج واكســن دانشگاه آكسفورد و شــركت داروسازي 
آســترازنكا نيز درخشــان بوده و با وجود آنكه آفريقاي جنوبي خبر 
از اثرگذاري پايين اين واكســن دربرابر گونه جهش يافته كرونا داد، 
سازمان بهداشــت جهاني اعالم كرده كه فوايد اين واكسن بيش از 
هر ريسكي است و در مراحل نهايي تأييد قرار دارد. در شرايط خاص 
كرونا، طبق اعالم سازمان  بهداشــت جهاني، واكسن هايي كه بيش 
از 50درصد اثربخش باشند، واكســن مطلوبي هستند. در اين ميان 
واكسن هايي كه اثربخشي آنها بيش از 70درصد است، كانديداهاي 

خوبي براي استفاده در جمعيت هاي بزرگ هستند.

واكسن هاي داخلي 
در شرايط پاندمي، تا زماني كه ويروس در همه جا كنترل نشود، هيچ 
كشوري در امان نخواهد بود. راه درازي تا واكسيناسيون عمومي در 
جهان مانده اما با تالش هاي گسترده اميد مي رود كه شر كرونا هر چه 
زودتر كنده شــود. هم اكنون گروه هاي مختلفي در سراسر جهان در 
حال ساخت واكسن كرونا هستند كه مؤسسات سرم سازي ايران نيز 
جزو اين گروه ها قرار دارند. 3واكسن داخلي كرونا شامل بركت، رازي 
و پاستور طبق پروتكل هاي سازمان غذا و داروي كشور در حال انجام 
مراحل كارآزمايي باليني هستند و درصورتي كه مطالعات اثربخشي و 
بي ضرري آنها تأييد شود، بهار و تابستان به توليد انبوه خواهند رسيد. 
واكسيناسيون عمومي در ايران قرار است با همين واكسن هاي داخلي 

انجام  شود.
نخســتين واكســن ايراني كرونا، واكسن شركت شــفا فارمد با نام 
»كووبركت« است كه اوايل دي ماه نخســتين تزريق آن انجام شد و 
جزو دسته واكسن هاي غيرفعال شــده است كه نمونه هاي مشابه آن 
در سراسر دنيا ازجمله در كمپاني هاي ســينوفارم و سينووك چين 
و باهارات هندوستان استفاده مي شود. محصوالت اين كمپاني ها در 
كشورهاي زيادي ازجمله حوزه خليج فارس، تركيه، آمريكاي جنوبي، 

برزيل و جمعيت بزرگ چين مجوز استفاده دريافت كرده اند.
واكسن بعدي، واكسن مشترك ايران و كوباست كه مراحل كارآزمايي 
باليني آن از سوي انستيتوپاســتور ايران پيگيري مي شود. پيش از 
اين، اين دو كشور در ساخت واكسن هپاتيت B همكاري داشته اند. 
طبق گفته مســئوالن انستيتوپاســتور ايران، فاز حيواني، فاز اول و 
دوم كارآزمايي اين واكسن مشــترك در كوبا با نظارت كارشناسان 
ايراني انجام گرفته و كارآزمايي باليني فاز ســوم نيــز به زودي آغاز 
خواهد شد. پيش بيني شده اســت كه اين واكسن مشترك در ايران 
 در خردادماه آينده عرضه شــود. واكسن نوتركيب پروتئين اسپايك
 كوويد- 19محصول مؤسســه سرم ســازي رازي ســومين واكسن 
ايراني است كه گفته شده در سال آينده بخشي از بار واكسيناسيون 
عمومي را بر عهده گيرد. واكسن »كووپارس« به مرحله تست انساني 
رسيده است. طبق گفته كارشناسان مؤسسه رازي، اين واكسن كاماًل 
بدون خطر اســت و دوز اول و دوم آن تزريقي است و با تزريق اين دو 
دوز ايمني در بدن فرد ايجاد مي شود. اما دوز سوم واكسن به صورت 
استنشاقي استفاده مي شود تا فرد ديگر حتي ناقل ويروس هم نباشد.

اتكا به واكسن هاي داخلي 
پيام طبرسي، عضو كميته علمي ستاد ملي كرونا، درباره علت اينكه 
ايران بيشترين سرمايه و وقت خود را بر توليد واكسن كرونا به جاي 
واردات آن گذاشته اســت، مي گويد: »بايد حدود 80درصد جمعيت 
دربرابر كرونا واكسينه شــوند تا چرخه انتقال ويروس قطع شود. با 
توجه به صف هاي خريد و از طرف ديگر تقالي كشورهاي سازنده براي 
تأمين نياز داخلي خود، هيچ كشوري نمي تواند در زمان نزديك و به 
اندازه نياز ما واكسن در اختيارمان بگذارد. از سوي ديگر، تحقيقات و 
مراحل ساخت واكسن هاي ايراني به صورت شفاف در دسترس است، 
با توجه به اين مسائل، بهترين گزينه واكسن هاي داخلي هستند«. با 
آغاز واكسيناســيون در ايران، اميد ريشه كن شدن كرونا جان گرفته 
است اما تا بازگشت شرايط به حالت عادي زمان زيادي مانده و نبايد 
با عادي پنداشتن وضعيت، شادكامي بهار را از خانواده ها و اطرافيان 

خود دريغ كرد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

ماينر اينجا، ماينر آنجا، ماينر همه جا!
در روزهاي قطعي برق در تهران و شهرهاي مختلف ايران، كشف دستگاه هاي 

استخراج بيت كوين سرعت گرفت

مدت ها پيش، انتشار عكس چند ماينر در يك مسجد 
حســابي ســر و صدا كرد. رضا مهــدوي، كاربري بود 
كه در توييتر اين تصوير را منتشــر كــرد؛  قابي كه به 
سرعت وايرال شــد و خيلي ها درباره آن حرف زدند اما 
حجت االسالم ذاكر، سخنگو و معاون فرهنگي سازمان 
امــور مســاجد آن را تكذيب كرد و گفــت: اگر چنين 
گزارشي وجود داشت حتما به دســت ما مي رسيد، اما 
تاكنون با چنين گزارشي برخورد نكرده ايم. امافقط اين 
نبود و بارها كشــف ماينر در مناطق مختلف و عجيبي 
در ايران به صدر خبرها آمد. براي مثال، تيرماه ســال 
گذشته، بزرگ ترين مركز توليد ارز ديجيتال در شهرك 
صنعتي ساالريه واقع در منطقه ورامين با 1134 دستگاه 
ماينر شناســايي و كشف  شــد. يا دي ماه همان سال، 
فرمانده انتظامي شهرستان روانسر از كشف 12دستگاه 
استخراج بيت كوين در يك گاوداري در اين شهرستان 
خبر داد و گفت: مأموران انتظامي روانسر پس از حضور 
در محل و با حكم مرجع قضايي نسبت به بازرسي اقدام 
كردند كه طي آن موفق به كشف 12دستگاه استخراج 
بيت كوين شــدند كه طبق نظر كارشناســان، ارزش 
دستگاه هاي كشف شده به 80ميليون تومان - به ارزش 

همان سال- مي رسيد.
كشف مزارع بيت كوين البته نه تنها متوقف نشد بلكه با 
سرعت بيشتري در سال جاري ادامه پيدا كرد. حسين 
توكلي كجاني، معاون استاندار تهران دي ماه امسال اعالم 
كرد كه 500 ماينر استخراج پول مجازي بيت كوين يا 
رمزارز در شــهرري كشــف و ضبط شده است. به گفته 
او، در آخرين مورد 150ماينــر در يك واحد مرغداري 
شناســايي شــده و »اقدامات قانوني و برخورد الزم« 

صورت گرفته است.
ششم بهمن ماه امسال، سرهنگ علي ولي پور گودرزي، 
رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران از شناسايي محل 
دپو و نگهداري دســتگاه هاي اســتخراج ارز ديجيتال 
)ماينر( و كشف 6هزار و984 دســتگاه ماينر خبر داد و 
گفت: مردي با تأسيس شركتي فني و مهندسي اقدام به 
آماده سازي و بهره برداري اين تعداد دستگاه ماينر كرده 
بود كه اين دستگاه ها كشف و ضبط شدند. بيست و پنجم 
دي ماه ســال جاري هم 150دســتگاه ماينر استخراج 
بيت كوين در زاهدان، به كمك نيروهاي امور توزيع برق 

ناحيه يك زاهدان شناسايي و كشف شده است.
همه اين كشــف و ضبط ها در حالي رســانه اي شدند 
كه قطعي برق در تهــران و برخي شــهرهاي ايران به 
فعاليت ماينرها نسبت داده شد. اين نسبت را البته هرگز 
هيچ كدام از مســئوالن نپذيرفتند اما رجبي مشهدي، 
ســخنگوي صنعت برق ايــران اعالم كرد كــه مراكز 
غيرقانوني اســتخراج رمز ارز، ســبب تخريب شبكه 
بــرق و مصرف بيــش  از اندازه  مي شــوند. بر اســاس 
اعالم رجبي مشــهدي به تاريخ بيست و هشتم دي ماه 
سال جاري، طي بازه  زماني كه ايران با مشكل برق درگير 
بود، 45 هزار دســتگاه غيرمجاز ماينر جهت استخراج 
بيت كوين شناسايي و توقيف شدند كه اين خود مي تواند 
بار عظيمي را از دوش شبكه برق كشور بردارد. به گفته او، 
مصرف غيرمجاز برق توسط استخراج كنندگان ارزهاي 
مجازي از عوامل افزايش مصرف برق در كشور است؛ چرا 
كه بيش از 300 مگاوات برق غيرمجاز توسط ماينرهاي 

ارزهاي مجازي مصرف مي شود.

اين ماينرهاي محبوب 
»آمار رسمي درباره تعداد دســتگاه هاي استخراج رمز 
ارز وجود ندارد اما بر اســاس برآوردي كه حدود 2سال 

درباره رفت و برگشت بيهوده قيمت ها 
درج قيمت در آگهي هاي اينترنتي فروش خانه و خودرو دوباره مجاز شد 

وابستگي نرخ دالر 
به قيمــت خودرو 
و مســكن، از آن 
گزاره هاي اظهر من الشمس است. با اين حال، هرازچندگاهي ارگان، 
نهاد يا قوه اي در كشور به اين نتيجه مي رسد كه با پاك كردن صورت 
مسئله، مشكالت كشــور را حل كند. اواخر ارديبهشت ماه98 براي 
نخستين بار، دستور قضايي مبني بر حذف قيمت ها از پلتفرم هاي 
اينترنتي صادر شد؛ آن روزها يك دستگاه پژو 206تيپ دو – كه يكي 
از محبوب ترين خودروهاي بازار است – حدود 90ميليون تومان بود 
كه يك ســال بعد با وجود اعمال همه ممنوعيت ها و برخوردهاي 
قهري به حــدود 130ميليون تومان رســيده و 44درصد افزايش 
قيمت را در كارنامه يك ســاله خود به ثبت رسانده بود. از اين نقطه 
130ميليون توماني تا پايان بهمن ماه بــازار خودرو فراز و فرودهاي 
بسياري را پشت سر گذاشته است. براي مثال خرداد ماه سال جاري 
دوباره ســايت هاي اينترنتي موظف به حذف قيمت از آگهي هاي 
خودرو و مسكن شدند. مصوبه اي كه دستور لغو آن در دي ماه آمد و 
موجب شد در  ماه بهمن، قيمت ها دوباره به سايت ها براي كاالهاي 
مورد بحث - خودرو و مســكن- برگردند؛ كاالهايي كه بيش از آنكه 
قرباني برچســب قيمت ها در فضاي مجازي باشند، قرباني افزايش 
نرخ دالر، تحريم ها و اقتصاد دســتوري حاكم در كشــور شده اند. 
حاال در حالي قيمت يك دستگاه پژو 206تيپ دو به حدود 180تا 
200ميليون تومان رسيده كه در فاصله خرداد تا دي ماه امسال، هيچ 
پلتفرم اينترنتي قيمت خودرو را درج نكرده تا از مظان اتهام مسئوالن 
براي قيمت ســازي  يا ايجاد التهاب در بازار خودرو، مصمون بماند. 
همچنين متوسط قيمت هر مترمربع خانه در پايتخت – در زماني كه 

طرح ممنوعيت درج قيمت در حال اجرا بود- بيش از 41درصد بيشتر 
شده است. بررسي گزارش هاي تحوالت بازار مسكن كه ماهانه منتشر 
مي شود، نشان مي دهد متوسط قيمت هر مترمربع خانه در پايتخت 
از 19ميليون تومان در خرداد ماه به 26ميليون و900هزار تومان در 
دي ماه رسيده است. سؤالي كه در اين ميان مطرح مي شود و احتماال 
بي پاسخ مي ماند اين است كه حاال كه بعد از حذف قيمت  از آگهي ها 
باز هم افزايش  40تا 50درصدي قيمت ها در بازار اتفاق افتاده است، 
سياستگذار كدام عامل بيروني را مقصر خواهد شناخت؟ به خصوص 
در  ماه بهمن كه بعد از كشــاكش هاي بســيار، اتالف وقت و هزينه 
كاربران و پيدايش حاشيه هاي بســيار، دوباره قيمت ها به سايت ها 
برگشته و تأثيري هم بر بازارها نگذاشته است. شاهد مثال اين ادعا 
بررسي دوره كوتاهي اســت كه آگهي هاي آنالين با قيمت منتشر 
شده اند. در ابتداي بهمن ماه، قيمت پژو 206تيپ دو، 180ميليون 
تومان بوده و در هجدهم بهمن ماه قيمت اين خودرو تقريبا ثابت مانده 
و با نرخ 183تا 185ميليون تومان معامله شده است. اين در حالي 
است كه بر اساس آمارهايي كه ســايت ديوار منتشر كرده است، در 
مدت زمان هشت ماهه اي كه قيمت ها از آگهي هاي اين پلتفرم خريد 
و فروش آنالين حذف شده بود، تعداد تماس هاي تلفني به ازاي هر 
آگهي و همچنين متوسط تعداد تماس هاي تلفني هر كاربر بيش از 
2برابر شده است، يعني هر كاربر در شرايط جديد بايد بيش از 2برابر 
براي كسب همان اطالعات قبلي وقت صرف كند كه اين به معناي 
حدود 1.5ميليون تماس اضافه در  ماه اســت. آن هم براي دريافت 
اطالعاتي كه پيش از اين، به رايگان در اختيار خريداران اين بازار ها 
قرار مي گرفت. تحميل اين همه بيهودگي و هزينه اضافه به افراد، چه 

آورده اي برايمان داشت؟ 

قبل انجام شده، 500هزار دستگاه در ايران موجود بوده 
است.« اين موضوعي است كه محمدرضا شرفي، رئيس 
كارگروه اســتخراج انجمن بالكچين ايران به آن اشاره 
كرده و گفته اســت: طبق مصوبه تيرماه سال گذشته 
هيأت دولت، اســتخراج رمز ارز به عنــوان يك فعاليت 
توليدي صنعتي به رسميت شناخته شد اما دستورالعمل 
وزارت صمت براي فعاليت اســتخراج رمز ارز در كشور 
بسيار عجيب است و فعاليت مجموعه ها را به طور عملي 
به شهرك هاي صنعتي كه زيرنظر شركت شهرك هاي 
صنعتي فعاليت مي كنند، محدود كرده اســت كه اين 
شركت هم اجازه براي فعاليت نمي دهد و همين، كار را 

در ايران پيچيده كرده است.
بر اســاس گزارش پايگاه اطالعاتــي BitOoda، ايران 
با سهم 8درصدي، سومين كشــور جهان در استخراج 
بيت كوين است. برق ارزان در ايران را يكي از مهم ترين 
زمينه ســازهاي محبوبيت دســتگاه هاي اســتخراج 
بيت كوين در كشــور مي دانند؛ چرا كه اگرچه ســال 
گذشته هجوم ماينرها براي استفاده از برق ارزان موجب 

تصويب مصوبه اي شــد كه تعرفه برق ماينرها را معادل 
نرخ برق صادراتي )3 برابر تعرفــه برق خانگي( تعيين 
كرد اما گزارش ها حاكي اســت كه همچنان در برخي 
مناطق ماينرها در حال استفاده از برق ارزان كشاورزي 
و صنعتي هستند و به نظر مي رسد عموما مزارع پرتعدد 
ماينر در مكان هاي خارج از شهر، سوله ها و مرغداري ها 
و گاوداري ها تاسيس مي شود. كار به جايي رسيده كه 
حاال ديگر تقريبا شهري در ايران نمانده كه ماينري از آن 

كشف نشده باشد.
 امروز بر اســاس اعالم ســخنگوي صنعت برق كشور، 
مســئوالن دســت به دامن مردم شــده اند؛»عامالن 
شناسايي مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارزها، تا سقف 
20ميليون تومان مشــمول دريافت پــاداش خواهند 
بود.« بررسي ها نشان مي دهد كه هم اكنون، درصورت 
شناسايي مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارزها، جريان 
برق آنها قطع و عالوه بــر معرفي افراد خاطي به مراجع 
قضايي، هزينه برق مصرفي و خســارت هاي وارده به 

شبكه برق نيز از متخلفان دريافت مي شود.

عليرضا آريان فر 
روزنامه نگار

 ويروس
روي فرش قرمز
جشنواره فيلم فجر سي ونهم در حاشيه كرونا

سي ونهمين جشــنواره فيلم فجر امسال با سايه 
سنگين كرونا آغاز به كار كرد؛ جشنواره اي كه با 
برگزاري اش از روز نخست گرفتار حواشي زيادي 
شد؛ از زمان و شكل و شيوه برگزاري اين رويداد 
ساالنه فرهنگي گرفته تا حواشي حذف چند فيلم 
و چهره هاي شناخته شده سينما و تلويزيون كه 
عكس دسته جمعي بدون ماسك مي گرفتند. از 
110 فيلمي كه براي حضور در جشنواره، اعالم 
آمادگي كردند، 62 فيلــم مجوز داوري گرفتند 
و نهايتا 16فيلم در رشــته هاي مختلف، نامزد 
بخش ســوداي سيمرغ شــدند. اما آغاز چگونه 

ادامه پيدا كرد؟
چند روز پيش از شروع رســمي جشنواره فيلم 
فجر، خبرهاي حــذف چند فيلم از جشــنواره 
خبرساز شــد. فيلم »قاتل و وحشــي« حميد 
نعمت اهلل نيز در ميان ايــن فيلم ها بود؛ فيلمي 
كه سال گذشته با اختالفات مالكيتي و امسال با 

سانسور از جشنواره بيرون ماند. 
يكي از داليل اين ماجرا، نقش آفريي ليال حاتمي 
با موهاي تراشــيده و پيدا بــودن گوش ها بود. 
»راند چهارم« عليرضا امينــي هم يكي ديگر از 
فيلم هايي  بود كه گفته مي شود به دليل مضامين 
سياسي اش اجازه اكران پيدا نكرده است. »غيبت 
موجه« با بازي ميترا حجار نيز در همين چرخه 

حذف شد.
انتشــار عكس ها و ويدئوهايي از فردوســي پور 
بدون ماســك و در كنار تعدادي از عوامل فيلم 
»بي همه  چيــز« محســن قرايــي، در پرديس 
سينمايي ملت، باعث شد فردوسي پور به خاطر 

عملكــردش عذرخواهي كنــد. اما از ســويي 
درگذشــت مهرداد ميناوند و علي انصاريان، از 
ملي پوشان سابق فوتبال ايران كه به كرونا مبتال 
شده بودند، نگذاشت اين عذرخواهي آبي بر آتِش 

حاشيه هاي جشنواره شود.
چند روز نگذشــته بود كه شــايعه حضور علي 
اوجي با كرونا در فضاي سينماي رسانه وضعيت 
را عجيب تــر كرد. او كــه در نشســت خبري 
»روزي روزگاري« به عنوان تهيه كننده، حاضر 
شــده بود، با تأكيدش بر حفظ سالمت و تست 
مداوم، ابتال بــه كرونا را تكذيــب و تأكيد كرد 
كه ماســك هاي متعددي كه بر صــورت دارد 
به دليل ترس و پيشگيري اســت. در پايان اين 
نشست براي لحظاتي از بازيگر جوان اين فيلم 
كه به خاطر فاصله گذاري در رديف جلو نشسته 
بود، خواستند روي ســن حاضر شود اما در اين 
لحظه، معتمدآريا جاي خــود را به اين نوجوان 
داده و صحنه را ترك كــرد و با فاصله اي زياد از 
آنها ايستاد و حتي عكس يادگاري بدون حضور 
او شــكل گرفت. به نظر فاصله از اين پسر بسيار 

الزامي و جدي بوده است.
اين حواشي نشــان دهنده آن اســت كه يكي 
از اصلي ترين چالش هاي جشــنواره سي ونهم 
فيلم، اجراي پروتكل هاي ابالغي از سوي وزارت 
بهداشت بوده؛ امري كه بهروز افخمي نه تنها به 
آن پايبند نبود و بدون ماسك در فضاي جشنواره 
حاضر شد و در مقابل دوربين يك رسانه به طرح 
ديدگاه هاي خود عليه لزوم اســتفاده از ماسك 
پرداخت كه ويروس را برنامه جهاني وحشت كه 
احتماال با اهداف سياســي در آمريكا و انگليس 
دانست كه در ايران به گونه اي اجرا شده است كه 

گويي كاسه داغ تر از آش شده ايم.

