
آمارواكسيناسيوندراستانها
  خراسان رضوي، خوزستان و اصفهان ، پيشتاز واكسيناسيون و سمنان، فارس، خراسان جنوبي و تهران بدون آمار هستند

  2 شركت واردكننده كه مجوز دريافت كرده اند: منتظر لغو پيش خريد كشورهاي ديگر براي خريد واكسن هستيم

درنگ گاه هايي 
براي فراغت 
امسال  5ميدانگاه به فضاهاي 

شهري اضافه مي شود كه 
 آخرين نمونه آن 

پالزاي تجريش است

 افزايش بيكاري
در شمال تهران

گرچــه تهــران هم اكنــون يكي از 
بزرگ ترين شــهرهاي جهان است، 
اما در قياس با بســياري از شهرها و 
پايتخت هاي ديگر كشورها كه داراي 
قدمت و پيشــينه اي كهن  هستند، 
شهري جوان محســوب مي شود. به 
همين سبب توسعه شــهري و رشد 
جمعيت در تهران، به ويژه طي چند 
دهه اخير، سرعت و شتاب بيشتري 
به خود گرفته است.  صفحه8 را بخوانيد.

پالزاها، ميدانگاه هــا و پاتوق هاي 
محلي؛ عبارت هايي كه چند سالي 
است به گوش مان مي خورند. بعضي 
از اهالي محله ها از چنين فضاهاي 
بازي بهره مند شده اند؛ فضاهايي كه 
پيش تر تنها يــا محلي براي تخليه 
غيرقانوني نخالــه بودند يا بي دفاع 
به حال خود رها شده بودند يا مانند 
پايانه اتوبوســراني ضلــع جنوبي 
ميدان تجريش، هيچ ســنخيتي با 
فضاهاي پيراموني شــان نداشتند. 

صفحه3 را بخوانيد.
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پيام تسليت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت سردار حجازی

صفحه2

پالزا، درواقع همان فضاهاي جمعي 
در شهر هســتند كه مي توان در 
مورد آنها از كلمه فارســي پاتوق 
استفاده كرد كه براساس استاندارد 
جهاني بايد 30درصد سطح عمومي 
شهر را اشــغال كنند. به اين معنا، 
اگر در شهر 30درصد به ساختمان ها، 30درصد به بافت مسكوني 
و 30درصد به مباحث خدمات اختصاص داده مي شود حتما بايد 
30درصد هم فضاهاي آزاد يا همان پاتوق ها باشــند. نقش اين 
فضاها آن چنان با اهميت است كه مي توان گفت ادامه حيات شهر 
در سايه آنها امكان پذير است و از اين رو در شهر استاندارد چنين 
فضاهاي جمعي ديده مي شود كه به عنوان مثال مي توان از شهر 
كپنهاگ در دانمارك نام برد. اساســا اين فضاها به خاطر تمدد 
اعصاب شهروندان ايجاد مي شوند و جايي هستند كه شهروندان 
قول و قرارها و ساعات مالقات شان را در آنها مي گذارنند و مديران 
شهري هم با اجراي برنامه هاي متنوع، زمينه تأمالت اجتماعي 
مردم را فراهم مي كنند. ريه تنفسي در شــهر هم ويژگي ديگر 

فضاهاي جمعي در شهر است چراكه فشــارهاي شهري در آنها 
تخليه مي شود. زندگي شهري عموما به زندگي در فضاهاي بسته 
آپارتماني تبديل شده است و به همين دليل در قانون شهرسازي 
تخصيص چنين فضاهايي پيش بيني  شده و يك الزام به حساب 
مي آيد. شهرهاي ايران، به ويژه تهران كه همواره در برنامه ريزي 
شهري پيشرو اســت، بعد از 42ســال از موضوع پالزاها بسيار 
محروم باقي مانده اند و در اين دوره مديريت شهري اهميت اين 
مسئله مورد توجه قرار گرفته است. مديران شهري همواره روي 
ساختمان سازي ها تمركز داشته اند و براي 8 ساعت كار و 8 ساعت 
اســتراحت برنامه ريزي كرده اند. در اين راستا 8 ساعت سوم كه 
مربوط به فراغت است مغفول مانده و امروز تهران و اكثر شهرهاي 
كشــور با كمبود فضاهاي باز مواجهند. به جرأت مي توان گفت 
پيروز حناچي، شــهردار تهران، نخستين كســي است كه براي 
نخستين بار با فكر و تدبر، درخصوص 8 ساعت فراغت شهروندان 
برنامه ريزي كرده اســت. او دانش آموخته شهري است و دغدغه 
شهروندان را درك كرده و از اين رو، ايجاد فضاهاي عمومي در اين 
دوره مديريت شهري، اولويت داشته  است. هنر در طراحي شهري 
آزادسازي است؛ نه توده گذاري. مديري كه همواره در فكر افزايش 
توده بوده هيچ هنري نكرده است اما كسي كه در شرايط كنوني 
تهران، براي ايجاد فضاي آزاد و تنفسگاهي شهر و شهروندان قدم 
برداشته، داراي هنر و درايت است. هر چند هنوز براي رسيدن به 
شهر اســتاندارد و تحقق 30درصدي فضاي آزاد در شهر تهران 
فاصله زيادي داريم اما اتفاقات خوبي در حال شكل گيري است 
و كارهايي كه در اين زمينه انجام مي شــود قطعا به نفع شهر و 

شهروندان خواهد بود.

يادداشت
مهرداد مال عزيزي؛  معمار و شهرساز

 برنامه ريزي 
براي 8ساعت سوم

@hamshahrinews
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دستاورد 6 ماهه يک تفاهم آبی 
برآوردها نشان می دهد در صورتی که وزارت نيرو و شهرداری تهران به تفاهم نمی رسيدند

معادل ذخيره سد کرج در سال 1410 آب براي تامين نياز فضای سبز تهران الزم بود

4

مردميبودن
افتخارماست

كودتاعليهفوتبال

بررسي رابطه  ارتش و ملت 
 در 4 دهه  در گفت وگو با

امير سياري

  آنهايی كه عنوان می كنند 2سال 
خدمت بيهوده است، به نظر معنی 

امنيت را متوجه نيستند
  اعالم كرديم اگر در جايی نياز 
به بيمارستان صحرايی هم بود 

آماده هستيم برپا كنيم
  االن ۱00درصــد ظرفيــت 
بيمارستان های ارتش به كرونا 

اختصاص يافته است
  شــعار ما اين بــود پادگان ها 
امن  ترين محل هستند و تا امروز 

آن را ثابت كرده ايم
  با قــدرت می گوييــم كه در 
تامين نيازمندی های دفاعی مان 

خودكفا شده  ايم
  منافقيــن انحــالل ارتش را

 بــا شــعار ارتش بــدون طبقه 
توحيدی دنبال می كردند

  ارتش سپر دفاعی انقالب بود

غول های فوتبال در اروپا با سوپرليگ 
اعالم حكومت مستقل كردند

پريشــب وقتي داشــتيم مي خوابيديم 
زلزله اي هشت ريشــتري در فوتبال به 
وقوع پيوســت و همه جهــان را با خود 
درگير كرد. ابتدا آنيلي، رئيس باشــگاه 
يوونتوس كه رئيس اتحاديه باشگاه هاي 
اروپا هم هست، از ســمت خود در اين 
اتحاديه استعفا كرد تا به عنوان نايب رئيس 
سوپرليگ به فعاليت ادامه دهد و سپس 
خبري پخش شــد كه ۱2باشگاه بزرگ 
اروپايــي از يوفا و فيفا اعالم اســتقالل 

كرده اند. صفحه۱5 را بخوانيد.

گفت وگو با عباس عبدي نويسنده 
كتاب هاي  »تحوالت اجتماعي 
تهران« و »اطلس نابرابري هاي 

اجتماعي محالت تهران«

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

صفحه هاي 6 و ۱2

درگير شدن قشري از نوجوانان با 
صنايع فرهنگي و جهان سرگرمي  
كره اي از پديده هايي است كه اين 
روزها در جامعه كامال مشــهود 
است. داليل اين موج اجتماعي، 
از ابعــاد و جنبه هــاي گوناگون 
قابل بررسي اســت؛ نخســتين نكته، فراگيري پديده است و 
پس از آن نســبتي كه اين پديده با مســائل اجتماعي ديگر 
برقرار مي كند. در اين زمينه الزم است به پاسخ چند پرسش 
فكر كنيم؛ فراگيري فيلــم كره اي احتمــاال نتيجه نبود چه 
پديده هاي جايگزيني در جامعه ماســت؟ چــه ربطي به نوع 
ســرمايه گذاري در صنعت سينما و ســريال ايران دارد؟ اين 
پديده تا چه اندازه با موضوعات مشــابه  خود همانندي دارد 
و چقدر مقايسه پذيراســت؟ آيا فراگيري سريال هاي كره اي، 
مانند فراگيري سريال هاي تركيه اي اســت كه در سال هاي 
گذشته همه گير شده اند يا كمتر و بيشتر است؟ نفوذ آن چطور؟ 
بسته سرگرمي هاي كره اي شامل فيلم و سريال و موسيقي و 

نمادها و... چه تأثيري در ژرفا بخشــيدن به نفوذ آن در ميان 
نوجوانان دارد؟ 

با بررسي اين پرسش هاست كه ما مي توانيم درك دقيق تري 
از داده هاي مرتبط با اين پديده داشته باشيم، اما متأسفانه اين 
موارد فعال براي ما مشخص نيســت و به نظر مي رسد يكي از 
مسئوالن اين بي اطالعي، نهاد دانشگاه و ساير مراجع پژوهشي 
هستندكه به مســائل روزمره توجه چنداني ندارند يا بررسي 
اين مسائل را در حد  شــأن علمي خود نمي دانند؛ مگر اينكه 

پيامدهايي آشكار و مشكالتي جدي پديد  آيد.
واقعيت اين است كه دانشــگاه با جامعه ســر و كار چنداني 
ندارد؛ يعني مســئله خود را از متن جامعه بيرون نمي آورد و 
بيشــتر درگير بازي  هاي علمي و نظري تخصصي خود است. 
چندين سال است كه صنعت ســرگرمي كره اي با هزينه باال 
و بازارســازي خوب به ميان ســبد مصرف فرهنگي بسياري 
از كشــورها ازجمله ما آمده، اما هنوز هيــچ ذهنيت دقيقي 
از اين نداريم كه آيا اين پديده در ايران مســئله اســت يا نه؟ 
و اگر مسئله هســت، چقدر اهميت دارد؟ كســي پاسخ اين 
سؤال ها را نمي داند؛ چون بررســي خاصي در مورد آن نشده 
است. اين صنعت چه ميزان نفوذ دارد و بيشتر در كدام گروه 
سني، جنس و قشر تأثير و مصرف كننده داشته است؟ فيلم، 
موسيقي و ديگر صنايع فرهنگي كره اي چه مختصاتي دارند؟ 

دانشگاه نه در قامت طرح هاي پژوهشي 
مفصل كه متأسفانه حتي در حد مقاالت 

همايشي و سخنراني هاي روزمره هم به چنين پديده اي توجه 
نكرده است.

نگاه
صادق پيوسته؛ پژوهشگر جامعه شناسي

 ناشناختگي موج کره اي
 نتيجه دورافتادن دانشگاه از جامعه

ادامه در 
صفحه10

صفحه 7
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 اين روزها چنــد و چون برگزاري ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري در كمتر از 2ماه آينده بــه مهم ترين محور 
گفت وگوي محافل سياســي در كشور تبديل شــده و دغدغه 
معرفي كانديداهاي مقبول نظر جامعه تصميم سازان 2جريان 
اصلي سياسي كشور را به خود مشــغول كرده است. در چنين 
فضايي عالوه بــر گمانه زني پيرامون گزينه هــاي مطلوب براي 
ورود به كارزار انتخاباتي خردادماه، احزاب و جريان هاي سياسي 
كشور با يك دغدغه اي جدي دست به گريبانند؛ و آن دعوت مردم 
به حضور حداكثري در اين كارزار سياسي است؛ دغدغه اي كه 
تحليلگران سياسي – اجتماعي كشور پيش زمينه هاي متنوعي 

از مشكالت اقتصادي گرفته تا كرونا را براي آن مطرح مي كنند.
عالوه بــر اينها در چنين شــرايطي كارشناســان با بررســي 
شــاخص هاي مورد نظر در مفهوم نويــن »حكمراني خوب« 
ازجمله شفافيت، پاســخگويي و حاكميت قانون در شيوه هاي 
حكومتداري، به آسيب شناســي علل كم رمقي فضاي سياسي 
كشور براي مشاركت حداكثري در انتخابات به ويژه براي انتخاب 
رئيس جمهوري، مي پردازند؛ موضوعي كه گسترش اخبار مربوط 

به فســاد اداري و مالي از اصلي ترين علل آن شــناخته 
مي شود. برهمين مبناســت كه حكمراني خوب 

به عنوان الگويي نوين در جهت كاهش فســاد 
و افزايــش ســالمت اداري و مالي معرفي 

مي شود.
صاحب نظــران سياســي معتقدند 

انتشار حجم زيادي از اخبار افشاي 
فسادهاي اقتصادي و مديريتي 

در ســال هاي اخير، به شكل 
فرساينده اي پايه هاي اعتماد 

عمومي به مسئوالن دولتي 
را سســت كرده و اكنون 

بخش قابل توجهي از جامعه متاثر از بدگماني هاي كنوني در اين 
عرصه، با ديده يأس به صندوق هــاي رأي مي نگرند و مهم ترين 
مطالبه آنان از افرادي كه خــود را در مظان انتخاب جامعه قرار 
مي دهند، ارائه برنامــه اي مدون با هدف مبــارزه قاطع و بدون 

اغماض با افزايش فساد اداري و مالي در ساختاري دولتي است.
آنچه دراين ميان بيش از هرچيز مهم جلوه مي كند، اين است كه 
اصالح طلبان و اصولگرايان در بيان اين نكته متفق القول هستند 
كه نبايد اجازه داد فساد اداري و مالي به دمل چركيني در ساختار 
دولتي كشور تبديل شود و »شفافيت« اكسيري است كه مي تواند 

مرهم مؤثري براين زخم سر بازكرده باشد.

افشاي مفاسد اقتصادي و دلسردي مردم از انتخابات
در همين راستا پروانه سلحشــوري، فعال سياسي اصالح طلب 
معتقد است: متأسفانه در ســال هاي اخير روند افشاي مفاسد 
اقتصادي و مديريتي در حوزه هاي مختلف آنقدر زيادشــده كه 
مي توان اين موضوع را يكي از عمده داليل دلســردي مردم از 
صندوق هاي رأي دانست. در واقع حجم زياد اخبار، افشاگري ها 
و پرونده هايي كه پيرامون تخلفات و به ويژه مفاسد اقتصادي در 
افكار عمومي منتشر شده، مردم را نسبت به برخي از مسئوالن 
بي اعتماد كرده اســت و يكي از نتايج اين بي اعتمادي مي تواند 
كاهش شــور و نشــاط انتخاباتي و به تبع آن سرد شدن فضاي 

انتخابات باشد.
پروانه سلحشــوري مي افزايد: در چنين شرايطي بايد 
به مــردم حق داد كه نســبت به برخي مســئوالن 
بي اعتماد شوند و درپي آن انگيزه اي براي حضور 
در پاي صندوق هاي رأي نداشته باشند، چراكه 
مي بينند بعضا مســئوالني كه در گذشــته 
انتخاب كرده اند عملكرد مؤثري در زمينه 
مقابله با مفاســد اقتصــادي و مديريتي 
نداشته اند و نتوانسته اند آنگونه كه بايد 
اعتماد مردم را درايــن حوزه جلب 

كنند.

اين نماينده مجلس دهم ادامه مي دهد: گاهي اوقات اخباري كه 
درباره اطرافيان برخي مسئوالن دولتي منتشر مي شود، مردم را 
از مشاركت سياسي دلسرد مي كند. به عنوان مثال بعد از پايان 
دولت احمدي نژاد اعالم شد معاون اول او به دليل تخلفات مالي 
و اقتصادي محكوم شده است يا برخي ديگر از مسئوالن دولتي 
در مظان اتهام هاي مشــابه قرار گرفتند كه بعضا به محكوميت 

هم منتهي شد.
وي تصريح مي كند: قطعا بازتاب اين موضوع در جامعه به كاهش 
انگيزه هاي مشاركت در انتخابات مي انجامد، چراكه وقتي مردم 
مشاهده مي كنند مسئوالني كه به آنها رأي داده اند و براي تصدي 
مناصب مهم كشور انتخاب شان كرده اند، براي مقابله با مفاسد 
اقتصادي به ويژه در اطرافيان  و منتسبان به آنها برنامه و راهبرد 
مدوني ندارند، نســبت به آينده نااميد مي شوند و انگيزه خود را 
براي مشــاركت در انتخابات از دست مي دهند. اين خطر وجود 
دارد كه اگر چنين فرايندي اســتمرار يابد، جامعه به مرور زمان 
اعتماد خود به مسئوالن را از دســت بدهد و به دنبال آن انگيزه 
مشاركت  سياسي كاهش يابد كه قطعا اثرات زيانباري براي دولت 

و كشور به همراه خواهد داشت.

