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 10برنامه  براي
 هوشمندسازي تهران

بازارداغ  سرقت  
ويلچر  و  عصا

  معلوالن، خصوصا آنهايي كه مشكالت 
جسمي و حركتي دارند به ياد ندارند 
زندگي تا اين انــدازه عرصه را به آنها 
تنگ كرده باشــد. اگر روزگاري افراد 
كم توان نيازمند استفاده از تجهيزات 
توانبخشي و حركتي اميدشان به واكر، 
عصا، ويلچر و لوازم توانبخشــي براي 
حضور در جامعه بودند، حاال داشتن 
اين وســايل به آرزويي شبيه شده كه 
تحقق آن كار سختي است. صفحه10 

را بخوانيد.

سيل بزرگ ترين بالي طبيعي كشور 
طي 4دهه اخير بوده كه بيشــترين 
مخاطره را براي زندگــي هموطنان 
داشــته است. وســعت مناطق خطر 
حوضه هاي آبريز كشــور از يك طرف 
و انفعال در برنامه هــاي آبخيزداري 
موجب شــده است، خســارات مالي 
و جاني فراواني به كشــور وارد شود. 

صفحه9 را بخوانيد.

تازه ترين روايت مركز آمار از نرخ تورم 
در 12 مــاه منتهي به بهمن امســال 
نشان مي دهد كه به احتمال زياد نرخ 
تورم ايران در پايان ســال1399 به 
باالترين ميزان ممكن طي 25ســال 
گذشــته خواهد رســيد. صفحه4 را 

بخوانيد.

 نقشه 
سیالب های بهاره 

در 17 استان

ركورد شكني تورم 
پس از يك ربع قرن

 همشهري گشتي در بازار 
خريد و فروش تجهيزات توانبخشي 

معلوالن زده است

طبق اعالم مركز ملی خشكسالی و 
مديريت بحران در بهار و تابستان1400 

سيالب جاری می شود

همشهري براساس داده هاي آماري 
تحليل مي كند

يادداشت
بهاره آروين ؛ عضو شوراي  شهر تهران

در مبارزه با فســاد كدام راهكارها ثمربخش تر است؟ 
كدام يك از جايگاه ها توان و امــكان  مبارزه مؤثرتر با 
فساد ريشه دار و رخنه كرده در سيستم هاي اجرايي حكمراني دركشورها را دارند؟ 
در اين يادداشت با استناد به تجربيات موفقيت آميز جهان در مبارزه و كاهش مؤثر 
فساد، استدالل مي كنيم كه جايگاه هاي انتخابي و نمايندگي نسبت به جايگاه هاي 
قضايي يا جايگاه هاي انتصابي در دولت ها، پتانســيل بيشتري براي مبارزه مؤثر با 

فساد و كاهش آن دارند.
تجربه هاي موفقيت آميز مبارزه با فساد در دنيا نشــان داده  كه نظارت متمركز از 
طريق سازمان هاي بازرسي و برخوردهاي قضايي با مفسدان، در از بين بردن فساد 
ثمربخشي زيادي ندارد چراكه تا وقتي زمينه ها و فرايندهاي فسادزا اصالح نشود و 
از بين نرود، نه فقط سازمان  هاي متمركز نظارتي، خود به حلقه اي از زنجيره فساد 
تبديل مي شوند به خصوص كه سياســت هاي محرمانگي در اين نوع سازمان ها به 
عدم شفافيت و شكل گيري زمينه هاي فساد در خود ســازمان هاي نظارتي دامن 
مي زند، بلكه بازداشــت و مجازات قضايي مفســدان نيز كارايي زيــادي نخواهد 
داشت و به ازاي هرمفسد دستگيرشده، چندين مفسد ديگر سربرمي آورند؛ چراكه 
زمينه ها و فرايندهاي فسادزا، به مثابه كارخانه توليد مفسد، حتي سالم ترين آدم ها 
را به سوءاستفاده از جايگاه و فساد ناشــي از آن خواهد كشاند. از اين رو، تجربيات 
موفقيت آميز در مبارزه با فساد نشان داده  كه شفافيت و اصالح فرايندها و زمينه هاي 

فسادزا، يگانه راهبرد مؤثر با فساد است.
از طرف ديگر، جايگاه هاي انتصابي در دستگاه اجرايي دولت مانند مديران دولتي 
در رده هاي مختلف نيز امكان مبارزه مؤثر با فســاد از طريق راهبرد پيش گفته را 
نخواهند داشــت؛ چراكه هرگونه شــفافيت واقعي و مؤثر و نيز اقدام براي اصالح 
زمينه ها و فرايندهاي فســادزا، با مقاومت گروه ســازمان يافته ذي نفعاني مواجه 
مي شود كه تا پيش از اين، منافع زيادي در عدم شــفافيت و فرايندهاي فسادزاي 
موجود داشــته اند. اين گروه هاي ذي نفع از همه ابزارهاي پيدا و پنهان خود براي 
كنار زدن، به حاشيه راندن و درنهايت عزل مديري استفاده خواهند كرد كه عزم خود 
را براي شفافيت بخشي و اصالح فرايندها و مبارزه ريشه اي با فساد جزم كرده است. 
معموال اصلي ترين راهبردي كه در به حاشيه راندن و عزل مديران انتصابي خواهان 
شــفافيت و اصالح كننده فرايندها به كار بسته مي شــود، ايجاد هراس در مديران 
باالدستي نسبت به پيامدهاي پيش بيني ناشده اقدامات اصالح گرانه و شفافيت بخش 
مدير مذكور است. هرچقدر فساد در يك سازمان اجرايي ريشه دار و فراگيرتر باشد، 

اصالح فرايندها و ايجاد شفافيت با مقاومت سازمان يافته تر و 
جدي تري از درون خود سازمان مواجه خواهد شد، به گونه اي 

كه در اندك زماني، مدير اصالح گر در هر رده اي كه باشــد، به حاشيه رانده شده و 
درنهايت از سوي مديران باالدست به بهانه هاي مختلف عزل مي شود.

 مزيت هاي نهاد انتخابي
 در مبارزه با فساد

صفحه3

تن مردم سی سخت هنوز می لرزد
  سي سخت بيمارستان ندارد و زلزله زدگان در سرماي زمستان از ترس كرونا به اردوگاه ها نمي روند
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t e l e g r a m

i n s t a g r a m

بحران گران شدن و كمبود كاغذ  -كه نتيجه نوسانات قيمت ارز بود- و بعدها بحران 
بزرگ تري به نام كرونا، بسياري از رسانه هاي مكتوب در ايران را از مسير هميشگي 
خارج كرد. تبعات اين بحران هنوز ادامه دارد. روزنامه همشــهري در 2سال گذشته 
تالش كرد با وجود اين بحران ها همچنان ســرپا بماند اما ناگزيــر بود براي ماندن، 
تغييراتي انجام دهد. يكي از اين تغييرات، كم كردن صفحات و چشم پوشي از برخي 

مزيت هايش بود. 
اكنون با بهبود نسبي شرايط كاغذ و باوجود آنكه تبعات خسارت سنگين كرونا بر پيكر 
نحيف اقتصاد مطبوعات تا مدت ها ادامه خواهد داشــت، همشهري براي احترام به 

خوانندگان، بخشي از صفحات قبل از بحران را احيا مي  كند. 
صفحات ويژه ورزشي، در همه سال هاي گذشته، از پرمخاطب ترين بخش هاي روزنامه 
همشهري بوده؛ چه در سال هاي دور كه به دليل حجم آگهي ها، تنها در يك نيم صفحه 
خالصه مي شد و چه زماني كه تعداد صفحاتش حتي به 8 رسيد و فرم جداگانه اي پيدا كرد.

تجربه همه اين دوره ها، به ما مي گويد مخاطب روزنامه همشهري، عالقه ويژه اي به 
صفحات ورزشي دارد.

همشهري دست كم در سال هاي اخير تالش كرده روزنامه اي براي همه شهروندان 
باشد. تالش كرده نگاه به مسائل شــهري و اجتماعي را در اولويت باالتري نسبت به 

ساير موضوعات قرار دهد. 
ورزش، بخشي از مطالبات اجتماعي و شهري ماست، چه ورزش همگاني كه توسعه آن 
يكي از وظايف اصلي مديريت شهري است و چه ورزش قهرماني و حرفه اي كه تصور 

زندگي امروز، بدون آنها به عنوان يك صنعت مهم سرگرم كننده، دشوار است. 
روزنامه همشهري به احترام خواست و نظر خوانندگانش، از امروز دوباره در 24صفحه 
و با شمارگان بيشتر منتشر مي شــود و 4صفحه از اين صفحات، به ورزش اختصاص 

خواهد داشت.
تالش خواهيم كرد در اين 4صفحه، اتفاقات ورزش ايران و جهان را پوشش بدهيم؛ با 

يادداشت ها، گزارش ها و گفت وگو هاي اختصاصي. 
اميد داريم با عبور از روزهاي سخت تحريم و كرونا و با توليد  محتواي مورد نياز و سازگار 

با سليقه مخاطبانمان، بتوانيم بار ديگر در همه جاي ايران همشهري شما باشيم. 

بازگشت  همشهري ورزشي

سرمقاله
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یادداشت

رهبری

خبر کوتاه

 عزم جدي ايران 
براي اجراي ضرب االجل 5 اسفند

 اقداماتــي که دولت بایــدن انجام داده 
نمادین و بــراي جبران شكســت هاي 
آمریكاســت. آمریــكا در فعــال کردن 
مكانيسم ماشه در شوراي امنيت سازمان 
ملل تنهــا ماند و به افتضاحي سياســي 
رسيد. هيچ یك از اعضاي شوراي امنيت 

با او همراهي نكردند و رئيس شورا هم خواسته آمریكایي ها را بالاثر 
اعالم کــرد. مبتني بر همين رویكرد بود کــه آمریكایي ها به صورت 
یكجانبه اعالم کردند مكانيسم ماشــه فعال شده و قطعنامه ها عليه 
ایران برگشته است. این در حالي اســت که همه مي دانستند اقدام 
آمریكایي ها بي ثمر و بدون مبناي قانوني اســت. موضوع محدودیت 
تردد دیپلمات هاي ایراني نيز اقدامي بي مبنا بوده اســت. جمهوري 
اســالمي از طریق نمایندگي خود در ســازمان ملل به کميته مقر و 
دبيرخانه سازمان شكایت کرد و مالقات هایي در این زمينه با دبيرکل 
سازمان ملل انجام شده بود. درنهایت نيز حق به دیپلمات هاي ایراني 
داده شده بود و اقدام آمریكایي ها باعث بي اعتباري آنها و تزلزل جایگاه 
آنها در حفظ مقر شــده بود. از این جهت اقــدام آمریكایي ها ]و لغو 

محدودیت دیپلمات ها[ براي جبران فشار دیگري بود.
 از سوي دیگر و در باب سومين گام خبر ســاز اخير آمریكایي ها نيز 
باید درنظر داشت که عالقه آمریكایي ها براي بازگشت به کميسيون 
مشترك برجام نيز مبنایي ندارد. آنها با خروج از برجام حضور در یك 
توافق بسته را از دســت دادند و اکنون نيز باید بدانند که نمي توانند 
بدون رضایت همه اعضا به عضویت آن دربيایند. یكي از اعضاي مؤثر 
در این مســير جمهوري اسالمي اســت که امروز تمایلي به حضور 
آمریكایي ها با رویكرد فعلي شان در 1+4 ندارد. از این جهت حرکت 
جدیدي از سوي آمریكایي ها انجام نشده است. مجموعه این حرکات 
به جبران شكست هاي تيم ترامپ در سياست خارجي برمي گردد و 
رویكرد خاصي درباره ایران را نمي توانيم ببينيم. خواسته و اقدام ایران 
روشن است. خواسته ایران لغو تحریم ها به نحوي مؤثر است که بتوان 
ميزان گشایش در فروش نفت و روابط بانكي ایران را راستي آزمایي 
کرد. در مقابل اقدام پيش روي ما ماده6 قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحریم هاست. بر این اساس ایران در روز پنجم اسفند با روند فعلي 
آمریكایي ها اجراي داوطلبانه نظارت هاي فراپادماني ازجمله پروتكل 

الحاقي را متوقف خواهد کرد.
آمریكایي ها نباید اراده ایران را امتحان کنند. ایران در اجراي اراده خود 
جدي است و آنها هم متوجه هســتند. با حضورآقاي رافائل گروسي، 
مدیرکل آ ژانس بين المللي انرژي اتمي در ایران آنها این جدیت را بيش 
از پيش درك خواهند کرد. قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها 
مورد حمایت مجموعه حاکميت در ایران است و به صورت مؤثر دنبال 
خواهد شد. آمریكایي ها باید گام هاي اثربخش و عملي بردارند تا بتوانند 

انتظار داشته باشند ایران به تعهدات سابق خود برگردد.
آمریكایي ها از جانب متحدان خود ازجمله اروپایي ها نيز براي انجام 
اقدامات مؤثر تحت فشــار هستند. در مواضع کشــورهاي روسيه و 
چين به عنوان اعضاي 1+4 نيز شاهد این خواسته از آمریكا بودیم. اما 
واقعيت این است که حرکت هاي فعلي از نظر ما گام مؤثر نيست بلكه 
حرکت هاي نمادین و جبران شكســت هاي سابق است. اقدام عملي 
براي رفع تحریم ها دیده نمي شود و آمریكایي ها نباید انتظار داشته 

باشند با اقداماتي از این دست دستاوردي کسب کنند.

 متحجرين دزدانه 
بر سر خوان انقالب نشسته اند

سيدحســن خميني طي ســخناني در اجالس تبيين اندیشه هاي 
امام خميني)ره( در حوزه فرهنگ و هنر بــا تأکيد بر اینكه انقالب، 
انقالب روشن اندیشــان دیني بود و انقالب متحجرین نبود، گفت: 
هرگونه مصادره انقالب توســط اندیشــه تحجري به بيراهه بردن و 
از بين بردن انقالب است و موتور محرکه انقالب را از کار مي اندازد. 
رهبران انقــالب صاحبان اندیشــه مصالحــه با دنيــاي جدید، از 
منظر دیني بودند.  افكار بســته اي کــه توان ســازگاري با دنياي 
معاصر را نــدارد، هيچ دخالتــي در پيدایش انقالب نداشــته اند و 
دزدانه بر ســر خوان انقالب نشســته اســت. به گزارش جماران، 
وي با بيــان اینكه غيــر از متحجــران دیني، متحجــران ملي هم 
 داریم، افزود: تحجر به معناي ناتواني در همراهــي با دنياي معاصر 
و فضاي جدید اســت.  مگر وقتي امام)ره( فتــواي حضور زنان در 
راهپيمایي هاي قبل از انقالب را دادند به ایشان هجمه نشد که زن ها 
را از خانه بيرون آورده اند؟! حتي وقتي مرحوم آقاي مطهري »مسئله 
حجاب« را نوشتند بزرگ ترین هجمه به ایشان شد که شما چادر از سر 
زن ها برداشته اید. در نجف به امام)ره( گفته بودند که آقاي مطهري 
با مسئله حجاب چادر را منتفي کرده اســت. امام)ره( گفته بود کل 

بي حجابي در ایران براي کتاب آقاي مطهري است؟!

طي 3-2 روز گذشته شاهد اقداماتي هماهنگ و آشكار 
در ارتباط با احياي برجام بوده ایم. این اقدامات را اگر چه نگاه

نمي توان اقداماتي عمده و مهم به شمار آورد، اما از جهت 
اینكه مي توانند گویاي محتواي طرح تيم بایدن براي بازگشت به برجام 
باشند، حائز اهميت اند. به این ترتيب برخي از این اقدامات مانند پس 
گرفتن ادعاي دولت ترامپ مبني بر فعال شــدن مكانيســم ماشه و 
بازگشت تحریم هاي سازمان ملل عليه ایران و کاهش محدودیت عليه 
نمایندگي ایران در نيویورك را باید عالئمي مثبت تلقي کرد، اما از لحاظ 
احياي برجام بي اهميت اند. اما 2 تحول دیگر، یكي بيانيه منتشرشده بعد 
از نشست مجازي وزراي خارجه فرانسه، آلمان، انگليس و آمریكا و دوم 
پيشنهاد مشخص براي مذاکره حائز اهميت  هستند و مي توانند مسير 
پيش رو را تا حدودي مشخص کنند. بيانيه 4وزیر در مسائل اصلي فاقد 

سخني تازه  است. در بيانيه همان مواضع قبلي دولت بایدن مبني بر 
اینكه اگر ایران به تعهدات خود ذیل برجام برگردد، آمریكا هم چنين 
خواهد کرد و آماده مذاکره با ایران در این مورد است، تكرار شده و اضافه 
شده که 4 کشور »سپس اقدام خواهند کرد« براي »تقویت برجام« و »با 
هم و به همراه متحدان منطقــه اي و جامعه بين الملل به نگراني هاي 
امنيتي عام تر در ارتباط با برنامه موشكي و فعاليت هاي منطقه اي ایران 
خواهند پرداخت.« در این بيانيه همچنين ضمن ابراز نگراني در مورد 
غني سازي 20درصدي و توليد فلز اورانيوم، از ایران خواسته شده که از 
برداشتن گام جدیدي ازجمله تعليق پروتكل الحاقي خودداري کند. 
متأسفانه در این بيانيه به این واقعيت مسلم که آمریكا از برجام خارج 
شده و باید گام اول را براي احياي برجام بردارد، توجه نشده است. ظاهرا 
در چارچوب همين بيانيه، انریكه مورا، مدیر سياسي در دفتر سياست 
خارجي اروپا، طي تویيتي اعالم کرده که آماده دعوت از همه شرکت 
کننده ها در برجام براي شرکت در یك نشست غيررسمي است. از این 
تویيت اینطور برمي آید از آنجا که آمریكا عضو برجام نيست، نشست 

پيشنهادي غيررسمي خواهد بود و آمریكا به عنوان ميهمان دعوت 
خواهد شد. پس از این تویيت، سخنگوي وزارت خارجه آمریكا سریعا 
اعالم کرد که دعوت اتحادیه اروپا براي مذاکره با ایران را مي پذیرد و 
رابرت مالي، نماینده امور ایران در آن شرکت خواهد کرد. یك دیپلمات 
آمریكایي نيز بدون ذکر نام گفته است که بدون مذاکره، شرایط فقط 

بدتر خواهد شد. وزیر و سخنگوي وزارت خارجه ایران بدون اینكه 
پاسخ مستقيمي به این دعوت بدهند بر اقداماتي که آمریكا باید 
انجام دهد تأکيد و اعالم کردند ایران انتظار دارد آمریكا به عنوان 
ناقض برجام گام اول براي جبران را بردارد. ممكن است طرف 

غربي اقدام اتحادیه اروپا را در واکنش به دعوت آقاي ظریف 
براي مداخله مطرح کند. اما نباید فراموش کنند که او 

اقداماتــي را که آمریكا باید انجام دهد برشــمرد و 
خواســتار شــد که اتحادیه اروپا گام هاي الزم را 
هماهنگ کند. در چنين شــرایطي سفر رافائل 

گروســي، مدیــر 
آژانس بــه تهران، 
به ویژه با توجه به 

در پيش بــودن تعليق 

اجراي پروتكل الحاقي در 5اسفند حائز اهميت است. صرف نظر از اینكه 
درنهایت نظر ایران در مورد مسير پيشنهادي غرب براي احياي برجام 
چه باشــد، تعليق پروتكل الحاقي مي توانــد پيچيدگي جدیدي بر 
پيچيدگي هاي قبلي بيفزاید. اگر چه مصوبه مجلس قابل درك است، 
اما این نگارنده هميشه بر این اعتقاد بوده که وقتي ما 3-2سال فشار 
حداکثري ظالمانه ترامپ را تحمل کردیم، حتما مي توانستيم 
3-2 ماه هم منتظر اســتقرار تيم جدید بایدن و مشاهده 
عملكرد و ميزان حسن نيت آن بمانيم. تيم بایدن ممكن است 
به خاطر نگراني از اعتراض کنگره احساس کند که نمي تواند 
به ضرب االجل ایران گردن نهد. به هرحال، اميد این 
است که در جریان سفر گروسي یك راه حل 
خالقانه براي این مسئله یافته شود. به ویژه در 
شرایطي که پيام تماس صدراعظم آلمان و 
رئيس شــوراي اروپا با آقــاي روحاني 
حداقل در ظاهر، رهــا نكردن جانب 
ایران و مصربودن در حل مشكالت 
از سوي اروپایي ها 

بوده است.

گروسي براي يافتن راه حل خالقانه به ايران مي آيد 
كورش احمدي

تحليلگر ارشد مسائل بين الملل 

 توافق هســته اي بعد از تاب آوري 4ساله در 
دوران ترامپ این روزها در شرایط حساسي گزارش

قرار گرفته است، برجام در آستانه فرارسيدن 
موعد ضرب االجل مجلس، هفته پرتالطمي را پيش رو دارد 
و محل گفــت و گوی طرفيــن برجام قرار گرفته اســت. 
کشورهای اروپایی، آمریكا و ایران در کوتاه ترین زمان ممكن 
مواضع شان در این باره را رسانه ای می کنند.در همين فضا 
3گام دولت جدید آمریكا چراغ هایي را براي احياي برجام 
روشن کرده هرچند در مقابل ایران هم 3گام مشخص را براي 
برجام ترسيم کرده است. مجلس شوراي اسالمي 2 ماه قبل 
مصوبه اي را گذراند که براســاس آن دولت ملزم مي شــد 
درصورت اجرا نشــدن کليه تعهدات غــرب ازجمله لغو 
تحریم هاي نفتي ، بانكي و... ایران اجراي پروتكل الحاقي را 
متوقف کند و حاال هفته اي را آغــاز کرده ایم که روز پنجم 
اسفند سررسيد اجراي این مصوبه مجلس است. ایران پس از 
فرصت یكساله به اروپا براي جبران خروج آمریكا از برجام، از 
اردیبهشت سال گذشته یعني در سالگرد خروج ترامپ از این 
توافق هر 2  ماه یك بار بخشــي از تعهدات برجامي خود را 
کاهش داد و در گام پنجم اعالم کرد هيچ محدودیتي براي 
خود در حوزه هسته اي و تحقيق و توسعه قائل نيست، با این 
حال ایران کماکان به اجراي تعهدات خود براساس پروتكل 

الحاقي که به صورت داوطلبانه آن را اجرا مي کرد ادامه داد.

اين هفته چه اتفاقي خواهد افتاد؟
هفته گذشته ایران به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطالع 
داد که از 5اسفند بازرسي هاي سرزده آژانس از تاسيسات 
هسته اي ایران متوقف مي شــود.  براساس مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي ایران از  ماه گذشته غني سازي  20درصدي 
را آغاز کرد و عالوه بر این توليد فلز اورانيوم را هم از سر گرفت. 
پس از اعالم ایران درباره محدودیت در فعاليت بازرســان 
آژانس، رافائل گروسي مدیرکل آژانس هم درخواست سفر به 
تهران را داد و قرار است امروز به تهران بياید و فردا با علي اکبر 
صالحي رئيس ســازمان انرژي اتمي ایران دیدار مي کند. 
ایران بارها اعالم کرده که اقداماتش براي کاهش تعهدات در 
راستاي ماده36 برجام است که به او اجازه مي دهد درصورت 
بازگشت تحریم ها، تعهدات خود را به صورت جزئي یا کلي 
متوقف کند با این حال 3 کشور اروپایي در هفته هاي اخير 
فارغ از ناتواني در اجــراي تعهدات خود ایــران را به دليل 
اقدامات اخير آماج حمالت سياسي قرار داده اند. جو بایدن، 
رئيس جمهور جدید آمریكا که یك ماهي مي شود در کاخ 
سفيد امور را در دست گرفته در دولت امضا کننده برجام، 
معاون رئيس جمهور بود و از منتقدان خروج آمریكا از برجام، 
او همچنين وعده بازگشت به توافق را مي داد اما گذر زمان 

باعث شد ایران اقدامات خود را تشدید کند.

 اروپا باالخره تكان خورد
پس از 2 سال بي عملي اروپایي ها در قبال برجام، 2 روز قبل 
وزیران خارجه 3 کشور اروپایي و آمریكا جلسه اي را درباره 
ایران برگزار کردند و ساعتي پس از پایان نشست چهارجانبه، 
»انریك مورا« معاون دبيرکل سرویس اقدام خارجي اتحادیه 
اروپا اعالم کرد: مــن آمادگي دارم تا آنهــا )اعضاي برجام 
و آمریكا( را براي شــرکت در یك جلسه غيررسمي براي 

گفت وگو درباره مسير حرکت به جلو دعوت کنم.

گام اول آمريكا، بازگشت به ميز برجام
در واکنش به اظهارنظر این مقام اروپایي، ند پرایس سخنگوي 
وزارت خارجــه آمریكا از آمادگي این کشــور براي حضور 

در نشســت گروه1+5 و ایران به منظور بحث درباره مسير 
دیپلماسي برنامه هسته اي سخن گفت و افزود که ایاالت 

متحده دعوت نماینده اتحادیه اروپا را خواهد پذیرفت.

تعهد، اقدام، جلسه 
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجــه ایران 
درخصوص پيشنهاد بازگشت آمریكا به نشست هاي 5+1 
در تویيتر نوشت:  یادآوري: به دليل خروج آمریكا از برجام، 
1+5 وجود ندارد.اکنون تنها ایران و 1+4 است. به یاد بياورید، 
ترامپ اتاق ]برجام[ را ترك و تالش کرد آن را منفجر کند. 
حرکات نمادین خوب است. اما براي احياي 1+5، آمریكا باید 
عمل کند: تحریم ها را بردارد. ما نيز پاسخ خواهيم داد. این 

ترتيب کليدي است: تعهد، اقدام، جلسه.

 گام دوم آمريكا، پس گرفتن اسنپ بك
همزمان با این تحول، ریچارد ميلز، نماینده موقت آمریكا 
در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 30بهمن در نامه اي به 
شوراي امنيت اطالع داد که دولت جدید ایاالت متحده اعالن 
دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهوري سابق مبني بر بازگشت 

کليه تحریم هاي سازمان ملل عليه ایران را لغو کرده است.

جلسه؛ باشد وقتي ديگر 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایــران در واکنش به پس 
گرفتن ادعاي دولت ترامپ درباره مكانيســم ماشــه در 
تویيتر نوشت: ایاالت متحده اذعان کرد که ادعاهاي پمپئو 
درخصوص قطعنامه2231 فاقد وجاهت قانوني بوده است. 
موافقيم. در انطباق با قطعنامه2231: ایاالت متحده باید 
بدون قيد و شرط و به صورت مؤثر تمام تحریم هاي اعمال، 

بازاعمال و یا تغيير برچسب داده شده توسط ترامپ را لغو 
کند. ســپس ما نيز تمام تدابير جبراني خود را بالفاصله به 
حالت قبل بازمي گردانيم.ساده است: تعهد، اقدام، جلسه. 
دولت دونالد ترامپ در  ماه مه2018 در اقدامي خالف عرف 
بين الملل، از برجام خارج شد و مایك پمپئو، وزیر خارجه 
او نيز در  ماه آگوست اعالم کرد که روند 30روزه در شوراي 
امنيت به منظور بازگرداندن همه تحریم هاي سازمان ملل 
عليه ایران یا »مكانيسم ماشه« را کليد زده است. 13کشور از 
15 عضو شوراي امنيت این اعالن را باطل دانستند و تأکيد 
کردند آمریكا حق استفاده از مكانيسمي که خود در سال 

2015 از آن خارج شده است را ندارد.

گام ســوم آمريــكا در كاهش محدوديــت تردد 
ديپلمات هاي ايراني 

روز گذشته یك مقام وزارت امور خارجه آمریكا اعالم کرد 
که دولت این کشور قصد دارد محدودیت تردد اعمال شده بر 
دیپلمات هاي نمایندگي ایران در سازمان ملل را که در دولت 
ترامپ اعمال شده بود، به حالت اوليه بازگرداند. محدودیتي 
که تحرك دیپلمات هاي ایراني را محدود به مقر هيأت ایران 

در نيویورك و مقر سازمان ملل مي کرد.
ایران دي ماه از صدور یك یادداشت رسمي هشدارآميز و ارائه 
آن از طریق سفارت سوئيس به آمریكا خبر داده بود که در آن 
ضمن تهدید به شكایت به مراجع بين المللي تأکيد شده بود: 
دولت آمریكا مدت مدیدي است که برخالف حقوق بين الملل 
تضييقات زیادي براي دیپلمات هاي ایراني و خانواده هاي 
آنان نزد ســازمان هاي بين المللي در آمریــكا ایجاد کرده 
است و این اقدامات باعث ایجاد اختالل و ممانعت از کارکرد 

دیپلمات هاي ایراني و چند کشور دیگر شده است.

  ظریف: آمریكا و اروپا تعهدات را اجرا کنند باز می گردیم  مدیرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز به تهران مي آید 

نشانههايبازگشتبهگفتوگو
پس از گذشــت يك ماه از ورود بايدن به كاخ 
سفيد، موضوع بازگشت طرفين به تعهدات خود 
در برجام همچنان يك چالش اساسي ميان ايران و آمريكاست. هر دوطرف بازگشت خود به 
برجام را به بازگشت طرف مقابل مشروط كرده اند. 5اسفند، موعد توقف اجراي پروتكل الحاقي 
در راستاي اجراي مصوبه مجلس تحت عنوان »قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها« است. 2روز 
مانده به اجراي اين ضرب االجل، با حسن بهشتي پور درباره آخرين تحوالت پيرامون برجام و 

اقدامات طرفين گفت وگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد.

براساس مصوبه مجلس با عنوان »قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها« دولت مكلف 
شده   تا 5اسفند اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كند؛ از نظر شما معنا، مفهوم، پيام ها و پيامدهاي 

اين تصميم ايران چيست؟
معني اقدام ایران این است که نظارت هاي آژانس به فعاليت هاي هسته اي ایران را به پادمان هسته اي 
محدود مي کند. پادمان عبارت است از ترتيبات اجرایي که براي ان پي تي بين ایران و آژانس توافق شده 
است. توافق درباره پادمان و ان پي تي به دوره قبل از انقالب بازمي گردد که چارچوب هاي نظارت آژانس 
تعيين شده است. اما پروتكل الحاقي اختيارات نظارتي مضاعفي را به آژانس مي دهد که کشورها به صورت 
داوطلبانه آن را پذیرفته و اجرا مي کنند. جمهوري اسالمي ایران هم از سال2003 به صورت داوطلبانه 
پروتكل الحاقي را پذیرفته و اجرا مي کند. اما براساس قانون جدید مجلس از 5اسفند، اجراي داوطلبانه این 
سند متوقف خواهد شد. بنابراین، از این تاریخ، آژانس اختيار و امكان بازرسي هاي سرزده از ایران را نخواهد 
داشت. همچنين ایران در چارچوب برجام براي نشان دادن حسن نيت خود، اقدامات بسياري را فراتر از 
پروتكل الحاقي پذیرفته بود که از 5اسفند، این اقدامات داوطلبانه را نيز متوقف خواهد کرد. در این وادي 
پيش بيني مي شود که تصميم و اقدام ایران در این زمينه موجب خواهد شد که طرف مقابل برجام اعم از 
اروپایي ها و آمریكایي ها نيز به اقدامات متقابل دست بزنند. ممكن است موضوع را به شوراي حكام آژانس 
ارجاع دهند و احيانا قطعنامه جدیدي عليه ایران پيشنهاد بدهند. حتي ممكن است که پرونده ایران را 
به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند. به نظرم اقدامات آنها فراتر از این نخواهد بود چرا که چيزي 
براي تحریم بيشتر ایران باقي نمانده است و هر آنچه قابل تحریم بود طي سال هاي گذشته انجام داده اند.

 يعنی پاسخ اروپايي ها و آمريكايي ها به اين تصميم تهاجمي تر باشد؟
متأسفانه تجربه گذشته این را نشان مي دهد. در مرداد سال84 ایران پس از 2سال ونيم توقف داوطلبانه 
غني ســازي  و عدم اجراي تعهدات از سوي تروئيكاي اروپایي، پلمب یو ســي اف اصفهان را شكست و در 
فروردین85 نيز پلمب نطنز را شكست. بنابراین ایران عمال فعاليت غني سازي  را از سر گرفت. طرف مقابل 
اما نه تنها در مقابل ایران کوتاه نيامده و به تعهدات خود بازنگشتند، بلكه پرونده ایران را به شوراي حكام و 
شوراي امنيت ارجاع دادند و در نتيجه آن 6قطعنامه زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل عليه ایران صادر شد.

 اقدامات ايران در راستاي كاهش تعهدات برجامي  چه دستاوردي خواهد داشت؟
به نظر من، تصویب این قانون از سوي مجلس مناســب نبود بهتر بود نمایندگان قوانيني را تصویب 
مي کردند که اقتصاد کشور را بهبود ببخشد تا جایي که آثار تحریم ها را خنثي کنند. اگر ما بتوانيم با 
تقویت اقتصاد تحریم ها را بي خاصيت یا کم خاصيت کنيم در آن صورت مي توانيم طرف مقابل را مجبور 
کنيم که در رویكردهاي خود تجدیدنظر کنند. براي مثال در دوره اي از زمان، ایران را به تحریم بنزین 
تهدید مي کردند اما زماني که متوجه شدند ایران در زمينه بنزین به خودکفایي دست یافته است، از این 
تهدید دست برداشتند. موضوع قطع وابستگي اقتصاد به نفت و اصالح نظام بانكي طي سال هاي گذشته 
در حد شعار و حرف باقي مانده است، اگر به این شعارها عمل مي شد، امروز اقتصاد کشور تا این اندازه 

در برابر تحریم ها و فشارهاي خارجي آسيب پذیر نمي بود. مجلس باید در این راستا گام برمي داشت.
 واكنش آمريكا به اقدام ايران در ارتباط با توقف اجراي پروتكل الحاقي چه خواهد بود؟

در این زمينه تردیدي نيست که حق با ایران است؛ اما آنها تالش خواهند کرد که اروپایي ها را نيز با خود 
همراه کنند. متأسفانه با توقف اجراي پروتكل الحاقي، ممكن است حتي چين و روسيه هم با آمریكا و 

اروپا همراه شوند.
 با روي كار آمدن بايدن، تعامالت آمريكا و اروپا در ارتباط با ايران چگونه خواهد بود؟

این آمدن بایدن نيست که موجب نزدیكي اروپا به آمریكا مي شود واقعيت این است که تصميم مجلس 
ما آنها را به هم نزدیك مي کند. باید یادآور شد که ترامپ با اروپایي ها درباره موضوعات مختلف اختالف 
داشت که برجام یكي از آنها بود. با روي کار آمدن بایدن یكایك این موضوعات در حال حل و فصل شدن 

است اما درباره برجام باید گفت که بخشي از اتفاقات مرتبط با آن به ما مربوط است.
ارزيابی تان از بازپس گيری نامه دولت ترامپ  براي بازگشت تحريم ها چيست؟

این اقدامات آمریكا مصداق همان ضرب المثل شيرین ایراني است که مي گوید روغن ریخته را نذر 
امامزاده کرده است! واقعيت این است که آمریكا در اجراي مكانيسم ماشه موفق نبود. 13عضو از 
15عضو شوراي امنيت با خواسته آمریكا مخالفت کردند. چرا که آمریكا از برجام خارج شده بود و 
حق استفاده از مفاد آن را هم نداشت. اما از آنجا که آمریكا نمي خواهد این واقعيت تلخ را بپذیرد، براي 
نشان دادن حسن نيت خود در قبال ایران، اعالم کرده  که این نامه را پس مي گيرد. به هر حال باید 
این اقدام نمادین آمریكا را مثبت تلقي کنيم و در همان سطح و به شكل نمادین به آنها پاسخ دهيم. 
به نظر من، ایران براساس همان راهبرد »اقدام در برابر اقدام«، اقدام مناسب را در مقابل آمریكا انجام 
دهد. براي مثال، ایران هم مي تواند نامه آقاي غریب آبادي )سفير و نماینده دائم ایران نزد سازمان هاي 
بين المللي( به مدیرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره توقف پروتكل الحاقي از 5اسفند را پس 
بگيرد. در این صورت ایران هم چيزي را از دست نخواهد داد و صرفا با تأخير چندروزه با اجراي این 
تصميم حسن نيت خود را نشان دهد. به تعبير ساده تر، ما هم نامه خود را در ازاي نامه آنها پس بگيریم! 
مسئله این است که ما باید در قبال هر اقدام مثبت آنها، یك اقدام مثبت در همان سطح انجام دهيم. 

واقعيت این است که آمریكا از ادامه تحریم ها ضرر نمي کند و این ما هستيم که ضرر مي کنيم.
نظر جنابعالــي درباره لغــو محدوديت تردد 

ديپلمات هاي ايراني در نيويورك توســط دولت جديد 
آمريكا چيست؟

این هم امتيازي براي طرف ایراني محسوب نمي شود؛ چراکه 
دولت بایدن در تالش براي احياي آبروي رفته آمریكاست. 

بایدن در همان نخستين روز ورودش به 
کاخ ســفيد قانون ضدمهاجرتي 

عليه 7کشــور را لغــو کرد. 
بنابراین، این تصميماتي 
که ترامپ اتخاذ کرده بود 

ضد حقوق بشــر و برخالف 
تعهــدات آمریــكا به عنوان 

ميزبان سازمان ملل بود.

بهشتي پور، کارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با همشهري:

 اقدام در برابر اقدام
 تنها استرات ژي مؤثر است 

ایراندرسخنرانیبایدن
به دنبال پالس هاي مثبت اخير واشنگتن براي هموار ســازي زمينه  احياي گفت وگوهاي برجامي  با ايران 
و ترميم مســيري كه دولت ترامپ آن را از ميان برداشته بود، شب گذشــته جو بايدن رئيس جمهوري 
 آمريكا در ســخنراني اش در كنفرانــس امنيتي مونيخ  مجددا بر بازگشــت به گفت وگــو تاكيد كرد.

 او بخش كوتاهی از سخنرانی اش را به ايران اختصاص داد و گفت: »ما آماده ايم بار ديگر در چارچوب 1+5 در 
مورد فعاليت هاي هسته اي ايران وارد مذاكره شويم. آمريكا و اروپا بايد براي مهار فعاليت هاي بی ثبات كننده 

منطقه اي ايران همكاري كنند.«

ث
مك

 شرط ايران، لغو كامل همه تحريم ها
و راستی آزمايی است

 صفحه رسمی سایت رهبر انقالب اســالمی در اینستاگرام دیروز در 
واکنش به اقدام های اخير آمریكا درباره توافق هسته ای ایران مطلبی را  
منتشر و بار دیگر در آن به شرط »لغو همه تحریم ها و راستی آزمایی« 

تاکيد کرد.
در این پست اینســتاگرامی بخش هایی از سخنان حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در سخنرانی اخير بازنشر شــده و در قسمتی از آن چنين 
آمده اســت: »اگر می خواهند ایران به تعهــدات برجامی بازگردد، 
بایــد آمریكا کال تحریم هــا را لغو کنــد، آن هم نه به زبــان و روی 
کاغذ که بگوید لغــو کردیم؛ نه، باید در عمــل تحریم ها را لغو کنند 
و ما راستی آزمایی کنيم که اگر درست تحریم ها لغو شده، ما هم به 

تعهدات برجامی بازگردیم.« 

اصغر صوفي
خبرنگار

ابوالفضل عمويي
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
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اليحه بودجه1400 شهرداري تهران در 
حالي فردا براي بررسي به صحن شوراي گزارش

شهر مي آيد كه 3بخش بسيار مهم دارد؛ 
توسعه حمل ونقل عمومي، اجراي برنامه هاي فرهنگي 
و اجتماعي براي بهبود ســطح نشــاط شهروندي و 
بهره برداري از زيرساخت هاي ايجاد شده در راستاي 

هوشمندسازي شهر. 
به گزارش همشــهري، از ميان اين 3بخش، اهميت 
حمل ونقل عمومــي و اجراي برنامه هــاي فرهنگي 
و اجتماعي كامال مشخص اســت. اولي همواره نياز 
اصلي پايتخت به شــمار مي رود و دومــي هم براي 

ترميم دردهايي است كه به خاطر شيوع كرونا و اوضاع 
اقتصادي به مردم وارد شده و وضعيت روحي شان را 
تحت تأثير قرار داده اســت. اما اينكه در اليحه بودجه 
سال آينده، به هوشمندســازي نيز توجه ويژه شده، 
داليل خاص خود را دارد. يكي آنكه طي ســال هاي 
اخير زيرساخت هاي مناســب الكترونيكي در تهران 

فراهم آمده و بايد از آنها استفاده شود. 
دليل ديگر هم آسان تر كردن كار شــهروندان براي 
دريافت پروانه ساخت، گرفتن پايان كار ساختماني، 
پرداخت عوارض هاي گوناگون شهري و به صورت كلي 
رشد كيفيت زندگي و سرعت بخشيدن ارائه خدمات به 

شهروندان است. بي ترديد با الكترونيكي شدن بسياري 
از اقدامات اداري، ترددها در شهر كاهش يافته، آلودگي 
هوا كمتر شده و واسطه هايي كه مي توانند باعث بروز 

فساد شوند، حذف مي شوند. 
در يك كالم مي توان گفت كه هوشمندسازي، شهري 
به وسعت تهران را زيست پذير كرده و شفاف سازي امور 
و كاهش فساد را در پي دارد. به همين خاطر است كه 
مديريت شهري، برنامه هاي فراواني براي سال1400 
دارد. البته كه بخشــي از اقدامات طي 3سال اخير به 
سرانجام رسيده و در همين راستا، امروز آيين رونمايي 
از پروژه هاي هوشمند شهرداري تهران با حضور پيروز 

حناچي، شهردار پايتخت برگزار مي شود.

برنامه هاي هوشمندسازي در تهران1400:
1   ايجاد و توسعه مركز پايش و كنترل شهر هوشمند

2   سرمايه گذاري و جلب مشاركت بخش خصوصي و 
شهروندان در توسعه شهر هوشمند

3   حمايت از كسب وكارهاي توانمند و گروه هاي نوآور
4   كاهش هزينه ها و افزايش درآمدهــاي پايدار با 
ICT استفاده از زيرساخت هاي موجود و پتانسيل هاي

5   مديريت هوشمند پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي 
با كدگذاري تمامي فضاهاي پارك خودرو

6   راه اندازي مركز نوآوري و فناوري شهر هوشمند
7   طراحي ربات هوشمند پسماند

8   توسعه سامانه هاي هوشمند ثبت تخلف
9   توسعه سامانه هاي هوشمند پالك خوان و نظارت 

تصويري در حوزه ترافيك
10   هوشمندسازي چاه هاي آب فضاي سبز

برنامه هاي سال آينده براي ارتقاي شفافيت:
1   شهرداري موظف است اعتبارات مصوب هزينه اي، 
تملك دارايي هاي مالي و تملك دارايي هاي سرمايه اي 
و مفاد تبصره هاي بودجه را از طريق انتشار اطالعات 
در سامانه شــفافيت در دســترس عموم شهروندان 

قرار دهد.
2   شهرداري موظف است تمامي قراردادهاي منعقده 
شهرداري، سازمان ها، شركت ها و مؤسسات وابسته را 
در همه مراحل در سامانه مرتبط ثبت و از طريق سامانه 

شفافيت منتشر و به اطالع عموم برساند.
3   شــهرداري بايــد معافيت هــا، تخفيفــات و 
بخشودگي هاي قانوني ناشي از اجراي مصوبات شوراي 
اسالمي شهر تهران و همچنين معافيت هاي ناشي از 
بند6 ماده55 را ازطريق سامانه شفافيت در دسترس 

عموم قرار دهد.
4   شهردار موظف است فهرست اشخاص حقوقي و 
مؤسسات خصوصي و ميزان كمك دريافتي را از طريق 

سامانه شفافيت به اطالع عموم برساند. 

آموزش الزامي براي دوچرخه سواري
 

سال هاســت، دوچرخــه به دوســت 
و رفيقم تبديل شــده و از سال90 هم 
دوچرخه سواري را حرفه اي شروع كردم 
و ســال93هم دوره هاي مربيگري را گذراندم. االن وضعيت شــهر 
به گونه اي است كه كودكان مانند ســال هاي گذشته فضاي كافي 
براي بازي به ويژه دوچرخه سواري ندارند، خانه ها كوچك شده  و از 

حياط هم خبري نيست. 
كوچه ها هم به جايــي براي پارك خــودرو و محل عبــور و مرور 
موتورســواران تبديل شــده اند. كودكان، نســل آينده هستند و 
آموزش هاي امروز محصولي مي شــود كه ســال هاي بعد مي توان 
برداشت كرد. پس اگر آموزش هاي خوب داده شود، حتما آينده سازان 
موفقي خواهند شــد. اين موضوع، در همه زمينه ها حتي در ورزش 
و دوچرخه ســواري هم مصــداق دارد. ركاب زدن ســبب افزايش 
اعتمادبه نفس، شكوفايي خالقيت و شاداب سازي  روحيه مي شود. 
اگر كودكان در سنين پايين دوچرخه سواري را اصولي بياموزند و با 
تمام اجزاي دوچرخه آشنا شوند و حتي برخي از كارهاي فني مانند 
پنچرگيري را ياد بگيرند در آينــده مي توانند افراد قانونمند و البته 
مقاوم در برابر سختي ها و خالق باشند. اين نكته شايد خيلي ساده 
باشد، اما بسيار با اهميت و تأثير گذار است كه متأسفانه خيلي مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
به هر حال آموزش دوچرخه به كودكان دغدغــه ام بود و اين كار را 
شــروع كردم. كودكان و نوجوانان نيازمند حمايت هستند و صرف 
خريد دوچرخه توسط والدين و تنها بستر سازي  براي دوچرخه سواري 
امن از سوي مديريت شهري، نمي تواند باعث رشد و پرورش جسمي 
و فكري آنها شود. مي پذيريم در سال هاي اخير اقدامات بسيار خوب 
و ارزشمندي در حوزه حمل ونقل پاك انجام شــده كه مي توان به 
راه اندازي ايستگاه دوچرخه هاي اشتراكي و احداث مسيرهاي امن 
دوچرخه در كالنشهر تهران اشاره كرد. همين كارها سبب شده مردم 
به دوچرخه ســواري ترغيب شــوند و امروز تعداد دوچرخه سواران 
در تهران بسيار بيشتر از ســال هاي قبل است. نكته مهم اينكه قرار 
گرفتن مقوله آموزش در كنار اين زيرساخت ها قطعا كمك بيشتري 
مي كند تا مانند كشور هلند به كشور دوچرخه ها تبديل شويم. مراكز 
فرهنگي و ســراهاي محله بهترين مكان براي برگزاري دوره هاي 
آموزش دوچرخه ســواري به كودكان هســتند و حتي در وضعيت 
كرونايي امروز مي توان اين دوره ها را در فضاهاي باز مانند پاتوق هاي 
محلي و بوستان ها داير كرد تا سالمت كودكان به خطر نيفتد. كالم 
پاياني ام اين است كه غفلت از آموزش و آگاه سازي  مردم نه تنها ما را 
به توسعه يافتگي سوق نمي دهد، بلكه منجر به عقبگرد مي شود و اين 
نكته مهم در همه زمينه ها حتي در بحث استفاده از حمل ونقل پاك 

مانند دوچرخه كاربرد دارد.
هم اكنون در بسياري از شهرهاي كشورهاي توسعه يافته، محل هايي 
براي آموزش دوچرخه سواري به كودكان و بزرگساالن احداث شده 
است؛ درست مثل پارك هاي ترافيك راه اندازي شده در شهر تهران، 
اما با اين تفاوت كه در اين محل ها، آموزش دوچرخه سواري و قوانين 
مربوط به آن بسيار جدي گرفته مي شــود. به طور نمونه در لندن، 
پارك هاي آموزش دوچرخه ســواري وجود دارد كــه افراد پس از 
گذراندن 3سطح آموزشي مي توانند مدرك دوچرخه سواري در شهر 
را به دست آورند. براي اين منظور استانداردهايي تعريف شده است. 
در سطح يك آموزش، مهارت هاي الزم دوچرخه سواري در محيطي 
بدون ترافيك و بدون خودرو آموزش داده مي شــود، در سطح دو، 
دوچرخه سواري در مسيرهاي خلوت و با ترافيك كم صورت مي گيرد 
و در سطح سوم نيز دوچرخه ســوار بايد در معابر پرتردد و با حجم 
ترافيك باال و همچنين با تقاطع ها و پيچ و خم هاي فراوان حضور پيدا 
كند تا اين گونه ســفر ايمن با رعايت قانون را ياد بگيرد. در برخي از 
كشورها هم دوچرخه سواري جزئي از برنامه مربوط به واحد درسي 
تربيت بدني در مدرسه است؛ بنابراين با چنين آموزش هايي است كه 
در برخي از شهرها دوچرخه سوارها سهم يك سومي از سفرهاي روزانه 
شهري را دارند؛ چراكه هم زيرساخت ها فراهم شده و هم شهروندان 

به تأثيرات مفيد دوچرخه سواري ايمن و قانونمند پي برده اند.

درنشست مشترك شورا، شــهرداري و شركت آب و فاضالب 
استان تهران مطرح شد

 17 مخزن آب اضطراري در تهران
به بهره برداري مي رسد

17مخزن از 25مخزن آب اضطراري تهران به مرحله بهر ه برداري 
نزديك مي شود. 