زهرا رستگارمقدم
حواشي يك سرمايه گذاريروزنامه نگار

هندي ها در بندر بهشتي چابهار ايران چه مي كنند؟ 
فــروش چابهار بــه هندي هــا يكي از 
خبرهايي است كه در يكي،دو سال اخير 
بارها به صدر اخبار آمده و حاشيه ســاز 
شده اســت. بي اعتمادي عمومي نسبت به پاســخ ها و ابهام زاديي 
مسئوالن از يك ســو و جذاب بودن انتشــار اين قسم خبرها براي 
رسانه هاي غيررسمي از ســوي ديگر، موجب شــده كه هنوز باور 
عمومي نســبت به حضور هندي ها در چابهار دچار تشكيك باشد؛ 
بندري كه به هزار و يك علت يكي از بنادر استراتژيك ايران به شمار 
مي رود، هم يكي از پررونق ترين مناطق آزاد ايران به حساب مي آيد، 
هم تنها بندر اقيانوسي كشور است و هم يكي از بهترين مناظر دنيا را 
دارد. چابهار بهشتي است كه نامش را از بهار وام گرفته اند. اين بندر 
به دليل موقعيت راهبردي، كه نزديك ترين راه دسترسي كشورهاي 
محصور در خشكي آسياي ميانه )افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، 
تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان( به آب هاي آزاد است از اهميت 

فراواني برخوردار است.
اما واقعا ماجرا چيست؟ تمايل هندي ها براي سرمايه گذاري در بندر 
اســتراتژيك چابهار به حدود دو دهه پيش و سال2002 ميالدي 
برمي گردد ولي مالحظات و ثابت نبودن اوضاع سياست خارجي ايران 
باعث شده اســت كه آنها تاكنون به موفقيت چنداني دست نيابند. 
سال95، نخست وزير هند و رؤســاي جمهوري ايران و افعانستان 
سندي را تحت عنوان »توافقنامه چابهار« امضا كردند كه بر اساس 
آن، فرصت  توســعه چابهار به هند داده شده بود. آخرين خبرها هم 
حكايت از آن دارد كه هندي ها، در  ماه بهمن، در راســتاي تعهدات 
قراردادي ســرمايه گذاري 85ميليون دالري، 2دســتگاه جرثقيل 
ساحلي به ارزش 8، 5ميليون دالر وارد ايران كرده اند. بررسي هاي 
همشهري نشــان مي دهد كه ايران تا بهمن ماه سال جاري، بيش از 
يك ميليارد دالر در ايجاد زيرســاخت هاي مورد نياز و تجهيز بندر 

چابهار ســرمايه گذاري كرده اســت و  ضرورت دارد ســرمايه گذار 
هندي در تأمين تجهيزات اين بندر تســريع كند. معاون اقتصادي 
و ســرمايه گذاري منطقه آزاد چابهار با اشــاره به حضور هندي ها 
در چابهار در اين باره توضيح داده اســت: بهره بــرداري از چابهار و 
ســرمايه گذاري در آن به هيچ عنوان در انحصار يك كشور نيست و 
اين آمادگي را داريم تا از پتانسيل هاي هر كشوري در جهت توسعه 
استفاده كرده و نقش خود را در تعامالت با كشورها ايفا كنيم. ايران 
براي شركت هندي كه خواهان سرمايه گذاري در چابهار است اين 
شرط را گذاشته كه اگر مي خواهد در يك تعامل و تفاهمنامه پايدار 
با ايران باشــد بايد تجهيزات بياورد. گفتني اســت بر اساس تأكيد 
مقام هاي سازمان بنادر و دريانوردي بخش مهمي كه حضور هندي ها 
در چابهــار را داراي ارزش مي كند، بخش مطالعات آنهاســت. در 
حقيقت هندي ها مطالعات زيادي در رابطه با چابهار انجام داده اند و 
ظرفيت هاي مختلفي را در حوزه هاي گوناگون انرژي و گاز شناسايي 
كرده و استراتژي هايي را نيز براي رونق صنعت فوالد درنظر گرفته اند.

همه اينها يعني به نظر مي رسد هندي ها نه براي تصاحب كه براي 
ســرمايه گذاري به ايران مي آيند. فقط بندر بهشتي چابهار نيست 
كه به حضور ســرمايه گذار نياز دارد. بخش هايي از اكثر بنادر دنيا 
توسط شركت هاي داخلي كشورهاي متبوع اعم از اپراتور يا خطوط 
كشــتيراني راهبري مي شــود اما بخش عمده توسط شركت هاي 
خارجي ديگر راهبري مي شود كه اين شــركت ها مي توانند اپراتور 
يا خط كشتيراني باشند. همچنين گاهي صاحب يك كاالي عمده، 
بخشي از بندر را در اختيار گرفته و آن را راهبري مي كند. استفاده از 
شركت هاي خارجي در حوزه بنادر يك امر رايج است. در بنادر اكثر 
كشورهاي همسايه ما نيز حداقل يك يا دو شركت خارجي به عنوان 
اپراتور يا بنگاه هايي كه فعاليت كسب وكاري دارند، مشغول فعاليت 

هستند.

آوين آزادی 
روزنامه نگار

مائده اميني 
روزنامه نگار



به طور معمول 
مرگ به دليل 

بيماري زايي كرونا 
صورت نمي گيرد و 
اين اتفاق به دليل 
واكنش سيستم 
ايمني است. اگر 
واكنش سيستم 

ايمني خيلي شديد 
باشد، موادي از 

سلول هاي مربوط 
به دستگاه ايمني 
آزاد مي شود كه 

به آن سايتوكاين 
مي گويند. 

سايتوكاين ها 
وقتي زياد آزاد 
شوند بافت ريه 

را از بين مي برند. 
در ورزشكاران، 

كرونا عالوه بر 
درگير كردن 

ريه، عضله قلب 
و پرده دور قلب 

را نيز درگير 
مي كند. اصطالحا 

پريكارديت و 
ميوكارديت ايجاد 

مي شود
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محمد مسعودي
وكيل پايه يك دادگستري

چهره بهمن
این شماره

قلب هايي كه ديگر نمي تپند
 گپ و گفت با دكتر حسين كيواني

درباره مرگ مهرداد ميناوند و علي انصاريان

زندگي در همسايگي مرگ از احواالت اين روزهاي همه ماست. 
مرگ به قدري نزديك و همراه است كه نمي توان آن را ناديده 
گرفت. اگر بخواهي از آن فرار كني مانند بازي گرگم به هوا ناگاه 
جلوي رويت مي پرد و غافلگيرت مي كند. از وقتي كرونا خود را در زندگي آدم ها جا كرد، 
اين حس بارها و بارها براي همه تكرار شده. اين روزهاي كرونايي، داغدار مرگ هايي 
هستيم كه نمي خواستيم باور كنيم. نمي خواستيم اتفاق بيفتد اما افتاد. كار چندان 
آساني نيست پذيرفتن مرگشان، علي انصاريان و مهراد ميناوند از آنهايي بودند كه 
رفتنشان را باور نمي كرديم. از خود مي پرسيديم آيا واقعا راهي براي نجاتشان نبود؟ 
اين موضوع را با دكتر حسين كيواني، متخصص ويروس شناسي پزشكي و عضو هيأت 

علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، مطرح كرده ايم.

آيا هيچ راهي براي نجات ميناوند و انصاريان نبود؟ ممكن اســت قصور 
پزشكي باعث مرگ اين دو ورزشكار محبوب شده باشد؟

اگر راهي براي نجاتشان بود، حتما آنها را نجات مي دادند. پزشكان 
معالج مهرداد ميناوند و علي انصاريان همه تالش خود را كردند. 
علت مــرگ و جزئياتش را به خوبي مي داننــد. اينكه آيا خداي 
نكرده قصور اتفاق افتاده يا نه، بايد بررسي شود اما حتما نجات 
جان چنين چهره هايي براي پزشك و بيمارستان مهم است. اگر 
آنها سالم از بيمارستان بيرون مي آمدند باعث خوشحالي همه مردم و همچنين كادر درمان 
آن بيمارستان مي شد. مرگ اين افراد عالوه بر اينكه داغ ملي است، شكستي براي آن مركز 
درماني و بيمارستان محسوب مي شود. پس با اين استدالل قضيه قصور پزشكي منتفي است.

در كرونا چه چيز را مي توان عامل مرگ دانست؟
به طور معمول مرگ به دليل بيماري زايي كرونا صورت نمي گيرد و اين اتفاق به دليل واكنش 
سيستم ايمني است. اگر واكنش سيستم ايمني خيلي شديد باشد، موادي از سلول هاي مربوط 
به دستگاه ايمني آزاد مي شود كه به آن سايتوكاين مي گويند. سايتوكاين ها وقتي زياد آزاد 
شوند بافت ريه را از بين مي برند. در ورزشــكاران، كرونا عالوه بر درگير كردن ريه، عضله قلب 
و پرده دور قلب را نيز درگير مي كند. اصطالحا پريكارديت و ميوكارديت ايجاد مي شود. آمار 
درگيري پريكارديت و ميوكارديت قلب در افراد ورزشكار به دليل قوي تر بودن قلب، بيشتر از 
افراد عادي اســت. ورزش كردن باعث افزايش ضربان قلب و در نتيجه بزرگ تر و قوي تر شدن 
عضالت قلب مي شود كه طبيعتا التهاب شديدتري در آن رخ مي دهد. التهاب قلب ناشي از كرونا 
در افراد عادي كمتر صورت مي گيرد. آمار نشان مي دهد  كه ورزشكاران بيشتر دچار التهاب 
قلبي مي شوند. مكانيسم بيماري زايي كرونا با ويروس هاي ديگر تفاوتي ندارد. ممكن است در 
يك جامعه و يك گروه كمتر يا بيشتر باشد و تفاوت در واكنش تحت تأثير ژنتيك بدن است. 
اگر اين واكنش ماليم باشد، اتفاقي نمي افتد، مانند يك سرماخوردگي معمولي بيماري تمام 
و بعدا منجر به ايمن شدن فرد مي شود. اگر واكنش سيستم ايمني شديد باشد، بسته به شدت 
آن و مقدار بافتي كه تخريب مي كند و اثري كــه بر بافت هايي مانند قلب مي گذارد، مي تواند 
عامل مرگ افراد مختلف شــود. آمبولي در ريه، عروق، قلب و عروق حياتي بدن هم مي تواند 

علت مرگ ناشي از كرونا باشد.
كرونا در چند مرحله به مرگ مي رسد؟

اول فرد مبتال مي شود كه در فاز ويروس شناسي قرارمي گيرد. اين ويروس درحلق، ترشحات 
آن و برخي بافت هاي بدن حاضر است. بعداز يك هفته تا 10روز ويروس كم مي شود يا از بين 
مي رود و بيمار را وارد فاز ايمونولوژيك مي كند. در اينجا تأثيراتي كه ويروس روي سيســتم 
ايمني گذاشته، خودش را نشان مي دهد. اگر واكنش سيستم ايمني بيش از حد باشد، باعث 
مرگ مي شود. دقيقا با آزادسازي سايتوكاين ها مرگ صورت مي گيرد. به همين دليل پزشكان 
توصيه مي كنند كه نبايد گول خورد. بيمار بايد بعد از هفته اول و خوب شدن تب و لرز و بدن 
درد و سرفه، در هفته دوم و سوم كه در فاز ايمونولوژيك است، همچنان تحت نظر پزشك باشد.

آيا اين ورزشكاران دچار ويروس هاي مشابهي بودند؟
بله، ممكن است دچار ويروس مشابه شده باشند و مي شــود ويروس را جدا كرد كه آيا جهش 
خاصي در آن اتفاق افتاده كه به نظر من احتمال آن ضعيف است. اما اين دونفر هر دو سبك زندگي 
ورزشكاري داشتند. سبك مشترك زندگي آنها، داشتن قلب هاي قوي و ريه هاي پرخون، سيستم 

ايمني بيشتر و واكنش هاي ايمني شديدتر در علت مرگ توجيه پذيرتر است تا نوع ويروس.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

در روزهايي كــه كارزار انتخاباتــي ترامپ و 
بايدن داغ بود، نگاه مثبت بايــدن به برجام، 
خيال بســياري از ايراني هــا را راحت كرد، 
به خصــوص زماني كــه او در قامــت نامزد 
حــزب دمكرات اعــالم كرد كــه درصورت 
رسيدن به مقام رياســت جمهوري به تعامل 
با ايران خواهد پرداخت اما بايد دانســت كه 
چنين كاري پس از ۴ ســال تشديد دشمني 
و جنگ اقتصادي آســان نخواهد بود.اكنون 
كه چند هفته از مراســم تحليــف جو بايدن، 
رئيس جمهــور آمريكا مي گــذرد، نگاه هاي 
مثبت در رابطه با سياســت هاي دولت فعلي 
آمريكا براي گره گشايي برجام با اما و اگرهاي 
بسياري همراه شده اســت و گفت وگوي او با 
شبكه سي بي اس نيوز بر شــدت و حدت اين 
نگراني ها افزود. او در پاســخ به سؤال مجري 
برنامه  سي بي اس نيوز كه پرســيده بود:» آيا 
اياالت متحده اول تحريم ها را برخواهد داشت 
تا ايران به پاي ميز مذاكــره بازگردد؟« گفت: 
نه.اين اتفاقات موجب شد تا به منظور پاسخ به 
اين سؤال كه »شــروع به كار دولت بايدن براي 
ايران اميدوار كننده بوده است يا خير؟« با چند 
كارشناس روابط بين الملل صحبت كنيم و نظر 

آنها را جويا شويم.

نصرت اهلل تاجيك؛ سفير سابق ايران در اردن و 
كارشناس مسائل بين الملل

اگر ما نيم نگاهي به دوران 
قبل از حضور بايدن در 
كاخ سفيد داشته باشيم، 
با اين واقعيــت روبه رو 
مي شويم كه در صورت 
ادامه رياست جمهوري 

ترامپ، گزينه جنگ دور از ذهــن نبود، در چنين 
شرايطي ايران به دولت بايدن رســيد؛ دولتي كه 
سياست اصلي اش برگشت به برجام و حفظ ميراث 
اوباماست و از سوي ديگر بايدن مانند ترامپ به دنبال 
تقويت رقباي منطقه اي ايران نيست. اما نمي توان از 
اين واقعيت به راحتي عبور كــرد كه انتظار ايران از 
دولت بايدن بيش از اين بود، در واقع بايد گفت هر 
چند كه اقدامات بايدن تا كنون اميدواركننده نبوده 
اســت اما در نهايت بايد قبول كرد كه بايدن براي 
اتخاذ يك تصميم اثرگذار نياز به زمان دارد تا از اين 
طريق بتواند يك رويكرد و اســتراتژي منسجم را 

طراحي و اجرا كند.

رحمان قهرمان پور؛ كارشــناس ارشد مسائل 
آمريكا

روي كار آمــدن دولت 
بايدن تا بــه امروز براي 
ايران دســتاورد مثبتي 
نداشته است و اين تغيير 
براي ايران اميدواركننده 
نبــوده اســت. ايــران 
نتوانسته است، پاسخ روشن و شــفافي را از دولت 

بايدن دريافت كند.
 با وجود آنكه آقاي بايدن در كمپين انتخاباتي خودش 
وعده بازگشــت به برجام را داده بود و تيم سياست 
خارجــي و امنيت ملي بايدن، در دســته طرفداران 
بازگشت بدون پيش شرط به برجام بودند، هم اكنون 
شاهد هستيم كه دولت بايدن، پيام هاي غيرشفاف و 
گاهي متناقض در رابطه با برجام و مذاكره با ايران را 
مطرح مي كند. بنابراين تا به امروز آن اميدواري كه 
بســياري انتظارش را داشتند، شــكل نگرفته است. 
اخبار حاكي از اين واقعيت اســت كــه دولت بايدن 
قصد لغو تحريم ها و بازگشت به برجام را ندارد، حتي 
در سطح رسمي افرادي مانند مكرون اعالم كرده اند 
كه كشورهاي منطقه اي مانند عربستان كه به عنوان 
رقباي ايران شناخته مي شوند، بايد در مذاكرات نقش 

داشته  باشند. اين اخبار، اتفاقات خوبي را براي ايران 
رقم نمي زند.

هادي اعلمي فريمان؛ كارشناس آمريكاي التين 
و كارشناس سياست خارجي 

در رابطه با دولت بايدن و 
تصميماتش بايد گفت 
كه مباحث حقوق بشري 
و دمكراسي ساز همواره 
حــزب  مورد توجــه 
دمكرات بوده است. تاريخ 
به ما مي گويد كه بســياري از مداخالت آمريكا به 
بهانه مبارزه با دولت هاي اقتدارگرا در دوران حزب 
دمكرات به وقوع پيوسته است، بنابراين ديدگاه من 
اين اســت كه اگر بخواهيم از اين منظر به تحليل 
موضوع بپردازيم بايد گفت كه شايد همچنان دولت 

بايدن با تكيه بــه مباحثي ادعايي اين دســته از 
سياستمداران آمريكايي، نگاه درستي به برخي از 

كشورها نداشته باشد.
ناگفته نماند كه دولت بايدن كــه برآمده از حزب 
دمكرات است، در مسير ائتالف همراه با ديپلماسي 
وارد مي شود و سياســتمداران اين حزب در تالش 
هستند تا ديپلماسي را بر گزينه جنگ برتري بدهند 
و بر اين اساس مي توان اميدوار بود كه گشايش هاي 
خوبي براي ايران ايجاد شود. البته نبايد فراموش كرد 
كه اين تحوالت در شرايطي عملي خواهند شد كه 

در داخل نگاه مثبتي به اين موضوع باشد.
اما به طور كلي بايد دانست كه فضاي ايجاد شده پس 
از روي كارآمدن بايدن اميدوار كننده بود اما نه براي 
جمهوري اسالمي ايران. در واقع بايد گفت كه اگر 
بازي ديپلماسي ايران و آمريكا بر سر برجام طوالني 

شود، دستاوردي براي ايران به بار نخواهد آورد.

شروع نااميد كننده بايدن براي ايران
سه كارشناس مسائل بين الملل معتقدند كه اقدامات دولت بايدن، اميد را به تعامل دو كشور بازنگردانده است

 فرار از محدوديت
به سوي پيك چهارم

مروري بر وقايعي كه نگراني ها بابت مواجهه با موج جديد كرونا را افزايش مي دهد

باز هم نگراني به ســراغمان آمده، هر روز كه وزارت 
بهداشت آمار كشــته ها و مبتاليان به كرونا را اعالم 
مي كند، وحشت مي كنيم؛ پيك چهارمي در راه است؟ 
شايد گفته شــود تعداد قربانيان حدود يك ماه است 
زير 100مانده و جاي شــكرش باقي است اما تعداد 
مبتاليان روزبه روز افزايــش پيدا مي كند و همانطور 
كه كرونا هر روز مدل عوض و راه شــيوعش را راحت 
مي كند، مردم هم راهي براي فرار از محدوديت ها پيدا 
مي كنند تا دور هم جمع شوند. عيد نوروز هم كه در 
راه است و خريد شب عيد اغلب  را وسوسه كرده. همه 

اينها در كنار هم نگراني ها را شدت مي بخشد.
از روز 27 آبان ماه از همان روزهايي كه تعداد قربانيان در 
يك روز به 482نفر مي رسيد و روزانه نزديك به 14 هزار 
نفر به تعداد مبتاليان اضافه مي شــد، محدوديت هاي 
كرونايي آغاز شــد. ورود به شــهرهاي قرمز و نارنجي 

ممنوع شــد و تردد از 9شــب به بعد را ممنوع كردند. 
اين محدوديت ها به اين معني بود كه نه مي شــود به 
مهماني رفت و نه مي توانيم راهي سفر شويم. همه  چيز 
خوب پيش رفت؛ تعداد قربانيان هر روز كم شد، تعداد 
مبتاليان هم همينطور. حتي همين چند هفته پيش 
تعداد كشــته ها 57نفر بود و تعداد مبتاليان جديد در 
يك روز به 5هزار نفر رســيده بود اما چند وقتي است 
كه تعداد كشته ها بيشــتر مي شود و آمار مبتاليان هم 
صعودي اســت و به مرز 8هزار نفر رسيده. چرا؟ داليل 
زيادند. طبيعي اســت كه هر محدوديتــي آزاردهنده 
باشــد، به خصوص اگر اين محدوديت فقط براي مردم 
عادي باشــد. در دوره اي كه ورود به شهرهاي قرمز و 
نارنجي ممنوع بود، آنهايي كه دستشــان به دهانشان 
مي رســيد، به هر جايي كه دلشــان مي خواست سفر 
كردند. مهماني هاي شــبانه هم براي كساني كه پول 
رفت وآمد با تاكسي هاي اينترنتي را داشتند به راه بود. 
بعضي ها هم كه مهماني ها را ظهر برپا كردند. البته بعد از 
يك مدت ديگر خيلي ها ياد گرفتند كه چطور از جلوي 

دوربين هايي كه تردد شبانه را ثبت مي كردند، رد نشوند 
و راحت خودشان را به مقصد برسانند.