مرهمي به نام شفافيت 
اما راه حل برون رفت كشــور از اين وضعيت چيست؟ و چگونه 

مي توان بــه بازســازي اعتماد مــردم به 
مســئوالن پرداخــت و آنــان را براي 
مشــاركت حداكثــري در انتخابات 
مجاب كرد؟ سلحشــوري دراين باره 
معتقد است: راه حل چنين وضعيتي 
را بايد در گسترش شــفافيت به ويژه 
در حوزه هاي مالي جســت وجو كرد. تا 
زماني كه با تدوين قوانين دقيق و مؤثر به 

گسترش شفافيت اقتصادي 
در كشور كمك 
نكنيم، نمي توان 

انتظار داشت اعتماد مردم به دولت بازسازي شود.
وي عنوان مي كند: نكته مهم اينجاست كه در اين حوزه نيازمند 
قوانين راه گشا هستيم. متأســفانه در برخي زمينه ها قوانين ما 
هم مشكل دارد و بايد نســبت به اصالح رويه هاي قانوني همت 
گماشــت. به عنوان مثال در مجلس دهم همكاران طرحي را در 
دست بررسي داشتند كه براســاس آن افرادي كه براي تصدي 
نهادهاي انتخابي هزينه مي كنند، منابع مالي آنها بايد شــفاف 
باشــد. اگرچه اين طرح به سرانجام روشني نرســيد، اما تدوين 
چنين طرح ها و قوانيني به ويژه در مجلس، مي تواند به ميزان قابل 
توجهي به گسترش شفافيت مالي در كشور كمك كند. چنين 
روندي به بازسازي اعتماد عمومي به مسئوالن منتهي مي شود و 

مشاركت حداكثري در انتخابات را به دنبال خواهد داشت. 
اين نماينده ادوار مجلس مي افزايد: آسيب چنين وضعيتي اين 
اســت كه به قولي  تر و خشك را با هم مي ســوزاند و انتخاب را 
براي مردم سخت مي كند. اگر اعتماد مردم نسبت به مسئوالن 
سست شود، بازســازي آن بسيار دشــوار خواهد بود و فعاليت 

طاقت فرسايي را مي طلبد.
سلحشوري ادامه مي دهد: البته بايد به مردم حق داد كه در چنين 
شرايطي تشخيص سره از ناسره برايشــان سخت باشد. حجم 
انبوهي از اخبار پرونده هاي اقتصادي كه در ســال هاي اخير در 
افكارعمومي منتشر شده و بعضا انگيزه هاي سياسي و جناحي 
در پشت پرده آنها قابل رويت اســت، به بي اعتمادي مردم دامن 
زده است. بعضا ديده مي شــود از تريبون هاي رسمي مسائلي 
عليه برخي اشخاص و مسئوالن طرح مي شود كه پايه و اساس 
درستي ندارد و حتي با وجود تكذيب هاي بعدي، چهره اي كه 
تخريب شده، در افكارعمومي بازسازي نمي شود و تا مدت ها 
اثرات زيانبار آن را مي توان مشاهده كرد. وي اضافه مي كند: 
نبايد براي جامعه چنين تلقي اي را جا انداخت كه مسئوالن 

دولتــي حق برخــورداري از كمترين 
امكانات را هم ندارند؛ اين موضوع 
مســير مطالبه گــري 

جامعه را به بيراهه مي كشاند.

  سليمي نمين:برخورد با فساد به دليل برخي بي تدبيري ها در انعكاس نتايج آن 
بازخورد مأيوس كننده اي در جامعه داشته است

  سلحشوري: حجم زياد افشاگري ها  در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مردم را 
نسبت به برخي از مسئوالن بي اعتماد كرده است

رهبرینتيجه معكوس افشاگري هاي اقتصادي

يادمان

وداع با سردار 
سردار سيدمحمد حســين زاده حجازي، جانشــين فرمانده نيروي 
قدس سپاه روز يكشنبه دارفاني را وداع گفت و  به همرزمان شهيدش 

پيوست. 
براساس اعالم ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان، مراسم تشييع و 
خاكسپاري اين شهيد بزرگوار امروز)سه شنبه( با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در اصفهان برگزار مي شود و پيكر مطهر جانشين فرمانده 
نيروي قدس سپاه از فرودگاه نيروي هوايي سپاه واقع در ميدان پرواز 
به سمت گلستان شهداي اين شهر تشييع خواهد شد. روابط عمومي 
كل سپاه در اطالعيه اي كه يكشنبه شب منتشر كرد، »عارضه قلبي« 
را دليل عروج شهادت گونه سردار حجازي عنوان كرد. سردار رمضان 
شريف، در مصاحبه با رسانه ها، علت اصلي شهادت سردار حجازي را 
عوارض شيميايي زمان جنگ اعالم كرد و گفت: اين شهيد بزرگوار با 
وجود اينكه از عارضه هاي شيميايي به جامانده در دوران دفاع مقدس 
رنج مي برد، در جبهه هــاي مقاومت فعاليت كــرد و زحمات زياد و 
طاقت فرسايي كشيد. وي با بيان اينكه سردار حجازي چند ماه قبل 
به كرونا مبتال شد و بهبود يافت، ادامه داد: كميسيوني براي بررسي 

موضوع در بيمارستان بقيه اهلل تشكيل شده است. 
سردار حجازي  پس از جنگ تحميلي به ِسمت معاون هماهنگ كننده 
نيروي مقاومت بسيج منصوب و در سال1376 به فرماندهي اين نيرو 
برگزيده شد و به مدت 10ســال در اين جايگاه حضور داشت. وي در 
سال1386 با حكم فرماندهي معظم كل قوا، رئيس ستاد مشترك و 
معاون هماهنگ كننده فرمانده كل سپاه شد و در سال1387 در جايگاه 
جانشين فرمانده كل ســپاه قرار گرفت و همزمان به عنوان جانشين 

فرمانده سپاه در قرارگاه ثاراهلل تهران هم حضور داشت. 
ســردار حجازي در سال1388 به ســتادكل نيروهاي مسلح رفت و 
جايگزين سردار نقدي در معاونت آماد و تحقيقات صنعتي ستادكل 
نيروهاي مسلح شد. مســئوليت هاي برون مرزي اين شهيد بزرگوار 
در سپاه پس از اين مقطع آغاز و به ِســمت فرماندهي سپاه در لبنان 
منصوب شــد و تا 1398 در اين جايگاه خدمات ويژه اي در راستاي 
تقويت جبهه مقاومت انجام داد. پس از شــهادت سردار سليماني و 
با پيشنهاد ســردار قاآني ،فرمانده نيروي قدس سپاه، در 30دي ماه 

سال1398 به عنوان جانشين نيروي قدس سپاه منصوب شود.

 مذاكرات كميسيون مشترك برجام برسر لغو تحريم ها، از ديروز به 
مرحله تهيه پيش نويس مشترك رســيده است و چانه زني ها برسر دیپلماسی

تعيين فهرست لغو تحريم ها بيش از پيش شدت گرفته است؛ روندي 
كه سبب بروز خوش بيني درميان طرفين مذاكره براي رسيدن به توافقي جديد شده 
است. چنان كه  مذاكره كنندگان همگي از پيشرفت مذاكرات خبر مي دهند و آن را 
اميد بخش توصيف مي كنند. ميكائيل اوليانوف، نماينده روســيه در سازمان هاي 
بين المللي در وين در اين باره در توييتي نوشت: با جمع بندي نتايج 2هفته مذاكرات 
در مورد احياي برجــام مي توانيم با رضايت اعالم كنيم كــه مذاكرات وارد مرحله 
تهيه پيش نويس شده است. او تأكيد كرده است كه با راه حل هاي عملي هنوز فاصله 
بســياري داريم، اما ما از صحبت هاي كلي، به توافق درباره گام هاي مشخص براي 
دستيابي به هدف احياي برجام رسيده ايم.  ابراز اميدواري روسيه در حالي است كه 
2روز پيش نيز عباس عراقچي، مذاكره كننده ارشــد كشــورمان اعالم كرده بود: 
»مذاكرات به جايي رسيده كه امكان كاركردن روي يك متن مشترك وجود دارد« 
همزمان با ورود مذاكرات وين به مرحله اي جديد، بحثي در داخل كشور در حاشيه 
اين مذاكرات مطرح شده است و آن هم تكاپوي مجلس براي نقش آفريني در اين روند 
اســت؛ موضوعي كه واكنش صريح وزارت خارجه را درپي داشــت و ديروز سعيد 

خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه، درباره اظهارنظر برخي ازنمايندگان مبني بر 
ضرورت تصويب توافق وين براي لغو تحريم ها در مجلس شوراي اسالمي، تأكيد كرد: 
در مورد تمامي موضوعات در اين سطح، در شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفته 
مي شود.  رئيس مجلس هم عضو شوراي عالي امنيت ملي است و تصميمات اين شورا 
نيز به اطالع مقام معظم رهبري رسانده مي شود. وي اضافه كرد: وزارت خارجه نيز در 
اين ارتباط هماهنگ كننده است و مجلس نيز مثل هميشه در اين مسير درصورت 
تمايل خودشان از مسائل مطلع هستند و ورود دارند. تأكيد خطيب زاده پاسخي است 
به هشدار هاي مكرر برخي از نمايندگان مجلس كه تأكيد مي كنند توافق احتمالي 
نشست هاي اخير وين بايد به تصويب مجلس برسد. ازجمله اين نمايندگان نصراهلل 
پژمانفر، رئيس كميســيون اصل نودم مجلس است كه يكشنبه گذشته گفته بود: 
»تصميمات وين بدون تصويب مجلس قابليت اجرايي نــدارد«.  پيش از پژمانفر، 
عليرضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز تأكيد كرده بود كه اســاس 
راستي آزمايي اقدامات آمريكايي ها بايد توسط مجلس صورت گيرد و دولت صالحيت 
راستي آزمايي در اين حوزه را ندارد. با اين حال سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته 
است »مسير راستي آزمايي ها يك مسير كامالً فني و تكنيكي« بين سازمان هاست و 

وزارت امورخارجه »هماهنگ كننده تمامي اين اقدامات خواهد بود«.

ادامه در 
صفحه 7

روابط ايران و عربستان روي خط زمان 

استقبال تهران از مذاكره با ریاض

 گفت وگوهاي امنيتي ايران و عربستان 
در بغداد همچنان ازسوي مقام رسمي گزارش

تكذيب نشــده اســت. دســت كم 
سخنگوي وزارت خارجه ديروز چنين گفت وگوهايي 
را تكذيب نكرد و حتي گفت كــه ايران از اين اتفاق 

استقبال مي كند. 
منابع آگاه هم به »همشهري« گفتند كه گفت وگوها 
در بغداد بين مقام هايي از نهادهاي امنيتي 2 كشور 
اتفاق افتاده و ممكن اســت در آينده نيز ادامه يابد. 
بنابراين به نظر مي رســد وزارت خارجه طرف اين 
گفت وگوها نبوده است. ســعيد خطيب زاده نيز در 
همين زمينه گفتــه »ما گزارش هاي رســانه اي را 
ديديم، در اين باره نقل قول هاي بعضاً متضاد منتشر 

شده است.«
 ســخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد كــه ايران از 
گفت وگو با عربستان سعودي استقبال مي كند و اين 
مسئله را به نفع مردم 2 كشور و صلح و ثبات منطقه اي 
مي داند. البته پيش از اين روزنامه عرب نيوز و شبكه 
الميادين گزارش ها درباره مذاكره مستقيم ايران و 
عربستان ســعودي در بغداد را تكذيب كرده بودند. 
اما همزمان خبرگزاري رويتــرز به نقل از يك مقام 
ارشــد ايراني و 2 منبع آگاه منطقه  گفت وگو ميان 
ايران و عربستان تأييد كرد. رويترز البته نوشت كه 
اين گفت وگوها پيشرفتي نداشــته و براي بررسي 
راهكارهاي كاهــش تنش در منطقه بوده اســت. 
طبق ادعاي رويترز اين ديدارها به درخواست عراق 
انجام شده و آمريكا و انگليس نيز از آن مطلع بودند. 
نخستين بار نيز روزنامه انگليسي فايننشال تايمز خبر 
داد كه 2 كشور در بغداد مذاكره كردند و دور بعدي 
گفت وگوها هفته آينده برگزار خواهد شد؛ اتفاقي كه 

پس از 6 سال قطع رابطه ديپلماتيك روي مي دهد.
اما در 6 سال اخير و قبل از آن در دولت هاي سازندگي 

و اصالحات بين ايران و عربســتان چه رويدادهاي 
مهمي اتفاق افتاده است؟ پاسخ اين پرسش به روشن 
شدن وضعيت فعلي 2 كشور كمك مي كند. در ادامه 
به بررسي وقايع تأثيرگذار ميان ايران و عربستان از 
سال 1368 تا فروردين 1400 در 4 دولت سازندگي، 
اصالحات، محمود احمدي نژاد و حســن روحاني 

پرداختيم.
  خط تاریخي روابط تهران-ریاض

  مرحله اول از سال 68تا 76: راهبرد آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني پس از جنگ در سياست خارجي 
بازسازي روابط بود. دولت سازندگي در همين مسير 
براي احياي رابطه با عربستان ســعودي نيز تالش 
زيادي كرد. درحالي كه از ســال 66 به دستور امام 
خميني)ره( ســفر حج ممنوع شــد، هاشمي 2بار 
در سنگال و پاكســتان با وليعهد ســعودي ديدار 
كرد و سرانجام توانســت روابط 2كشور را به سمت 
تنش زدايي پيش ببرد. هاشــمي سپس سفرهاي 
متعددي به عربستان داشــت و با پادشاه اين كشور 

روابط سياسي و حتي خانوادگي پيدا كرد.
  فرورديــن 1370: بازگشــايي ســفارت هاي 
2كشور در تهران و رياض پس از 3سال قطع رابطه 

ديپلماتيك
  آذرماه 1370: ديدار هاشمي رفسنجاني با وليعهد 
عربستان در ششــمين كنفرانس سران كشورهاي 

اسالمي در سنگال
  اسفند 137۵: ديدار هاشمي رفسنجاني با عبداهلل، 
وليعهد وقت عربســتان در پاكســتان و آغاز دوره 

تنش زدايي
  آذر 1376: ســفر عبداهلل، وليعهد وقت عربستان 
به تهران براي شــركت در اجالس سران كنفرانس 

اسالمي
  بهمن 1376: افزايش ســهميه زائران به عنوان 
نخستين نشانه هاي تنش زدايي و فصل جديد روابط

  مرحله دوم از سال 74تا 86: دولت اصالحات 
وارث فصل جديد روابط ايران و عربستان بود و آن را 
ادامه داد. اين دوران راهبرد گفت وگوي تمدن ها در 

دســتور كار بود و به گواه تحليلگران بهترين فصل 
روابط تهران- رياض پس از انقالب محسوب مي شود.