به گزارش همشهري، در نشست مشترك شوراي شهر، شهرداري 
و شركت آبفاي تهران پيشرفت اين طرح مورد ارزيابي قرار گرفت. 
معاون خدمات شــهري شــهرداري تهران در اين جلســه گفت: 
براساس مصوبه شوراي اسالمي شــهر تهران، احداث مخازن آب 
اضطراري جهت استفاده در مواقع بحراني در بوستان هاي مناطق 
22گانه و با همكاري شــركت آب و فاضالب استان تهران در حال 
اجراست. مجتبي يزداني گفت: پس از جانمايي هاي الزم 25نقطه 
در بوستان ها در دســتور كار قرار گرفت و تاكنون عمليات احداث 
17مخزن با پيشــرفت 90درصد در حال انجام است. او در بخش 
ديگري از ســخنان خود به عمليات جانمايي و احداث شــيرهاي 
هيدرانت سازمان آتش نشاني اشاره كرد و گفت: تاكنون 8700شير 
هيدرانت در مناطق 22گانه ســاخته شــده اســت و 2000شير 
هيدرانت ديگر نيز در حال ساخت است. مجموعا اين تعداد بايد به 
12800شير هيدرانت برسد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران نيز در اين جلسه با ذكر اين نكته كه اولويت ما براي احداث 
مخازن آب اضطراري، بوستان ها و بيمارستان ها بوده است، گفت: 
تعدادي از اين مخازن آماده بهره برداري اســت و همزمان عمليات 

كلنگ زني 70مخزن ديگر نيز آغاز خواهد شد.
محمدرضا بختياري در ادامه گفــت: احداث مخازن آب اضطراري 
براي مواقع بحراني از اقدامات ماندگار محســوب مي شود و با اين 
اقدام مدل جديدي از تهيه آب اضطراري در كالنشهر تهران به وجود 

آورديم كه مي تواند الگويي براي ساير كالنشهرها باشد.
سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران نيز در اين جلسه گفت: احداث مخازن آب 
اضطراري در سطح شــهر تهران براي تامين آب موردنياز در مواقع 
بحراني خصوصا زلزله مورد تأكيد شوراست كه در اين راستا مطابق 
با هدفگذاري هاي صورت گرفته بايد عمليات احداث آن شــتاب 

بيشتري بگيرد.

مه لقا ظهيراالسالم
مربي و دوچرخه سوار

تهران در مسير هوشمندســازي گام  برمي دارد تا شرايط زندگي 
بهبود يافته و فعاليت هاي شــهروندان در اين كالنشــهر تسهيل 
شود.هوشمندسازي نياز جدي در پايتخت است كه شهروندان را 
از معضالتي مانند آلودگي هوا، ترافيك و... مبرا مي كند. همچنين 
به فرايندهاي خدماتي شهري و شهروندان سرعت مي بخشد و البته 
اتفاقات مهم تري هم رخ مي دهد؛ اينكه مبارزه با فساد و شفاف سازي 
در امور مالي و اقتصادي اتفاق مي افتد و سبب كاهش حداكثري در 
اين زمينه مي شود. بحث شفاف سازي در مديريت شهري از ابتداي 
دوره پنجم شوراي شهر تهران به شكل جدي مطرح شد و با ايجاد 
كميته شــفافيت، درنهايت به راه اندازي سامانه شفافيت انجاميد. 
فعاليت هايي از اين دست بستر هوشمندسازي را فراهم مي كند و 
قرار است در سال1400 استفاده از زيرساخت هاي هوشمندسازي 

بيشتر از قبل شود. 
در هميــن خصوص، شــهردار تهران به 
همشهري مي گويد: »يكي از نقايصي كه 
در شهر تهران داريم و شايد تبعات بعدي 
هم دارد، ارتباط مستقيم مردم با عوامل 
شهرداري است. ما اين را با اصالح شيوه و 

روش ها، غيرحضوري مي كنيم؛ يعني بحث هوشمندســازي هم 
درآمد شهرداري، هم سالمت شهرداري و هم شفافيت را افزايش 
خواهد داد. ايده آل ما اين است كه مثال شما تقاضاي پروانه داريد، از 
خانه اقدام كنيد و تا جايي كه مي شــود حتي بــه دفاتر خدمات 
شــهرداري هم مراجعه نكنيد.« پيــروز حناچي با بيــان اينكه 
زيرساخت هاي هوشمندســازي در تهران فراهم شده، مي افزايد: 
»الزم است كه برنامه ريزي در بخش نرم افزاري هم صورت بگيرد. اين 
فعاليت در حقيقت موضوع هوشمندسازي تهران را هدف قرار داده 
و هم اكنون نيز وضعيت بدي نداريم؛ هم در رنكينگ جهاني وضعيت 
بدي نداريم و هم در رقابت بين كشــورها.« او در توضيح بيشــتر 
زيرساخت هاي موجود در تهران مي گويد: »يكي از بحث هاي جدي 
توسعه فيبر اســت. ما اكنون در تهران حدود 1000كيلومتر فيبر 
نوري داريم. شايد بزرگ ترين دســتگاهي كه در تهران فيبر نوري 
دارد، شهرداري است و داريم آن  را پيوســته، يكپارچه و گسترده 

مي كنيم.«  
هدف از تهران هوشــمند پيوند دادن نوآوري هاي فني و اجتماعي 
به يكديگر و ايجاد شهري ســبز و كارآمد است. تهران زماني سبز 

و كارآمد مي شــود كه تمامي فعاليت ها شفاف سازي شده و تهي 
از فساد باشد. 

در ابتداي فعاليت دوره پنجم شوراي شهر 
تهران، محسن هاشــمي به عنوان رئيس 
شــورا درباره شــفافيت در امور مالي و 
هوشمندســازي گفته بود: »هدف اصلي 
شوراي پنجم، شفاف ســازي  مناسبات 
مالي، هوشمند سازي  شهر براي تسهيل 
امور و پيگيري جدي مطالبات مردم اســت.« اكنون شوراي پنجم 
ســال آخر فعاليت خــود را ســپري مي كند و بحث شــفافيت و 
هوشمندسازي همچنان از اولويت هاي شهرداري تهران محسوب 
مي شــود. محمد فرجود، مديرعامل ســازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري تهران به همشهري مي گويد:  »شهرداري تهران 
به ويژه در دوره جديد بر موضوعات مبتني بر داده، آمار و اطالعات 
خيلي تمركز كرده است. حجم بسياري از داده هاي شهري تحليل 
مي شود و درون شهرداري و بيرون شــهرداري مورد استفاده قرار 
مي گيرد. ما بــه طرق مختلــف در حوزه هايي ماننــد حوزه هاي 

حمل ونقل، شهرسازي، مالي و انواع داشــبوردهاي شهري از اين 
داده ها  استفاده مي كنيم.« 

آنچه در برنامه سوم 5ساله توسعه شهر تهران براي 
هوشمندسازي آمده:

  ماده 16، 17، 19،  54 و 82: ايجاد و توسعه شهر هوشمند 
  ماده20: استقرار نظام جامع اطالعاتي

  ماده21: كيفيت خدمات و برقراري امنيت فناوري
  ماده22: پياده سازي نظام نوآوري شهري 

  ماده28: هوشمندسازي فرايندهاي وصول درآمدها 
  ماده54: ارتقاي زيرساخت هاي هوشمند حمل ونقل

برنامه شهرداري تا افق1404 براي هوشمندسازي:
  هوشمندسازي بهر ه برداري از پاركينگ هاي عمومي

  استقرار استارت آپ ها
  گسترش كسب وكارهاي دانش بنيان

  ارائه خدمات آنالين به شهروندان )تهران من(
  دسترسي آزاد به مطالعات پژوهشي شهرداري 

  الكترونيكي كردن فرايند صدور پروانه 
  ارتقاي بسترهاي قانوني براي شكوفايي كسب وكار آنالين

شهردارتهران به همشهري گفت:

هوشمندسازي شهر شفافيت را افزايش خواهد داد
  محمود مواليي

خبر نگار

كليــات بودجــه پيش بينــي شــده براي 
هوشمندسازي  براي سال1400

ميليارد تومان بودجــه هزينه اي 
توسعه مديريت و هوشمندسازي 

شهري
ميليارد تومان از بودجه واگذاري 
و تملــك دارايي هاي ســرمايه اي 
شهرداري ســهم هوشمندسازي 

است
ميليارد تومان از بودجه واگذاري 
مالــي  دارايي هــاي  تملــك  و 
شهرداري ســهم هوشمندسازي 

است
بودجه هــاي پيش بينــي شــده اجــراي 
اقدامات هوشمندسازي  براي سال1400

887ميليــارد تومــان براي 
و  ايمنــــي  افــــزايش 
هوشمندسازي حمل ونقل و 

ترافيك شهري
30ميليــارد تومــان بــراي 
كنتــرل، نظــارت، پايــش و 
بازرسي هوشمـــند فعاليت  

شهرداري
535ميليــارد تومــان براي 
توســعه شــهر الكترونيك و 
و  زيرســاخت ها  ارتقــاي 

فناوري هاي نوين
73ميليــارد تومــان بــراي 
ي  ز ســــــا شمـــــنـد هو

تاسيسات مديريت بحران
205ميليــارد تومــان براي 
توســعه و ارائــه خدمــات 

شهروندي غيرحضوري
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مزيت های نهاد انتخابی در مبارزه با فساد
در ايــن ميــان تنهــا جايگاه  ادامه از 

نمايندگــي و اعضاي نهادهاي صفحه اول
انتخابي هســتند كه از دو مزيت همزمان در زمينه 
مبارزه مؤثر با فســاد برخوردارنــد؛ اوال نهادهاي 
انتخابــي و نمايندگي، در جايگاه سياســتگذاري 
هستند و لذا مناســب ترين ابزارها را جهت تغيير 
فرايندهاي فسادزا در دست دارند، آنها مي توانند با 
تغيير قوانين و مقررات مولد فساد و رفع زمينه هاي 
فسادزاي قانوني، ريل گذاري اصلي و بنيادي در ايجاد 
شــفافيت و مبارزه مؤثر با فســاد را صورت دهند؛ 
مزيتي كه نسبت به نهاد قضايي در مبارزه با فساد به 

جاي مبارزه با مفسد دارند.
از طرف ديگر، جايگاه هاي نمايندگي، امنيت الزم 
را براي مبارزه مؤثر و پيگيرانه با فساد دارند چراكه 
برخالف مديران انتصابي در رده هاي مختلف قابل 
عزل كردن نيستند و مي توانند بدون دغدغه و نگراني 
بابت رويكرد مديران باالدست، به تغيير فرايندها و 
رفع زمينه هاي فســادزا اقدام كنند چراكه آنها جز 
در موارد استثنا، تنها به موكلين شان يعني كساني 

كه به ايشان رأي داده اند، پاسخگو هستند و الغير.
اين دو مزيت يعني دارا بودن جايگاه سياستگذاري 
و نيز دارا بــودن امنيت و تداوم حضــور و پيگيري 
الزم براي مبارزه با فساد، جايگاه هاي نمايندگي و 
نهادهاي انتخابي مانند جايگاه نمايندگي مجلس يا 

جايگاه نمايندگي شهروندان در شوراهاي شهر را به 
مؤثرترين جايگاه ها براي مبارزه واقعي و مؤثر با فساد 

تبديل خواهد كرد. 
آشكار است كه فسادهاي احتمالي موردي برخي از 
نمايندگان در اين جايگاه ها، خدشه اي به پتانسيل 
و مزيت ساختاري جايگاه هاي نمايندگي و نهادهاي 
انتخابي در مبارزه با فساد وارد نمي كند. كمااينكه 
ميزان فساد كشف شــده در ســازمان اجرايي و يا 
سازمان هاي نظارتي و قضايي، هم به لحاظ حجم، 
هم به لحــاظ سيســتماتيك بودن و فراگير بودن 
چندين برابر اشــكال موردي فساد در جايگاه هاي 
انتخابي و نهادهاي نمايندگي است و اساسا سرريز 
فساد ريشه دار و فراگير در سازمان هاي اجرايي است 
كه بعضا به نهادهاي سياستگذار هم سرايت مي كند 
و برخي از اعضاي آنها را گرفتار فساد سازمان اجرايي 
كرده و پتانسيل هاي ساختاري اين نهادها در مبارزه 
مؤثر با فساد را غيرفعال مي كند، كمااينكه گروه هاي 
ذي  نفع عدم شفافيت و فرايندهاي فسادزاي موجود 
با بزرگ نمايي اغراق شــده اين اشــكال موردي و 
بي اعتنايي و كمرنگ كردن عامدانه فساد نهادهاي 
اجرايــي و ناكارآمدي نهادهاي قضايــي در مبارزه 
با فساد، درصدد زيرســؤال بردن كلي جايگاه هاي 
انتخابي و حذف و كاهش اختيــارات جايگاه هاي 
نمايندگي برمي آيند؛ چراكه آنها بهتر از هركســي 

دوره دوم كارگاه مالقات با خيابان آغاز شد
دوره دوم كارگاه مالقات با خيابــان در 2حوزه تخصصي 

»مجالي براي عكاســانه انديشــيدن« و »مجالي براي بازآفريني
طراحانه انديشيدن« به خيابان وليعصر )عج(، توسط موزه 

و پايگاه ميراث شهري خيابان وليعصر برگزار مي شود.
به گزارش پايگاه خبري شــهر، حوزه تخصصي »مجالي براي عكاسانه 
انديشــيدن به خيابان وليعصر« در كارگاه مالقات بــا خيابان را بهنام 
صديقي، مهدي وثوق نيا و محسن يزدي پور راهبري مي كنند. همچنين 
وحيد قاسمي و حســين گنجي به ترتيب به عنوان دبير رويداد و دبير 

شوراي راهبري در اين كارگاه فعاليت مي كنند.
عالوه بر اين، حوزه تخصصي »مجالي براي طراحانه انديشيدن به خيابان 
وليعصر« نيز توسط شيوا آراسته، بابك شكوفي، پرستو عشرتي، مهرناز 
عطاران، شــيوا علينقيان، رضا فيضي، بهروز مرباغي، كامبيز مشــتاق 

گوهري، ســروش مهاجري، محمدرضا مهرباني، پژمان نوروزي، امير 
وارسته و محمد ياراحمدي راهبري مي شود.

عالقه منــدان بــراي ثبت نــام در دوره دوم كارگاه »مالقــات بــا 
خيابان« كه شــركت در آن رايگان اســت تا هفتم اســفند ماه1399 
 مهلــت دارنــد و بــراي كســب اطالعــات بيشــتر بــه آدرس

 valiasr.tehran.ir/events مراجعه كنند.
هدف از برگزاري دوره  دوم كارگاه مالقات بــا خيابان و بنا بر تجربه اي 
كه از كارگاه اول حاصل شد، شناســايي ظرفيت هاي گوناگون زندگي 
بر پيرامــون خيابان مشــجر و طوالنــي پايتخت، كشــف ملموس و 
دقيق روايت ها و گفت وگو با اهالي اين خيابان اســت تا راه هاي ايجاد 
كيفيت هايي در شهر با فكري طراحانه يا نگاهي عكاسانه كه برآمده از 

شناخت و رسيدن به روايتي است، بررسي شود. 

 جايزه تهران به گام هفتم رسيد  

از پژوهشگران برتر در هفتمين جشنواره پژوهشي »جايزه تهران« در خانه انديشمندان تقدير خواهد 
شد. هفتمين جشنواره پژوهشي »جايزه تهران« با هدف تقدير و تكريم از پيشكسوتان و پژوهشگران 
حوزه تهران پژوهي با حمايت معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، سازمان زيبا سازي ، خانه 

تهران پژوهان و خانه انديشمندان روز شنبه -2اسفند- ساعت16 برگزار مي شود. 
به گزارش همشهري، هيأت داوران اين جشنواره با بررسي آثار و فعاليت هاي پژوهش محور در رشته هاي 
كتاب، فيلم، عكس، شبكه هاي مجازي، پايان نامه، رسانه، مجالت، پروژه هاي پژوهشي و مركز فعال در 
سال گذشته برگزيدگان را انتخاب كرده اند. همچنين در بخش ويژه اين جشنواره از هنرمندان نقاش و 
خوشنويسي كه براي شهداي مدافعان سالمت آثار هنري خلق كردند، تقدير خواهد شد. اين مراسم با 
توجه به شرايط كرونا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و با حضور حداقلي برگزار خواهد شد و عالقه مندان 
مي توانند اين برنامه را به صورت زنده از پرتال شهرداري و صفحات اينستاگرام خانه انديشمندان، مركز 

دارالفنون و ستاد گردشگري دنبال كنند. 

همشهري اهداف هوشمندسازي و شفافيت مديريت شهري تهران 
براي سال آينده را بررسي كرد

10 برنامه براي 
هوشمندسازي تهران

مي دانند كه نهاد انتخابي چه مزيت غيرقابل انكاري 
در مبارزه مؤثر با فساد دارد و هرچقدر جايگاه هاي 
نمايندگي كمتر و نهادهــاي نمايندگي محدودتر، 
امكان مبارزه ريشــه اي با فســاد از طريــق ايجاد 
شفافيت و اصالح سياســت ها و فرايندهاي فسادزا 

كمتر.
خالصه آنكه وقتي فساد در يك سيستم حكمراني، 
ريشه دار و سيســتماتيك و فراگير مي شود، ديگر 
نماينــده و مدير و قاضي نمي شناســد و همه افراد 
به جهت آنكه انسانند، در معرض خطا و لغزش قرار 
مي گيرند، مهم اين اســت كه اگر قصدمان از طرح 
مبارزه با فساد صرفا شــعارهاي انتخاباتي نيست، 
بايد به جاي آنكه خواســته و ناخواسته با ذي نفعان 
عدم شفافيت و فرايندهاي فســادزا همصدا شويم 
و بخواهيم بــا بزرگ نمايي فســادهاي موردي در 
نهادهاي انتخابي آن هم درست در هنگامه انتخابات، 
كمر به قتل مؤثرترين جايگاه هاي مبارزه با فســاد 
ببنديم و با كاهش تعداد و ايجــاد محدوديت هاي 
روزافزون بــر جايگاه هاي نمايندگي، پتانســيل ها 
و مزيت هاي نهادهاي انتخابي در مبارزه با فســاد 
را از حيز انتفاع خارج كنيم، بايــد بيش از هر چيز 
در گســترش جايگاه هاي نمايندگــي و نهادهاي 
انتخابي به لحاظ كمي )تعداد جايگاه هاي انتخابي 
و نمايندگي در حوزه هاي مختلف( و كيفي )افزايش 
اختيارات قانونگذاري و مقررات گذاري جايگاه هاي 
انتخابي در جهت سياستگذاري هاي شفافيت بخش  

و اصالح گرانه( بكوشيم.
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گفت وگو

25سال از زماني كه اقتصاد  كالن
و مردم ايران شــاهد تورم 
49.4درصــدي در پايان 
ســال1374 بودند، مي گــذرد و تازه ترين 
روايت مركز آمار از نرخ تورم در 12 ماه منتهي 
به بهمن امسال نشان مي دهد كه هرچند از 
ركورد ســال74 فاصله زيــادي داريم اما 
به احتمال زيــاد نرخ تورم ايــران در پايان 
ســال1399 به باالترين ميزان ممكن طي 
25سال گذشته خواهد رسيد. باالترين نرخ 
تورم ساالنه در 25سال گذشــته در پايان 
ســال1392 به ميزان 34.7درصد به روايت 
بانك مركزي رقم خورده و هرچند اين نهاد 
موتور انتشــار نرخ تورم را در آبان سال97 
خاموش كرد، اما برآوردهاي مركز آمار نشان 
مي دهد كه نرخ تورم در پايان بهمن امسال 
به 34.2درصد رسيده است. با اين توضيح كه 
معموال نرخ تورم محاسباتي مركز آمار يك تا 
1.5درصد پايين تر از نرخ تورم محاسبه شده 
اما منتشر نشده بانك مركزي است، انتظار 
مي رود با صعودي بودن نرخ تورم در آخرين 
 ماه ســال1399، باالترين نرخ تورم ساالنه 
پس از نرخ تــورم نزديك بــه 50درصدي 

سال1374، در پايان امسال ثبت شود.
به گــزارش همشــهري، اقتصــاد ايــران 
پس از انقــاب تنها در ســال هاي 1364، 
1369، 1395 و 1396 يعني 4ســال نرخ 
تورم تك رقمي را تجربه كرده و كاهشــي 
شــدن نرخ تورم در ســال هاي 95 و 96 به 
كمتر از 10درصد بيشــتر منعكس كننده 
فروكش كردن شديد انتظارات تورمي پس 
از اجراي برجام بــوده و وقتي دولت آمريكا 
در ارديبهشت97 تصميم خود براي خروج 
از برجام و اعمال دور تــازه تحريم ها را آغاز 
كرد، نرخ تورم ساالنه ايران 8درصد به روايت 
مركز آمار بود و شهريور همان سال ماه عسل 
تورم هاي تك رقمي پايان يافت و در شهريور 
ســال1398 نرخ تورم 12ماهــه ايران به 

42.7درصد رسيد.
از مهرماه98 به بعد به تدريج از درجه حرارت 
تب اقتصاد ايران كاسته شــده و نرخ تورم 
روندي نزولي به خود گرفــت و مردم ايران 
در مرداد سال99 شــاهد پايين آمدن نرخ 
تورم 12ماهه تا 25.8درصد بودند. نوسان 
شديد نرخ ارز و كسري بودجه شديد دولت 
2شوك اوليه به روند نرخ تورم كاهشي بود 
تا جايي كه نرخ تورم ماهانه در تيرماه امسال 
به 6.4درصد، مهرماه به 7درصد و  آبان هم به 
5.2درصد رسيده و همچنين شوك ها كافي 
بود تا برخاف انتظار دولت و بانك مركزي 
نرخ تورم از كف 26درصد ثبت شده در مهر 
امسال به ســقف 34.2درصد در بهمن ماه 
برسد و با درنظر گرفتن روند نرخ تورم ماهانه 
اين احتمال قوي وجــود دارد كه نرخ تورم 
ايران در پايان امسال به حدود 35درصد يا 
حتي فراتر از آن برسد كه باالترين نرخ تورم 

در 25سال گذشته خواهد بود.
فاصله گرفتن نرخ تــورم واقعي از نرخ تورم 
هدف 22درصدي بانك مركزي زنگ خطري 
جدي براي سياســتگذاران اقتصادي است 
كه چه تدبيري را به اجــرا گذارند تا جلوي 
شكل گيري موج تازه اي از انتظارات تورمي 
را بگيرند. به ويژه اينكه نرخ تورم فزاينده طي 

سال هاي اخير نشانه هايي از شكاف عميق 
درآمدي به جامعــه را نمايان كرده ازجمله 
سبقت نرخ تورم در مناطق روستايي نسبت 
به مناطق شهري، پراكندگي ناموزون تورم 
بين استان ها، گريز قيمتي كاالهاي خوراكي 
و آشاميدني و نگراني مردم از تكرار نرخ تورم 
باالتر در سال آينده كه همگي نمايانگر اين 
واقعيت است كه درجه حرارت اقتصاد ايران 

به شدت باالست.

تازه هاي تورم در بهمن99
مركز آمار ايران نرخ تــورم ماهانه در بهمن 
امسال را 2.5درصد در كل كشور، 2.4درصد 
در مناطق شــهري و 3.3درصد در مناطق 
روســتايي برآورد كرده و مي گويد شاخص 
احســاس تورم يعني نرخ تــورم نقطه به 
نقطه كه نشــان دهنده ميزان افزايش سبد 
هزينه هاي مــردم در هر ماه نســبت به ماه 
مشــابه پارســال بوده هم با حرارت زيادي 
روند افزايشــي داشــته و در بهمن امسال 
به 48.2درصد رسيده اســت. اين گزارش 
نشان مي دهد كه به طور ميانگين يك خانوار 
شــهري ايران براي خريد يك سبد كاال و 
خدمات يكسال در بهمن امسال 47.2درصد 
و يك خانوار روســتايي 53.6درصد بيشتر 
از بهمن سال گذشــته هزينه كرده اند. اين 
باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه دست كم در 
طول دولت حسن روحاني است و محاسبات 
مركز آمار نــرخ تورم 12ماهــه منتهي به 
بهمن99 را در كل كشــور 34.2درصد، در 
مناطق شــهري 34.1درصد و در مناطق 

روستايي 35درصد روايت مي كند.

تورم خوراكي ها در مرز 70درصد
روايت رســمي مركز آمار ايران اين اســت 
كه يــك خانــوار ايرانــي 67.2درصد در 
بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه پارسال 
پول داده تــا بتواند يك ســبد از كاالهاي 
خوراكي و آشــاميدني را بخــرد. نرخ تورم 
نقطه به نقطــه گروه كاالهــاي خوراكي و 
آشاميدني ، باالترين ميزان نسبت به ديگر 
گروه هاي كااليي و خدماتي مصرفي مردم 
در بهمن ماه بوده و پس از آن مبلمان و لوازم 
منزل با 66.9درصد، تفريح و امور فرهنگي 

59.5درصــد و حمل ونقــل 56.7درصد و 
دخانيات 54.3درصد قرار دارد.

اين گزارش مي افزايد: در مقايســه قيمت 
كاالهاي خوراكي و آشــاميدني در بهمن 
امسال نسبت به بهمن پارسال، قيمت گروه 
كاالهاي نان و غات 64درصد، گوشت قرمز 
و گوشــت پرندگان 56.6درصد، گوشــت 
ماهي 60.6درصد، شــير، پنير و تخم مرغ 
79درصد، روغن و چربي هــا 99.5درصد، 
ميوه و خشــكبار 88.2درصد، قندوشكر و 
شيريني ها 69.5درصد و نوشيدني هاي گرم 
و سرد غيرالكلي هم 67.7درصد رشد كرده 
است. به گزارش همشهري، اين روند فزاينده 
قيمت هــا در عمل باعث كوچك تر شــدن 
سفره مردم و به خطر افتادن امنيت غذايي 
آنها به ويژه در بين اقشار محروم، روستايي و 
دهك هاي پايين درآمدي شده و بسياري از 
خانوارها، مصرف برخــي كاالهاي ضروري 
و مهم ازجمله شــير و لبنيات و گوشت را 
كم يا حــذف كرده اند. رشــد 7.1درصدي 
قيمت خوراكي هاي تازه و خيز 4.1درصدي 
قيمت كاالهاي بي دوام براســاس گزارش 
رسمي مركز آمار ايران نشــانه اي آشكار از 
گران تر شدن قيمت كاالهاي مصرفي عمدتا 

خوراكي و آشاميدني مردم است.

خطر تورم فزاينده را جدي بگيريد
اقتصاد و مردم ايران تنها در ســال1322 
نرخ تورم بــاالي 110درصد را تجربه كرده 

و پس از آن هرگز نرخ تورم ساالنه ايران به 
باالي 50درصد نرسيده اما در جهان امروز 
كه اكثر قريب به اتفاق كشــورهاي دنيا با 
نرخ تورم تك رقمي مواجه هســتند و حل 
تورم به مسئله ساده و تجربه شدن در جهان 
تبديل شده، اقتصاد ايران همچنان يكي از 
باالترين نرخ هاي تورم دنيا را تجربه مي كند. 
برآوردهاي همشهري نشــان مي دهد كه 
فشار كسري بودجه دولت به ويژه در شرايط 
تحريم ها بيشتر شــده و هزينه اين كسري 
بودجه را مردم با تورم باالتــر مي پردازند و 
حتي آمارهاي رسمي هم تأييد مي كند كه در 
شرايط تورمي باال و ركود اقتصاد، كمك هاي 
مســتقيم دولت ها در قالب يارانه نقدي و 
كمك معيشتي به بزرگ تر شدن سفره مردم 

كمك نمي كند.
به نظر مي رسد درصورت موفقيت مذاكرات 
احتمالي براي پايان دادن به مناقشه بر سر 
برجام و توافق براي پايــان يافتن تحريم ها 
تا اندازه زيادي فشــار تــورم از دوش مردم 
برداشته شود و شــايد در يك سال پيش رو 
دوباره مردم ايران شــاهد ثبات قيمت ها و 
كاهش چشمگير تورم باشــند. با اين حال 
معضل اصلي همچنان باقي اســت و دولت 
پرهزينه و كم درآمد ايران در سال هاي آينده 
هم با نرخ تورم دســت كم باالي 10درصد 
مواجه خواهد شــد، حتي اگر تحريم ها هم 
برداشته شود، تورم به پاشنه آشيل اقتصاد 

ايران تبديل شده است.

ركورد شكني تورم پس از يك ربع قرن
همشهري براساس داده هاي آماري تحليل مي كند

عمليات اجرايي آزادراه غدير يا  حمل و نقل
همان كمربند جنوبــي تهران 
به عنوان يك قطعه استراتژيك و 
مؤثر براي پايتخت و استان هاي البرز، قم و سمنان 
به پايان رســيده و قرار است 7اســفند ماه توسط 
رئيس جمهور افتتاح شــود. با اين اتفاق، تنها گره 
باقي مانده از كريدور ترانزيت آســيايي موسوم به 
AH1، قطعه آزادراهي تبريز به بازرگان خواهد بود 
كه از قضا عمليات اجرايــي آن چند روز پيش به 
واسطه تخصيص نيافتن اعتبار متوقف شده است.

به گزارش همشهري، فاز اول آزادراه تبريز-بازرگان، 
كه تا مرند ادامه دارد، مقرر شده به عنوان يك پروژه 
جهش توليد، تا پايان دولت دوازدهم به بهره برداري 
برسد، اما آنگونه كه استاندار استان آذربايجان غربي 
در نامه اي به سازمان برنامه و بودجه اعام كرده، 
اخيرا اين پروژه به واسطه تخصيص نيافتن اعتبار 
100ميليارد توماني مصــوب در بودجه1399 و 
منظور نشدن اعتبار مناســب براي آن در اليحه 
بودجه سال آينده، با خطر يك تعطيلي پرهزينه 
مواجه شــده اســت. در اين نامه تأكيد شده كه 
پيمانكار، به واسطه عمل نشدن به تعهدات دولت، 

رسما توقف عمليات اجرايي را اعام كرده است.

آزادراه زمين گير تبريز - بازرگان
كريدور ترانزيت آسيايي موســوم به AH1 يكي 
از مســيرهاي احيا كننده جاده ابريشم است كه 
تاكنون در داخل خاك ايران 2بخش از آن شامل 
كمربند جنوبي تهران موســوم به آزادراه غدير و 
همچنين آزادراه تبريز - مرند - بازرگان همچنان 
تكميل نشــده بود. حــاال آزادراه غديــر به طول 

158كيلومتر از آبيك قزوين تا گرمســار تكميل 
شده و فقط آزادراه تبريز - بازرگان باقي مانده است 
كه تكميل آن در امتداد آزادراه پيامبراعظم)ص(، 
مســير تهران تا مرز تركيه را كوتاه تر خواهد كرد 
و با اتصال به شــبكه آزادراهي تركيه و كشورهاي 
اروپايي، رؤياي شــبكه بين المللي ترانزيتي شرق 
به غرب را محقق مي كند. محور آزادراهي تبريز- 
بازرگان به واسطه قرار گرفتن در گلوگاه ترافيك 
بين المللي مسير آسيا- اروپا از نظر رشد ترانزيت 
و تســهيل حمل ونقــل بين المللي كاال توســط 
ايران اهميت زيــادي دارد. اجراي ايــن آزادراه 
260كيلومتري كه در ســال1386 مصوب شده، 
تا كنون مسير پرفراز و نشيبي داشته است و از ظاهر 
امر چنين برمي آيد كه همچنان توان يا عزمي براي 
شكستن طلسم آن وجود ندارد. در دوره اي براي 
گره گشايي از اين پروژه اســتراتژيك، تفاهمنامه 
احداث آزادراه تبريز- بازرگان با يك شركت چيني 
امضا شد و حتي در تابستان سال1390، محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت نيز دستور تسريع 
احداث اين آزادراه تبريز-بازرگان را صادر كرد، اما 
نه تفاهم با چيني ها و نه دستور احمدي نژاد گره اي 
از مشكات اين طرح اســتراتژيك باز نكرد و كار 
همچنان روي زمين ماند تا اينكه در سال96 و در 
سايه سفر حسن روحاني، رئيس دولت دوازدهم 
به آذربايجان شــرقي، دوباره بحث درباره تكميل 
اين پروژه طلسم شده باال گرفت و پاي پيمانكاران 
جديد به ميان آمد. در آن زمان برآورد شده بود كه 
فاز نخست اين آزادراه به طول حدود 64كيلومتر از 
تبريز تا مرند ظرف 4سال تكميل شود و پيش از 

پايان عمر دولت به بهره برداري برسد.

آزادراه گرفتار بي پولي
از مفاد نامه اســتاندار آذربايجان غربي به سازمان 
برنامه و بودجه چنين برمي آيــد كه بي مهري به 
پروژه آزادراهي تبريز - بازرگان در ساليان گذشته 
باعث شــده چندين ســرمايه گذار پس از اعام 
آمادگي و اخذ مصوبه هيأت دولــت، از ادامه كار 
منصرف شوند و حاال سرمايه گذار و پيمانكار فعلي 
فاز يك آزادراه تبريز-بازرگان نيز در همين فرايند 
گرفتار شود؛ با اين تفاوت كه سرمايه گذار فعلي، 
بخشي از عمليات عمراني را اجرا كرده و همچنين 
با تعهد 40ميليارد تومان براي استماك اراضي 
مسير، متعهد شده است كه اين تعهد احتماال در 
ســال آينده به واســطه اعتراض مالكان مشمول 
تجديد ارزيابي و افزايش قابــل توجه خواهد بود. 
بر همين اساس، فرصت سوزي در تامين مالي اين 
پروژه، نه تنها تكميل كريدور بين المللي ترانزيت 

آســيايي را با چالش مواجه مي كند، بلكه هزينه 
نهايي اجرا در آينده را نيــز به مراتب براي مجري 
نهايي يعني دولت افزايش مي دهد. به نظر مي رسد 
درصورتي كه دولت و سازمان برنامه بودجه نسبت 
به گره گشــايي از اين پروژه اقــدام نكنند، عما 
كريدور ترانزيت آســيايي در خاك ايران به عنوان 
يك تعهد بين المللي تكميل نشده باقي مي ماند 
و تعيين تكليف آن به نگاه و وضعيت مالي دولت 
ســيزدهم گره خواهد خورد. در اين صورت طول 

عمر اين پروژه به 5دولت خواهد رسيد.

گشايش در غدير، گره در بازرگان
گرچه احداث قطعه نهايي كريدور ترانزيت آسيايي 
موسوم به AH1 حدفاصل تبريز تا بازرگان به دليل 
تامين نشدن اعتبار و »بي مهري به پيمانكاران« با 
معضل تعطيلي مواجه شده، اما در آزادراه غدير كه 

از آن با عنوان كمربند جنوبي تهران ياد مي شود 
به لطف استطاعت مالي سرمايه  گذار و پيمانكار، 
با سرعتي مثال زدني طي 5ســال احداث شده و 
عنوان پروژه اي كه آغــاز و انجام آن در يك دولت 
بوده را به خود اختصاص داده است. اعتبار آزادراه 
غدير 700ميليارد تومان بوده كه با سرمايه گذاري 
70درصــدي و پيمانــكاري قرارگاه ســازندگي 
خاتم االنبيا و آورده 30درصدي دولت تكميل شده 
و قرار است هفتم اسفند ماه توسط رئيس جمهور 
افتتاح شــود. اين پــروژه كه عمر آن به 5ســال 
مي رســد، به طول 158كيلومتر از آبيك قزوين تا 
گرمســار قرار دارد و از 4قطعه شامل »قطعه اول 
به طول 40كيلومتر، ميــان آزادراه كرج -قزوين 
و بزرگراه ماهدشت - اشــتهارد«، »قطعه دوم به 
طول 50كيلومتر بين بزرگراه ماهدشت- اشتهارد 
تا آزادراه تهران - ساوه«، »قطعه سوم 30كيلومتر 
بين آزادراه تهران- ساوه تا تهران- قم« و »قطعه 
چهارم به طول 38 كيلومتر بين آزادراه تهران- قم 

تا آزادراه قم-گرمسار« تشكيل شده است.
شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل كشور اعام كرده است، بهره برداري از 
آزادراه غدير با كاهش 60كيلومتري مسير، طول 
زمان ســفر را براي خودروهاي سبك 90دقيقه و 
براي خودروهاي نيمه سنگين 110دقيقه كاهش 
مي دهــد. همچنين پيش بيني مي شــود با فعال 
شدن اين مسير آزادراهي، در يك دوره 20ساله، 
مصرف بنزين 700ميليون ليتر و مصرف گازوئيل 
يك ميليارد و 600ميليون ليتر كاهش پيدا كند و 
حجم آالينده هاي زيست محيطي نيز 5.4ميليون 

تن كمتر شود.
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نرخ تورم ساالنه از 1374 تا پایان بهمن 1399 - درصد

روند نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12ماهه در كشور، مناطق روستایي و مناطق شهري از بهمن98 تا بهمن99

ماه
تورم 12ماههتورم نقطه به نقطهتورم ماهانه

روستاشهركشورروستاشهركشورروستاشهركشور
98/111.11.20.72525.124.43736.540.1
98/121.51.41.82222.221.134.834.437.3
99/012.12.03.119.820.218.132.231.933.9
99/022.52.62.12121.319.329.829.730.8
99/032.02.02.222.522.721.127.827.728.2
99/046.46.55.926.927.025.926.426.426.4
99/053.53.53.230.430.629.625.825.925.4
99/063.63.63.534.434.534.126.026.125.4
99/077.07.16.941.441.342.227.227.326.7
99/085.24.77.646.445.750.329.029.028.8
99/092.01.92.744.844.248.030.530.530.5
99/101.81.91.746.245.549.832.232.232.5
99/112.52.43.348.247.253.634.234.135.0

گره گشايي از كريدور ترانزيت آسيايي؛ از غدير تا بازرگان
با بهره برداري از آزادراه غدير، كريدور آزادراهي شرق به غرب معطل احداث قطعه تبريز- بازرگان خواهد بود كه فعا اجراي آن به دليل نبود اعتبار متوقف شده است

گراني ميوه در عين فراواني
سيب زرد 23هزار تومان، سيب قرمز 20هزار تومان، پرتقال جنوب 25هزار  بازار
تومان، انار 25هزار تومان و نارنگي 32هزار تومان. اينجا يك ميوه فروشي 
معمولي از زمره ميوه فروشــي هاي معروف به حاجي ارزوني در يكي از 
مناطق غرب تهران است با ميوه هاي معمولي كه كيفيتي در حد متوسط دارند. خريد 3 قلم 
ميوه، هركدام يك كيلو، كمتر از 60هزار تومان آب نمي خورد. خبري از تنوع باالي محصول 
هم نيســت؛ فقط كيوي و انگور و موز هســت كه آنها هم از 30 تا 47هزار تومان قيمت 
خورده اند. در بين صيفي جات هم خيار هنوز از 17هزار تومان پايين تر نيامده و هويج هم 
كم كم 10هزار تومان را پشت سر گذاشــته و همچنان در حال پيشروي است. خريدارها 
به وضوح دقت در خريد را باال برده اند، تك تك آنچه برمي دارند را به دقت وارسي مي كنند و 
بعد در كيسه خريد مي گذارند. حق هم دارند؛ چون براي هر يك عدد ميوه اي كه برمي دارند 

بين هزار تا 2هزار تومان بايد بپردازند.

رشد قيمت زمستانه
قيمت ميوه در ســطح شــهر طي يك ماه اخير روزبه روز افزايش يافته و امروز نسبت به 
قيمت هاي پايان آذرماه با رقم هاي باالتري مواجهيم. اين گراني حتي در ميادين ميوه و تره بار 
هم ديده مي شود. توزيع ميوه براي تنظيم بازار در شب يلدا تا حدودي قيمت ها را متعادل 
كرد ولي پس از آن دوباره قيمت ها اوج گرفت و امروز بسياري از مردم قدرت خريد ميوه را 
از دست داده اند. حاال ديگر فقط حرف از موز و بحث واردات نيست، ميوه هاي توليد داخل 
كشور كه به گفته مسئوالن به فراواني توليد شــده نيز با قيمت هاي گزافي به دست مردم 
مي رسد. اين در شرايطي است كه با نزديك شدن به شب عيد اين نگراني در حال افزايش 
است كه اگر رشد روزافزون قيمت در بازار ميوه مهار نشود تا شب عيد با چه نرخ هايي مواجه 

خواهيم بود.

توزيع تنها 30درصد از ذخاير انبارها در بازار
دليل طبيعي افزايش قيمت در هر بازاري كمبود عرضه و افزايش تقاضاست اما بازار ميوه 
درحال حاضر چنين شرايطي ندارد. به گفته نايب رئيس اتحاديه باغداران كشور، استقبال 
از خريد ميوه به ويژه سيب در كل امسال و به تبع آن پاييز و زمستان، به دليل برگزار نشدن 
محافل و مجالس و همچنين كوچك شــدن سبد مصرفي خانوار به شــدت افت كرده و 
توليدكنندگان نگران ضرر و زيان ناشي از فروش نرفتن محصوالتشان هستند. مجتبي شادلو 
در گفت وگو با همشهري، ضمن رد هرگونه كمبود در بحث ميوه هاي زمستاني مي گويد: 
براساس آماري كه از سردخانه ها و انبارهاي موجه براي نگهداري محصوالت داريم، ذخاير 
كنوني ما از حدنصاب هر ساله برحسب مقدار توليد و عرضه مستمر و متداول بسيار بيشتر 
است كه نگراني خيلي زيادي را براي توليد كننده ايجاد كرده است. شيوه متعارف توزيع 
ميوه هاي زمستاني به اين شكل است كه كل محصول سيب، پرتقال، كيوي و انار توليدي، از 
مهرماه تا آذرماه برداشت و به سردخانه منتقل مي شود كه اين ذخاير طي يك پروسه 9ماهه 
از ابتداي پاييز تا پايان بهار سال بعد كه ميوه هاي تابستاني به بازار مي آيد، به طور مستمر به 
مبادي عمده فروشي منتقل مي شود. به گفته شادلو، با وجود گذشتن نزديك به 60درصد 
بازه زماني توزيع ميوه هاي زمستاني، خروجي انبارهاي ذخيره ميوه كمتر از 30درصد بوده 

به اين معني كه جذب ميوه به بازار مصرف از نصف ميزان توليد نيز كمتر بوده است.

گرانفروشي در خرده فروشي ها
گراني ميوه هاي توليد داخل در چند ماه اخير بارها بحث صادرات انواع محصوالت را به عنوان 
دليل اصلي افزايش قيمت داغ كرده اســت. رئيس اتحاديه باغداران تهران اما با اشاره به 
قيمت بعضي از محصوالت در عمده فروشــي ها، دليل گراني هاي اخير را گرانفروشي در 
مغازه ها مي داند. شادلو مي گويد: خاص ترين سيب توليدي كشور سيب دماوند است كه 
باالترين قيمت آن در عمده فروشي ها حدود 14هزار تومان بوده و كيفيت هاي مختلف آن 
بين 8 تا 12هزار تومان قيمت دارند. اين محصول در خرده فروشي ها با 30درصد سود نهايتا 
بايد با قيمت بين 11 تا 19هزار تومان عرضه شــود. او مي افزايد: قيمت سيب قرمز نيز در 
عمده فروشي ها بين 5 تا 8هزار تومان است كه با احتساب سود خرده فروشي نبايد بيش 

از 6500 تا 11هزار تومان عرضه شود اما ما نمي دانيم در خرده فروشي ها چه مي گذرد.

وقفه در توليد، عامل گراني نارنگي
نارنگي و ديگر مركبات توليد جنوب كشور به طور سنتي از مركبات شمال گران تر هستند اما 
اختاف قيمت اخير اين محصول با 2ماه پيش كه نارنگي شمال در بازارها فراوان بود بسيار 
بيشتر از آن است كه آن را تنها مرتبط با واريته اين محصول دانست. به گفته نايب رئيس 
اتحاديه باغداران كشور وقفه در عرضه نارنگي توليد جنوب كشور كه از استان هاي بوشهر، 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس به تهران مي رسد، باعث شد در كنار اختاف قيمت 
معمول اين نوع با نارنگي شــمال، كمبود هم در بازار ايجاد شود چراكه به دليل ماندگاري 
پايين اين محصول امكان انبارسازي و ذخيره طوالني مدت اين محصول وجود ندارد. ضمن 
اينكه ميزان توليد گونه هاي جديد نارنگي كه هم اكنون در نوار جنوبي كشور توليد مي شود 

هنوز محدود است و اين ارقام به توليد انبوه نرسيده اند. 
درباره پرتقال اما قيمت در بازار با توزيع بيشــتر درحال كاهش اســت و در زمينه ديگر 
محصوالت ازجمله سيب نيز بايد گراني هاي اخير با نظارت بيشتر بر بازار كنترل شود چون 

از لحاظ توليد هيچ كمبودي وجود ندارد.

حسيني هاشمي در گفت وگو با همشهري:
 احياي برجام، دالر را 

تا زير 20هزار تومان پايين مي آورد
ماه هاست كه اقتصاد ايران 
به تغيير دولت در اياالت 
متحده و رويكرد دولتمردان جديد اين كشــور چشم دوخته و 
كارشناسان، آينده بازارهاي پول و سرمايه و كاال را به تحوالت 
سياسي در عرصه داخلي و بين المللي و به طور مشخص بازگشت 
آمريكا به برجام گره مي زنند. با گذشــت يك ماه از مراسم اداي 
سوگند بايدن، هنوز سياست هاي كاخ سفيد در قبال ايران به طور 
رسمي اعالم نشده و با وجود ارسال ســيگنال هاي متفاوت از 
دو سو، هنوز نمي توان تصوير روشني از فضاي اقتصادي فرداي 
ايران داشت. همشهري در گفت وگو با بهاءالدين حسيني هاشمي، 
كارشــناس اقتصادي، آينده بازارهاي ايران را درصورت نتيجه 
مثبت در مذاكرات و بازگشت آمريكا به برجام بررسي كرده است.

در صورت بازگشت آمريكا به برجام چه تغييراتي را در 
بازار ارز و طال خواهيم داشت؟

طبيعي است كه بازگشت آمريكا به برجام آثار تورمي ناشي از بخش 
رواني قضيه را كاهش مي دهد. ســختي در نقل و انتقال پول، فروش 
نفت، گردش كاال و دشــواري هاي مراودات بين المللي كه در كاهش 
ارزش پول ملي تأثيرگذاشته بود با رفع تحريم ها از بين مي رود و شاهد 
روند عكس در اين زمينه ها هستيم كه طبيعتا با افزايش ارزش پول 
ملي، قيمت دالر را كاهش خواهد داد. درصورت تحقق دوباره برجام، 
اقتصاد مي تواند در مسير طبيعي خود پيش برود و تسهيل در صادرات، 
رفع تحريم هاي بانكي و آزاد شدن منابع بلوكه شــده ايران، قطعا اثر 
مثبت خود را در كوتاه مدت بر بازارهاي داخلي خواهد گذاشت اما در 
ميان مدت شرايط بازارها بستگي زيادي به نحوه عملكرد ما، شيوه اداره 

كشور و بودجه دارد.
كارشناســان محدوده ثبات نــرخ ارز را درصورت 
بازگشت آمريكا به برجام 21 تا 22هزار تومان پيش بيني كرده اند، 

پيش بيني شما چيست؟
بازار ارز زماني دچار نوســان مي شــود كه انحصاري، غيررقابتي و با 
محدوديت مواجه باشد، در اين صورت بازيگران اصلي مثل دولت در 
بازار تأثيرگذار خواهند بود. وقتي بازار آزاد باشد، بازيگران ديگري هم 
وارد بازار مي شوند و در اين صورت نوسان كمتر خواهد شد. به اعتقاد 
من، درصورت بازگشت منابع بلوكه ايران در ديگر كشورها شايد دالر 
تا زير 20هزار تومان هم برسد و در اين محدوده تثبيت شود، چون از 
يك ســو فروش نفت برمي گردد و درآمد حاصل از آن منابع ارزي را 
افزايش مي دهد و همچنين افزايش صادرات غيرنفتي و مشتقات نفت 
را هم خواهيم داشت. از سوي ديگر، اقتصاد ما از لحاظ تقاضا و درآمد 
مردم اين قابليت را دارد. هم اكنون همه كاالها جنبه مبادله اي خود 
را از دست داده و جنبه سرمايه اي پيدا كرده اند. اين شرايط منجر به 
اين شده كه شاهد احتكار و كميابي در بخش هاي مختلف مثل دارو، 
لوازم خانگي، لوازم الكترونيك و غيره باشيم. وقتي شرايط عادي باشد 
و بازار حالت رقابتي پيدا كند، كاالها از جنبه سرمايه اي خارج مي شود 
و دوباره حالت معامله اي و مبادله اي به خود مي گيرد كه در اين صورت 

در همه بازارها ازجمله ارز شاهد كاهش قيمت خواهيم بود.
در شرايطي كه كاهش قيمت ديگر كاالهاي سرمايه اي 
مثل مســكن و خودرو نيز قابل پيش بيني است، رفتار مردم در 

انتخاب مسيرهاي سرمايه گذاري را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
ممكن اســت در ابتدا تصميم گيري در اين زمينــه به دليل ابهام در 
شــرايط و مولفه هاي بازار مشكل باشــد اما در صورت تحقق دوباره 
برجام و مشخص شــدن آثار منفي و مثبت اين رويداد قطعا مردم به 
فعاليت اقتصادي خود ادامه مي دهند. مطمئنا بخش تجارت روان تر 
خواهد شــد و بازار رقابتي فضاي بهتري را بــراي فعاليت اقتصادي 
فراهم مي كند. بازار بعضي از صنايع مثل لوازم خانگي كه با تحريم ها 
انحصاري شده بود، دوباره رقابتي مي شود و اين صنايع ممكن است 
درآمد قبل را نداشته باشند اما در برخي صنايع شرايط برعكس است. 
بازار خودرو به خصوص خودروهاي خارجي با كاهش نرخ ارز و سهولت 
واردات قطعا تغييرات مهمي خواهد داشــت. به فرض برداشتن تمام 
محدوديت ها اكثر بازارها در ابتدا دچار به هم ريختگي خواهد شــد و 
رفتار مردم تا زماني كه ثبات نسبي در قيمت ها مشاهده نشود، قابل 

پيش بيني نخواهد بود.