از اوايل بهمن تقريبا ســفر به جنوب هم شروع شد. 
آنهايي كه هر سال عادت داشــتند، از گرماي دلپذير 
جزيره هاي قشــم و كيش لذت ببرنــد، از اواخر دي 
بليت هاي هواپيما را خريدند. آنهايي هم كه در شرايط 
عادي در زمستان برنامه سفر نداشتند، امسال به خاطر 
اينكه كرونا اجازه نداده بود سفري تدارك ببينند، به 
مسافران جنوب اضافه شدند. پروازها كيپ تا كيپ پر 
بود از مسافر. اعتراض مسافر يكي از اين پروازها هر چند 
در فضاي مجازي زياد ديده شد اما دردي را دوا نكرد. 
با زرد شدن بيشتر شهرها، محدوديت تردد بين شهري 
هم لغو شد. فقط استان هاي قرمز، گلستان، مازندران و 
گيالن بودند كه شرايط پذيرايي از مهمان را نداشتند 
اما تعطيالت 22بهمن نشان داد كه سفر به هر چيزي 
ارجح است؛ حتي سالمتي. اتوبوس هايي كه به سمت 
شهرهاي شــمالي حركت مي كردند، ظرفيتشان پر 
شــد. عده اي هم ترجيح دادند جريمه را بپردازند و با 
ماشين خودشان به ســفر بروند. شلوغي جاده ها اين 

را تأييد مي كرد.
نگراني ها وقتي بيشتر مي شود كه گشتي در شهر بزنيم. 
اين روزها مراكز خريد جاي سوزن انداختن ندارند. بازار 
بزرگ تهران، پاســاژها و حتي خيابان هايي كه پاتوق 
خريد هستند، پر از جمعيت شده اند؛ جمعيتي كه از 

حاال خودش را آماده شب عيد مي كند ولي از خودش 
نمي پرسد زنده به شب عيد مي رسد؟ تقريبا روزهاي 
شلوغ آرايشگاه هاي زنانه هم شروع شده. خيلي ها براي 
اينكه در خلوتي كارهايي مثل مــش و رنگ مو، تتو، 
تزريق ژل، جوان سازي پوســت و... را انجام بدهند از 
حاال در آرايشگاه و مراكز زيبايي پوست به صف شده اند. 
برگزاري جشنواره  فيلم فجر، بازگشايي سينماها و... 
همه افراد را بيشــتر در كنار هم قرار داده و اين يعني 

روزهاي بد كرونايي در انتظارمان است.
به نظر مي رسد كه ورود واكسن به ايران هم خيال مردم 
را راحت كرده است. نخستين محموله واكسن 16بهمن 
وارد ايران و نخستين واكسن هم 21بهمن تزريق شد. 
بودن واكســن اين اطمينان را داده كه كرونا به زودي 
كنترل مي شــود و ديگر خطر خيلي جدي نيست. اما 
آنهايي كه ديگر همه  چيز را راحــت مي گيرند، توجه 
نمي كنند كه فعال واكســن به تعداد محدودي تزريق 
شده و تزريق همگاني شايد تا يك سال و يا حتي بيشتر 
طول بكشــد. عليرضا زالي، فرمانده عمليات مديريت 
بيماري كرونا در تهران چند روز پيش هشدار داد كه 
افزايش تعداد مبتاليان نگران كننده است. افراد ديگر 
هم مثل او هشدار داده اند و بعيد نيست روزهاي آينده 
دوباره محدوديت ها اعمال شــود اما آنهايي كه نگران 
پيك چهارم هستند، خيلي به اين محدوديت ها اميدوار 
نيستند چون مي دانند همه، راه هاي فرار را بلد شده اند.

سيلي و مطالبه گري اجتماعي

بســياري از افراد به واســطه جايگاه و 
موقعيــت اجتماعــي اي كــه تصاحب 
مي كنند، براي خود حق و حقوق ويژه اي 
قائلند كه در قانون براي آن تعريفي وجود ندارد؛ نمونه آن سيلي زدن 
نماينده مجلس به صورت سرباز وظيفه راهور بود؛ آن هم تنها به اين 
دليل كه به خود حق تردد از خط ويژه اتوبوس داده بود و با ممانعت 
ســرباز وظيفه راهور مواجه شــده بود؛ حقي كه اگر به حق بود در 
شــبكه هاي مجازي با واكنش گســترده كاربران مواجه نمي شد. 
در واقع اين نماينده مجلس به خود حــق داده بود از حقوق ممتاز 

خود در خفا و به شكل پنهاني استفاده كند و اگر با ممانعت سرباز 
وظيفه به علت تردد غيرمجاز روبه رو نمي شــد و در فضاي مجازي 
واكنش هاي تند و مطالبه گري هاي مردم را نمي ديد، شايد ويدئويي 
هم منتشــر نمي كرد تا از مردم به خاطر رفتار ناشايست و حقي كه 
براي خود قائل شــده بود عذرخواهي كند. اما ايــن روزها فضاي 
مجازي موجب شده تا نحوه متمتع شــدن از چنين حقوقي فقط 
در جمع هاي خودماني باقي نماند تا درستي و غلطي آن در همان 
محافل مورد قضاوت و يا نقد قرار بگيرد؛ در واقع واكنش به چنين 
رفتارهايي و درنظر گرفتن چنين حقوقي به واسطه جايگاه اجتماعي 
از سوي برخي افراد در جامعه آماري بزرگي همچون فضاي اينترنت 
و فضاي مجازي موجب به چالش كشيده شــدن آن مي شود و در 
اين فضا تمام معيارها و سنگ محك ها دگرگون و موجب مي شود 

تا اســتانداردهاي جديدي به ارزيابي رفتارها اضافه شــود و افراد 
به ويژه مسئوالن بسيار محتاطانه تر رفتار كنند تا از سوي جامعه به 

كژ رفتاري محكوم نشوند.
بايد دانست كه يكي از منابع قانون در همه نظام هاي حقوقي دنيا 
عرف و عادات آن جامعه است؛ يعني وقتي قانونگذاران قصد تصويب 
قانوني را دارند ابتدا بايد بررســي كنند كه آيا پيشــينه فرهنگي، 
مذهبي و اجتماعي جامعه شان اجازه مي دهد كه چنين قانوني به 
مرحله اجرا گذاشته شود يا خير. هر چه مطابقت قوانين و مقررات 
با عرف و عادات جامعه بيشتر باشد طبيعتا به موفقيت بيشتري در 
مرحله اجرا و متعاقبا نيل به هدف غايي خود دست خواهند يافت. 
افكار عمومــي و طرز تفكر عموم جامعه نيز بخشــي از اين عرف و 
عادت هاست. گرچه در جوامع پيشرفته بســياري از كژ رفتاري ها 
و رفتار هاي خارج از هنجار در قانون جرم انگاري نشــده اند اما اين 
به معناي بي پاســخ ماندن آنها نيست. فشــار افكار عمومي سبب 
مي شــود كه اغلب اين رفتارها يا در نطفه خفه شــوند يا پاســخ 

دندان شــكني دريافت كنند كه تكرار را محال مي كند. اين همان 
نهادي است كه حقوق دانان از آن به عنوان ضمانت اجراي اخالقي 

ياد مي كنند و آن را بسيار مؤثر مي دانند.
با توسعه فضاي مجازي در كشور، گستره ضمانت اجراهاي اخالقي و 
اجتماعي به سرعت وسعت گرفته و سبب شده كه بسياري از اعمال 
و رفتار هاي مديران و مسئوالن از جمع هاي خودماني خارج و توسط 
افكار عمومي و خيل وسيعي از مردم به بوته قضاوت گذاشته شوند.

تا زماني كه كژ رفتاري ها و اعمال خالف قانــون و عرف اجتماعي 
مي توانستند در همان جمع هاي خصوصي زنده به گور شوند، اميد 
چنداني به برندگي شمشــير عدالت نبود اما اكنون ماجرا متفاوت 
اســت. با ورود يكايك افراد جامعه و حضور سنگ محك كوچك و 
بزرگ، جوان و پير، فقير و غني، فرهيخته و معمول، شمشير فرشته 
عدالت از هر زمان برنده تر شده و ديدگان او براي تبعيض از هميشه 

كم نورتر! 
براي جامعه شيرين است كه مي بينند با فشار افكار عمومي تعداد 

هر چند قليلي از مسئوالن و مديران بابت تصميمات اشتباه و اعمال 
حساب نشده خود عذرخواهي مي كنند و درصدد جبران بر مي آيند. 
اين موضوع روحيه مطالبه گري اجتماعي را در آنها زنده مي كند. آنها 
درك مي كنند كه حتي آن دسته از مسئوالني كه شهامت ندامت را 
در خود نيافته و مسير انكار در پيش مي گيرند در آينده اين كشور 
نقش شان بسيار كم رنگ شــده تا به دست فراموشي سپرده شوند. 
چگونه نماينده اي كه نابرابرانه قانون را زير پا گذاشته، نابرادرانه به 
مأمور قانون توهين كرده و سپس در مقابل ديدگان تيز بين اجتماع 
بيدار در مقام انكار است، مي تواند بار ديگر محل اطمينان و اعتماد 

مردم شهرش باشد؟ 
اكنون ما به فشار افكار عمومي كه در فضاي مجازي تجلي يافته نياز 
مبرم داريم. اين فضا همچون يك كميته نظارت سراسري بر اجراي 
قوانين و مقررات عمل مي كند كه بي طرفانه در پرتو سياست هاي 
كلي نظام  و نظر مسئوالن رده اول كشور مي تواند حركت در خط 

قانون را در كشور عزيزمان تضمين كند.

ليال شريف
روزنامه نگار

ليلي خرسند
روزنامه نگار

گار
س ن
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ساختمان پالسكو
آبي روي آتش پالسكو؛ اين شايد مناسب ترين 

تعبير از تصوير بازگشايي ساختماني باشد 
كه 4سال پيش مقابل چشمان مان در 

آتش سوخت و فروريخت. حاال اما حوض  
و آب نماهاي بسياري در اين ساختمان 

به كار رفته تا آبي باشد بر آتشي كه به جان 
و زندگي بسياري از هموطنان مان زد. از 

آنجا كه مقاوم سازي و ايمني بخش شمالي 
تمام و مغازه ها تكميل شد ، 15بهمن ماه اين 

ساختمان بازگشايي شد؛ ساختماني كه 
5 طبقه زير زمين و 15 طبقه روي آن دارد و 
اكنون از نظر استاندارد در سطح قابل قبولي 

است. در اين بخش از ساختمان پالسكو 279 
باب مغازه وجود دارد كه با بازگشايي مجدد 

آنها 837 نفر به صورت مستقيم مشغول به كار 
مي شوند. ساخت بخش جنوبي هم 80درصد 

پيشرفت فيزيكي داشته است.

ميانكاله و تلف شدن پرندگان
شايد بهمن ماه را بايد  ماه فاجعه تاالب ميانكاله دانست؛ تاالبي بين المللي در شرق مازندران با 40هزار هكتار مساحت 
آبي كه ذخيره غذايي غني است و همه ساله پذيراي بيش از 30 تا 40گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بيش از 
100گونه از پرندگان بومي آبزي و كنارآبزي است. اما امسال مرگ و تلفات بيش از اندازه پرندگان مهاجر باعث شد اين 
تاالب ديگر آن شمايل گذشته را نداشته باشد. سازمان دامپزشكي، علت مرگ  پرندگان را سم بوتوليسم اعالم كرد. حاال 
سايه شوم مرگ، بر سر پرندگان مهاجر گسترده تر شده؛ شكار بي رويه و بيماري و مرگ يك شبه پرندگان بي بازگشت 

اما بوتوليسم تيپC نوعي بيماري پرندگان است كه بر اثر ميكروب ايجاد و به آن مسموميت طبيعي گفته مي شود.

موزه هنرهاي معاصر 
موزه هنرهاي معاصر تهران بعد از 2سال تعطيلي به علت مرمت و بازسازي، 9 بهمن ماه با نمايش مجموعه آثار 
اهدايي زنده ياد منيژه ميرعمادي، از هنرمندان معاصر ايران، به صورت رسمي افتتاح شد. نمايشگاه »ارمغان« 
به عنوان نخستين نمايشگاه موزه بعد از بازگشايي شامل 135 اثر از 42 هنرمند بود كه آثار اهدايي مجموعه 
منيژه ميرعمادي به موزه هنرهاي معاصر تهران و 26 اثر از 15 هنرمند از آثار گنجينه موزه كه متناسب با آثار 
اهدايي بودند، به نمايش گذاشته شد. گويا در همين مجال روي گنجينه تحقيقاتي انجام شده و نتيجه قرار 

است در 6جلد كتاب منتشر  شود.



تبرئه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایاالت 
متحده آمریکا در دومین جلسه استیضاح این 
حقیقت را شفاف تر ســاخت كه قرار نیست 
به این زودي ها نــام او از میان اخبار روز پاك 
شود. حتي با وجود اینکه بیش از 100روز از 
شکست انتخاباتي او گذشته است، دست كم در 
كوتاه مدت قرار نیست جهان از او خالصي پیدا 
كند. نشریه بروكینگز چندین احتمال درباره 
آینده ترامپ را مورد بررســي قرار داده است؛ 
در چند احتمــال اول او همچنــان در مركز 
سیاست هاي ملي آمریکا نقش دارد و در موارد 
آخر او احتماال به فراموشي سپرده خواهد شد.

رهبري فرقه جمهوريخواهان ترامپي 
ترامپ در 4سال ریاســت جمهوري اش توانست 
اســتادانه راي دهندگان جمهوریخواه را در یك 
»كیش شــخصیت« متمركز ســازد. طرفداران 
دو آتشه ترامپ هر چه از دهانش خارج مي شد را 
باور مي كردند، فارغ از اینکه آنچه بیان شده سند یا 
مدركي دارد یا خیر. هنوز مشخص نیست جمعیت 
این فرقه چقدر است و چه توانایي ها و قدرتي دارد. 
آنچه مشخص است اینکه حامیان ترامپ هركاري 
را به نام او انجام خواهند داد و قســمت خطرناك 
آنجاســت كه تندروي هاي ترامپ و حامیانش به 
مذاق مابقي جمهوریخواهــان هم خوش نیاید و 
همگي علیه او متحد شوند. براي دیدن نتیجه این 
روند باید تا انتخابات 2024 صبر كرد اما حضور 
ترامپ به عنوان نامزد انتخابات2024 یك واقعیت 

محتمل است.

حزب سوم
همچنین این احتمال وجــود دارد كه ترامپ 
حزب سومي به راه بیندازد تا در آن دیدگاه ها 
و افکار خود را ابراز كند و طرفدارانش در این 
حزب با او هم پیمان شوند و هرنوع مخالفتي 
با ایده و افکار ترامپ را زیر ســؤال ببرند. این 
احتمال وجود دارد كه در چنین حزبي ترامپ 
فضاي كافي براي آزادسازي خود و طرفدارانش 
از قید و بنــد حزب جمهوریخــواه را خواهد 

داشت. با این همه ایجاد چنین حزبي به نفع 
جمهوریخواهان نخواهد بود زیــرا بر میزان 
آراي آنها تأثیر منفي خواهد داشــت و شانس 
دمکرات ها را براي پیروزي در انتخابات، حتي 
در ایالت هاي سرنوشت ساز افزایش خواهد داد.

دستور به شورش دوباره
اگرچه شورش و جنجالي كه به دستور مستقیم 
و توییتــري ترامپ براي حملــه طرفدارانش به 
ســاختمان كنگره آمریکا در اعتراض به نتیجه 
انتخابات 2020 در نهایت جمع شد اما احتمال 
تکرار این واقعه اصال بعید نیســت. در واقع عامل 
محرك آشــوبگران ترامپي از بین نرفته اســت. 
ترامپ ممکن اســت در هر زماني بــه اندازه اي 
به ناچاري بیفتد كه بار دیگر به آغاز شــورش و 
خشونت تن بدهد. وزارت دفاع آمریکا به تازگي 
در گزارشــي اعالم كرده اســت كه تندروهاي 
داخلي براي امنیت آمریکا خطري جدي به شمار 
مي روند كه محدودیت هاي دولت براي مهار كرونا 
و دروغ ها درباره نتیجــه انتخابات موتور محرك 
آنها بوده اســت. طرفداران ایدئولوژي خشونت، 
 ترامپ را رهبر مي بینند. دونالد ترامپ شــیفته 
ستایش شدن توســط هر فرقه و گروهي است و 
اكنون كه سمت »فرمانده كل« را از دست داده، 
ممکن است به دنبال ارتشي دیگر در داخل آمریکا 

باشد كه به آنها دستور بدهد و كنترلشان كند.

رفتن به حاشيه، زندان يا فرار از كشور
برخالف احتماالت پیشین، این احتمال هم وجود 

دارد كه ترامپ مانند سارا پیلین به یکي از اعضاي 
حاشیه اي حزب جمهوریخواه تبدیل شود. در این 
ســناریو مردم كمتر او را به عنوان رئیس جمهور 
سابق كشور خواهند شناخت و بیشتر در نظرشان 
خویش و قومي ناخوشــایند خواهــد بود كه در 
فلوریدا بازنشسته شده و دائما درباره نظریه هاي 
توطئه اي كه در اینترنــت مي خواند، داد و فریاد 
به راه مي اندازد. شــاید ترامپ ماننــد پیلین یا 
سخنگوي رسانه اي سابقش شان اسپایسر تالش 
كند با شركت در برنامه هاي تلویزیوني اعتبار خود 
را باز پس گیرد اما در نهایت به جایگاه اصلي خود، 
یعني فعال حوزه سرگرمي و نه مهره اي سیاسي 
باز خواهد گشت. جمهوریخواهان ترامپ را نادیده 
خواهند گرفت، اگرچه از ترامپیســم استقبال 
خواهند كرد. افرادي مانند تــد كروز و لندزي 
گراهام طرفداران خود را با پیام هاي مشابه ترامپ 
متحد خواهند ساخت، درحالي كه تالش خواهند 
كرد توجه ها را از رئیس قدیمي كه نتوانســت 
»جــو خوابالو« را شکســت دهــد، دور كنند. 
متقاعد شــدن توســط اعضاي حزب دمکرات 
براي پذیرفتن شکســت و ادامه زندگي سابق، 
درگیر شــدن با دریایي از پرونده هاي قضایي و 
شــکایت هاي مدني، به زندان افتادن به خاطر 
اتهاماتي مانند فــرار مالیاتــي، كالهبرداري، 
پولشــویي، روابط بي مورد بــا خارجي ها و فرار 
از كشــور به دلیل زیادبودن اتهامات و باال رفتن 
احتمال دستگیري از دیگر احتماالتي است كه 
نشریه بروكینگز درباره آینده ترامپ پیش بیني 

كرده است.

درنگ16 2  سه شنبه28 بهمن 99  شماره 8161  3 0 2 3 4 4 2

اگرچه شورش 
و جنجالي كه به 
دستور مستقيم 

و توييتري ترامپ 
براي حمله 

طرفدارانش به 
ساختمان كنگره 

آمريكا در اعتراض 
به نتيجه انتخابات 

2020 در نهايت 
جمع شد اما 

احتمال تكرار اين 
واقعه اصال بعيد 
نيست. در واقع 

عامل محرك 
آشوبگران ترامپي 
از بين نرفته است. 

ترامپ ممكن است 
در هر زماني به 

اندازه اي به ناچاري 
بيفتد كه بار ديگر 
به آغاز شورش و 

خشونت تن بدهد

ترامپوگزينههایپيشرو
سميرا رحيمي

روزنامه نگار
گاهي ســهل انگاري ها قابل بخشش 
نیست. حتما شما نیز اخبار انتشار فیلم 
اشــك ریختن »هیرمان« بیمار پشت 
قفس توري باغ وحش ارم را دیده اید كه قلب بسیاري از كاربران را به درد آورد 
و وضع اسف بار این شــیر نر ایراني، صداي حامیان حیات وحش را در آورد؛ 
شیري كه تنها بازمانده شیرهایي است كه از سوي پادشاهان قاجار به ملکه 
انگلیس و پادشاهان اروپایي تقدیم شده بود و پس از گذشت 80سال كه از 
طبیعت ایران حذف شده بود، از باغ وحش انگلستان به ایران انتقال داده شد.