  ارديبهشــت 1377: امضــاي توافقنامه جامع 
همكاري بين ايران و عربســتان در زمينه اقتصاد، 

فرهنگ و ورزش
  فروردين 1380: امضاي توافقنامه امنيتي براي 

مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر بين 2كشور
  مرداد 1384: سفر سيدمحمدخاتمي به عربستان 
به مناسبت درگذشــت ملك فهد و انتصاب ملك 

عبداهلل به پادشاهي
  مرحله سوم از 1384تا1392: روابط عربستان 
به تدريــج پــس از 1384 و روي كار آمدن محمود 
احمدي نژاد شكل متفاوتي به خود گرفت. دوران تنش 
در سياست خارجي آغاز شده بود و سايه اين تنش ها 

بر روابط با عربستان نيز سنگيني كرد.
  شهريور 1384: توافق 2كشور در اجالس اوپك در 

وين براي كاهش توليد نفت
  اسفند 138۵: سفر رئيس جمهوري و وزيرخارجه 

به عربستان به دعوت ملك عبداهلل
  شهريور 1386: آغاز محدوديت و سختگيري در 

حج براي زائران ايراني
  آبان 1386: شركت رئيس جمهوري در نشست 

سران اوپك در رياض
  خرداد 1387:  بــاال گرفتن تنش هاي لفظي بين 
2كشور و متهم كردن ايران به مديريت جنگ 33روزه 

از سوي سعود الفيصل، وزيرخارجه وقت عربستان
  خــرداد 1387: ســفر 10روزه آيــت اهلل 
هاشمي رفســنجاني به رياض به عنوان مهمان  ويژه 

كنفرانس وحدت اسالمي به دعوت ملك عبداهلل
  اسفند 1387: باال گرفتن اختالفات با عربستان در 
دولت احمدي نژاد و ميزباني عربستان از سران مصر، 
سوريه و كويت براي مقابله با نفوذ ايران در خاورميانه

  بهمن 88: همراهي عربستان با اجماع جهاني عليه 
پرونده هســته اي ايران و ادعاي خطر فعاليت هاي 

هسته اي ايران
  فروردين 1390: باال گرفتن اختالفات 2كشــور 

به دليل حمايت عربستان از بحرين و امارات و ادعاي 
ارضي جزاير ســه گانه )تنب  كوچك، تنب بزرگ و 

ابوموسي(
  مهر 1390: ادعاي آمريــكا مبني بر تالش ايران 

براي ترور سفير عربستان در واشنگتن
  دي 1390: اعالم آمادگي وزير نفت عربستان براي 
جبران كمبود نفت درصــورت تحريم نفتي ايران و 

تهديد محمود احمدي نژاد به بستن تنگه هرمز
  فروردين 1391: محكوميت سفر احمدي نژاد به 

جزيره ابوموسي از سوي عربستان
  خــرداد 1391: اعدام 18 ايراني در عربســتان و 
لغو دعوت از ملك عبداهلل براي سفر به تهران براي 

شركت در جنبش عدم تعهد
  تير 91: لغــو رواديد حج عمره بــراي ايراني ها از 

سوي عربستان
  مرحله چهارم از سال 1392تا1400: حسن 
روحاني با شعار ديپلماســي و گفت وگو با دنيا روي 
كار آمد. او سعي كرد ديپلماســي از دست رفته در 
دوران احمدي نژاد را با كشورهای منطقه بازسازي 
كند. محمدجــواد ظريف از آغــاز فعاليت به عنوان 
وزيرخارجه در همين مســير كوشــيد، اما موانع 

بسياري در مقابل او قرار داشت.
  ارديبهشــت 93: دعوت از ظريف براي ســفر به 

عربستان و ديدار با پادشاه اين كشور
  بهمن 93: حضور وزيرخارجه ايران در مراسم ختم 

ملك  عبداهلل، پادشاه پيشين سعودي

  بهمن 93:  انتصاب ملك ســلمان به پادشــاهي 
عربستان و دگرگوني دوباره روابط 2كشور

  مهر 94: فاجعه  در مراســم حج و شهادت حدود 
46۵حاجي ايراني 

  دي 94: اعدام شيخ نمر، روحاني سرشناس شيعه 
و منتقد حكومت سعودي 

  دي 94: حمله تندروها به ســفارت عربستان در 
تهران و كنسولگري عربســتان در مشهد و به آتش 

كشيدن آنها
  دي 94: قطع روابط ديپلماتيك ايران و عربستان 

و بسته شدن سفارتخانه ها در 2كشور
  دي 94 تا فروردين 1400: روابط 2كشــور مملو 
از تنــش و موضع گيري عليه يكديگــر در مجامع 
بين المللي آغاز شد. اختالف نظرها در بحران سوريه، 

عراق و جنگ يمن گسترده است.
  مهر 98: سفر عمران خان، نخست وزير پاكستان به 
ايران و زمزمه هاي ميانجيگري ميان ايران و عربستان

  مرداد 99: ســفر مصطفي كاظمي، نخست وزير 
عراق به ايــران و باال گرفتن بحــث ميانجيگري و 

مذاكره بين 2كشور
  آذر 99: سفر هيأت ايراني براي مذاكرات حج تمتع 

99به عربستان
  فروردين 1400: مذاكره مقامات امنيتي 2كشور 

در بغداد درباره جنگ يمن و موضوع لبنان
  فروردين 1400:  استقبال دوباره ايران از گفت وگو 

بين 2كشور براي حل اختالفات

امير محمد حسينی
خبر نگار

عليرضا احمدي
خبر نگار

پيام تسليت رهبر معظم انقالب درپي 
درگذشت سردار سيدمحمد حجازي

حضرت آيــت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشــت ســردار پرافتخار 
سيدمحمد حجازي را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 

مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

با تأسف فراوان خبر درگذشت ســردار پر افتخار، سردار سيدمحمد 
حجازي رضوان اهلل عليــه را دريافت كردم. عمري ســراپا مجاهدت، 
فكري پويا، دلي سرشار از ايمان راستين و آكنده از انگيزه و عزم راسخ 
و نيرويي يكسره در خدمت اسالم و انقالب، خالصه  اي از شخصيت اين 
مجاهد في سبيل اهلل است. او در مسئوليت هاي بزرگ و اثرگذار در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي خدمت كرده و در همه آنها، سربلند و موفق 
بوده است. فقدان او حقاً مايه تأسف و اندوه است. الزم مي دانم به همسر 
گرامي و فرزندان و ديگر افراد خاندان و به دوستان و همكاران ايشان 
صميمانه تسليت عرض كنم و صبر و تسلي براي آنان از خداوند متعال 

مسألت نمايم. رحمت ، مغفرت و رضوان الهي بر اين برادر فقيد باد.
سيدعلي خامنه اي
30 فروردین

   انتصاب جانشين جديد فرمانده نيروي قدس سپاه
سردار ســرتيپ پاســدار محمدرضا 
فالح زاده به پيشــنهاد فرمانده كل سپاه و 
موافقت و تصویــب فرمانده معظم كل قوا به 
سمت جانشــين فرمانده نيروي قدس سپاه 
منصوب شد.  به گزارش ســپاه نيوز، در پي 
شهادت سردار رشيد اسالم جانباز سرافراز 

سرلشكر پاسدار سيدمحمد حسين زاده حجازي، به پيشنهاد فرمانده 
كل سپاه و با موافقت و تصویب فرمانده معظم كل قوا امام خامنه اي)مدظله 
العالي(، سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا فالح زاده به سمت »جانشين 
فرمانده نيروي قدس ســپاه« منصوب شد.سردار محمدرضا فالح زاده 
پيش از این عهده دار مسئوليت معاون هماهنگ كننده نيروي قدس سپاه 
بود. وي همچنين فرماندهي لشكر 33المهدي)عج(، فرماندهي لشكر19 
فجر و فرماندهي سپاه در استان هاي یزد، اصفهان، فارس و نيز فرماندهي 

قرارگاه سازندگي كربال را در كارنامه خود دارد.

مذاكرات وین  به مرحله تهيه پيش نویس رسيد 

نمایي از سفارت عربستان در تهران بعد از حمله معترضان در سال 92
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خبرها

 تمديد قرارداد بيش از 8400نفر
از كاركنان شهر

معاون شهردار تهران از تمديد قرارداد بيش از 8400نفر از كاركنان 
شركت خدمات اداري شهر خبر داد.

به گزارش همشهري، حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي و توسعه 
سرمايه انساني و امور شوراي شهردار تهران گفت: »شركت خدمات 
اداري شهر به عنوان شركت تامين نيروي انساني متخصص شهرداري 
تهران، سال پركاري را پشت سر گذاشــت و در سال جديد نيز عالوه 
بر تمديد قرارداد بيــش از 8400نفر از كاركنــان و افزايش حقوق و 
مزاياي قانوني آنها كه از روز دوشنبه 23 فروردين در سامانه ميز كار 
الكترونيك بارگذاري و هم اكنون نيز قابل رويت است، فاز اول اصالح 
اطالعات كاركنان تحت پوشش را كه از اواخر سال گذشته شروع شده 

بود  نيز به اتمام رساند.«
او با بيان اينكه گزارش و مســتندات ايثارگري حــدود 2 هزار نفر از 
كاركنان تحت پوشش براي بهره برداري در نحوه تبديل وضعيت آنها 
به اداره كل منابع انساني شهرداري تهران ارسال شده، گفت: »سوابق 
بيمه اي حدود 1۵00 نفر از كارمندان تغيير قرار داده شده از مؤسسه 

هاديان نيز در سامانه جامع منابع انساني درج شده است.«
همچنين سيدمصطفي قاضي زاده هاشمي، مديرعامل شركت خدمات 
اداري شهر گفت: فعاليت هاي شركت در سال هاي اخير از رويكرد صرفاً 
تأمين منابع انساني به سمت توسعه، پرورش و توانمندسازي نيروي 
انســاني تغيير يافته و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي، ارزيابي و 
تأييد صالحيت حرفه اي، زمينه هاي متعدد پژوهشي، امور مشاوره اي 
تخصصي و برگزاري همايش ها در ســطح ملي و بسياري از اقدامات 

مشابه ديگر ارتقا يافته است.

 تجهيز پايتخت به ايستگاه هاي
پايش سمت و سرعت باد

رئيس سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شــهر تهران از نصب 
سنسورهاي سنجش ســمت و ســرعت باد در پايتخت خبر داد. به 
گزارش همشــهري، رضا كرمي محمدي گفت: »در راستاي تحقق 
اولويت ها و توسعه سامانه هاي پيش بيني پايش و هشدار مخاطرات 
جوي نظير سامانه پيش بيني و هشدار سيل، يخبندان و...  سال گذشته 
سامانه هاي پايشي متعددي رونمايي شــد و همچنين طرح خريد و 
راه اندازي تجهيزات سنجش سمت و ســرعت باد نيز در دستور كار 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران قرار گرفت.« او با بيان 
اينكه نقاط اولويت دار و جانمايي براي نصب اين سنسورها شناسايي 
شده است، افزود: »در همين راستا تعدادي سنسور و ملزومات ايستگاه 
سنجش سمت و سرعت باد خريداري شده كه حدود 10ايستگاه به طور 
كامل راه اندازي شده و مابقي در ســال جاري نصب و به بهره برداري 
خواهد رسيد. البته اين تعداد ايستگاه براي تهران و اطراف آن كافي 
نيست و از برنامه هاي امسال سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران اين است با توجه به محدوديتي كه در بودجه داريم تا جايي كه 
بتوانيم تعداد آن را افزايش دهيم. با استفاده از اين سنسورها و دانش 
فني متخصصان اين حوزه، مي توانيم در پيش بيني سرعت وزش باد و 

احتمال وقوع توفان يا آلودگي هوا از آن استفاده كنيم. «

 آخرين ايستگاه خط 3مترو 
در آستانه افتتاح

آخرين ايستگاه از خط 3متروي تهران كه در واقع بيست و پنجمين 
ايستگاه آن محسوب مي شود، هفته هاي آتي آماده بهره برداري خواهد 
شد. به گزارش همشــهري، علي امام، مديرعامل شركت مترو ضمن 
اعالم اين مطلب گفت: »ايســتگاه اقدســيه در بخش شمالي خط 
3متروي تهران كه عمليات عمراني آن از سال 1391آغاز شده است، 
پس از سال ها انتظار در آستانه افتتاح قرار گرفته است. اين ايستگاه 
با 8هزار مترمربع زيربنا، بين 2ايستگاه نوبنياد و شهيد محالتي قرار 
داشته و با 8رشته پله برقي و ۵دســتگاه آسانسور افتتاح خواهد شد. 
طول سكوي ايستگاه 160متر و عمق آن از سطح زمين 23متر است و 
اميدواريم تا پيش از پايان ارديبهشت ماه، شاهد آغاز بهره برداري از آن 
باشيم.« مديرعامل شركت مترو، داليل طوالني شدن تكميل ايستگاه 
اقدسيه را عمدتاً در 2مورد مسائل حقوقي مرتبط با زمين اين ايستگاه 
و نيز مشكل تامين به موقع منابع مالي براي بهره برداري هرچه سريع تر 

از آن عنوان كرد.

  بهره برداري از ۷ پروژه محيط زيستي  
سازمان مديريت پسماند

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران از بهره برداري و 
كلنگ زني ۷ پروژه محيط زيستي سازمان با حضور اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهور، عيســي كالنتري رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيســت و پيروز حناچي شــهردار تهران خبر داد. به گزارش 
همشهري، اين مراسم امروز برگزار مي شــود و صدرالدين عليپور با 
اشاره به اهداف سازمان متبوع خود براي اجراي طرح كاپ و كاهش 
دفن پســماند گفت: »تمام تالش ما اين است تا با كاهش دفن زباله، 
تبعات مخرب اين رفتار را به حداقل برســانيم. برهمين اســاس هم 
پروژه هايي تعريف كرديم كه در آستانه روز جهاني زمين پاك از آنها 
رونمايي خواهيم كرد.« او با اشــاره به برخي از اين پروژه ها ادامه داد: 
»تالش ما براي كاهش ورود پسماند به آرادكوه موجب شد تا مركزي را 
ويژه پسماندهاي حجيم و ضايعات فضاي سبز در منطقه 18 راه اندازي 
كنيم. در اين مركز شاخه ها و سرشاخه ها و پسماندهاي آلي ميادين 
ميوه وتره بار و فضاي ســبز به كود و كود گرانولي تبديل مي  شوند.« 
عليپور راه اندازي سيســتمي به منظور استفاده از پساب براي آبياري 
فضاي سبز آرادكوه را از ديگر پروژه هاي مهم محيط زيستي معرفي كرد 
و گفت: »در كنار اين مورد، مجموعه كهريزك همواره يكي از متهمان 
ايجاد بوي نامطبوع مسير فرودگاه امام خميني )ره( بوده است. به منظور 
سنجش سهم اين مجموعه در اين مشكل ايستگاه هواشناسي براي 
صحت سنجي جريان باد آرادكوه و سنسورهاي سنجش بو را راه راندازي 
كرديم كه امروز افتتاح خواهند شــد.« مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند تأكيد كرد: »همچنين قرار است امروز از سامانه هوشمند رصد 
جمع آوري و انتقال پسماندهاي پزشكي، سيستم محافظ و نگهدارنده 
مخزن جمع آوري پسماند و ســومين كارخانه بازيافت پسماندهاي 

عمراني و ساختماني رونمايي شود.« 

   پالزاهايي از شمال تا جنوب شهر
جدا از آنكه با جمع آوري پايانه ضلع جنوبي ميدان تجريش در 
آينده اي نزديك شاهد ايجاد يك پالزاي شهري با عنوان قدمگاه 
صالحيه خواهيم بود، مديريت شهري احداث چند پالزاي ديگر را 
نيز در دستور كار قرار داده است. اين پالزاها در قالب عرصه هاي 
همگاني و ميدانگاه ها ساخته خواهند شد كه سال پيش يك نمونه 
كامل از آن را با عنوان ميدانگاه اميركبير در محله شــكوفه و 
محدوده امين حضور، شاهد بوديم. در اين ميان احداث 4پالزاي 
شهري ديگر در دســتور كار قرار گرفته كه كار بخشي از آنها رو 

به اتمام است.