فرخنده رفائي
خبرنگار
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باتوجه به شــرايط خاص ناشي از شيوع 
كرونا و نوسان قيمت و عرضه كاالهاي اساسي، چه 
سازوكارهايي براي تنظيم بازار كاالها در شب عيد 

امسال انديشيده شده است؟
با توجه به شرايط خاص ناشي از شــيوع كرونا در شب 
عيد امسال برپايي نمايشــگاه هاي عرضه مستقيم كاال 
را نخواهيم داشــت و با اين شــرايط، طبيعي است كه 
شــرايط تامين و عرضه كاال و تنظيم بازار شب عيد را 
به گونه اي مديريت كنيم كه مردم كمتر براي خريد كاال 
راهي مراكز عرضه سطح شهر شده و از تجمع مردم براي 
تامين مايحتاج شب عيد در مراكز خريد جلوگيري شود. 
با توجه به اينكه مطابق روال هرساله حجم خريد كاال در 
شب عيد افزايش مي يابد و اتخاذ تدابير ويژه براي تامين 
و عرضه كاال در اين ايام اجتناب ناپذير خواهد بود، بر اين 
اساس فروش اينترنتي و عرضه كاال در سطح واحدهاي 
خرده فروشي اصناف با رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي 
اصناف به طور ويژه مدنظر قرار گرفته و تالش مي كنيم 
تا همه كاالهــا را از كيف و كفش گرفته تا شــيريني و 
شكالت و خشكبار و ساير اقالمي كه مصرف آنها معموال 
در شــب عيد افزايش مي يابد، از طريق فرواني عرضه و 
توزيع اينترنتي تامين كنيم. عــالوه بر آن تالش داريم 
تا با فراواني عرضه و افزايش كنترل قيمت ها و افزايش 
نظارت از طريق گشت هاي مشترك و بازرسي هاي ويژه 
بازار را به گونه اي مديريت كنيم كه در ايام عيد مايحتاج 
مردم به وفور و با قيمت مناسب و حداقل نوسان عرضه 
تامين شود. اين فراواني عرضه و افزايش نظارت تا پايان 
 ماه مبارك رمضان در سال آينده ادامه خواهد يافت. در 
مورد كاالهاي اساسي مانند برنج، شكر، روغن گوشت و 
مرغ و سيب و پرتقال موردنياز براي شب عيد نيز تدابير 
الزم انديشيده شده و عالوه بر آن براي آرامش بازار ميوه 
شب عيد واردات موز نيز آزاد شده تا قيمت و عرضه در 
بازار ميوه و تره بار متعادل شــود. براي تنظيم بازار شب 
عيد امســال حدود 400 تا 500هزار تــن انواع كاالي 
اساسي و مواد پروتئيني طي بهمن و اسفند ماه امسال به 

بازار عرضه خواهد شد.
در ايام نوروز امســال هيچ نمايشگاهي 

براي عرضه مستقيم كاال برپا نخواهد شد؟
امســال تمركز فروش و عرضه كاال بر فروش از طريق 
فضاي مجــازي و عرضه در فروشــگاه هاي زنجيره اي 
و واحدهــاي خرده فروشــي تحت پوشــش اصناف با 
كنترل هاي بيشــتر و بهتر خواهد بود. امســال گرچه 
طرح فروش فوق العاده در واحدهــاي صنفي منتخب 
اجرا خواهد شد، اما تمركز اصلي تنظيم بازار بر فراواني 
و در دسترس بودن و نظارت بر قيمت همه اقالم كااليي 
خواهد بود تا مردم هيچ نگراني براي تامين اقالم شــب 
عيد نداشــته و با كمترين حضور در سطح شهر بتوانند 
مايحتاج شب عيد خود را از طريق خريدهاي اينترنتي 
تامين كنند.  براي تحقق اين هدف، فروش اينترنتي كاال 
را تقويت كرده ايم و به مــردم اطمينان مي دهيم كه به 

هيچ وجه نبايد نگران تامين مايحتاج شب عيد باشند.
به طور مشخص چه برنامه اي براي رشد 
عرضه و كنترل قيمت مواد پروتئيني در بازار شب 

عيد امسال داريد؟
در ايام پاياني سال عرضه ويژه گوشت و مرغ را از محل 
ذخاير استراتژيك رشد توليد محصوالت در داخل كشور 
دنبال مي كنيم. براي تامين مــواد پروتئيني به صورت 
ويژه عرضه گوشت و مرغ منجمد با نرخ مصوب افزايش 
مي يابد. عالوه بر آن در هماهنگي كه قبال با مرغداري ها 
و دامداري هاي كشور براي رشد توليد و عرضه گوشت و 
مرغ صورت گرفته ميزان توزيع گوشت و مرغ گرم در ايام 
پاياني سال افزايش مي يابد. در اين چارچوب130 ميليون 
قطعه جوجه ريزي براي تامين مرغ مورد نياز شب عيد 
صورت گرفته و عالوه بر عرضه محصوالت توليد داخل 
مقادير قابل توجهي مواد پروتئيني نيز ذخيره سازي  شده 
تا با عرضه آن مردم بتوانند خريدهاي شب عيد خود را با 

قيمت مصوب انجام دهند.
باتوجه به نوســان قيمت خرده فروشي 
گوشــت و مرغ، مواد پروتئيني تنظيم بازاري با چه 

قيمت و از چه زماني عرضه خواهد شد؟ 
عالوه بر رشــد عرضه مرغ تازه و گوشت گرم گوساله و 
گوسفندي، مرغ و گوشــت منجمد نيز با قيمت كمتر 
از گوشت و مرغ تازه از 15اسفند99 تا پايان ماه مبارك 
رمضان در ســال1400 با قيمت مصوب در بازار عرضه 
خواهد شــد. بر اين مبنا هر كيلوگرم گوشــت گوساله 
منجمد كمتــر از 90هــزار تومان و مــرغ منجمد به 
قيمت كمتر از 19هزار تومان به وفور در فروشگاه هاي 
زنجيره اي عرضه خواهد شد و عالوه بر آن با رشد عرضه، 

بازار تخم مرغ نيز ساماندهي مي شود.
قيمــت مصرف كننده انواع گوشــت 
گوسفندي و گوساله  چقدر است و آيا برنامه اي براي 
عرضه مستقيم گوشت گرم در ايام شب عيد داريد؟

گوشت قرمز مشمول قيمت گذاري دولتي نيست و نرخ 
آن در بازار براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود. 
همچنين براي عرضه مستقيم انواع گوشت گوسفندي 

و گوساله توسط تشــكل هاي توليدي مقرر شده تا در 
ميادين ميوه و تره بار غرفه هاي مجاني يا با حداقل كرايه 
در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد كه از ســوي آنها با 
اقبال چنداني مواجه نشد. دامداران انگيزه چنداني براي 
كشــتار و عرضه دام ندارند و اعالم مي كنند كه اين كار 
در حيطه شغل آنها نيست. با توجه به هزينه تمام شده 
توليد، حداكثر قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم گوشت 
الشه گوسفندي حدود 125 تا 130هزار تومان و قيمت 
هر كيلوگرم گوشت ران گوساله 115 تا 125هزار تومان 
خواهد بود. در زمينه گوشت قرمز نيز هيچ نگراني براي 
تامين نياز بازار شــب عيد وجود ندارد؛ چراكه عالوه بر 
ذخاير مطمئن گوشت منجمد به اندازه كافي دام زنده 

نيز در كشور موجود و آماده عرضه به بازار است.
چه مقدار سيب و پرتقال تنظيم بازاري 
ذخيره سازي  شده و از چه زمان و با چه قيمتي به بازار 

عرضه مي شود؟
براي تنظيم بازار ميوه شب عيد امسال حدود 40هزار تن 
سيب و پرتقال خريد و ذخيره سازي  شده است، اما قيمت 
سيب و پرتقال تنظيم بازاري هنوز تعيين نشده، در همان 
مقطع تعيين مي شود و تابع شرايط روز بازار ميوه و تره بار 
خواهد بود. در عرضه ميوه به دنبال آن نيستيم تا مردم 
را به صف هاي خريد بكشيم و در زمان عرضه قيمت آن 
قطعا از نرخ خرده فروشي سطح بازار كمتر خواهد بود. 
احتمال عرضه ســيب و پرتقال ذخيره ســازي  شده از 
20اسفند ماه جاري وجود دارد، اما درصورتي كه قيمت 
اين محصــوالت در بازار افزايش يابــد، احتمال عرضه 
ذخاير ســيب و پرتقال قبل از اين موعد نيز وجود دارد، 
اما درصورتي كه قيمت سيب و پرتقال در بازار ثابت باشد 
نيازي به عرضه اين ذخاير نخواهد بود. همچنين توزيع 
سيب و پرتقال تنظيم بازاري تا پايان فروردين ماه سال 

آينده ادامه خواهد يافت.
علت كمبود قيمت خرده فروشي انواع 

روغن نباتي مايع و نيمه جامد چيست؟
ميانگيــن مصرف ماهانه كشــور روغــن نباتي حدود 
150هزار تن اســت، اما در دي ماه امسال 170هزار تن 
و در بهمن ماه 180هزار تن روغن نباتي توليد و در سطح 
كشور در حال توزيع است. عالوه بر آن، ارز 4200توماني 
نيز كماكان به اين كاالي اساسي پرداخت خواهد شد. با 
اين روند هيچ كاهشي در توليد و عرضه انواع روغن نباتي 
وجود نداشته اســت. بايد توجه داشته باشيم كه حدود 
90درصد مواداوليه توليد روغن نباتي وارداتي اســت، 
اما با وجود رشــد عرضه سوءاستفاده برخي افراد زمينه 
نوسان قيمت و عرضه روغن نباتي به خصوص نيمه جامد 

را فراهم كرده است.
پس باوجود رشد عرضه، علت كمبود و 

گراني روغن نباتي چيست؟
بايد بپذيريم كه نوسان نرخ ارز و برخي انتظارات تورمي به 
كمبود و گراني برخي كاالها دامن زده است. اين جو رواني 
زمينه احتكار خانگي افزايش تقاضاي كاذب براي برخي 
اقالم كااليي مانند روغن نباتي را فراهم كرده و با توجه 
به ظرفيت هاي موجود توليد نمي توان مثال ظرفيت 6 ماه 
روغن را براي تامين نياز يك ماه بازار عرضه كرد. شرايط 
رواني و عدم اطمينان برخي مصرف كنندگان نسبت به 
ثبات قيمت ها موجب افزايش تقاضا براي برخي كاالها 
شده اســت؛ اين در حالي اســت كه به مردم اطمينان 
مي دهيم عرضه روغــن نباتي با قيمت هــاي يارانه اي 
حداقل طي 6ماهه نخست سال آينده نيز ادامه خواهد 
يافت. از ســوي ديگر اكنون كارخانه هاي روغن نباتي 
3شيفته در حال توليد هســتند و به دنبال آن هستيم 
تا بتوانيم ماهانه حداقل 30 تا 40هزار تن روغن نباتي 
مازاد بر نياز بازار كشور را عرضه كنيم. همچنين مردم 
مطمئن باشند كه با توجه به تامين ارز دولتي براي روغن 
خام، قيمت مصوب انواع روغن نباتي مايع و نيمه جامد 

افزايش نخواهد يافت.
بنكداران محدود شــدن عرضه روغن 
به فروشــگاه هاي زنجيره اي و توزيع بخشي از اين 
محصول با نــرخ مصوب را عامل كمبــود و گراني 
مي دانند. چه برنامه اي براي رشــد توزيع روغن در 

سطح بنكداري و افزايش نظارت بر عرضه داريد؟
برنامه ريزي كرده ايم تا روغن نباتي توســط كارخانه ها 
در سراسر كشور توزيع شود. بدان معنا كه هر كارخانه 

را متولــي تامين روغن نباتي يك اســتان كرده ايم و از 
توليد كنندگان مي خواهيم تا روغــن موردنياز صنف، 
صنعت و خانوار در هر استان را تامين و بازار را ساماندهي 
كنند. همچنين عرضه روغن نباتي در سطح خرده فروشي 
افزايش مي يابد. علت توزيع روغن نباتي در فروشگاه هاي 
زنجيره اي و ميادين ميوه وتره بار نيز افزايش اقبال مردم به 

تامين مايحتاج خود از اين گونه مراكز بوده است.
خبرهــاي منتشرشــده در زمينــه 
ممنوعيت همكاري بازرســان اصناف و سازمان 
حمايت با گشت هاي مشــترك تعزيرات حكومتي 

در فروشگاه هاي زنجيره اي تا چه حد صحت دارد؟
گشــت هاي مشــترك نظارت بر بازار و فروشگاه هاي 
زنجيره اي با مسئوليت ســازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و سازمان حمايت از قبل وجود داشته و 
در ايامي مانند شب عيد و ايام ماه مبارك رمضان نيز در 
قالب طرح هاي ويژه از ابتداي اسفند ماه امسال تا پايان ماه 

مبارك سال آينده ادامه خواهد يافت.
به نظر شــما علت انتقادهاي مطرح به 
گرانفروشي و كم فروشــي كاال در فروشگاه هاي 

زنجيره اي چيست؟
نمي خواهيم منكر انجــام تخلفات عرضه كاال در برخي 
فروشگاه هاي زنجيره اي شــويم و مي پذيريم كه برخي 
اشــكاالت در قيمت و نحــوه عرضــه كاال در اين گونه 
فروشگاه ها وجود دارد، اما اين فروشگاه ها مزاياي زيادي 
مانند فراهم شدن امكان تامين همه مايحتاج خانوارها، 
ســهولت خريد، تنوع باال كاال و صرفه جويي در وقت را 
دارند. قبول دارم كه احتماال در برخي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي تخلفاتي وجود دارد، اما خدماتي كه اين گونه 
فروشگاه ها در كشور ارائه مي دهند نيز قابل توجه است. 
معتقدم اين گونه فروشگاه ها تا كنون در كشورمان موفق 
بوده اند، اما در كنار اين موفقيت اشكاالتي نيز دارند كه 

بايد با تدبير و مديريت مرتفع شود.
برخي تامين نشدن روغن مورد نياز صنف 
و صنعت و خريــد روغن موردنياز آنهــا از بازار را 
عامل كمبود روغن مصرفي خانوار و افزايش قيمت 
روغن حلب نيمه جامد 16كيلويي به 400هزار تومان 

مي دانند. نظر شما چيست؟
آمادگي داريم تا با درخواســت اتحاديه ها و تشكل هاي 
صنفي به هر ميزان كه صنف و صنعت روغن نياز داشته 
باشند را تامين كنيم. در مورد قيمت مصوب روغن نيز 
هيچ برنامه اي براي افزايــش قيمت مصوب انواع روغن 
مايع پخت وپز، ســرخ كردني و حلــب نيمه جامد 5 يا 
16كيلوگرمي وجود نــدارد. همچنين قيمت مصوب 
انواع روغن در سامانه 124سازمان حمايت درج شده و 
فروشندگان ملزم به رعايت اين نرخ هاي مصوب هستند.
براي جلوگيري از احتكار خانگي برخي 
اقالم كااليي مانند روغن نباتي چه توصيه اي داريد؟

آنچه مســلم اســت مردم مي توانند هر آنچــه را كه 
مي خواهند خريداري كنند، اما بايد توجه داشته باشند 
كه برخي كاالها مانند روغن و برنــج تاريخ و دوره مؤثر 
مصرف مشــخصي دارند؛ به نحوي كه اگر 2 يا 3 ماه از 
دوره مؤثر مصــرف روغن نباتي مايــع و جامد بگذرد، 
كيفيت خود را از دست مي دهد. درست است كه روغن 
نباتي تاريخ مصرف دارد، اما بايد توجه داشته باشيم كه 
تامين مايحتــاج ضروري مردم به كاالهاي اساســي از 
اولويت هاي نظام و كشور است و خوشبختانه تا كنون نيز 
هيچ كمبودي در اين گونه اقالم كااليي نداشته و نخواهيم 
داشت و مردم مطمئن باشند كه فرواني كاال همچنان در 
كشور تداوم خواهد داشت. اكنون بخش عمده نياز كشور 
به كاالهاي اساسي براي سال1400 نيز خريداري شده 
است. هيچ جاي نگراني براي تامين اين كاالها نيست و 
نوســان قيمت و عرضه برخي اقالم كااليي نيز ناشي از 
التهاباتي اســت كه برخي افراد مغرض يا سودجو سعي 
در القاي آن به مصرف كنندگان و بــازار دارند تا مردم 
به سمت وســوي خريد و ذخيره ســازي  خانگي برخي 

كاالها بروند.
چه برنامه اي براي توزيع شكر و برنج در 

تنظيم بازارشب عيد داريد؟
اكنون شكر در بسته بندي 20كيلويي به نرخ هر كيلوگرم 
8هزارو700تومان در فروشــگاه ها عرضه مي شــود و 
صنف و صنعت نيز به هر ميزان كه بخواهند مي توانند 
نســبت به خريد شــكر اقدام كنند. در زمينه برنج نيز 
به هر ميزاني كه ســتادهاي تنظيم بازار اســتاني نياز 
داشته باشند، آماده هســتيم تا برنج در اختيار آنها قرار 
دهيم. قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم برنج تايلندي 
12هزارو500تومــان و برنج هندي بنابر نــوع از 21 تا 

23هزار تومان است.

فقط به فاصلــه چند ســاعت از صدور  بازار
پيام هاي مثبت از سوي آمريكا در مورد 
احتمــال بازگشــت آمريكا بــه برجام 
بازارهاي مختلف در روز جمعه با وجود معامالت محدود به 
اين رويداد واكنش نشان دادند به طوري كه شيب طال و ارز 
نزولي شد. برآورد مي شود بازار سهام نيز به دنبال افت قيمت 
دالر كه احتماال امروز عميق تر خواهد شد، در كوتاه مدت با 
نزول مواجه شود اما در بلندمدت به دليل بهبود نماگر هاي 
اقتصادي با رشــد مواجه شــود چرا كه نماگر هاي كالن 
اقتصادي با رفع احتمالي تحريم ها بهبود پيدا خواهند كرد.

به گزارش همشهري، انتشار فقط يك خبر در پنجشنبه 
شــب كافي بود تا تحوالت تازه اي در بازارها آغاز شــود. 
شامگاه پنجشنبه بود كه وزارت خارجه آمريكا طي نشست 
مجازي با وزراي خارجه تروئيكاي اروپايي، از تصميم خود 
براي مذاكره با ايران براي بازگشــت به توافق هســته اي 

خبر داد.
ندپرايس، سخنگوي اين وزارتخانه نيز در بيانيه اي اعالم 
كرد دعوت اتحاديه اروپا براي شركت در جلسه گروه5+1 

و ايران را خواهد پذيرفت.
همچنين بامداد ديروز نماينده موقت آمريكا در سازمان 
ملل در نامه اي به رئيس شوراي امنيت اين سازمان ادعاي 
دولت پيشين آمريكا مبني بر بازگشت همه تحريم هاي 

سازمان ملل عليه ايران را پس گرفت.
نزديك به 3 ماه است كه فعاالن بازار هاي مختلف از كاال و 
خدمات گرفته تا بازار هاي سرمايه گذاري ازجمله طال، ارز، 
مسكن، سهام و حتي خودرو )كه يك سالي است به كاالي 
سرمايه اي تبديل شده است( در انتظار تعيين تكليف آينده 
سياسي روابط ايران و آمريكا هستند همه اينها به اين دليل 
است كه به زعم اقتصاددانان تحريم ها روابط اقتصادي ايران 
را با دنيا محدود كرده و با بسته شدن اقتصاد ايران مراودات 
تجاري، مالي و بانكي با ساير كشور ها با دشواري هاي زيادي 
مواجه شده است. تحت تأثير اين رويداد درآمدهاي ارزي 
ايران با كاهش مواجه شده و اين كاهش درآمدهاي ارزي 
منجر به تشديد كسري بودجه دولت شده است.آن طور كه 
بسياري از كارشناسان در طول دو سال گذشته گفته اند، 
ريشه بسياري از مشكالت كنوني اقتصاد، كسري بودجه 
شديد دولت است كه تحت تأثير تحريم ها افزايش يافته و 
برآورد مي شود امسال به 200هزار ميليارد تومان رسيده 
باشد و سال آينده ممكن است به 320هزار ميليارد تومان 
هم برســد. به گفته اقتصاددانان ازجمله مهم ترين داليل 
تورم هاي افسار گسيخته دو سال گذشته كسري بودجه 
دولت و افزايش قيمت ارز اســت كه ريشــه هر دو عامل 
تحريم ها است به همين دليل انجام مذاكرات هسته اي و 
بازگشت آمريكا به برجام براي فعاالن اقتصادي اهميت دو 
چنداني پيدا كرده است. بر همين اساس از پنجشنبه شب و 
به دنبال انتشار سيگنال هاي اوليه در مورد بازگشت آمريكا 
به برجام بازارهاي مختلف بالفاصله به اين موضوع واكنش 
نشان دادند و شــيب قيمت طال و ارز نزولي شد و برآورد 
مي شــود بازار ســهام نيز از امروزصبح كه معامالت اول 

اسفند ماه آغاز مي شود به اين رويداد واكنش نشان دهد.

واكنش بازار طال و ارز
روز گذشته واندكي پس از انتشارخبرهاي اوليه در مورد 
تمايل آمريكا براي بازگشت به برجام با وجودآنكه معامالت 
محدودي دربازارآزاددر روزجمعه انجام شد اما قيمت دالر 
با كاهش مواجه شد و حتي در آستانه ورود به كانال 24هزار 
تومان قرارگرفت. قيمت طال هم كه تابعي از قيمت دالر 
و قيمت هر اونس طال در بازار هاي جهاني اســت با نزولي 
شدن شــيب قيمت دالر با افت مواجه شد.در مجموع در 
دادو ستد هاي ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد به 
25هزار تومان 100تومان رسيد و حتي در برخي معامالت 
در آستانه نزول به كانال 24هزار تومان قرار گرفت.برآورد 
مي شــود ميزان افت قيمت هر دالر آمريكا امروز شنبه با 
آغاز معامالت ابتداي اســفند ماه افزايش يابد.آن طور كه 
كارشناسان بارها گفته اند؛ يكي از داليل رشد قيمت دالر 
وضع تحريم ها در دو سال گذشــته بوده كه منجر شده 
جريان ورود ارز به كشور، به دليل كاهش درآمد هاي ارزي 
دولت كمتر شود اين كاهش درآمد هاي ارزي سطح عرضه 
ارز را كاهش داده و منجر به رشد قيمت دالر شده است حاال 
با افزايش اميدواري ها براي رفع تحريم ها اين امكان فراهم 
خواهد شد تا با افزايش درآمد هاي ارزي كشور و رفع موانعي 
كه بر سر نقل و انتقال ارز در نظام بانكي وجود دارد حجم 

ورودي ارز افزايش يابدو با افزايش عرضه ارز در بازار داخلي 
زمينه افت بيشتر قيمت دالر فراهم شود.

نتايج يك پژوهش دانشگاهي كه توسط دانشكده اقتصادي 
دانشگاه اصفهان انجام شده نشــان مي دهد نوسان هاي 
قيمت ارز در ايران تحت تأثير رويداد هاي سياسي ازجمله 
تحريم هاي بين المللي است. اين پژوهش همچنين نشان 
مي دهد تحريم ها از طريق واردكردن تكانه هاي منفي به 
درآمدهاي نفتي و بودجه ، تأثير مستقيم و قوي بر قيمت 
ارزدارد. يكي از ريشــه هاي اين تأثيرگذاري، اقتصاد تك 
محصولي و وابستگي شــديد درآمد هاي ارزي به فروش 
نفت بوده است. براين اساس به نظر مي رسد رفع تحريم ها 
اثر زيادي در كاهش قيمت ارزدارد و حتي به گفته برخي 
تحليل گران رســيدن به دالر 15هزار توماني آنطور كه 
حسن روحاني يك ماه پيش درباره آن وعده داده بود با رفع 
تحريم ها شدني است. كامران ندري، كارشناس اقتصادي 
درباره وابســتگي قيمت ارز به تحريم هــا مي گويد: اين 
وابستگي نيست، اين تأثير سياست هاي آمريكا روي اقتصاد 
تورمي است.هر زمان صحبت بر سر اين است كه تحريم ها 
رفع مي شد قيمت ارز افت مي كند و خبر عدم رفع تحريم ها 

منجر به افزايش قيمت ارز مي شــود. او با بيان اينكه اين 
موضوع طبيعي است مي افزايد: اين به اين دليل است كه 
آمريكا يك اقتصاد بزرگ است و با كشورهاي دنيا مراوده 
زيادي دارد و حجم تجارت آمريكا با كشورهاي ديگر باال 
است به همين دليل اغلب كشور ها از اقتصاد آمريكا تبعيت 

و دنباله روي مي كنند.
حســن معتمدي،  كارشــناس پولي بانكي درباره تامين 
نياز هاي ارزي به ايبنا مي گويد: هر چند هم اكنون در شرايط 
تحريم هستيم و محدوديت هايي داريم اما هرچقدر راه هاي 
تعامل بيشتر شــود، هم منابع ارزي بيشتري براي تامين 
نيازهاي كشور فراهم مي شــود و هم فرصتي براي توليد 
داخل پيدا مي شود تا با ظرفيت هاي مطلوب تري كار كند 
و از نقاط سر به سر باالتر برود. هر چقدر هم توليد تقويت 

شود نياز ارزي كشور افت مي كند و ريال تقويت مي شود.
او با بيان اينكه تعامالت بين المللي شــاخص هاي كالن 
اقتصــاد را تقويت مي كنــد ادامه مي دهد: بــا معامالت 
بين المللي ارزهايي وارد كشور شده و مورد استفاده قرار 
مي گيرد و در ذخائر كشور باقي مي ماند.اين اتفاق منجر به 

تنظيم و توسعه منابع مي شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درگفت وگوي اختصاصي با همشهري اعالم كرد

به دنبال انتشار سيگنال هاي مثبت براي بازگشت آمريكا به برجام، دالر و طال آماده نزول شدند؛بورس دربلندمدت منتفع خواهد شد  تنظيم بازار شب عيد 
با فروش اينترنتي 

واكنش بازار ها به سيگنال هاي اوليه برجامي

علي ابراهيمي
خبر نگار

مصرف كنندگان ايراني امسال در حالي به استقبال نوروز مي روند كه 
بازار كاالهاي اساسي، اقالم خوراكي و محصوالت مصرفي و صنعتي 
متاثر از نوسان شديد نرخ و مشكالت تخصيص ارز، تنگناهاي تامين 
مواداوليه و واردات كاال كمبود و افزايش چند برابري قيمت برخي كاالها را تجربه كرده است. اين افزايش قيمت ها 
در حالي است كه شيوع ويروس كرونا و ركود و تعطيلي برخي كسب وكارها و مشاغل، گراني و كاهش قدرت خريد 
مردم، ميزان تقاضا براي برخي كاالهاي اساسي و مصرفي را كاهش داده است. از سوي ديگر با نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال، تب كمبود و گراني برخي كاالهاي اساسي مانند روغن نباتي، گوشت، مرغ و تخم مرغ و... كه 
وابستگي بيشتري به تامين نهاده هاي توليد از طريق واردات دارند، تندتر شده است. با اين روند، مسئوالن تنظيم 
بازار از اتخاذ تدابيري براي تسهيل روند تخصيص ارز، تسهيل واردات، ترخيص و تامين اين گونه نهاده هاي توليد 
يا كاالهاي وارداتي و برنامه ريزي براي تامين نياز بازار شب عيد امسال و  ماه مبارك رمضان در ابتداي سال آينده با 
تكيه بر فراواني عرضه و فروش اينترنتي خبر مي دهند. در گفت وگوي اختصاصي همشهري با عباس قبادي، معاون 
بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت و دبير ستاد تنظيم بازار كشور، آخرين تمهيدات انديشيده شده براي 

تنظيم بازار شب عيد و داليل كمبود و گراني برخي اقالم كااليي را مطرح كرديم كه مي خوانيد.

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، 
معــدن و تجــارت: امســال هيــچ 
نمايشگاهي براي عرضه مستقيم كاال 
در شب عيد بر پا نمي شود و محور اصلي 
تنظيم بازار، فروش اينترنتي و استفاده 
از ظرفيت هاي عرضه كاال در واحدهاي 
صنفي از طريق فــروش فوق العاده با 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي است

احتكار خانگي و ســودجويي برخي 
افراد ازجمله داليــل كمبود و گراني 
روغن نباتي با وجود عرضه بيش از نياز 
ماهانه اين محصول به بازار است. نياز 
ماهيانه روغن 150هزار تن است، اما 
در دي و بهمن امسال 170 و 180هزار 

تن روغن عرضه شده است

واكنش بورس چه خواهد بود؟
به دنبال واكنش بازار طال و ارز به انتشار سيگنال هاي مثبت درباره بازگشت آمريكا به برجام در مبادالت ديروز، 
برآورد مي شود بازار سهام نيز از امروز صبح كه معامالت در ابتداي هفته و آخرين  ماه سال آغاز خواهد شد به اين 
رويداد واكنش نشان دهد. اما پرسش اين است كه واكنش بازار سهام به اين رويداد چه خواهد بود؟برآورد مي شود 
شاخص كل بازار سهام با توجه به وابستگي شاخص بورس به قيمت دالر با نزول مواجه شود به ويژه آنكه برآورد 
مي شود نزول قيمت دالر از امروز صبح عميق تر هم شود با اين حال تحليل گران بر اين باورند كه اگرچه بازار سهام 
ممكن است در كوتاه مدت به دليل افت قيمت دالر با نزول مواجه شود اما در بلندمدت بازگشت آمريكا به برجام به 
نفع بازار سهام خواهد بود چرا كه رفع تحريم ها منجر به افزايش تراز تجاري ايران و رشد درآمدهاي ارزي شركت هاي 
بورس خواهد شدضمن اينكه اين امكان فراهم مي شود كه دادو ستد هاي ارزي شركت ها نسبت به گذشته تسهيل 
شود. در واقع اين اميداري وجود دارد كه با حل تنش هاي سياسي و رفع تحريم ها زمينه افزايش در آمد هاي ارزي 
شركت هاي بورس در بلندمدت فراهم شود با اين حال اغلب تحليل گران انتظار دارند بازار سهام در كوتاه مدت با يك 
شوك نزولي موقت مدت مواجه شود.اما بعد از آن با ترميم مولفه هاي اقتصادي ازجمله رشد توليد ناخالص داخلي 

بازار سهام مسير رشد را طي خواهد كرد.
يك هفته پيش فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد در پاسخ به پاسخ به اين پرسش كه بازگشت آمريكا به برجام چه تأثيري 
بر بورس دارد گفته بود: معتقدم هزينه مبادالت پس از برگشت به برجام تا يك پنجم كاهش پيدا مي كند و براي 
مثال اگر االن 16درصد است اين هزينه تا 3درصد پايين مي آيد در واقع بورس از اين موضوع آسيب نمي بيند چراكه 
صادرات روان مي شود و هزينه مبادله كاهش پيدا مي كند.او با بيان اينكه برگشت به برجام باعث مي شود وضعيت 
شركت هاي بورس بهتر شود، گفته بود: هم از نظر صادرات و هم نرخ بهره برداري فيزيكي وضعيت شركت هاي بورس 
بهتر مي شود و اگر االن ميزان ظرفيت خط توليد 40ميليون تن است به 80ميليون تن مي رسد. عظيم ثابت، كارشناس 
بازار سرمايه درباره آثار بازگشت آمريكا به برجام مي گويد: بازار سهام ابتدا وارد يك فاز تدافعي خواهد شد چون 
بازگشت به برجام منجر به كاهش قيمت دالر مي شود و كاهش قيمت دالر مي تواند اثر منفي بر بازار سهام داشته 
باشد.او مي افزايد: با وجود اين چشم انداز سرمايه گذاري در ايران مساعد خواهد شد و اگرچه بورس در ابتدا ممكن 
است تحت تأثير نزول قيمت دالر با كاهش مواجه شود اما در بلندمدت به دليل مثبت شدن چشم انداز سرمايه گذاري 

در ايران بازار سهام وضعيت مناسبي پيدا خواهد كرد و در بلندمدت به نفع بازار سهام خواهد بود.
همايون دارابي، كارشناس  بازارسرمايه در اين باره مي گويد:بازار سرمايه در 2سال اخير براساس تورم باال رفته و در 
صورت بازگشت آمريكا به برجام انتظار مي رود رشد تورمي جاي خود را به رشد واقعي بدهد. او تأكيد مي كند: اما در 
مورد بازگشت آمريكا به برجام و تأثير آن بر بورس بايد به دو مسئله توجه كرد؛ يكي شكست يكجانبه گرايي ترامپ و 
فشارهاي او بر اقتصاد ايران و قرار گرفتن ايران در موقعيت سياسي مناسب در فضاي بين الملل و ديگري اثراث مثبت 
برجام مثل افزايش توليد نفت، كاهش هزينه هاي حمل ونقل، تسهيل در مبادالت ارز و افزايش فروش شركت هاي 
صادرات محور. دارابي با بيان اينكه بازار سرمايه در 2سال اخير براساس تورم باال رفته و درصورت بازگشت آمريكا 
به برجام انتظار مي رود رشد تورمي جاي خود را به رشد واقعي بدهد، ادامه مي دهد: بنابراين بازگشت آمريكا به 
برجام براي شركت هاي بنيادي، بزرگ و شركت هايي كه بخش قابل مالحظه اي از مبادالت ما را انجام مي دهند، 
مي تواند خبر خوبي باشد. به گفته او هم اكنون بازارهاي جهاني وضعيت خوبي دارند، تنش هاي سياسي به كمترين 
ميزان خود رسيده و نشانه هايي از رشد در اقتصاد ايران هم به چشم مي خورد و اين عوامل نيز اميدواري را براي 
بهبود وضعيت بورس بيشتر كرده است. پيمان حدادي، كارشناس ديگر بازار سهام هم مي گويد: با بازگشت به برجام 
دالر احتماال ارزانتر مي شود و اين موضوع در كوتاه مدت باعث اصالح بازار سهام مي شود. اما اگر با برداشته شدن 
تحريم ها گشايش اقتصادي حاصل شود و شركت ها بتوانند صادرات خود را راحت تر انجام دهند، وضعيت اقتصادي 
بهتر مي شود و افزايش اميد به آينده در ميان مدت باعث رشد بازار سهام مي شود.به گفته او اما اگر گشايش اقتصادي 
مانند وعده هاي قبلي دولت در حد حرف باقي بماند و دالر نيز ريزش كند بازار سهام با ركود همراه مي شود و ريزش 
سنگيني خواهد داشت.اين كارشناس در رابطه با نمادهايي كه با نزول قيمت دالر رشد مي كند گفت: صنايعي مانند 

خودرو و بانكداري صنايعي هستند كه با نزول قيمت دالر رشد مي كنند و افت قيمت دالر به نفع اين نمادهاست.

ث
مك
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سي سخت، مركز شهرستان دنا در استان كهگيلويه و 
بويراحمد چهارشنبه شب )22:05( با زلزله 5.6ريشتري 
لرزيد. زلزلــه در فاصله 10كيلومتري سي ســخت در 
كهگيلويه و بويراحمد، 19كيلومتري كمه در اســتان 
اصفهان و 24كيلومتري ياســوج رخ داد. شــدت اين 
زمين لرزه كه به گزارش مركز لرزه نگاري كشور در عمق 
8كيلومتري زمين اتفاق افتاده است به حدي بود كه در 
87روستاي اطراف سي ســخت هم خرابي هايي به بار 
آورد. طبق اعالم جمعيت هالل احمر با توجه به وسعت 
حادثــه، 61نفر از اهالي سي ســخت دچار مصدوميت 
شــدند. از اين تعداد ۳4نفر به صورت ســرپايي مداوا 
و 27نفر به بيمارستان ياســوج منتقل شدند. آخرين 
اطالعات نشــان مي دهد كه هم اكنون فقــط 7نفر از 
مصدومان بستري و تحت مداوا هستند. اين نخستين 
 بار نيست كه سي سخت با اين شــدت مي لرزد. ۳سال 
پيش هم زلزله 5.2ريشتري خانه هاي زيادي را خراب و 

۳خانواده را داغدار كرد.

3شب بيرون از خانه
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه حدود ۳500واحد 
مسكوني سي ســخت و روســتاهاي اطراف در زلزله 
چهارشنبه شب خسارت ديده  اســت. برخي خانه ها 
غيرقابل سكونت شده اند و برخي هم به دليل ترك هاي 

عميق ديوار، ايمن نيستند. 
احمــد رحيمــي زاده از خبرنگاران اهل سي ســخت 
توضيح مي دهد كه بســياري از مردم پس از زلزله از 
ترس پس لرزه و ريزش ديوارهاي ترك خورده به خانه 
بازنگشته اند و ۳شب گذشته را در اتومبيل، چادرهاي 
مسافرتي يا خانه اقوام سپري كرده اند. با وجود اينكه 
ستاد بحران شهرستان در ساعت هاي اوليه 2 اردوگاه 
اســكان اضطراري درنظر گرفته، اما به دليل شــيوع 
كرونا مردم اســتقبالي نكرده اند. او با اشــاره به برف 
و كــوالك و ريزش كوه در جاده سي ســخت، از ورود 
ديرهنگام نيروهاي امدادي در شب اول خبر مي دهد 
و به همشــهري مي گويد: »اينجا اهواز يا سرپل ذهاب 
نيست. درجه هوا زير صفر است و سرما مشكالت زيادي 
را براي مردم ايجاد كرده. در اين شرايط استانداری و 
ستاد مديريت بحران بين مردم چادر مسافرتي توزيع 
كرده اند كه معلوم نيست چطور قرار است در برابر سرما 
از آنها محافظت كند. توزيــع كانكس ميان آنهايي كه 
جايي براي رفتــن ندارند بهترين كار بــود يا حداقل 
اماكن عمومي براي اســكان اضطراري مردم تجهيز 

مي شد.« 
رحيمــي زاده بــا بيــان اينكــه سي ســخت قطب 
گردشگري جنوب غرب ايران محســوب مي شود، از 
كمبود زيرســاخت ها و محروميت هاي آن مي گويد: 
»سي ســخت حداقل امكانات و حتي يك بيمارستان 
ندارد. بعد از زلزله مردم نمي توانســتند به دليل بسته 
بودن جاده مصدومان خود را به مراكز درماني شهرهاي 
ديگر ببرند. شهر يك جاده ارتباطي درست يا يك مكان 

براي اسكان اضطراري هم ندارد.«

بيمارستان بالتكليف سي سخت
ساخت بيمارستان سي سخت از چند سال پيش در دستور 
كار اســت، اما جانمايي آن در مكان نامناســب پروژه را 
متوقف كرد و آخرين اخبار منتشر شده از سوي مسئوالن 
استاني نشان مي دهد كه اين بيمارســتان باالخره قرار 
است با اعتبار ملي در زميني به مساحت حدود 6500متر 
و در ورودي بندان و خيابان حافظ ساخته شود. محروميت 
سي سخت از جاده ارتباطي يا مركز درماني موضوع امروز و 
ديروز نيست. اهالي معتقدند؛ در نبود بيمارستان اگر زلزله 
شديدتري مي آمد معلوم نبود چه فاجعه اي رخ مي داد. 
بهنام حيدري؛ يكــي از اهالي به همشــهري مي گويد: 
»به غير از بيمارســتان، جاده ياسوج-سي سخت را هم 
از چند ســال پيش مي خواهند احداث كنند، اما موانع 
محيط زيســتي دارد و تكليف مردم مشخص نيست.« او 
با اشاره به ســرماي هوا و ماندن مردم در بيرون از خانه  
از توزيع چادر هم گاليه مي كند و مي افزايد: »مشخص 

نيست چادر بين چه كساني توزيع شده است.«

نگراني مردم از جبران خسارت
به گفته بسياري از مردم محلي، نيروهاي مردمي،هالل 
احمر، ارتش، سپاه و بسيج در روزهاي گذشته به كمك 
مردم آمده اند و شــرايط از حالت بحراني خارج شده، 
اما ميزان خسارت ها باالســت و بايد به فكر چاره بود. 
خانه هاي روســتايي و خانه هاي قديمي در شهر بيش 
از همه خسارت ديده اند؛ به طوري كه به گفته فرماندار، 
فقط در يك محله از 120واحد بازديد شده 80مورد نياز 
به تعمير و بازســازي جدي دارند. اين خسارت همان 
چيزي است كه به گفته كيانوش صيادي، فعال اجتماعي 

و از اهالي منطقه، مردم را نگران كرده است.
او با بيان اينكه تخريــب در برخي خانه ها به حدي زياد 
اســت كه امكان ريزش ســقف و ديوار وجود دارد به 
همشــهري مي گويد: »مهم ترين نگراني مردم، جبران 
خسارت هاســت. اوضــاع اقتصادي خوب نيســت و 
ساخت وساز به تنهايي هزينه زيادي روي دست مردم 
مي گذارد. اميدواريم مســئوالن فكري بــراي جبران 

خسارت و بازسازي خانه ها در اسرع وقت بكنند.«
به گفته صيادي، سرماي هوا مردم را در شرايط سختي 
قرار داده و نيروهاي امــدادي مي توانند حداقل فكري 

براي مردمي كه در چادر يا اتومبيل مي خوابند بكنند.
اين فعال اجتماعي البته از تشكيل يك شوراي هماهنگي 
ميان نيروهاي كمكي مردمي و جهادي براي توزيع چادر 
و وسايل گرمايشي بين مردم خبر مي دهد و مي افزايد: 
»پخت غذا به همت نيروهاي كمكي در حال انجام است 
و از روز گذشته )جمعه( خشكبار هم بين مردم توزيع 
شــد. روزانه ۳هزار غذاي گرم ميان زلزله زدگان توزيع 

مي شود.«

گاليه از بي توجهي رسانه ها به سي سخت
عالوه بر نيروهاي كمكي و جهادي، زنان سي ســخت 
هم آســتين باال زده اند و به پخت نان مشغول شده اند. 
بســياري از نيروهــاي مردمــي از شــهرهاي اطراف 

رسيده اند. 4اســتان همســايه كهگيلويه و بويراحمد 
به عنوان استان هاي معين انتخاب شده اند و همچنين 
وزير راه و شهرسازي به دستور رئيس جمهوري، مأمور 
پيگيري مشــكالت و بررســي وضعيت زلزله در شهر 
سي سخت و روســتاهاي اطراف شده است. با اين همه 
برخي از فعاالن اجتماعي منطقه معتقدند؛ بسياري از 
رسانه ها به زلزله سي سخت هم مانند سيل سال گذشته 
بلوچستان بي توجه هستند و مشكالت مردم را آنطور 
كه بايد بازتاب نمي دهند. رســولي، جراح عمومي كه 
هم اكنون در بلوچستان خدمت مي كند، اما در روزهاي 
گذشته با اهالي سي سخت به صورت مستمر در تماس 
بوده اســت، با طرح اين گاليه به همشهري مي گويد: 
»گويا حادثه سيل بلوچستان درحال تكرار است. انگار 
براي هيچ كس اهميتي ندارد. برآورد خســارت ها  كند 
پيش مي رود. ميزان خرابي ها بيشــتر از چيزي است 
كه منعكس شــده. همه مي گويند زلزله بدون تلفات 
جاني بود، اما از حجم خســارت به خانه و زندگي مردم 
چيزي نمي گويند.« او از مشــكالت مردم در شب اول 
زلزله به دليل بارش شــديد برف هم صحبت مي كند و 
مي افزايد: »در ساعت هاي اوليه كمك رساني كافي نبود. 
سي سخت تراكم جمعيتي زيادي ندارد، اما براي همان 
عده كم هم كمك ها دير رسيد. با توجه به شيوع كرونا 

شرايط برايشان سخت تر شده است.«

پايان ارزيابي خسارت ها تا عصر امروز
نگراني مردم زلزله زده از شيوع كرونا در شرايطي است 
كه طبق آخرين آمار علوم پزشكي ياسوج شهرستان دنا 
در وضعيت زرد قرار دارد، اما شمار مبتاليان در استان 
در حال افزايش اســت. هم اكنون بيــش از 140بيمار 
مشكوك و مبتالي قطعي در بيمارستان هاي كهگيلويه 
و بويراحمد بستري هســتند كه از اين تعداد 12نفر در 
بخش ويژه بستري شده اند. فرماندار دنا در پاسخ به اين 
نگراني مردم تأكيد مي كند كه از روز گذشته )جمعه( 
توزيع ماسك در ميان زلزله زدگان آغاز شده و قرار است 

بيش از 50هزار ماسك رايگان به مردم داده شود.
 عبدالحميد پناهي، با بيان اينكه ارزيابي خسارت زلزله  
امروز به پايان مي رسد به همشهري مي گويد: »حدود 
2۳00واحد مسكوني در سي ســخت وجود دارد كه از 
اين ميان 1900مورد آســيب ديده است. در مجموع 
10درصد خانه ها به طور صد در صدي تخريب شده اند و 
طبق برآورد ما حدود ۳500واحد مسكوني در سي سخت 
و روســتاهاي اطراف نياز به تعمير يا بازسازي خواهد 
داشت.« به گفته وي، عالوه بر آمادگي استان هاي معين 
براي كمك، سي سخت به 9بخش تقسيم   و هر بخش به 
سازمان هاي مردم نهاد و معتمدان سپرده شده است تا 
هم اطالعات كامل از خسارت ها بدهند و هم كمك ها از 

طريق آنها توزيع شود.
بنياد مســكن و ساير دســتگاه هاي مرتبط در منطقه 
فعال هستند، اما خسارت هاي زلزله سي سخت فقط به 
مصدوميت 60نفر يا تخريب بنا خالصه نمي شود. رئيس 
سازمان جهادكشاورزي كهگيلويه و بويراحمد مي گويد 
كه براســاس ارزيابي هاي اوليــه 950 ميليارد ريال به 

كشاورزي دنا خسارت وارد شده است.
به گفته الياس تاج الديني، بيشــتر خسارت مربوط به 
بخش شيالت و تخريب مزارع پرورش ماهي بوده است؛ 
به طوري كه ريزش سنگ در مزارع پرورش ماهي، موجب 

مرگ هزاران قطعه ماهي شده است.
  

آب، گاز، برق و تلفن شــهر 7800نفري سي ســخت 
در همان ســاعت هاي ابتدايي بعد از زلزله وصل شــد. 
ســرماي هوا هنوز ادامه دارد و شب ها تا منفي 5درجه 
هم مي رســد. مردم در پاي كوه دنا سرپناهي ندارند و 
به دليل شيوع كرونا حاضر به اسكان اضطراري در اردوگاه 
نشده اند. هنوز خيلي از اهالي در چادرهاي مسافرتي و 
حياط خانه آوارشده شان ساكن هستند و با آتش خود 
را گرم مي كنند. اهالي درست مي گويند، اينجا اهواز يا 
سرپل ذهاب نيست؛ زلزله پاي كوه دنا عالوه بر زمين، 

تن مردم را هم مي لرزاند. بايد زودتر به دادشان رسيد.

زلزله تمام شد، اما سرما همچنان ادامه دارد. مردم زلزله زده اين بار از سوز سرما مي لرزند 
سي سخت بيمارستان ندارد و زلزله زدگان از ترس كرونا به اردوگاه ها نمي روند

هم زماني بارش برف و زلزله 
5.6ريشــتري در دامنــه 
دنا، شــرايط زندگي را براي 
مردم سي سخت و روســتاهاي اطراف آن سخت كرده است؛ درجه 

 هوا به زير صفر رســيده و خانه ها به دليــل خرابي هاي زلزله قابل 
سكونت نيست. آنهايي كه توانسته اند در خانه قوم و خويش ساكن  
شده اند و عده اي هم در خودرو يا چادرهاي مسافرتي شب را به روز 

مي رسانند.

خبر روز تنمردمسیسختهنوزمیلرزد

 قاسم سليماني دشتكي بعد از برگزاري آيين معارفه كار خود را به عنوان 
استاندار خوزستان آغاز كرد. او دوشنبه هفته گذشته با رأي اعتماد هيأت 
وزيران استاندار خوزستان شد تا غالمرضا شــريعتي استاندار پيشين به 

سازمان استاندارد ايران برود.