حال هيرمان خوب است
علیرضا شهرداري پناه، كارشــناس حیات وحش در گفت وگو با همشهري 
 درخصوص وضعیت كنوني هیرمان، شــیر نــر ایراني و درمان هاي انجام شــده،

مي گوید: »بیماري هیرمان، عفونت تنفسي فوقاني بود كه با یك درگیري 
ویروسي شروع شــد اما چون مشــکلي كه 6 ماه پیش به وجود آمد به علت 
ناآگاهــي و نبود كادر درمانــي متخصص همان موقع درمان نشــد باعث 
به وجود آمدن عفونت هاي ثانویه شــد. البته اكنون تحت درمان است و با 

اقداماتي كه انجام دادیم اكنون وضعیت بهتري دارد«.
شهرداري پناه درخصوص اشــك ریختن نر ایراني اظهار مي كند: »به طور 
كلي حیوانات درد و اذیت و آزار را مي فهمند، اســترس مي گیرند اما غیر از 
گوریل، شامپانزه، بونوبو، اورانگوتان و انسان، سایر حیوانات براي هیجانات 
روحي خود اشــك نمي ریزند. در زمان انتشار فیلم اشــك ریختن شیر نر 
ایراني در فضاي مجازي، او به شــدت بیمار بود و مشــکل دستگاه تنفسي 
فوقاني علت آمدن ترشح از چشمانش بود و همین موضوع مردم را به اشتباه 
انداخت تا تصور كنند او در حال اشك ریختن است. درحالي كه آمدن اشك از 
چشمانش به علت عفونت بود. البته منکر درد كشیدن و اذیت شدن او به علت 
بیماري نیستیم اما اشك او ناشي از گریه كردن نبود. ما همیشه خود را جاي 
حیوانات مي گذاریم و متصوریم آنها مانند ما رفتــار مي كنند درحالي كه 

شیرها نمي توانند گریه كنند«.
وي درخصوص درمان بموقع حیوانات حیات وحش و جلوگیري از تلف شدن 
آنها مي گوید: » مشکل اصلي بیماري حیواناتي مانند هیرمان  این است كه 
باغ وحش هایي چون ارم در كشور، دامپزشك متخصص حیات وحش ندارند 
تا به محض مشاهده عالئم بیماري، درمان به ســرعت آغاز شود. در مورد 
هیرمان نیز عالئم بیماري چند ماه بعد از به وجود آمدن عارضه، شناسایي 

شد و همین كار را براي درمان كمي سخت كرد«.
كارشناس حیات وحش درخصوص ضرورت وجود دامپزشك حیات وحش 
در باغ وحش ها اظهار مي كند: »نبود عالقه براي یادگیري این تخصص و نبود 
جاي كار براي متخصصان این رشته تاكنون موجب شده متقاضي براي این 
كار وجود نداشته باشد و مسئوالن هم به فکر جذب چنین نیروهایي براي 
حضور در باغ وحش ها نباشــند اما اتفاقات ناراحت كننده و تلخ تلف شدن 
حیوانات در این چند وقت مي طلبد كه فکري اساسي در این مورد از سوي 

مدیران انجام شود«. 

جمعه 10بهمــن؛ روزي كه انتشــار 
تصاویري خونین از جنگ ســگ ها در 
روستاي كردلر بخش ایلخچي در استان 
آذربایجان شرقي و ساحل گلوگاه مازندران در استان مازندران با حضور تعداد 
زیادي از تماشاچي بدون رعایت پروتکل هاي بهداشــتي در فضاي مجازي 
موجي از انزجار عمومي را در پي داشــت. گرچه به محض انتشار این تصاویر 
با برگزار كنندگان آن برخورد شد اما چنین مسابقات آزاردهنده اي نخستین 
بار نیست كه در سطح كشور برگزار مي شود تا عده اي به بهانه سرگرم كردن و 

ایجاد سرگرمي براي مردم شرط بندی های میلیاردي كنند.
برگزاري چنین مسابقاتي آنچنان جاافتاده كه شركت كنندگان هر ساله براي 
حضور در این شرط بندي ها كلي هزینه مي كنند تا سگ جنگنده خوب پرورش 
دهند. این افراد از شکم خود و زن و بچه هایشــان مي زنند تا روزي 7 تا 8كیلو 
گوشت به عنوان خوراك سگ تهیه  كنند و به او بخورانند تا براي وزن كشي و 
جنگ آماده شود؛ چرا كه حضور در این مسابقات شرط بندي برایشان عواید 
مالي زیادي به همــراه دارد. در این نزاع آزاردهنده یك ســگ كاپ قهرماني 
مي گیرد و به او لقب سلطان داده مي شــود. سلطان سگ ها شدن عواید مالي 
چشمگیري براي صاحب سلطان دارد. قیمت سلطان تا 300میلیون تومان 
نسبت به نوع نژاد و سایر مؤلفه هاي یك سگ جنگي افزایش مي یابد و توله هاي 
نسل اول و دوم سلطان به افتخار سلطان بودن اجدادش به طرز قابل توجهي 

افزایش مي یابد.
مبالغ شرط بندي ها نیز نسبت به وسع مالي افراد متغیر است. در فصل هاي سرد 
سال و روزهاي غیرتعطیل مبلغ شرط بندي ها 500میلیون تومان تخمین زده 
مي شود و فصل هاي گرم و علي الخصوص تعطیالت عید نوروز تا یك میلیارد 
تومان نیز قابل حدس است. از همین رو اســت كه برگزاري چنین مسابقاتي 
با حضور پرشور تماشــاچیان از 500تا 2هزار نفر متغیر است. عده اي سرگرم 
مي شوند و عده اي هم با پول قمارش سرخوش! به عنوان مثال برگزاري جنگ 
سگ ها در روستاي كردلر با حضور 2هزار نفر بود و در گلوگاه مازندران نیز باالي 
هزار نفر به تماشاي نزاع خونین بیش از 100سگ نشستند تا همدیگر را بدرند 

و اسباب سرگرمي آنها را فراهم كنند.
برخي از قماربازان با دفاع از این حركت شــرم آور و زشــت كه نقض حقوق 
حیوانات است، معتقدند سگ ها خوي وحشي گري دارند و باید سالي یك یا دو 
بار بجنگند تا حالشان خوب باشد و مي گویند سگ هایي را براي این كار انتخاب 
مي كنند كه نژادشان جنگجو است؛ استدالل هایي غیرقابل قبول كه هیچ مبناي 

علمي ندارد و كامال با هدف كسب پول بیان مي شود.
جنگ ســگ ها در ایران ســابقه اي طوالني دارد، ولي به دلیــل نبود قانون 
حمایت از حیوانات برخوردي با این افراد صــورت نمي گیرد. الیحه »منع 
حیوان آزاري« كه طي سال هاي گذشته در كمیســیون حقوقي و قضایي 
مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي اســت، همچنان در انتظار تصویب 
است. دیركرد رسیدگي و تصویب این الیحه راه را براي حیوان آزاري در ایران 
باز گذاشته است. حامیان حقوق حیوانات هم از هیچ ابزار قانوني براي دفاع از 

این موجودات برخوردار نیستند.

قمار سگيشيرها گريه نمي كنند
شهرداري پناه، كارشناس حیات وحش: غیر از گوریل، شامپانزه، 

بونوبو، اورانگوتان و انسان، سایر حیوانات براي هیجانات رواني خود 
اشك نمي ریزند

جنگ سگ ها در شهر ایلخچي و ساحل گلوگاه مازندران در فضاي 
مجازي موجي از انزجار عمومي را در پي داشت

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

دوره ریاست جمهوري دونالد ترامپ با تنش به پایان رسید. آینده او چگونه خواهد بود؟

چهره
بهمن

این شماره

پركهشفنبهودنا
تانوسرارماسان
رغاسهتسشنتتشت
وبوجاوختساررس
شناروتكهايسا

يطاسقاكشاولگب
مامهيدابهنال

يرجهيوناهدياب
مومعيتفلچنبا
اياناسرينوتيز
شهيبشتيبگارر

نوتوركناريجمگ
وراننامرداشنا
يوكاهتناتراظن
هديافامنيسهري

جد         ول 8161

81
60
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ـا

ــ
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د       و
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ــ

ــ
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افقي:
رســوم-  تعجــب-   -1
آپارتمان هاي مستقر در یك 

مجموعه مسکوني بزرگ
2- حرف انتخاب- سمت و 

سو- فرشته روزي رسان
3- بازیگــر فیلم مشــهور 

سکوت بره ها 
4- ورزشــي گروهي- گاو 
شــخم زن- ماه میــالدي 

بیست وهشت روزه
5- شماتت- ورزش برفي- 

صدمه
6- یادداشــت- چارچوب- 

بي باك
7- اروپایي- از القاب حضرت 
فاطمه)س(- مشاهده كردن

8- دعا هــاي زیــر لــب- 
مشورت

9- فطــري- میلي لیتــر- 
چشم الکتریکي

10- از تنقــالت ترش مزه- 
یگانه - صوت شگفتي

11- مــزه خرمالــو- بازار 
سهام- تبهکاران

12- نوگــرا- یکپارچــه و 
هماهنگ- پهناور

13- پهنه آبــي در جنوب 
غربي تركیه

14- وضعیت لزوم احتیاط- 
سایبان چشم- نام آذري

15- دیــن رایــج در هند- 
شــاهدان- مطلبي را با آب 

و تاب خواندن
  

عمودي:
1- شــــــکاف باریــك- 

اثرگذاري- منحرف
2- عضو گروه جنایتکاران- 
زمان آغازین- عامل انتقال 

صفات ارثي
3- درخت افکن- ســازمان 
پیمان آتالنتیك شــمالي- 

تازه
4- مناسب دانســتن دارو 

براي بیمار- ناطق- راه فرار
5- ســخنان بیمار تب دار- 
فرشته شب اول قبر- اسب 

خسرو پرویز
6- شنونده- شهرستاني در 
آذربایجان شرقي- كماندار 

ایراني
7- شهري در استان زنجان- 
ســرقت- گریختــه از روي 

ترس
8- پایین دیوار- سامانه

9- اصطالحي در شطرنج - 
ناپسند- آهنگر

10- عنوانــي مخصــوص 
امیــران- قـــــوس- ادب 

آموختن
11- درجه مرغوبیت- كفش 

مي دوزد- شکننده
12- خانم- زادگاه خواجه عبداهلل 
انصاري- وســیله كمك حركتي 

كودكان نوپا
13- پرتو پرقــدرت نور تك رنگ- 

ورزشي رزمي- پسوند شباهت
14- جانشین او- كمك- همسایه 

برزیل
15- قسمت جلوي موشك- گوي 

شیشه اي- پذیرش مسئولیت

 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 | 3870
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

935824716
126397584
784516923
459632871
271489635
368751249
512973468
843265197
697148352

متوسط

     2 3   
5      1  6
 9   8    7
 4   6   2  
   2  3    
 8   9   1  
7    5   9  
1  6      8
  9 3      591382674

386741925
724659183
638495217
452178396
179236458
965824731
213567849
847913562

ساده

متوسط

814672359
572934186
693581247
341867925
965213874
287495613
738156492
126749538
459328761

سخت

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

ساده

 1   2  7  
3   7 4 1   5
7 2    9  8 3
  8   5  1  
4 5      9 6
 7  2   4   
9 6  8    3 1
2   5 6 7   9
 4  9   5   
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  كمبود روغن همچنان ادامه دارد
تا ديروز از كمبود روغن در شهرستان هاي مختلف خبر مي رسيد و بعد 
شاهد تكذيب مسئوالن بوديم، اكنون در تهران براي خريد يك روغن 
پخت وپز حداقل 10 مغازه در حوالي منيريه و معيري تهران را سرزديم 

و خبري از روغن نبود.
عليزاده از منيريه

  تردد خودروهاي سنگين در جاده قم -كاشان ممنوع شود
تردد خودروهاي سنگين در جاده قم - تهران ممنوع است درحالي كه 
در جاده قم - كاشــان اين ممنوعيت وجود ندارد و رانندگي در اين 
جاده پردســت انداز و بدون نور با وجود خودروهاي ســنگين بسيار 

خطرساز است.
محبي از كاشان

  وام وديعه مستأجران به چه كساني مي رسد؟
طبق مصوبه اي كه ســازمان مسكن مجري آن شــد قرار بود تمامي 
مستأجرين)حتي آنهايي كه چك برگشــتي دارند( قادر به استفاده 
از وام وديعه مسكن باشند، درحالي كه در عمل وام به اين افراد تعلق 

نمي گيرد و اين مغاير با دستور ابالغ شده است.
شهيري از تهران

  عوارض پسماند شامل تفكيك كنندگان زباله از مبدأ نشود
اين روزها شــمار زيادي از شــهروندان تفكيك زباله را از مبدأ انجام 
مي دهند يا زباله هــاي خود را به صورت تفكيك شــده به مامورين و 
كانكس هاي جمع آوري پســماند مي دهند،  اما هيچ فرقي بين اين 
شهروندان و سايرين نيست و در پايان سال عوارض پسماند برايشان 
محاسبه مي شود. سؤال اين اســت  كه تفاوت افرادي كه پسماندها را 
تفكيك مي كنند با افرادي كه اين كار را نمي كنند چيســت؟ درثاني 

مبناي محاسبه قيمت پسماند بر چه اساس است؟
يوسفي از تهران

  توقيف اموال افراد كالهبردار اجرايي نمي شود
چرا اموال كســي كه به كالهبرداري متهم شده به طور كامل توسط 
مراجع ذيربط توقيف نمي شود تا مالباختگان بتوانند حق خود را در 

كوتاه ترين زمان ممكن و بدون طي مراحل پيچيده استرداد كنند؟
رحماني از يزد

  چاله هاي عميق در بزرگراه آزادگان باالي پل شهيد رجايي 
از مسئوالن تقاضا داريم نســبت به ترميم و اصالح چاله هاي عميق و 
دست اندازهاي پرشــمار در بزرگراه آزادگان باالي پل شهيد رجايي 

اقدام كنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشيم.
ايماني از تهران 

  قرارداد مستأجران در ايام كرونا تمديد نشد
طبق مصوبه  ســتاد كرونا  و تصميم قوه قضاييــه موجران موظفند با 
افزايش 25درصدي اجاره بها قرارداد را با مستأجرين تمديد  كنند، اما 
در عمل اين اتفاق نمي افتد و درصورت شكايت موجر از مستأجر براي 

تخليه، دادگاه ها مستأجرين را محكوم به پرداخت ديركرد مي كنند.
قهرماني از كرج

  قطع همزمان برق و آب در ورامين
تاكنون چندين بار نســبت به قطع همزمان آب و بــرق در ورامين 
اعتراض كرده ايم اما متأسفانه اين روند ادامه دارد و نمي دانيم چگونه 

اين موضوع را به گوش مسئوالن برسانيم.
امينيان از ورامين

  آسفالت خيابان آبشار فرحزاد نيازمند ترميم 
عدم ترميم آسفالت و وجود دست انداز در خيابان آبشار منطقه فرحزاد 
باعث تخريب جلوبندي خودروهاي عبوري و راهبندان مي شود. لطفا 

نسبت به ترميم آسفالت اين مسير توجه شود.
اصولي از تهران 

  دليل سوزاندن مازوت چيست؟
چرا مسئوالن اظهار مي كنند  كه به دليل كمبود سوخت در زمستان 
مجبور به استفاده و  سوزاندن مازوت هستند.درحالي كه ايران داراي 

دومين منبع گازي جهان است.
تعدادي از خوانندگان همشهري

  تاريكي خيابان حاجيان در محدوده حسام الدين
اهالي محدوده خيابان حسام الدين انتهاي خيابان 10متري حاجيان، 
اول خيابان رحيم قاسمي چند سال است كه در تاريكي به سر مي برند 
درحالي كه اين خيابان 2سال است از فرعي به اصلي تبديل شده كه 
به علت تاريكي معبر در شــب حوادث خطرناك در آن رخ مي دهد. از 

مسئوالن اداره برق تقاضاي توجه و رسيدگي داريم.
ساكنان منطقه

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  دفن عروسك
 به جاي نوزادان دوقلو

زن روســي كه مي دانست شــوهرش عاشق 
بچه دار شــدن اســت، از ترس از دست دادن 
او نقش زن بارداري را بــازي كرد كه فرزندان 
دوقلويش پس از به دنيا آمدن فوت شــده اند 
اما عروســك هايي كه او به جاي فرزندانش به 

قبرستان برده بود، رازش را فاش كرد.
به گزارش همشــهري به نقل از رســانه هاي 
روسيه، چند روز پيش مردي با انتشار كليپي 
در شبكه هاي اجتماعي روسيه مدعي شد كه 
مسئوالن بيمارستاني در استاوروپول فرزندان 
دوقلويش را ربوده و به جاي آن 2عروسك به 
آنها داده  و مدعي شــده اند كه فرزندان او پس 

از تولد مرده اند.
اين مــرد مي گفت: مســئوالن بيمارســتان 
فرزندانم را در حالي تحويلمان دادند كه داخل 
كفن بودند و به ما تأكيد كرده بودند كه به دليل 
شــيوع كرونا، بازكردن كفن ممنوع است و ما 
بايد آنها را با كفن دفن كنيم. من و همســرم 
هم به قبرســتان رفتيم اما هنگام دفن، يكي 
از همراهــان ما گفت كه بايد كفن هــا را باز و 
صــورت فرزندانمان را ببينيم و اين رســمي 
است كه حتما بايد قبل از دفن آنها انجام شود. 
براي همين كفن ها را باز كردم و متوجه شدم 
كه داخــل آنها به جاي فرزنــدان دوقلوي ما، 
2عروسك گذشته اند و اين يعني فرزندان ما 
زنده  هستند و آنها را ربوده اند. انتشار اين كليپ 
باعث شد كه بررســي ها براي مشخص شدن 
سرنوشــت نوزادان دوقلو آغاز شود. مأموران 
راهي بيمارستان شدند اما معلوم شد كه هيچ 
نوزاد دوقلويي در آنجا به دنيا نيامده است. در 
ادامه مادر دوقلوها به پزشــكي قانوني منتقل 
شد اما نتايج آزمايش ها نشان داد كه او نه باردار 

بوده و نه زايمان كرده است.
با مشخص شدن اين موضوع، زن جوان تحت 
بازجويي قرار گرفت و اقــرار كرد كه همه اين 
ماجرا نقشــه او براي از دست ندادن شوهرش 
بوده است. او گفت: شوهرم عاشق بچه دار شدن 
بود و من باردار نمي شدم. مي ترسيدم كه او را 
از دست بدهم تا اينكه مدتي قبل وقتي براي 
آزمايش به بيمارستان رفتم به من گفتند كه 
باردار هستم. شوهرم از شنيدن اين خبر خيلي 
خوشحال شد اما چند روز بعد كه براي آزمايش 
قطعي به بيمارستان رفتم معلوم شد آزمايش 

قبلي اشتباه بوده و من باردار نيستم.
او ادامه داد: براي اينكه شوهرم را از دست ندهم، 
نقش بازي كردم و گفتم كه باردارم. از طرفي 
به خاطر جثه بزرگي كــه دارم، معلوم نبود كه 
باردار نيستم. مدتي گذشت و زمان وضع حمل 
رسيد. به شوهرم گفتم كه بيمارستان به خاطر 
كرونا اعــالم كرده كه بايــد به تنهايي به آنجا 
بروم و كســي همراهم نيايد. به بهانه رفتن به 
بيمارستان، خانه را ترك كردم و به خانه اي كه 
از قبل اجاره كرده بودم رفتم. 2عروسك خريدم 
و داخل آنها شن ريختم. بعد هم هردوي آنها را 
داخل كفن گذاشتم و با اجاره يك آمبوالنس به 
خانه برگشتم. به شوهرم گفتم كه بچه هايمان 
دوقلو بوده اند اما هردوي آنها پس از تولد فوت 
شده اند و بيمارستان گفته كه بايد هردوي آنها 
را با كفن دفن كنيــم و بازكردن كفن ممنوع 
است. بعد از آن هردو به قبرستان رفتيم اما در 
آخرين لحظات شوهرم كفن ها را باز كرد و رازم 
برمال شد. با افشاي حقيقت، دادگاه اين زن را 
در اختيار پزشكي قانوني قرار داده تا وضعيت 

رواني او بررسي شود.