خورشيد راگا
موقعيت: منطقه 22، شهرري، محله شيخ صدوق 1

مساحت: حدود 6500مترمربع 
زمان بهره برداري: بهار امسال

بريانك
موقعيت: منطقه 10، محله بريانك 2

مساحت: 13هزار مترمربع 
مساحت زيربنا: 2180مترمربع

زمان بهره برداري: خرداد ماه امسال

تاجري
موقعيت: منطقه 14، محله صاحب الزمان3

مساحت: 5500مترمربع
زمان بهره برداري: بهار امسال

دريافت
موقعيت: منطقه 18، محله يافت آباد جنوبي 4

مساحت: 10هزار مترمربع 
زمان بهره برداري: نيمه نخست امسال

پالزاهــا، ميدانگاه هــا و پاتوق هــاي محلــي؛ 
عبارت هايي كه چند سالي اســت به گوش مان گزارش

مي خورند. بعضــي از اهالي محله هــا از چنين 
فضاهاي بازي بهره مند شــده اند؛ فضاهايي كه پيش تر تنها يا 
محلي براي تخليه غيرقانوني نخاله بودند يا بي دفاع به حال خود 
رها شــده بودند يا مانند پايانه اتوبوسراني ضلع جنوبي ميدان 
تجريش، هيچ سنخيتي با فضاهاي پيراموني شان نداشتند. حاال 
اما چند صباحي هســت كه طرح هاي ســاده اما در نوع خود 
دلنشــين و باز، جاي فضاهاي قبلي را مي گيرند؛ درست مثل 
ميدانگاه هاي اميركبير تا شهروندان پس از 8ساعت استراحت 
و خواب و 8ساعت كاري بتوانند زماني از سومين بخش ساعات 
شــبانه روز خود را به عنوان اوقات فراغت در آنجا سپري كنند. 
امكانات مناســبي هم براي گذران اوقات فراغت دارند؛ فضاي 
سبز، مسير دوچرخه سواری، وسايل بازي، اتاقك هاي فرهنگي 
و حتي گاهي در كنارشــان كافه. جالب تر از همه اينكه، چنين 
عرصه هايي باعث حضور مردم با فاصله هاي فيزيكي بيشتر در 

اين دوران كرونايي مي شود.
طرح ايجاد پالزاي شهري و قدمگاه صالحيه نيز كه در دستور 
كار شهرداري منطقه يك قرار داشــته با همين رويكرد پس از 
جمع آوري پايانه تجريش، چند روزي مي شود كه كليد خورده 
است؛ درحالي كه بيش از 18ســال پايانه تجريش در مجاورت 
امامزاده صالح با آاليندگي هاي زيســت محيطي ســبب آزار 

ساكنان و زائران شــده بود. بنابراين وقتي تبديل اين پايانه به 
پالزاي شهري مطرح شد، ساكنان استقبال كردند و جمع آوري 
اين پايانه به مطالبه جدي آنها تبديل شــد و شــوراياران هم 
اين موضوع را پيگيري كردند. حاال چند روزي اســت كه ورود 
اتوبوس ها به پايانه ممنوع و اينجــا به محل امن پرواز كبوتران 
تبديل و چهــره پايانه تجريش مانند ميدان تكســيم شــهر 
استانبول تركيه شده است. تماشاي پر زدن كبوتران و چرخي 
كه دور گنبد امامــزاده مي زنند، تصويری بي نظير اســت كه 
براي ثبت آن چاره اي جز اســتفاده از لنز دوربين نيست. اين 
روزها حال اهالي خوب اســت و از قدم زدن در فضاي پالزايي 
كه هنوز شــكل نگرفته، لــذت مي برنــد و بي صبرانه منتظر 
تكميل شدن آن هســتند تا دقايقي در فضاي زيباي عمومي 
روبه روي بارگاه امامزاده صالح)ع( بنشينند و ساعت ها به گنبد 
و گلدسته هاي آبي و پرواز كبوتران چشــم بدوزند و از صداي 
دلنشــين رودخانه لذت ببرنــد؛ اگرچه برخي از شــهروندان 
مي گويند كاش اطالع رســاني بهتري براي جمع آوري پايانه 

صورت مي گرفت تا بابت نبود آن دچار سردرگمي نمي شدند.
 سيدحميد موسوي، شــهردار منطقه يك اما در دفاع از طرح 
پالزاي شــهري و قدمگاه صالحيه مي گويد: »مديريت شهري 
به دنبال افزايــش فضاهاي عمومي و ارتقــاي كيفيت زندگي 
شهروندان است و قطعاً رضايتمندي شهروندان، ما را در اجراي 

چنين طرح هايي مصمم تر مي كند.« 

گاليه مردم از عدم اطالع رساني
ايجاد پــالزا تجربه جديدي براي مديريت شــهري نيســت؛ 

چراكه ســال 98پالزاي هفت تير بهره برداري شد و در اختيار 
شهروندان قرار گرفت؛ ميداني كه پس از سال ها محصور بودن 
با ايرانيت هاي آبي كارگاه های ســاختماني به دســتور پيروز 
حناچي به پالزاي شهري و ميدانگاهي عمومي تبديل شد. هر 
چند اجراي اين طرح در ابتدا با مقاومت هايي مواجه بود و انجام 
اصالحات ترافيكــي گاليه هايي را ايجاد كرد، امــا با اتمام كار 
رضايت شهروندان حاصل شد. اين روزها شنيده مي شود عده اي 
از اجراي طرح پالزاي تجريش رضايت ندارند و نوشته هايي در 
فضاي مجازي دست به دست مي شود مبني بر اجراي طرحي 
كه پشتوانه مطالعاتي ندارد و اطالع رســاني درستي در مورد 
آن نشده است. مسافران خطوط مختلفي كه همواره در پايانه 
سوار و پياده مي شدند ازجمله معترضان به اين طرح هستند؛ 
»مديريت شهري با اطالع رساني درست و به موقع مي توانست 

مانع  سردرگمي و نارضايتي مسافران شود.«
 اتوبوس ها در حاشــيه ميــدان تجريش در ايســتگاه توقف 
كرده اند، اما مســافران چون روال گذشــته به محض رسيدن 
به ميدان تجريش در پي اتوبوس ها وارد پايانه مي شوند. الهام 
كرماني، مسافر خط تجريش- پايانه معين مي گويد: » مديران و 
مسئوالن در اجراي طرح ها با اطالع رساني مي توانند شهروندان 

را با خود همراه كنند.«  
عليرضا جبارحميدي، شورايار محله و نماينده كسبه تجريش 
با كليات طرح موافق اســت، اما در دفاع از حقوق مسافران به 
همشــهري مي گويد: »جمع آوري يا جابه جايي پايانه تجريش 
مطالبه 18ساله اهالي بود كه خوشبختانه در اين دوره مديريت 
شهر محقق شد، اما طبق صحبت هاي انجام شده قرار بود پس 

از جانمايي پايانه جديد و اطالع رســاني براي جابه جايي نقطه 
مبدأ خطوط اتوبوس ها اين كار انجام شــود كه متأسفانه اين 
بخش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.« به گفته وي، اين 
روزها كه شهر نيمه تعطيل اســت توقف اتوبوس ها در حاشيه 
ميدان تجريش مشكلي ايجاد نمي كند، اما با بازگشت زندگي 
به روال عادي و بازگشايي مراكز تجاري و خريد، قطعاً تردد در 

اين ميدان افزايش مي يابد و ترافيك هم سنگين تر مي شود.

بازگشت سكوت پس از 18سال
در برابر مخالفت مسافران، اهالي و كسبه منطقه از جمع آوري 
پايانه خرسند هســتند. آنها بيش از 18ســال انواع آاليندگي 
زيست محيطي اين پايانه را تحمل كردند و حاال با جمع آوري 
آن ســكوت و آرامش را تجربه مي كنند. حسين عالئي، ساكن 
شميران با ابراز رضايت از اقدام مديريت شهري در جمع آوري 
پايانه تجريش مي گويد: »هرگــز باور نمي كردم روزي از دود و 
آلودگي و سروصداي اين پايانه خالص شويم. ميدان تجريش از 
ميادين شلوغ تهران است و تردد اتوبوس ها در اين پايانه شلوغي 
آن را مضاعف كرده بود. امروز در ســكوت ايــن پايانه با ديدن 
پرندگاني كه بي پروا در اطرافمان پــر مي زنند، حالمان خوب 
مي شود.« پالزا در اصطالح شهرسازي به محل و معبری گفته 
مي شود كه پياده رو بر ســواره رو غلبه داشته باشد و تجهيزاتي 
در آنجا براي اســتراحت موقت و گذران فراغــت عابران پياده 
پيش بيني شده است. ايجاد چنين فضايي در ميدان تجريش 
قطعاً مي تواند عالوه بر خرســندي اهالي، سبب رضايتمندي 

زائران و گردشگران خارجي و داخلي شود.

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

آيا طرح پــالزا و قدمگاه صالحيه 
پيوست مطالعاتي دارد؟

در محدوده ميدان تجريش قرار اســت اتفاقات 
خوب و بزرگي رخ دهد كه همگي در راســتاي 
افزايش فضاهاي عمومي شــهر با رويكرد شهر 
انسان محور اســت. جمع آوري پايانه تجريش 
و ايجاد پــالزا و قدمگاه صالحيه هم بخشــي از 
يك طرح بزرگ اســت كه حدود يك سال و نيم 
مطالعات كارشناســي براي انجام اين كار انجام 
شــده و جلســات متعددي هم با حضور پليس 

راهور، روساي نيروي انتظامي، نمايندگان معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران و همه 
كســاني كه به نوعي در اين طرح دست اندركار 
هستند و نقشي دارند، برگزار كرديم و درنهايت 
هم طرح تصويــب و اجراي آن در دســتور كار 

مديريت شهري منطقه قرار گرفت.
 ضرورت ايجاد پــالزا در ميدان 

تجريش چيست؟
ميدان تجريــش، پايانــه تجريــش و خيابان 
شــهرداري، مكان هايي هســتند كه همواره با 

مشــكالت حاد اجتماعي در آنها مواجه بوديم. 
درحقيقت اين معابر به فضاهاي بي دفاع شهري 
و نقاط جرم خيز تبديل شــده بودند كه شب ها 
به دليــل وجود افــراد آســيب ديده اجتماعي، 
كارتن خواب و معتاد براي تردد شهروندان ناامن 
مي شدند. از سوي ديگر تداخل بين مسيرهاي 
ســواره و پياده در پايانه تجريــش ايمني تردد 
مردم را تهديد مي كرد. همچنين وجود برخي از 
المان ها و حتي توقف اتوبوس ها سبب مخدوش 
شدن سيما و منظر شهري شده بود. آاليندگي 
زيســت محيطي هم دليل ديگري است كه در 
كنار ســاير عوامل ما را بر آن داشت تا با اجراي 
يك طرح جامع در قالب ارتقاي كيفيت فضاي 
شهري و توسعه قلمروی عمومي، به اين مشكالت 

پايان دهيم.
 نظرات مردم و شوراياران در اين 

طرح لحاظ شده است؟
طرح هاي شهري در راســتاي خدمت رساني به 
شهروندان اجرايي مي شود و به همين دليل حتماً 
نظرخواهي از شهروندان و شوراياران شده است و 

نقطه نظرات آنها را لحاظ كرده ايم.
 به گفته بخشي از شــهروندان، 
اطالع رساني درخصوص اجراي اين طرح و 
جمع آوري پايانه تجريش انجام نشده است. 

در اين مورد توضيح مي دهيد؟
اطالع رساني شده است. شــايد كامل نبوده و از 
اين رو سوء تفاهم ايجاد كرده و سبب گاليه مندي 

شهروندان شده است كه از اين بابت عذرخواهي 
مي كنم. طرح هــاي نوپا همواره با  مشــكالتي 
روبه رو مي شــوند، اما در گذر زمــان و با اجراي 
كامل طرح پيش بيني شــده مطمئن هســتم 
رضايتمندي مردم حاصل مي شــود. در ضمن 
هيچ تغييري در خدمت رساني اتوبوس ها ايجاد 
نشده و فقط جاي استقرارشان تغيير كرده است.
 اهداف اجراي طرح را تشــريح 

مي كنيد؟
توســعه فضاي ســبز در قلمــروی عمومي، 
مهم ترين هدف طرح است؛ چراكه با محدوديت 
فضاي ســبز و پوشــش گياهي مناســب در 
شميران مواجه هستيم و از اين رو ايجاد فضاي 
ســبز الزامي اســت. به هر حال بايد به سمت 
و سوي شــهر انســان محور حركت كنيم و از 
اين رو تقويت فضاهاي پياده رو و جلوگيري از 
تداخل مســير پياده و ســواره، هدف ديگري 

اســت كه در طرح پيش بيني شده است. 
وضعيت كنوني اطــراف پايانه تجريش 
هيچ تناســبي با محله برخوردار و مكان 

فرهنگي و ريشه دار تاريخي ندارد 
و در مجــاورت حــرم امامزاده 
صالح هــم از ســيما و منظر 
شــهري به لحاظ معماري و 
شهرســازي ايراني اسالمي 
خبــري نيســت؛ بنابراين 

بــا حــذف زوائــد فيزيكي، 

اغتشاشــات ايجاد شــده را برطرف مي كنيم. 
تقويت منزلت اجتماعي بــا كاهش فضاهاي 
بي دفاع شهري محقق مي شود. رودخانه اي كه 
در ميدان تجريش جاري است اما بنا به داليلي 
متروكه مانده، احيا و تبديل به حيات شهري 
مي شود و مردم مي توانند در يك فضاي امن از 
ظرفيت هاي آن بهره مند شوند. ايجاد قدمگاه 
صالحيه با يك پيش فضاي عمومي براي ورود 
زائران به بارگاه امامزاده به طوري كه سلســله 
مراتب تشرف رعايت شــود و  شأن و منزلت و 
جايگاه امامزاده در فضــاي كالبدي هم حفظ 
شــود. فضاي پالزا هم به گونه اي طراحي شده 
كه مي تواند يك پاتــوق منطقه اي و يك مركز 
محلي باشد و شهروندان اوقات فراغت خود را 

در آنجا سپري كنند. 
 طرح چه زماني به اتمام مي رسد؟

طرح شامل بخش هاي مختلف و اهداف مختلف 
و طرح هاي موضوعي و موضعي است كه براي 
اجراي آنها نياز به زمان و تمهيدات خاصي 
است. در مرحله اول طرح قدمگاه صالحيه 
اجرايي مي شود كه اميدواريم به زودي 
در اختيار شــهروندان و زائران قرار 
گيرد. به طور حتم نمي توان زمان 
اتمام طرح را اعالم كرد، اما تالش 
مي كنيم تــا پايــان 6 ماهه اول 
سال بخش قابل توجهي از طرح 

اجرايي شود.

ساخت يك پاتوق منطقه اي در تجريش
 شهردار منطقه يك در گفت وگو با همشهري ابعاد طرح پالزا 

و قدمگاه صالحيه را تشريح كرد

   سيدآرش حسيني ميالني
جمع آوري پايانه تجريش و تبديل آن به پالزاي شهري و قدمگاه صالحيه ازجمله 
طرح هايي است كه ذي نفعان متعددي دارد و شرط موفقيت چنين طرح هايي اين 
است كه آماده سازي  در بين افكار عمومي ايجاد و اطالع رساني درست و به موقع 
انجام شود. به هر حال بايد پذيرفت هر طرحي قطعا موافقان و مخالفاني خواهد 
داشت و راضي و همراه كردن همه مردم ميسر نيست و رسيدن به اجماع كلي در يك 
طرح كار سخت و دشواري اســت. جمع آوري پايانه تجريش كه به نوعي منبع 
آاليندگي زيست محيطي محسوب مي شد، في نفسه بسيار كار درست و ارزشمندي 
است و تبديل آن به پالزا و فضاي عمومي شهري كه سبب ايجاد پيوند ميان مردم و طبيعت مي شود هم قابل تقدير 
است. به هر حال، اين ميدان بخشي از هويت تهران و شميرانات محسوب مي شود و حراست از آن اهميت زيادي 
دارد كه مديريت شهري با يك طرح جامع با مدنظر قرار دادن نظرات مردم و نمايندگان آنها مي تواند اين كار را 
به درستي انجام دهد. اين طرح اگر داراي پيوست هاي الزم ازجمله لحاظ شدن مسائل ترافيكي، خدماتي، اجتماعي 
و فرهنگي باشد، اولويت، نياز و تقاضاي مردم، محله و منطقه است و در نهايت اجراي اين طرح در چنين فضاي 

پيش بيني شده ای سبب آرام سازي  محيطي مي شود كه قطعا همه مردم از آن بهره مند خواهند شد.

نيازهاي ساكنان منطقه و اولويت طرح
   محمود ترفع، مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران

جمع آوري پايانه تجريش به صالحديد مديريت شهري انجام شد و در اين خصوص با نصب 
بنر به مسافران خطوط مختلف اطالع رســاني صورت گرفت. به هر حال، اين طرح در 
فهرست پروژه هاي شهري قرار دارد و اين اقدامات در راستاي رفاه بيشتر شهروندان 
انجام مي شود. ممنوعيت توقف اتوبوس ها در پايانه تجريش به معناي توقف خدمت رساني 
نيست و جايگاه هاي جديدي براي خطوط در اطراف ميدان تجريش پيش بيني شده است 

كه شهروندان مي توانند چون گذشته از خدمت رساني آنها استفاده كنند.
 محل استقرار اتوبوس ها در خطوط مختلف:

  خط 225 )پايانه تجريش-پايانه شهيد دستواره( ابتداي خيابان شريعتي، مسير شمال به جنوب
 خطوط 218 )ميدان دركه-پايانه تجريش( و 21۹ )جماران-پايانه تجريش( به پايانه ميني بوسراني در ضلع 

جنوبي ميدان تجريش 
 خطوط 220 )ازگل-پايانه تجريش( و 2۹8 )شــهرك قائم-پايانه تجريش( به خيابان گوگل در ضلع جنوبي 

ميدان تجريش
  خط 10۷ )ميدان راه آهن-پايانه تجريش( در ضلع جنوبي ميدان تجريش 

خدمت رساني متوقف نشده است
   سيد مهدي ساداتي، فرماندارشميرانات

با مطالعــات انجام گرفته و 
بررسي ابعاد مختلف يكي از 
بهترين راهكار هاي كاهش بار 
ترافيــك در ميدان تجريش 
حذف پايانه است. همچنين با 
اجراي طرح پالزاي شهري و 
ايجاد فضاي عمومي و ســبز 
عالوه براينكه سيماي ميدان زيباتر مي شود، قطعا شاهد 
افزايش امنيت منطقه و كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي 
خواهيم بود. مزيت هاي اجراي اين طرح توسعه فضاي سبز 
است كه البته با جانمايي صحيح ناوگان حمل ونقل عمومي، 
ترافيك ميدان پس از سال ها مرتفع مي شود و رضايتمندي 

شهروندان حاصل مي شود.