وعده هاي استاندار جديد 
آيين تكريم و معارفه استاندار خوزســتان صبح پنجشنبه)۳0بهمن( با 
حضور جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور و مسئوالن استاني برگزار 
شد. سليماني دشتكي در اين آيين بر استفاده از ظرفيت هاي مردمي، تقويت 
همدلي، حل مشكل آب هاي سطحي، افزايش بودجه1400، توزيع عادالنه 
امكانات و كاهش بيكاري و در نهايت دفاع مشترك از مطالبات استان هاي 
خوزستان و چهارمحال و بختياري در بخش آب تأكيد كرد. استاندار جديد 
خوزســتان تأييد كرد كه عالوه بر پيگيري افزايــش بودجه1400 تالش 
بيشــتري براي دريافت رديف هاي خاص مشــكالت خوزستان، تقويت 
بومي گزيني، عدالت در توزيع امكانات و توازن در خدمات رساني به مناطق 
مختلف خواهد كرد. غالمرضا شريعتي، استاندار پيشين هم در اين آيين از 
استاندار جديد خواست پيگير تفاهمنامه ماده56 با اعتبار 20هزار ميليارد 
ريال براي شبكه آب و فاضالب، تفاهمنامه جاده ايذه به لردگان و راه آهن 
اهواز به اصفهان باشد.حجت االسالم سيدمحمدنبي موسوي فرد، نماينده 
ولي فقيه در خوزستان و امام جمعه اهواز در اين مراسم، فاضالب اهواز، آب 
روستايي و اشتغال را ۳مشكل استان نام برد و از استاندار خوزستان خواست 

براي رفع اين مشكالت و تحقق مطالبات مردم اقدام كند.

خوزستاني ها چه مي خواهند؟
با وجود تأكيد استاندار پيشين و فعلي خوزستان اما رئيس مجمع نمايندگان 
استان معتقد است هرچند استاندار مي تواند در رفع مشكالت مؤثر باشد، 
اما رفع دغدغه هاي مــردم نياز به عزم و اراده ملــي به ويژه در خود دولت 
دارد. سيدكريم حسيني، تغيير استاندار در ماه هاي پاياني كار دولت را هم 
عجيب مي داند و به همشــهري مي گويد: »ما نسبت به عملكرد استاندار 
پيشين انتقادهايي داشــتيم و تقريبا اوايل تابستان يعني يك سال مانده 
به پايان كار دولت به وزارت كشــور و دولت در اين بــاره تذكر داديم. قرار 
بود تغيير همان زمان انجام شــود، اما گويا وزارت كشور و دولت به نتيجه 
نرسيدند و اين كار انجام نشد. اين عدم تفاهم به ضرر استان تمام شد، زيرا 
آن زمان هر اســتانداري مي آمد وقت بيشتري داشت و مي توانست كاري 
انجام دهد.« وي البته از استاندار فعلي به عنوان فردي با تجربه استانداري 
و مديريت در دولت فعلي ياد مي كند كه با خوزستان نيز آشنايي دارد، زيرا 
سليماني دشتكي پيش از اين در ايالم و در سال هاي گذشته هم به عنوان 
استاندار چهارمحال وبختياري فعاليت مي كرد. رئيس مجمع نمايندگان 
خوزستان با تأكيد بر اينكه مطالبه هاي مردم خوزستان شفاف است، اظهار 
مي كند: »هر مسئول يا استانداري روي كار بيايد اين مطالبات روشن است 
و تكرار مي شود. در چند روز گذشته هم نمايندگان استان اين مطالبه ها را 
به استاندار جديد متذكر شده اند، اما در نهايت همه اميدواريم عزم و اراده اي 

در خود دولت براي رفع مشكالت به وجود بيايد.«

درخواست جدي از دولت 
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان حل مشكالت استان را خارج از توان 
و اراده استاندار مي  داند و توضيح مي دهد: »چند مطالبه جدي داريم كه 
بارها در مجلس مطرح شده است. افزايش بودجه1400 با كمك مجلس 
و كميســيون تلفيق و همچنين پيگيري از وزارتخانه هــا براي عمل به 
وظايف شان از مهم ترين دغدغه هاي ماست.« حسيني به عنوان نمونه به فاز 
دوم طرح مقام معظم رهبري براي احياي اراضي كشاورزي اشاره مي كند 
كه تأثير مستقيمي در رونق كشاورزي خوزستان و كاهش نرخ بيكاري دارد، 
اما وزارت نيرو با وجود دستور صريح رئيس جمهوري به تخصيص آب مورد 
نياز آن اقدام نمي كند. به گفته نماينده اهواز، مطالبات خوزستان از نفت 
هم در دست پيگيري است و حل بخشــي از مشكالت عمده استان مانند 
آب و فاضالب، كشاورزي، اشتغال و... با كمك وزارت نفت به عنوان يكي از 

مطالبات جدي مطرح شده است.
  

به گزارش گروه ايرانشهر، در جلسه هفته پيش هيأت وزيران و پس از تأييد 
استاندار جديد، حسن روحاني به وزراي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و 
شهرسازي و ساير دستگاه هاي مرتبط به ويژه سازمان هاي برنامه و بودجه و 
حفاظت محيط زيست دستور داد براي توسعه و آباداني خوزستان و استمرار 
پروژه هاي كشاورزي، محيط زيست و ســاخت راه آهن شلمچه - بصره با 

استاندار جديد همكاري تنگاتنگ داشته باشند.

 مطالبات مردم خوزستان 
از استاندار جديد

ســحر، يكي از ســاكنان زاهدان است كه 
بومــي منطقه نيســت. او به دليل شــغل 
همسرش مدتي است در اين شهر زندگي 
مي كند و به همشهري مي گويد: »در چند 
سال گذشته تابستان ها با مشكل جدي آب 
مواجه بوديم. آب لوله كشي براي آشاميدن 
مناســب نيســت و همان هم اغلب قطع 
مي شود. طي 2 روز گذشته هم آب بدون 
اطالع قطع شد و اين روند 48ساعت ادامه 

داشت.«
ســحر از تماس با شــركت آبفاي زاهدان 
مي گويــد و مي افزايــد: »وقتــي تماس 
گرفتيم به ما گفتند در كانال تلگرام شهر 
اطالع رســاني كرده اند. اما آيا همه اهالي 
شهر به تلگرام دسترسي دارند؟ مگر تلگرام 
فيلتر نيست؟ پس چرا يك نهاد دولتي آن 
را براي اطالع رساني انتخاب كرده است؟ 
2 روز براي كارهاي ضروري و بهداشــتي 
خود آب نداشتيم، آن هم در شرايطي كه با 
شيوع كرونا شست وشو بيشتر شده است.«

به كودكان فكر نكردند
زينب، يكــي ديگر از شــهروندان زاهدان 
اســت. او با بيان اينكه آب بــه دغدغه اي 
اساسي براي شــهروندان زاهدان تبديل 
شده است به همشهري مي گويد: »ما فرزند 
كوچك داريم. يك آدم بالغ ممكن اســت 
بتواند بعضي چيزهــا را تحمل كند و مثال 
10ساعت هم از سرويس بهداشتي استفاده 
نكند، اما 48ساعت را چه بايد بكنيم؟ اين 
شرايط براي كودكان بسيار سخت تر است. 
ما تمام تابستان سعي مي كنيم آب را براي 
كارهاي ضروري مثل امور بهداشتي بچه ها 
ذخيره كنيم، اما واقعا آمادگي براي قطعي  
يكباره و بدون اطالع و طوالني مدت آب را 
نداريم.« زينب ادامه مي دهد: »بعد از 2روز 
چند ساعت آب داشتيم و دوباره آب قطع 
شد. در شــهر با تانكر آب توزيع مي كنند. 
بعد از تابســتان هاي بــي آب، حاال نوبت 

زمستان هاي بي آب رسيده است؟«

نقص فني در سيستم آبفا 
مسئله قطعي آب در زاهدان اگرچه مختص 
امروز و ديروز نيست، اما دور از انتظار بودن 
اين اتفاق در زمستان و روزهاي كرونايي، 
شهروندان را از تداوم اين روند نگران كرده 
است. روز گذشته )جمعه( جلسه مديريت 
بحران سيستان وبلوچستان با موضوع رفع 
نقص فني در اتصال خط اول و دوم انتقال 
آب چاه نيمــه به زاهدان برگزار شــد كه 
مديرعامل شركت آبفاي استان در اين باره 
مي گويد: »آب آشاميدني زاهدان از ۳منبع 
تامين مي شود و در شــرايط اوج مصرف 
600ليتر بر ثانيه با كمبود رو به روست. نياز 
آبي كالنشهر زاهدان در فصول گرم سال و 
پيك مصرف 2200ليتر بر ثانيه است و با 
وجود انتقال آب از چاه نيمه هاي سيستان 
هر ســال به ويژه در فصول گرم سال ما با 

كمبود قابل توجه آب مواجه بوده ايم.«
عليرضا قاسمي با بيان اينكه دو خط لوله 
جديد با ظرفيت 250ليتر بر ثانيه تا پايان 
سال به مجموع ظرفيت آب اضافه مي شود، 
مي افزايد: »براي ساخت خطوط يك و دو 
نياز به انجام 5اتصال است. 2اتصال طي 2 
هفته اخير انجام شــد. اتصال سوم طي 2 
روز گذشته انجام شــد كه قطعي طوالني 
آب در شهر را به همراه داشت. البته اين سه 
اتصال كمي سخت و درمناطق خاصي بود و 
به همين دليل قطعي آب طوالني شد.« وي 
البته از بروز مشكل فني در خطوط انتقال 
آب خبر مي دهد كه منجر به قطعي دوباره 
آب در زاهدان شده است و به دليل شرايط 
بحراني، فعال اولويت تاميــن آب با مراكز 

درماني و بيمارستان ها و نانوايي هاست.

توزيع آب فعال با تانكر است 
مديرعامــل شــركت آبفاي سيســتان  و 
بلوچستان با بيان اينكه 50تانكر آبرساني 
در شهر به توزيع آب مي پردازند، مي گويد: 
»بيش از 4هزار مترمكعب آب   در شــهر 
توزيع شده اســت. فعال اين وضعيت ادامه 
خواهد داشــت و در اين شــرايط بحراني 
نيازمند همياري و همدلي همه شهروندان 

هستيم.«
 قاســمي اظهار اميدواري مي كند: بعد از 
گذشتن از بحران فعلي تا خرداد سال آينده 
با افزايش ظرفيت 200ليتر بر ثانيه خطوط 
جديد و همچنين ظرفيت آب شيرين كن ها 
۳0درصد به ظرفيت شبكه آب لوله كشي 

زاهدان اضافه شود.

هيرمند را به خاطر آوريم 
اواسط دهه80، 4چاه نيمه با هدف تامين 
آب آشــاميدني مناطق بي آب سيستان و 
بلوچستان به ويژه زاهدان كه پس از قطع 
حقابه بهاره هيرمند به ورطه خشكي كامل 
مي رفت، ساخته شد. چاه نيمه ها در ابتدا 
راه حل جدي براي تامين آب آشــاميدني 
و روســتاهاي اطراف تلقي مي شدند، اما 
قطعي  مكرر در شــبكه آبرســاني از چاه 
نيمه هاي سيســتان به بلوچســتان همه 
كارشناســان و مردم را يك بار ديگر به ياد 
هيرمند اسطوره اي انداخت؛ رودي كه در 
گذشته محل تامين آب بلوچستان ايران 
بود و با قطع حقابه به ويــژه حقابه بهاره، 
دولت ايران ناچار به حفر چاه نيمه ها شد. 
چاه نيمه ها نه تنها تا امروز نتوانســتند آب 
كافي براي زاهدان فراهم كنند، بلكه به نام 
تامين آب بخش بزرگي از ميراث تاريخي 
كشــور يعني دهانه غالمان را هم در خطر 
نابودي قرار داده انــد. اگرچه به گفته مدير 
آبفاي سيستان و بلوچستان، خطوط لوله 
جديد به ظرفيت آب  آشــاميدني زاهدان 
اضافه مي كند، اما شــايد زمان آن رسيده 
باشــد كه تصميم هاي جدي تري درباره 

هيرمند گرفته شود. 

 نقص فني در اتصاالت خطوط جديد انتقال آب، دليل قطعي 
مستمر آب در زاهدان اعالم شد

قطعی آب در زاهدان بحرانی شد

»2روز را بي آب گذرانديم، آن هم بدون اطالع قبلي. 
حاال هم مي گويند مشكل فعال ادامه دارد.« اينها 
جمله هايي است كه در سال هاي گذشته بارها بر 
زبان شهروندان زاهداني جاري شده، اما معموال در روزهاي گرم سال. اين بار اما  فيصل 
شهروند منطقه اين جمله ها را درست در آخرين روز بهمن مي گويد: »هميشه كمبود آب 
داريم. آب آشاميدني را هم مي خريم. يعني جدا از آب بهايي كه براي آب لوله كشي پرداخت 
مي كنيم. در تابستان فقط روزي دو ساعت به آب دسترسي داريم و حاال هم كه در زمستان 

آب به روي ما قطع شده.« كم آبي هيرمند و قطعي آب براي زاهداني ها تازگي ندارد.

محمد كاموس
دبير گروه ايرانشهر سيده زهرا عباسي

روزنامه نگار

پس از چند روز آب و هواي بهاري، 
بارش ناگهاني برف، مردم برخي آب و هوا

شهرها و روســتاهاي كشور را 
غافلگير كرد. به گزارش گروه 
ايرانشهر، بهمن99 با بارش شديد برف در 
برخي استان ها به پايان رسيد و براساس اعالم 
سازمان  هواشناسي با وجود خروج سامانه 
بارشي اما طي روزهاي آينده شاهد برودت و 
يخ زدگي هســتيم. در شرق لرستان برف و 
كوالك شديد 600روستاي اين منطقه را در 
برگرفت و در ديگر مسيرها هم به بسته شدن 
راه هاي روستايي ختم شد. مديركل مديريت 
بحران لرستان در اين باره به همشهري گفت: 
تا عصر جمعه مسير دسترسي به 550روستا 
بازگشايي شــد و تالش گروه هاي راهداري 
براي بازگشايي راه روستاهاي باقيمانده هم 
ادامه داشــت. مهدي پازوكي با بيان اينكه 
برودت هوا ادامه دارد و شاهد يخبندان در 
استان خواهيم بود، افزود: پل هاي موقت در 
روستاهاي چم ديوان و حيات الغيب با طغيان 
رودخانه از بين رفته  و تا هفته آينده اقدامات 
الزم براي برقراري اين مسيرها انجام مي شود. 
البته در يك كيلومتري هر دو روستا، مسير 
جايگزين وجود دارد. پل موقت روســتاي 

تودارشاكرم آسيب چنداني نديده، اما ناايمن 
است و تا برقراري كامل ايمني، تردد روي آن 
انجام نمي شــود. بارش نيم متري برف در 
فريدونشهر اصفهان هم موجب مسدود شدن 
محورهــاي مواصالتي و معابر شــهري و 
روســتايي و در همدان هم چند راه فرعي و 
روستايي به علت ريزش سنگين برف بسته 
شد. ســامانه پربارش، عصر ديروز از كشور 
خارج شد اما سامانه بارشي جديد صبح امروز 
از شمال غرب وارد كشــور شده و به تدريج 
غرب سواحل خزر و استان هاي واقع در دامنه 
جنوبي البــرز را در برخواهــد گرفت كه 
پيش بيني ها نشان مي دهد تا دوشنبه با بارش 

برف فعال است.

تندباد امان نداد 
عالوه بر بــارش برف و كــوالك در برخي 
استان ها بيش از 30خانوار عشايري در نقاط 
مختلف ايالم به علت وزش شديد باد و تعدادي 
از ايل راه هاي عشايري به علت بارندگي ها 
و تندباد خسارت ديدند. البته هيچ آسيب 
جاني و مالي خاصي به عشــاير استان وارد 
نشــده و خدماتي ازجمله اهداي چادر به 
خانوارهايي كه سياه چادرهايشان آسيب 

جدي ديده و قابل سكونت نبود، همچنين 
عرضه پتو، آب آشاميدني و مواد غذايي به 

عشاير آسيب ديده انجام شده است.

آلودگي هوا هم داشتيم 
در آخر هفته برفي و باراني اســتان ها چند 
شهر هم با افزايش ورود ريزگردها و گردوغبار 
مواجه بودند. يزدي ها 2روز پر گرد و خاك 
را سپري كردند و براســاس اعالم اداره كل 
هواشناسي يزد با آغاز بارش باران در برخي 
مناطق از شدت اين گرد و خاك كاسته شده 
است. در سردشت آذربايجان غربي هم پديده 
گردوغبار، هواي اين شهرستان را در شرايط 
هشدار و خطرناك قرار داد و ميزان غلطت 
به سه برابر حد مجاز رسيد. در گيالن غرب، 
قصرشيرين و سرپل هم ريزگرد و گردوغبار 
وجود داشت كه البته براساس اعالم جليل 
بااليي، مديركل مديريت بحران كرمانشاه 

اكنون وضعيت عادي شده است.

برف و يخبندان در روستاها 
 موج جديد بارشی از صبح امروز جايگزين سامانه قبلی شده 

و در برخی مناطق شهری و روستايی، برودت و يخ زدگی ادامه دارد 

ستاره حجتی
خبرنگار

برنامهريزيبراياسكانموقتزلزلهزدگاندركانكس
رئيس جمهوري روز گذشته )جمعه( در صحبت تلفني با استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
پيگير وضعيت امدادرساني به زلزله زدگان شد. مديركل مديريت بحران كهگيلويه  و 
بويراحمد از سفر وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان مديريت بحران كشور، هالل 
احمر و رئيس بنياد مسكن به سي سخت هم در روز جمعه خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد: »برنامه ريزي براي اســكان موقت مردم در كانكس در حال انجام است. 
نيروهاي امدادي در حال كمك رساني هستند و ارزيابي خسارت ها عالوه بر سي سخت 

و روستاهاي اطراف در بويراحمد، دنا و شهر ياسوج ادامه دارد.«
 وحيد محمدي با اشاره به توزيع 2هزار چادر، پتو و چراغ هاي گرمايشــي بين مردم مي افزايد: »نگراني مردم 
بجاست، اما در زمان بحران ما طي 3 مرحله عمل مي كنيم. مرحله اول اسكان اضطراري و توزيع چادر است. در 
مرحله دوم يعني اسكان موقت به مردمي كه خانه هايشان غيرقابل سكونت است كانكس داده مي شود و مرحله 

سوم هم بازسازي و تعمير خانه هاي آسيب ديده خواهد بود.«
وي از كمك هاي استان هاي فارس، اصفهان، چهارمحال و خوزستان قدرداني و اظهار مي كند:  »مهم ترين نياز مردم 
هم اكنون سيستم گرمايشي، پتو، چادر و تغذيه خشك است. همه نيروهاي امدادي در حال فعاليت هستند، اما اگر 

مردم زلزله زده مشكل خاصي داشتند، مي توانند به هالل احمر يا فرمانداري مراجعه كنند.«

ث
مك
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سايه سنگين ماراتن 1400 بر فعاليت احزاب و جريان هاي سياسي خبر

نهاد اجماع ساز اصالح طلبان عمال از هفته 
گذشــته فعاليت خود را آغاز كرد و با يك 
تغيير چهره همراه بود و محمدرضا عارف 
از رياست اين نهاد كنار رفت. 3روز پس از 
نخستين نشســت آنها به رياست موقت 
بهزاد نبوي اگرچه قرار بود تا چهارشــنبه 
آيين نامه هيأت رئيسه دائم مشخص شود، 

ولي اين جلسه برگزار نشد. 
راهبردهــاي انتخاباتــي اصالح طلبــان 
معطوف به فعاليت هاي همين تشكيالت 
تجديد ساختار شده مانده است. تا شروع 
به كار اين جبهه، احزاب اصالح طلب عضو 
كنگره هاي پايان ســال خــود را برگزار 
مي  كنند و مواضع انتخاباتي شان را متوقف 
به جلسات جبهه اصالح  طلبان نكرده اند. 
احزاب كارگزاران سازندگي و نداي ايرانيان 
همانند انتخابات ســال گذشــته مجلس 
قائل به معرفي نامزد در رقابت هاي ســال 
بعد هستند. با اين حال جريان سازي هاي 
خبــري رقيــب اصالح طلبان نيــز بيكار 
حزبــي  نامزدهــاي  و  ننشســته اند 
اصالح طلبان را به نيابــت از آنان معرفي 
مي كننــد. از هفته گذشــته طرح برخي 

اسامي در اين رسانه ها كليد خورد.
چهارميــن كنگــره حــزب كارگــزاران 
پنجشنبه  اي كه گذشت با حضور محسن 
هاشمي رفسنجاني، غالمحسين كرباسچي 
و محمد عطريانفر برگزار شد. غالمحسين 
كرباســچي درباره راهبرد اين حزب براي 
انتخابــات 28خــرداد1400 گفــت: در 
انتخابات رياســت جمهوري پيش رو همه 
توجه كنيــم كه اگر حركــت و كار كنيم، 
نتيجــه خواهيم گرفت و اينطور نيســت 
كه اين دوره براي اصولگرايان باشــد و اگر 
بتوانيم با مردم درست صحبت كنيم و آنها 
را قانع كنيم و منصفانه بگوييم كه 2ديدگاه 
سياســي وجود دارد، اينطور نمي شود كه 

حتماً اصولگرايان پيروز شوند.
به گزارش ايسنا، دبيركل حزب كارگزاران 
سازندگي درباره دولت روحاني، گفت: پاي 
تمامي اصالح طلبان در اين دولت درگير 
است. ما بســيار از اين دولت انتقاد كرديم 
و يكي از احزابي هستيم كه بيشترين نقد 
را به دولت وارد كرده اســت اما حواسمان 

پرت نشود كه نقد ما به معناي نفي كاري 
كه در ســال92 و 96 انجام داديم، نيست 
و از آنچه اتفاق افتاده نه پشــيمان هستيم 
و نه توبه مي كنيم. همانطــور كه تعريف 
از دولت آقاي هاشمي و خاتمي به معناي 
تقديس آن نيست و نقدهاي زيادي به آنها 
وارد اســت، در دولت كنوني نيز كارهاي 
مثبت فراوان بوده است اما ما بايد نقد خود 
را اعالم كنيم، زيرا سيئات با نقد تبديل به 

حسنات مي شود.

پیشنهاد تشكیل حزب واحد
او با بيان اينكه در طول 2ســال گذشــته 
حزب براي انسجام نيروهاي اصالح طلب 
فعاليت زيــادي كرده اســت، گفت: من 
الزم مي دانم از ناحيه حزب پيشــنهادي 
را به خصوص به برادرم جناب آقاي نبوي 
مطرح كنم كه شــما با توجه به ســوابق 
تاريخي كه در كار سياسي داريد، مي  دانيد 
كار سياســي بدون يك تشكيالت قوي و 
يكپارچه انجام نمي شــود و از طرف تمام 
اعضاي حزب پيشنهاد مي كنم كه تمامي 
دوستان معتدل يك قدم اساسي بردارند و 
خواهشم از آقاي نبوي اين است كه همت 
بگذارند و براي تشــكيل يك حزب واحد 
پيشقدم شــوند. اگر اصالح طلبان اين كار 
تاريخي را انجام دهند، در جبهه مقابل نيز 

اثرگذار خواهد بود.
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
مركزي حزب كارگزاران ســازندگي نيز 
خطاب به احزاب اصالح  طلب گفت: »من از 

احزاب تقاضا دارم كه از به كار بردن جمالتي 
كــه باعث اختــالف در جبهه مي شــود، 
پرهيز كننــد. علت آن هم اين اســت كه 
ايــن انتخابات هم براي نظــام و هم براي 
اصالح طلبان سرنوشت ساز است؛ چرا كه 
ما اكنون در شرايط اقتصادي ويژه اي قرار 
گرفته ايم و از ابتداي انقالب تاكنون شاهد 
چنين وضعيتي نبوديم.« او با بيان اينكه 
4راه در مقابل اصالح طلبــان وجود دارد، 
گفت: نخســتين گزينه بحثي اســت كه 
بعضا تندروها در ميان اصالح طلبان مطرح 
مي كنند؛ رويكرد تحريمي و عدم مشاركت 
در انتخابــات در ســطح نامزدهــا و در 
ســطح رأي دهندگان، كه مــن اين راه را 

نمي پسندم.
رئيس شوراي شهر تهران نام راه دوم را راه 
آقاي مرعشي عنوان كرد و افزود:  در اين راه 
مشاركت و حضور احزاب منفعالنه خواهد 
بود به اين معنا كه در انتخابات شــركت 
كنيم و يك نامزدي هم داشته باشيم ولي 

از وي حمايت جدي نكنيم.
رئيس شوراي شهر تهران گزينه سوم را هم 
گزينه آقاي كرباسچي خواند و گفت: اين 
گزينه حضور در انتخابــات با حضور يكي 
دو كانديداي پرتالش و جدي اســت كه 
اگر رأيي به دست  آورند و يا رأيي به دست 
نياورنــد، اهميت چنداني نــدارد. رئيس 
شوراي شهر تهران راه چهارم را راه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني ناميد و افزود: اين يك 
حضــور و رقابت جدي بــراي پيروزي در 

انتخابات است.

وعده هاي انتخاباتي اصولگرايان در آخرين 
 ماه ســال تقويت مي شــود. ائتالف هاي 
انتخاباتي شــان در جلوي صحنه آرايش 
مي گيرند، اعالم موضع مي كنند و فضاي 
اســتقبال از شرايط حضورشــان را رصد 
مي كنند. غالمعلي حدادعادل پدر معنوي 
و چهــره هميشــه در صحنــه انتخاباتي 
اصولگرايان نيــز يك بار ديگــر در فصل 
انتخابات به ميدان آمده اســت. زمستان 
ســال قبل وقتي فهرســت اصولگرايان 
براي مجلس يازدهم بســته شد، خيلي از 
جوان ترهاي اين جريان به علت حذف در 
مرحله نهايي زبان به طعنه و انتقاد گشودند 
و حداد عادل ديروز اذعــان كرد خودش 
باني اين حذف و اضافه بوده اســت؛ البته 
در قالب عذرخواهــي مي گفت: »100بار 
از جوان هايي كه 2روز پيــش از برگزاري 
انتخابات مجلس براي حفــظ پيروزي و 
وحدت با دســت خودم از ليســت حذف 
كــردم عذرخواهي كردم، ولــي چاره  اي 
نبود زيرا وحدت بايد حفظ مي شــد.« او 
رئيس شــوراي ائتالف اصولگرايان است 
و بســياري از جريان هــاي نواصولگرايي 
منتقد در هميــن جريان گــرد آمده اند. 
مشخص نيست اين تناقض چگونه جمع 
خواهد شد ولي ظاهرا داوطلبي احتمالي 
حجت االسالم ابراهيم رئيسي حلقه وصل 
همه اختالفات آنان خواهد شــد. در همه 
نشست ها و برنامه هاي انتخاباتي صحبت 
از نامزدي رئيس قوه قضاييه براي انتخابات 
سال بعد اســت و ظاهرا رئيسي نيز با آنها 
دربــاره نامــزدي خود گفت وگو داشــته 
است. غالمرضا مصباحي مقدم، سخنگوي 
جامعه روحانيت مبارز كه شوراي وحدت 
اصولگرايــان را صحنه گرداني مي كند هم 
گفته بود هيچ گونه ترديــدي در حمايت 
از رئيسي نداريم. به گزارش فارس، حداد 
عادل در نشســت اخير جامعه اســالمي 
دانشجويان و نشست مناطق شوراي ائتالف 
نيروهاي انقالب تهران بــه بخش هايي از 
اين رويكرد انتخاباتي اشــاره داشــت. در 
نشست پنجشنبه هم اميرحسين قاضي زاده 
هاشــمي، نايب رئيس مجلس، محمدرضا 
عارف، رئيس بنياد باران ايرانيان و صادق 

محصولي، دبيركل جبهه پايداري حاضر 
شــده بودند، چون عنــوان برنامه تحول 

حكمراني در گام دوم انقالب بود.
او در بخــش قابل توجهــي از نشســت 
مناطق شــوراي ائتــالف در تهران تالش 
كرد تا جريان مقابــل اصولگرايان را مورد 
حمايت در خــارج از مرزها جلــوه دهد. 
غالمعلي حدادعــادل با طــرح اين ادعا 
كه شــبكه بي بي سي فارســي از فهرست 
هاشمي رفسنجاني در انتخابات خبرگان94 
حمايت كرد، گفت: دشمنان از ابزار تحريم 
و شل و ســفت كردن تحريم  ها براي روي 
كار آمدن جريان خاص در انتخابات بهره 
مي گيرند؛ اين در حالي اســت كه حرف 
من نيســت، بلكه خودشــان به آن اذعان 
كردند. حداد عادل در ادامه همچنين مدعي 
شد: روزگاري آنها مي گفتند ما ليستي از 
تحريم ها آماده كرده ايم ولي فعال به كنگره 
آمريكا نمي بريم تا مبادا در انتخابات ايران 
تأثير منفي بگذارد؛ اين كار آنها همان در 
باغ سبز نشان دادن اســت. وعده هاي آنها 
در برجام و بعد از اينكه ايــران به وظايف 
و تعهداتش عمل كرد و ســانتريفيوژها را 
برچيد، عملياتي نشد و اصال آمريكايي ها 
به روي خود نياوردند كه وظايف و تعهداتي 

هم بر دوش آنهاست. 

رد صالحیت احمدي نژاد در 1400
در اين نشست همچنين حداد  عادل از رد 
صالحيت احتمالي  محمود احمدي ن  ژاد 
در انتخابات 1400 خبر داد و با  اشاره به رد 

صالحيت وي در انتخابات رياست جمهوری 
گذشته، گفت: به هر دليلی اتفاق نيفتاد، 
اين دفعه داليلش بيشتر است؛ بنابراين به 

اين فكر نكنيد.
رئيس شــوراي ائتــالف اصولگرايان در 
همايش جامعه اسالمي دانشجويان نيز كه 
پنجشنبه برگزار شد، درباره احتمال حضور 
حجت االسالم رئيســي در انتخابات پيش 
روي رياست جمهوري، گفت: درباره حضور 
او در انتخابات نظر بزرگان نظام را نمي دانم. 
با صحبت هايي كه با آقاي رئيســي شده، 
وي مي گويد وظيفه بنده اداره قوه قضاييه 
است و هيچ وقت خودش تمايل به حضور در 
عرصه انتخابات را اعالم نكرده است. البته 
گروه هاي مختلفي تالش دارند تا او را راضي 

كنند در انتخابات حضور پيدا كند.
حدادعادل با بيان اينكه شــوراي ائتالف 
مخالف حضور رئيسي در انتخابات نيست، 
اضافه كرد: درباره آمدن يا نيامدن، محتمل 
اســت كه بيايد و يا نيايد و بنده نمي توانم 

پيش بيني كنم كه آيا مي آيد يا خير.
صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري 
نيز در نشست جامعه اسالمي دانشجويان 
گفت: »بنده در جايگاهي كه دارم، وظيفه 
دارم با همه كساني كه در معرض نامزدي 
انتخابات يا مؤثر در آن هســتند جلســه 
برگزار كنــم و نقطه نظرات آنهــا را براي 
تصميم گيري هاي بعدي جويا مي شوم كه 
در اين راستا با آقايان رئيسي، نيكزاد، رستم 
قاسمي، جليلي، ضرغامي و چند نفر ديگر 

جلساتي داشته ايم.«

  نمي خواهند پاي انقالب بايستند
سيداحمد علم الهدي، امام جمعه مشهد گفت: امروز مشكالتي كه ما 
در مســائل اقتصادي و مديريتي داريم از اينكه برخي از مديران ما از 
انقالب خسته شده اند، ناشي مي شود. اين افراد ديگر نمي خواهند پاي 
انقالب بايستند. ابن خسته ها براي ما مشكل آفرين شده اند. به گزارش 
ايســنا، او ديروز در خطبه هاي نمازجمعه مشــهد با اشاره به روحيه 
خستگي ناپذيري كه شهيد رجايي داشــت، خاطرنشان كرد: شهيد 
رجايي فردي بود كه انقالب را باور كرده بود، لذا خسته نمي شد. برخي 
از افراد زماني براي انقالب كار كردند، اما حاال خسته شده اند و ديگر 

نمي توانند مانند گذشته موفق عمل كنند.

  هیچ كس نمي داند 
مصطفي پورمحمــدي، دبيركل جامعه روحانيت مبارز با اشــاره به 
انتخابات رياست جمهوري آتي ايران گفت: مردم ايران امروز در تعيين 
حق سرنوشت آزاد هستند. مصداق بارزش اين است كه هيچ يك از 
ما نمي داند كه چه كســي رئيس جمهور خواهد شد. شايد اين تعبير 
چندان جالب نباشــد، اما حتي مقام معظم رهبــري هم نمي تواند 
بگويد كه رئيس جمهور بعدي ايران كيست. به گزارش ايسنا، او كه 
در همايش تحول حكمراني در گام دوم انقالب ســخن مي گفت، در 
بخش ديگري از سخنانش به بستن شدن صفحات مجازي حزب اهلل 
اشاره كرد و گفت: قرار دشمنان بر اين بوده كه صداي ما را خفه كنند. 
مصداق بارزش مسدود كردن صفحات مجازي مرتبط با ما ست. پس از 
نظر دشمنان توليدات فرهنگي ما تأثيرگذار است. خودشان مي گويند 
كه ايران همپاي روسيه بر انتخابات آمريكا اثر مي گذارد، بنابراين ما در 

فضاي فرهنگي و رسانه اي تأثيرگذار هستيم.

  عرف: هر سه گفتمان كشــور براي 1400 نماينده داشته 
باشند

رئيس ســتاد انتخابات كشــور درباره نگراني ها نسبت به مشاركت 
مردم در انتخابات ســال بعد بــه ايرنا گفت: بايد همه كســاني كه 
نماينده ســاليق مختلف در جمهوري اسالمي هستند، در انتخابات 
حضور داشته باشند. در سپهر سياسي 3گفتمان غالب اصولگرايي، 
اصالح طلبي و اعتدالي داريم و قاعدتا هر سه گفتمان كه متناسب با آن 
احزاب و گروه هاي سياسي هم وجود دارد، بايد در انتخابات نماينده 
داشته باشــند. جمال عرف درباره نقش احزاب و گروه هاي سياسي 
در انتخابات پيش رو و اقدامات وزارت كشــور براي ترغيب احزاب، 
گفت: فضاي عمومي ما هنوز انتخاباتي نشده  و بيشتر فضاي نخبگي 
و جامعه سياسي ما درگير اين موضوع اســت و جايي كه گروه هاي 
سياســي، جريانات و احزاب حركت مي كنند، در آنجا تحرك وجود 
دارد. او درباره ميزان مشــاركت مردم در انتخابات1400، افزود: به 
نسبت 4سال قبل از اين، يك دوم هستيم و اين روند هم به صورت آرام 
در حال افزايش است اما برداشت من اين است كه اين تعداد يك سوم 
از پاسخگوياني كه در نظرســنجي ها اعالم كرده اند ما قطعا شركت 
مي كنيم، به مرور افزايش مي يابد و با آمدن احزاب و گروه هاي سياسي 
و ورود همه گفتمان ها و بهبود شــرايط عمومي كشــور، اميدوارم 

مشاركت باالي ۵0درصد برود.

اصالح طلبان در جست وجوي راهبرد انتخاباتيرئیسي، ترجیع بند نشست هاي اصولگرايان
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17استان كشور در معرض سيل قرار دارند و باالترين 
هشدار وقوع سيل طغياني در آنها صادر شده است.اقليم

ســيل بزرگ ترين بالي طبيعي كشور طي 4دهه 
اخير بوده كه بيشترين مخاطره را براي زندگي هموطنان داشته 
است. وســعت مناطق خطر حوضه هاي آبريز كشور از يك طرف 
و انفعال در برنامه هاي آبخيزداري موجب شــده است، خسارات 
مالي و جاني فراواني به كشور وارد شود. در اين زمينه بيشترين 
صدمه به مناطق محروم و افراد داراي وضعيت اقتصادي، اجتماعي 

پايين تر وارد شده است.
روند وقوع سيل در ســال هاي اخير حاكي از آن است كه بيشتر 
مناطق كشور در معرض تهاجم سيل هاي مخرب قرار دارند و ابعاد 
خسارات و تلفات جاني و مالي سيل در حال افزايش است. در عين 
حال طي سال هاي اخير اقدامات آبخيزداري متعددي انجام شده 
است. اگرچه آبخيزداري يكي از راه هاي برتر و مناسب در تعديل 
خطرات سيالب اســت، اما هنوز حوضه هاي آبريز كشور به طور 
كامل تحت پوشــش قرار نگرفته اند و عوامل اثرگذار براي به راه 

افتادن سيل نيز سرعت بيشتري گرفته اند.

رفتارسالآبي
 در پي خشكســالي و كم بــــارشي كــه از ابتداي ســال آبي

 1400-1399 در بيشتر نقاط كشور ثبت شد، پيش بيني شد 
كه در نيمه دوم سال آبي يعني ماه هاي اسفند و فروردين باران 
زيادي در حوضه هاي آبخيز كشور رخ دهد. بدين ترتيب با درنظر 
گرفتن شــرايط كنوني الگوي بارش، خطر طغيان رودخانه ها 
بيش از پيش احساس مي شود. اگرچه كشور ما به علت گسترگي 
و تعدد اقليم با ســوانح طبيعي متعددي روبه روست اما خطر و 
ريسك سيل شايع ترين آنها محسوب مي شود. همچنين از نظر 
درجه آسيب، در ميان انواع ســوانح طبيعي، سيل مهم ترين و 
متداول ترين نوع فاجعه زمين شناختي در نيمه دوم قرن بيستم 

در ايران بوده است.
براساس بررســي هاي انجام شــده ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور بر سيالب هاي رخ داده در 2دهه اخير، مشخص 
شده است كه روند وقوع سيالب ها افزايشي است. طي سال هاي 
97 و 98 بارش  مناســب برف در ارتفاعات حــوزه رودخانه هاي 
بزرگ جنوب غرب كشور رخ داد. همچنين بارندگي هاي خوب و 
انتقال رطوبت مناسب در اين مناطق پيش آمد و در فصل بهار با 
گرم شدن تدريجي جو، همراه با بارش هاي رگباري و ذوب برف، 

سيالب هايي در رودخانه هاي بزرگ پديد آمد.

استانهايدرگيرباسيل
براساس بررسي ها ي انجام شــده، 3عامل تضمين مي دهند كه 
به زودي سيالب در 17استان كشــور به وقوع مي پيوندد. تغيير 
اقليم، تغيير الگوي بارش و تشديد فرسايش خاك در سال1400 

هم تهديدي براي 4۵0شهر كشور هســتند كه در معرض خطر 
سيل قرار دارند. در دو دهه گذشته، 3۵00سيالب در كشور تجربه 
شد و 12۵ميليون هكتار از اراضي كشور در معرض فرسايش آبي 

قرار دارند.
نقشه پراكندگي شهرهايي كه به زودي اسير سيالب خواهند شد، 
براساس يافته هاي همشهري، استان هاي همسايه خزر)گيالن، 
مازندران و گلستان(، همه استان هاي  غربي زاگرس نشين كشور 
)كرمانشاه، ايالم، كردستان، لرســتان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد و ايالم( و اســتان هاي تهران، خراســان 

شــمالي، خوزســتان، بوشــهر، هرمزگان، فارس و سيستان و 
بلوچستان را در باالترين سطح هشدار قرار داده است. چون براي 

تمامي آنها وقوع سيالب هاي طغياني پيش بيني شده است.
جديدترين اطالعات منتشر شده از سوي مركز ملي خشكسالي و 
مديريت بحران سازمان هواشناسي كشور نشان مي دهد احتمال 
وقوع بارش هاي رگباري در فصل هاي بهار و تابستان سال1400 
افزايش بسيار داشته و در چنين شرايطي اگر سدها ظرفيت كافي 
نداشته باشند، حتما سرريز مي شوند. در بخش هاي پايين دست و 

دامنه كوه ها نيز احتمال وقوع سيالب بسيار باالست.

طبق اعالم مركز ملی خشكسالی و مديريت بحران، بهار و تابستان 1400 سيالب در ايران جاری می شود
نقشه سیالب های بهاره در 17 استان خبرهای كوتاه
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معاون گردشــگري از پيشنهاد 2مدل سفر 
بــراي مديريــت و كنتــرل ســفرهاي گردشگری

نوروزي1400 به ستاد ملي كرونا خبر داد. 
به گــزارش معاونت گردشــگري، ولي تيمــوري، معاون 
گردشــگري وزارت ميراث فرهنگي در نشست با رؤساي 
تشكل هاي گردشگري با اشاره به آزاد شدن احتمالي سفر 
در نوروز اعالم كرد: وزارت ميراث فرهنگي 2مدل سفر را به 
ستاد ملي مقابله با كرونا پيشنهاد داد كه مدل اول سفر با 
تور اقامت گردشگران در مراكز اقامتي مجاز است و مدل 
دوم نيز شامل افرادي است كه تور خريداري نمي كنند اما 
در سفر به شــهر مقصد بايد در مراكز اقامتي مجاز و تحت 
نظارت اين وزارتخانه اقامت كنند تا پروتكل هاي بهداشتي 
رعايت و ســالمتي مردم حفظ شــود.  معاون گردشگري 
تأكيد كرد: به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، در 
نوروز1400 ايجاد كمپ هاي گردشگري، چادر  زدن، اقامت 
گردشگران در مدارس، زائرسراها، حسينيه ها و... ممنوع 
است و اين موضوع نيز به استاندارها اعالم شده است. ستاد 
ملي مقابله با كرونا تاكنون نســبت به پيشنهادات وزارت 

ميراث فرهنگي براي آزادســازي سفرهاي نوروزي1400 
اعالم نظر نكرده است. 

ولي تيموري همچنين در نشستي ديگر با حضور اعضاي 
كميته سياســتگذاري فرهنگي دبيرخانه شــوراي عالي 
امنيت ملي كشور اعالم كرد كه در 9 ماه ابتداي سال1399 
تعداد 4۵0هزار نفر به شــكل مقطعي و محــدود با عنوان 
گردشگر سالمت و تجاري به كشــورمان سفر كرده اند. او 
گفت كه با توجه به سختگيري ها حدود 94درصد سفرهاي 
بين المللي كاهش پيدا كرده اســت.  او همچنين با انتقاد 
از ســتاد ملي مقابله با كرونا درخصوص سختگيري هاي 
صورت گرفته براي صدور ويزاي توريستي به منظور ورود 
گردشگران خارجي به كشــور گفت: حوزه گردشگري در 
ميان صنايع مختلف بيشــترين آسيب را از شيوع ويروس 
كرونا ديد، به طوري كه در منطقه آسيا شاهد كاهش حدود 
82درصد سفرهاي بين المللي بوديم و در ايران اين كاهش 

94درصد بود. 
به ادعاي معاون گردشــگري، در ســال98 قبل از شيوع 
ويروس كرونــا 8ميليون و860هزار گردشــگر خارجي از 

ايران بازديد كردند كه با اتفاقات نيمه دوم سال98 و شيوع 
ويروس كرونا، در فصل دوم پررونق گردشگري ايران كه از 
اواسط بهمن ماه و شروع سال نو ميالدي آغاز مي شد، ايران 

نتوانست ميزبان گردشگران خارجي باشد. 
تيموري به تالش هاي وزارت ميراث فرهنگي در ستاد ملي 
مقابله با كرونا براي راه اندازي سفرهاي نوروزي1400 اشاره 
كرد و گفت: اگر نوروز امسال نتوانيم فعاليت كنيم، امكان 
برگشت دوباره نخواهيم داشت و تعطيالت نوروز براي بيش 

از 70درصد فعاالن گردشگري يك فرصت است. 
معاون گردشــگري البته اعالم كرده است كه ستاد ملي 
مديريت كرونا انجام ســفرهاي نــوروزي در قالب تور 
و به صورت كنترل شــده را پذيرفته كــه پروتكل هاي 
بهداشتي اين ســفرها نيز آماده و ابالغ شده است. او به 
سفرهاي انفرادي با خودروی شخصي مسافران نوروزي 
اشاره كرد و گفت: در سفرهايي كه مردم با خودرو انجام 
مي دهند نيز بايد رزرو قطعي در مراكز مجاز داشته باشند 
كه نيــروي انتظامي در اين خصــوص كمك مي كند تا 

ترددهاي نوروزي برنامه ريزي  شده انجام شود. ژاد
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ثبت۵اثرتاريخيدرفهرستميراثجهانيآيسسكو
۵ اثر تاريخي  كشــور با هدف معرفي اين آثار به دنياي اســالم براي ثبت 
در فهرســت ميراث جهاني اسالمي آيسســكو به اين ســازمان ارسال 
مي شود. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، محمدحسن طالبيان، معاون 
ميراث فرهنگي و مديران اين معاونت در نشست با رئيس اداره كميسيون 
ملي، مشاوران دبيركل، رئيس اداره ســازمان هاي بين المللي كميسيون 
ملي آيسسكو در جمهوري اسالمي ايران، مسئول اتحاديه هاي بين المللي 
صداوسيما، نماينده دفتر امور فرهنگي وزارت ورزش و جوانان و رئيس اداره 
همكاري هاي بين المللي وزارت امورخارجه، با اشاره به ثبت 24اثر تاريخي 
كشورمان در فهرست ميراث جهاني يونسكو گفت: ثبت اين آثار در قالب 
تك اثر و زنجيره اي همچون قنات ها، كليساها و باغ هاي ايراني و ثبت 16اثر 
ناملموس، در فهرست ميراث ناملموس جهاني كه 4پرونده آن به صورت 
مشترك با ديگر كشــورهاي حوزه فرهنگ ايراني است، انجام شده است. 
طالبيان افزود: وزارت ميراث فرهنگي براي معرفي آثار تاريخي در راستاي 

ثبت در فهرست ميراث جهاني اسالمي سازمان آيسسكو آمادگي دارد.

تمديدهمكاريايرانوژاپنبراياحيايدرياچهاروميه
معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
از امضاي سند 3ساله همكاري مشــترك دولت جمهوري اسالمي ايران 
با دولت ژاپن خبــر داد. به گزارش مهر، احمدرضــا الهيجان زاده گفت: 
سند پروژه 3ساله همكاري مشترك ســازمان حفاظت محيط زيست به 
نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران و سفارت ژاپن به امضاي سفير 
ژاپن در ايران و نماينده مقيم برنامه توسعه ملل متحد رسيد. او افزود: اين 
پروژه در ادامه همكاري هاي 7ساله دولت ژاپن و جمهوري اسالمي ايران 
براي احياي درياچه اروميه، تحت عنوان »پايدارسازي دستاوردهاي احياي 
درياچه اروميه و توسعه تجارب نوآورانه آن براي پايدارسازي محيط زيست 
و معيشت« شــكل گرفت و در قالب طرح حفاظت از تاالب هاي ايران در 
استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، فارس و خوزستان به اجرا 

درخواهد آمد.

الزام4استانبرايميزبانياززلزلهزدگانسيسخت
وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي به مديران كل 4استان 
دستور داد تمامي امكانات و تاسيسات گردشگري خود را در اختيار مردم 
زلزله زده قرار دهند. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، علي اصغر مونسان 
درپي زلزله سي سخت، مركز شهرستان دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد، 
در تماس با مديران كل اســتان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختياري، فارس و اصفهان، دســتور داد تمامي امكانات و تأسيســات 
گردشــگري در اختيار مردم زلزله زده قرار گيرد. وزيــر ميراث فرهنگي 
همچنين به مقامات استان كهگيلويه و بويراحمد دستور داد، پايش آثار 
تاريخي آســيب ديده از زلزله انجام و نتيجه آن به وزارت ميراث فرهنگي 
اعالم شود. به گزارش مهر، زمين لرزه 6.۵ريشتري ساعت 22و۵دقيقه و 
34ثانيه چهارشنبه 29بهمن ماه، شهر سي سخت مركز شهرستان دنا در 
كهگيلويه و بويراحمد را لرزاند كه لرزش آن در شهرســتان هاي لردگان، 

خانميرزا، بروجن و شهركرد در چهارمحال و بختياري نيز احساس شد.

 موافقت ستاد ملي كرونا 
با سفرهاي نوروزي 
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  معلوالن، خصوصا آنهايي كه مشكالت 
جســمي و حركتي دارند به ياد ندارند گزارش

زندگي تا اين اندازه عرصه را به آنها تنگ 
كرده باشد. اگر روزگاري افراد كم توان نيازمند استفاده 
از تجهيزات توانبخشي و حركتي اميدشان به واكر، عصا، 
ويلچر و لوازم توانبخشي براي حضور در جامعه بودند، 
حاال داشتن اين وسايل به آرزويي شبيه شده كه تحقق 

و خريد آن كار سختي است.