 پسري كه ســال ها در كشور 
آلمان تحصيل كرده بود پس پيگيري

از بازگشــت بــه تهــران در 
بيمارســتان رواني بستري شــده و پس از 
ترخيــص، در درگيري مــادرش را به قتل 

رساند.
به گــزارش همشــهري، حدود ســاعت 
9شنبه شب گذشته ساكنان ساختماني در 
مركز تهران صداي فرياد و كمك خواهي زني 
را شنيدند. اين زن ساكن طبقه چهارم بود و 
جيغ مي كشيد و همسايه ها كه نگران شده 
بودند با پليس تماس گرفتند. طولي نكشيد 
كه مأموران خود را به مقابل آپارتمان طبقه 
چهارم رساندند و شــروع كردند به در زدن. 
اما هيچ كس در را باز نكــرد و اين درحالي 
بودكه همسايه ها مي گفتند تا چند دقيقه 
قبل صداي كمك خواستن زن همسايه را 
مي شنيدند. همين كافي بود تا مأموران قفل 
در را بشكنند و وارد آپارتمان شوند. آنها به 
محض ورود با صحنه هولناكي روبه رو شدند. 
زن خون آلود روي زمين افتاده و پاهايش با 
پارچه اي بسته شده بود و در چند قدمي او، 
پسري جوان خونسردانه روي مبل نشسته 
بود كه وقتي مأموران را ديد از جايش بلند 

شد و گفت: »من مادرم را كشته ام.«

صحنه جرم عجيب
ماجرا به قاضي كشــيك جنايــي گزارش 
شــد و لحظاتي بعــد بازپــرس مصطفي 
واحدي، بازپرس ويژه قتل تهران به همراه 
تيم تجســس قدم در قتلگاه زن ميانسال 
گذاشتند. همه جاي خانه به هم ريخته بود و 
وضعيت مقتول طوري بود كه نشان مي داد 
پيش از مرگ، شكنجه شده است. او با ضربات 
گوشي تلفن به ســرش به قتل رسيده بود 
و در كنار جســد گوشــي خون آلود كشف 
شد. عجيب ترين مســئله اين بود كه تمام 
تابلوهايي كــه به ديوار آويزان شــده بود با 

پارچه پوشانده شده بود.
 پسر مقتول اصال حال خوبي نداشت و به نظر 

مي رسيد دارو مصرف كرده است. به همين 
دليل قاضي دستور داد تا وي به بيمارستان 
انتقال يابد تا مشخص شــود كه آيا پيش از 
قتــل، دارويي مصرف كرده يا نه. از ســوي 
ديگر مأمــوران به تحقيق در ايــن پرونده 
جنايي دست زدند و به حقايقي دست يافتند. 
بررســي ها حكايت از اين داشــت كه قاتل 
29ساله و مجرد است. او در تهران ليسانس 
مهندسي نفت گرفته و 4سال قبل براي ادامه 
تحصيل به آلمان رفته بود. در آنجا مهندسي 
حفاري و استخراج نفت خوانده اما همزمان 
با شيوع بيماري كرونا به تهران برگشته بود؛ 
يعني حدود يك سال قبل. او از همان زمان با 
مادرش زندگي مي كرد، چرا كه پدرش دكتر 
داروساز بود و سال ها قبل فوت شده بود. مادر 
وي معلم بازنشسته و 66ساله بود كه به دست 
پسرش و به طرز دلخراشي به قتل رسيده بود. 
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه اين زن به 
جز قاتل، فرزند ديگري هم دارد. يك دختر 
كه ساكن يكي از كشورهاي خارجي است. او 
وقتي در جريان قتل مادرش به دست برادرش 
قرار گرفت در تمــاس تلفني به تيم جنايي 
گفت كه برادرش مشــكل روحــي و رواني 
دارد و مدتي قبل در بيمارستان بستري بوده 
است. اين يعني پسر جوان پس از ترخيص از 

بيمارستان دست به جنايت زده بود.

ادعاي عجيب قاتل
متهم به قتل مادر صبح ديروز براي تحقيق به 
دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و پيش 
روي بازپرس مصطفي واحدي قرار گرفت. او 
در تمام طول جلسه بازپرسي رفتار عجيبي 
داشــت. گاهي مي گفت مادرش را كشته و 
گاهي مي گفت از مرگ مادرش خبر ندارد. 
گاهي مي خنديد و گاهــي بغض مي كرد. 
بازپرس جنايي تهران پس از پايان جلسه و 
تحقيق از متهم، وي را براي بررسي سالمت 
روحي و رواني اش به پزشكي قانوني معرفي 
كرد تا مشخص شــود كه آيا هنگام جنايت 

جنون داشته يا نه.

   گفت وگو با متهم
انگيزه ات از قتل مادرت چه بود؟
او را شبيه جن مي ديدم. به همين دليل او را كشتم.

چند وقت در بيمارستان بستري 
بودي؟

يادم نمي آيد مگر در بيمارستان بستري بودم؟!
روز حادثه چه اتفاقي افتاد؟

يادم نيست. يك لحظه ديدم كه مادرم شبيه به يك 
جن شده است به همين دليل او را كشتم.

چرا روي تابلوهاي داخل خانه را با 
پارچه پوشانده بودي؟

نمي خواستم چشمم به آنها بيفتد. من روي همه آن 
تابلوها عدد 6را مي ديدم. 6را هم كه مي دانيد، عدد 
شيطان است. آنها را پوشاندم تا چشمم به آنها نيفتد! 
عجيب اســت نه؟ فكر مي كنيد ديوانه ام؟! اشتباه 
مي كنيد. من يك نابغه ام، اما شما هم باهوش هستيد! 
با اين حال من باهوش تر از شما هستم. مي دانيد از 
بچگي مسئله هاي بزرگ رياضي را حل مي كردم؟ من 

خيلي باهوش بودم. مسلط به 3زبان هستم!
چه زبان هايي؟

زبان مادري يعني فارسي، انگليسي و آلماني. )بعد 
شروع كرد به زبان آلماني و انگليسي صحبت كردن(.

پيش از اين هم مادرت را شكنجه 
داده بودي؟

نه مگر من مادرم را شكنجه كرده ام؟! من نمي دانم 
چرا مادرم فوت شده اســت. اصال مگر او فوت شده 
است؟ اين را بگويم كه زندگي 3صفحه دارد: خودت، 
اسكلت و حقيقت. زندگي از اين 3صفحه جاري شده 
است. حقيقت يك واژه نامفهوم است براي من. براي 
من كه نابغه و باهوشم. البته دست باالي دست بسيار 

است و قطعا باهوش تر از من هم وجود دارد!

آغاز تحقيقات براي رازگشايي از آتش سوزي اسالم قلعه
2روز پس از آتش سوزي گسترده در 

گمــرك اســالم قلعــه، مقامات داخلي
افغانســتان از وارد شدن دست كم 
50ميليون دالر خســارت به ايــن منطقه و آغاز 
تحقيقات براي روشن شدن علت وقوع حادثه سخن 

مي گويند.
به گزارش همشهري، اين آتش سوزي ظهر شنبه 
در گمرك اسالم قلعه واقع در واليت هرات كه هم 

مرز با ايران است رخ داد. 
شــدت اين آتش ســوزي به حدي بود كه حدود 
500كاميون در ميان شــعله هاي آتش گرفتار و 
تالش ها براي مهار آتش سوزي آغاز شد اما امكانات 
افغانستان جوابگوي مهار اين آتش سوزي نبود و 
به دنبال آن آتش نشانان ايراني راهي محل حادثه 
شــدند و درنهايت پس از چندين ســاعت تالش 
آتش سوزي مهار شــد اما لكه گيري تا ظهر ديروز 

ادامه داشت.
با گذشــت 2روز از وقوع اين حادثه وحيد قتالي، 
والي هرات جزئيات بيشتري از اين حادثه را بازگو 
كرد. او گفت: در جريان اين حادثه بيش از 2هزار 

وسيله نقليه نفتكش و باربري كه شامل 80 درصد 
وسايل موجود در گمرك اسالم قلعه مي شد از آنجا 
منتقل شد. او ادامه داد: هيأتي براي بررسي دقيق 
ميزان خسارات ناشــي از آتش سوزي در گمرك 
مرزي اسالم قلعه هرات مشخص شده است و پس 
از پايان بررسي ها با هماهنگي بخش خصوصي و 
مردم با متضرران همكاري خواهد شد. وي در ادامه 
گفت: به دليل اين آتش سوزي مهيب بخش زيادي 

از تأسيسات گمرك اسالم قلعه از بين رفته است. 
مهار فوري آتش سوزي در اسالم قلعه در كوتاه  ترين 
زمان ممكن حتي از توان كشــورهاي منطقه نيز 

خارج بوده است.
والي هرات ادامه داد: برخــي از كاميون ها به دليل 
جلوگيري از عمق بيشــتر فاجعه آتش سوزي از 
گمرك اســالم قلعه به ايران منتقل شــده است. 
به گفته او، روند انتقال كاال از مسير مرز اسالم قلعه 

بايد براي يك هفته متوقف شــود و امكانات مهار 
حريق در اين مرز نيز افزايش يابد.

از سوي ديگر يونس قاضي زاده، رئيس اتاق تجارت 
و ســرمايه گذاري واليت هرات نيز تأييد كرد كه 
آمارهاي ابتدايي نشان مي دهد در اين آتش سوزي 
حدود 500كاميون طعمه حريق شده و بين 40تا 
50ميليون دالر خسارت مالي به بخش خصوصي 

اين كشور وارد شده است.

زمانبندي حركت قطارهاي مترو را در سايت ببينيد
روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »جدول زمانبندي حركت قطارها قديمي است« در 
ستون با مردم روز 14بهمن پاسخ داده است: »احتراماً ضمن تشكر از 
مسافر گرامي و همچنين سپاس از آن روزنامه وزين به خاطر انعكاس 
ديدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان و ظرفيت ايجاد شده جهت تعامل 
و پاسخگويي به شهروندان و مسافران محترم، به اطالع مي رساند پس 
از شيوع ويروس كرونا و لزوم بهينه ســازي برنامه حركت قطارهاي 
خطوط مختلف مترو متناســب با جريان ورودي مســافر، جداول 
زمانبندي در چند نوبت ويرايش شده كه باتوجه به تعداد زياد تغييرات 
و همچنين هزينه باالي چاپ لمينت ها، اصالح و تعويض پياپي جداول 
نصب شده در ايســتگاه ها منطقي و به صرفه نيست. برهمين اساس 
مسافران محترم مي توانند با مراجعه به وب سايت شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به آدرس metro.tehran.ir نسبت به مشاهده 
و دريافت آخرين جداول زمانبندي خطوط مختلف كه به صورت دائم و 
پيوسته به روزرساني مي شود، اقدام نمايند. الزم به توضيح است پس 
از ثبات و پايداري برنامه ها، جداول چاپ و در ايســتگاه هاي خطوط 

هفتگانه نصب خواهد شد.

پســر جوان روي چهارپايه ايســتاده و طناب دار آويزان كرده بود. او 
مي خواست براي اينكه عشقش به دخترموردعالقه اش را ثابت كند، 
نشان دهد كه حتي حاضر است به خاطر او بميرد اما همه  چيز آنطور كه 

فكر مي كرد پيش نرفت و حادثه اي هولناك رخ داد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل به قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس 
جنايي تهران خبر رسيد كه پسري جوان به طرز مشكوكي جانش را از 
دست داده است. تيم جنايي با حضور در محل حادثه با پيكر بي جان 
پسري 20ساله روبه رو شد كه به دار آويخته شده بود. شواهد اوليه از اين 
حكايت داشت كه او خودكشي كرده است اما تحقيق از خانواده وي و 

بررسي هاي پليسي معلوم كرد كه همه اين ماجرا يك اتفاق غيرمنتظره 
بوده است. اتفاقي كه پاياني بسيار تلخ داشت.

ماموران متوجه شدند كه پسر جوان)متوفي( شغل آزاد داشته و حدود 
يك سال قبل با دختري آشنا شده و دلباخته او شده بود. از همان زمان 
دوستي آنها آغاز شده بود و هر دوي آنها به تازگي تصميم گرفته بودند 
كه با هم ازدواج كنند. با اين حال ورود زني به اين ماجرا، دردسر بزرگي 

به وجود آورده بود.
بررسي ها نشان مي داد كه از چند وقت قبل زني جوان براي اين پسر 
پيام هاي عاشقانه ارسال مي كرد. زن جوان از آشنايان دختر نوجوان بود. 

سوءقصد نافرجام به يكي از قضات پيشوا
مرد مسلح با تيراندازي به سوي خودروي يكي از قضات دادگستري شهرستان پيشواي ورامين قصد 

جان او را داشت اما در اجراي نقشه اش ناكام ماند. 
عادل رحماني، رئيس دادگستري شهرستان پيشــوا در توضيح اين حادثه به ميزان گفت: صبح 
دوشنبه به سمت خودروي اين قاضي دادگستري تيراندازي شد كه خوشبختانه اتفاق خاصي رخ 
نداد. وي افزود: در جريان اين حادثه، هيچ گونه آسيبي به قاضي وارد نشد و او در محل كار خود نيز 
حاضر شد و به پرونده هاي محوله رســيدگي كرد. رئيس دادگستري پيشوا با اشاره به دستگيري 
3مظنون در اين رابطه، تصريح كرد: دســتورات الزم از سوي دادستاني براي بررسي ابعاد مختلف 

حادثه صادر شده و تحقيقات در حال انجام است.

پسر جوان براي اينكه عالقه اش را  به دختر  محبوبش ثابت كند، دست به كار هولناكي زد

مرگ هولناك هنگام نمايش زنده
در ادامه وقتي دختر نوجوان متوجه اين ماجرا شده بود تصميم گرفته 
بود كه به ارتباطش با پسر جوان)متوفي( پايان بدهد. اما پسر جوان 
دست بردار نبود و اصرار داشت كه هيچ عالقه اي به زن آشنا ندارد و او 

برايش مزاحمت ايجاد مي كند.

نمايش عجيب
اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه پسر جوان براي اثبات عشقش به دختر 
نوجوان تصميم عجيبي گرفت. او وقتــي در خانه تنها بود، طناب دار 
آويزان كرده و چهارپايه اي زير آن گذاشت. پس از آن به دختر نوجوان و 
زني كه برايش مزاحمت ايجاد مي كرد، پيامي فرستاد و از آنها خواست 
كه اين نمايش را به صورت زنده تماشا كنند. او گوشي خودش را روشن 

كرد و مقابلش قرار داد. 
وقتي ديد دختر موردعالقه اش و آن زن در حال تماشاي فيلم هستند 
به دختر نوجوان گفت كه عاشــق وي اســت و اگر به او جواب مثبت 

ندهد و بخواهد ارتباطش را با او قطع كند، دســت به خودكشي زده 
و به زندگي اش پايان خواهــد داد. او درحالي كه صحبت مي كرد و از 
عشــقش به دختر نوجوان مي گفت باالي چهارپايه رفت و طناب را 
به دور گردنش انداخت اما ناگهان پايش سر خورد، چهارپايه افتاد و 
طناب دار به دور گردن پسر جوان پيچيده شد. دختر نوجوان پس از 
اين اتفاق وحشت زده با خانواده پسرجوان تماس گرفته و موضوع را 
به آنها اطالع داد. خانواده پسر جوان فورا به خانه رفتند و با پيكر نيمه 
جان پسرشان كه بر اثر حلق آويزي فوت شده بود روبه رو شدند و پس 

از آن پليس را خبر كردند.
با به دســت آمدن اين اطالعات، بازپرس جنايي دستور انتقال جسد 
متوفي به پزشكي قانوني را صادر كرد و خانواده او كه از مرگ پسرشان 
شوكه شده اند، از زني كه براي وي مزاحمت ايجاد مي كرده، شكايت 
كرده اند و با اين شكايت رســيدگي به اين ماجرا در دادسراي جنايي 

تهران ادامه دارد.

چرا پسر بيمار مرتكب قتل مادرش شد

قتل مادر به دست فرزندي 
كه از بيمــاري رواني رنج 
مي برد بار ديگر زنگ خطر 
را درخصوص لزوم توجه به 

سالمت رواني در جامعه به صدا درآورد. آنطور كه اطالعات 
اوليه اين پرونده نشان مي دهد، فرد متهم به اختالل رواني 
اســكيزوفرني مبتالســت. در اين نوع از بيماري رواني، 
توهم هاي زيادي را شاهد هستيم. مثالً شخص بيمار همانطور 
كه گفته مادرش را به شكل اجنه يا اشكال عجيب و غريب 
مي بيند و دچار هذيان گويي مي شــود. او فكر مي كند هر 
چيزي كه در اطرافش وجود دارد رازي را در خود دارد و قرار 
است پيامي را به او منتقل كند كه البته همه اينها قطعا دور از 
واقعيت است اما چنين افرادي متوجه اين موضوع نيستند. 
اسكيزوفرني نوعي اختالل است كه در آن فرد بينش ندارد 
و متوجه بيماري خودش نيست. مثالً همين كه در اين پرونده 
پسر جوان مي گويد روي تابلوهاي خانه، شماره 6نوشته شده 
است. او فكر مي كند اين عدد نماد خاصي است و قرار است 
پيام خاصي را منتقل كند درحالي كه اينطور نيست. بيماراني 
كه به اسكيزوفرني مبتال هســتند معموال در بيمارستان 
بستري مي شــوند و تحت درمان داروهاي وريدي و آنتي 
سايكوتيك قرار مي گيرند تا اين هذيان ها و توهم ها كنترل 
شود. اين شــيوه از درمان تا حدودي مؤثر است و موجب 
كنترل بيماري مي شود اما وقتي شدت بيماري حاد مي شود، 
به درمان پاسخ نمي دهد يا اينكه بيمار مصرف دارو را قطع 
مي كند، عالئم دوباره برمي گردد و نتيجه اين مي شود كه 
بيمار يا به  خود يا به ديگران آسيب مي زند. در اين پرونده نيز 
به نظر مي رسد مادر پيش از اينكه به قتل برسد متوجه نوعي 
رفتار غيرطبيعي فرزندش شده بود اما حاال ممكن است كه 
زود اقدام نكرده يا تعلل كرده يا اينكه حريف فرزندش نشده 

و به هر حال قرباني اين جنايت تلخ شده است.
نكته كليــدي و مهم ديگر در اختالل اســكيزوفرني كه 
شــديدترين نوع اختالل رواني است اين است كه شخص 
ارتباطش با واقعيت قطع مي شود. خود بيمار يادش نمي آيد 
كه در بيمارستان بستري شده يا نه. يا اينكه يادش نيست 
مادرش را به قتل رسانده. ارتباط او با واقعيت به صورت گذرا و 
رفت و برگشتي است و اين نشان دهنده شدت اختالل است.
نكته ديگر درباره تأكيدي اســت كه بيمار درباره باهوش 
بودنش انجام داده است. او گفته كه من خيلي باهوش و نابغه 
هستم و وضعيت تحصيلي خوبي داشتم. بستگي دارد كه 
نشانه هاي اسكيزوفرني از چه سني در افراد ظاهر مي شود 
و اختالل از چه زماني بروز مي كنــد؛ اما اغلب اين افراد از 
نظر هوشي دچار مشكل نيستند و خيلي از آنها وضعيت 
تحصيلي خوبي دارند و دانشگاهي هستند و شايد حتي 
قبل از اينكه نشانه هاي بيماري بروز پيدا كند در كارشان 
كم و بيش موفق باشند اما نكته كليدي اين است كه بعد از 
بروز بيماري اينها خيلي از عملكردهايشان مختل مي شود 
و اگر تست هوش يا شخصيت از آنها گرفته شود، به شدت 
واپسروي دارند و دچار افت مي شوند. اين موضوع خيلي 
غم انگيز و باعث ناراحتي است. اي كاش روانپزشك هايي كه 
در مراكز نگهداري بيماران رواني بودند به مادر اين هشدار 
را مي دادند كه مطمئن شود فرزندش داروهايش را به موقع 
مصرف مي كند يا اينكه بيشتر از خودش مراقبت كند كه در 

هر صورت تقدير به اين شكل رقم خورد.

ث
 ساحل گراميمك

روانشناس

متهم پس از بازگشت از آلمان 
 
مدتي در بيمارستان رواني بستري بود

 جنايت هولناك پسري
كه مي گويد نابغه است
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درگذشتغالمرضاسركوب
غالمرضــا ســركوب)1399-1310( 
بازيگر، تهيه كننده و كارگردان قديمي 

سينماي ايران درلندن گذشت.
به گــزارش همشــهري، روز گذشــته 
منابع خبري اخبار درگذشت سركوب 
را منتشــر كردند. شايعه درگذشت اين 
هنر مند، 2 بار پيش از اين منتشر شده 
بود و همه روزنامه نگاران منتظر تكذيب 

آن بودند، اما خبر تأييد و تئاتر و ســينماي ايران سوگوار يكي از 
چهره هاي فعال خود بين دهه 30تا 50شــد. بازيگري كه بازي 
اش در فيلم قيصر)1348( در نقش رحيــم آق منگل و ديالوگ 
معروفــش: »فرمون فرمون كــه مي گفتند اين بــود«، در ذهن 

عالقه مندان سينماي ايران هميشگي است.
غالمرضا سركوب، متولد اصفهان اســت، فعاليت هنري خود را 
در دهه 30با بازيگري در تئاتر ســپاهان كــه از كانون هاي اصلي 
نمايش در شــهر اصفهان بود آغــاز كرد. چهره، انــدام و صداي 
مناســب، ســركوب را به بازيگري غريزي براي نقش هاي منفي 
تبديل كرد. درحالي كه تهيه كنندگان ســينماي ايران در اوايل 
دهه 40بعد از نعمت اهلل پيشوائيان،اكبر هاشمي و جمشيد مهرداد 
دنبال چهره هاي تازه اي براي ايفاي نقش هاي رايج در فيلم هاي 
فارســي بودند، ســركوب را براي بازي نقش هاي منفي انتخاب 
كردند. او بازي در فيلم هاي ايرانی را با فيلم الشــخور ها)1342( 
ساخته عزيز اهلل رفيعي آغاز كرد. تداوم حضور سركوب در فيلم هاي 
ايراني اغلب در نقش  هاي منفي تا سال 1357ادامه داشت. 2 فيلم 
غريب)1352( و خان نايب)1356( فيلم هايي بودند كه سركوب 
عالوه بر بازيگري، تهيه كننده و كارگردان آنها بود. او عالوه بر اين 
دو فيلم، فيلم هاي جدال در كوير )1351( ساخته داوود مالپور و 
سرخپوست ها)1357( ساخته محمود لطفي را نيز تهيه  كرده است. 
سركوب پس از انقالب به اروپا مهاجرت كرد و بيشتر به  كار تئاتر 
پرداخت. همسر غالمرضا سركوب سيمين جاللوند)سركوب( از 

گويندگان شناخته شده صنعت دوبله ايران است.