افزايش امنيت اجتماعي

مديريت شهري با هدف توسعه عرصه هاي همگاني،  امسال ۵ ميدانگاه در نقاط مختلف تهران افتتاح مي كند 

درنگ گاه هايي براي فراغت
پايانه اتوبوسراني تجريش پس از 18سال در راستاي اجراي طرح پالزاي شهري جمع آوري شد

جمع آوري پايانه تجريش از مطالبات اهالي بود كه پس از نهايي شدن طرح پالزا و قدمگاه صالحيه، 
مديران شهري دست به كار شدند و اجرايي شدن اين طرح را در اولويت قرار دادند و در واپسين 
روزهاي فروردين ورود و خروج اتوبوس ها به پايانه را ممنوع كردند. با اين كار نخستين قدم براي 
اجرايي شدن طرح ايجاد پالزا و قدمگاه صالحيه برداشته شد، اما انتقاداتي از سوي مردم در پی 
داشت كه سيدحميد موسوي، شهردار منطقه يك در پاسخ به اين انتقادات و گاليه ها گفت: »به 
هر حال هر طرح نوپايي  با مشكالتي مواجه مي شود اما شخصًا مطمئن هستم با اتمام عمليات و 
اجراي كامل طرح رضايت مردم حاصل مي شود.« او در گفت وگو با همشهري ابعاد اين طرح را 

تشريح كرده است كه در ادامه مي خوانيد.
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چهره روز

نقد خبر

شناسايي ام الخبائث  اقتصاد

در يك قدمي دالرهاي محاصره شده

سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان 
برنامه و بودجه و قائم مقام اســبق بانك 
مركزي مي گويد: دليل افزايش نرخ تورم، 
باال رفتن نرخ ارز و اضافه برداشت بانك ها 
از منابع بانك مركزي است و دولت نه تنها 
از بانك مركزي استقراض نكرده بلكه به 

سياستگذار پولي كمك هم كرده است. پيش از اين محمدباقر نوبخت، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد به گونه اي 
اظهارنظر رئيس كل بانك مركزي مبني بر چاپ پول براي تامين كسري 
بودجه دولت را رد كرده بودند، حاال پورمحمدي مي گويد: كسب درآمد 
از محل تسعير ارز حق دولت است. گفته هاي اين مقام ارشد سازمان 
برنامه و بودجه قابل تامل است. او مي گويد: يك ريال از پول هاي مانده 
در خارج را از بانك مركزي نگرفته ايم و حتي در سال گذشته نفتي كه 
صادر كرده ايم و بانك مركزي قبول دارد كه صادر شده، معادل ريالي اش 
را نگرفته ايم و حتي ارزهايي به دست بانك مركزي رسيد كه چون آن را 
نفروخت، به دولت هم نداد. او توضيح مي دهد: مابه التفاوت ارز صندوق 
توسعه ملي به صورت نيمايي بايد به بودجه پرداخت شود اما از تيرماه 
تا آخر ســال ۹۹ وجهي دريافت نكرده ايم، زيرا آقاي همتي مي گويد 
تحفظي دارم؛ در كل ۵ تا 6 مورد طلب جدي دولت از بانك مركزي باقي 
مانده اما به خاطر همين مالحظات نگرفته ايم. روايت حميد پورمحمدي 
نشان مي دهد جاي بدهكار و طلبكار در داستان كسري بودجه دولت و 
اقتصاد ايران عوض شده و شايد راز اين معما در همان تحفظي باشد كه 
رئيس كل بانك مركزي از آن سخن گفته است. اما نكته مهم اينجاست 
كه نهاد برنامه و بودجه كشــور به هيچ عنوان نمي پذيرد كه كسري 
بودجه دارد و همين مسئله فشار بر منابع بانك مركزي را افزايش داده 
و نرخ تورم را صعودي كرده و به جــاي آن افزايش نرخ ارز، بي نظمي 
مؤسسات غيرمجاز و اضافه برداشت بانك هاي خصوصي و نه دولتي از 

نظر معاون سازمان برنامه و بودجه دليل قيام تورم بوده است.
اينجاست كه هم بانك مركزي از مسئله تحفظ صحبت مي كند و هم 
حميد پورمحمدي از تحفظ دولت سخن مي گويد و يك پرسش بدون 
پاسخ مي ماند كه دولت از كجا ريال آورده تا خرج  كند؟ اين همه افزايش 
هزينه هاي دولت با تكيه بر كدام منابع بودجه اي تامين اعتبار شده و 
نفي استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي و گرفتن ريال 
از اين بانك نمي تواند چندان مستدل باشد. اينجاست كه اقتصاددانان 
مي توانند نظر بدهند كه آيا راز اين تورم كم ســابقه در كسري بودجه 
دولت و چاپ پول در بانك مركزي بوده يا ريشه آن را بايد در مؤسسات 
غيرمجازي دانست كه بساط آنها چند سالي است برچيده شده يا اين 

تورم ريشه در بدهي بانك هاي خصوصي و نه دولتي دارد.
انتظار از شخصيتي اقتصادي كه يك زمان نفر دوم بانك مركزي بوده و 
روزگاري در وزارت اقتصاد و حاال در سازمان برنامه و بودجه مسئوليت 
دارد، اين است كه در دفاع از اقتصاد، خود را در قيد و بند سازمان و نهاد 
متبوعش نداند و واقعيت ها را شفاف بگويد. اين روزها كه يكي كسري 
بودجه دولت و ديگري رشــد نقدينگي را ام الخبائث معرفي مي كند، 
حميد پورمحمدي از فشــار به بانك مركزي به عنوان ام الخبائث ياد 
مي كند. چالش سلطه مالي دولت بر سياست هاي پولي تهديدي براي 
اقتصاد ايران است و پايان دادن به اين وضع در نتيجه اختالف بين بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ممكن نيست، اينكه 
هر نهادي حرف خودش را بزند، جواب نمي دهد. گرفتن ريال ارزها حق 
دولت نيست بلكه اين حق مردم است كه به دولت داده شده است. اگر 
قرار است ارزي داده شــود و ريالي گرفته و براي مردم خرج شود، بايد 
فرض را بر اين گرفت كه ارز داده شده، نقد باشد و در دسترس وگرنه 
مي شود از هم اكنون ارز سال هاي آينده فروش نفت را به بانك مركزي 
پيش فروش كرد و از روز نخست سال تنخواه گرفت و گفت تا روزي كه 
اين نفت فروخته شود و دالرهايش بيايد، بانك مركزي منتظر بماند 
تا تنخواه دولت تسويه شــود. مي توان با تكيه بر اقتدار دولت و مصوبه 
مجلس و ديگر نهادهاي خاص بانك مركزي را تحت فشار قرار داد و ريال 
گرفت و پس نداد ولي اينكه اصل ماجرا مورد پذيرش نباشد و بدهكار 
جاي طلبكار بنشيند را ديگر نمي توان در قالب ادبيات اقتصاد تفسير 
كرد، بلكه مالحظات سازماني است كه مالك موضع گيري ها مي شود. 

نبايد اينگونه باشد اما سال هاست كه اين رويه حاكم است. چه سود؟

خبر: سيدحميد حسيني، دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق، مي گويد 
با وجود شرط دشواري كه دولت عراق بر سر راه شركت ها گذاشته اما 

پول هاي ايران در عراق امكان جابه جايي پيدا كرده اند.
نقد: آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده بانك مركزي نزد بانك هاي برخي 
كشورها از جمله، كره جنوبي و عراق، چندماهي است كه مدام تكرار 
مي شود و به نظر مي رسد ايران به يك قدمي دالرهاي محاصره شده خود 
رسيده باشد. اما مهم اين است كه چرا قدم آخر برداشته نمي شود؟ در 
تحليل ماجرا كافي است به متن گفته هاي دبيركل اتاق بازرگاني ايران 
و عراق توجه شود. او مي گويد: مذاكرات براي آزادسازي پول هاي ايران 
در عراق در جريان ســفر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بغداد نيز 
دنبال مي شود و وزير اقتصاد عراق در جريان سفر آقاي شريعتمداري 
به اين كشور صحبت از ممكن شدن آزادسازي پول هاي ايران را مطرح 
كرده و از آمادگي دولت اين كشــور براي همكاري در اين زمينه خبر 
داده. هرچند بغداد شرط هاي دشــواري را در اين مسير گذاشته اما 
به نظر مي رسد بهانه تحريم ها ديگر وجود ندارد. تجربه مذاكرات بين 
مقامات ارشد ايراني با همتايان عراقي و دست كم دوبار سفر رئيس كل 
بانك مركزي كشــور به بغداد در سال گذشته نشان داد مانع جدي بر 
سر دسترسي به دالرهاي بلوكه شده ايران وجود دارد و خبر آزادشدن 
دارايي هــاي ارزي بانك مركزي ايران در عــراق چندان دقيق به نظر 
نمي رسد. براي درك واقعيت پشت پرده ماجرا كافي است كه اظهارنظر 
نخســت وزير كره جنوبي در تهران و پس از گفت وگو بــا معاون اول 
رئيس جمهور دقت شود كه به صراحت مي گويد: دولت متبوعش تالش 
مي كند در رايزني با آمريكا و اتحاديه اروپا موضوع بلوكه شدن منابع مالي 
ايران در كره را برطرف كند. حقيقت اينجاست كه تا وقتي بانك هاي 
كشورهاي ديگر بهانه اي چون قرارگرفتن ايران در فهرست سياه مالي 
دنيا را دارند، حتي با فشار و تصميم سياسي دولت هايشان مي توانند 
در مسير دسترســي ايران به دالرهايش مانع ايجاد كنند. دسترسي 
و استفاده از دالرهاي ايران حق مســلم ايرانيان است و مذاكره براي 
برداشتن تحريم ها قابل دفاع است و انتظار مي رود همزمان با تالش تيم 
مذاكره كننده براي برداشتن تحريم ها، در داخل هم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مصلحت كشور را درنظر بگيرد و لوايح پيشنهادي دولت 
را تصويب كند تا ايران از فهرست سياه مالي دنيا خارج و بهانه از دست 
بانك هاي ديگر كشورها گرفته شود. با اين توضيح روشن كه دالرهاي 
بلوكه شده ايران، صاحب آن بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است و 
دولت قبال آنها را فروخته و ريالش را گرفته و خرج كرده است. بنابراين 

براي دالرهاي خرج شده، دوباره خرج نتراشيد.

اميدواري بــراي انجام يــك توافق  دالر
سياســي و احياي دوباره برجام براي 
سومين روز متوالي به كاهش قيمت 
دالر منجر شــد. در مبادالت ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا با دست كم 2درصد افت معادل ۵00تومان 

در يك روز كاهش يافت.
به گزارش همشهري، شــوك رواني ناشي از انجام 
يك توافق سياســي، همانطور كه فعاالن بازار ارز از 

قبل منتظر آن بودند، فرا رســيده است. از آبان ماه 
پارسال تاكنون تحت تأثير همين شوك قيمت دالر 
در بازار آزاد 2۵درصد افت كرده است. يك روز قبل 
از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا بازار 
ارز با اين فرض كه احتماال دونالد ترامپ در انتخابات 
پيروز خواهد شد تا محدوده 32هزار تومان پيشروي 
كرد اما بالفاصله بعد از آنكه اخبار مربوط به پيشتازي 
جو بايدن در انتخابات رياســت جمهوري آمريكا به 

بازار مخابره شد، قيمت دالر به سرعت شروع به نزول 
كرد زيرا به باور بازار انتخاب بايدن احتمال انجام يك 
توافق سياسي بين ايران و آمريكا را به شدت افزايش 
مي داد. اكنون نزديك به 6 ماه اســت كه قيمت ارز 
تحت تأثير همين ســناريو در كانال 2۵هزار تومان 
در نوسان و در انتظار تعيين تكليف مذاكرات است. 
حاال اما با تقويت احتمال انجام يك توافق سياسي 
اثرات واقعي احياي برجام بر بازار ارز بيشتر نمايان 
شده است. از روز شــنبه و به دنبال انتشار خبر هاي 
اميدوار كننــده از وين، جايي كــه طرفين در حال 
مذاكره بر سر رفع تحريم ها هستند، قيمت هر دالر 

آمريكا هزار تومان كاهش يافته و در آستانه سقوط 
به كانال 23هزار تومان قرار گرفته است. در مبادالت 
روزهاي شنبه و يكشنبه قيمت هر دالر آمريكا در 
بازار آزاد 3۵0تومان معادل 1.4درصد و در مبادالت 
ديروز ۵00تومــان معادل 2درصد افــت كرد. در 
دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در 
بازار آزاد به 24هزارو 1۵0تومان رسيد. اين موضوع 
ديروز همچنين به كاهش قيمت ســكه منجر شد 
به طوري كه قيمت هر ســكه امامي بــا 100هزار 
تومان كاهش به 10ميليــون و 2۹6هزار تومان و 
قيمت هر سكه بهار آزادي با 1۵3هزار تومان كاهش 

به مرز 10ميليون تومان رسيد. به زعم فعاالن بازار، 
سرعت نزول قيمت ها در بازار ارز وابسته به پيشرفت 
مذاكرات است. آنطور كه مقامات مسئول در دولت 
مي گويد تــالش خواهند كرد تحريم هــا تا قبل از 
انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه رفع شود. 
در اين صورت مي توان انتظار داشت قيمت هر دالر 
آمريكا ظرف ماه هاي آينده تحت تأثير شوك رواني 
ناشي از اين تحول سياسي تعديل شود. با اين حال 
اقتصاددانان بر اين باورند كه قيمت دالر به شــدت 
از جانب متغير هــاي اقتصادي براي رشــد تحت 

فشار است.

معامالت الگوريتمی كه سال گذشــته و در زمان  بورس
صعود انفجاری شاخص به اتهام دستكاری در بازار 
ســهام ممنوع اعالم شــده بود، دوباره، با تعيين 
شروطي بسيار سختگيرانه، آزاد شد تا شايد بتواند راهكاری برای 
افزايش ارزش معامالت و رشد شاخص های بورس باشد. به گزارش 
همشهری، در چند ماه گذشته مقامات بازار سرمايه تقريبا همه 
راهكارهايی را كه می توانند مانع نزول شاخص شوند، امتحان كرده 
اند. حاال نوبت به آزادسازی معامالت الگوريتمی رسيده؛ ابزاري كه 
در زمان صعود شاخص بورس به دســتكاری در بازار متهم شد. 

اتهامی كه هرگز اثبات نشد.

آزادسازی دوباره معامالت 
6 ماه بعد از اعمال ممنوعيت معامالت الگوريتمی، سازمان بورس 
اعالم كرد: ارائه خدمات معامالت الگوريتمی در مؤسسات دارای 
مجوز از سازمان بورس به شرط رعايت 8 مورد بالمانع است. اين 
موارد شــامل رعايت مفاد الزامات معامالت الگوريتمی مصوب 
هيأت مديره سازمان بورس، ارائه زيرساخت نظارتی سامانه مورد 
استفاده به سازمان بورس، استفاده نكردن از الگوريتم های ناقض 
قوانين و مقررات بازار سرمايه و دستورالعمل انضباطی كارگزاران، 
دريافت تأييديه قابليت های عملياتی كسب و كار سامانه معامالت 
الگوريتمی از بورس، دريافت قابليت های عملياتی كســب و كار 
سامانه معامالت الگوريتمی از فرابورس ، دريافت تأييديه الزامات 
سامانه معامالت الگوريتمی از شــركت مديريت فناوری بورس، 
دريافت تأييديه الزامات امنيتی در ســطح زيرساخت و سامانه 
الگوريتمی از مركز نظارت بر امنيت بازار سرمايه و ارائه الگ ها و 
گزارش های دوره ای از عملكرد سيستم به مركز نظارت بر امنيت 

اطالعات بازار سرمايه است.