پرداخت قسط و اجاره، اولويت اول است 
واقعيت اين است كه معلوالن در كنار وسايل توانبخشي 
مورد نيازشــان، معنا و مفهوم بيشتري پيدا مي كنند. 
گرچه معلوليت سبب شده بخشي از ظرفيت هاي يك 
فرد معلول ناديده انگاشته شــود، اما درصورت وجود 
وسايل توانبخشي، بخشي از ظرفيت هاي فرد معلول 
شكوفا شده و چنين افرادي مي توانند در جامعه حضور 
فعالي داشته باشــند، اما وضعيت در 2سال اخير براي 
معلوالن هر روز بدتر از روز قبل شــده است. افزايش 
هزينه هاي زندگي كه براي معلوالن به دليل شــرايط 
خاص خود دوبرابر بيشــتر از افراد عادي اســت و اين 
موضوع و نيز نبود ســازوكارهاي حمايتي از اين قشر 
آنان را در وضعيت معيشتي ســختي قرار داده است. 
وضعيتي كه سبب شده است، برخي معلوالن از وسايل 
توانبخشي مورد نياز خود چشم پوشي كرده و با فروش 

آن، زخمي از زخم هاي زندگي شان را درمان كنند. اين 
روزها تعداد فروشندگان تجهيزات دست دوم توانبخشي 
در خيابان جمهوري را بيشتر اقوام افراد معلول يا خود 
معلوالن شكل مي دهند. معلوالني كه مي گويند تأمين 
هزينه هاي معيشــت، اولويت اول آنهاست نه داشتن 
ويلچر يا واكر. رضا صفدري يك از همين معلوالن است. 
او درحالي كــه در حال چانه زدن بــراي فروش ويلچر 
است، مي گويد: ويلچرم را 3سال قبل يك خير اهدا كرد. 
االن پول اجاره خانه، قسط وام و خرج زندگي ام عقب 
افتاده است. درآمدم هم اخيرا شــده 680هزار تومان 
كه بهزيستي به حســابم مي ريزد اما كفاف هزينه ها را 
نمي دهد و بعد، از كرونا مي نالد كه زندگي اش را نابوده 
كرده: تا قبل از كرونا، بســاط دستفروشي داشتم و با 
كمك بهزيستي باالخره زندگي ام را اداره مي كردم. با 
كرونا ديگر مردم از دستفروش، خصوصا اينكه معلول 
هم باشد خريد نمي كنند. براي همين آمده ام ويلچرم 
را بفروشم تا اجاره 2 ماه گذشته را به صاحبخانه ام بدهم. 
بعد با لبخند درباره اينكــه زندگي بدون ويلچر برايش 
چطور مي گذرد جواب مي دهد: آب از سر من گذشته 

است. ديگر هيچ چيز برايم اهميتي ندارد.

ســرقت تجهيــزات توانبخشــي از معلوالن و 
بيمارستان ها 

وفا، فروشنده لوازم دســته دوم توانبخشي در خيابان 
جمهوري، 40 و چند ســال اســت كه در اين خيابان 
كســب وكارش خريد و فروش تجهيزات توانبخشي و 
كاالهاي پزشكي است. مغازه اي بزرگ و مملو از اجناس 

خاك گرفته و رنگ و رو رفته اي دارد. دلش پر درد است 
و دنبال گوشي براي شنيدن آنچه را كه در اين سال ها 
تجربه كرده است مي گردد. وفا، ميان درد دل هايش از 
مســئله اي پرده برمي دارد كه باور آن سخت است اما، 
تأييد ديگر دوستان و همكارانش نشان مي دهد واقعيتي 
زيرپوست شهر در حال وقوع است كه تلخ تر از زهر است: 
وقتي ويلچر، عصا، واكر و مانند آن را از معلول مي دزدند 
و مي آورند براي فروش، يعني اينكه وضع خيلي خراب 
است.عطشي كه سارقان براي سرقت وسايل توانبخشي 
معلوالن پيدا كرده اند خيلي سال نيست  كه ايجاد شده 
است. همان زمان كه قيمت ارز تب كرد و به تبع آن نرخ 
مواداوليه مورد نياز براي ساخت وسايل توانبخشي چند 
برابر شد، نرخ دزدي از معلوالن هم باال رفت. وفا رشد 
چند برابري قيمت برخي  از وسايل توانبخشي را دليل 
عمده  به سرقت رفتن تجهيزات معلوالن مي داند: قيمت 
برخي از وسايل توانبخشي به نســبت 3-2سال قبل 
5برابر شده اســت. چرا راه دور بروم قيمت ها به نسبت 
همين پارسال، بيشــتر از دوبرابر شده است. معلوالن 
همين يكي ، دو ســال قبل هم پول كافي براي خريد 
اين وسايل نداشــتند كه حاال با اين وضعيت قيمت ها 
بتوانند در بازار خريد كنند. او ســري به نشانه تأسف 
تكان مي دهد و حرفش را اينطور ادامه مي دهد: سرقت 
از بيمارستان ها افزايش پيدا كرده و تجهيزاتي را براي 
فروش مي آورند كه نشان و آرم بيمارستان دارد. افرادي 
هستند  كه به بهانه اينكه مادر با پدر پيري دارند و نياز به 
ويلچر، كارت شناسايي به بيمارستان مي دهند تا ويلچر 

بگيرند. بعد آن را مي آورند تا بفروشند.

شاهدي كه از غيب رسيد 
مرد ميانسال كه كاله بافتني سياهي به سر دارد، همراه 
مرد جوان ديگــري وارد مغازه اي بــزرگ كه مملو از 
تجهيزات توانبخشي است شده و با صداي بلند حرف 
مي زند. به نظر مي رسد مرد با فروشــنده جوان مغازه 
در حال مشاجره است. آنقدر صدايشان بلند است كه 
طنين آن از شيشــه هاي ضخيم مغازه عبور كرده و به 
خيابان رسيده است. فروشنده كاغذهايي را كه شبيه 
فاكتور اســت نشــان مرد عصباني مي دهد. بعد چند 
دقيقه درحالي كه به نظر مي رســد مرد ميانسال قانع 
نشده است، كارت بانكي اش را از جيب در مي آورد و با 
نارضايتي خريدش را كه يك واكر است نهايي مي كند. 
چند دقيقه بعد، مرد عصباني درحالي كه همراه با مرد 
ديگري سوار موتورش مي شــود، هنوز هم غر مي زند. 
حسين، مرد عصباني با كاله ســياه، دليل غر زدنش را 

افزايش 3برابري قيمت واكر طی 2هفته عنوان مي كند: 
2هفته قبل براي مادرم از اين مغازه همين مدل واكر را 
210هزار توان خريدم. مادرم چند روز قبل براي اينكه 
هوايي عوض كند، رفت پارك سر كوچه و نمي دانم كدام 
از خدا بي خبري واكرش را دزديد. دوباره آمدم تا واكر 
جديد بگيرم و فروشنده همان واكر را 630هزار تومان 
مي فروشد. بعد با لحني تند درحالي كه واكر خريداري 
شده اش را با دست نشــان مي دهد، مي گويد: مگر اين 
واكر چقدر آهن برده است. اصال كدام قسمتش وارداتي 
است كه گران شدنش را به قيمت ارز نسبت مي دهند؟ 
بعد مي گويد: من نوكر مادرم هســتم و هر چه نيازش 
باشــد تهيه مي كنم، اما مگر همه مثل من مي توانند 
اين كار را انجام بدهند. اين وســط تكليف آنهايي كه 

نمي توانند و ندارند اين وسيله را تهيه كنند چيست؟ 

قيمت دست دوم، معادل قيمت نوي سال قبل 
هراندازه كه فروش تجهيزات توانبخشي نو در بازار راكد 
است، بازار دســت دوم فروش ها و تعميركنندگان اين 
وسايل داغ اســت. با اين حال، فروشندگان تجهيزات 
توانبخشي تعميري و دست دوم هم حرف هايي براي 
گفتن دارند. آنها مي گويند، قيمت ها  در بازار به گونه اي 
باال رفته است كه قيمت يك ويلچر دست دوم، با قيمت 
ويلچر نو در ســال گذشــته برابري مي كند. محسن 
اميني يكي از اين فروشندگان است و مي گويد: قيمت 
ويلچر دست نو ايراني براي فروش يك ميليون 400 تا 
يك ميليون و450هزار تومان است. قيمت ويلچرساده 
چيني هم بين 2ميليون و100 تا 2ميليون و150هزار 
تومان است. او مي گويد قيمت وسايل دست دوم بايد 
50درصد قيمت وسيله نو باشد تا بتوان آن را فروخت: 
»االن يك دســت دوم ســاده 800هزار تومان فروش 
مي رود.« اميني كم كردن مشكل مردم را فلسفه فروش 

تجهيزات دست دوم توانبخشي مي داند و با تكان دادن 
سر خود مي گويد: افرادي مي آيند و مي خواهند ويلچر 
درجه يك آلماني بخرند. ويلچر آلماني 4ميليوني االن 
شده است 16ميليون تومان. مشــتري اول مي آيد و 
خيلي هم كالس مي گذارد و قيمت ها را مي پرسد. بعد 
كه واقعيت بازار را مي فهمد خواهان خريد ارزان ترين 
جنس مي شود. االن بيشتر از 50درصد مشتري هاي ما 

اين وضعيت را دارند.

خبري از خيريه ها نيست
بسياري از فروشندگان تجهيزات توانبخشي مي گويند: 
در يك سال اخير فروش شان از نصف كمتر شده است. 
اين در حالي اســت كه آمارها نشــان مي دهد تعداد 
معلوالن كشور نسبت به سال گذشته نه  تنها كاهش 
نداشته بلكه روند افزايشي نيز داشته است. با اين حال، 
خلوتي واحدهاي عمده عرضه كننده لوازم توانبخشي 
از ركود در اين بازار حكايت دارد. صاحب يكي از مراكز 
فروش تجهيزات توانبخشي مي گويد: به دليل افزايش 
قيمت ها، برخي مشــتريان ثابت خود را از دست داده 
است. مشــترياني كه در قالب مؤسسات خيريه براي 
افراد نيازمند تجهيزات توانبخشــي تهيه مي كردند. 
او مي گويد: تا ســال قبل، يك مؤسسه خيريه معروف 
هفته اي 3تا ويلچر برقي را با قيمت 3ميليون و200هزار 
تومان از من مــی خريد. االن قيمت بــه 30ميليون 
 و24ميليون تومان رسيده است. خير ديگر نمي تواند 
اين خريدها را انجام دهد. رضا منصوري ادامه مي دهد: 
يك زماني پيرمرد و پيرزني را كه مي ديدم، با چند نفر 
جمع مي شديم يك ويلچر مي خريديم، االن ديگر اين 
كار را هم نمي شود كرد. او مي گويد: تعمير كردن ويلچر 
و وسايل توانبخشي هم كم هزينه نيست و خيلي ها توان 

تعمير كردن آن را هم ندارند. 

همشهري گشتي در بازار خريد و فروش تجهيزات توانبخشي معلوالن زده است 

بازار داغ سرقت وسايل توانبخشي معلوالن 
حميدرضا بوجاريان

خبر نگار

خبر

كاهش مبتاليان و قربانيان كرونا 
آمار هفتگي مبتاليان به ويروس كرونــا در جهان كه در هفته هاي اول 
سال2021 از مرز 5ميليون نفر گذشــته بود، در يكي دو هفته اخير با 
كاهشي چشــمگير وارد كانال 2ميليون ابتالي هفتگي شده است. به 
گزارش همشهري آنالين، يك سال پس از آنكه سازمان بهداشت جهاني 
زنگ خطر را به صدا درآورد و كرونا را يك پاندمي معرفي كرد، بلومبرگ 
در گزارشي نوشت نشانه هايي اميدواركننده از سقوط وحشتناك آمار 
مبتاليان در هفته هاي اخير به چشم مي خورد. تازه ترين آمار دانشگاه جانز 
هاپكينز از مبتاليان كرونا، در هفته منتهي به 14فوريه )26بهمن ماه( عدد 
2.7ميليون نفر را نشان مي دهد كه كمترين رقم از  ماه اكتبر )مهر( تاكنون 
است. اين آمار نسبت به هفته پيش از آن فقط 2.5درصد افزايش يافته 
كه از زمان همه گيري كوويد-19 كمترين رقم به حساب مي آيد و كمتر 
از 50درصد ميزان افزايش در ماه گذشته است. آمار كشته هاي كرونا هم 
در شيب نزولي است اما نه به اندازه شتاب كاهش ابتال. در شرايطي كه تا 
ميانه هاي  ماه ژانويه هر هفته 18هزارنفر در دنيا قرباني كرونا مي شدند، 
اين آمار در هفته دوم فوريه به 10هزار نفر كاهش يافته است. هرچند هنوز 

زود است اين روند نزولي را به آغاز واكسيناسيون كرونا مرتبط بدانيم.

 راه اندازي نخستين آزمايشگاه 
تمام خودكار PCR كشور

نخستين آزمايشگاه تخصصي تست هاي مولكولي )PCR( كشور مجهز 
به تجهيزات تمام خودكار با ســرمايه گذاري 2ميليون دالر و حمايت 
وزارت بهداشت به بهره برداري رسيد. به گزارش همشهري، عضو كميته 
علمي ستاد مقابله با كرونا در مراســم آغاز به كار اين آزمايشگاه گفت: 
آزمايشگاه بهره برداري شــده به عنوان البراتوار مرجع تست تشخيص 
كرونا قادر اســت تا با تكميل فازهاي خود روزانه 10هزار تست شامل 
كرونا و ايرتست هاي غربالگري را بررسي و نتايج آن را اعالم كند. مسعود 
مرداني افزود: تجهيزات اين آزمايشــگاه تأييديه هاي CE و FDA را 
دريافت كرده است و از باالترين اســتانداردهاي بين المللي در فرايند 
انجام تست هاي تشخيصي برخوردار است. وي با بيان اينكه سرعت در 
تشخيص بيماران مبتال به كوويد-19 براي جلوگيري از شيوع ويروس 
اهميت بااليي دارد، افزود: راه اندازي اين آزمايشگاه نه تنها در حوزه كرونا 
بلكه در تشخيص به موقع ساير بيماري ها نيز مي تواند كمك شاياني به 
بخش سالمت كشور كند. اميدوارم با ورود اين آزمايشگاه و كاهش هزينه 
 تست هاي PCR دسترسي به اين خدمت براي عموم مردم فراهم شود. 
حامد حيدريان، مدير ارشــد توســعه مجموعه نيز گفت: تفاوت اين 
آزمايشــگاه با ساير آزمايشــگاه هاي كشور در ســرعت و دقت باالي 
آماده سازي نتايج تست هاســت. در فاز اول، اين آزمايشگاه با ظرفيت 
7هزار تست در روز فعاليت خود را آغاز كرده است. وي افزود: در فازهاي 
بعدي اين آزمايشگاه خدمات خود را در زمينه تست هاي غربالگري خون، 
پالسما و سرطان هاي مختلف نيز ارائه و قابليت افزودن تست هاي جديد 

با توجه به نياز كشور را دارد.
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   نظارت كافي وجود ندارد
افزايش سرسام آور قيمت تجهيزات توانبخشي، معلوالن و خانواده هاي آنان را با مشكالت بسياري روبه رو كرده است. 
افزايش قيمت ها در حالي روندي ادامه دار اســت كه با كاهش نرخ ارز، تب باالي قيمت ها در تجهيزات توانبخشي پايين 
نيامده است. مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن، مقصر اين افزايش را كه با نبود نظارت از سوي دستگاه هاي مسئول 
همراه است، وزارت بهداشت مي داند و به همشهري مي گويد: مجوز ورود تجهيزات توانبخشي از سوي وزارت بهداشت 
صادر مي شود. دغدغه وزارت بهداشت در يك سال اخير، موضوع كرونا بوده است و واردات تجهيزات توانبخشي كه نياز 
جدي معلوالن براي ادامه زندگي است با كم توجهي از سوي مديران اين وزارتخانه همراه بوده است. علي همت محمود نژاد، 
با طرح اين موضوع كه واردات تجهيزات توانبخشي ذيل مواد بهداشتي و آرايشي تعريف شده است و شركت هاي وارد كننده 
اين لوازم مي توانند تجهيزات توانبخشي وارد كنند، مي گويد: متأسفانه با وجود اختصاص ارز نيمايي به اين شركت ها براي 
واردات تجهيزات توانبخشي، برخي وارد كنندگان وسايل ديگري را با اين ارز وارد كشور كرده اند. مديرعامل انجمن دفاع از 
حقوق معلوالن ادامه مي دهد: واردات تجهيزات توانبخشي با اختصاص ارز به نرخ آزاد و نه يارانه ، دليل ديگري است كه منجر 
به افزايش بي سابقه قيمت تجهيزات توانبخشي مورد نياز جامعه معلوالن شده است. محمود نژاد به حمايت هاي بهزيستي 
از معلوالن براي تأمين تجهيزات توانبخشي اشاره مي كند و معتقد است كه حمايت هاي انجام شده تنها گوشه اي از نيازها را 
تأمين مي كند: براي خريد يك ويلچر قابل قبول كه بتوان نياز يك معلول را تأمين كند، دست كم 4ميليون تومان نياز است. 
از اين مبلغ بهزيستي تنها 800هزار تومان آن را پرداخت مي كند. اين به معناي آن است كه معلوالن براي تهيه وسايلي كه 

براي ادامه زندگي به آن نياز دارند بايد هزينه هاي هنگفتي را از جيب خود بپردازند.
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به سوي آينده

ما در عالم تنها هستيم؟

مريخ نورد Perseverance چندين ماموريــت مهم و اصلي دارد. 
امامحل فرود آن در گودال ِجزيرو كه احتماال محل يك درياچه قديمي 
بوده مشخص مي كند كه هدف اصلي ماموريت جست وجو براي حيات 
در سياره اي ديگر است. هر جا آب باشد امكان حيات حتي به صورت 

مولكولي وجود دارد.
دانشمندان بســيار اميدوار هســتند كه بتوانند اطالعات موجود در 
نمونه هاي رسوبات قديمي را كه با استخراج سنگ هاي مريخي شكل 
مي گيرد، براي تجزيه و تحليل و مطالعات آينده جمع آوري كنند. به 
گزارش گاردين، 2ماموريت بعدي ناسا در مريخ براي بازيابي نمونه ها و 
بازگرداندن آنها به زمين در دهه آينده برنامه ريزي شده اند. دليل اصلي 
انتخاب مكان فرود اين مريخ نورد كه گفته شده محلي بسيار سخت 
براي اين كار بوده، به دليل احتمال باالي وجود نشانه هايي از حيات در 

محلي كه پيش تر درياچه بوده، عنوان شده است.
مريخ نورد Perseverance حامل مجموعه اي از ابزارهاست كه براي 
تجزيه و تحليل سنگ ها به منظور يافتن عالمت هاي زيستي - عالئم 
شــيميايي زندگي - طراحي شــده اســت. مهم ترين بخش در اين 
مريخ نورد براي حفاري، يك دريل است كه در قسمت پيشين آن با يك 
بازوي مخصوص نصب شده است. وظيفه اصلي اين دريل، كندن سطح 
مريخ و جمع آوري سنگ در اعماق اين ســياره است. ماموريت هاي 
آينده كه توســط اروپا و آمريكا طرح ريزي خواهند شد، اين نمونه ها 
را بازيابي كرده و به زمين باز مي گردانند. كالين ويلسون، فيزيكدان 
دانشگاه آكسفورد مي گويد: »پيدايش حيات روي كره زمين يك اتفاق 
خارق العاده بوده كه به طور كامل درك نشده است. در عين حال بايد به 
اين مهم نيز اشاره كرد كه مريخ باستان داراي آب و هواي بسيار بهتر 

از اكنون بوده است با بسياري از مواداوليه مشابه موجود در زمين.« 
به غير از ابزارهاي جديد و سيستم خودكار خلبان ارتقا يافته، مهندسان 
به Perseverance توانايي استقرار يك بالگرد كوچك را نيز داده اند. 
يك پرنده بدون سرنشــين 1.8كيلوگرمي به نام Ingenuity )نبوغ( 
كه نخستين ماشين پرنده اي خواهد بود كه تاكنون به سياره ديگري 
فرستاده شده است. اين پهپاد مي تواند به عنوان »راه ياب« براي كشف 
مناطق غيرقابل دسترسي يا به عنوان يك پيشاهنگ براي مريخ نوردان 
آينده محسوب شود. مريخ نورد بالفاصله پس از فرود روي سطح سياره 
ســرخ، تصويري را از آن به سمت زمين ارســال كرده است كه البته 

كيفيت چنداني ندارد.

مريخ نورد Perseverance سول صفر)شبانه روز مريخي( خود را پشت سر گذاشت تا ماجراجويي 
جديد و طوالني مدت بشر در اين سياره مرموز وارد فاز جديد و مهمي شود 

روز صفر از هيجان مريخي 
منبع انرژي پلوتونيمي

ژنراتور ترموالكتريك راديو اسكوپ چند ماموريتي 
مي تواند گرما را از پلوتونيــم به برق تبديل كند كه 

مي تواند 2باتري اصلي مريخ نورد را شارژ كند.

پايين تر از سطح
ابزار RIMFAX يا 
همان »رادار تصويري 
براي ديد زيرسطحي 
مريخ« نشان مي دهد 
كه در عمق 9متري زير 
مريخ نورد چه چيزي 
وجود دارد.

ايستگاه هواشناسي
آناليزكننده ديناميك محيط زيســت 
مريــخ موســوم بــه MEDA داراي 
حسگرهاي متفاوتي است كه مي تواند 

شرايط جوی را پيش بيني كند.

هواي تازه
يــك ابــزار بــه نــام 
MOXIE اكسيژن را 
از دي اكســيدكربني 
كه بيشتر جو مريخ را 
تشــكيل داده است، 

بيرون مي كشد.

كنترل نمونه
اينجــا دســتگاهي وجــود 
دارد كــه بــا كنــدوكاو و 
عكسبرداري، نمونه ها را از 
ســطح مريخ جمع كرده و در 
لوله هــاي مخصوصــي قرار 
مي دهند و سپس دستگاه به 

مأموريت بازمي گردد.

حفاري
دريل داراي 
سيستمي براي 
تعويض مته هاي 
مختلف براي 
كارهاي متنوع 
حفاري است.

پوشيده شده از دوربين
MASTERCAM – Z

يك جفت دوربين استريو اسكوپ كه مي تواند تصاوير سه بعدي رنگي تهيه كند.
SUPERCAM

يك دوربين، ليزر و اســپكترومترهايي كه اجازه مي دهــد، ابردوربين به مطالعه 
معدني صخره ها و خاك از باال تا عمق 7متري بپردازد.

PIXL
يك دوربين فوق العاده كلوزآپ كه مي تواند از اهداف تعيين شده، تصويربرداري 

كرده و نقشه هاي مقدماتي را ترسيم كند.
SHERLOC/WATSON

يك دوربين ماكــرو با فوكوس خودكار اســت كه عكس هايي را براي مقايســه با 
نقشه هاي ماژوالر از پيش تعيين شده ارائه مي دهد. 

HAZCAMS
6دوربين رو به پايين كه براي كنترل خطرهاي اطراف مريخ نورد تعبيه شده است.

NAVCAMS
2جفت دوربين كه وظيفه ناوبري و هدايت مريخ نورد استقامت را برعهده دارند. 
آنها مي توانند از 25متري، اشيايي به اندازه يك توپ گلف را مشاهده و رصد  كنند.

بالگرد مريخي
ابتدا بايد گفت كه اين وســيله خيلي براي ماموريت 
اصلي اهميتــي نــدارد، اما بــه هرحــال، مريخ نورد 
پشــتكاري يك بالگرد با 2ملخ كه با انرژي خورشيدي 
كار مي كنند را دارد. اگر همه  چيــز خوب پيش برود، 
اين بالگرد در طول 30روز، 5پرواز آزمايشــي براي 
انجــام عكســبرداري خواهــد داشــت. اين وســيله 
حداكثر 3دقيقه در هوا خواهد ماند و تا ارتفاع حدود 
300متر از ســطح مريخ خواهــد رفت. ايــن بالگرد 
مي تواند نخستين پرنده اي باشد كه در مريخ به پرواز 
درمي آيد.  ناسا اميدوارست كه پس از موفقيت اين 
بالگرد در مريخ، شــاهد پرواز بالگردهاي بيشــتر با 

هدف انجام مأموريت هاي بزرگ تر و مهم تر باشد.

واحد دكل ابردوربين

سنسور تشعشع

MEDA حسگرهاي باد

دوربين هاي 
خطر جلو

 حسگرهاي حرارتي مادون قرمز
MEDA و گرمايي

دوربين هاي ناوبري

Z – دوربين هاي مستر

SHERLOC/PIXL
محاسبه اهداف

دوربين هاي ديجيتال 
Z - مستر

حسگرهاي 
MEDA حسگرهاي گرمايي

الكترونيك 
و فشاري 
MEDA

الكترونيك هاي 
SHERLOC

بدنه ابردوربين

RIMFAX آنتن

دوربين 
خطر عقب

Z - دوربين مستر
كاليبراسيون هدف

ابردوربين
كاليبراسيون هدف

SHERLOC/WATSON

PIXL

»فرود تأييد شد! مريخ نورد با خيال راحت 
در سطح مريخ نشســت و آماده شروع 
ماموريتش براي يافتن عالئم حياتي گذشته 
اســت.« اين صحبت هاي مأمــور كنترل 
مريخ نورد بود. به گزارش گاردين، مريخ نورد 
ناسا با نام Perseverance يا پشتكاري 

كه در اصل پيشــرفته ترين آزمايشگاه 
ستاره شناسي كه تاكنون به سياره ديگري 
فرستاده شده است، در ساعت 18دقيقه 
بامداد روز جمعه به وقــت تهران با خيال 
راحت روي ســطح مريخ و در يك دهانه 
آتشفشاني گسترده فرود آمد. مراحل اين 
فرود با رسيدن از سرعت ۲۰هزار كيلومتر 
در ســاعت به صفر »۷دقيقه وحشــت« 
نامگذاري شــده بود و به همين خاطر پيام 

موفقيت باعث موجي از خوشحالي در ميان 
عالقه مندان به نجوم و اتاق كنترل ناسا شد. 
محل فرود اين كاوشگر در گودال ِجزيرو 
يكي از سخت ترين محل هاي فرودي است 
كه در عمليات هاي مريخ انتخاب شــده 
 Perseverance است؛ همان جايي كه
در سول صفر)شبانه روز مريخي( فعاليت 
خود عكسي هيجان انگيز از آن را به زمين 

ارسال كرد.

ساسان شادمان منفرد
خبرنگار

راه طوالني
اين وســيله  نقليــه روباتيك براي 
مدت زمان نزديك بــه ۷ماه در فضا 
حركت و مسافتي معادل 4۷۲ميليون 
كيلومتر را طي كرد و سپس جو مريخ 
را با ســرعت حدود ۲۰هزار كيلومتر 
در ساعت شكافت تا خود را به سطح 
ســياره سرخ برســاند. دانشمندان 
 Perseverance مريخ نــورد
)پشــتكاري( را بلندپروازانه ترين 
ماموريــت در ميــان نزديــك به 
۲۰ماموريت آمريكا به مريخ توصيف 
كرده اند؛ برنامه هايي كه از سال1965 
با پرواز فضاپيماي مارينر شروع شده 

است.

نحوه فرود
مريخ نورد Perseverance با سرعتي 
در حدود ۲۰هزار كيلومتر در ســاعت به 
مريخ نزديك شد؛ اگرچه وقتي به باالي 
جو اين سياره برخورد كرد، يك محافظ 
گرما سرعت آن را تا حدود يك دهم اين 
سرعت كاهش داد. سپس يك چتر مافوق 
صوت از مريخ نورد بيرون آمد تا سرعت آن 
را به چند صد مايل در ساعت كاهش دهد.

۷دقيقه وحشت
به نظر مي رســد اين مريخ نورد با فاصلــه اي حدود 3۲متــر از نزديك ترين صخره، 
ســطح مريخ را لمس كرده اســت. اين فرود خطرناك ترين قســمت تالش ۲ساله 
۲ميلياردو۷۰۰ميليــون دالري بود كه هدف اصلي آن جســت وجوي عالئم احتمالي 
ميكروب هاي فسيل شده اي است كه امكان دارد، حدود 3ميليارد سال پيش در مريخ 
به وجود آمده باشند؛ زماني كه سياره چهارم، گرم تر، مرطوب تر و بالقوه مهمان نوازتر 

براي زندگي بود.

مريخ نــورد از 6چرخ از جنس 
آلومينيــوم ضخيم اســتفاده 
مي كنــد كــه مي تواند ســطح 
ســياره ســرخ را بــا ســرعت 

0.1مايل بر ساعت بپيمايد.

چرخ هاي 
قدرتمند
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13 ورزش

نتمهايسناگراتس
ازوكايهريزدلو

كممينيمشيارس
اموپنايمديسكا
وضرادغتشنكون
تطاسويكشمناپق
رديرگلكاشادض
لبمدرايليماسا

اكانميبلانرك
جنشتكوركروياپ
رگيمنايرهشنر

ماكانندتسيتسس
رتناكروتيدات
هگردولونانتما
وريناژودويريار

جد         ول 8164

81
63

ه  
ار

ــ
مـ
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ول
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جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- دليــل و برهــان- اتاق 

درس- فايده داشتن
2- باغ حضــرت فاطمه)س(- 
مقاومت و پايداري- مجراي خون

3- ترك دنيــا براي آمرزش 
گناهــان- بانــي نامگذاري 

عناصر و مواد شيميايي
4- كبوتر صحرايي- قدرت- 

از ملزومات ماهيگيري
5- خانم كارآگاه - گير و دار- 

كلمه پرسش
6- ماده اصلي- خوش اندام- 

كفش علماي ديني
7- كوهي در مكه- موروثي- 
فراورده هــاي كشــاورزي 

تابستاني
8- وسيله كاهش فشار گاز- 

ذخيره كردن
9- پدر- كندفهم- پســوند 

شباهت
10- شــوم - درياچــه اي 
بزرگ در شرق درياي خزر- 

روزه دار
11- سياره عطارد- امتحان- 

فرعي
12- سمبل- قوت اليموت- 

جان ها
13- كنايه از فقير و بي چيز- 
با بخــت و اقبال نامســاعد 

روبه رو شدن

14- پسوند شباهت- شهري 
در برزيل- كوچك

15- بچه بز- انگشــت- گاو 
يالدار تبت

  
عمودي:

1- كنــــدن- آتشـــدان- 
خوش تركيب

2- شــهري در عربستان- 
پاندول- منصف الزاويه
3- از اركان نماز است

4- فيزيك دان فرانســوي و 
بنيانگذار الكترو ديناميك- 
پدر عـــــرب- پايـــتخت 

بنگالدش
5- شبكه تلويزيوني- مادر 
خشايارشا- ســيمي با ولتاژ 

صفر
6- فرومايه- اهــل هرات- 
حشره اي با چشمان برجسته
7- از افعــــال ربطــــي- 
كوچك ترين ســوره قرآن- 

كتاب ابن بابويه
8- واحد بــازي بدمينتون- 
قباحت- پول سوئد- دماي 

غيرطبيعي بدن
9- رنگارنگ- وقت و هنگام- 

وسط
10- اسناد- كفش تابستاني- 

سخنوران
11- فاضالب- گــوش فرا 

دادن- متحرك
12- شــيوه و روش- بخشودن- 

فيلتر
13- شــاعر قــرن يازدهــم و 
ملك الشعراي دربار شاه عباس اول 
14- نمايشنامه اي درباره شهادت 
حضــرت رقيه)س( نوشــته علي 

موذني- توبه كننده- دورويي
15- مأمــور كشــيك- لطافت- 

پيش قراول

 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 | 3873
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

783629154
246531978
915874632
428395761
597146283
361782495
639218547
852467319
174953826

متوسط

   9  7   6
4 3      5  
 7 1       
  9  1     
5   3  6   2
    9  1   
      6 3  
 2      7 4
6   8  5    758629431

463157982
129483576
871342659
692518743
345976128
536894217
917235864
284761395

ساده

متوسط

852947316
436281759
971653428
789412563
514376982
263598147
198724635
325169874
647835291

سخت

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

ساده

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

700ميليون برای يك شرط؟
با توجه به پايين بودن دستمزد بازيكنان –به خصوص 
آنهايی كه در ليگ های دســته پايين بــازی می كند- 
ايمان زنــدی به بعضی از بازيكنان حــق می دهد كه با 
سايت های شــرط بندی همكاری كنند: » بازيكنی كه 
برای يك فصــل 30، 40ميليون تومــان می گيرد، در 
مقابل پيشــنهاد 700ميليون تومانی وسوسه می شود. 
بازيكن 10، 12دوره ليگ بازی كند، اين دســتمزد را 
نمی تواند بگيرد اما با يــك حركت و در همكاری با يك 
سايت شرط بندی، يك شبه به اين همه پول می رسد.« 
اما اين همه پول از كجا به بازيكن می رســد؟ كاربران 
سايت طبق اتفاقات عادی بازی شرط می بندند اما يك 
يا چند بازيكن هم دست می شوند تا اتفاقات بازی غير از 
چيزی باشد كه شرط بندان پيش بينی كرده اند. در اين 
شرايط پول هايی كه كاربران داده اند بين سايت و بازيكن 
تقسيم می شود. بعضی از مواقع يكی از شرط بندان با خود 
بازيكنان وارد معامله می شــود، روی يك مورد خاص و 
غيرقابل پيش بينی شرط می بندد و از بازيكنان می خواهد 
تا طبق شرط او بازی كنند. اما آيا مربيان و داوران هم در 
بازی شرط بندان نقشی دارند؟ مقيمی می گويد آنها هم 
بعضی از مواقع شرط می بندند: »حتما داوران و مربيان 
هم شــرط بندی می كنند. اگر در يك بــازی 3بازيكن 
5خطايی شوند عادی اســت اما در يك بازی 2 بازيكن 
به طرز مشــكوكی 5خطايی شــدند تا تعداد بازيكنان 
5خطايی 5نفر شود. يا اينكه يك مربی چرا بايد ستاره 
تيمش را در امتياز 18 بازی روی نيمكت بنشاند؟ بعضی 
از باخت های تيم ها هم عجيب است. شايد اين باخت ها 

خواست مربی هم باشد، بعيد نيست.«

شرط بندان حامی دارند؟
در واليبال هم ساسان خداپرســت كه تا چندی پيش 
ســرمربيگری تيم آذرباتری اروميه را داشــت، درباره 
شــرط بندی می گويد: »شــرط بندی پــدر واليبال را 
درآورده.« در ليگ يك واليبال، ســرمربی ملوان دست 
يكی از شرط بندان را رو كرد. ناخدا مهری، سرمربی تيم 
دســته يكی ملوان انزلی در يكی از بازی های تيمش از 
ماموران نيروی انتظامی خواست تا فردی را كه روی سكو 
نشسته بازداشت كنند. اين فرد و پاسور تيم ملوان متهم 
به شرط بندی بودند. البته با توجه به پيشرفتی كه واليبال 
در سال های اخير داشته، دســتمزد زيادی به بازيكنان 
داده می شــود و خيلی ها بعيد می دانند كــه بازيكنان 
واليبال با شــرط بندان همكاری داشته باشند. جمشيد 
حميدی، كارشناس واليبال می گويد: »بعيد می دانم در 
ليگ برتر از اين خبرها باشد. هر چه هست در ليگ يك 

است.« اما خداپرست می گويد در ليگ برتر هم شرط بندی 
هست: »شــرط بندي در ليگ يك بيشتر است چون آنجا 
درآمد بازيكنان كمتر است. در ليگ برتر هم اينطور نيست 
كه به خاطر پول كسي شرط نبندد. 30بازيكن ليگ برتري 
داريم كه خيلي خوب پول مي گيرند ولی اين پول به همه 
نمی رسد، بعضي از بازيكنان براي يك فصل 50، 60ميليون 
تومان و حتی كمتر درآمد دارند. بازيكني كه 40ميليون 
تومان مي گيرد به خودش مي گويد دو تا شــرط ببندم دو 
برابر قراردادم پول دســتم را مي گيرد.« حميدی معتقد 
است اين شرط بندان حاميانی دارند، حاميانی كه در ورزش 
قدرت دارند: »در روزهای كرونايی كه تماشاگری در سالن 
نيست، همه بازی ها هم پخش مستقيم نمی شود، چطور 
 بعضی از بازی ها تحت تاثير شــرط بندی قرار می گيرد؟«

طبق گفته های ساسان خداپرست، شرط بندی از 3سال 
قبل وارد واليبال شده است: »با اطمينان مي توانم بگويم 
كه از ســال1396 شــرط   بندي وارد ليگ واليبال ايران 
شــده اســت. چند بازيكن هســتند كه اين كار را انجام 
مي دهند و به تيم و به خصوص به مربــي لطمه مي زنند. 
20بازيكن فداي خواسته هاي يكي دو بازيكن مي شوند كه 
قصدشان به دست آوردن چند ميليون تومان پول است.« 

اما چقدر پول در يك شرط بندی واليبالی جابه جا می شود؟ 
خداپرست می گويد: »من شنيده ام كه يك بازيكن در يك 
بازی 50ميليون تومان می گيرد. بيشــتر اين اتفاقات در 
بازی هايی می افتد كه نتيجه خيلی روی جايگاه تيم تاثير 
نمی گذارد. شده كه تيم قوی به تيم ضعيف ببازد اما چرا 
اين اتفاق در اين چند ســال زياد تكرار می شود؟ چرا يك 
بازيكن در ست پنجم، يعنی حساس ترين ست بازی، سه 
چهار بار پشت سر هم توپ را به تور می زند؟« خداپرست 
می گويد كامال مشخص است كه اين بازيكنان چه كسانی 
هستند: »مربی و ديگر بازيكنان تيم متوجه مي شويم كه 
چه بازيكنانی شرط بسته اند. از نوع بازي بازيكن همه چيز 
معلوم است. سال قبل تيم ما در ليگ يك بازي مي كرد. نظر 
من اين بود كه دو سه نفر بايد اخراج شوند. باشگاه همراهي 
نكرد. از اول فصل كارشان شرط بندی بود. همه بازيكنانی 
كه اين كار را انجام می دهند، تقريبا شناخته شده هستند. 
اسمشــان را خيلي ها مي دانند. آنها هر سال با هم به يك 
تيم مي روند.« اين نگرانی وجود دارد كه شرط بندی وارد 
رشته های ديگر هم بشود. بعضی از بنگاه ها و سايت های 
شرط بندی، آموزش شرط بندی در كشتی، هندبال و... را 

در ميان آموزش های ديگرشان گنجانده اند.

با اطمينان 
مي توانم بگويم 

كه از سال1396 
شرط   بندي وارد 

ليگ واليبال ايران 
شده است. چند 
بازيكن هستند 

كه اين كار را انجام 
مي دهند و به تيم و 
به خصوص به مربي 

لطمه مي زنند. 
20بازيكن فداي 

خواسته هاي يكي 
دو بازيكن مي شوند 

كه قصدشان به 
دست آوردن چند 
ميليون تومان پول 

است

بازی با پول كثيف
كارشناسان و مربيان بسكتبال و واليبال می گويند شرط بندي و تاثيرات 

منفي آن از فوتبال به واليبال و بسكتبال هم سرايت كرده است
شــرط بندی؛ اين واژه چند 
ســالی اســت كه به ورزش 
اضافه شــده. اگر تــا ديروز 
فقط صحبت از شــرط بندی در فوتبال بود، حاال نتايج 
بعضی از مسابقات بسكتبال و واليبال در ليگ های برتر و 
دسته يك به حدی مشكوك است كه بعضی ها با اطمينان 
می گويند اين نتايج تحت تاثير شرط بندی است. كسانی 
كه موضوع شــرط  بندی در واليبال و بسكتبال را مطرح 
می كنند، كم نيستند ولی هيچ كدام مدرك معتبری برای 
اثبات حرفشان ندارند. با اين حال اضافه شدن واليبال و 
بسكتبال به منوی سايت های شرط بندی تاييد می كند 
عده ای از پيش بينی نتايج بازی ها سود مالی می برند. شايد 
گفته شــود اين كار چه ايرادی دارد؟ به خصوص اينكه 
در بعضی از رشته ها مثل سواركاری شرط بندی رسمی 
برگزار می شود. سواي بحث حالل و حرام شرعي آن، ايراد 
به اين اســت كه بعضی از بازيكنان به خواست سايت ها 
 يا بعضی از كسانی كه شــرط می بندند، بازی می كنند.

روال عادی در شرط بندی اين اســت كه اتفاقات بازی، 
برنده و بازنده، امتيــازات و... را پيش بينــی كنی و اگر 
پيش بينی ات درست بود، مبلغی را كه شرط بسته بودی، 
ببری. اما در پشت پرده اتفاقات ديگری می افتد؛ سايت ها 
يا خود كسانی كه شــرط های عجيب و غريب می بندند، 
از بازيكنان می خواهند به خواست آنها بازی كنند و مبلغ 
قابل توجهی به دست بياورند. اين مبالغ به قدری باالست 
كه بازيكنان وسوسه می شوند، به خصوص آنهايی كه در 
ليگ های دســته پايين بازی می كنند و دستمزد پايين 
می گيرند. به خاطر همين است كه وقتی در ِست پنجم 
از يك بازی واليبال يك بازيكن چند بار پشت هم توپ را 
به تور می زند يا در دو سه دقيقه اول يك بازی بسكتبال، 
فقط يك شوت وارد سبد می شــود، عده ای با اطمينان 
 می گويند بازيكنان هم دست شده اند تا پولی جابه جا شود.

چندی پيش علی باهــران و ايمان زنــدی در يك اليو 
اينســتاگرامی شــرط بندی در ليگ های بســكتبال را 
بررســی كردند، ساسان خداپرســت از  باليی گفت كه 
شــرط بندی بر ســر واليبال آورده و ناخدا مهری دست 
يكی از شــرط بندان در ليگ يــك واليبــال را رو كرد. 

باهران و زندی از بازيكنان قديمی تيم ملی بســكتبال 
معتقدند بعضی از اتفاقات در مســابقات بســكتبال، به 
خاطر اين اســت كه بعضی از بازيكنان و حتی مربيان با 
سايت های شــرط بندی همكاری می كنند. زندی كه تا 
فصل قبل در ليگ برتر بازی می كرد، مدعی شده است 
كه خودش با پيشنهاد يكی از ســايت های شرط بندی 
روبه رو شــده بود: »2 ســال پيش يكــی از بازيكنان از 
طرف يكی از ســايت های شــرط بندی برای من پيغام 
آورده بود كــه اگر بچه های ديگر تيــم همكاری كنند، 
ما هســتيم. شــماره تماس هم داده بودند.« اين يعنی 
 از 2 سال قبل بسكتبال درگير شــرط بندی بوده است.

درسايت های شــرط بندی پيش از اين شرط بندی سر 
بازی های NBA باب بود. اينكه بــازی با چه امتيازی به 
پايان می رســد، كدام بازيكن امتياز بيشتری می گيرد، 
چند بازيكن 5خطايی می شوند. در ليگ های ايران هم 
سر اين موارد شرط بسته می شــود اما بعضی از اتفاقات 
بيش از حد مشــكوك هســتند. مثال بعيد است كه در 
يك بازی 5بازيكن 5فوله شــوند يا باخــت   تيم قوی به 
تيم انتهای جدولی هرازگاهی اتفــاق می افتد اما تكرار 
بيش از حد اين شكســت ها تاييد می كند كه خبرهايی 
هست. آيدين مقيمی، گزارشگر و كارشناس بسكتبال 
به همشهری می گويد: »شرط بندی در بسكتبال قطعا 
وجود دارد، نشانه اش هم نتايج غيرعادی آخر فصل است. 
تيم مدعی قهرمانی كه بدون باخت است، چرا بايد به تيم 
ته جدولی ببازد؟ يا يك بازيكن سوپراســتار چرا بايد در 
يك بازی يك امتياز هم به دســت نياورد؟!« آنهايی كه 
شــرط بندی در ليگ های بســكتبال را تاييد می كنند، 
می  گويند فدراسيون در جريان شرط بندی هست. چراكه 
تا سال قبل نتايج آنالين روی سايت فدراسيون منتشر 
می شــد اما برای جلوگيری از سوءاستفاده شرط بندان 
اين نتايج زنده حذف شــد. با اين حال مقيمی می گويد 
فدراسيون برای مقابله با شــرط بندی كار خاصی انجام 
نداده است: »نماينده های بعضی از بنگاه های شرط بندی 
در سالن حضور دارند و اتفاقات را لحظه به لحظه گزارش 
می كنند. بيشتر آنها هم شناخته شده هستند، اما كسی 

دغدغه اين را ندارد كه بخواهد با آنها مقابله كند.«

ليلی خرسند
روزنامه نگار
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ليگ برتر ایران

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازیها تيم رتبه

1330 8 21 1 6 8 15 پرسپوليس 1 

728 18 25 3 4 8 15 سپاهان 2 

726 11 18 3 5 7 15 استقالل 3 

623 10 16 2 8 5 15 فوالد 4 

323 12 15 4 5 6 15 صنعت نفت آبادان 5 

122 14 15 3 7 5 15 آلومينيوم اراک 6 

122 13 14 5 4 6 15 تراکتور 7 

122 12 13 5 4 6 15 مس رفسنجان 8 

22- 18 18 5 4 6 15 گل گهرسيرجان 9 

118- 12 11 5 6 4 15 نفت  مسجدسليمان 10 

218- 17 15 5 6 4 15 پيکان 11 

418- 19 15 7 3 5 15 شهر خودرو 12 

317- 13 10 4 8 3 15 سایپا 13 

811- 23 15 6 8 1 15 ذوب آهن 14 

99- 20 11 10 3 2 15 نساجی مازندران 15 

8 12- 22 10 9 5 1 15 ماشين سازی تبریز 16 

آخرين بازي نيم فصــل اول ليگ برتر با نتيجه اي عجيب و غريب به پايان رســيد. 
پرسپوليس كه با 27امتياز از 14بازي قبلي اش براي قهرماني در نيم فصل نياز به يك 
تساوي داشت، در نيمه اول مقابل بازي هجومي گل گهر تحت فشار قرار گرفت و حتي 
مي توانست دروازه اش را در دقايق 12، 16 و 19 باز شده ببيند. به خصوص كرنر ارسالي 
زنده روح كه به تير دروازه پرسپوليس برخورد كرد و در ادامه با شوت عاشوري همراه 
شد مي توانست گل اول بازي را به ســود ميزبان رقم بزند اما شوت عاشوري از روي 
خط دروازه توسط نوراللهي برگشت داده شد. به هر حال سياهپوشان پرسپوليس 
با خوش اقبالي از حمالت ابتدايي گل گهر جان سالم به در بردند تا در ادامه با گلزني 
احمد نوراللهي كه به اتفاقي تكراري در بازي هاي اخير بدل شده از حريف خود پيش 
بيفتند. خطرناك ترين بازيكن پرسپوليس در اين دقايق اميد عاليشاه بود كه بعد از 
مدت ها نيمكت نشيني حاال چندهفته اي است كامال به اوج آمادگي برگشته و با سرعت 
باالي خودش در ضدحمالت حريفان را حسابي به دردسر مي اندازد. عاليشاه در نيمه 
اول يك موقعيت خوب گلزني براي وحيد اميري فراهم كرد كه اميري اين فرصت را از 

دست داد. او در نيمه دوم يك بار ديگر فرار مشابهي به سمت دروازه ميزبان انجام داد 
و اين بار خودش ضربه نهايي را زد و اندوخته پرسپوليس را در دقيقه60 دوبرابر كرد. 
از اين دقيقه تا دقيقه72 پرسپوليس طي 12دقيقه 3گل به ثمر رساند تا تيم گل گهر 
در غياب سرمربي محرومش كامال ازهم پاشيده شود. گل گهر در اين دقايق به تيم 
ازهم پاشيده اي تبديل شده بود كه مي توانست حتي از مهدي شيري هم گل بخورد. 
مهدي عبدي هم وقتي به عنوان بازيكن جانشــين به زمين آمد مي توانست دروازه 
گل گهر را باز كند اما ضربه او به تيــر دروازه برخورد كرد و فرصت گل پنجم نصيب 
سيامك نعمتي شد. پرسپوليس با اين پيروزي به بردهاي حداقلي خود كه با نتيجه 
يك بر صفر رقم مي خورد پايان داد و بهترين پيروزي نيم فصل اول را رقم زد. تا پيش 
از اين بازي، برد 4 بر صفر سپاهان مقابل نساجي و برتري 4 بر يك آلومينيوم مقابل 
ماشين سازي، پرگل ترين بردهاي ليگ جاري بودند. پرسپوليس با 30امتياز و تفاضل 
گل13 قهرمان نيم فصل اول و تنها تيمي شد كه به ميانگين 2امتياز از هر بازي مي رسد. 

گل گهر هم با اين شكست سنگين 3پله سقوط كرد و از رتبه ششم به رتبه نهم رفت.