سينما

خيزبلندنتفليكسبراياسكار2021
اسكار 2021نه تنها از نظر شــيوه برگزاري، بلكه از نظر شيوه نمايش 
و انتخاب فيلم ها، اســكار متفاوتي خواهد بود. به دليل تداوم شيوع 
كرونا در اين دوره و ادامه تعطيلي ســالن هاي ســينما در بسياري از 
نقاط دنيا و عدم امكان اكران سينمايي بسياري از فيلم هاي مطرح و 
بزرگ، آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي با تغيير قواعد جاري خود، 
امكان بررســي و انتخاب فيلم هايي را كه به صورت آنالين و از طريق 
پلتفرم هاي اينترنتي نمايش داده مي شــوند، براي حضور در مراسم 
جوايز اسكار 2021 فراهم كرده اســت. به اين ترتيب، امكان حضور 
پررنگ تر كمپاني هاي سازنده فيلم نظير نتفليكس كه اغلب فيلم هاي 
خود را در شبكه هاي اينترنتي و به صورت برخط اكران مي كنند، در 
اين دوره از مراسم اسكار فراهم آمده است. فيلم هاي »مانك«، »دادگاه 
شيكاگو 7«، »بلك باتم ما ريني«، »زندگي پيش رو« و »5هم خون«، 
ازجمله فيلم هاي نتفليكس هستند كه امكان انتخابشان براي حضور 
در رشته هاي اصلي اسكار وجود دارد. از آنجايي كه پيش تر به تفصيل 
به اين فيلم ها پرداخته ايم، در اين مطلب به تعداد ديگري از فيلم هاي 
مهم نتفليكس، با اســتناد به گزارش اسكرين رنت خواهيم پرداخت. 
نكته مهم و مشــترك درباره اين فيلم ها اين است كه به احتمال زياد 
از انتخاب هاي اصلي آكادمي علوم و هنرهاي ســينمايي براي اسكار 
2021خواهند بود و حتي احتمال مي رود اين فيلم ها بتوانند از شانس 

دريافت جايزه در رشته هاي اصلي اسكار برخوردار باشند.

آسماننيمهشب
»آسمان نيمه شب« ازجمله فيلم هايي است كه كمتر در رسانه ها به 
آن پرداخته شده اســت، اما حضور جورج كلوني به عنوان كارگردان 
و بازيگر در اين فيلم و داســتان جذاب آن باعث شــده تا بسياري از 
منتقدان »آسمان نيمه شب« را از هم اكنون به عنوان يكي از نامزدهاي 
نهايي تعدادي از بخش هاي اصلي جايزه اسكار 2021تلقي كنند. اين 
فيلم داستان دانشمندي را روايت مي كند كه قصد دارد به تعدادي از 
فضانوردان نسبت به وضعيت ناگوار زندگي روي كره زمين هشدار دهد. 
او همچنين با يك دختر گمشده آشنا مي شود و مسئوليت نگهداري 
از وي را بر عهده مي گيرد. فيلم»آسمان نيمه شب« با اقتباس از كتاب 
»صبح بخير، نيمه شب« اثر »ليلي بروك دالتون« ساخته شده است.

ديكجانسونمردهاست
يكي از عرصه هايي كه نتفليكس همواره در آن قوي ظاهر شده، عرصه 
ساخت فيلم هاي مستند اســت. نتفليكس كه تا كنون آثار زيادي در 
زمينه وقايع جنجالــي، فيلم هاي زندگينامه اي و تاريخي ســاخته 
است، امسال نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و 30فيلم مستند توسط 
اين كمپاني ساخته شــده و آماده عرضه به بازاراست. مستند »ديك 
جانسون مرده است« هم اكنون به عنوان يكي از نامزدهاي حاضر در 
رشته بهترين مستند از ســوي اعضاي آكادمي اسكار انتخاب شده و 
نتفليكس نيز براي برنده شــدن اين فيلم كارزار ويژه اي راه انداخته 
است. كريستن جانسون اين مستند را كارگرداني كرده است. مستند 
»ديك جانسون مرده اســت« بر زندگي پدر كريستن كه از بيماري 
فراموشي رنج مي برد، متمركز است. در اين مستند، كريستن جانسون 
به پدرش ديك جانسون كمك مي كند تا ســناريوهاي مرگ آفرين 
متفاوتي را اجرا كند. منتقدان در سايت »روتن توميتوز« به اين فيلم 

100درصد امتياز داده اند.

هيلبيليالگي
»هيل بيلي الگي« فيلمي است به كارگرداني ران هاوارد كه با اقتباس 
از نمايشنامه اي اثر ونسا تيلور ساخته شده است. اين نمايشنامه نيز 
خود اقتباسي است از كتابي در قالب خاطره نگاري به همين نام، اثر دي 
جي ونس. در اين فيلم ايمي آدامز و گلن كلوز نقش آفريني كرده اند. 
اين فيلم به داســتان دي جي ونس، دانشجوي دانشگاه ييل در دوره 
نوجواني و جواني اش و ارتباط وي با مادربــزرگ و مادرش در زمان 
بازگشت به اوهايو براي رسيدگي به يك وضعيت اضطراري خانوادگي 
مي پردازد. بازي  تعدادی از بازيگران اين فيلــم ازجمله گلن كلوز از 
سوي منتقدان مورد تحسين قرار گرفته است و گلن كلوز در مراسم 
گلدن گلوب 2020به دليل ايفاي نقش در »هيل بيلي الگي« در رشته 

بهترين بازيگر مكمل زن، كانديداي دريافت جايزه شده بود.

  دوران طاليي نقد فيلم مدت هاست 
كه سپري شــده و نام منتقدان ديگر سينما

درخشــش مجذوب كننده سابق را 
ندارد. تعدد رسانه هاي آنالين و مكتوب باعث شده 
افراد زيادي بدون آنكه آشــنايي چندانــي با ابعاد 
مختلف ســينماـ  ازجملــه تاريخ ســينما، فنون 
فيلمســازي، تئوري هاي فيلــم و در كل مطالعات 
سينماييـ  داشته باشــند، وارد كار شوند و به تهيه 
مطالبــي همچون گــزارش روند توليــد فيلم ها و 
گفت وگوهاي ساده و تخت با سينماگران بپردازند. 
اگر نثر بي مايه، اطالعــات كم يا ناقص و ذوق زدگي 
اين جماعت را ناديده بگيريم، تا اينجاي كار مشكلي 
نيست اما مشكل از جايي آغاز مي شود كه اين افراد 
در قامت منتقد سينما درباره كيفيت فيلم ها داوري 
مي كنند و سليقه سطحي و نازل و تعليم نديده شان 
را مالك درك و دريافت فيلم ها قرار مي دهند. در اين 
وضعيت، طبيعي است كســي كه صاحب انديشه و 
نگاه نيست و تنها به مطرح شــدن نام خود و بهبود 
وضعيت شخصي اش مي انديشــد، ابايي از قضاوت 
نادرست و تبليغ منافع عده اي خاص نداشته باشد. 
در همين جشنواره اخير، حجم اظهارنظرهاي مثبت 
درباره فيلم هايي كه كيفيت بااليي نداشتند آنقدر 
زياد بود كه نارضايتي برخي از چهره هاي قديمي نقد 
فيلم را به دنبال داشت. اما چرا اوضاع نقد فيلم به اين 
روز افتاده كه بايد به ستايش ها و تمجيدها از فيلم ها 
به ديده ترديد نگريست و علت آن را در جايي خارج 

از فيلم ها جســت وجو كرد؟ در دوره اي كه درباره 
جريان پول هاي مشكوك در سينما كمتر ترديدي 
وجود دارد، آيا مي توان اين مسئله را درباره فضاي 
نقد فيلم هم صادق دانســت؟ اظهارنظرهاي مثبت 
درباره فيلم ها صرفا از روي كم دانشــي و آشــنايي 
نداشتن با اصول نقد فيلم و سينماست يا پاي مسائل 
ديگري هــم در ميــان اســت؟ در ايــن گزارش 

كوشيده ايم جواب اين سؤاالت را بيابيم.

گزارشاقليت
در يكي از مهم ترين واكنش ها بــه وضعيت نقد و 
انتقاد در جشــنواره فيلم فجر، نيما حسني نسب، 
منتقد ســينما، متني در صفحه اينســتاگرامش 
منتشــر كرد كه در بخشــي از آن آمده: »... يك 
تحقيق و آمار دقيق از گفته ها و نوشته هاي فرغوني 
درباره 16 فيلم امســال همه چيز را روشن خواهد 
كرد و محصول و گزارش اين جســت و  جو و نتايج 
آن، مجلس ختم و سنگ قبري براي نقد و رسانه و 
استقالل رأي در آستانه قرن جديد است؛  »گزارش 
اقليت« و رســواكننده و مايه شرمساري رسانه ها 
و نام هاي واقعي يا جعلــي و بنگاه ها و دكان هاي 
نقد و نظرات كارت به كارتــي... متن ها و گفته ها 
و ســتاره باران هاي ناشــي از حقارت و عشق به 
سلبريتي ها يا پول پاشي طي اين 10 روز را به دقت 
جمع آوري كرده ام و فقــط انگيزه و فرصت و البته 
اعصاب پوالدين الزم اســت تا رسيدن به خروجي 
نهايي  تا تهيه گزارش و جدول و آماِر يك رسوايي 
بزرگ با حسني نسب تماس گرفتيم تا ببينيم او چه 
چيزي درباره نقدهاي منتشر شــده در جشنواره 

فجر مي داند كه او را چنين برآشفته كرده است. اما 
حسني نسب عالقه اي به صحبت كردن در اين باره 
نداشت و به اين ترتيب همه چيز موكول مي شود به 
زماني كه اين منتقد ســينما نتايج بررسي خود را 
منتشر كند. ولي آنچه مشخص است اين است كه 
با انجام يك كار آماري مي توان ميزان واكنش هاي 
مثبت و منفي به فيلم هاي امســال جشــنواره را 
محاسبه كرد. اما چرا چنين آمارگيري و محاسبه اي 
را نبايد نهادي مثــل انجمن صنفــي منتقدان و 
نويسندگان خانه ســينما انجام دهد كه در حدود 
500عضو دارد؟ براي يافتن پاســخ اين سؤال به 
ســراغ خســرو دهقان، رئيس انجمن منتقدان و 

نويسندگان سينمايي رفتيم.

انجمنمنتقدان؛صنفيمثلاصنافديگر
اوليــن موضوعي كه با خســرو دهقــان در ميان 
مي گذاريم فهرســت بلندباالي كســاني است كه 
عضو انجمن منتقدان و نويسندگان سينما هستند 
اما برخي  شان ساليان ســال است كه دست به قلم 
نبرده و نوشته اي منتشر نكرده اند. دهقان با تأييد 
اين موضــوع مي گويد: »انجمن منتقــدان از اين 
نظر مثل ساير صنوف خانه سينماست. در صنوف 

ديگر هم كساني عضويت دارند كه سال هاست كار 
نمي كنند و حتي شــايد روح شان هم خبر نداشته 
باشــد كه عضو صنف هســتند. ما بارهــا در خانه 
ســينما براي بازنگري در ايــن وضعيت گفت وگو 
كرده ايم اما چنين كاري در عمل بســيار ســخت 
است.« انتقادات حسني نســب را به وضعيت نقد 
فيلم با دهقان در ميــان مي گذاريم و او در جواب 
ما خيلي مختصر و مفيد به شــيوه خود مي گويد: 
»آيا آقاي حسني نسب نتايج بررسي خود را منتشر 
خواهند كرد و گفته هاي ايشان درباره انجام چنين 
تحقيقي به عينيت درمي آيد؟ به نظرم بســياري 
از اين انتقــادات در مرحله حرف باقــي مي ماند 
و تا چند وقــت ديگر فراموش مي شــود، ولي اگر 
ايشان چنين كاري انجام دهند، تحقيق بعدي در 
اين باره را من انجام خواهم داد.« دهقان در خاتمه 
مي افزايد: »دامن زدن به اين بحث ها در شــرايط 
فعلي كه سينماي ايران مشــكالت بسياري دارد، 

شايسته نيست.« 

زوالنقدفيلم
تنها حسني نســب نيســت كه به وضعيت نقد 
فيلم هاي جشنواره معترض است. چندي پيش، 

مصطفــي جاللي فخــر، منتقد ســينما، هم در 
واكنشي نوشته بود: »متأسفم كه سخن درستي  
است و روزبه روز اصالت نقد فيلم، بيشتر در سايه 
سود و رابطه قرار مي گيرد.« مهرزاد دانش، ديگر 
منتقد ســينما، نيز با زبان گزنده تري در توييتر 
نوشت: »جشــنواره فجر، فقط شــامل نمايش 
چند فيلم زير متوســط نبود. نمايشگاهي از انبوه 

نوشته هاي منحط به اسم نقد و تحليل بود.
 چنان بــراي آثــار آبدوغ خياري ســتايش نامه 
مي نويســند كه نمونــه اش در تاريخ بــراي آثار 
قله هايي همچون كوروساوا نوشــته نشده. براي 
اين نقدها، حاال نقد مي گيريد يا نسيه؟« حاال ورود 
افراد ناآشنا به اصول نقد و ســينما كه نه از فنون 
نوشتار باخبرند و نه فرم سينمايي را مي شناسند 
و فقط به دنبال كسب منفعت خودشان در سينما 
هستند، باعث بروز وضعيتي شــده كه بايد آن را 
زوال نقد فيلم در ايران قلمداد كرد. بي شــك در 
دوره اي كه ســينماي ايران حال خوشي ندارد، 
از دســت رفتن معيارهاي نقد، باعث ناسور شدن 
زخم هاي كهنه اين ســينما خواهد شــد و بايد 
منتظر بروز امــراض بيشــتري در پيكره نحيف 

آن باشيم.

 چرا نظرات مثبت درباره فيلم هاي جشنواره فجر 
با واكنش منفي بعضي منتقدان قديمي مواجه شد؟

نقد نقاد
ياوريگانه
روزنامه نگار

يادبود

از  روز  نخســتين  در 
سي وششمين جشــنواره موسيقي

موسيقي فجر، اجراي 5گروه 
موسيقي در فضاي مجازي پخش مي شود.

اجرا گروه هاي ايســتم، ســوييت براي 
قيچك و قانون و كوئينتت زهي رسپينا، 
دوئت ويــال مادلنــا )كشــور اتريش(، 

كوارتت زهي نماد و ژاو امروز )سه شــنبه 
28بهمن ماه( براســاس اعالم زمانبندي 
و در سايت هاي جشنواره موسيقي فجر، 
انجمن موســيقي ايران و تيــوال پخش 
مي شود. گروه هاي مختلف در ساعت هاي 
17، 18:30، 20، 21:30 و 23 به صورت 
آنالين اجراهايشان پخش مي شود. يكي 
از اجراهاي نخستين روز جشنواره اجرای 
گروه هنرهاي آييني ايســتم اســت كه 
هدفش احياي مراســم آييني كردهاي 

كرمانج بوده؛ اين گروه 20 سال است كه 
فعاليت دارند. كوراتت زهي رســپينا هم 
گروه ديگري اســت كه فعاليت خود را از 
4 سال گذشــته آغاز كرده و قرار است به 
سرپرستي بهزاد عبدي اجرا داشته باشد. 
در بخــش بين الملل نيز گروه اتريشــي 
اجراي خود را ساعت 20 دارد كه به گفته 
برگزاركنندگان اين دوره از جشــنواره، 
اجراي دوئــت ويــال مادلنــا به صورت 
اختصاصي براي جشــنواره ضبط شــده 
است. كوارتت زهي »نماد« به سرپرستي 
ستاره بهشــتي نيز در نخستين روز اجرا 
خواهد داشت. گروه ژاو، در سال 1390 و 
در پي گردهم آمدن چند دوست نوازنده و 
آهنگساز موسيقي و به منظور اجراي آثاري 
در زمينه  موســيقي ملي ايراني تأسيس 
شد. نخستين اجراي رسمي اين گروه در 

آبان ماه 1391 با اجراي آثاري از استادان 
بنــام، بيگجه خانــي، ورزنده و پشــنگ 
كامكار در دستگاه شور، در كنار آثاري به 
آهنگسازي سياوش كامكار  روي صحنه 
رفت. اين گروه به سرپرســتي سياووش 

كامكار اجرايشان پخش مي شود.
امســال بخش رقابتــي جايــزه باربد به 
جشنواره موسيقي فجر برگردانده شده كه 
شــامل  آلبوم ها و مجموعه هاي موسيقي 
مي شود؛ بر اين اســاس، در بخش رقابتي 
در 15بخش، آلبوم هاي منتشــر شــده 
ســال 96 تا 98 با 148 اثر مورد ارزيابي 
قرار گرفته و در نهايــت 52كار به صورت 
كانديــدا معرفي خواهند شــد. فراخوان 
بخش غيررقابتي نيز براي اجراي گروه ها 
اعالم شــد كه تعــدادي از گروه ها از بين 
شــركت كنندگان در فراخــوان انتخاب 

شــدند و گروه هايي به پيشــنهاد هيأت 
انتخاب آثار و گروه ها به جشنواره دعوت 
شــدند. اجراها در بخش هاي موســيقي 
دستگاهي، كالسيك، نواحي، بين الملل، 
اركسترها و استعدادهاي جوان است. در 
اين دوره مجموعا 57 اجرا و بالغ بر 1800 
دقيقه ضبط در تاالر رودكي  با حضور 464 
هنرمند داخلي و 11 هنرمند بين المللي 

صورت گرفته است.
در بخــش گروه هاي خارجــي، 6گروه از 
4كشور اتريش، آلمان، ايتاليا و كوبا در اين 

دوره از جشنواره اجرا مي كنند. 
تكنوازي ويلنســل مارتين ملندز از كوبا، 
دوئت سان موس)دونوزاي گيتار/ويلنسل 
از اتريــش، دوئت ويال مادلنــا )دونوازي 
آكاردئــون/ كالرينت/ ساكســيفون( از 
اتريش، تريوي جز فولبرشــت )سه نوازي 

ساكســيفون/آوا و الكتريــك/ گيتار( از 
آلمان، تكنوازي پيانو موريس ارنســت از 
آلمان و دوئت فراتــا دي پالما )دونوازي 
پيانو/ويولــن( از ايتاليــا اجراهاي بخش 
بين الملــل سي وششــمين جشــنواره 

موسيقي فجر هستند.
به گفته روابط عمومي جشنواره، اجراهاي 
گروه هاي ايستم، سوييت براي قيچك و 
قانون و كوئينتت زهي رســپينا، كوارتت 
زهي نماد و ژاو در تــاالر رودكي و دوئت 
ويال مادلنا در كشــور اتريش ضبط شده 

است.
 اجراهــاي سي وششــمين جشــنواره 
موســيقي فجر 28بهمن تا 4اســفند در 
 fajrmusicfestival.com، سايت هاي
nay.ir و tiwall.com به صــورت رايگان 

پخش مي شود.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

فرزانهابراهيمزاده
روزنامه نگار

آخرین نغمه گلنوش خالقي
 رهبر اركستري كه فرصت اجرا نيافت

نام گلنوش براي زني كه 17 دي ماه 1319 به دنيا 
آمده، آنچنان غريب اســت كه حركات دستان 
ظريف اما قدرتمند زني هماهنگ با نواي سازهاي 
اركستر بزرگي كه مي ناب را مي نواختند، ببيني، 
اما اين هر دو اگر با فاميل »خالقي« همراه شود، 
ديگر غريب نيســت. گلنــوش خالقي، دختر 
روح اهلل خالقي، يكي از 5 موسيقيدان صاحب نام 
معاصر و از نخستين رهبران اركستر در ايران، 
26 بهمن1399، يك ماه و چنــد روز بعد تولد 
80سالگي در بيمارستاني در آمريكا ساز و چوب 