آثار آزادسازی معامالت الگوريتمی
معامالت الگوريتمی حجــم عظيمی از داده ها را پــردازش و از 
تكنيك های پيشــرفته رياضی برای يافتن بهتريــن الگو برای 
معامالت بورس اســتفاده می كند. در واقع يك يا چند الگوريتم 
در انتخاب و اعمال اين ســفارش ها از جنبه های مختلف مانند 
زمان بندی، قيمت يا حجم بدون دخالت انسان تصميم گيری و 
اجرا می شود. اين ابزار به پربســامد شدن معامالت الگوريتمی و 
افزايش حجم و ارزش معامالت در بازار سهام منجر می شود. بر 
همين اساس پيش بينی می شود با به كارگيری دوباره معامالت 
الگوريتمی ارزش معامالت بازار سرمايه با رشد مواجه شود و اين 
موضوع زمينه های رشد شاخص را فراهم كند. به طور كلی استفاده 
از هوش مصنوعی به جای انســان باعث می شــود سرعت انجام 
معامالت افزايش پيدا كند. همچنين باعث می شود دقت در انجام 
معامالت به شدت افزايش پيدا كرده و بالطبع احتمال بروز خطا نيز 
كاهش يابد. عالوه بر اين با استفاده از اين فناوری، تخلفات در بازار 
نيز به صفر ميل می كند. از آنجا كه در معامالت الگوريتمی، سفارش 
ها را ماشين ثبت می كند امكان انجام تخلفات نيز تقريباً به سمت 
صفر حركت می كند؛ به همين داليل بورس های مطرح جهان نيز 
به اين سمت حركت كرده اند. همچنين يكی از پديده های بد بازار 

سهام كه هم اكنون نيز با آن مواجه هستيم، صف نشينی است. 
 ضمن اينكه از معامالت الگوريتمی در عمليات بازارگردانی سهام 
كه نقش زيادی در ايجاد تعادل در قيمت سهام شركت ها دارند و 
جلوگيری از پديده صف نشينی نيز استفاده می شود. در چند ماه 
گذشته انتقادهای زيادی به بازارگردان های سهام  وارد شده است و 
صف های فروش سهام هم روز به روز سنگين تر می شوند؛ بنابراين 
با استفاده از معامالت الگوريتمی سازمان بورس قادر است عمليات 
بازارگردانی سهام را به سرعت و دقت بيشتری انجام دهد. مطهره 
مروج، مدير فناوری اطالعات سازمان بورس درباره نقش معامالت 
الگوريتمی در بازارگردانی سهام می گويد: بازارگردانی خودكار  
يكی از نتايج مثبت معامالت الگوريتمی است و نقش زيادی در 
آينده بازار سهام دارد. به گفته او، حوزه های زيادی در بازار سرمايه 
مثل بازارگردانــی خودكار وجود دارد كــه معامالت الگوريتمی 
می تواند بــه آن كمك كند. اينكه ما بتوانيم هر كدام از ناشــران 
را الزام كنيم كه بازارگردان خودكار داشــته باشند. فارغ از اينكه 
شخص بازارگردان در پشت استيشــن معامالت وجود دارد يك 
بازی برد - برد برای خريداران و فروشندگان است. به اين ترتيب نه 
تنها نوسان هاي غيرعادی در قيمت سهام ايجاد نخواهد شد، بلكه 

سهام، همواره حجم متعادلی از معامالت را تجربه می كند.

سايه مذاكرات بر سر دالر سنگين شد

معامالت الگوريتمی آزاد شد
 بازگشت موتورهاي توربو 

به پيست بورس

6 ماه از تفاهم بزرگ آبي شهرداري  آب
تهران بــا وزارت نيــرو مي گذرد؛ 
تفاهمي كه براساس آن دوطرف به 
اين نتيجه رسيدند كه به تدريج آب موردنياز فضاي 
ســبز پايتخت از پســاب هاي فاضالب تامين و 
چاه هاي غيرمجاز برداشــت از آب زيرزميني هم 
به تدريــج پلمــب شــود؛ اقدامي كــه به گفته 
كارشناسان مي تواند باعث صيانت از ذخاير آبي 
تهران شود و به برداشت هاي بي رويه از منابع آب 
زيرزميني پايان دهد. معاون وزير نيرو در تازه ترين 
اظهارنظر خود يكي از دستاوردهاي اين تفاهم را 
اختصاص 44ميليون مترمكعب پساب به فضاي 
ســبز شــهر تهران اعالم كرد و خبر داد؛ اطلس 
جانمايي فضاي سبز شــهري تهران و منابع آب 

سطحي پايتخت در دست تهيه است.
به گزارش همشهري، با تهيه اطلس آبي تهران، 
سازوكار و نقشه تامين آب موردنياز فضاي سبز 
تهران متناســب با منابع آب سطحي مشخص 
خواهد شــد و در نقــاط پرتنــش و پرمصرف 
مناطق شــهري، اولويت نخســت با تامين آب 
از پســاب فاضالب خواهد بود. قاســم تقي زاده 
خامســي درباره اقدام هاي انجام شده در 6 ماه 
گذشــته براي اجراي اين تفاهم آبي مي گويد: 
كارگروه سه جانبه اي بين شركت آب منطقه اي، 
شــركت آب و فاضــالب و شــهرداري تهران 
تشــكيل و تاكنون نيز 4جلسه مشترك در اين 
خصوص برگزار شده اســت. او توضيح مي دهد: 
برنامه ريزي براي اختصاص پســاب توليد شده 
ســال ۹۹ تصفيه خانه هاي فاضــالب به فضاي 
سبز شــهرداري تهران با ميزان تقريبي 44.1 
ميليون مترمكعب انجام گرفتــه كه در فاز اول 
منطقه 2شهري به دليل وجود چاه هاي غيرمجاز 
شهرداري و منطقه ۵ شــهري به دليل اضطرار 
شهرداري تهران به عنوان مناطق تحت پوشش 
استفاده از پســاب و مديريت منابع آبي انتخاب 

شده اند.
معاون وزير نيرو در عين حــال تأكيد مي كند: با 
پيگيري شــركت آب و فاضالب اســتان تهران، 
پيشنهاد قيمت تمام شده يك مترمكعب پساب 
قابل واگذاري به فضاي سبز، از شركت مهندسي 
آب و فاضالب كشــور محاســبه و براي تصويب 
به شوراي شــهر ارسال شده اســت. به گزارش 
همشهري، انتظار مي رود با تعيين قيمت تمام شده 
هر مترمكعب پســاب فاضالب در شوراي شهر 
تهران، گامي عملي براي اجرايي شدن تفاهم براي 
سيراب كردن بخشي از فضاي سبز شهرداري با 

پساب فاضالب برداشته شود.

در انتظار يك گزارش 
اين گزارش حاكي اســت، گام ديگر براي تحقق 
اهداف پيش بيني شــده در تفاهم بين شهرداري 
تهران و وزارت نيرو وقتي برداشــته خواهد شد 
كه سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر تهران 
گزارش خود از جزئيات برداشت آب از منابع آب 
سطحي را به تفكيك مناطق و نقاط برداشت اعالم 
كند. مديرعامل شركت منابع آب ايران مي گويد: 
در اين خصوص جلســاتي با شــهرداري تهران 
برگزار شده است. به گفته تقي زاده خامسي، جلسه 
ويژه اي درخصوص آب هاي سطحي، موضوع بند 
2تفاهمنامه، با شهرداري تهران برگزار شده است. 
او توضيح داد: در بند 2تفاهمنامه مقرر شده بود 
تا سازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر تهران تا 
پايان سال ۹۹ نسبت به ارسال گزارش و اطالعات 
مرتبط با مشخصات نقاط برداشت، نحوه برداشت 
و ميزان منابــع آب، به همراه ســطوح آبياري به 
تفكيك مناطق در وضع موجود، از مجاري آب هاي 
سطحي، اقدام كند. به گفته او، افزون بر اين آمار 
مرتبط بــا چاه هاي مجاز و غيرمجــاز در مناطق 
2و ۵شهر تهران هم بررسي شده است. او توضيح 
مي دهد: با هدف عملياتي ساختن طرح تامين آب 
پايدار فضاي سبز تهران از محل پساب و ساير منابع 
آبي، به منظور كاهش بهره بــرداري از منابع آبي 
زيرزميني با اطالعات تدقيق شده چاه هاي مجاز و 
غيرمجاز بر مبناي اطالعات شركت آب منطقه اي 

تهران، برنامه ريزي الزم انجام شده است.

كاهش خطر منابع آب پايتخت
تفاهم 12شــهريور سال گذشــته كه به امضاي 
رضــا اردكانيان، وزيــر نيرو و پيــروز حناچي، 
شهردار تهران رســيده، تحولي بنيادين و البته 
محيط زيســتي با هدف تغيير الگوي تامين آب 

موردنياز فضاي ســبز كالنشــهر تهران قلمداد 
مي شود كه مي توان خطر را از منابع آب زيرزميني 
پايتخت تا اندازه زيادي دور كند. تغيير اين الگو 
را ســال ها شــهرداران مختلف پايتخت مطرح 
كرده بودند، ولي سرانجام اين پيروز حناچي بود 
كه گام نهايي را برداشــت و به استفاده از پساب 
تصيفه شــده و بازچرخانــي آب جهــت فضاي 
ســبز تهران حكم داد. انتظار مي رود دســت كم 
1۵0ميليون مترمكعب آب بــا اجراي اين طرح 
بازچرخاني شود. هدف مشــترك وزارت نيرو و 
شهرداري تهران اين است كه دست كم 40درصد 
از آب موردنياز فضاي سبز تهران از پساب شهري 
تامين شود و از اين جهت ســرمايه گذاري براي 
ايجاد تصفيه خانه هاي محلــي و منطقه اي يك 
ضرورت است كه دوطرف بر سر آن توافق كرده اند 
و با افزايش تعداد تصفيه خانه ها، از ميزان برداشت 
آب از چاه هــاي مجاز و غيرمجــاز به تدريج كم 

خواهد شد.

تفاهم براي آيندگان
قول و قرار شــهرداري و وزارت نيرو البته تا سال 
1410است و امسال هم سال رونمايي از نخستين 
دستاوردهاي اين تفاهم به شمار مي رود. براساس 
برآوردها هم اكنون بيش از ۹0درصد فضاي سبز 
تهران با برداشــت از منابع آب زيرزميني صورت 
مي گيرد و گسترش روزافزون شهر تهران و نياز به 
توسعه فضاي سبز با توجه به محدوديت منابع آب 
زيرزميني يك زنگ خطر جدي اســت. براساس 
آنچه توافق شده قرار است 14۵ميليون مترمكعب 
از 218ميليون مترمكعب آب مورد نياز فضاي سبز 
شهر تهران در سال 1410از محل پساب تامين 
شود كه سرمايه گذاري ســنگيني براي ساخت 

دست كم 17تصفيه خانه بايد صورت گيرد.

اقدام ديرهنگام و فرصت هاي محدود
به گزارش همشــهري، هم شــهرداري تهران و 
هم وزارت نيرو طي دســت كم 3دهه گذشــته 
فرصت سوزي كردند و به تفاهم نرسيدند و بيشتر 
از همديگر انتقاد كردند تا اينكه 12ارديبهشــت 
اردكانيــان و حناچــي بــراي پايــان دادن به 
گفت وگوهــاي انتقادي بين دوطرف ســرفصل 
تازه اي براي اســتفاده حداكثري از فرصت هاي 
محدود را رقم زدند و نتيجه گفت وگوهاي سازنده 
كارشناســي طرفين دور از هياهو در 12شهريور 
۹۹به نمايش درآمد و امسال نخستين دستاورد 
اين تــالش مشــترك روي پرده نمايــش قرار 

مي گيرد.
الگوي تعريف شده در تفاهم آبي تهران براساس 
مديريت مصرف آب به جاي عرضه و برداشــت 
هرچه بيشــتر از منابع آبي تجديدناپذير استوار 
شده و به گفته وزير نيرو، استفاده از پساب جهت 
تامين آب موردنياز فضاي ســبز و ديگر مصارف 
همانند ساخت يك سد مجازي با استفاده از تصفيه 
فاضالب هاست و باعث حفظ آب خام خواهد شد. 
به نظر مي رسد چنين رويكردي به معناي پرهيز 
از خام خوري آبي اســت و به گفته پيروز حناچي 
الگوي تعيين شده براي تهران مي تواند در ديگر 

كالنشهرها هم دنبال شود.
برآوردها نشان مي دهد درصورتي كه وزارت نيرو 
و شهرداري تهران به تفاهم نمي رسيدند و روند 
فعلي تامين آب فضاي ســبز پايتخت ادامه پيدا 
مي كرد، معادل ذخيره سد كرج در سال 1410آب 
براي تامين نياز فضاي سبز تهران الزم بود و اكنون 
شهروندان پايتخت نشــين در انتظار رونمايي از 
دســتاوردهاي يك توافق مهم نشسته اند كه در 
نهايت سهم فضاي سبز از پساب  به جاي 4درصد 

به 60درصد برسد.

در سال گذشته، 3.4۵درصد از تجارت خارجي ايران  تجارت
به 4كشور همســايه درياي خزر اختصاص داشته و 
به ترتيب كشــورهاي جمهوري آذربايجان، روسيه، 
قزاقستان و تركمنســتان 6 ميليون و 242 هزار تن كاال به ارزش 

2ميليارد و ۵2۵ ميليون دالر با ايران مبادله كرده اند.
به گزارش همشــهري، مجموع مبادالت تجارت خارجي ايران در 
ســال 13۹۹به 14۵ ميليون و 700 هزار تن به ارزش 73 ميليارد 
دالر رسيد كه از اين رقم 112 ميليون تن به ارزش 34 ميليارد و 2۵6 
ميليون دالر به صادرات اختصاص داشت و 34 ميليون و 400 هزار 

تن به ارزش 38 ميليارد و 400 ميليون دالر مربوط به واردات بود.
آنگونه كه ســخنگوي گمرك ايران مي گويد: از مجموع مبادالت 
حوزه تجارت خارجي كشور در سال گذشته، 6 ميليون و 242 هزار 
تن كاال به ارزش 2ميليارد و ۵2۵ ميليون دالر با 4كشــور حاشيه 
درياي خزر مبادله شــده كه اين ميزان معادل 3.4۵درصد از كل 

ارزش تجارت خارجي ايران اســت. طبق اظهارات ســيدروح اهلل 
لطيفي، سهم صادرات ايران به 4كشور روسيه، جمهوري آذربايجان، 
قزاقستان و تركمنســتان، 3ميليون و 12۵ هزار و 70 تن به ارزش 
يك ميليارد و 320 ميليون و 8۵6 هزار دالر و سهم واردات ايران از 
اين كشورها در سال گذشته 3 ميليون و 117 هزار و 266 تن كاال 
به ارزش يك ميليارد و 203 ميليون و 847 هزار دالر بوده اســت. 
براساس آمارها، تراز تجاري ايران با كشورهاي حاشيه درياي خزر 
در سال ۹۹ به رقم مثبت 117 ميليون دالر به نفع ايران رسيده است.

روسيه؛ فروشنده بزرگ
در حوزه صادرات ايران به كشورهاي همسايه ايران، آمارها حاكي 
از اين اســت كه جمهوري آذربايجان با خريد يك ميليون و 3 هزار 
تن كاال به ارزش ۵10 ميليون و ۹87 هزار دالر نخســتين مقصد 
كاالهاي ايراني در حاشيه درياي خزر بوده و بعد از آن روسيه با خريد 

يك ميليون و ۵1 هزار تن كاال بــه ارزش ۵04 ميليون و ۵7۵ هزار 
دالر، با اختالفي اندك نسبت به جمهوري آذربايجان در رتبه دوم 
قرار گرفته است. بعد از اين 2كشور، قزاقستان با 338هزار تن كاال به 
ارزش 167 ميليون و 877 هزار دالر در جايگاه سوم و تركمنستان 
با 733 هزار كاال به ارزش 137 ميليون و 41۵ هزار دالر در جايگاه 
چهارم مقاصد صادراتي ايران در بين 4كشور همسايه ايران در خزر 

قرار گرفته است.
آمارهاي گمرك ايران حاكي از اين است كه در سال 13۹۹حدود 
۹4 درصد وزن و 8۹ درصــد ارزش كل واردات ايران از 4كشــور 
همسايه خزر به كشور روسيه با 2 ميليون و ۹33 هزار و 4۵8 تن به 
ارزش يك ميليارد و 70 ميليون و 2۵6 هزار و 262 دالر تعلق دارد. 
براساس اظهارات سخنگوي گمرك، درخصوص واردات ايران از 3 
كشور ديگر، جمهوري آذربايجان با 28 هزار و 386 تن به ارزش 76 
ميليون و 172 هزار و 831 دالر، قزاقستان با 8۹ هزار و ۹66 تن به 
ارزش 37 ميليون و 364 هزار و 327 دالر و تركمنستان با 6۵ هزار 
و 4۵6 تن به ارزش 20 ميليون و ۵3 هزار و 684 دالر به ترتيب مبدأ 

واردات كاال به ايران در حاشيه درياي خزر بودند.