گل گهر
0 5

پرسپوليس

 پرسپوليس با پيروزي  5گله مقابل گل گهر هم به بردهاي نزديك و حداقلي اش پايان داد
 هم بهترين نتيجه دور رفت را گرفت و  براي چهارمين بار در 5 فصل اخير قهرمان نيم فصل شد

   جاي خالي خانم    مربي
در پيست   ايتاليا

   عاطفه احمدي:  كاش 
سميرا زرگري اينجا بود

     فروغ عباسي:  
 در ايران مي مانيم و

 شرايط را تغيير مي دهيم

 سميرا زرگري، سرمربي تيم ملي اسکي ممنوع الخروج  است 
اما شاگردان او در ایتاليا به یاد او هستند 

20

     مرد غيرممكن ها
   چرا گلزني مهدي طارمي 

برابر یوونتوس عجيب نبود؟

28بازي

15گل
 پاس
3 گل

عملكرد طارمي  در فصل 2020-21
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چند ســال قبل مارادونا كه مدتي بود پوست انداخته و رئالي شده بود، 
فلورنتينو پرس را ديد و به او توصيه كرد كه امباپه را بخرد. رئيس باشگاه 
رئال مادريد پاسخ داد كه رونالدو و گرت بيل را دارد كه مارادونا تأكيد كرد 
توصيه اش را جدي بگيرد و بيل را بفروشد و امباپه فرانسوي را به تيمش 
بياورد. االن پرس حسرت مي خورد كه چرا به توصيه مرحوم گوش نداده. 
فشــار هواداران هم براي جذب امباپه افزايش يافته و تنها اين نيست؛ 
هالند هم بعد از درخشش مقابل سويا در خاك اسپانيا و زدن 2گل به 
قهرمان ليگ اروپا به دغدغه ها وحسرت هاي هواداران اضافه شده ولي با 
اين حال اكثرا امباپه را مي خواهند چون او مقابل بارسلونا هت تريك و اين 
تيم را تحقير كرده است. پرس يك بار براي جذب اين دو بازيكن شانس 
داشت و آن را از دســت داد و حاال بايد بودجه زيادي براي اين كار كنار 
بگذارد. جذب امباپه در اين تابستان با قيمت 2۰۰ميليون يورو غيرممكن 
است و رئال و اين بازيكن بايد يك سال ديگر صبر كنند تا قراردادش تمام 
شود. حتي پرداخت حقوق سالي 2۵ميليوني او هم سخت است و رئال 
مثل بارسا نيست كه سالي بيش از ۱۸۰ميليون )به مسي( حقوق بدهد. 
هالند بعد از گلزني به سويا گفت كه هت تريك امباپه به او انگيزه داده. 
هالند در جواب سؤال چه حسي درباره عالقه هواداران رئال به او دارد هم 
گفت كه »اين خيلي زيباست«. وايكينگ نروژي ركورد گلزني عجيبي 
دارد. او در ۱۳بازي ابتدايي اش در ليگ قهرمانان براي 2تيم غيرمدعي 
سالزبورگ و دورتموند ۱۸گل به ثمر رسانده و 2پاس گل هم داده كه اين 
ركورد حتي براي رونالدو و پله و مسي هم قفل است. رونالدو و مسي از 
فصل قبل تاكنون درمجموع ۱۵گل اروپايي زده اند و امباپه و هالند با هم 
2۸گل. به نظر مي رسد دوران پادشاهي 2فرازميني پرتغالي و آرژانتيني 
در فوتبال به پايان خود نزديك مي شود و 2پادشاه جديد از فرانسه و نروژ 
جانشين آنها خواهند شد. وايكينگ در 6بازي بيش از يك گل به ثمر 
رسانده است. او به همه تيم هايي كه در اروپا مقابل آنها بازي كرده، گل 
زده است. هالند در 24بازي خود در تمام رقابت هاي اين فصل، 26گل 
به ثمر رسانده است. مشكل اين جاست كه در مادريد پولي براي خريد 
آنها وجود ندارد و پرس مثل سال2۰۰۹ كه براي خريدهاي كهكشاني 
آن زمان شامل رونالدو، ژابي آلونسو، كاكا و بنزما از بانك وام گرفت، بايد 
دست به دامن قرض شود. رئال براي بازسازي برنابئو هم 6۰۰ميليون وام 
گرفته. به نظر مي رسد دوران حكمراني 2غول اسپانيايي بر ليگ قهرمانان 
هم به پايان نزديك باشد. اسپانيايي ها روي هم ۱۰بار در قرن جديد به 
قهرماني دست يافته اند اما حاال نمي توانند مقابل حريفان خارجي قد علم 
كنند. مشكل اين جاست كه پول پاري سن ژرمن و من سيتي و ديگران از 
جايي خارج فوتبال مي آيد و رئال و بارسا به صورت تعاوني اداره مي شوند. 
پرس كه با زيدان تنها يك ۳۰۰ميليون يورو صرف خريد بازيكن كرده و 
كلي هم بازيكن فروخته، ديگر مثل گذشته بيماري وسواس خريد ندارد. 
او با اوضاع اقتصاد كرونايي حاال مثل پدري است كه خانواده اش از او لباس 
و ماشين و لوازم خانه و غذاي خوب مي خواهند اما پدر شرمنده بچه ها 

مي شود يا دست به استقراض مي زند و مدتي بعد به زندان مي افتد.

 پرس در برابر اصرار هواداران رئال براي خريد امباپه و هالند 
به ديگران رو مي اندازد؟

شرمنده سفره

3حسرت طارمي
كارنامه مهدي شايد ۳فقدان غم انگيز دارد

اين روزها همه جا حرف از مهدي طارمي است؛ شايد بهترين 
بازيكن حال حاضر فوتبال ايــران كه با گلزني به يوونتوس، 
بيش از پيش ارزش هايش را به رخ كشيد. سبك كار او طوري 

است كه انگار هر چه را اراده كند به دست مي آورد، اما 
خب در كارنامه اش چند كمبود و چند لحظه 

پرافسوس هم ديده مي شود.

   گلي كه به پرتغال نزد
در آخرين بازي مرحله گروهي جام جهاني2018 تيم ملي ايران به مصاف 
پرتغال رفت و اين فرصت را داشت كه براي نخستين بار به مراحل حذفي 
اين مسابقات راه بيابد. بازي پاياپاي پيش مي رفت. پرتغال گل زد، اما 
مهرباني كمك داور ويدئويي در اهداي يــك پنالتي به تيم ملي ايران 
باعث تغيير شرايط شد. سرخپوشان اروپايي به وضوح ترسيده بودند 
و با هر حركت شاگردان كارلوس كي روش به هم مي ريختند، اما مهدي 
طارمي در آخرين ثانيه بازي بهترين موقعيــت ممكن براي گلزني را 
از دست داد. گل شدن توپ او مي توانست بزرگ ترين لحظه تاريخ 

فوتبال ايران را بسازد، اما اين اتفاق رخ نداد.

  قهرماني آسيا با پرسپوليس
شــايد اگر اشــتباه بزرگ طارمي در انتقال ناگهاني به 
ريزه اسپور و بعد پشــيماني اين بازيكن و بازگشتش 
به ايران نبود، مهدي مي توانســت با پرسپوليس حتي 
قهرمان آسيا شود. اشتباه او باعث خانه نشيني 4ماهه 
خودش و نيز محروميت باشگاه از يارگيري در 2پنجره 
پياپي شد. اين اتفاق، پرسپوليس را ويران كرد و رؤياي 

قهرماني را به يغما برد.

  قهرماني ليگ پانزدهم
در نخستين فصل حضور برانكو ايوانكوويچ، پرسپوليس 
چنان كيفيت ممتازي پيدا كرد كه حتــي بعدتر هم به آن 
سطح نرســيد. با اين حال اين تيم خوب قهرماني در 
مسابقات آن ســال را صرفا به خاطر تفاضل گل به 
استقالل خوزســتان واگذار كرد. اشك بازيكنان 
سرخپوش و ازجمله مهدي طارمي در پايان ديدار 
با راه آهن يكي از قاب هاي ماندگار فوتبال ايران 
است. او در داربي برگشت همان فصل فرصت 
هت تريك در يك نيمه برابر استقالل را هم از 
دست داد، چرا كه ضربه پنالتي اش را مهدي 

رحمتي گرفت.
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مهدي طارمي براي زمين زدن يوونتوس تنها به يك دقيقه و 3ثانيه 
زمان نياز داشت. او ســومين گلزن ســريع به يووه در تاريخ ليگ 
قهرمانان پس از آندرياس مولر و داويد آالبا بود. گل او كه دومين گل 
سريع ليگ قهرمانان در مراحل حذفي)بعد از گل آلبا براي بايرن به 
يووه( بود، در ثانيه۶3 نيمه اول و گل مارگا در ثانيه1۹ نيمه دوم وارد 
دروازه يووه شد. پورتو خوش شانس بود كه در ثانيه آخر وقت تلف شده 
پنالتي مدافع اين تيم روي كريستيانو رونالدو اعالم نشد و صحنه به 
VAR هم نرفت. حساب توييتر باشگاه پورتو هم راه ديده شدن را ياد 
گرفته و مثل صفحه فارسي كنفدراسيون فوتبال آسيا كه به روش هاي 
مختلف كاربران ايراني را به خود جلب و از احساسات هواداران ايراني 
سوءاســتفاده مي كند و با نظرســنجي هاي مختلف درباره بهترين 
گل و بهترين مدافع و مهاجم و بهتريــن پرتاب اوت آنها را به صفحه 
خود مي كشاند، باشگاه پورتو هم خودش را به پاتوق كاربران ايراني 
شبكه هاي اجتماعي تبديل كرده است. حاال كه باشگاه هاي اروپايي 
نمي توانند از طريق فروش پيراهن در ايران به دليل نبودن قانون حق 
مولف بهره ببرند، فالوئر گرفتن مي تواند تنها سودي باشد كه از جذب 
بازيكن ايراني نصيب شان مي شود؛ البته جدا از مسائل فوتبالي و فني. 
توييتر پورتو بعد از گل زودهنگام طارمي به غول ايتاليايي توييت كرد: 
»به نام خدا؛ توي دروازه!« اين يادآور طنزي است كه عليرضا دهقاني، 
گزارشگر فوتبال شبكه ورزش براي گل زودهنگام رئال مادريد در چند 
سال قبل به كار برد. گل طارمي واكنش هاي زيادي درپي داشت. به طور 

مثال تركيه اي ها كه او را به خاطر فسخ قرارداد با باشگاه ريزه اسپور 
به خوبي به ياد دارند، از اين شرح براي گلش استفاده كردند: »مهاجم 
فراري گل زد«. طارمي يك بار پس از جدايي از پرسپوليس با ريزه اسپور 
قرارداد بست اما پشيمان شد و برگشت كه فيفا او را با جريمه نقدي و 
محروميت روبه رو كرد. مهاجم بوشهري پورتو حاال به پنجمين گلزن 
ايراني در تاريخ ليگ قهرمانان اروپا پس از علي دايي)3گل(، مهدي 
مهدوي كيا)2 گل(، علي كريمي و سردار آزمون)4گل ( تبديل شده 
است. علي كريمي، مهدوي كيا كه خودش به يوونتوس گل زده بود، 
يحيي گل محمدي، سردار آزمون، علي دايي و... به طارمي براي اين گل 
تبريك گفتند. يك كاربر خارجي هم توييت خنده داري زد و نوشت: 
»از زمان احمدي نژاد به اين ســو، طارمي خطرناك ترين فرد ايراني 
است!« او اين جمله را يك بار زماني كه مهاجم ايراني براي ريوآوه گل 
مي زد هم نوشته بود. اين نخستين پيروزي پورتو مقابل بانوي پير بود 
و در بازي هاي گذشته تنها يك تســاوي و 4باخت نصيب اين تيم در 
رويارويي ها شده بود. مهدي با اينكه غير از گلش در بقيه بازي زياد 
در جريان مسابقه نبود و كار خاصي نكرد، با نمره 7/3 سومين بازيكن 
برتر تيمش شد و اوليويرا جايزه بهترين بازيكن زمين را دريافت كرد. 
حاال طارمي در 11بازي آخرش ۹بار براي پورتو گل زده است. او پس از 
عليرضا بيرانوند كه پنالتي كريستيانو رونالدو را در جام جهاني2018 
مهار كرد به دومين بازيكن ايراني تبديل شد كه فوق ستاره پرتغالي را 

عاصي مي كند.

مهدي طارمي بعد از گلزني مقابل يوونتوس، در گفت وگو با برنامه فوتبال۱2۰ تلويزيون صحبت هاي جالبي پيرامون اين گل مطرح كرد. ستاره ايراني پورتو 
كه ارتباط زنده اي با اين برنامه برقرار كرده بود، در رابطه با گل تاريخي اش گفت: »آرزو مي كنم تمام فوتباليست هاي ايراني در رقابت هاي ليگ قهرمانان 
شركت كنند. نمي گويم اين بازي ها در حد جام جهاني مهم است، ولي رقابت خيلي بااهميتي است. حس خوبي داشت كه براي نخستين بار در ليگ قهرمانان 
در تركيب تيمم قرار گرفتم و موجب غرورم بود. استرس داشتم ولي خدا را شكر توانستم خودم را خيلي خوب كنترل كنم.« طارمي ادامه داد: »ظهر روز 
بازي براي نيم ساعت خوابم برد و در همان حين و با اينكه هيچ تصويري نديدم، اما يك فكري به من خطور كرد كه چه مي شود خيلي زود گل بزني. نمي گويم 
دقيقه يك، دو يا پنج ولي اين فكر به ذهنم آمد و در بازي هم اتفاق افتاد. موقعي كه گل زدم، انگار دنيا دور سرم مي چرخيد. هيچ كاري نمي توانستم انجام 
دهم و حتي جواب بازيكنان را بدهم. گفتم من چه چيزي مي خواستم و چه شد.« طارمي درباره گرفتن پيراهن رونالدو هم توضيح داد: »فكر مي كنم  بيست 
، ســي  بازيكن به په په گفته بودند پيراهن رونالدو را بياورد. بعد از بازي ديدم په په با دو پالستيك آمده بود و به بازيكناني كه گفته بودند لباس رونالدو را 
مي خواهند، پيراهن ها را مي داد. آخرين پيراهن با امضاي رونالدو هم به من رسيد، اما به په په گفتم اين پيراهن را تا زمان بازي برگشت در تورين نگه  دار و 

من در آنجا لباس را از تو مي گيرم. په په خيلي آدم خوبي است. او يكي از مهربان ترين بازيكناني است كه به عمرم ديده ام.«

چطوري كريس؟ قسمت دوم

  مرد غيرممكن ها
  چرا گلزني مهدي طارمي برابر يوونتوس عجيب نبود؟

 ظهر خواب ديدم، شب گل زدم

طارمي بعد از بيرانوند به دومين بازيكن ايراني تبديل شد كه رونالدو را به زانو درمي آورد

مصدوميت بيرو، گل به خودي كريمي
در شب عجيب لژيونرهاي ايراني، شجاع پنالتي داد و به فينال نرفت، كريمي گل به خودي زد و به فينال رفت

جهان

انگار همه  چيز دست به دست هم داده تا بارسلونا دوباره به پاري سن ژرمن 
كام بك بزند و پس از باخت 4 بر يك در ديدار خانگي رفت، بتواند به دور 
بعدي صعود كند. گويا امباپه كه چندبار از سوي سرجينيو دست، مدافع 
راست آمريكايي بارسا مورد خطا و خشونت قرار گرفت او را تهديد به 
قتل كرده است. دست كه از مهاجم فرانسوي عذرخواهي كرده بود با اين 
واكنش او روبه رو شد: »به من دست نزن!« آالبا كه اين مكالمه را شنيد، 
جلو رفت و به امباپه گفت بزرگ شو؛ او دارد معذرت خواهي مي كند. 
واكنش گلزن فرانسوي اين بود: »تو خيابون مي كشمت!« پيكه هم وارد 
جدل شد و از امباپه توضيح خواست كه گلزن پاري سن ژرمن حرفش 
را تكرار كرد. حاال ممكن است امباپه به خاطر اين اظهارنظر خطرناك 
و غيرورزشي با 2جلسه محروميت و جريمه نقدي روبه رو شود و بازي 
برگشت را از دست بدهد. حتي نيمار هم شايد اگر مصدوميتش خوب 
شــد باز هم نتواند به اين ديدار برســد؛ چون هنگام پنالتي عجيب و 
مشكوك بارسا كه منجر به تك گل اين تيم شد، به پنالتي لقب جوك 
داد و گل را هم با لفظي ناجور توصيف كرد. او البته زود اين توييت ها را 

پاك كرد اما تصوير آنها موجود است. نيمار 
2سال قبل در همين مرحله در اعتراض 

به داور بازي با منچســتريونايتد هم 
به خاطر اظهارات ناشايســت با 
محروميت ۳جلسه اي روبه رو 
شــد و ممكن اســت اين بار 
هــم دســت كم 2جلســه 
محروميت شــامل حالش 
شود. درصورتي كه نيمار 
و امباپه هــر دو در بازي 
برگشت غايب باشند و باز 
هم از اين پنالتي ها در كار 

باشد، بارســلونا براي جبران 
شكست بازي رفت اميد زيادي خواهد 
داشت. گفته مي شود درصورت حذف 
تيم كاتالونيايي، رونالد كومان از سمت 

خود اخراج مي شود.

بازي برگشت بدون امباپه و نيمار؟

در هفته اي كه مهدي طارمي با گلزني مقابل يوونتوس يك شب 
تاريخي را پشت سر گذاشت، ديگر لژيونرهاي ايراني هفته سختي 
را پشت سر گذاشتند و اتفاقات عجيبي براي آنها رقم خورد. در 
ليگ اروپا، بيرانوند كه مقابل تيم استيون جرارد در تركيب آنتورپ 
قرار گرفت شروع خوبي داشت اما پايان تلخي برايش رقم خورد. 
در قطر هم علي كريمي و شــجاع خليل زاده در نيمه نهايي جام 
حذفي به مصاف رقباي خود رفتند كه سرنوشت متفاوتي براي 

آنها رقم خورد.

   شب عجيب بيرانوند
عليرضا بيرانوند كه از زمان مصدوميت ژان بوتز به دروازه بان اصلي 
آنتورپ بدل شده اين هفته به همراه تيمش در مرحله يك شانزدهم 
نهايي ليگ اروپا ميزبان گالسكو رنجرز اسكاتلند بود. رنجرز با هدايت 
استيون جرارد معروف به عنوان سرگروه به اين مرحله رسيده و آنتورپ 
هم در گروه خودش بعد از تاتنهام دوم شده بود. بيرانوند در مصاف با 
شاگردان جرارد، بازي را با مهار يك موقعيت تك به تك خيلي خوب 
آغاز كرد اما در دقيقه۳۹در مهار يك توپ ســاده اشتباه كرد و توپي 

كه از دست او رها شده بود توسط جو آريبوي نيجريه اي به گل اول 
رنجرز تبديل شد. آنتورپ البته بعد از اين گل به بازي برگشت و با زدن 
2گل نيمه اول را برنده به رختكن رفت. در دقيقه۵4 بيرانوند براي دفع 
شوت آريبو دچار مصدوميت شد اما به بازي ادامه داد. در دقيقه۵۸ 
داور با كمك VAR يك پنالتي بــه ضرر آنتورپ گرفت و بيرانوند با 
وجود تالشي كه براي مهار پنالتي انجام داد با بداقبالي مغلوب شد. 
آنتورپ كه نمي خواست پيروزي را در زمين خودش از دست بدهد 
باز هم دست به كار شد و گل سوم را در دقيقه67 زد اما ۱۰دقيقه بعد 
بيرانوند به خاطر همان مصدوميتي كــه در اوايل نيمه دوم نصيبش 
شده بود روي زمين نشست و نتوانست به بازي ادامه بدهد. بيرانوند در 
دقيقه77و درحالي كه بازي ۳-2 به نفع آنتورپ پيش مي رفت زمين 
را ترك كرد اما جانشينش يعني اورتوين ِد وولف كه گلر سوم آنتورپ 
اســت 2گل در دقايق ۸4 و ۹۰ دريافت كرد و آنتورپ با نتيجه ۳-4 

بازنده شد. آنتورپ با اين نتيجه كار سختي براي صعود خواهد داشت، 
ضمن اينكه بعد از مصدوميــت ژان بوتز اگر مصدوميت بيرانوند هم 

جدي باشد اين تيم بايد با گلر سوم به كارش ادامه بدهد.

   ايراني هاي قطر؛ يكي برنده يكي بازنده
پنجشنبه شب در مرحله نيمه نهايي جام حذفي قطر دو تيم مدعي 
الســد و الدحيل به ترتيب به مصاف الريان و الغرافه رفتند. شــجاع 
خليل زاده كه در تركيب الريان مقابل السد قرار گرفته بود در مصاف 
با رقيب هميشگي اش يعني بغداد بونجاح يك پنالتي سرنوشت ساز 
داد تا سرنوشــت بازي با همين يك پنالتي روشــن شــود. بازي تا 
دقيقه۸۰بدون گل پيش مي رفت تا اينكه در اين دقيقه پاس چيپ 
سانتي كازورال از پشت محوطه جريمه به بغداد بونجاح رسيد، اما در 
زماني كه اين مهاجم الجزايري قصد داشت شجاع خليل زاده را دريبل 

كند، ملي پوش ايراني با دست مانع از حركت توپ در محوطه جريمه 
خودي شد تا داور نقطه پنالتي را نشان دهد. اين پنالتي توسط سانتي 
كازورال تبديل به گل شد تا الســد با همين گل به فينال جام حذفي 
برسد. در ديگر بازي مرحله نيمه نهايي، زننده نخستين و دومين گل 
بازي علي كريمي بود اما هر گل را به يكي از دروازه ها زد! علي كريمي 
كه در تركيب الدحيل مقابل الغرافه قرار گرفته بود در دقيقه۱۹ ارسال 
عثمان اليهري را با دفع اشتباه وارد دروازه تيم خودش كرد. بعد از اين 
گل الدحيل جلو كشــيد و كريمي هم با انگيزه زياد سعي در جبران 
اشتباهش داشت تا اينكه در دقيقه۳6 يك ارسال ايستگاهي را با ضربه 
سر شيرجه اي تبديل به گل كرد و با خودش يك-يك شد. در نيمه دوم 
بازي پاياپاي دنبال شد اما الدحيل با گل سلطان البريك در دقيقه72 
بازي را برد و راهي فينال شد. به اين ترتيب السد و الدحيل راهي فينال 

جام حذفي قطر شدند.

در چند روز منتهي به بازي پورتو و يوونتوس، در همه 
محافل فوتبال ايران حرف از اين مسابقه و تقابل مهدي 
طارمي و كريس رونالدو بود. با اين حال مهاجم ايراني 
فقط  به يك دقيقه زمان نياز داشــت تا دروازه غول 
اروپايي را باز كند. چه بســا هنوز خيلي از مشتاقان 
تماشاي اين مسابقه درست و حسابي پاي تلويزيون 
جاگير هم نشــده بودند كه طارمي زهرش را ريخت 
و گلش را زد. روند پيشــرفت اين بازيكن در پورتو 
حيرت انگيز بوده است و امروز كسي باور نمي كند او در 
دور گروهي ليگ قهرمانان از سوي كادر فني در تركيب 
اصلي قرار نمي گرفت. طارمي اما نشان داده غيرممكن 

برايش معنا ندارد.

  80دقيقه فرصت براي گلزني در پرسپوليس
مهدي طارمي پيش از آغاز ليگ چهاردهم به پرسپوليس 
پيوســت. او هفته اول برابر نفت تهران در دقايق تلف شده 
به ميدان آمــد، هفته دوم برابر فوالد فقــط ۸دقيقه بازي 
كرد و هفته ســوم مقابل ذوب آهن فيكس شــد. طارمي 
در نخســتين بازي اش براي سرخپوشان به عنوان بازيكن 
ثابت، موفق شد تك گل ۳امتيازي بازي را بزند. اين گل در 
دقيقه7۱ به ثمر رسيد و در مجموع مي توان گفت مهدي 
تنها به ۸۰دقيقه زمان نياز داشــت تا نخستين گل ليگ 
برتري اش را بزند. او زودتر از آنچه انتظار مي رفت خودش 
را با شرايط پرسپوليس تطبيق داد و به بازيكن كليدي اين 

تيم تبديل شد.

  درخشش در نخستين داربي
فوتباليست هاي جوان و ناشناخته معموال در قبال داربي 
تهران بســيار هيجان زده هســتند و اين بازي را به چشم 
ميانبري براي شــهرت و محبوبيــت مي بينند. حكايت 
طارمي اما فرق داشت و او در نخستين شهرآوردش نمايشي 
درخشــان ارائه داد. در داربي رفت ليگ چهاردهم، حميد 
درخشــان در تصميمي دور از انتظار مهاجم بوشهري را 
روي نيمكت ذخيره ها نشاند و اواسط 
نيمه دوم بعد از يك گل عقب افتادن 
پرســپوليس او را به زمين فرســتاد. 
طارمي هم فورا تفاوت هايش را نشان داد؛ 
او ابتدا روي يك ضربه آكروباتيك تير دروازه 
استقالل را لرزاند و كمتر از ۱۰ثانيه بعد با ضربه 
سر به محمد نوري در دهانه دروازه پاس گل 

داد. پرسپوليس با گلي ديگر از اميد عاليشاه آن بازي را برد، 
اما ستاره مسابقه مهدي طارمي بود.

   چيپ حيرت انگيز
طارمي در نخســتين فصــل حضورش در پرســپوليس 
فرصت بازي در ليگ قهرمانان آســيا را پيدا كرد و يكي از 
غيرمنتظره ترين لحظات عمر حرفــه اي اش را همين جا 
رقم زد. در بازي با النصر عربستان درحالي كه ۱۰۰هزار نفر 
روي سكوها حاضر بودند و برانكو ايوانكوويچ هم به عنوان 
سرمربي جديد تيم از جايگاه ويژه عملكرد شاگردانش را 
زيرنظر داشت، مهدي پنالتي اعالم شده به سود پرسپوليس 
را با يك ضربه چيپ وارد دروازه كرد. هيچ كس در آن شرايط 
انتظار چنين ضربه اي را نداشت، اما طارمي نشان داد بازيكن 
متفاوتي اســت. بعدتر البته تالش بدموقع او براي گلزني 
مشــابه در بازي با الريان قطر موفقيت آميز نبود و خراب 
شدن چيپ اين بازيكن، انتقادات شديدي را به دنبال آورد.

    استارت توفاني در پرتغال
طارمي بعــد از رفت و برگشــتي كه بين پرســپوليس و 
ريزه اسپور داشت، ســر از الغرافه قطر درآورد. عملكردش 
در اين تيم بد نبود، اما خب كماكان موقعيت هايي خراب 
مي كرد كه صداي فريــاد متعجب گزارشــگران عرب را 
درمي آورد. طارمــي بعد از اين تيم راهي ريوآوه شــد. در 
شــرايطي كه انتخاب تيم هميشه متوسط پرتغالي خيلي 
نويد آينده درخشاني را نمي داد، اين بازيكن در همان فصل 
اول با ۱۸گل زده به همراه 2بازيكــن ديگر برترين گلزن 
مســابقات لقب گرفت و فقط به خاطر دقايق بازي بيشتر 
صاحب كفش طال نشد. بســيار دور از انتظار بود مهاجم 
ايراني در نخستين فصل حضورش در فوتبال اروپا عنوان 
آقاي گلي را به دست بياورد، اما طارمي اين يكي غيرممكن 

را هم تبديل به ممكن كرد.

   يوونتوس؛ نخستين شكار اروپايي
كسي كه در نخســتين بازي ثابتش براي پرسپوليس گل 
مي زند و در نخســتين فصل اروپايي شــدنش آقاي گل 
مي شود، طبيعي است كه در دقيقه اول بازي با يوونتوس هم 
دروازه اين تيم را بگشايد و بانوي پير و پرافتخار فوتبال اروپا 
را به عنوان نخستين شكارش در ليگ قهرمانان اروپا انتخاب 
كند. شايد اگر سرجيو كونسيسائو در مرحله گروهي بيش از 
اينها به طارمي بازي داده بود او زودتر گل مي زد، اما لطف كار 
به اين بود كه مهدي گلزني در ليگ قهرمانان را با يوونتوس 
نوبر كند. اين داســتان ادامه دارد و منتظر موفقيت هاي 

بيشتر طارمي در اروپا هستيم.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار
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بازيكناني كه قبل از طارمي در ليگ قهرمانان 
گلزني كرده اند. طارمي اولين بازيكني است كه 

3214در مرحله حذفي موفق به گلزني مي شود
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سجاد شهباززاده، مهاجم  اميرحسين اعظمي
سپاهان كه آقاي گل ليگ خبرنگار

در دور رفــت بوده، يــك نيم فصل رؤيايــي را در جمع 
زردپوشان پشت سر گذاشته است. او امسال در هر 1۵بازي 
سپاهان در تركيب اصلي قرار گرفت و 1۲۶۵دقيقه براي 
تيمش بازي كرد تا حاال بــا 1۲ گل زده و ۳پاس گل يكي از 
مؤثرترين بازيكنان فصل لقب بگيرد. شهباززاده كه عالقه 
چنداني به گفت و گو با رســانه ها نداشــته و ندارد، در 
گفت و گويي اختصاصي با همشهري ورزشي درخصوص 

آخرين وضعيت خودش و سپاهان صحبت كرده است.

   در اين سال ها خيلي كم پيش آمده كه با رسانه ها 
مصاحبه كنيد. اين موضوع دليل خاصي دارد؟

من معموال مايل به انجام مصاحبه نيستم و گاهي اوقات بعد از اتمام 
بازي ها در ميكسدزون صحبت مي كنم. فكر مي كنم دليل خاصي 

ندارد كه زياد صحبت كنم.

   سپاهان در اين فصل نتايج خوبي گرفته و حاال 
خيلي ها اين تيم را مدعي قهرماني مي دانند. در اين خصوص 

صحبت مي كنيد؟
وقتي تيمي به صدر جدول مي رسد طبيعتا خيلي ها از آن تيم انتظار 
قهرماني دارند. سپاهان هم لياقت كسب اين عنوان را دارد، ولي ما 
بازي به بازي جلو مي رويم. االن هــم تمام تمركزمان روي بازي با 
گل گهر است تا در اين بازي خانگي هم نتيجه خوبي بگيريم و روند 

خوب مان را ادامه دهيم.

   اصلي ترين رقيب سپاهان را براي كسب عنوان 
قهرماني چه تيمي مي دانيد؟

نمي توانم تيم خاصي را انتخاب كنم و فقط مي توانم بگويم چند تيم 
باالي جدول شانس خودشان را براي قهرماني امتحان مي كنند. 
البته رسيدن به قهرماني هم ساده نيست و مي بينيد كه فاصله 
امتيازها بسيار كم است. اميدوارم در هر مسابقه با بيشترين تمركز 

بازي كنيم و مسير خوب خودمان را تا آخر ليگ ادامه دهيم.

   سپاهان ۵ فصلي است قهرمان نشده است. فكر 
مي كنيد امسال بتوانيد جام را باالي سر ببريد؟

قهرماني در ليگ قطعا براي همه بچه ها اهميت دارد. فوتبال قابل 
پيش بيني نيست ولي اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

   بهترين آمار گلزني  شما در ليگ برتر 1۲ گل ليگ 
چهاردهم بوده، زماني كه پيراهن استقالل را برتن داشتيد، 
اما امسال در يك نيم فصل اين تعداد گل را زده ايد و با زدن 
همين تعداد گل در نيم فصــل دوم مي توانيد ركورد رضا 

نوروزي با ۲4 گل را هم بزنيد.
من معموال به ركورد زدن فكر نمي كنم و نمي توان چنين چيزهايي 
را به عنوان يك هدف قطعي درنظر گرفت كه حتما به آن مي رسيم. 
در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست ولي در هر بازي تمام فكر 
من اين است كه براي سپاهان گل بزنم و بازيكن تأثيرگذاري باشم.

   تا حاال نه  آقاي گل شده ايد و نه قهرماني ليگ را 
تجربه كرده ايد. امسال كدام يك برايتان مهم تر خواهد بود؟

براي من قهرماني سپاهان از آقاي گلي مهم تر است. اين اشتياق و 
اين انگيزه در تمام تيم وجود دارد كه امسال قهرمان شويم.

   فكر مي كنيد چرا تا االن آقاي گلي در ليگ برتر 
را تجربه نكرده ايد؟

من در سال هاي گذشته در پســت هاي مختلف بازي كردم؛ البته 
اين حرف من شكايت نيســت و يك واقعيت است. اين تصميمي 
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نكته بازی

مسعود از زنوزي امتياز مي خواهد
اميرحسين اعظمي|  مسعود شجاعي در تمرين روز چهارشنبه تراكتور 
به بازيكنان اعالم كرد كه از اين پس مسئوليتي بابت مسائل فني ندارد و 
مي خواهد فعاليتش را فقط به عنوان بازيكن ادامه دهد. اين اتفاق در حالي 
رخ داده كه يكي از داليل اصلي اش صحبت هاي جنجالي عليرضا رحيمي 
معاون ورزشي باشگاه تراكتور است. رحيمي در يك اليو اينستاگرامي در 
اقدامي عجيب از قرار گرفتن نام 3بازيكن در ليست مازاد تراكتور خبر 
داد و تأكيد كرد كه ميالد فخرالديني، حمزاوي و وفا هخامنش بايد از اين 
تيم جدا شوند. جالب اينجاست كه رحيمي حتي در مورد مسائل فني 
هم صحبت مي كرد و اين موضوع با عصبانيت شديد شجاعي همراه شد. 
نام اين بازيكنان در شرايطي فاش شد كه باشگاه تراكتور هنوز در جذب 
جانشين آنها توفيقي نداشته و باشگاه ها معموال زماني اقدام به چنين كاري 
مي كنند كه جايگزين بازيكنان مازاد را انتخاب كرده باشند. رحيمي حتي 
از احتمال آوردن مربي جديد هم حرف زد، موضوعي كه با صحبت هاي 
چند ماه پيش زنوزي تناقض دارد چرا كه مالــك تراكتور گفته بود اين 

باشگاه مي خواهد با شجاعي قرارداد 3ساله امضا كند.
صحبت هاي رحيمي با واكنش هاي تندي از سوي هواداران تراكتور روبه رو 
شد و اكثر آنها در صفحات مجازي خواهان بركناري معاون ورزشي باشگاه 
هستند. مسئله مهم تر اما تصميم فعلي شجاعي است كه تراكتور و زنوزي 
را وارد چالش كرده و مالك تراكتور كه از دفتر كارش در خارج از ايران امور 
مربوط به باشگاه را پيگيري مي كند، درصدد آرام كردن اين اوضاع آشفته 
است. هر چند شجاعي فعال از زير بار مسئوليت فني شانه خالي كرده ولي 
او بيشتر دنبال امتياز گرفتن از مسئوالن تراكتور است تا با فراهم شدن 

شرايط مورد نظرش دوباره به مسائل فني ورود كند.
يكي از خواسته هاي شجاعي اين است كه بازيكنان موردنظرش جذب 
شوند، هرچند كه اين موضوع كار چندان ساده اي نيست. زنوزي تمايل 
زيادي براي دست به جيب شــدن ندارد ولي اكثر بازيكنان تراكتور بعد 
از بازي با سايپا در مصاحبه هايشان به اين موضوع اشاره كردند كه تيم 
نياز به تقويت دارد. شــجاعي به خوبي مي داند كه تراكتور براي رقابت با 
پرسپوليس، استقالل و سپاهان نياز به جذب چند ستاره دارد به همين 
دليل باشگاه را تحت فشار گذاشته كه بازيكنان موردنظرش را جذب كنند. 
از طرفي او از مسئوالن تراكتور درخواست كرده كه 15ميليارد تومان در 
حساب باشگاه باشد تا كارهاي اجرايي تيم با مشكل مواجه نشود. مسئله 
مهم اين است كه تراكتور گزينه اي براي انتخاب سرمربي ندارد و با اين 
وضعيت مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا نظر شجاعي را عوض كنند. 

البته آنها بايد خواسته هاي شجاعي را عملي كنند.

  ناراحتي حاج صفي
احسان حاج صفي يكي از كاپيتان هاي تراكتور هم از صحبت هاي رحيمي 
ناراحت اســت. اين بازيكن در تمرينات چند روز گذشته تراكتوري ها 
غيبت داشته و اين باشگاه دليل غيبت حاج صفي را انجام امور شخصي 
و مرخصي از كادر فني اعالم كرده است، اما شنيده مي شود اين بازيكن 
به شدت از صحبت هاي رحيمي دلخور است و اين موضوع را به اطالع كادر 
فني تراكتور نيز رسانده اســت. رحيمي در صحبت هاي خود گفته بود: 
»ما انتظار داريم كه احسان حاج صفي كمي كيفيتش را باال ببرد و همان 
احسان هميشگي را ببينيم. حاج صفي با آن بازيكني كه ما مي شناختيم 
كمي فاصله دارد. البته احسان با جان و دل كار مي كند، ولي بايد كمي روي 
روحيه او كار كنيم تا بيشتر از اين از او استفاده كنيم.« حاج صفي در حالي 
از اين اتفاقات ناراحت است كه مي گويند باشگاه سپاهان و محرم نويدكيا 

در تالش براي جذب اين بازيكن هستند.

فوتبال ايران 

اعضای كادرفني پرسپوليس به شكل جدي در صدد جذب يك مهاجم 
نوك هستند تا قدرت تهاجمي تيمشان را براي نيم فصل دوم بيشتر 

كنند. در هفته هاي اخير بحث پيوستن امين قاسمي نژاد مهاجم 7گله 
شهرخودرو به پرسپوليس مطرح بود ولي يحيي گل محمدي و حميد 
مطهري بر اين عقيده اند كه قاسمي نژاد وينگر است و در نوك خط 
حمله نمي تواند بازدهي مثبتي داشته باشد. گزينه اول پرسپوليس 
براي خط حمله، شــهريار مغانلو مهاجم ايراني سانتاكالراست ولي 
اگر اين باشــگاه در جذب مغانلو ناكام بماند شــايد دوباره به خريد 

قاسمي نژاد فكر كند.

پيشنهاد پرسپوليس به باشگاه ســانتاكالرا رسيده و سرخ ها اكنون 
در انتظار هستند پاسخ مديران اين باشگاه را دريافت كنند. 2 راهكار 
جذب قرضي يا قطعي، مدنظر باشگاه پرسپوليس است و البته آنها 
نگران اين موضوع هستند كه سانتاكالرا با توجه به آخرين صحبتي كه 
سرمربي اين تيم داشته، نسبت به واگذاري شهريار مغانلو گارد بگيرد. 
سرمربي سانتاكالرا مدعي شده بود كه شهريار آينده خط حمله اين 
باشگاه چه از نظر فني و چه درآمدزايي خواهد بود و آنها اعتماد الزم 

را به اين مهاجم ايراني و جوان خواهند داشــت. اين در حالي است 
كه مغانلو تا اينجاي فصل معموال يك بازيكن نيمكت نشين بوده و 
خودش بي ميل نيست كه پيراهن پرسپوليس را بر تن كند. در صورتي 
كه باشگاه سانتاكالرا به دنبال درآمدزايي از اين انتقال باشد، مسلما كار 
سخت خواهد شد. البته مي گويند اين باشگاه پرتغالي حاضر است با 
مبلغ 50 يا 60هزار دالر مغانلو را بفروشد ولي مسئوالن سانتاكالرا 

هنوز اين موضوع را تأييد يا تكذيب نكرده اند.

مجتبي حسيني، نفت مسجدســليمان را رها كرد تا نيم فصل 
دوم هدايت ذوب آهن را برعهده داشته باشد. اين رفتار او طبيعتا 
با انتقادات شديد هواداران نفت همراه شده و ساير ناظران هم 
چنين رفتاري را زير ســؤال برده اند. خود حسيني اما مي گويد 
جوابي براي انتقادات ندارد. او يك پند اخالقي هم داده و گفته: 
»درست نيست كسي را قضاوت كنيم.« احسنت؛ اين يعني هر 
كسي هر كاري كرد، حتما دليل موجهي برايش دارد و سيستم 
نقد هم در همه جاي جهان بايد تعطيل شود. به هر حال حسيني 
كه هميشه خودش را شاگرد يحيي گل محمدي مي داند، نشان 
داد اين خلعت برازنده اوست. آقا مجتبي رها كردن تيم را هم از 
يحيي ياد گرفته؛ كسي كه صبا و شهرخودرو را قرباني حضورش 

در پرسپوليس كرد.

الحق كه شاگرد يحيي هستي

صفحه فارسي كنفدراسيون فوتبال آســيا در اينستاگرام كه 
شبانه روز با انواع و اقسام روش ها دنبال جمع كردن فالوور از ايران 
است، اخيرا با انتشار برخي تصاوير نوستالژيك اليك و كامنت 
مي گيرد. در همين راستا اين پيج تصويري قديمي از سپاهان 
اصفهان منتشر كرده كه ســردار آزمون جوان هم در آن ديده 
مي شود. يك نفر هم كامنت گذاشته و سردار را محصول آكادمي 
باشگاه اصفهاني معرفي كرده است. بعد ســردار جواب طرف 
را داده و گفته: »تنها كاري كه ســپاهان داشت با من مي كرد، 
نابود كردن فوتبالم بود.« به هر حال سردار است و سال هاست 
فهميده ايم نبايد انتظار رفتارهاي پخته از او داشته باشيم. فقط 
اخوي؛ واقعا الزم بود تيمي را كه زماني پيراهنش را پوشيدي، در 

كامنت هاي پيج AFC تخريب كني؟ بابا دم شما گرم!

كي بزرگ مي شوي؟

19هفته از ليگ پرتغال گذشته، اما علي عليپور نه آنچنان براي 
ماريتيمو بازي كرده و نه گل زده اســت. استاد اما مي گويد دير 
به تمرينات اضافه شده و طول مي كشد تا جا بيفتد. يعني مثال 
چقدر طول مي كشد؟ 19هفته كم است؟ اول شما را بايد بازي 
بدهند كه جا بيفتي؛ يك مدت غايب بودي و مي گفتي مصدوم 
هستي، بعد هم برگشتي و چند دقيقه بازي كردي، در آخرين 
بازي تيم اما خبري از حضور تعويضي هم نبود. خب با 90دقيقه 
روي نيمكت نشستن چطوري قرار است جا بيفتي برادر؟ البته 
برايت آرزوي موفقيت مي كنيم، اما شايد اگر با اين سطح فني 
در پرســپوليس مي ماندي بهتر بود. ماريتيمو دوشنبه با پورتو 
مســابقه دارد؛ آيا عليپور جلوي طارمي بازي مي كند يا هنوز 

بايد جا بيفتد؟

حاال دير نمي شود...

قهرماني را به آقاي گلي 
ترجيح     مي دهم

 شهباززاده، مهاجم سپاهان اگر در نيمه دوم ليگ به اندازه
 نيم فصل اول گل بزند به ركورد ۲4 گل رضا نوروزي خواهد رسيد 

اما با وجود اين او دنبال ركورد زدن نيست

است كه مربيان مي گرفتند و من هم هميشه بايد هر جا كه بازي 
مي كنم، بهترين عملكرد را داشته باشم. طبيعتا وقتي مهاجم در 
پست خودش بازي نكند، ممكن است كمتر گل بزند. براي من مهم 

اين بوده كه وظايفم را به بهترين شكل انجام دهم.

   محرم نويدكيا در برنامه فوتبال برتر حسابي از شما 
تعريف كرده است. در اين خصوص هم صحبت مي كنيد؟

ايشان به من لطف دارد. آقا محرم ارتباط خوبي با بازيكنان برقرار 
كرده و همين موضوع اعتماد به نفس خوبي به تيم داده است.

   آيا دوباره به لژيونر شدن فكر مي كنيد؟
من بيشتر ترجيح مي دهم درمورد زمان فعلي صحبت كنم نه در 

مورد آينده.

   كيفيت فني بازي هاي ليگ برتر را چطور ارزيابي 
مي كنيد؟

در چند فصل خيلي از تيم ها تفكرات دفاعي داشــتند و شاهد 
بازي هاي كسل كننده بوديم و البته كيفيت زمين ها هم خوب 
نيست. ما غيراز ورزشگاه نقش  جهان و البته ورزشگاه آزادي، هر 
جا رفتيم به مشكل خورديم. با اين وضعيت زمين ها هر مربي يا 
هر تيمي ريسك نمي كند كه روي زمين فوتبال بازي كند. با اين 
حال امسال برخي تيم ها شجاعانه بازي مي كنند و سعي دارند 
فوتبال تهاجمي همراه با پرس كردن را به اجرا بگذارند. يك سري 
تفكرات در تيم ها مي بينيم كه اميدواركننده است، فكر مي كنم 

شرايط رو به بهبود است.

   در ليگ امسال اعتراض به داوري ها بيش از حد 
شده، فكر نمي كني وقتش شده تا سراغ VAR برويم؟

به نظرم VAR مي تواند شرايط را بهتر كند ولي اين موضوع هم 
داستان هاي خاص خودش را خواهد داشــت و اعتراض ها هم 
تمام نخواهد شــد. فكر مي كنم داورها بايد با قاطعيت بيشتري 
داوري كنند؛ البته برخي اعتراض ها از سر اعصاب خردي نيست 
و عده اي براي نتيجه گرفتن بــه داور اعتراض مي كنند كه اين 

خيلي بد است.

   قبول داريد فوتبال ما بيش از حد حاشيه دارد و 
فرهنگ فوتبال ايران در خيلي از زمينه ها بايد تغيير كند؟

همه  چيز فقط به فوتبال برنمي گردد. آدم ها در قشــرهاي مختلف 
با چالش ها و مشــكالت مختلف روبه رو هســتند و نمي دانم بايد 

چه كار كرد.

 از زير فشار 
خارج شو

استقالل، بزرگ ترين برنده 
تعويق مسابقات ليگ

مســابقات پيش مقدماتــي جام جهاني از 
فروردين به خرداد موكول شــد، بنابراين 

سازمان ليگ از حاال به بعد مي تواند انعطاف 
بيشــتري در برنامه اش حاكم كند. در 
نخستين گام، چند روز به تعطيالت بين 
۲نيم فصل افزوده شــد. به اين ترتيب 
مسابقات هفته شانزدهم كه قرار بود 
از پنجم اسفند آغاز شود با يك هفته 
تعويق به يازدهم همين ماه موكول شد. 

تقريبا همه تيم هاي ليگي در طول چند 
روز گذشــته خواهان استراحت بيشتر 

بودند و برنامه جديد به ســود آنها خواهد 
بود، اما شــايد از همه بيشتر محمود فكري 
و استقالل از اين بابت نفع ببرند. به هر حال 
آبي ها بعد از شكست برابر سپاهان روزهاي 
بسيار پرتنشي را پشت سر گذاشتند و با انواع 
و اقسام مشــكالت داخلي دست به گريبان 
شدند. حتي چيزي نمانده بود زير اين فشارها 
محمود فكري از سمتش بركنار شود، اما فعال 
همه  چيز به حالت تعليق درآمده است. در اين 
شرايط تأخير در آغاز نيم فصل دوم مي تواند 
كمك كند فكري خودش و تيمش را جمع وجور 

كند و كمي از زير فشارها بيرون بيايد.
با برنامه قبلي استقالل روز سه شنبه بايد به 
مصاف تيم خوب مس رفسنجان مي رفت، 
اما االن فرصت كوتاهي داده شده كه آبي ها 
مي توانند از آن براي »تنفس« استفاده كنند. 
به عالوه اين تأخير موجب خواهد شد برخي 
بازيكنان مصدوم تيم هم به شرايط عادي 
برگردند. در رأس اين عده شيخ دياباته قرار 
دارد كه در نيم فصل اول تقريبا هيچ كمكي به 
استقالل نكرد و بازي هاي پاياني دور رفت را 
هم به خاطر مصدوميت از دست داد، حاال اما 
او، داريوش شجاعيان و رشيد مظاهري )البته 
اگر مصدوميت اين بازيكن واقعي باشد!( قادر 
خواهند بود براي بازي با مس به سطح آمادگي 

مطلوب برگردند.

4جمله اي كه فكري نبايد مي گفت 
    مرور چند اظهارنظر ناالزم و زيانبار از سرمربي استقالل  

صدرنشيني استراماچوني واقعي نبود
استقالل در نيم فصل اول مدتي توانست به صدر جدول برسد، اما اندكي پيش از اين باالنشيني، محود فكري صدرنشيني فصل 
گذشته آبي پوشان با آندرا استراماچوني را زير سؤال برد. او از همان استداللي استفاده كرد كه دلخواه منتقدان مربي ايتاليايي 
است. فكري گفت چون استراماچوني با بازي هاي بيشتر نسبت به رقبا به صدر رسيد، پس اول شدن تيم او واقعي نبود. كاري به 
منطقي بودن يا نبودن اين استدالل نداريم، اما فكري به شكلي ناالزم و بيهوده باب مقايسه خودش با مربي محبوب هواداران را 
گشود و حساسيت آنها را برانگيخت. محمود مي خواست نشان بدهد صعود تيمش به رتبه هاي بااليي جدول ارزشمند است، اما 
راه درستي را براي اثبات اين ماجرا انتخاب نكرد و جنجال الكي تراشيد. وقتي نتايج خودت را با استراماچوني مقايسه مي كني، 

پس اين حق را به مردم مي دهي كه كيفيت تيم او را با كيفيت استقالل امسال قياس كنند.

بهترين كادر فني ايران را داريم
واقعا اظهارنظر عجيبي بود. اين جمله نه تنها يك خودستايي گل درشت با درصد دافعه باال به شمار مي آمد، بلكه تناسبي با 
واقعيت هم نداشــت. فكري، مظلومي، مرفاوي و بقيه كال به عنوان مربي فقط يك جام حذفي، آن هم با پيروزي در ضربات 
پنالتي برابر شاهين بوشهر براي استقالل به دست آورده اند؛ اين كجايش مي شود بهترين كادرفني ايران؟ آنچه فكري گفت، 
فقط فشار را روي مربيان استقالل بيشتر كرد و باعث شد منتقدان با هر تصميم اشتباه آنها، موجي از حمالت جديد و جاندار 

را به وجود بياورند. تواضع و فروتني نه تنها زيباست، بلكه آسايش بخش هم هست.