رهبري اش را به زمين گذاشت و درگذشت.
گلنوش خالقي بعد از 80 ســال زندگي و بيش 
از 75 سال حضور فعال در زمينه موسيقي 26 
بهمن بعد از يك دوره طوالني بيماري درگذشت، 
اما نه تنها چون مهم تريــن تصاويري كه از او به 
يادگار مانده دختر نوجواني است كه روي پاي 
پدر هنرمندش نشسته، كه به خاطر تالشي كه 
براي رهبري اركستر و راه اندازي گروه كر زنان 
و بعدها ميراث موسيقي ملي و ميراث پدر خود 
كشــيد، نامش در تاريخ موسيقي معاصر ايران 
ثبت شد؛ هرچند كه ردي از نام او را در كتاب هاي 
تاريخ موسيقي كمتر مي شود پيدا كرد. هرچند 
بعد از انتشار خبر درگذشت خانم خالقي، حجم 
زيادي از اجراها و رهبري هاي او در اركستر در 

شبكه هاي مجازي منتشر شد.
گلنوش، تنهــا دختــر روح اهلل خالقي و ايران 
جهانسوز شاه بود و تنها فرزندش كه موسيقي 
را به صورت جدي دنبال كرد. او در سال1319 
در تهران به دنيا آمد. خالقي 2پسر به نام هاي 
فرهاد و فرخ داشــت، اما ميراث موسيقيايي 
خود را بــه گلنوش داد. هرچنــد كه گلنوش 
خالقي در طول همه ســال هاي فعاليتش در 
حوزه موســيقي سعي كرد بيشــتر از ميراث 
پدر دفاع كند و در خلق و كار هنري مستقل 
از او باشــد؛ اتفاقي كه از كودكي همراه او بود. 
با آنكه خالقي استاد بسياري از موسيقيدانان 
معاصر ايران است، اما گلنوش از سنين كودكي 
در كنار اســتاداني چون حســين صبا، جواد 

معروفي و درنهايــت امانويل مليك اصالنيان 
قرار گرفت.  ســاز اصلي او پيانو بود. او در سال 
1330 به هنرستان موسيقي ملي راه يافت و 
در سال 1338 با رتبه اول وارد هنرستان عالي 
موسيقي شد و پس از يك سال نيز ديپلم خود 
را با نمره عالي دريافت كرد و به عنوان دستيار 
اســتاد به تدريس پيانو پرداخت. او در ســال 
1341 براي ادامه تحصيــل به اتريش رفت و 
در آكادمي موتزارتئوم ســالزبورگ در رشته 
رهبري اركستر تحصيل كرد. در همين زمان 
بود كه بيماري پدر آغاز و بعد از دوره كوتاهي 
روح اهلل خالقي در 21 آبان 1344 درگذشت و 
در ظهيرالدوله به خاك ســپرده شد. گلنوش 
خالقي بعد از مرگ پدر بــه آمريكا رفت و در 
كالج اوبرين و بعدها دانشگاه ويسكانسين در 
شهر مديسون فوق ليسانس رهبري اركستر را 
دريافت كرد و در سال 1353 به ايران بازگشت 
و گروه كر بانوان را بــراي راديو تلويزيون ملي 
تشــكيل داد. اين گروه بعدها با گروه كر ملي 
همراه شد. او در آستانه انقالب به آمريكا رفت 
و در آنجا پژوهش ها و حفظ و احياي موسيقي 
ايراني را ادامه داد. او در ســال 69 همزمان با 
بيست وپنجمين سالگرد فوت پدر به ايران آمد 
و همزمان با ضبط 2 آلبوم موسيقي با تنظيم 
خودش از كارهاي پدرش به اسم مي ناب قصد 
داشت اركستري را برگزار كند، اما اجازه رهبري 
به او ندادند. علت صادر نشدن اين مجوز اين بود 
كه زن نمي تواند رهبري اركستر بكند. بعد از 
اين، او از ايران رفت و در آمريكا ساكن شد. او 
در اين سال ها رابطه خود با اركسترهاي داخل 
ايران را قطع نكرده بود و در كنار آهنگسازي 
تــالش زيادي بــراي حفظ آثار پدر و ســاير 
موسيقيدانان شناخته شده چون كلنل وزيري 
انجام داد. از كارهاي او مي توان به قطعاتي هايي 
براي پيانو، پيانو و آواز، تنظيم ترانه هاي محلي 
براي پيانو، 2 آلبوم »مي ناب« –چندصدايي و 
اركستراسيون مجدد آثار روح اهلل خالقي، كتاب 
 اي ايران )يادنامه روح اهلل خالقي(، آثار روح اهلل 
خالقي )تصنيفــات و تنظيمــات(،  اي ايران 
)پارتيتور براي اركستر با تنظيم روح اهلل خالقي 

و گلنوش خالقي( نام برد.

آغاز اجراهاي مجازي
در نخستين روز از جشنواره موسيقي فجر، اجراهاي اتريش، 

موسيقي نواحي، دستگاهي و كالسيك پخش مي شود

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مهرزاددانشنيماحسنينسب خسرودهقانمصطفيجالليفخر
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كيوسك
 از ســال 2021تنها 6هفته 

گذشته اســت، اما از همين گزارش
حاال چشم انداز سال جديد 

براي اتحاديه اروپا تيره و تار است.
به گزارش سي ان ان، اين اتحاديه در طول 
حياتش بارها با بحران مواجه شده و با اين 
موضوع غريبه نيســت، اما شرايط در چند 
هفته اخير به گونه اي به هــم ريخته بوده 
كه توانايي هاي بروكســل )مقــر اتحاديه 
اروپا( براي رســيدن به جاه طلبي هايش با 

ترديدهايي بنيادين مواجه شده است.
اوضاع چنان خراب شده كه 2 نفر از مقامات 
ارشد اتحاديه،  به شدت تحت فشار هستند 
كه استعفا بدهند و ترديدها درباره كارايي 
بازوي اجرايي اتحاديه، كميسيون اروپا، اوج 

گرفته است.
جدي ترين مشــكل، رســوايي واكســن 
كروناســت. در اوايل همه گيري، بروكسل 
متوجه شــد كه حمله براي خريد واكسن 
نتيجه اي جز اين نخواهد داشت كه اعضاي 
ثروتمند براي خودشان واكسن انبار كنند 
و اعضاي فقيرتر چشم انتظار خيريه باشند. 
اتحاديــه وارد عمل شــد و قراردادهايي با 

قيمت مناسبت با توليدكنندگان بست.
همه از اين شــرايط راضي بودند تا اينكه 
انگليس با ســرعتي باالتر از اتحاديه اروپا 
واكسيناسيون را شروع كرد. كميسيون اروپا 
براي رسيدگي به اين وضعيت اعالم كرد كه 
با سياستگذاري جديد، مرز جزيره ايرلند را 
دوباره ايجاد خواهد كرد و خطر شروع مجدد 
درگيري هــاي فرقه اي را به جــان خريد. 
كشورهاي عضو، از اينكه با آنها در اين باره 
مشورت نشــده بود به شــدت خشمگين 
شــدند. اتحاديه اروپا كه عمال مي خواست 
جريان صادرات به انگليــس را دچار وقفه 
كند و ســرعت واكسيناســيون خود را به 
انگليــس نزديك كند تا افــكار عمومي را 
اقناع كند، در نهايت از اين تصميم برگشت، 
اما ضربه زيادي به قــدرت و قاطعيت آن 

وارد شد.
اورسوال فون در لين، رئيس كميسيون اروپا 
هم هفته گذشــته به خاطر همين مسئله 
به پارلمان اروپا احضار شد تا توضيحاتش 
را ارائــه بدهد و بارها از او خواســته شــد 
استعفا بدهد. او اعتراف كرد كه اتحاديه در 
استراتژي هايش براي تامين واكسن دچار 
اشتباه بوده و به خاطر ايده مرز هم به شدت 

عذرخواهي كرد.

در سياست خارجي هم اوضاع بحراني است؛ 
جوزپ بورل، مسئول ارشد سياست خارجي 
اروپا هم بعد از سفر فاجعه بارش به مسكو با 
درخواست هاي استعفا مواجه است.  او در 
يك كنفرانس مطبوعاتي به شدت از سوي 
سرگئي الوروف  تحقير شد و به منتقداني 
كه گفته بودند اصال به صالح نيست بعد از 
محكوميت الكســي ناوالني منتقد  دولت 
پوتين به حبس، چنين سفري انجام شود، 

بهانه هاي بيشتري براي حمله داد.
الوروف در اين سفر، مهارتش در بازي هاي 
رســانه اي را به اوج رســاند و از ســؤاالت 
خبرنگاران استفاده كرد تا اروپا را »شريكي 
غيرقابل اتكا« بخواند. اين كار، فشــارها را 

روي بورل زياد كرد.
كميســيون اروپا همچنين به خاطر اينكه 
نمي تواند از دمكراسي در كشورهاي عضو 
دفاع كند تحت فشــار اســت. نمونه اش 
هــم تعطيلي يــك راديوي مســتقل در 
مجارستان، به خاطر فشــار حزب ويكتور 
اوربان نخست وزير دست راستي اين كشور 
است. كميسيونر حقوق بشر اروپا فقط در 
توييتر اين اقدام را تقبيح كرده اســت اما 
منتقدان مي گويند: نمي تــوان با رهبران 

اقتدارگرا از طريق توييتر مقابله كرد.
كميسيون ضعيف به معناي اتحاديه ضعيف 
است. اين نهاد به صورت سنتي مسئول امور 

بوروكراتيك اتحاديه اروپاســت، اما اخيرا 
سياسي شده است.

ســوفي ود، نماينده هلندي پارلمان اروپا 
گفته اســت: »قدرت مســخ كننده است. 
كميســيون طوري رفتار مي كند كه انگار 
يك دولت اســت و وقتي هم كه اشــتباه 
مي كند، پارلمان نمي تواند آن  را مســئول 
معرفي كند. نمونه اخيرش هم فون درلين 
و بورل هســتند كه هيچ اتفــاق خاصي 

نيفتاد.«
در مسئله واكسن، كميسيون البته قرباني 
ناكارآمدي دولت هاي عضو هم شده است 
و وقتي كه اوضاع به خوبي پيش نمي رود، 
به صورت ســنتي مورد هــدف انتقادهاي 

كشورهاي عضو قرار مي گيرد.
يك مشــكل فعلي رهبري كميســيون، 
يعني شــخص خانم فون در لين اين است 
كه نزديكــي زيادي به صــدر اعظم آلمان 
آنگال مركل و رئيس جمهور فرانسه امانوئل 
مكــرون دارد. او همچنين بــا تنها 9رأي 
بيشــتر، آن هم آراي اعضــاي نزديك به 
نخست وزير مجارســتان، برنده رقابت اين 
كرسي شد؛ بنابراين منتقدانش معتقدند 
وقتي كه پاي فرانسه، آلمان و مجارستان در 

ميان باشد، اصال نمي تواند بي طرف باشد.
ديگر مشكل ساختاري اتحاديه اين است 
كه كميســيون به شدت به شــوراي اروپا 

نزديك اســت. اين مســئله، براي آنها كه 
معتقدند شــوراي اروپا بايد مستقل عمل 
كند قابل قبول نيســت. شــوراي اروپايي 
نهادي متشكل از تمامي كشورهاي عضو و 
رئيس كميسيون اروپاست كه سياست هاي 
كلي و اولويت هاي اتحاديه اروپا را مشخص 

مي كند.
مشكل بسيار بزرگ در شوراي اتحاديه اروپا 
اين است كه معموال حرف آخر را كشورهاي 
ثروتمند مي زنند. دانيل كلمان، محقق امور 
اتحاديه اروپا گفته است: »وقتي كه يونان به 
وام نياز داشت، آلمان بر رياضت اقتصادي 
تأكيد داشــت و در سياســت خارجي هم 
اولويت هاي اقتصادي آلمان و فرانسه است  
كه موضع گيري درباره نقض حقوق بشر در 

چين را شكل مي دهد.« 
ديگر مشكل اين شــورا اين است كه به 
تك تك اعضا اين قــدرت را مي دهد تا 
سياست هايي كه دوست ندارند را عمال 
خفه كنند. يــك مورد بــارز، حق رأي 
اعضاســت. مجارســتان، تحت رهبري 
ويكتور اوربان، در ســال هاي اخير عمال 
عليه دمكراســي و حقوق بشر فعاليت 
كرده اســت. اما اتحاديه اروپا، هيچ ابزار 
مناسبي براي مقابله با اين كشور ندارد. 
رأي عليه يك عضو هــم بايد با موافقت 
همه اعضا مواجه باشد اما در اين مورد، 
مجارستان و لهستان توافق كرده اند كه 
در چنين راي گيري هايي هواي همديگر 

را داشته باشند.
در مورد قطع بودجه  كه مي تواند يك ابزار 
براي تنبيه مجارستان باشد، اين كميسيون 
است كه بايد تصميم بگيرد اما كميسيون 
داوطلبانه،  مســئوليتش را در اين مورد به 
شوراي اروپا داده اســت تا قدرت هاي برتر 

اروپا، براساس منافع خود تصميم بگيرند.
از نظر ناظران خارجــي، اتحاديه اروپا نماد 
اتحاد بعد از قرن ها تقابل اســت اما آنهايي 
كه از نزديك به آن نگاه كرده اند معتقدند 
اتحاديه اروپا به خاطر تنــازع داخلي براي 
قدرت، جلوي خود را براي تبديل شدن به 
يك قدرت جهاني واقعي در قرن بيست و 

يكم مي گيرد.
وقتي كه اين اتحاديه بيشــتر از هر زمان 
ديگري نياز دارد تا بــه بحران هاي داخلي 
رســيدگي كند و به مسير درست برگردد، 
به سختي مي توان گفت كه چه كسي رهبر 

واقعي آن است.

اتحاديه بحران
 اتحاديه اروپا رهبري منسجمي

 براي عبور از بحران های تاريخی خود ندارد

روزنامــه 8 صبح چاپ كابــل، حادثه انفجار 
تانكرهاي ســوخت در مرز افغانستان و ايران 
را »فاجعه اي بزرگ« خوانده كه علت آن ريشه 
در فساد موجود در گمرك مركزي افغانستان 
دارد. اين روزنامه به نقل از رانندگان آســيب 
ديده در اين انفجار نوشته است: پس از آغاز 
آتش سوزی، ســربازان گمرك اجازه خروج 
كاميون ها را ندادند و با شــليک گلوله، مانع 

خروج از محل آتش سوزی شدند.

روزنامه يو اس اي  تودي ]آمريكا[

روزنامه 8 صبح ]افغانستان[

آمريكا بعد از تبرئه ترامپ

آتش به جان اسالم قلعه

يو اس اي  تودي نوشــته كه اگرچه جو بايدن با 
اختالف 7ميليــون رأي رئيس جمهور آمريكا 
شد، اما همچنان سايه ســنيگن ترامپ بر سر 
صحنه سياســي آمريكا و حزب جمهوريخواه 

حس مي شود.

اورسوال فون در لين، رئيس كميسيون اروپا، براي استعفا به شدت تحت فشار است

كارلــوس منم، رئيس جمهــور اســبق آرژانتين و 
مهم ترين سياستمدار اين كشور طي دوران معاصر، 
روز گذشته در 90سالگي درگذشــت. منم را معمار 
اقتصاد نوين آرژانتين مي نامنــد؛ مردي كه ابرتورم 
اين كشور)4900درصد( در دهه 1980را براي هميشه 
مهار كرد، اما در عين حال ميراثي سنگين از بدهي هاي 
خارجي از خود برجاي گذاشت. او در طول سال هاي 
دهه 1920 رهبري كشــورش را برعهده داشــت و با 
بازگرداندن آرژانتين به اردوگاه دوســتان آمريكا، 

سرنوشت اين كشور را براي هميشه تغيير داد.
كارلوس منم فرزند خانواده اي مهاجر و اهل سوريه)شهر 
يبرود( بود كه در دهه20 ميالدي، كشورشــان را به 
مقصد آرژانتين ترك كرده بودند. او سنين كودكي و 
جواني خود را در محيط زندگي مهاجران با تعليمات 
اســالمي گذراند اما در ادامه، به دليل محدوديت هاي 
موجود در قانون اساسي آرژانتين براي فعاليت سياسي 
اقليت هاي ديني، به مسيحيت كاتوليک گرويد. منم 
عضو حزب عدالت بود و از سياست هاي اين حزب عليه 
نظاميان حاكم بر آرژانتين حمايت مي كرد. او در سال 
1973)43سالگي( به عنوان فرماندار الريوخا انتخاب 
شد؛ انتخابي كه استعداد و توانايي هاي منم در حوزه 
مديريت را براي نخستين بار به نمايش گذاشت. اگرچه 
كارنامه او در اداره الريوخا بسيار موفق ارزيابي مي شود 
اما منم تنها 3سال بعد در پي كودتاي مجدد نظاميان از 

منصب خود بركنار و روانه زندان شد. 
ارتباطات سياســي منم در دوران 7ساله زندان، او را 
به يكي از شخصيت هاي برجسته حزب تبديل كرد؛ 
به گونه اي كه با بازگشت دمكراسي و آزادي زندانيان، 
بالفاصله به عنوان فرماندار الريوخا انتخاب شد و تنها 
6سال بعد، با شــركت در انتخابات 1989 توانست به 

منصب رياست جمهوري آرژانتين دست يابد.

گشايش اقتصادي و عبور از بحران
منم در حالي هدايت سكان آرژانتين را برعهده گرفت 
كه اقتصاد اين كشــور دچار فروپاشي شده بود. او در 
نخستين گام، زمينه را براي ورود سرمايه هاي خارجي 
به آرژانتين مهيا كرده و شركت هاي بزرگ دولتي نظير 
بنادر، خطوط هواپيمايي، صنايع فوالد، پســت و... را 
به مدت دست كم 10ســال در اختيار بخش خصوصي 
قرار داد. بدون شک چنين اقداماتي در اقتصاد بسته 

آرژانتين و با توجه به نفوذ گسترده نظاميان كار 
آساني نبود؛ اما موفقيت كارلوس منم باعث شد 
ابرتورم دهه80 به تدريج مهار شده و ثبات به 
اقتصاد آرژانتين بازگردد. آرژانتين در دوران 
منم به موازات اصالحات اقتصادي شــاهد 

مجموعه اي از چرخش هاي سياســي 
بود كه به كلي موقعيت اين كشــور 
در آمريكاي جنوبي را تغيير داد؛ 

ازجمله تقويت روابط با آمريكا، 
پايان وضعيت تخاصم با انگليس 

پس از درگيري هاي نظامي بر ســر جزاير فالكلند و 
البته خروج از جنبش عدم تعهد. او همچنين در اين 
ســال ها پول ملي آرژانتين را از آسترال به پزو تغيير 
داد و ارز جديد را به دالر آمريكا پيوند زد. اين تغيير با 
مجموعه اي از اصالحات در ادارات و شركت هاي دولتي 
همراه بود و زمينه را براي ورود گسترده سرمايه هاي 
آمريكايي به اين كشــور فراهم كــرد؛ امري كه در 
توســعه اقتصادي آرژانتين طي دهه90 نقش بزرگي 
داشت. موفقيت چشمگير اصالحات اقتصادي، منم و 
هوادارانش را تشويق كرد تا با اصالح قانون اساسي، 
مقدمات دور دوم رياســت جمهوري او را مهيا كنند؛ 
به اين ترتيب كارلوس منم، نخســتين رئيس جمهور 
آرژانتين بود كه 2دوره پياپي)از 1989 تا 1999( در راس 
قدرت باقي ماند. منم منتقداني هم داشت؛ اتحاديه هاي 
چپ كارگري كه شرايط جديد را به دليل تشديد فاصله 
طبقاتي، افزايش بيكاري و تراكم بدهي هاي خارجي به 
ضرر خود مي دانستند. در سال هاي پاياني دولت دوم 
منم، بار ديگر نشانه هاي ركود اقتصادي در آرژانتين 
نمايان شد؛ ركودي كه ريشه در كسري بودجه دولت و 

ناتواني از پرداخت بدهي هاي خارجي داشت.

انفجارهاي آرژانتين
بدون شــک نام و هويت بين المللــي كارلوس منم 
با 2انفجــار در آرژانتين طي ســال هاي دهه90 گره 
خورده است؛ انفجار ســفارت رژيم صهيونيستي در 
بوينس آيرس در ســال 1992 با 29كشته)اكثرا اتباع 
آرژانتين( و انفجار پرتلفات مركز آميا با 85كشــته و 
300زخمي كه تخريب كامل مركز 7طبقه اي يهوديان 
آرژانتين را به دنبال داشت. منم طي سال هاي گذشته 
همواره از سوي دولت و رســانه هاي اسرائيلي متهم 
بوده كه در پرونده انفجار ســفارت كوتاهي كرده و از 
ســوي ديگر، براي تبرئه متهمان پرونده انفجار آميا 
نيز مداخله غيرقانوني داشته است. البته منم در تمام 
دادگاه هاي برگزارشده براي بررسي اين اتهامات بي گناه 

شناخته شد.
 

مصالحه با ارتش و عفو كودتاچيان
منم تا پيش از رياســت جمهوري به عنــوان يكي از 
منتقدان سرسخت نظاميان بود، اما پس از به قدرت 
رسيدن در جهت مصالحه با آنها حركت كرد. 
مهم ترين گام او در اين مسير نيز معافيت 
نظاميان دخيل در كودتا از تحقيقات 
قضايي و محاكمه بود؛ نظامياني كه در 
جريان كودتاي سال1976 ده ها هزار  
جوان، دانشجو و فعال سياسي مخالف 
را به قتل رســاندند. او در پاسخ 
به منتقدان گفته بود: بدون 
رضايت نظاميــان هرگز 
امكان بازگشت ثبات به 

آرژانتين وجود نداشت.