در 7روز منتهي به 30 فروردين ماه، با توجه به پيش بينی بانك مركزی از وضعيت  بانك
نقدينگی در بازار بين بانكی، موضع پولی اين بانك به تزريق نقدينگی تغيير پيدا كرد؛ 
از اين رو با تزريق ۵0 هزار ميليارد ريال نقدينگی در قالب توافق بازخريد با سررسيد 
14 روزه با حداقل نرخ 1۹.8 درصد به بانك هــای متقاضی موافقت كرده و معامالت مربوط به آن 
توسط كارگزاری بانك مركزی در روز گذشته انجام شده است. به گزارش همشهري، بانك مركزی 
همچنين اعالم كرده است پيرو اطالعيه روز سه شنبه 24  فروردين ماه 1400 مبنی بر برگزاری حراج 
خريد مدت دار اوراق بدهی دولتی در عمليات بازار باز، هفت بانك و يك موسسه اعتباری در مهلت 
تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخريد )ريپو( را در مجموع به ارزش 
13۹ هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكی به بانك مركزی ارسال كردند. همچنين در 
هفت روز منتهی به 30 فروردين 1400، بانك ها و موسســات اعتباری در ۹ نوبت از اعتبارگيری 
قاعده مند در مجموع به ارزش 2۵۹.2 هزار ميليارد ريال استفاده كردند. در اين دوره، مبلغ 227.۵ 
هزار ميليارد ريال از ريپوی انجام شــده در قالب اعتبارگيری قاعده مند سررســيد شد. بانك ها و 
موسسات اعتباری غيربانكی می توانند در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند 
)دريافت اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب 
توافق بازخريد با نرخ سود سقف داالن )22 درصد( استفاده كنند. در اين هفته 60.۵ ميليارد ريال 
اوراق بدهی دولتی متعلق به بانك مركزی نيز توسط كارگزاری اين بانك در بازار ثانويه فروخته شد.

 برآوردها نشان می دهد در صورتی كه وزارت نيرو و شهرداری تهران به تفاهم نمی رسيدند و روند فعلی تامين آب فضای سبز پايتخت 
ادامه پيدا می كرد، معادل ذخيره سد كرج در سال 1410 آب براي تامين نياز فضای سبز تهران الزم بود

دستاورد 6 ماهه یک تفاهم آبی 

آب باريكه تجارت ايران با همسايگان خزر

تزريق 5 هزار ميليارد تومان  به بازار بين بانكي
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  شركت آب و فاضالب استان تهران پيشنهاد 
قيمت تمام شــده يك مترمكعب پساب قابل 
واگذاري به فضاي ســبز را بــراي تصويب به 

شوراي شهر ارسال كرده است

 برآوردها نشان مي دهد درصورتي كه وزارت 
نيرو و شهرداري تهران به تفاهم نمي رسيدند و 
روند فعلي تامين آب فضاي سبز پايتخت ادامه 
پيدا مي كرد، معادل ذخيره ســد كرج در سال 
1410آب براي تامين نياز فضاي ســبز تهران 

الزم بود
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رئيــس انجمــن توليدكننــدگان، 
واردكننــدگان و صادركننــدگان 
محصوالت دخانــي در گفت وگو با 
همشــهري: مصوبات مجلس براي 
دريافت ماليات بيشتر، آزادسازي نرخ 
ارز نهاده هاي توليد و زمزمه افزايش 
رسمي قيمت سيگار داخلي، نرخ انواع 
سيگار را تا 30درصد گران كرده است

با وجود تثبيــت نــرخ ارز در محدوده  بازار
24هــزار و 500تومان، رشــد هزينه 
تمام شــده ســيگار توليــد داخــل و 
زمزمه هاي گراني محصوالت برندهاي داخلي، موجب 
رشد تقاضاي كاذب و افزايش قيمت انواع سيگار داخلي 

و خارجي در بازار مصرف شده است.
مشــاهدات خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد، از 
ابتداي امسال، زمزمه هاي افزايش رسمي نرخ سيگار 
توليد داخل موجب اقبال بيشتر عمده فروشان به خريد 
ســيگار و افزايش قيمت اين اقالم به خصوص سيگار 
قاچاق خارجي در بازار خرده فروشــي شده است. در 
شــرايطي احتمال افزايش قيمت انواع سيگار داخلي 
از ارديبهشــت ماه قوت گرفته كه بررسي قيمت خرده 
فروشي انواع ســيگار داخلي و وارداتي قاچاق در بازار 
بيانگر رشــد 10تا 30درصدي قيمت اين اقالم است؛ 
به نحوي كه نرخ هر باكس سيگار قاچاق ويليامز كه تا 
پيش از تعطيالت نوروزي در محدوده 67هزار تومان 
بود به فاصله 3 هفته با رشد بيش از 10هزار توماني به 
78هزار تومان رسيده اســت. آن دسته از فروشندگان 
محصوالت دخاني كه با همشهري گفت وگو كرده اند از 
احتمال افزايش بيشتر قيمت انواع سيگار طي چند روز 
آينده خبر مي دهند. اين افزايش قيمت در انواع سيگار 
قاچاق برندهاي مشهور توليد داخل مانند وينستون و 
كنت و يا سيگارهاي خارجي مالبرو و كمل كه با تقاضاي 
بيشتري در بازار مصرف مواجه است، به مراتب بيش از 
محصوالت برندهاي كم تقاضا مانند انواع سيگارهاي 
كره اي و توليد داخل بوده اســت. اين افزايش قيمت 
در حالي اســت كه هنوز نرخ سيگار توليد داخل رسما 
افزايش نيافته، اما همين زمزمه ها زمينه رشــد نسبي 
تقاضاي خريد سيگار در بنكداري ها و خرده فروشي ها، 
براي كسب سود احتمالي و كمبود، احتكار و گراني و 
گرانفروشي بيشتر اين محصول دخاني را فراهم كرده 

است.

از رشد هزينه توليد تا مصوبات قانوني گراني سيگار
رئيس انجمــن توليدكننــدگان، واردكننــدگان و 
صادركنندگان محصــوالت دخانــي در گفت وگو با 
همشهري، در مورد علت گراني سيگار قاچاق و توليد 
داخــل در چند هفته اخير گفت: علت گراني ســيگار 
خارجي به دليل افزايش تقاضا، ناشــي از زمزمه گراني 
ســيگارهاي توليد داخل است. همچنين ممكن است 
افزايش اخير نرخ ســيگارهاي قاچاق ناشي از افزايش 
نظارت و برخورد با قاچاق سيگار و بسته شدن مقطعي 
مرزها به دليل شــيوع ويروس كرونا باشد. علت گراني 
سيگارهاي داخلي نيز برخي مصوبات مجلس و دولت و 

رشد هزينه تمام شده توليد است.
محمدرضا تاجدار افزود: در قانون بودجه 1400عالوه 
تكاليف موضوع ماده 73قانون برنامه ششــم، ماليات 
ارزش افزوده و حق انحصــار، دريافت ماليات نخي نيز 
براي سيگارتصويب و مقرر شــد از ابتداي امسال از هر 
كارتن ســيگار توليد داخل معــادل 500هزار تومان، 
يعني به ازاي هر بسته هزار تومان، ماليات نخي سيگار 
دريافت شــود. او افزود: با اين روند طبيعي است كه از 
محل اعمال قانون دريافت ماليات نخي، به قيمت هر 
پاكت ســيگار، هزار تومان افزوده خواهد شد. عالوه بر 
آن حقوق و دســتمزد، 30تا 40درصد افزايش يافته 
و هزينه هاي حمل ونقل تخليه بارگيري نيز به شــدت 
گران شده و همچنين نهاده هاي مختلف توليد سيگار 
با افزايش قيمت مواجه بوده است. تاجدار تأكيد كرد: 
قيمت هر عدد كارتن كه در سال گذشته 15هزار تومان 

بود امســال به 19هزار تومان افزايش يافته، تقريبا در 
حوزه هاي خدمات همه  چيز در حال گران شدن است 
و طبيعي است كه اين امر بر افزايش هزينه تمام شده و 

قيمت توليد داخل سيگار نيز مؤثر است.

پيشتازي بنكداران و خرده فروشان سيگار در گراني 
رئيس انجمــن توليدكننــدگان، واردكننــدگان و 
صادركنندگان محصــوالت دخاني با اشــاره به تأثير 
يكي ديگر از مصوبات مجلس كه با ابالغيه معاون اول 
رئيس جمهوري به گمرك، فعال اجــراي آن به تأخير 
افتاده بر رشــد 50درصدي قيمت سيگار توليد داخل 
گفت: براســاس مصوبه ديگر مجلس حقوق و ســود 
گمركي كه براي واردات مواد اوليه ســيگار بر مبناي 
ارز 4200توماني محاسبه مي شد، بر مبناي نرخ دالر 
25هزار تومان وصول خواهد شــد؛ اگرچه گمرك در 
بخشنامه اي اجراي اين مصوبه را تا اطالع ثانوي به تأخير 
انداخته، اما بر مبناي همين موضوع نظام عرضه و تقاضا 
به هم خورده و عمده فروشان و توزيع كنندگان سيگار 
به خريد بيشــتر اقدام كرده اند تا از افزايش احتمالي 
قيمت ها در آينده نزديك ســود بيشــتري را به دست 
آورند. تاجدار افزود: زمزمه هاي افزايش رسمي قيمت 
محصوالت دخاني موجب شــده تا در حــوزه عمده 
فروشي و توزيع، قيمت محصوالت دخاني افزايش يابد. 
اين مصوبه اثر تورمي خود را بر بازار گذاشــته و تقريبا 
توزيع كنندگان سيگار متوجه شده اند كه اين افزايش 
قيمت ها در واحدهاي توليد داخل سيگار در حال اعمال 
شدن است و به همين دليل درخواست آنها براي خريد 

سيگار افزايش يافته است.
رئيس انجمــن توليدكننــدگان، واردكننــدگان و 
صادركنندگان محصوالت دخاني در مورد ميزان افزايش 
احتمالي نرخ ســيگارهاي مختلف توليد داخل گفت: 
ميزان افزايش قيمت انواع سيگار توليدي شركت هاي 
داخلي بر مبناي نوع برند، تيــراژ توليد، قيمت پايه اي 
كه هر شــركت براي محصوالت خود دارد و اثري كه 
افزايش هزينه تمام شــده توليد بر نرخ ســيگار دارد، 
متفاوت خواهــد بود، اما به نظر مي رســد حداقل بين 
10تا 30درصد قيمت خرده فروشي محصوالت دخاني 
در برندهاي مختلف داخلي رسما افزايش يابد. تاجدار 
افزود: در بازار دخانيات ايران محصوالت 18شــركت 
توليد كننده داخلــي و 500نوع محصــول قاچاق، از 
90برند خارجي سيگار، توزيع مي شــود، با اين روند 
شركت ها ســعي مي كنند تا حداقل افزايش قيمت را 
اعمال كنند تا سهم بازار فروش محصوالت دخاني خود 

را از دست ندهند.

جوالن برندهاي تقلبي و قاچاق در بازار سيگار
رئيس انجمــن توليدكننــدگان، واردكننــدگان و 
صادركنندگان محصــوالت دخاني از احتمال افزايش 
سهم برندهاي مشهور و سيگار هاي تقلبي خارجي از 
بازار مصرف خبر داد و گفت: اكنون محصوالت برخي 
برندهاي بين المللي مانند وينستون و كنت تحت نظارت 
و در داخل كشور توليد مي شود، اما محصوالت برخي 
برندها، مانند مالبرو و ســيگارهاي تقلبــي از طريق 
قاچاق راهي بازار مصرف مي شوند. تاجدار با بيان اينكه 
توليد كنندگان داخلي به دليل مصوبات مجلس و رشد 
هزينه تمام شــده توليد به افزايش 10تا 30درصدي 
محصوالتشان ناچار هســتند، گفت: با توجه به سهم 
باالي نرخ ارز در قيمت تمام شــده سيگارهاي قاچاق، 
به نظر مي رسد سيگارهاي قاچاق افزايش قيمت چنداني 
نداشته باشــند، حتي با افزايش ميزان واردات، پس از 

تثبيت يا كاهش نرخ ارز به دنبال افزايش سهم بازار خود 
خواهند بود. تاجدار در مورد ميزان نياز بازار و ســهم 
قاچاق از بازار محصوالت دخاني گفت: ســازمان هاي 
مختلف آمارهاي متفاوتي در اين باره ارائه مي كنند اما 
وزارت بهداشت در ســال 85مصرف سيگار در كشور 
را ساالنه 55ميليارد نخ اعالم كرد كه البته مشاهدات 
ميداني خالف اين آمار را ثابت مي كند؛ چنان كه بنابر 
آمار مركــز برنامه ريزي و نظــارت برمصرف دخانيات 
كشور، نياز بازار ايران به سيگار 75تا 80ميليارد نخ است 
كه 20ميليارد نخ آن از طريق قاچاق تامين مي شود و 
به نظر مي رسد در سال 1400با اعمال ماليات نخي بر 
سيگار توليد داخل سهم ســيگار قاچاق از بازار باز هم 

افزايش يابد.

ضربه مصوبات مجلس به توليد داخلی سيگار 
رئيس انجمــن توليدكننــدگان، واردكننــدگان و 
صادركنندگان محصوالت دخاني با اشاره به اينكه نرخ 
ارز ثابت مانده و واردكنندگان سيگار قاچاق هيچ ماليات 
و عوارضي نمي پردازند، گفت: ســيگار قاچاق معموال 
به دليل ريسك باالي كشف، دپو نمي شود و به روز وارد 
و توزيع مي شــود. قاچاقچيان هر روز سيگار قاچاق را 
با ماشين هاي سبك در شــهرها و ساعات مختلف در 

استان هاي هدف توزيع مي كنند.
تاجدار با بيان اينكه متأسفانه قدرت وزارت بهداشت و 
كميسيون مبارزه با دخانيات در مجلس زياد است و با 
وجود مصوبه قانوني براي استفاده از نظرات كارشناسي 
تشــكل هاي صنفي در تصويب قوانين، همواره وزارت 
بهداشــت در ســال اول تشــكيل هر دوره مجلس با 
فضا سازي ، قوانيني را به تصويب مجلس مي رساند كه 
جنبه كارشناسي چنداني ندارد و با تصويب اين قوانين 
و تحمل تبعات ناشي از آن توسط مردم، طي 2سال بعد، 

اين قوانين اصالح مي شود.
 او افزود: با اين مصوبات و افزايش قاچاق سازمان هاي 
كاشف، دستگاه هاي قضايي و انتظامي درگير برخورد با 
قاچاق مي شوند تا فضاي بازار را به حالت اول بازگردانند 
و اين، كار سختي است. به نظر مي رسد مجموعه وزارت 
بهداشت با پيگيري چنين مصوباتي به جاي مبارزه براي 
كاهش مصرف سيگار و مواد دخاني با صنعت دخانيات 
مبارزه و عمال توليد كننده داخلــي را مي زند. افزايش 
ماليات به بهانه كاهش مصرف سيگار و دخانيات موجب 
واگذاري بازار بــه قاچاق و تامين ســيگار و دخانيات 
خارجي با قيمت پايين براي مصرف كننده مي شــود. 
او افــزود: اگرچه هنوز حقوق و عــوارض دالر 25هزار 
توماني وضع نشــده و واردات مواد اوليه در بعد داخلي 
مشكلي ندارد، با وجود اين مشكالت ناشي از تحميل 
هزينه هاي مضاعف به توليد كنندگان داخلي به دليل 
تحريم ها وجود دارد. تاجدار تأكيد كرد: نگراني جدي 
در زمينه اجراي قانون اعمال دالر 25هزار توماني براي 
واردات مواد اوليه سيگار و دخانيات و افزايش حداقل 
50درصدي قيمت اين محصوالت وجود دارد كه فعال 
دولت نيز با اجراي اين قانون مخالف اســت؛ چنان كه 
اخيرا معاون اول رئيس جمهــوري در ابالغيه اي اعالم 
كرده با وجود مصوبه مجلس فعال نرخ دالر واردات مواد 
اوليه صنايع دخاني همان دالر 4200توماني قبلي است. 
به گفته او در زمينه نظارت بر قيمت و بازار محصوالت 
دخاني نيز گرفتاري هاي زيادي با توجه به گستردگي 
تخلفات در بازار كاالها و خدمات وجود دارد، اما آنچه 
مسلم اســت اگر توليد كنندگان داخلي قادر به تامين 
نياز بازار به محصوالت دخاني نباشند مطمئن باشيد 
كه قاچاقچيان مي توانند به راحتي نياز بازار را به انواع 

سيگار تامين كنند.