عليه ما اتاق فكر تشكيل شده است
اين جمله فكري به نمادي از همه فرافكني هاي او تبديل شد و حاال هر بار كه مشكلي داخل تيم به وجود مي آيد، منتقدان 
با طعنه از همين عبارت استفاده مي كنند. بسيار طبيعي است كه هر مربي در هر تيم بزرگي مخالف و دشمن داشته باشد. 
حتي بايرن مونيخ و رئال مادريد هم چنين اپوزيسيوني دارند. با اين حال مربي بايد به كارش برسد و تيم خودش را درست 
كند. اگر تيم درست شد و نتيجه گرفت، از لشكر مخالف هاي جهان هم كاري بر نمي آيد. با اين حال وقتي استقالل جلوي 
پرسپوليس آن نمايش ضعيف را ارائه مي دهد، به سايپا مي بازد و جلوي سپاهان هم هيچ حرفي براي گفتن ندارد، طبيعي 
است كه انتقاد به وجود بيايد. اين نيازي به اتاق فكر ندارد. ادبيات مشابه حتي از سوي يحيي گل محمدي هم با انتقاد گسترده 

افكارعمومي مواجه شد، چه برسد به فكري كه هنوز كاري براي استقالل نكرده است.

اگر وريا از دست من ناراحت است، عيبي ندارد
اين جمله اوج انفعال سرمربي استقالل در قبال بازيكن ساالري را نشان داد. محمود فكري اين حرف را ساعتي پس از آن زد 
كه وريا غفوري بعد از تعويض در ديدار با نساجي بازوبند كاپيتاني استقالل را روي زمين انداخت، به رختكن رفت و ورزشگاه 
را ترك كرد. فكري خيلي تالش كرد اين رفتار وريا را توجيه كند، اما فايده اي نداشت. سرمربي استقالل نهايتا تير خالص را 
به سمت خودش شليك كرد و گفت اگر رفتار پرخاشگرانه غفوري به خاطر ناراحتي از او بوده، مشكلي نيست! وقتي شما باج 
به اين بزرگي به كاپيتان تيمت مي دهي، معلوم است كه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. فكري مي توانست با اقتدار نشان 

دادن در داستان وريا، حداقل ارج و قربش را بين بقيه بازيكنان حفظ كند، اما او همه  چيز را با هم باخت.

بهروز رسايلي| محمود فكري وضعيت نامشخصي روي نيمكت استقالل دارد. ماندن يا به عبارت صحيح تر »تا كي 
ماندن« او مشخص نيست. برخي جوسازي ها عليه اين مربي را مي توان افراطي يا غيرمنصفانه دانست، اما خود 
فكري هم در طول اين چند ماه اشتباهات زيادي داشته است. اگر از تصميمات و رفتارهاي نادرست او بگذريم، 

برخي اظهارنظرهاي سرمربي استقالل نيز واقعا غيرمفيد و حاشيه ساز بوده است.

 پرسپوليس همچنان 
پيگير جذب مغانلو
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پشت دروازه

کوتاه تر از گزارش

حضور تيم هاي ضعيف در ليگ فوتسال زنان با انتقاد همراه شده 
است. گفته مي شود هيأت ها براي داشــتن رأي مديران عامل 
باشگاه ها در انتخابات پيش رو آنها را به تيمداري مجبور کرده اند 
10بازي و 71گل خورده در ليگ برتر فوتبال، 7بازي و تفاضل 
گل منفي 39در ليگ فوتســال و... اينها نتايج عجيب تيم هاي 
زنان در ليگ هاي برتر است، تيم هاي ضعيفي که حضورشان در 

ليگ برتر توجيه منطقي ندارد. 
شيراز امسال با 3 تيم در ليگ هاي برتر فوتبال و فوتسال زنان 
حضور دارد؛ تيم قشــقايي با 71گل خورده و بدون اينكه حتي 
يك تساوي به دست بياورد، ليگ فوتبال را به پايان برد. در ليگ 
فوتسال هم تيم پويندگان فجر شيراز در 6بازي، يك تساوي و 
5شكست دارد و با 24- تفاضل گل در رده آخر گروه يك است. 
تيم پارس آرا شــيراز هم با 2پيروزي و 4شكست در رده پنجم 

گروه دوم قرار دارد.
سؤال اين اســت چرا بايد از يك شــهر 3تيم ضعيف در اين دو 
ليگ شرکت کند؟ در ابتداي فصل صحبت از اين بود که استان 
فارس امســال هيچ نماينده اي در ليگ هاي فوتبال و فوتسال 

زنان ندارد. قشقايي انصراف داده بود اما در شروع ليگ به جدول 
مسابقات اضافه شــد. پارس آرا تا 2 روز مانده به شروع ليگ در 
سايت ســازمان ليگ ثبت نام نكرده بود و سازمان به تيم هيأت 
مالرد که فصل پيش در ليگ يك، سوم شده بود، خبر داده بود 
که مي تواند در ليگ برتر بازي کند. اما به يكباره درهاي ليگ به 
روي پارس آرا باز شد. پويندگان هم اعالم انصراف کرده بود اما 

اين تيم هم در ليگ ماند.
تيم هاي ديگر هــم وضعيت بهتري از تيم هاي شــيراز ندارند. 
هيأت فوتبال اصفهان در 5بازي اي که در ليگ فوتســال انجام 
داده است، همه را باخته و با تفاضل 39- و بدون امتياز انتهاي 
جدول است، کيمياي اســفراين فقط با يك پيروزي، يك رده 
باالتر است و تفاضل گل 23- دارد، شهروند ساري هم در 5 بازي 

فقط 2تساوي داشته و بقيه را باخته است.
يكي از افراد نزديك به فدراسيون مي گويد اين تيم ها به خواست 
و بــا رايزني هاي روســاي هيأت ها در ليگ شــرکت کرده اند. 
انتخابات فدراسيون فوتبال 10اسفند برگزار مي شود و بعد از آن 
انتخابات هيأت هاي فوتبال. روساي فعلي هيأت ها درتالشند تا 

صندلي شان را حفظ کنند. داشتن کارنامه پربار مي تواند يكي از 
عوامل پيروزي آنها در انتخابات باشد. مثال رئيس هيأت فوتبال 
فارس مي تواند به کساني که در مجمع انتخاباتي هيأت حق رأي 
دارند، با افتخار بگويد که با تالش هــاي او 3 تيم در ليگ  زنان 
بازي کردند. گفته مي شود بعضي از هيأت ها براي حفظ تيم  هاي 

استان در ليگ با فدراسيون  هم رايزني کرده بودند.
در مورد بازگشت تيم پارس آرا به ليگ فوتسال شايعه زياد است. 
گفته مي شود غالمعلي هنرپيشه، رئيس هيأت فارس به احمد 
بهاروند، سرپرست فدراسيون فوتبال يكي از نامزدهاي رياست 
فدراسيون، وعده داده اگر پارس آرا در ليگ بماند در انتخابات از 
او حمايت مي کند، هرچند بهاروند ردصالحيت شد و نتوانست 
وارد انتخابات شود. مديران عامل باشگا ه ها در انتخابات  هيأت ها 
صاحب رأي هستند و يكي از داليلي که هيأت ها تالش مي کنند 
تا تيم آنها را در ليگ ها حفظ کنند، داشتن رايشان در انتخابات 
است. گفته مي شــود بخش قابل توجهي از هزينه  تيم ها را هم 
خود هيأت ها پرداخت مي کنند تا فقط تيم به نام اين باشگاه ها 

باشد.

  ياري معترض است
ديروز هفته ششــم ليگ برتر فوتســال برگزار شد و در يكي از 
بازي ها قرار بود ســايپا ميزبان پويندگان فجر شيراز باشد اما 

شــيرازي ها اعالم کردند به تهران نمي آيند. 3 امتياز اين بازي 
به نام سايپا ثبت شد اما شهناز ياري سرمربي اين تيم معترض 
است. براي او هم سؤال پيش آمده که چرا تيم ها با هر شرايطي 

در ليگ مي مانند. 
او به ايسنا گفته اســت: »از ابتداي ليگ تا االن 2 تيم از حضور 
مقابل ما انصراف داده اند که به ضررمان اســت. سرپرســت ما 
اعتراض کرده و گفته اند که شــيراز 10 ميليون تومان جريمه 
مي شــود اما اين جريمه چه ســودي به حال ما دارد؟ نه تنها 
هزينه هايي که براي اين مســابقه کرده ايم، برنمي گردد بلكه 
سازمان ليگ هيچ رفتار قاطعي نشان نمي دهد. سال هاي گذشته 
تيم ها با شــرکت نكردن در مســابقه  از ليگ حذف مي شدند 
و باشــگاهي حق نداشــت دل بخواهي از حضور در مسابقه اي 

انصراف بدهد.«

  نتايج هفته ششم ليگ فوتسال 
..... پويندگان فجر شيراز صفر )انصراف شيراز(   سايپا تهران 3
  هيأت فوتبال رودان 4.................................... شهروند ساري 4
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وقتيفوتسالزنانبازيچهانتخاباتميشود

يونسامامي:برندهميشدندديگرناعدالتيدركارنبود!
کادرفني تيم ملي کشتي آزاد چندي پيش رسما اعالم 
کرد در تمامي اوزان، مســابقه انتخابي برگزار خواهد 
شد. به دليل شيوع ويروس کرونا و رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي، قرار شد مســابقات انتخابي بدون حضور 
تماشاگر و به صورت درون اردويي برگزار شود. در روز 
پاياني اردو، مبارزه انتخابي وزن 74کيلوگرم بين جمال 

عبادي و يونس امامي بود.
يونس امامــي، دارنده مدال برنــز قهرماني جهان، در 
نخستين مســابقه انتخابي تيم ملي موفق شد جمال 

عبادي را در وزن 74کيلوگرم شكست دهد تا خودش را 
به عنوان مدعي جدي اين وزن براي حضور در المپيك 

توکيو معرفي کند.
امامي درباره رقابتش با جمال عبادي به همشهري 
ورزشي مي گويد: »از اردوي قبل کادرفني اعالم کرده 
بود که در همه اوزان انتخابي خواهيم داشت و از نظر 
ذهني آماده اين موضوع بودم. از لحاظ بدني هم زماني 
که به من و حريفم اعالم شد بايد کشتي بگيريم، فشار 
تمرينات را کم کردم تا با توان بيشتري روي تشك 

حاضر شوم. در روز پاياني اردو هم مسابقه ام برگزار 
شــد که توانستم پيروز شــوم. حاال ديگر تصميم با 
کادرفني اســت که در کدام رقابت اجازه حضور به 

من داده شود.«
يونس امامي با اشــاره به اينكه کشتي آزاد در وزن 
74کيلوگرم سهميه المپيك کســب نكرده و قرار 
است مســابقات قهرماني آســيا و کسب سهميه 
همزمان در قزاقستان برگزار شــود، مي گويد: »با 
شــرايطي که کرونا به وجود آورد، تمامي برنامه ها 

به هم خورد. در حالت عــادي االن المپيك برگزار 
شــده بود و بايد به فكر مســابقات جهاني2021 
بوديم. مســابقات کسب ســهميه و قهرماني آسيا 
همزمان اســت و اين، کار را براي ما سخت خواهد 
کرد. همه  چيز بســتگي به نظــر کادرفني دارد که 
در کدام مسابقه کشــتي بگيرم. من از وزن 70 به 
74کيلوگرم آمده ام و هرچقدر در اين وزن کشتي 

بگيرم، به نفعم است.«
جمال عبادي گفته بود شــرايط نابرابر بوده و در اوج 

تمرينات، مسابقه انتخابي برايش گذاشته اند. امامي در 
پاسخ به اين اعتراض مي گويد: »شرايط براي من هم 
همينطور بود. سعي کردم کشتي را اداره کنم و طوري 
کشتي بگيرم که مسابقه حساس نشــود و در نهايت 
هم 6 بر 3 پيروز شدم. شــايد اگر نتيجه ديگري رقم 
مي خورد از ناعدالتي حرفي زده نمي شد. من صحبتي 
راجع به اين قضيه ندارم. فيلم مسابقات موجود است، 
مردم ببينند و خودشان قضاوت کنند که بهترين قاضي 

مردم هستند.«

ليلي خرسند | مسئوالن ورزشي و غيرورزشي ايران از سه شنبه تا به امروز هيچ واكنشي به ممنوع الخروجي سميرا 
زرگري نداشته اند، اما سؤال خبرگزاري خارجي از اسكي بازان تيم ملي اين بود كه چرا بدون سرمربي به ايتاليا آمده اند.  
زرگري سرمربي تيم ملي اسكي است كه اين روزها بايد كنار تيم ملي در مسابقات قهرماني جهان ايتاليا باشد اما به خاطر 
اينكه همسرش او را ممنوع الخروج كرده، در ايران است و از شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي كار شاگردانش را دنبال 
مي كند. او درباره داليلي كه باعث شده نتواند به ايتاليا محل برگزاري مسابقات برود، هيچ صحبتي نكرده اما در صفحه 
اينستاگرامي اش نوشته است: »من فقط حمايت مسئولين محترم رو نياز دارم چون سال هاست براي پرچم كشورم 
زحمت كشيده ام و عاشق كشورم هستم. روزها و ماه ها و سال هاست كه شغل من از طرف شوهرم مسخره مي شه و 
داليل ديگر ممنوع الخروجي ام را هم خواهم گفت؛ شوهري كه آمريكا به دنيا اومده و ايران هم بزرگ نشده«   آيا از 
مسئوالني كه در اين چند روز حتي يك جمله هم درباره سرمربي تيم ملي صحبت نكرده اند، مي شود انتظار حمايت 
داشت؟  تنها كساني كه درباره زرگري صحبت  كرده اند، شاگردانش هستند؛ فروغ عباسي و عاطفه احمدي كه پنجشنبه 

در مسابقات جهاني از خط پايان مسابقات مارپيچ بزرگ گذشتند.

 سميرا زرگري، سرمربي تيم ملي اسكي ممنوع الخروج  است 
اما شاگردان او در ايتاليا به ياد او هستند 

كشتي؛ بالتكليف ميان سبك روسي و آمريكايي 

کادرفني کشــتي آزاد اعالم کرده که تمامي نفرات تيم ملي بايد در 
مسابقه انتخابي شرکت کنند اما روشي مشخص براي برگزاري رقابت 
برابر بين مدعيان ارائه نكرده است. همين مسئله سبب انتقاد بسياري 
از کشــتي گيران و پيشكسوتان شــده اســت. در هر وزن 2نفر براي 
مسابقه انتخابي تيم ملي معرفي شده اند و مسابقه به شكل 2پيروزي از 

3مسابقه خواهد بود؛ البته اگر کادرفني صالح بداند!
به اين صورت که اگر کشتي گيري برنده شد و کادرفني صالح دانست، 
آن کشتي بايد تكرار شود! همين مسئله شائبه هايي پيش آورده است. 
به عنوان مثال در کشــتي يونس امامي و جمال عبــادي که در وزن 
74کيلوگرم برگزار شد، مسابقه به صورت تك رقابت بود و برد يونس 

امامي مورد قبول کادرفني قرار گرفت تا کار به کشتي ديگري نكشد.
مدل برگزاري 2برد از 3مسابقه مختص کشتي آمريكاست، ولي در آنجا 
تبصره اي به عنوان صالحديد کادرفني وجود ندارد و همه کشتي گيران 
مي دانند براي رســيدن به دوبنده تيم ملي بايد در 2مبارزه روبه روي 
رقيبشان پيروز شوند. در کشتي روسيه هم مسابقات قهرماني کشوري 
مالك انتخابي تيم ملي است و هرکس روي سكوی نخست قرار گيرد، 
صاحب دوبنده تيم ملي خواهد شد. انتخابي تيم ملي ايران در وضعيت 
بالتكليفي است و اين شائبه پيش آمده که اگر کشتي گير مدنظر کادر 
فني در مبارزه اول پيروز شود، مسابقه تك کشتي خواهد بود، وگرنه 
مسابقه مجددا تكرار خواهد شد. کشــتي فرنگي هم با حضور محمد 
بنا جزيره مستقلي است که سازوکار مســابقه انتخابي در آن فقط در 
ذهن سرمربي تيم ملي است و هيچ کس از آن خبري ندارد. عدم پخش 
مســابقات انتخابي تيم ملي از ديگر نكات مبهم اين روزهاي کشتي 
است. با وجود اعتراضات متعدد به عدم پخش مسابقات در رقابت هاي 
انتخابي گذشــته، کشــتي يونس امامي و جمال عبادي هم پخش 
تلويزيوني نداشت. البته چند ساعت بعد فيلم کشتي در فضاي مجازي 

منتشر شد ولي خبري از پخش زنده حتي در اينستاگرام هم نبود.

آغوش باز فدراسيون پرورش اندام به روي كرونا 

درحالي که مســئوالن خبر از موج چهارم کرونا مي دهند، فدراسيون 
بدنسازي و پرورش اندام خيز عجيبي براي برگزاري مسابقاتش برداشته 
است. مسابقات پرورش اندام و فيزيك در اســتان تهران و تبريز روز 
گذشته به پايان رسيد و مسابقات قوي ترين مردان در سطح کشور به 
ميزباني سيستان و بلوچستان برگزار شد. چندي پيش هم مسابقات 
پرورش اندام در شهرســتان اسالمشــهر بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزار شــد و کار به تعليق مســئول هيأت اين شهرستان 
کشيده شد. مسابقات در استان خوزســتان که وضعيتي قرمز دارد و 
شــيوع ويروس کرونا کادر درمان را عاجز کرده لغو شده است ولي در 
عين ناباوري ورزشكاران خوزستاني در تبريز پذيرش شده اند و در آنجا 
مسابقه داده اند. ويدئوهايي که از مسابقات کشوری قوي ترين مردان 
در سيستان و بلوچستان منتشر مي شود نشان از اين دارد که در ازدحام 
جمعيت فاصله اجتماعي به هيچ وجه رعايت  نمي شود. حتي تعدادي 

از افرادي که در اين ويدئوها ديده مي شوند، ماسك به صورت ندارند.
اينكه ورزشكاران زحمت بسياري کشيده اند و رژيم هاي طاقت فرسايي 
را پشت ســر گذاشته اند بر کســي پوشيده نيســت ولي عدم رعايت 

پروتكل ها مي تواند به قيمت جان آدم ها تمام شد.

الهام محمودي
کارشناس

سالم. قرار است من از اين هفته در اين ستون براي شما از فوتبال 
و فوتسال زنان بنويسم. 

جنوبي ها رفتند شمال و غير از پرتقال و نارنگي هايي که براي خودشان به 
جنوب بردند، 6گل هم به تيم بيچاره شهروند ساري زدند و برگشتند. بماند 
که يكي از بازيكنان خوبشان را در نقل و انتقاالت پيش فصل از همين تيم 
شهروند گرفتند. اما اين تنها اتفاق عجيب ليگ فوتسال زنان نبود؛ نمي دانم 
مسي ها را چه شده اين فصل. ناسالمتي شما مدافع عنوان قهرماني هستيد. 
يك جورهايي غول مرحله آخر حساب مي شديد؛ االن شديد شوخی مرحله 
اول! 2باخت از 5بازي و سومي در يك جدول 7تيمه برازنده شما نيست. اگر 
خانم سرمربي اين تيم در مصاحبه اش نمي گفت که ليگ امسال کيفيت 

الزم را ندارد، دلمان کمتر مي سوخت.
از ديگر عجايب اين ليگ فوتسال زنان هم مي توان به لغو 3بازي در 6هفته 
اشــاره کرد. خانم ها و آقايان اجازه دهيد ليگ آغاز شود، بعد شما از ترس 
باخت انصراف دهيد. مي گويم آقايان دليل دارد؛ مديران عامل اين تيم ها مرد 
هستند و اتفاقا تقصير کار اصلي هم هستند؛ پول نمي دهند. اين وسط بيچاره 
سايپای تهران که با لغو 2بازي، در اين 6هفته فقط 3بازي انجام داده. از ليگ 
فوتسال که بگذريم مي رسيم به ليگ جذاب فوتبال. واقعا حيف است اين 
بازي هاي جذاب را نمي توان از تلويزيون ديد. چه گل هايي و چه کيفيتي. 
حتي مي تواند براي فوتبال پر از پول و دالل مردان هم آموزنده باشد. بازيكني 
را که نهايتا 200ميليون مي گيرد، بايد اين مردان فوتباليست ميلياردي تماشا 
کنند و از او ياد بگيرند. البته قبول دارم دروازه بان هاي فوتبال زنان گاهي بد 

گل مي خورند اما مگر در فوتبال مردان چنين گل هايي نداريم؟
نمي خواهم اسم بياورم؛ يكی از دروازه بانان مشهور که در جام جهاني هم 
سنگربان تيم ملي بود، اين فصل دوسوتي بد داد. يكي بازي با استقالل و 
ديگري بازي با پيكان.  ليگ فوتبال زنان به دور نهايي رسيده و 4تيم قدر 
سپاهان، بم، سيرجان و وچان بايد باهم مبارزه کننده تا درنهايت قهرمان 
مشخص شود. سپاهان 2 بر صفر به بم باخت و خانم اميرشقاقي سرمربي 
اين تيم بعد از باخت گفت ما خيلي خوب بوديم و روي دوتا اشتباه گل 
خورديم. خب خواهر من اين چه دليلي است؟ همين اشتباهات است 
که تعيين مي کند کدام تيم برنده شود. از خانم جعفري ياد بگير؛ خيلي 
شيك و مجلسي آمد گفت ما در نيمه اول احساسي بازي کرديم اما در 

نيمه دوم خودمان را جمع وجور کرديم.
در آن يكي بازي وچان براي بار سوم با سيرجان بازي داشت. مي گويند 
از يك سوراخ دوبار گزيده نشو؛ اما اين وچان سه بار که سهل است، ده بار 
ديگر هم گزيده خواهد شد.  روزي نيست که يك خبر حاشيه اي جديد 
از اين تيم نشنويم؛ از نيمكت نشيني فالن بازيكن به دليل اختالف نظر با 
سرمربي و فسخ فالن بازيكن تا اخراج مديرفني و خيلي چيزهاي ديگر. 
فصل پيش وريا غفوري هم يك بار سري به تمريناتشان زده بود، چون 

هم واليتي هستند.

حيف كه اين بازي ها   پخش  زنده  ندارد

فروغ عباسي در خط پايان مسابقه با سؤال خبرنگار خبرگزاري 
آسوشيتدپرس روبه رو شــد و از مربي اش و زناني گفت که با 
خواست همسرانشــان نمي توانند از کشور خارج شوند: »اين 
نخستين بار نيســت که اين اتفاق مي افتد. در گذشته نيز اين 
مشكل را داشته ايم.« عباسي اميدوار است که زنان بتوانند اين 
مشــكل را حل کنند: »اميدوارم که همه زنان با کمك هم در 
ايران بتوانيم اين وضعيت را تغيير دهيم. مطمئنم که همه زنان 
قوي مي توانند اين قوانين را تغيير دهند و مربي ما از گذشته 
قوي تر خواهد بود. ما واقعا به او افتخار مي کنيم.«  ممنوع الخروج 
شدن ورزشكاران زن ايراني اتفاق تازه اي نيست. معروف ترين 
چهره هايي که به خواست همسرانشان نتوانسته اند از کشور 
خارج شــوند زهرا نعمتي و نيلوفر اردالن هســتند، ولي کم 
نيستند زناني که به خاطر اختالفات خانوادگي يا سختگيري 

همسرانشان فرصت حضور در مسابقات را از دست داده اند. با 
اين نمونه هاست که تصور مي شود زنان ورزشكار شرايط سختي 
در ايران دارند. عباسي سعي کرده که اين ذهنيت را پاك کند. 
او به آسوشيتدپرس گفته است: »همه  چيز براي ما آزاد است. 
مقرراتي مثل اين وجود دارد، ولي در مورد همه اتفاق نمي افتد. 
شايد از بين هر هزار زن براي يك نفر اتفاق بيفتد. حتي مربي 
من زن آزادي است. او به کشورهاي مختلف جهان سفر کرده و 
هميشه در حال سفر است؛ اين بار اين موضوع پيش آمده است. 
ولي مطمئنم که تغيير خواهد کرد. من واقعا مي خواهم در ايران 

بمانم و اين مقررات را تغيير دهم.«

فروغعباسي:
درايرانميمانيم

وشرايطراتغييرميدهيم

اتفاقي كه براي ســرمربي تيم ملي افتاد، تلخ بود اما 
بخشــي از اين تلخي با رســيدن عاطفه احمدي به 
مانش دوم مسابقات مارپيچ بزرگ شيرين شد. عاطفه 
نخستين زن اسكي باز ايراني است كه به اين مرحله از 
مسابقات جهاني رسيده. در مسابقات قهرماني جهان 
اسكي آلپاين كورتيناي ايتاليا، اسكي ايران 4نماينده 
زن داشت؛ مرجان كلهر و صدف ساوه شمشكي كه به 
خط پايان نرسيدند، فروغ عباسي نفر شصت وسوم 
شد و به مانش دوم نرســيد اما عاطفه در مانش دوم 
اسكي كرد و در رتبه46 قرار گرفت. اهميت كاري كه 
عاطفه انجام داده را فقط زرگري مي تواند نشان دهد. 

او در استوري اينســتاگرام در تمجيد از شاگردانش 
نوشت: »هميشه پيســت هاي ما برف تازه دارد و كم 
پيش مي آيد ايراني ها روي چنين يخي تمرين داشته 
باشند. در 2هفته اي كه شيراز بوديم يخ بود ولي با يخي 
كه امروز مسابقه دادند، متفاوت بود. پيست دختران 
ما هم با اين پست فرق داشت. پيست ما 140متر بيشتر 
نبود اما پيست مسابقه 400متر بود. نتيجه براي من 
راضي كننده است.« عاطفه و هم تيمي هايش امروز در 
مارپيچ كوچك مسابقه دارند. او اميدوار است نتيجه 
بهتري بگيرد. عاطفه در گفت وگو با همشهري  از همين 

تفاوت ها مي گويد و از ترسي كه از ازدواج دارد.

   فاميلي ات احمدي اســت و به نظر مي رسد اهل 
شمشك و ديزين نيستي.

با افتخار مي گويم من نه شمشكي ام، نه ديزيني و نه دربندسري. 
من بچه آبعلي ام. خيلي از دوستان از اين بابت ناراحت مي شوند. 
حتي در اين چند روز که من به مانش دوم رســيدم، برايم انرژي 
منفي فرستادند و حسادتشان را بروز دادند. من فقط با خودم در 

رقابت هستم و انرژي هاي منفي را جذب نمي کنم.
   با اين توضيح بايد با فروغ عباسي كه شيرازي 

است بيشتر از همه دوست باشي.
خانم عباسي هم از خط پايان مســابقات گذشت ولي به فينال 
راه پيدا نكرد. ما بچه شمشك و ديزين نيستيم ولي با آنها بزرگ 
شده ايم و با آنها اســكي کرد ه ايم. ما با کسي مشــكلي نداريم، 
بعضي ها با ما مشكل دارند. بعضي از دوستان فكر مي کنند اسكي 

و فدراسيون براي خودشان است.
   در صفحه اينســتاگرامت دربــاره پدرت زياد 

نوشته اي. چقدر او در موفقيت هايت نقش دارد؟ 
من از 3سالگي اسكي را شروع کرده ام و مربي ام پدرم بود و هست 
و خيلي برايم زحمت کشيده. يكي از بهترين اسكي بازان ايران   و 
تيم ملي بوده. همه جوره از من حمايت کرده است. البته من مربي 
دلسوزتر از پدرم هم دارم؛ خانم زرگري که مثل يك خواهر، مثل 
يك مادر و مثل يك دوست هميشه همراهم بوده و اميدوارم بتوانم 

حداقل بخش کوچكي از زحماتش را جبران کنم.
   در مارپيچ كوچك چــه اتفاقي مي افتد؟ به 
نتيجه خوب اميدوار باشيم يا همه انرژي ات را براي 

مسابقه اول گذاشتي؟ 
براي مارپيچ کوچك خيلي اميدم بيشــتر است؛ چراکه شانس 
بيشتری دارم. با اينكه در دو رشته نفر اول ايران هستم اما مارپيچ 
کوچك رشته اختصاصي ام است. همه انرژي ام را براي اين مسابقه 
مي گذارم. موضوع قابل بحث اين است که اصال شرايط ما با شرايط 

اينجا و کساني که اينجا هستند يكي نيست.
   هميشه در اسكي اين بحث مطرح است. اينكه 

شرايط ما يكي نيست. اين تفاوت شرايط چقدر است؟ 
ما اين يخي را که روي آن مســابقه داديــم، اصال در ايران 
نداشتيم و نخواهيم نداشــت. براي آمدن به اين مسابقات 
هم هيچ تمريني را در کمپ ها و پيســت هاي خارج از ايران 

نداشته ايم. نداشــتن اين تمرينات باعث شد عملكرد ما 
روي يخ خيلي ضعيف شود. ما ايراني ها هميشه خأل 

نبود تمرين را با انرژي مثبــت و اميد به خدا پر 
کرده ايم. مــا ماکزيمم 2 ماه بــرف داريم 

ولي رقبا 9 ماه تمريــن مي کنند. برف 
ما طبيعي است و نرم. دستگاه هاي 

برف ســاز و پيســت کوب براي 
ســاختن بــرف و يــخ نداريم، 
پيســت اختصاصي نداريم و... 

آسيايي هايي مثل ژاپن و کره هم 
از نظر فني سطح شان از ما خيلي باالتر 

است؛ پيست يخ دارند، باالبرشــان با باالبر ما فرق مي کند، 

روي پيست ســفت اســكي و تمرين مي کنند و وقتي وارد 
مسابقاتي در اين سطح مي شــوند، شوکه نمي شوند يا از يخ 
نمي ترسند. ما ايراني ها اين پيســت يخي را شايد تا 2سال 
ديگر که مســابقات قهرماني جهان برگزار شــود، نبينيم. 
چشــممان به اين يخ عادت ندارد. همه اينها باعث مي شود 
که ما رتبه46 جهان باشيم. اروپايي ها نمي دانند که ما در چه 
شرايطي اسكي مي کنيم اگر بدانند به اسكي کردن ما افتخار 
مي کنند و به ما غبطه مي خورند. آنها با سيستمشــان جلو 

مي روند و ما با تالشمان.
   اگر بدانند مدالشان را به شما مي دهند؟ 

مدال که چه عرض کنم، خودشان مي آيند تا ما را ساپورت کنند.
   سرمربي تيم كنارتان نبود ولي از ايران پيگير 

مسابقه تان بود. با هم در ارتباط بوديد؟ 
خانم زرگري نبودند ولي مدام پيگيــر کار ما بودند. حتي صبح 
مسابقه هم با او در ارتباط بودم. چون ما قبل از مسابقه به بازديد 
از پيست نرسيديم، ايشان از ايران به ما گفت دروازه چطور است 

و چطور اسكي کنيم.
   نبودش اذيت نكرد؟ 

سه چهارسال مربي ماست به بودنش عادت داريم و قلق کار همه 
را مي داند. زن است و اگر بود شرايطمان خيلي بهتر بود. فشار کار 
هم از روي آقاي باقر کلهر )سرمربي تيم مردان( برداشته مي شد.

   بعضي ها مي  گويند زنان تا زماني كه در ورزش 
قهرماني هستند نبايد ازدواج كنند تا دچار مشكلي كه 

زرگري شد، نشوند. از ازدواج نمي ترسي؟ 
ازدواج نه. فعال بهش فكر نمي کنم، سخت است. نه زمان ازدواج 
مهم است و نه اينكه در چه سني ازدواج کني، مهم اين است کسي 

کنارت باشد که همپا باشد.

عاطفهاحمدي:كاشسميرازرگرياينجابود
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  خانواده هاي داراي معلول را از ماليات معاف كنند
مسئوالن تدبيري بينديشند كه خانواده هاي داراي معلوالن از پرداخت 
ماليات بر حقوق و درآمد معاف باشند. هرچقدر هم كه درآمد داشته 
باشــند تنها براي هزينه معلول يا معلوالن خود متحمل هزينه هاي 

بسيار مي شوند.
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  سرويس هاي بهداشتي درياچه خليج فارس تجهيز شوند
درياچه خليج فارس جاي بســيار خوب و آرامبخشي است و خدمات 
شهرداري در اين محدوده قابل تحسين است،اما ظاهرا سرويس هاي 
بهداشــتي اين محوطه به پيمانكار واگذار شــده و وضعيت بســيار 

نامناسبي دارد. اغلب شيرآالت شكسته يا فاضالب ها پرشده است.
كاشاني از چيتگر

  ادغام 2 ايستگاه آتش نشاني در شادگان اصولي نيست
برنامه ريزي غيراصولي در شــادگان واقع در استان خوزستان باعث 
شده 2 ايستگاه آتش نشاني اين شهر با وجود وسعت و پراكندگي شهر، 
آن هم با خيابان هاي باريك و غيراستاندارد با يكديگر ادغام شوند. با 
اين كار درصورت وقوع حادثه آن هم در خلوت ترين زمان، دست كم 
15دقيقه براي رسيدن به محل حادثه زمان الزم است و معلوم نيست 
در اين شرايط چه بر ســر حادثه ديدگان خواهد آمد. معلوم نيست 
شهرداري شــادگان براي ادغام 2 ايستگاه آتش نشاني چه مصلحتي 

را درنظر گرفته، اما هيچ مصلحتي باالتر از امنيت و جان مردم نيست.
سيادتي از شادگان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

ريزش معدن قرباني گرفت
به دنبال ريزش بخشي از سقف تونل معدن منگنز 
در روســتاي ونارچ شهرســتان قم، يك كارگر 
جانش را از دست داد. به گزارش همشهري، اين 
حادثه ظهر پنجشنبه  در عمق 290متري زمين 
رخ داد و 4نفر از كارگران را گرفتار كرد  كه 3نفر از 
آنها نجات يافتند. امدادگران براي نجات چهارمين 
كارگر وارد عمل شدنداما در نهايت جسد بي جان 
وي پيدا شد. بررسي ها براي مشخص شدن علت 

اين حادثه آغاز شده است.

دستگيري تبهكار قمه كش 
پيش از شكايت شاكي

به دنبال انتشــار فيلمي  در فضاي مجازي كه از 
حمله جوان قمه به دست به دختري در گيالوند 
شهرستان دماوند حكايت داشت، پليس پيش 

از شكايت شاكي موفق به دستگيري متهم شد.
به گزارش همشهري، چند روز پيش فيلمي  در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه نشان مي  داد 
پســري جوان درحالي كه قمه بلندي در دست 
دارد در يكي از خيابان هــاي منطقه گيالوند به 
دختري حمله كرده و برايــش مزاحمت ايجاد 
مي كند. به دنبال انتشار اين فيلم، مأموران پليس 
امنيت شهرســتان دماوند وارد عمل شدند و در 
همان ابتدا جوان قمه  به دست را شناسايي كردند. 
او فردي سابقه دار بود كه پيش از اين نيز به جرم 
سرقت و درگيري دســتگير و زنداني شده بود. 
به گفته سرهنگ حســين فاضلي، رئيس پليس 
شهرستان دماوند، متهم در كمتر از 24ساعت و 
در حالي  كه آن دختر هنوز از وي شكايت نكرده 
دســتگير شــد. وي از اين دختر و ديگر افرادي 
كه از سوي متهم هدف مزاحمت يا سرقت قرار 
گرفته اند، خواست براي شــكايت از او به پليس 

امنيت دماوند مراجعه كنند.

مشــكالت اقتصادي و بيكاري 
2عاملي بــود كــه در تهران و پيگيري

مشــهد به انگيــزه 2جنايت 
خانوادگي تبديل شد. در تهران مردي كه دچار 
مشكالت مالي بود بر ســر گرفتن ارثيه با پدر 
سالخورده اش دچار اختالف شد و بعد از قتل او 
دست به  خودكشــي زد. در مشــهد نيز در 
حادثه اي تلخ، پسر جواني كه بيكار شده بود با 
برادرش كوچكترش درگير شد و او را به قتل 

رساند.
به گزارش همشــهري، شامگاه چهارشنبه به 
مأموران كالنتري128 تهران نو خبر رسيد پدر 
و پسري در خانه شــان به قتل رسيده اند. اين 
جنايت در طبقه چهارم خانه اي 6طبقه اتفاق 
افتاده بود و هيچ كس به درستي نمي دانست 
چه كســي عامل اين جنايت هولناك است. 
قربانيان مردي 85ســاله و پسر 52ساله اش 
بودند كه با يكديگــر در يكي از واحدهاي اين 
ساختمان زندگي مي كردند. وقتي اين جنايت 
به ساســان غالمي، بازپرس دادســراي امور 
جنايي گزارش شد او دستور انجام تحقيقات 
براي رازگشــايي از وقوع اين جنايت را صادر 
كرد. كارآگاهان در محــل وقوع جنايت يك 
چكش و چاقوي خون آلود كشــف كردند كه 
قتل با آنها رقم خورده بود. افســران جنايي 
پي بردند كه مرد سالخورده كه پيكر بي جانش 
در يكي از اتاق ها افتاده بود ابتدا با اصابت ضربه 
چكش به سرش مجروح و سپس با چاقو به قتل 
رسيده است. همچنين پسر ميانسال او نيز بر 
اثر اصابت چاقو در آشپزخانه جانش را از دست 
داده بود. كارآگاهان در بررسي صحنه جنايت 
آثاري از ورود به زور يا ســرقت كشف نكردند 
و در شــرايطي كه تحقيقات از وجود اختالف 
بين اين پدر و پسر حكايت داشت به شواهدي 
دست يافتند كه نشــان مي داد مرد ميانسال 
ابتدا پدرش را به قتل رسانده و سپس دست به 

خودكشي زده است.
ماموران پليس آگاهي وقتي به تحقيق درباره 
مرد ميانسال پرداختند پي بردند كه او حدود 

10سال ساكن كشورهاي ايتاليا و يونان بود 
و از حدود 2ســال قبل به ايران برگشته و با 
پدرش زندگي مي كرد. آنطــور كه نزديكان 
اين خانــواده مي گفتنــد او در ماه هاي اخير 
مدام به پدرش فشار مي آورد كه ارثيه را بين 
فرزندانش تقسيم كند و سهم او را هم بدهد. او 
مي گفت مي خواهد ازدواج كند اما پدرش زير 
بار نمي رفت و مي گفت تا زماني كه زنده است 
ارثيه را تقسيم نمي كند. همچنين بررسي ها 
نشان مي داد كه عامل اين جنايت هولناك كه 
شغل و درآمد ثابتي نداشت از برخي مشكالت 
و اختالالت روحي نيز رنج مي برد و همه اين 
عوامل دست به دست يكديگر داد تا او مرتكب 

اين اقدام هولناك شود.

درگيري خونين 2برادر
دومين جنايت خانوادگي كه آخر هفته گذشته 
رقم خورد در مشهد اتفاق افتاد. حدود ساعت 
يك بامداد پنجشــنبه بود كه به قاضي حسن 
زرقاني، بازپرس ويژه قتل مشهد خبر رسيد 
در جريان درگيري خونيني كه در خانه اي در 
منطقه قاسم آباد رخ داده، پسري 25ساله به 
قتل رسيده است. با حضور بازپرس جنايي و 
كارآگاهان اداره آگاهي در محل حادثه معلوم 
شــد كه اين درگيري بين 2بــرادر رخ داده 
است. برادر 41ســاله با يك ضربه چاقو برادر 
كوچكترش را مجروح كرده و او به بيمارستان 
منتقل شــده بود اما به دليل شدت خونريزي 
جانش را از دست داده بود. با شروع تحقيقات 
پليســي معلوم شــد كه قاتل از مدتي قبل و 
پس از جدايي از همسرش به خانه پدري اش 
نقل مكان كــرده و با پدر و مــادرش زندگي 
مي كرد. مقتول نيز پســر كوچكتــر خانواده 
بود كه به تازگي بــا دختر موردعالقه اش عقد 
كرده و قرار بود مدتي بعد جشن عروسي شان 
را برگزار كنند. شــب حادثه و به گفته اعضاي 
خانواده، برادر كوچكتر بــا برادر بزرگترش بر 
سر بيكاري او بحثش شــد. او از برادر بزرگش 
مي خواست ســبك زندگي اش را تغيير داده 

و به جاي آنكه ســربار پدر و مادرش باشــد و 
آنها خرج او را بدهند، ســر كار برود تا از فشار 
اقتصادي كه به پدر و مادرشان وارد شده بود 
كم شود. برادر بزرگتر اما با شنيدن حرف هاي 
وي به او فحاشي كرده و همين موضوع باعث 
مشاجره و درگيري بين آنها شده بود. در نهايت 
نيز برادر بزرگتر از آشپزخانه چاقويي برداشته و 
ضربه به كشاله ران برادر كوچكتر وارد كرده كه 
او دچار خونريزي شديد شده و هر چند توسط 
اعضاي خانواده به بيمارســتان منتقل شده 
بود اما تالش ها براي نجاتش بي فايده مانده و 

جانش را از دست داده بود.
با ايــن اطالعــات بازپرس جنايي، دســتور 
بازداشــت عامل جنايت را صادر كرد و او در 
بازجويي ها به قتل برادرش اعتراف كرد و مدعي 
شد كه پشيمان است. اين مرد به دستور قاضي 
به بازداشتگاه منتقل شد و تحقيقات تكميلي 

در اين پرونده ادامه دارد.

پله برقي ها نصب شود، در باالي ايستگاه متروي بعثت باز مي شود
روابط عمومي شركت راه آهن شــهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »بازگشايي در باالي اتوبان ايستگاه بعثت واقع در خط 
6« در ستون با مردم روز 18بهمن پاسخ داده است: »عمليات عمراني 
مربوط به ساخت ورودي مذكور به پايان رسيده و تاسيسات و نازك 
كاري گالري ها نيز انجام شده است. با توجه به دستور و تأكيد شهردار 
محترم و معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران مبني بر راه اندازي 
ورودي ها با پله برقي و آسانســور و نظر به عدم تحويل پله برقي هاي 
شمالي ايستگاه مورد اشاره متأسفانه تاكنون در ايستگاه از اين سمت 
بازگشايي نشده است كه اميد مي رود با تامين تجهيزات مورد نياز و 

نصب آنها به زودي شاهد بازگشايي در اين ايستگاه باشيم.«

   بحران اقتصادي و خشونت

زندگــي كردن شــرايط و 
ملزوماتي دارد كه فقدان هر 
كدام از اينها مي تواند زندگي 
را از شرايط طبيعي دور و آن 

را مختل كند. آبراهام مازلو، روانشــناس معتقد است كه 
انسان براي رسيدن به مرحله خودشكوفايي نيازهايي دارد 
كه نخســتين مرتبه نيازهاي فيزيولوژيك مثل: هوا، غذا، 
آب، خواب و... هســتند. مرحله بعد نيازهاي امنيتي مثل 
امنيت جسمي، شغلي، سالمتي و... و مرتبه بعد نيازهاي 
تعلق پذيري مثل: عشق و دوست داشــتن است. مراتب 
ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه بررســي آنها نشان 
مي دهد مثال اگر اين نيازهاي اوليه فيزيولوژي و امنيت و 
غذا... تامين نشود، نيازهاي بعدي نيز دچار مشكل مي شود. 
اين واقعيت را اين روزها در جامعه شاهد هستيم كه وقتي 
مسائل مالي و نيازهاي اوليه تامين نمي شود روي عواطف و 
احساسات نيز اثر مي گذارد. وقتي فردي نيازهاي اوليه اش 
تامين نمي شود، نمي تواند ارتباط عاطفي اش را نيز مديريت 
كند و ممكن است دچار اختالل شود. اساس 2پرونده قتل 
خانوادگي كه در تهران و مشهد اتفاق افتاد نياز و فشارهاي 
مالي اســت كه افراد را به اين مرحله رسانده كه دست به 
رفتارهاي خودتخريبي و قتل، آن هم قتل عزيزان شــان 
بزنند. اما آيا هر فردي كه دچار فشارهاي مالي باشد دست 

به چنين اقداماتي مي زند؟
اين روزها در جامعه مشــكالت مالي زيادي وجود دارد و 
بحران هاي اقتصادي آستانه تحمل و تاب آوري افراد را پايين 
آورده است. در چنين شرايطي افراد زيادي فشارهاي مالي 
و اقتصادي را تحمل مي كنند اما شريف زندگي مي كنند و 
مرتكب جرم نمي شــوند يا اينكه براي تقســيم ارثيه به 

خانواده شان فشار نمي آورند.
اما افرادي كه مثل متهمان اين 2پرونده از مدار عقالنيت 
خارج مي شوند افرادي هســتند كه مهارت حل مسئله و 
رويارويي با بحران را ندارند. گاهي افراد از قبل زمينه هاي 
كوچكي از اختالل را دارند كه فشار مالي اين اختالالت را 
تشديد مي كند و گاهي هم همين بحران مالي فرد را دچار 
اختالل مي كند. در اين موقعيت بحراني افراد زيادي وجود 
دارند كه فشارهايي را تحمل مي كنند، بدون اينكه مهارتي 
براي مديريت بحران داشته باشــند. مثال وقتي مردي در 
52سالگي شغل ثابتي ندارد و به دنبال ارثيه پدر است نشان 
مي دهد كه او نتوانسته از قابليت هاي خودش استفاده كند. 
اين موضوع درباره پســري كه دچار مشكالت مالي است 
و بارش را به دوش خانواده انداخته نيز صدق مي كند. اين 
افراد آستانه مقاومت شان به شدت پايين آمده و توانايي حل 
مسئله، تصميم گيري و مديريت در شرايط دشوار را ندارند. 
در شرايطي كه كرونا نيز بيش از پيش به شرايط بد اقتصادي 
دامن زده است به نظر مي رسد بايد يكي از اولويت هاي جامعه 
برطرف كردن مشكالت اقتصادي باشد. از سوي ديگر در اين 
موقعيت افراد جامعه بيشتر نياز به حمايت هاي رواني دارند. 
الزم است مسئوالن، مشاور، روانشناس و مراكز حمايتي 
رايگان در اختيار شــهروندان قرار دهند تا از اين طريق 

فشارهاي اقتصادي كنترل شود.