كارلوس منم؛ معمار اقتصاد نوين آرژانتين
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آرزويپرواز
نويد برهانزهــي، فعــال توييتري 
با انتشــار اين عكس نوشت: حامد، 
نوجوان معلول چابهاري ســاكن در 
شهرستان آبيك قزوين آرزو داشت 
كه با لباس نظامي و بــا بالگرد پرواز 
كند. او با كمك پرسنل پايگاه شهيد 
اميني هوانيروز ارتش در شهرستان 

آبيك به آرزوي خود رسيد.

درحاشيهدوچرخهسواريزنان
اخيرا يكي از مسئوالن اصفهاني گفته 
بود از وضعيت دوچرخه سواري زنان 

در شهر جانش به لب رسيده است.
اين در حالی اســت كــه در روزهای 
اخير تصاويری از دوچرخه ســواری 
زنان در شبكه های اجتماعی منتشر 

شده است.
يكی از كاربران  در توييتر در اين باره 

نوشت:
اينجا انزلي اســت؛ زنان دوچرخه ســوار، چه براي ورزش، چه به عنوان وســيله 
حمل ونقل، روزانه در شهر تردد مي كنند. كسي هم با ديدن شان به خشم نمي آيد!

 نگاه به دوچرخه سواري زنان  در اكثر نقاط كشور عادي است و بي عيب! منتقدان 
دوچرخه سواري زنان، خشم شان را مثال براي آمار فقر زنان و مردان بگذارند.

بزرگعلوي
پيونــد زدن روايــت بــه رويداد هاي 
اجتماعــي يكي از عناصري اســت كه 
داستان نويســان واقع گرا و بــه قولي 
رئاليســت عرصه ادبيات هر كشوري به 
خوبــي از عهده آن بــر مي آيند. بزرگ 
علوي در كنار صــادق هدايت و صادق 
چوبك پدران اين نوع داستان نويســي 

در ايران هستند. بزرگ علوي كه  زاده سال 1282خورشــيدي در تهران بود به 
واسطه مشروطه خواه بودن پدرش پس از چندي كه به مسائل روانشناختي توجه 
داشت اندك اندك روي مشكالت و مسائل توده متمركز شد و آن را از نزديك رصد 
 كرد. همين فراز و فرود ها باعث شد آثار داستاني بزرگ علوي را در 3دوره تا حدي 
متفاوت مورد بررسي قرار مي دهند. نخســتين دوره تا1320را در برمي گيرد كه 
عالقه نويسنده به طرح مســائل ژرف رواني و پيروي از شيوه نويسندگاني چون 
»آرتور شينسلر« و »اشتفان تسوايك« آشكار است. اثر نمونه اين دوره مجموعه 
داستان چمدان است. دوره دوم از 1320تا1332 است كه وي آثاري را به عنوان 
نويسنده اي متعهد مي نويسد. در اين دوره بزرگ علوي به استقالل هنري مي رسد 
و داستان هايي مي آفريند كه از نظر محتوا و ساختار نو هستند. در اين آثار، ديگر از 
آدم هاي سودايي و روان نژند گذشته اثري نيست بلكه بيشتر قهرمانان او افرادي 
دلير و تسليم ناپذيرند كه عليه بي عدالتي هاي اجتماعي دست به مبارزه مي زنند. 
اثر نمونه اين دوره داستان گيله مرد اســت. دوره سوم زماني را در بر مي گيرد كه 
بزرگ علوي دور از ايران و زندگي در آلمان مي نويسد. در اين دوره وي سرخورده 
از دگرگوني هاي سياســي، داستان هايي مي نويســد كه در آنها بيشتر زندگي و 

سرنوشت فراريان سياسي وصف مي شود.
ســيد مجتبي آقابزرگ علــوي )زاده 13بهمــن1283، تهران – درگذشــته 
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در مرور خاطرات، عكس ها ما را به سال ها 
پيش ارجاع مي دهند. روزگاري كه امروز 

نبوده و لحظاتش به گونه اي ديگر 
سپري  شده است. با مشاهده 

اين عكس هــا، به خاطراتي 
مي رسيم كه توانسته اند 
در برابــر گــذر زمان 
مقاومت كند. براي من 

و تو اين عكس ها، اين تصاوير، يادها را مي سازند و يادها 
گاه به خوشي مي آيند و گاه تلخ و غمبار هستند. ما يادها 
را اما محض خوشي يا غمشان، به خاطر نمي آوريم. يادها، 
زمان را از ابديت محتوم خود جدا مي كنند. چنين است 
كه وقتي در تصويري از 10سال پيش، تهران را مي بيني 
كه خيابان هايش را سراسر برف گرفته است، آن تصوير به 
امروز مي رسد، به زمان حال و لحظه اي از ژرفاي خود، از 
غباري كه بر آن عكس نشسته جا مي شود و مورد سنجش 

قرار مي گيرد.
مثاًل من به ياد مي آورم كه 10سال پيش، صبح زود راهي 
محل كار شده ام. در را كه باز كرده ام، خيابان سفيد بوده، 
درختان ســفيد بوده اند و تا چشــم كار مي كرده جهان 
سفيد بوده است. 10سال پيش، روي برف ها راه رفته ام، 
چتر نداشته ام. نرســيده به محل كار ايســتاده ام رو به 
جهان ســفيد و عكس  گرفته ام تا يــادم بماند كه روزي 
روزگاري تهران برف داشت، زمســتان داشت، بيماري 
نداشت و همه  چيز آســان تر از امروز بود. 10سال يعني 
هزار ســال پيش، يعني زماني در گــذر و خاطراتي كه 
به ياد آورده نمي شــود و عكس هايي كــه روزي به مدد 
همين تلفن ها ثبت شــده تا حافظه گريزان ما به ديدن 
اين تصاوير جايي از رفتن باز بماند و ســوداي يادآوري 
به سرش بزند و ما رخدادهاي گذشــته و خاطراتمان را 
 بازسازي كنيم. شهرمان را در گذر زمان بسنجيم و تحليل 

كنيم.
»ارنستو ساباتو« نويسنده آرژانتيني در كتاب » قهرمانان 
و گورها« به درستي اين وجه از قدرت خاطره را برايمان 
روايت مي كند و مي نويســد:» خاطره چيزي اســت كه 
در برابر گذر زمان و قدرت ويرانســاز آن مقابله مي كند؛ 
چيزي است همچون شــكلي كه ابديت مي تواند در سير 
بي منتهايش به خود بگيرد. و هر چند ما )خودآگاهي مان، 
احساساتمان، تجربه مان از بي رحمي ها( طي سال ها مدام 
تغيير مي كنند، هر چند پوستمان و چروك هاي صورتمان 
گواه و شاهدي بر اين گذشت زمان هستند. چيزي در ما، 
در ژرفاي وجودمان، در بخش هاي تاريك آن هست كه با 
چنگ و دندان به كودكي و گذشته ما چسبيده است، و نيز 
به مردم و سرزمين زادبومي مان، به سنت و روياهايمان كه 
به نظر مي  رسد در برابر اين فرايند غمبار مقاومت مي كند: 
خاطره، خاطره اسرارآميز خودمان، آنچه هستيم و آنچه 
بوده ايم.)بي  آن همه  چيز چه هولنــاك بود! برونو پيش 
خود چنين گفت.( كساني كه آن را به طور كامل از دست 
داده اند، گويي در انفجار هراســناكي كه آن مناطق ژرف 
را به طور كامل از بين برده است، اين افراد چيزي نيستند 
جز برگ هاي آسيب پذير، لرزان و بســيار سبكي كه باد 

خشمگين و بي احساس زمان آنها را با خود مي برد.«
شهر بستري است براي يادآوري خاطرات. اين يادآوري 

وابسته به مكان هاست. 
مكان هايي كه رويدادها و رخدادها در آن شكل گرفته اند. 
هر مكاني كه ما از آن خاطره داريم، بســتري است براي 
آنكه زمان در آنجا به عقب بازگردد. هر بازگشتي در زمان، 
جســتن واقعيتي اســت كه بعدها در ما تأثيراتي نهاده 
اســت. تأثيراتي كه مي توان آن را خوش داشت يا نسبت 
به وجودش متاثر شد. من اين كلمات را زماني به يادآوردم 
كه تصويري از تهران برفي 10ســال پيش را اتفاقي در 
تلفن همراه خود ديدم. من آن روز را فراموش كرده بودم، 
آن روز برفــي در خاطرات من جايي خاموش شــده بود 
و آن تصوير، آن خاطره را بيدار كــرد. حاال كه به تهران 
نگاه مي كنم، به آن روز بر مي گردم و با خود اين كلمات 
»راينر ماريا ريلكه« شــاعر آلماني را زمزمه مي كنم:»و 
داشتن خاطرات هم كافي نيست/ بايد وقتي كه بسيارند، 
بتوان فراموششــان كرد/ و بايد با صبــري عظيم انتظار 
كشــيد/ تا دوباره بازگردند/ زيرا خاطــرات هنوز خاطره 
نيستند/ تنها زماني خاطره مي شوند كه/ در ما به خون و 
 نگاه و به رفتار مبدل شــوند/ آنگاه كه ديگر نامي نداشته

 باشند.«

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامهنگار

كواالالمپور:  مردي در مالزي ركورد ســاخت بيشترين 
تعداد ســرعت گير غيرمجاز در خيابان را به نام خود ثبت 
كرد. به گزارش ديلي ميل، نورمحمد هارون 40ســاله به 
بهانه ســر و صداي خودرو هاي گذري 11ســرعت گير را 
به فاصله فقط 4متر از يكديگر جلوي خانه اش نصب كرد. 
اين كار خودسرانه مورد اعتراض همسايه هاي او هم قرار 
گرفته اما تأثيري در تغيير تصميم او نداشته است. يكي از 

همسايه هاي او مي گويد:  اين كار نياز به مجوز دارد.

توكيو: مــردي در ژاپــن كه همســرش را در ســال 
1980ميالدي از دست داد، از تمام منظره ها و مكان هايي 
كــه همســرش در آن قاب هــا، عكس داشــت، دوباره 
عكاســي كرد. به گزارش نيويوركر، او ابتدا قصد داشت 
ياد و خاطره همســرش را براي خودش زنــده كند، اما 
2مجموعه چند ده تايي از اين عكس ها اكنون به يكي از 
 پربازديد ترين هاي نمايشگاه هاي عكس ژاپن تبديل شده 

است.

ادينبرو: زني كه 16ســال پيــش براي نجــات جان از 
جمهوري دمكراتيك كنگو فرار كرده بود، اكنون نخستين 
رنگين پوستي اســت كه به رياست دانشــگاه ادينبرو در 
اسكاتلند مي رسد. به گزارش يورونيوز، دوبورا كايمبه 45ساله 
كه در زادگاهش دست به افشاگري عليه يك گروه مسلح زده 
بود در كشوري كه به آن پناهنده شده است )اسكاتلند( هم 
بدل به فعالي اجتماعي شد كه از حقوق رنگين پوست ها دفاع 

كرد و در كنار آن مشغول تحصيل شد.

وارينگتون:  نظرسنجي مؤسســه تراوالج در انگلستان 
از 2هزار نفر نشــان مي دهد مردم در طول سال گذشته 
نسبت به هم دوستانه تر رفتار مي كنند و بيشتر مي كوشند 
با بستگان خود در ارتباط باشند. همچنين پول بيشتري 
به خيريه هاي توزيع غذا و ساير نهادهاي خيريه پرداخت 
مي كنند. به گزارش اينديپندنت، نتايج اين تحقيق نشان 
مي دهد مهرباني مســري اســت و در دوران همه گيري 

كوويدـ 19بسياري از مناطق بريتانيا را فراگرفته است.

مردممهربانترشدهاندفراريازكنگو،استاددانشگاهشدعكاسيازخاطرههاتوسطهنرمندژاپنيركوردنصبخودسرانهسرعتگير

بازگشتخاطراتازابديتزمان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من نصحك فقد انجدك؛
كسي كه تو را نصيحت كند، ياريت كرده است.

 اذان ظهر:  12:18 غــروب آفتاب: 17:47 اذان مغــرب: 18:06 
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سينهتنِگمنوباِرغِماو؟هيهات!
مرِداينباِرگران،نيستدِلمسكينم

بردلمَگرِدستمهاست،خدايامپسند
كهمكدرشودآيينهِمهرآيينم

گران، سنگيني بسيار و دشواري ناگوار است. حافظ آنجا كه »از غم، سبك برآمد 
و رطلِ گران گرفت« مي گويد: »چرا چون الله خونين دل نباشم؟/ كه با ما نرگس 
او، ســر گران كرد« او ســر گراني را صفِت نرگِس رعنا مي داند و براي صرِف عمِر 
گران مايه، از گراناِن جهان، رطل گــران را برمي گزيند تا از هم صحبتي اهِل ريا و 

گراني هاي ُمشتي دلق پوشان، دور بمانَد.
خاقاني »چو باد و خاك، سبك سايه و گران بار، مي گويد: »ز دسِت عمِر سبك پاي 

سر گران، به تو نالم/ كه عمِر من ز تو آموخت، اين گريخته پايي«
موالنا باِر غم عشق را چنين توصيف مي كند: »پشِت افالك خميده است از اين باِر 
گران/ ز سبك روحي تو، باِر گران برخيزد« و ســعدي مي گويد: »سر كه نه در راِه 

عزيزان رود/ باِر گران است، كشيدن به دوش«
بيدل نگران اســت كه »از گرانباري مبادا كشتي ام، لنگر شــود« و مي سرايد: »ز 
بي رنگي، سبك روح آمديم اما در اين منزل/ گراني كرد دل، چندان كه بربستيم 

محمل ها«
صائب بر آن است كه: »ســبكباري به مقصد مي رساند زود رهرو را/ سفر را سنِگ 

راهي چون گرانباري نيست«

باربردوش

فضاي مجازي

 خبر مصوبه هيأت وزيــران مبني بر حذف 
الزام دولتي ها به انتشار آگهي در روزنامه ها 
در حالي منتشــر شــد كه مطبوعات كشور 
هم مانند بســياري از نهاد هــاي اقتصادي 
و فرهنگي تحت تأثير ركود نســبي ناشي از 
شيوع كرونا هســتند. تا به حال آگهي هاي 
دولتي بخشي از درآمد روزنامه ها را تشكيل 
مي داد و اكنون اين آگهي ها قرار است راهي 
فضاي مجازي شود و روزنامه هاي كاغذي از 

آن محروم شوند.
 ايــن آيين نامــه جديــد نحــوه فعاليت 
دســتگاه هاي اجرايي در ســامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ســتاد( را مورد تصويب 
قرار مي دهد؛ به اين معني كه مطابق ماده14 
اين تصويب نامه، مبني بر مكفي، معتبر و مورد 
پذيرش بودن انتشار الكترونيكي فراخوان ها 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
)ســتاد(، بايد از انجام آن به صورت كاغذي 
خودداري شــود و لذا ديگر نيــازي به درج 
آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار نخواهد 
بود. چند ساعتي از انتشار اين خبر نگذشته 
بود كه واكنش هاي مثبت و منفي به آن آغاز 

شــد. موافق ها به صرفه جويي 500ميليارد 
توماني حذف اين الــزام دولتي براي دولت، 
حذف مصرف حدود يك ميليارد برگ كاغذ و 
150هزار مراجعه حضوري در سال و به دنبال 
آن كاهــش هزينه هاي ناشــي از اين نقل و 

انتقال ها اشاره كردند.
مخالفان اما در شرايط سخت و كاهش تيراژ 
روزنامه ها در روزگار شيوع كرونا، اين مصوبه 
را تير خالصي به پيكر نيمه جان مطبوعات 

كاغذي مي دانند.

ســيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نيز در توييتي به لغو الزام دولتي ها 
به انتشار آگهي در روزنامه ها واكنش نشان 
داد و يكشنبه شــب در اين توييت نوشت: 
آيين نامه ابالغي ستاد موجب نگراني جدي 

مطبوعات گرديد.
او ادامــه داد: با توجــه به اينكــه در زمان 
عدم حضور اينجانــب و در خــارج از نوبت 
در هيأت دولت مطرح شــده بود، با جناب 
آقاي دكتــر جهانگيري صحبــت كردم و با 
نظر مساعد ايشان قرار شد كه با درخواست 
اصالحيه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه 

چهارشنبه مطرح شود.
 در ادامه واكنش ها به انتشار اين خبر، انجمن 
صنفي مديــران روزنامه هــاي غيردولتي با 
صدور بيانيه اي به اين اقــدام هيأت وزيران 
اعتراض كرد. در اين بيانيه آمده است: مصوبه 
هيأت وزيران ضربه مهلكي بــر بدنه جامعه 
مطبوعاتي بود و تشديد روند تعطيلي بسياري 
از روزنامه ها و محروميــت مردم از اين ركن 
دمكراسي و بيكاري فعاالن شــاغل در اين 

رسانه ها را در پي خواهد داشت. 

مرور يك خبر

واكنش  به حذف الزام دولتي ها براي انتشار آگهي در روزنامه ها

مصوبهايبرايالغرشدنمطبوعات

ماموريتهمدلي
به هميــن دليل نقش  ادامهاز

اســتاندار و مديريــت صفحهاول
كشــور در جلوگيري از ايــن اختالف ها و 
شكاف ها بسيار مؤثر است كه به اعتقاد من 
راه آن برقراري عدالت و همچنين ايجاد حس 
عدالت است و براي رسيدن به اين هدف بايد 
نخبگان خوزســتان را از همه اقوام كنار هم 
جمع كنيم. خوزســتان چه قبل از انقالب و 
چه بعد از انقالب از نظر اقتصادي و سياسي 
براي حكومت مركزي اهميت زيادي داشته، 
زيرا مركز عمده توليد نفــت و صنايع نفتي 
است و به همين دليل بودجه هايي كه دولت 
و مجلس براي خوزســتان تعيين مي كنند، 
قابل توجه است كه بايد درست هزينه شود 

تا بهره وري كار باال برود.
مديريت در چنين اســتاني بايد با رويكرد 
توســعه و اســتراتژيك باشــد؛ مديري كه 
منطقه را خوب بشناسد و با اجراي عدالت، 
همدلي ايجاد كند. اين نه تنها خواسته مردم 
خوزستان كه خواسته همه مردم ايران است. 
مردم ايران براي حفظ خوزستان در دوران 
جنگ از سراسر كشــور به منطقه رفتند و 
شــهداي زيادي دادند تا اين ســرزمين از 
پيكره وطن جدا نشود و خدا را شكر، ايثار و 

فداكاري ها نتيجه داد.
البته بعــد از جنگ نابســاماني هاي زيادي 
به وجود آمد. سيل و ريزگرد و آب آشاميدني 
از مشــكالتي اســت كه خوزســتان با آن 
دســت و پنجه نرم  مي كند و در عين حال 
از اســتان هاي مهاجرفرست هم هست. اين 

مسئله موجب مي شــود نيروهاي توانمند 
خوزستان به استان هاي ديگر بروند كه براي 
آن هم بايد چاره ای انديشيده شود. هرچند 
در اين زمينه آمار و اعدادي وجود ندارد، اما 
يك واقعيت و زنگ خطر است كه بايد جدي 

گرفته شود.
هم گرايي و وحدت همراه با مشاركت فعال 
مردم در سرنوشــت تان همان چيزي است 
كه هم مي تواند نيروهاي توانمند اســتان را 
حفظ كند و هم نقش بســيار مهمي در رفع 

مشكالت داشته باشد.
در واقع مي توان گفت؛ اتفاقا براي خوزستان 
كه هم اكنون شــرايط مطلوبي ندارد، ايجاد 
همدلي و همگرايي ضروري است و در اينجا 
استاندار به عنوان  فردي كه در ايجاد امنيت، 
توسعه اشتغال، پيوند بين نهادهاي مدني، 

توســعه بهداشــت و ديگر ابعاد اجتماعي 
وظيفه دارد، بايد طرح و مدل داشــته باشد 
كه چطور قرار است اين همدلي و همگرايي 
را ايجاد كند؟ استاندار جديد بايد مشخص 
كند كه چطور قرار است بين اقوام مختلف 
تعادل ايجاد شــود و عدالــت چطور ايجاد 

مي شود؟
البته نبايد از نقش نخبگان و تحصيل كردگان 
و معتمدان هم غافل شد كه روي مردم نفوذ 
دارند. معتمدان اعم از معتمدان سياســي، 
مدنــي، فرهنگــي و حتي ســران طوايف 
مي توانند در اين زمينه نقش مؤثري داشته 
باشند و مسئوليت شان سنگين است. نقش 
اســتاندار قطعا مهم اســت،  اما استاندار به 
تنهايي و با شعار نمي تواند همدلي را به وجود 

بياورد.
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