 مريم رامشت
روانشناس و مدرس دانشگاه

 در جريان جنايات خانوادگي 
در تهران  و مشهد 3مرد جان باختند  مشكالت اقتصادي

انگيزه 2جنايت خانوادگي
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اليق نبود قطره به عمان بردن
خار و خس صحرا به گلستان بردنگزارش

اما چه كنم كه رسم موران باشد
پاي ملخي نزد سليمان بردن

تصوير روي خــط درويش عبدي بخارايي مي چرخد و شــعر 
ابن يمين با صــداي محمدرضا اســحاقي در گوش ها طنين 
مي اندازد. بعد صدا شعر عاشقانه ای می خواند كه از ابن يمين 

نيست اما در ادامه شعر او می آيد:
اما چه خوشه بنفشه در فصل بهار
اما چه خوشه دوباره در گردن يار

صدا همچنان به آواز ادامه می دهد و  به شــعری در ذكر موت 
می رسد و  علی علی جان را ترجيع بند بيت های خود می كند و 

قطعه پايان می پذيرد.
محمدرضا اسحاقي كه سال هاست به درستي نام استاد را يدك 
مي كشد، از دل موسيقي سنتي مازندران مي آيد؛ از آوازهايي 
كه خنياگران بومي سينه به سينه به هم آموخته اند و مادران در 
الاليي ها و چوپانان در آوازهايشان قرن ها زمزمه كرده اند و به 
امروز رسيده است و او اكنون همه اين سنت را درنهايت كمال به 
ارث برده است. موسيقي سنتي مازندران، مثل همه گونه هاي 
موسيقي نواحي، همواره بخشــي از زندگي مردم بوده است، 
چاشني غم و شادي و عروسي و عزا. موسيقي بومي مازندران 
موسيقي چهارفصلي است كه هم نوروزخواني براي بهار دارد و 
هم آوازهايي براي جشن تيرگان و نماشون )غروب( تابستان و 
شب هاي بلند زمستان، هم سوگ سروده دارد و هم سروده هاي 
طنزآميز، هم آوازهايي در مــدح اهل بيت)ع(، به ويژه حضرت 
مولي علي عليه السالم در موسيقي مازندران بسيار است، هم 
منظومه هاي عاشقانه اي مثل طالب و زهره، هم منظومه هاي 

حماسي مثل هژبرخواني و...
محمدرضا اســحاقي كار خود را به شــاخه  يا گرايش ويژه اي 
محدود نكرده و همه  چيزهايي را كه از سنت موسيقي مازندران 
به او رسيده، خوانده و آواز او سبب شــده است كه بسياري از 
شنوندگان نسل امروز آوازهاي بومي سرزمين خود را از حنجره 
جادويي و محزون او بشنوند، اگرچه او بيشتر متوجه آوازهايي 
بوده است كه خوانندگان بزرگ موسيقي مازندران در سال هاي 
اخير كمتر بدان ها توجه كرده اند. محمدرضا اسحاقي آخرين 
خنياگر بزرگ موسيقي مازندران است كه مي نوازد و مي خواند 

و سنت خنياگري را زنده نگه داشته است؛ خنياگراني كه اكنون 
نه فقط در موسيقي مازندران، كه در موسيقي نواحي گوناگون 
ايران انگشت شمارند و او يكي از كمال يافته ترينشان است. حفظ 
ويژگي هاي خنياگران سنتي سبب شــده است كه او همواره 
همراه مردم و شريك غم ها و شادي هايشان باشد. حتي جايگاه 
او به عنوان استادبزرگ موسيقي ســنتي مازندران خدشه اي 
در همراهي او با مردم ايجاد نكرده اســت؛ چنان كه  مثال يكي 
از آوازهاي آشناي او »پدر خوب اســت و مادر مهربان است« 
در مجلس ختم ثبت شده اســت يا مثال يكي از جاودانه ترين 
منظومه هاي او مرثيه اي از زبان مادر يك شهيد است )مسلمانان 

هيچ كس مار نوونه مار / مار بميره(.
محمدرضا اســحاقي در طول فعاليت خود سازهاي بسياري 
را آزموده اســت، ازجمله للِ وا )ني( كه همواره اصلي ترين  ساز 
موسيقي مازندران بوده است و تنبك و كمانچه و... اما  سازي  او 
در طول سال ها فعاليت حرفه اي بدان شناخته شده، دوتار است؛ 
دو تار مازندراني  سازي  فراموش شده در موسيقي مازندران بوده 
كه در دهه هاي اخير بيشتر در موسيقي شرق مازندران )گلستان 
فعلي( و در موسيقي بومي تركمن  ها استفاده مي شده است. او 
توانست دوباره دوتار را به موسيقي مازندران بازگرداند و بحق 

احياگر دوتار در موسيقي مازندران محسوب مي شود.
محمدرضا اســحاقي در همه ســال هاي خوانندگي بدويت و 
ويژگي هاي سنتي موســيقي مازندراني را حفظ كرده است، 
يعني همه آنچه را در سنت موســيقي بومي مازندران وجود 
داشته و سينه به سينه به او رسيده، حفظ كرده و به همان شكل 
خوانده است. در موسيقي نواحي كم پيش نمي آيد كه مي بينيم 
سكته ها و حتي اشتباهاتي در شعرها به چشم مي خورد يا مثال 
وقتي بــه ديوان ها، ازجمله ديوان اميرپازواري )شــاعر بزرگ 
مازندران(، نگاه مي كنيم مي بينيم كه ثبت اصلي شعر به شكلي 
است، اما به قرائتي ديگر در ميان خنياگران و مردم جا افتاده. 
حفظ بدويت موسيقي سبب شده اســت كه خنياگري مثل 
محمدرضا اسحاقي همه ويژگي هاي سنت موسيقايي را حفظ 
كند، نه به فكر تنظيم هاي متفاوت بيفتد، نه اشتباه ها را اصالح 

كند كه سنت همچنان دست نخورده باقي بماند.
در سال هاي اخير عموم مردم ايران صداي محمدرضا اسحاقي 
را در مجموعه تلويزيوني پايتخت شنيده اند و در جست و جوي 
صاحب صدا برآمده اند و حاال فقط مردم مازندران شنوندگان 
صداي او نيستند؛ همچنان كه بسياري صداي فريدون پوررضا، 
استاد بزرگ موسيقي گيالن  را در مجموعه پس از باران شنيدند 
و خيل دوستداران صداي او بيشتر شد. آريا عظيمي نژاد به جز 

استفاده از صداي محمدرضا اســحاقي در مجموعه پايتخت، 
شماري از آثار ايشان را با استفاده از سازهاي الكترونيك دوباره 
تنظيم كرده و جلوه تازه اي به كارهاي او داده است. كاري كه آريا 
عظيمي نژاد با صداي محمدرضا اسحاقي كرده ، درست شبيه 
كاري است كه كيهان كلهر در مجموعه »شب، سكوت، كوير« 

با دوتار حاج قربان سليماني انجام داده است.
خوشبختانه محمدرضا اسحاقي يكي از معدود خنياگراني است 
كه در زمان حيات خود قدر ديده اســت. در اسفندماه1396 
ســازمان ميراث فرهنگي او را به عنوان گنجينه زنده بشــري 
در فهرست آثار ملي ثبت كرد.  در سال 1397 پالك ماندگار 
نام او در خانه اش در روســتاي گرجي محله بهشهر نصب شد. 
گراميداشت او در سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر اتفاقي 
است براي تجليل از كوشــش هاي خستگي ناپذير او در حفظ 
سنت موسيقايي مردم مازندران و سال ها خنياگري او. همزمان 

نشان درجه يك هنري نيز به او تعلق گرفته است. 

چند سطري در ستايش استاد محمدرضا اسحاقي، استادبزرگ موسيقي 
مازندران، به مناسبت گراميداشت او در جشنواره موسيقي فجر

آخرين خنياگر
ياوريگانه
روزنامه نگار

ايرج كابلي كه روز چهارشــنبه در اثر بيماري 
در 82 سالگي درگذشــت، نويسنده و مترجم، 
خط شناس و زبان شناس و پژوهشگر شعر بود. 
با اينكه كابلي در چندين حــوزه فعال بود، اگر 
بخواهيم دغدغه اصلي او را كه عمده فعاليتش را 
شكل مي داد مشخص كنيم، بي شك بايد روي 
اصالح شيوه رسم الخط فارسي انگشت بگذاريم. 
كوشش هاي كابلي در زمينه اصالح خط فارسي 
به مرداد 1371 برمي گردد كه او با انتشار مقاله 
»فراخوان بــه فارسي نويســان و پيش نهاد به 
تاجيكان« در  شــماره 72 مجلــه »آدينه« به 
تفصيل به تشريح نارسايي ها و مشكالت موجود 
در شيوه نگارش خط فارســي پرداخت. احمد 
شاملو كه با كابلي دوستي داشت، امكان انتشار 
اين مقاله را در نشريه »آدينه« فراهم كرد. كابلي 
در اين مقاله پيشــنهاد داده بود شورايي براي 
رسيدگي به مشكالت شيوه نگارش خط فارسي 
و حل اين مشكالت تشكيل شود. چاپ اين مقاله 
در كنار مقالــه ي ديگري از محمــد صنعتي با 
عنوان »دشواري هاي زبان فارسي با كامپيوتر« 
بازخوردهاي فراواني داشــت كــه در نهايت به 
تشكيل »شوراي بازنگري در شيوه نگارش و خط 
فارسي« منجر شد. شــورا در كل چند نشست 
ترتيب داد و در اين نشست ها كابلي، محمدرضا 
باطني، علي محمد حق شناس، محمد صنعتي، 
كاظم كردواني، هوشــنگ گلشيري و چند نفر 
ديگر حضور داشتند. شاملو هم كه به دليل وضع 
نامساعد سالمتش امكان حضور در جلسات را 
نداشــت، در جريان بحث ها و گفت وگوها قرار 
مي گرفت. با تعطيلي مجله آدينه، فعاليت اين 
شورا رســما متوقف شــد اما برخي اعضاي آن 
همچون احمد شــاملو از برخي پيشنهادهاي 
اين شورا براي ويرايش و انتشار مجدد آثارشان 

استفاده كردند.   
اصالح خط فارســي دغدغه كابلي باقي ماند و 
كوشيد با استفاده از فناوري هاي روز به ايده هاي 
خود در اين زمينه جامه عمل بپوشاند. به همين 
دليل امسال وب سايت »فارسي خط« را راه اندازي 
كرد تا ايده دور و دراز خــود را براي اصالح خط 
فارســي همچنان پي بگيرد. مقالــه اصلي اين 

وب سايت نوشته اي به قلم خود كابلي با عنوان 
»فراخوان براي يك خطِ ّ ُكَمكي« است كه بخش 
»درآمد« آن را براي آشنايي بيشتر با انديشه او در 
خصوص اصالح خط فارسي در اينجا مي آوريم: 
»پس از ساِل1371 و انتشــاِر مقاله » فراخوان 
به فارسي نويســان و پيش نهاد به تاجيكان« در 
شماره ي 72ي مجله ي »آدينه« كه وسيله يي 
شد براي رســاندِن پياِم »بي فاصله نويسي« به 
فارسي نويسان، پِيوســته ذهِن من دنباِل راهي 
براي رسيدن به يك خطّ ِ مصِوت نويس بوده است. 
چندي پيش كه موضوِع خطّ ِ فارسي در دومين 
شماره ي مجله ي فرهنگ امروز مطرح شد ديدم 
كه ميان گيِن نظراِت مطرح شده ي صاحب نظران 
درباره ي خّط، با آن خطّ ِ مصِوت نويسي كه من 
معتقدم بايد، با كم ترين تغييــر، از دِل الف  باي 
كنوني  برآيد، هم خوان اســت؛ ازهمين رو برآن 
شدم كه روِش پيش نهادي ي خود در اين باره را با 
انتشارِ اينِترنِتي به داوري ي همه ي فارسي زبانان 
در سراســِر جهان بگذارم. راه اندازي ي سايِت 
farsikhat.com  به همين منظور اســت. اين 
نه يك طرِح نهايي، كه فقط گامي آغازين است 
در يك جست وجوي همه گاني براي يافتِن يك 
راه.« بايد افسوس خورد ذهني كه در 82سالگي 
چنين دغدغه مند و قبراق بــه انجام چنان كار 
سترگي اميد داشــت، ديگر درخشش ندارد و 
جهان را ترك گفته است. با اين حال كساني كه 
به حركت در مسير كابلي عالقه مندند مي توانند 
از آثار و نوشته هاي او براي تكميل كار ناتمامش 

بهره ببرند.  
محمدرضا باطني، استاد زبان شناسي كه يكي 
از حاضران در جلسات شوراي بازنگري در شيوه 
نگارش و خط فارسي بوده، در پيامي به مناسبت 

درگذشت ايرج كابلي نوشت: »كابلي يك ستاره 
بود، ســتاره اي كه خوش درخشيد ولي »دولت 
مستعجل« بود. مرگ زودهنگام كابلي به غروب 
شتاب زده ستاره اي درخشان مي ماند. پرتوي كه 
در طول حياتش از او ساطع مي شد، گره بسياري 
از ندانسته ها را بر ما گشــود. او عاشق گذشته و 
حال زبان و خط فارسي بود. همين چندي پيش 
بود كه براي اصالح خط فارسي فراخوان داده بود، 
و نيز همين چندي پيش بود كه كتاب سترگ و 
گران سنگ »دســتور جامع زبان اوستا« را )در 
انتشارات فرهنگ معاصر( منتشر كرد كه گمان 
نمي كنم تا سال هاي سال نظيري پيدا كند. كابلي 
در وزن شعر فارسي ايده هاي درخشان داشت. او 
به فناوري جديد احاطه داشت و از آن براي نشر 
نظرات خود استفاده مي كرد. ايرج كابلي گذشته 
از جنبه هاي علمي، انساني پارسا و وفادار بود. از 
اركان اصلي كانون نويسندگان به شمار مي رفت 
و در دوستي ثابت قدم و قابل اعتماد بود. افسوس 
كه در رفتن شتاب كرد. اگر اندكي بيشتر درنگ 
كرده بود او را در اين ســفر همراهي مي كردم. 
اكنون هم به اين دلخوش ام كــه به زودي به او 
خواهم پيوست. درگذشت ايرج كابلي را كه به 
مانند غروب كردن يك ســتاره است به جامعه 
علمي ايران، كانون نويســندگان، دوســتان و 

خانواده محترم او تسليت مي گويم.« 
»درست نويسي  خط فارســي«، »دستور جامع 
زبــان اوســتا«، »راه نظم بنــدي«، »عليرضا 
اسپهبد: برگزيده  نقاشــي ها 1376 – 1350«، 
»وزن شناســي  و عروض«،  »كشف  خزرستان«  
نوشته گوميليوف ، لي  يف  نيكااليويچ  و »رمان 
منظوم يوگني اونه گين« نوشــته آلكســاندر 
پوشكين از تاليفات و ترجمه هاي به يادگار مانده 

از ايرج كابلي هستند.

محمدرضا باطني، استاد زبان شناسي 
كه يكي از حاضران در جلسات شوراي 
بازنگري در شيوه نگارش و خط فارسي 
بوده، در پيامي به مناسبت درگذشت 
ايرج كابلي نوشت: كابلي يك ستاره بود، 
ستاره اي كه خوش درخشيد ولي دولت 

مستعجل بود

ايرج كابلي سال ها براي اصالح شيوه نگارش خط فارسي تالش كرد
الفباييکهبهآخرنرسيد

مرتضيکاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

 طي ســال هاي گذشته 
گزارش هاي مختلفي در گزارش

رســانه ها و انديشكده ها 
درباره نقش هند در استراتژي بلندمدت 
آمريكا بــراي مقابلــه با نفــوذ چين، 
مخصوصا در ســطح منطقه خاورميانه 
منتشر شده اســت. بدون شك بخش 
عمده اي از اين چشــم انداز به موقعيت 
اقتصــادي هنــد و افزايــش مصــرف 
انرژي هــاي نفــت و گاز در صنايع اين 
كشــور برمي گردد. پايــگاه اينترنتي 
اويل پــرس در آخرين گــزارش خود با 
اشاره به اين موضوع مي نويسد: هند تا 
سال2040 به نخســتين مصرف كننده 
نفت و گاز در جهان تبديل شده و در اين 
بازار از چين پيش خواهد افتاد. مصرف 
نفت هند هم اكنون نزديك به 5ميليون 
بشكه در روز ارزيابي مي شود؛ رقمي كه 
تا سال2040 به حدود روزانه 9ميليون 
بشكه خواهد رســيد. همچنين مصرف 
گاز هند نيز با گذشت 20سال تا 3برابر 
افزايش مي يابد. هم اكنون 75درصد از 
خريد نفت و گاز هند از كشورهاي حوزه 
خليج فارس صورت مي گيرد؛ جالب آنكه 
اين رقم نيز با گذشــت زمان به بيش از 
90درصد افزايش خواهد يافت. به عبارت 
ديگر مي تــوان گفت هنــد طي 2دهه 
آينده بــه مهم ترين خريــدار انرژي در 
منطقــه خليج فارس تبديل مي شــود؛ 
موقعيتي استثنائي كه اكنون در اختيار 

چين است.

اولويت؛ جلوگيري از نفوذ اقتصادي 
چين

جيك ســاليوان، مشــاور امنيت ملي 
رئيس جمهــور آمريــكا، در يكــي از 
نخســتين ســخنراني هاي خود پس 
از انتصــاب به ســمت جديــد گفت: 
عادي ســازي  روابط كشورهاي عربي با 
اســرائيل بخش مطلوب سياست هاي 
ترامــپ در خاورميانــه بــوده كه در 
ســال هاي پيش رو با جديت بيشتري 
دنبــال خواهــد شــد. او در تشــريح 
نتايج اين سياســت مي گويــد: با ورود 
سرمايه هاي عربي به اسرائيل، مي توان 
از نفوذ رو به رشــد چين در اســرائيل 
جلوگيري كرد. شايد يكي از نخستين 
نتايج اين سياســت، رقابت شــركت 
بنادر دوبي با چين بر ســر اجاره بندر 
حيفا باشــد. طي ســال هاي گذشته 
نگراني هــاي گســترده اي در آمريكا و 
اروپا نسبت به ســيطره چين بر بنادر 
و نقاط استراژيك اســرائيل در جريان 
سياســت هاي خصوصي ســازي  شكل 

 آمريكا با تقويت حضور هند در خاورميانه
 به دنبال مهار سياست هاي چين در اين منطقه است 

سد هند در مسير جاده ابريشم

روزنامه دولتي چايناديلي، در گزارشي نوشته 
كه با توجه به شــيوه ويروس كرونا در جهان، 
كمك به دولت هاي در حال توسعه براي مقابله 
با اين ويروس و همچنيــن كمك به برنامه هاي 
واكسيناسيون اين كشــورها در كانون توجه 
برنامه توســعه همكاري هاي بين المللي پكن 
قرار گرفته اســت. بر اين اساس، چين در حال 
ارسال محموله هاي واكسن به كشورهاي نيازمند 
به خصوص كشورهاي آفريقايي است. واكسن هاي 

چيني تاكنون به 14كشور ارسال شده است. 

روزنامه هيوستون كرونيكل ]آمريكا[

روزنامه چايناديلي ]چين[

تد كروز به تگزاس بازگشت

كرونا محور كمك هاي خارجي چين

هيوستون كرونيكل كه پرتيراژترين روزنامه ايالت 
تگزاس در جنوب آمريكاست، با انتشار تصويري 
از تد كروز در فرودگاه نوشت كه او به خانه اش در 
تگزاس بازگشته است. هفته گذشته، خبر سفر 
اين ســناتور جمهوريخواه از سرماي كم سابقه 
تگزاس به يكي از مناطق توريســتي و خوش  
آب و هواي مكزيك، جنجال بســيار به پا كرد و 
باعث مطرح شدن انتقادهاي بسيار در شبكه هاي 
اجتماعي شد. منتقدان كروز گفته اند در شرايطي 
كه سرما و توفان كم سابقه در تگزاس، باعث قطع 
آب  و برق ميليون ها نفر شده، كروز ترجيح داده 
به جاي ماندن و كمك به مديريت بحران، از آن 

فرار كند. 

جهان نما

كرونا، محور نشست 7كشور صنعتي جهان

كرونــا همچــون تمــام 
روزهاي يك سال گذشته، 
ديــروز هم در نشســت 
ساالنه سران كشورهاي صنعتي جهان موسوم به »گروه7«، كليدواژه 
اصلي مباحث بود؛ نشستي كه در سايه محدوديت هاي ناشي از شيوع 
كرونا براي نخستين بار در تاريخ 50ســاله اين گروه به صورت مجازي 
برگزار شد. كرونا تا به اينجا ضربه مهلكي به اقتصاد جهاني زده، زندگي 
ميلياردها نفر را مختل كرده و جان بيش از 2ميليون و400هزار انسان 
را گرفته اســت. بحران به مرحله رقابت بر سر واكسن و واكسيناسيون 
عمومي رسيده و سردرگمي دولت ها براي تامين واكسن، بيش از پيش 
عيان شده است. كشورهاي ثروتمند برنده اين رقابت هستند و فقيرترها 
همچون گذشته بازنده. 7كشوري كه ديروز در نشست گروه7 گرد هم 
آمدند، همان هايي هستند كه بيشترين سهم از واكسن خريداري شده 
در جهان را به خود اختصاص داده اند. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
ملل هفته گذشته از »توزيع به شدت نامتوازن و ناعادالنه« واكسن كرونا 
انتقاد كرد و گفت كه 75درصد از كل واكسيناســيون كرونا در جهان، 

فقط در 10كشور انجام شده است.
برخي كشورها مثل انگليس و كانادا به ميزان بيش از 2برابر جمعيت 
كشورشــان واكســن ســفارش داده اند. اين در شــرايطي است كه 
كارشناسان سازمان بهداشــت جهاني بارها هشــدار داده اند كه اگر 
واكسن به شكل عادالنه تري تقسيم نشود، مهار ويروس كرونا ممكن 
است سال ها طول بكشد. همين هشــدارها باعث شده تا كشورهاي 
ثروتمند اكنون قدري به خود آيند. بوريس جانســون، نخســت وزير 
انگليس، كه كشــورش رئيس دوره اي گروه7 است، در نشست ديروز 
اعالم كرد بخش زيادي از واكســن مازاد اين كشــور را به كشورهاي 
فقير اهدا خواهد كرد. انگليس بيش از 400ميليون دوز از انواع مختلف 
واكسن سفارش داده كه پس از واكسينه شدن تمام بزرگساالن در اين 
كشور، ميزان زيادي از آن بالاستفاده باقي خواهد ماند. براي جانسون، 
نشست گروه7 نخستين نشست بين المللي مهم بعد از خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا و بحران هاي مربوط به آن است كه مي تواند به ترميم 
وجهه انگليســي ها در سياســت بين الملل كمك كند. نخست وزير 
انگليس براي آنكه نشان دهد خروج كشورش از سازوكار اتحاديه اروپا 
به معناي مخالفت با چندجانبه گرايي در نظامي بين المللي نيســت، 
پيشنهاد ديگري نيز براي سران كشورهاي گروه7 داشت. او پيشنهاد 
داد كشــورها در يك توافق بين المللي در كنار هم قــرار گيرند تا در 
صورت جهان گيرشدن يك ويروس ديگر، ظرف 100روز واكسن مربوط 
را توليد كنند تا مانع وقوع بحراني شبيه به بحران كرونا شوند. امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه، در نشست ديروز يكي از حاميان اصلي 
ارسال واكسن از سوي كشــورهاي ثروتمند براي كشورهاي نيازمند 
بود. هرچه باشد كشورهاي عضو گروه7 يعني آمريكا، انگليس، فرانسه، 
آلمان، ايتاليا، كانادا و ژاپن نيمي از توليــد ناخالص داخلي جهان كه 
معادل رقمي در حدود 40تريليون دالر است را در اختيار دارند. مكرون 
از كشــورهاي اروپايي و آمريكا خواســت تا حداقل 5درصد از مقدار 

واكسني را كه در اختيار دارند به كشورهاي در حال توسعه بفرستند.
در ميان ســران كشــورهاي عضو گروه7، ماريو دراگي، نخست وزير 
ايتاليا و جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، چهره هاي جديد نشســت 
ســران بودند. پس از 4ســال حضور پرحاشــيه دونالــد ترامپ در 
نشست هاي گروه 7، حضور بايدن اتفاقي خوشايندتر به شمار مي رفت. 
رئيس جمهور جديد آمريكا اعالم كرد 2ميليارد دالر به برنامه جهاني 
توليد و توزيع واكســن كرونا)كواكس( كه زير نظر سازمان بهداشت 
جهاني فعاليت مي كند كمك خواهد كرد. اين در حالي است كه دونالد 
ترامپ ضمن خروج از اين ســازمان اعالم كرده بود كه هيچ كمكي 
براي توليد واكسن به برنامه كواكس نخواهد كرد. انگليس هم تاكنون 
حدود 770ميليون دالر به اين برنامه كمك كرده است. براي بايدن اما 
غير از كرونا، مسئله چين همچنان مهم ترين مسئله سياست خارجي 
است و به همين دليل ديروز او از فرصت نشست گروه7 استفاده كرد 
تا در مورد »سياست هاي مخرب« اقتصادي اين كشور هشدار دهد. 
او پيش از اين گفته بود كه آمريكا سياست مهار دولت ترامپ در قبال 
چين را ادامه خواهد داد. او تأكيد كرد كه چين را همچنان مهم ترين 

رقيب آمريكا مي داند.

د.
كن

مي 
ت 

قاب
ن ر

چي
 با 

س
فار

يج 
خل

ي 
ها

ور
ش

ز ك
ي ا

رژ
ت ان

ردا
ش وا

زاي
ه اف

سط
ه وا

د ب
هن

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

گرفتــه بــود. در مقابل اســرائيل نيز 
با صادرات ارزان قيمــت تكنولوژي به 
كشــورهاي عربي مي توانــد به رقيبي 
براي يكه تازي هاي چين در اين عرصه 
تبديل شود. اما براي همه روشن است 
كه نقش اصلي در استراتژي بلندمدت 
آمريكا بــراي مقابله با نفــوذ اقتصادي 
چين، برعهده هند قرار دارد؛ كشوري با 
جمعيت باال و صنايع بزرگ كه مي تواند 
خأل چيــن را در تمــام عرصه ها براي 
كشورهاي عربي پر كند؛ از خريد نفت 
و گاز گرفته تا نيروي كار و صادرات انبوه 
كاال. در ايــن زمينه بايد توجه داشــت 
كه مهم تريــن عامل نفــوذ اقتصادي 
چين در خليج فارس، خريد گســترده 
نفت و گاز از كشــورهاي عربي و ايران 
بوده اســت؛ خريدهايي كه در ازاي آن 
عالوه بر پول، صادرات كاال و خدمات نيز 
صورت مي گيرد. روزنامه العربي الجديد 
با اشــاره به اين گزارش ها مي نويســد: 
آمريكا به كشــوري قدرتمند و با منابع 
طبيعي محدود نياز دارد كه قادر باشد 
با وجود افزايش قيمت انرژي به ســير 
صعودي خريدهاي خود از كشــورهاي 
توليدكننــده نفــت و گاز ادامه دهد. 
ازجمله عواملي كه نشان مي دهد هند 
نقش آفريني در ايــن چارچوب را آغاز 
كرده، تشــديد تنش هاي مرزي ميان 

اين كشور با چين است.

امتيازهاي ويژه هند براي ابوظبي
هر كشــور نفت خيزي كــه حضور در 
اردوگاه آمريكا و هنــد در برابر چين را 
انتخاب كند از امتيازات اقتصادي ويژه اي 
برخوردار خواهد بود. يكــي از بهترين 
نمونه ها براي بررســي اين سياســت، 
شيوه تعامل هند با ادنوك)شركت ملي 
نفت ابوظبي( است. ادنوك بزرگ ترين 
توليدكننده نفت در امارات و ســومين 
شركت توليدكننده در سازمان اوپك به 
شمار مي آيد. توليد اين شركت، روزانه 
4ميليون بشكه نفت خام است؛ رقمي كه 

بايد تا سال2030 به 5ميليون بشكه در 
روز افزايش يابد. سلطان الجابر، رئيس 
اجرايي ادنوك مي گويــد: قراردادهاي 
ويژه تجــاري با هند، نقــش مهمي در 
توسعه اين شــركت و افزايش ظرفيت 

توليدي آن داشته است.
دولت هند در تصميمي نادر به شركت 
ادنــوك اجــازه داده از ذخايــر نفت 
اســتراتژيك مانگالور در اين كشــور، 
صادرات داشــته باشــد. پيــش از اين 
كشــورهايي نظير ژاپن يــا كره جنوبي 
به توليدكنندگان نفت اجازه مي دادند 
نفتي كه در اين كشورها ذخيره كرده اند 
را براي تنظيم بازارهــاي خود مجددا 
صادر كنند. حاال هند براي نخستين بار 
اين مجوز استثنائي را در اختيار شركت 
نفت ابوظبي قرار داده است. ادنوك طي 
نزديك به يك سال گذشــته با استفاده 
از كشــتي هايي كه با پرچم كشورهاي 
ديگر تردد مي كنند، نفت ذخيره شــده 
در مانگالور هند را به مقاصد ثانويه صادر 

و سود قابل توجهي كسب كرده است.
البته امتيازهاي هند براي ابوظبي محدود 
به اين نيســت؛ روزنامه االتحاد امارات 
چندي پيش از احتمال موفقيت ادنوك 
در خريد بخش عمده ســهام پااليشگاه 
نفت بهارات در هند خبر داد. بهارات يكي 
از مهم ترين پااليشــگاه هاي هند است 
كه به زودي در چارچوب سياســت هاي 

خصوصي سازي  به مزايده گذاشته خواهد 
شد. اين پااليشگاه متقاضيان بزرگي در 
آمريكا، اروپا و آسيا دارد و موفقيت يك 
شــركت اماراتي در خريد بخش عمده 
سهام آن، بدون حمايت هاي دولت هند 
ممكن نيســت. دارمندرا برادهان، وزير 
انرژي هند سال گذشته در جريان سفر 
3روزه بــه ابوظبي گفت: امــارات نقش 
مهمي در چشم اندازهاي اقتصادي هند 
ايفا مي كنــد و با توجه به روابط بســيار 
خوب ميان 2كشــور، مي توانيم شــاهد 
افزايش اين نقش طي ســال هاي آينده 
نيز باشيم. در جريان اين ســفر، امتياز 
توســعه ميدان نفتي زاكوم در سواحل 
ابوظبي به كنسرســيوم هند اختصاص 
يافت. اگرچه هم اكنون، امارات پيشــتاز 
روابط اقتصادي با هند در ميان كشورهاي 
عربي خليج فارس است اما انتظار مي رود 
طي سال هاي آينده و با فشارهاي آمريكا، 
كشــورهاي كويت، عربستان سعودي، 
بحرين، عمــان و حتي قطــر نيز ورود 
جدي تري به اين ائتالف داشــته باشند. 
اگرچه در مقابــل نبايد فراموش كرد كه 
چين نيز براي رقابت بــا ائتالف آمريكا-
هند، امتيازات مهمي را براي كشورهاي 
توليدكننده نفت و گاز در خليج فارس در 
نظر گرفته اســت؛ امتيازاتي كه رقابت 
اقتصادي در اين منطقه را بسيار پيچيده 

خواهد كرد.

رقابت بر سر ايران
به موازات تالش هــاي هند و چين براي 
ســيطره بر بازارهاي انــرژي در جهان 
عرب، رقابت اين 2قدرت اقتصادي بر سر 
ايران نيز طي سال هاي گذشته چشمگير 
بوده است. هند بيش از ديگر كشورها، 
از معافيت هاي آمريكا در دوران ترامپ 
براي خريد نفت ايران اســتفاده كرده و 
يكي از اصلي ترين مشتريان انرژي ايران 
طي سال هاي گذشته بوده است. از سوي 
ديگر، اين كشور موفق شد بارها از دولت 
ترامپ براي سرمايه گذاري هاي خود در 
جنوب شرق ايران، يعني در بندر چابهار، 
معافيت هــا خاص دريافــت كند و اين 
رويه تا پايان دولت ترامپ ادامه داشت. 
اهميت چابهــار در موقعيت جغرافيايي 
و نزديكي آن به گوادر پاكســتان نهفته 
است؛ بندري كه طي ســال هاي آينده 
به پايگاهــي كليدي در مســير جاده 
ابريشم چين تبديل خواهد شد. توسعه 
روابط اقتصادي هند با ايران، بخشــي 
از استراتژي آمريكا براي مقابله با نفوذ 
چين در منطقه خاورميانه تلقي مي شود. 
بايد ديد در ســايه كاهش فشــارهاي 
اقتصادي و لغــو احتمالي تحريم ها، چه 
مســيري پيش روي تهــران و دهلي نو 

قرار دارد.

اگرچــه هم اكنــون، امارات 
پيشــتاز روابط اقتصــادي با 
هند در ميان كشورهاي عربي 
خليج فارس اســت اما انتظار 
مي رود طي سال هاي آينده و 
با فشارهاي آمريكا، كشورهاي 
كويــت، عربستان ســعودي، 
بحرين، عمان و حتي قطر نيز 
ورود جدي تري به اين ائتالف 

داشته باشند
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گروه واژه گزيني فرهنگســتان زبان و ادب فارسي به 
مناسبت ســالروز درگذشــت عبدالكريم قريب، پدر 
زمين شناسي ايران در توضيحي از نحوه ساخت واژه 
»يخچال طبيعي« و برخــي واژه هاي مرتبط با آن در 
صفحه مجازي اختصاصي اش در فرهنگستان با عنوان 
»چشم و چراغ« نوشت: حتما واژه »يخچال طبيعي« 

را ديده يا شــنيده ايد. اين واژه براي تــوده بزرگي از 
يخ به كار مي رود كه روي خشــكي تشكيل مي شود 
و به پاييِن شــيب مي  خزد. اما ايــن اصطالِح مركب، 
امكان ســاخت صورت هاي تركيبي و اشتقاقي ديگر 
را ضعيف مي كند و زمين شناســان فارسي زبان مايل 
بوده انــد از واژه ديگــري براي اين مفهوم اســتفاده 

 كنند. ازاين رو، با كمك واژه گزينان، از پسوند كثرت 
»ســار/ زار« اســتفاده و معادل »يخســار« ساخته 
شده است. به اين ترتيب، متخصصان زمين شناسي، 
براي تشــكيل و پيشــروي يا پسروي يخســارها، از 
اصطالح »يخساِرش« اســتفاده مي كنند و فرسايش 

ناشي از آنها را »فرسايش يخساري« مي نامند.

امان از يخسارش

»درباره الی« نقش يك جوان نيمه مــدرن و از فرنگ فاطمه عباسی شهاب حســينی كارش را بلد اســت، چه وقتی توی 
برگشته را بازی می كرد با آن ديالوگ ماندگار كه در اوج درماندگی می گفت: »سپيده تو 
چيكار كردی؟« چه وقتی توی »جدايی نادر از سيمين« نقش يك مرد سنتی عصبی و 
بيچاره را بازی می كرد و توی دادگاه به پيمان معادی با عجز و ســرخوردگی و تحقير 
می گفت: »تو مردی؟!« فرقی نمی كند، شهاب حسينی حتی اگر در شبكه چهار و ساعت 
2 نيمه شب هم برنامه داشته باشد ، باز هم بلد است آدم های زيادی را برای ديدن برنامه 
بيدار نگه دارد. اما ستاره سينمای ايران همانقدر كه طرفدار دارد، اين روزها منتقدانی 
پيدا كرده كه نه از اجرايش در برنامه همرفيق و حرف هايش درباره سريال شهرزاد دل 
خوشی دارند و نه از واكسن زدنش در آمريكا خوششان آمده. ويدئويی كه چند روز پيش 
در فضای مجازی منتشر شد و نشان می داد كه حسينی برای زدن واكسن كرونا به آمريكا 
رفته، به مذاق خيلی ها خوش نيامد و حرف و حديث هايی را به دنبال داشت. عده ای پای 
وطن پرستی را پيش می كشند و بعضی از پول های بادآورده می گويند كه اين بازيگر برای 
واكسن زدن در آمريكا خرج كرده. اما شهاب حسينی جزء معدود هنرمندانی است كه 
می داند كجا ايستاده و نسبتش با مردم و حتی حاكميت و مسائل سياسی را حفظ كرده 
است. اين بازيگر بين المللی بعد از دريافت جايزه بهترين بازيگری جشنواره كن 2016 
در دولت باراک اوباما توانســت گرين كارت آمريكا را دريافت كند و مدت هاست كه با 
تاسيس يك شركت فيلم سازی با همكاری »كوروش آهاری« كارگردان و »الكس بريتو« 
تهيه كننده در آمريكا ، به اين كشور مهاجرت كرده است. اين روزها كه اغلب مردم آمريكا 
طبق قانون برای زدن واكسن كرونا رفته اند توی صف ، شهاب حسينی نيز از اين قاعده 
 مستثنا نبوده و برخالف نظر منتقدان، پول نمی تواند نقشی در اين زمينه داشته باشد. 
تنها انتقادی كه می توان به اين بازيگر داشت، ماسك او و تصوير روی آن است. برخی 
كاربران شــبكه های اجتماعی ادعا كرده اند تصوير روی ماسك حسينی نماد نوعی 
ماده مخدر گياهی است. عده ای اعتقاد دارند كه اين فقط يك ماسك معمولی است 
و شهاب حســينی هيچ منظوری از استفاده آن نداشته اســت، اما عده ای ديگر از 
كاربران فضای مجازی معتقدند اين چهره مشهور برای استفاده از اين ماسك بايد 
دقت بيشــتری می كرد، چرا كه برخی از جوان ها از او الگوبرداری می كنند. البته 
شهاب حسينی تاكنون هيچ واكنشی به ويدئو و عكس های منتشر شده نشان نداده 

و بايد ديد اين بار انتخاب اين بازيگر چيست ؛ توضيح يا سكوت.

شمعی در باد

سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: سرعت 

انتشار ویروس كرونا 
در شرایط بلند صحبت 
كردن افراد مبتال به این 
بیماری تا ۵۰برابر بیشتر 
از زمانی است كه فرد 

سكوت می كند.

50 
برابر

اطالعات شركت كنترل 
كیفیت هوای تهران نشان 
می دهد كه طی بهمن ماه 

امسال كیفیت هوا در 
پایتخت طی ۱۹روز در 

شرایط قابل قبول و طی 
۱۱روز به دلیل افزایش 

غلظت ذرات معلق كمتر 
از 2.۵میكرون در شرایط 

ناسالم قرار داشت.
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اداره كل محیط زیست 
استان قم از تلف شدن و 
معدوم كردن 6۹2پرنده 
وحشی ارزشمند در باغ 
پرندگان بر اثر شیوع 
آنفلوآنزای پرندگان،  

خبرداد.
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
بهترين اخالق، آن است كه تو را به كارهاي 

نيك وادارد.
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در سومين نشســت بخش پژوهش 
سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر 
كه با موضوع »سيستم هاي آموزش 
نوين موسيقي در جهان« برگزار شد، 
نادر مشايخي مطالبي را درباره نحوه 
صحيح آموزش موســيقي بيان كرد. 
اين آهنگســاز و رهبر اركستر گفت: 
اشــتباه بزرگي كه االن در همه جاي 
دنيا وجود دارد، اين است كه موسيقي 
دانشگاهي شــده اســت. موسيقي 
يــك پديــده دانشــگاهي و توليد 
انبوه نيســت. از هارموني فست فود 
آن را درســت كرده اند؛ يعني دارند 
 ســعي مي كنند توليد انبــوه ايجاد 

كنند.

بهروز شعيبي پنجمين فيلم سينمايي 
خود بــا نام »بــدون قــرار قبلي« را 
كليد زد. اين فيلم بــا نگاهي به يكي 
از داســتان هاي مصطفي مستور كه 
توســط فرهاد توحيدي به فيلمنامه 
بدل شده ساخته مي شــود. شعيبي 
پيش از اين روز بلوا را ساخته بود كه 
هنوز بــه نمايش عمومــي درنيامده 

است.

 روز بلوا
بدون قرار قبلي

 فست فود 
با هارموني!

اسب ها
اسب ها از کنار يکديگر

و از كنار هــم می گذريــم؛ يادی-چيزی از محمود دولت آبادی اين هم زنده بودِی ماست. به يكديگر می رسيم 
خودمان در ديگری باقی می گذاريم يا باقی نمی گذاريم و هر كدام به محض گذر 
از كنار شانه ی هم در پاشنه ی پای ديگری گم می شويم؛ چه اهميتی دارد! اين 
 هم زنده بودِی ماســت. به يكديگــر می رســيم و از كنار هــم می گذريم. 
يادی-چيزی از خودمان در ديگری باقی می گذاريم يا باقی نمی گذاريم و هر كدام 
به محض گذر از كنار شانه ی هم در پاشــنه ی پای ديگری گم می شويم؛ چه 

اهميتی دارد! يادی-چيزی از خودمان در ديگری باقی می گذاريم .

میبینم
آنشکفتِنشادیرا

پروازِبلنِدآدمیزادیرا
آنجشِنبزرِگروزِآزادیرا.

کیوان
خندانبهسایهمیگوید:

دیدی؟
بهتومیگفتم!

آری.
توهمیشهراستمیگفتی.

میبینم.

میبینم.

ه.ا.سايه

اينها چرا اينطوري اند؟
1- آقاي افخمي! خيلي صبر كردم تا شــكل و شــمايل صفحه  آخر روزنامه 
همشهري عوض شود و توي همين شــماره اول فرم جديد، چيزي كه خيلي 
روز است گلويم را گرفته، بگويم. خيلي صبر كردم كه در فضاي مجازي چيزي 
ننويسم كه وقتي خواستم اصل مطلب را بگويم، مدام ارجاعش ندهم به گذشته. 
آقاي افخمي اين چند سطر را صرفا براي شــما مي نويسم. نمي دانم گوشتان 
بدهكار اين حرف ها هست يا نه؟ نمي دانم منطق عاقله مردي كه سن و سالي 
دارد و حاال وقتش رسيده كه حرف هاي پخته بزند را داريد يا نه؟ نمي دانم اصال 
اين حرف هايي كه چند وقت پيش در جشنواره فجر راجع به ماسك نزدن گفتيد 
را از سر آگاهي گفتيد يا خواستيد يك چيزي بگوييد كه چيزي گفته باشيد و 
تمام؟! هر چه هست اما شما را دعوت مي كنم به مطالعه، به خواندن اخبار، شما 
را دعوت مي كنم به تماشاي زجر مردم براي از دست دادن عزيزانشان. اصال همه 
اينها به كنار، مگر شما فيلمساز تابع واليت نيستيد؟ مگر به اين موضوع افتخار 
نمي كرديد؟ از شما مي خواهم كه بيانات ايشان را الاقل آويزه گوشتان كنيد. 
راستي شما در كجاي دايره خير و صالح براي مردم ايستاده ايد كه اين حرف ها 
را زديد؟ اصال شما از كدام منظر به همكاران و هم صنفي هايتان نگاه مي كنيد كه 
به خودتان اجازه داديد ماسك از صورت برداريد و در ميان مردمي كه داغدار مرگ 
روزانه ده ها هموطن خود هستند، قدم بزنيد و به ريش كادر درمان بخنديد؟ اين 
حقير برايتان يك توصيه دارم. شــما مي توانيد با ساختن فيلم هاي خوب سر 
زبان ها بيفتيد نه با حرف هاي بي ســر و ته. ماجراهايي كه مدت هاست از اولي 

غافليد و به دومي دلبند.
2- حاال او كه بهروز افخمي بود و براي خودش نامي ميــان نام ها بلند كرده، 
بگذاريد كمي هم با شــما صحبت كنم آقا و خانم هــاي محترم برگزار كننده 
جشنواره  فيلم موج در كيش. با شما هستم معاون فرهنگيـ  اجتماعي سازمان 
منطقه  آزاد كيش. شمايي كه در اين روزهاي حساس استان هاي جنوبي ايران 
درست چند روز بعد از آنكه جشنواره فجر با كلي حرف و حديث تمام شد، حاال 
جشنواره تان را شــروع كرديد. مي دانيد داريد چه كار مي كنيد؟ خيال كرديد 
همين كه در خبرها بنويســيد با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي، خيال 
ما راحت مي شــود؟ نكند انتظار داريد كه برايتان سوت و دست بزنيم؟ نكند 
مي خواهيد اين رفتارتان را الگو كنيم براي جامعه؟ جامعه اي كه تا همين حاال 
سي وچند نفرشان براساس آمار وزارت بهداشت، كروناي انگليسي گرفته اند. 
اميدوارم اين جشنواره همانطور كه برگزار شدن و نشدنش براي كسي تفاوتي 
ندارد، برگزار شدنش به كسي آسيب نرساند، اما اگر رساند، نمي دانم چطور با 

خداي خود معامله مي كنيد؟

زندگي پديا
  ارمغان

نمايــش مجموعه شــخصي منيژه 
ميرعمادي از هنر امروز ايران

تا فروردين1400
موزه هنرهاي معاصر تهران: خيابان 
كارگر شمالي ضلع غربي پارک الله 

  جزر و مد
نمايشگاه انفرادي عكس، فيلم / ويدئو

تا چهارشنبه 20اسفند1399
گالري راه ابريشم: بلوار كشاورز، بين 
وصال شــيرازي و قدس، ساختمان 

تكنو آجر، پالک210
  والدين بدون گذشته

نمايشگاه گروهي حجم، چاپ دستي
تا سه شنبه 12اسفند1399

گالري دلگشا: خيابان مفتح جنوبي، 
خيابان سميه، نبش رامسر، پالک63

  صورتك ها
نمايشگاه انفرادي آنالين

تا سه شنبه 12 اسفند 1399
بازديد در سايت نگارخانه آريا

  متولد آشوب
نمايشگاه انفرادي

تا سه شنبه 12 اسفند 1399
گالــري اعتماد: ميــدان هفت تير، 
مفتح جنوبي، بن بســت شــيرودي 

پالک25

بوك مارك

مهربان باش باخودت

انجامش بده/تماشا

آدم ها يادشان می ماند
خاطره می سازیم.سید مرتضی توکلی وقتی با دیگران می خندیم، 
وقتی خاطره می سازیم، روابط مان با بقیه تقویت می شود؛ 
تجربه نشــان داده خنده از بهترین مالت ها برای بنای 

رابطه صمیمانه است.
از طرفی، خوشبختانه یا متاسفانه مردم به خاطرشان می ماند 

که دیگران چه احساسی در آنها ایجاد کرده اند. 
وقتی کسی شوخ است، به دیگران احساس خوبی می دهد. 
ما غالبا ترجیح می دهیم با کسانی که خوشحال و خوش خنده 

هستند، ارتباط  برقرار کنیم. 
اگر خنده را بگذارید تــوی برنامه  زندگی تان،آدم های 
اطرافتان به اشکال مختلف از شما قدردانی خواهند کرد. 

مطمئن باشید.
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چرا متوجه نيستيم؟
ديدي همشهري، ديدي آخر هم جواب داد اين صبر ؟  ديدي شما مدام ضد حال مي زدي و مي گفتي كه حاال سیدمحمدحسین هاشمي
حاالها ممكن نيست و نمي شود، اما شد؟ حاال برو خدا را شكر كن كه دير شد، ولي شد. 
اما بيا صادقانه حرف بزنيم. وسط اين خبرهاي خوب وارد شدن واكسن خارجي و جواب 
دادن واكسن ايراني، دلم بدجور گرفته است. دلم براي بعضي نفرات بدجور مي سوزد. 
ناراحتم؛ خيلي ناراحت. ناراحت يك يك آن  مردان و زناني كه جزو كادر درمان بودند و 
قسمت شان نشد واكسن بزنند. آنها قسمت شــان اين بود كه كنار ما نمانند. ما چه 
كاره ايم كه در مقابل خواست خدا حرف بزنيم؛ حاال هم خدا را چه ديدي؛ البد آنجايي 
كه آنها حاال هستند، خيلي هم از اين دنياي درگير كروناي ما بهتر است. اما باور كن 
من بدجور ناراحت آن پرستاري هستم كه باردار بود و داشت در بخش كرونا كار مي كرد 
و خودش رفت و فرزندش ماند، عشق اش ماند، همه زندگي اش شد يك قاب عكس كه 
تصوير بوسه همسرش بود بر عكسش روي بنر تسليت. همين االن هم حواسمان پرت 
است. به آنها كه فكر نكرديم. همين حاال به رفقايشان هم فكر نمي كنيم. نگاه كن همين 
بي آر تي كه تويش نشسته ايم را. نگاه كن آن آقا را. او كه بيست و خرده اي سال بيشتر 
ندارد؛ همان كه ماسك نزده. تو آن موقع نبودي؛ توي ايستگاه قبلي؛ يك نفر عاقله مرد 
به او تذكر داد كه پسِر من چرا ماسك نزدي؟ يك جوري جواب داد كه ديگر هيچ كسي 
جرأت نمي كند دوباره تذكر بدهد. راستي همشهري! چرا ما انقدر بي فكر شديم؟ تو اين 
را بكن مشت نمونه خروار. تو اين را بكن يك از چند هزار؛ چند ميليون. همين مسئوالن 
وزارت بهداشت مگر نگفتند كه حاال حاالها خبري از تزريق واكسن به عموم مردم 
نيست. پس چرا اينها فكر مي كنند كه همه  چيز تمام شده. چرا فكر مي كنند روز شده 
شب تار؟ چرا فكر مي كنند باز شده در بسته؟ يكي نيست پيدا شود و به اين آدم ها 
چهار كلمه حرف حساب بزند؟ نيست كه بگويد دوباره شهرهاي نارنجي دارند زياد 
مي شوند؟ نيســت كه به اينها بگويد انگليســي اين ويروس لعنتي، خيلي بدتر از 
چيني اش است. يكي نيســت به اينها بگويد مرگ براي همسايه نيست. نگاه كنيد 

ميناوندها را؛ نگاه كنيد انصاريان ها را.

روشنفکری در خيابان

خبر آخر

 شب مجازی 
 »آندره ژيد و ايران«

ششــصد و يکمين شــب از 
شــب های بخارا به مناســبت 
هفتادمين ســالگرد درگذشت 
آنــدره ژيد به اين نويســنده 
فرانسوی اختصاص پيدا کرد. اين 
برنامه با همکاری بخش فرهنگی 
سفارت فرانســه، روز گذشته 
 به صورت مجازی برگزار شــد. 
در بين نويســندگان فرانسوی 
که متأثــر از ادبيات فارســی 
بودند، آنــدره ژيــد جايگاه 
خاصی دارد. در شــب »آندره 
ژيد و ايران« بعد از ســخنرانی 
فيليپ تيبو )ســفير فرانسه در 
تهران(، حامد فوالدوند)مترجم 
آثار نيچه( و محمد زيار)استاد 
ادبيات فرانسه( به تأثيرپذيری 
ايــن نويســنده از ادبيــات 
فارســی بــه ويــژه رباعيات 
خيــام پرداختنــد و جــواد 
فريد)مترجم اشعار فرانسوی( 
و گلنــار گلناريان)مترجــم( 
نيز دربــاره چند اثــر ديگر از 
 آندره ژيد تبــادل نظر کردند. 
شــب های بخارا نشستی برای 
بزرگداشــت بزرگان فرهنگ و 
هنر ايران و جهان است که مجله 

بخارا آن را  برگزار کرد.

عدد خبر

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

جهش توليد   شنبه 2 اسفند 1399  سال بيست و نهم   شماره 8164

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقــام فراهاني ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

گواياکيول: خبرنگار اكوادوری، 
هنگام پخش زنده توســط مردی 
مسلح مورد ســرقت قرار گرفت. 
اين خبرنگار ورزشــی بــه همراه 
تصويربردارش در مقابل استاديوم 
بزرگ شــهر گواياكيول مشــغول 
تهيه گزارش بودند كه مرد نقاب دار 
مســلح او را هدف قــرار داد و از او 
خواست گوشــي تلفن همراهش را 
به او بدهد. دزد سپس، فيلمبردار 
را نشانه گرفت و بنابراين خبرنگار 
به ناچار تلفن خود را به او داد. فيلم 
و عكس هاي اين ســرقت يكي از 

پربازديد ترين هاي اينترنت بود.

سرقت 
 مسلحانه 

در پخش زنده

درست شبيه همه مردمانی که گاهی نياز دارند به تغيير احواالت، ما هم بنا کرديم  به نو کردن آخر قصه تا شايد اين دگرگونی 
حالمان را بهتر کند. عکس: منا عادل اول آخر

جهان خبر
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