طبق طرح ساماندهي خودرو كه در  بورس كاال
كميسيون صنايع و معادن مجلس 
تدوين شــده، خودروسازان مكلف 
مي شوند انواع خودروهاي تعيين شده در شوراي 
رقابت را صرفا از طريق بــورس كاال عرضه كنند. 
قيمت پايه عرضه خودرو در بورس كاال را هم شوراي 

رقابت تعيين مي كند.
به گزارش همشهري، محدوديت در واردات برخي 
قطعات تحت تأثير تحريم ها بــه كاهش توليد در 
صنعت خودرو سازي  در 2سال گذشته منجر شده 
اســت. با كاهش توليد، عرضه هم كاهش يافته و 
اين موضوع بازار خودرو را با توفان رشــد قيمت ها 
مواجه و خودرو را از يك كاالي مصرفي به كااليي 
سرمايه اي تبديل كرده است. افزايش شديد قيمت 
خودرو موجب شده توان مالي خانوارها براي خريد 
خودرو كاهش يابد و همين عامــل بازار خودرو را 
وارد دوره ركــود كامل كرده اســت. حاال مجلس 
پس از آنكه مصرف كنندگان و اقتصاد ايران تاوان 
سنگيني بابت مداخله دســتوري در بازار خودرو 
پرداخت كرده اند به فكر افتــاده كه بازار خودرو را 

ساماندهي كند.

طرح ساماندهي خودرو چيست؟ 
طرح ساماندهي بازار خودرو كه فعال در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس تصويب شده و براي اجرا 
بايد به تصويب نهايي مجلس هم برســد، طرحي 
است كه خودروسازان را مكلف مي كند محصوالت 
توليدي خود را براي ايجاد شرايط رقابتي در بورس 
عرضه كنند. مجلس در تالش است با حذف دالالن، 
خودرو را از يك كاالي سرمايه اي؛ دوباره به كااليي 
مصرفي تبديل كند و در عين حــال همگام با آن 

شيوه هاي نظارت بر بازار خودرو را هم بيشتر كند.
نمايندگان مجلس مدعي اند اين طرح مي تواند زيان 
خودروســازان را هم كاهش دهد. به گفته اعضاي 
كميسيون صنايع و معادن، طبق اين طرح هرگاه 
بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شود و تقاضا براي 
انواع خودرو بنا به تشخيص شوراي رقابت بيشتر 
از عرضه آنها باشــد، خودروســازان مكلفند انواع 
خودروهاي تعيين شده در شوراي رقابت را، صرفا از 

طريق بورس كاال عرضه كنند.
براســاس اين طرح، فروش خودروهاي خريداري 
شــده از بورس كاال تا مدت 3ســال پس از زمان 
خريد، به ميزان 30درصد قيمت خريد، مشمول 
ماليات مي شــود. همچنين 30درصــد از منابع 
حاصل از مابه التفاوت قيمت پايه و فروش خودروها 
در بورس كاال، صرف توســعه حمل ونقل عمومي 
با اولويت خريد داخــل و جايگزيني خودروهاي 
فرســوده مي شــود. قيمت پايه عرضه خودرو در 
بورس كاال، هم مطابق اين طرح در شوراي رقابت 
تعيين مي شــود. حجت اهلل فيروزي، ســخنگوي 
كميســيون صنايع مجلس در اين باره مي گويد: 
شوراي رقابت مكلف است قيمت مبنا مورد استفاده 
در قيمت گذاري نهايي خودروهاي مشــمول اين 
طرح را مستقيم بر مبناي محاسبه قيمت تمام شده 
در همان سال، با لحاظ هزينه هاي تحقيق و توسعه، 
هزينه هاي مالي و هزينه هاي مالي توليد )با تأييد 
حسابرس رسمي( در قيمت تمام شــده اعمال و 
تصويب كنــد. به گفته او مابه التفــاوت حاصل از 
قيمت مصوب شوراي رقابت و فروش خودروها در 
بورس كاال، به حســاب خاصي نزد خزانه داري كل 
كشور واريز و در اختيار ستاد نهضت قطعه سازي 
قرار مي گيــرد. او تأكيــد مي كنــد: 30درصد از 

منابع مذكور بــراي توســعه حمل ونقل عمومي 
با اولويت خريد داخــل و جايگزيني خودروهاي 
فرسوده و 70درصد باقيمانده به صورت تسهيالت 
قرض الحسنه با ترتيب اولويت طرح هاي افزايش 
شــمارگان توليــد خودروهــاي مشــمول اين 
ماده، اعطاي مشــوق هاي صادراتــي، طرح هاي 
خودروسازان براي كاهش وابســتگي به واردات 

قطعات خودرو صرف مي شود.

كارايي طرح 
يكي از نقاط قوت طرح ساماندهي خودرو، كاهش 
تعداد واسطه ها و تالش براي ايجاد شرايط رقابتي 
از طريق عرضه در بورس كاال است. انتظار مي رود 
با عرضه محصوالت در بــورس كاال معامالت اين 
محصول شفاف شود. اما نكته اي كه نماينده هاي 
مجلس به آن توجه نكرده اند بحث قيمت گذاري 
خودرو است. يكي از مهم ترين بند هاي اين طرح 
تغيير روش قيمت گذاري و عرضه خودرو در بورس 
است كه مي تواند كشف قيمت اين محصول را در 
بورس با چالش مواجه كند. مطابق اين طرح قيمت 
پايه خودرو قرار است در شوراي رقابت تعيين شود 
درحالي كه يكي از مكانيزم هاي اصلي بورس كاال 
كشف قيمت است و اساساً معامالت در بورس به اين 
دليل انجام مي شود كه قيمت هاي واقعي مطابق با 
مكانيزم عرضه و تقاضا كشف شود. بر همين اساس 
كارشناســان پيشــنهاد مي كنند قيمت گذاري 
محصوالت هم بايد به بازار سپرده شود تا متناسب 

با عرضه و تقاضا كشف شود.
فربد زاوه، كارشــناس بازار خــودرو، در اين باره 
مي گويد: بهترين راه حل مديريت بــازار خودرو، 
آزاد سازي  قيمت  است. با قيمت گذاري دستوري 
عمال بورس كاال كاركــرد ويژه خود را از دســت 
مي دهد. با وجود اين انتقاد ها نمايندگان مجلس 
بر اين باورند كه حداقل مزيتي كه عرضه خودرو در 
بورس كاال دارد اصالح روش معيوب كنوني براي 
فروش خودرو است كه متقاضيان مجبورند از طريق 
ثبت نام اينترنتي و قرعه كشي بعد از مدت ها خودرو 

مورد نظرشان را تحويل بگيرند.
علي جدي، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در اين بــاره مي گويد: روش فعلي، همانند 
نوعي التاري اســت و افراد با فشــردن يك كليد، 
يك شبه مي توانند از ســود چند ميليون توماني 
برخوردار شــوند. به گفته او قيمت گذاري خودرو 
بايد اصالح شود و تصويب و اجراي طرح ساماندهي 
عرضه خودرو در بورس امكان حذف تقاضاي كاذب 
در بازار و رسيدن خودرو با قيمت مناسب به دست 

مصرف كننده را فراهم مي كند.
مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس هم در اين باره مي گويد: در اين روش قيمت 
پايه خودرو تعيين مي شود و فروش آن طبق فرمولي 
است كه براساس نياز خانوار باشد كه در آن صورت 
اختالف قيمت به حداقل و يا به صفر مي رسد و در 
نتيجه آن تقاضا متعادل مي شود و كاال با قيمتي كه 

كارخانه عرضه مي كند به دست مشتري مي رسد.
علي صادقين، كارشناس اقتصادي هم با بيان اينكه 
بورس كاال بهترين مامن و بستر براي شفاف سازي  
مبادالت است مي گويد: موضوع مهم اينجاست كه 
در مقابل دسترسي نداشتن مطلوب مردم به بازار 
خودرو، اين سفته بازان هستند كه حضور پررنگي 
در اين بازارهــا دارند. به گفته او بــا عرضه خودرو 
در بورس كاال هم معامالت شــفاف خواهد شد و 

هم امكان تحليل روند ها براي بازار فراهم مي شود.

چشم انداز بازار دخانيات پس از تغيير قوانين

طبق طرح كميسيون صنايع و معادن مجلس خودروسازان به عرضه 
خودرو در بورس كاال، با قيمت مصوب شوراي رقابت مكلف مي شوند

كارشناسان مي گويند با اجراي مصوبات اخير مجلس، سهم محصوالت قاچاق از بازار سيگار افزايش مي يابد.

قاچاقوقيمتسيگارافزايشمييابد

طراحي مسير بورسي براي بازار خودرو

اعالم قيمت جديد خرما 
همزمان با آغاز  ماه مبارك رمضان و افزايش مصرف خرما  تره  بار
در بين خانواده ها، قيمت انواع خرما در ميادين ميوه و 
تره بار تهران اعالم شد. به گزارش همشهري، سازمان 
ميادين ميوه وتره بار شهر تهران همزمان با آغاز   ماه رمضان در بسياري 
از محصوالت پرمصرف و پرتقاضا در اين ماه تخفيفاتي اعمال كرده كه 

خرما يكي از اين محصوالت بوده است. 
عالوه بر انواع خرما قيمت رطب نيز در ميادين ميوه وتره بار اعالم شده 
كه بر اين اساس قيمت هر كيلوگرم خرماي رطب ممتاز بم 2 رج در 
ميادين ميوه و تره بار 26.500تومان، 3 رج 25.500تومان و ساير انواع 
رطب ممتاز 24.500تومان است. در روزهاي اخير قيمت رطب تازه 
در بازار افزايش بسياري داشته و تا 70هزار تومان هم قيمت خورده 
است. مشاهدات نشان مي دهد كه هر بسته رطب 700گرمي، 36تا 
55هزار تومان به فروش مي رسد؛ درحالي كه پيش از اين 23تا 29هزار 
تومان بود. همچنين قيمت هر كيلوگرم خرماي عسلي از 24تا 25هزار 
تومان به 30تا 34هزار تومان افزايش يافته است. مقايسه قيمت هاي 
اعالم شده براي انواع خرما در ميادين با سطح شهر نشان مي دهد كه 
در برخي ارقام خرما، قيمت ميادين تــا 50درصد از قيمت هاي بازار 

پايين تر است.

مقايسه قيمت انواع خرما در ميادين ميوه و تره بار با مغازه هاي سطح شهر
قيمت در مغازه ها- تومانقيمت در ميادين- توماننام محصول

35.000- 28.00030.000آلويي
35.000- 30.00030.000بيزو
100.000- 59.00080.000پيارم

50.000- 24.50045.000خاصويي
40.000- 17.00025.000دشتستان

28.00064.000ربي
23.90065.000زاهدي
100.000- 24.00045.000كبكاب

19.90035.000زرد طاليي
17.00020.000كليته

زعفران و احتمال گراني بيشتر

زعفران خيلي وقت است كه مثل گذشته ها جاي ثابتي  سوپرماركت
در سبدهاي خريد ندارد. پلوهاي زعفراني خوش عطر 
حاال در سفره بيشتر اقشار جامعه رنگ سفيد گرفته و 
گراني، دست خيلي از مردم را از اين ادويه خوش رنگ و بو كوتاه كرده 
است. زعفران البته يك سال گذشته را با افت و خيز قيمت زيادي پشت 
سر گذاشت و كاهش صادرات اين محصول كامال ايراني، قيمت را در 
بازار داخلي كاهش داد، اما همان زمان هم گراني ديگر اقالم ضروري و 
كاالهاي اساسي، جايي براي غيرضروري ها در فهرست اولويت هاي 

خريد باقي نگذاشت. 
حاال به لطف افزايش صادرات، قيمت هم باالتر رفته و هر كيلو زعفران 
كه پارسال تا 6ميليون تومان هم پايين آمده بود، امروز حداقل 8ميليون 
و 400هزار تومان معامله مي شود. سر و كار مردم عادي البته با كيلوگرم 
و ميليون تومان نيست؛ بسته بندي هاي مثقالي و گرمي زعفران در بازار 
خرده فروشي، قيمت ها را در محدوده 100هزار تومان و كمي بيشتر 
يا كمتر نگه داشته است. قيمت هر مثقال زعفران در سوپرماركت ها و 
خواربارفروشي ها هم اكنون بسته به كيفيت بين 75تا 130هزار تومان 
متغير است، اما ممكن اســت به زودي اين محدوده قيمتي، كمي به 
ســمت باالتر تغيير مكان دهد. وزن زعفران روي بســته بندي هاي 
آن با واحد گرم يا مثقال مشخص مي شود. هر مثقال زعفران معادل 
4.608گرم است كه در جدول راهنماي قيمت اين مطلب به صورت 
4.6گرمي آمده است. بهترين بخش گياه زعفران هم سرگل آن است 
كه قيمت آن از ديگر بخش ها باالتر است. در ماه رمضان و مناسبت هاي 
مذهبي معموال تقاضا براي خريد زعفران افزايش مي يابد و امســال 
هم به گفته فروشندگان بازار خرده فروشي، اين محصول با شروع  ماه 
رمضان كمي تكان خورده و تقاضا به ويژه نسبت به سال گذشته كه تمام 
رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي تعطيل بودند افزايش يافته است، اما در 
مقايسه با سال هاي قبل تقاضا به كمتر از نصف رسيده است. باال بودن 
قيمت زعفران باعث شــده محصوالت جديدي مثل اسپري زعفران 
هم به ســوپرماركت ها راه پيدا كند كه قيمت بسيار كمتري نسبت 
به زعفران خالص رشته اي دارند، اما به گفته سوپرماركت داران، اين 
محصوالت هم مشتري چنداني ندارند و مصرف كنندگان اغلب ترجيح 

مي دهند زعفران جامد را خريداري كنند. 
معموال بيشتر محصول زعفران كشور يعني چيزي در حدود 80درصد 
آن صادر مي شــود، اما افت شــديد تقاضاي داخلي باعث شــده تا 
توليدكنندگان و تجار زعفران به كلي از بازار داخلي نااميد شوند و حاال 
به گفته مسئوالن صنفي، بازار داخلي از زعفران خالي است؛ شرايطي 

كه مي تواند به افزايش قيمت اين كاال منجر شود.

قيمت فروش زعفران در سوپرماركت هاي تهران
قيمت – تومانمشخصاتبرند

75.000يك مثقال )4.6گرمي(سحرخيز
38.000افشانه زعفران- 110ميلي ليتريزرافشان
59.500سرگل كارتي- 3گرميسحرخيز
39.000رشته اي ممتاز- نيم گرميسحرخيز
22.000نيم گرميگلستان
38.000يك گرميگلستان
4.686.700گرمي- درجه يكمصطفوي

90.000سرگل درجه يك-4.6گرميزعيم
119.000سرگل اعال- 4.6گرميثمرگل
259.000سرگل اعال- 9.2گرمي- بسته 2عدديثمرگل

86.500سرگل درجه يك- 4.6گرمينوين زعفران
83.900سرگل درجه يك- 4.6گرمينورهان

17.600يك گرميشاهسوند
11.200سرگل درجه يك- نيم گرميتسنيم
19.000سرگل يك گرمي- بسته 10عدديبهرنگ
4.675.000گرميمهسان
20.000پودر فشرده- 64گرمياليت

54.600افشانه- 110ميلي ليتري مصطفوي

با اظهار نظر يك مقام مسئول  بورس
در بانــك مركــزي احتمال 
تزريق منابع مالي بانك ها به 
بورس تقويت شد. براساس قانون رفع موانع 
توليد، بانك ها از ســرمايه گذاري در بورس 
منع شده اند اما تبصره 18قانون بودجه1400 
اختيــارات تــازه اي بــه بانك هــا بــراي 

سرمايه گذاري داده است.
بــه گــزارش همشــهري، بحث بر ســر 
سرمايه گذاري بانك ها در بورس به دهه80 
بازمي گردد. از ابتداي دهه80 تا اوايل دهه90 
بخشــي از منابع بانك ها كه از طريق جذب 
سپرده به دســت آمده بود و بايد صرف ارائه 
تسهيالت مي شد، صرف ســرمايه گذاري 
در اموري مغاير با فعاليت اصلي آنها شــد. 
اين موضوع بانك مركزي را بر آن داشــت 
تا فعاليت بانك ها را ساماندهي كند، بر اين 
اساس بانك مركزي، بانك ها را از بنگاه داري 

و سرمايه گذاري در ســهام شركت ها منع 
كرد. سپس مقررات بانك مركزي در قالب 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي در سال1394 تدوين و در مجلس 
تصويب شــد. با تصويب اين قانون مســير 
سرمايه گذاري بانك ها در بورس مسدود شد 
اما حاال به  عقيده وزارت اقتصاد و ســازمان 
بورس بايد بين بنگاه داري و سرمايه گذاري در 
فعاليت هاي اجرايي بانك ها تفاوت قائل شد، 
يعني بايد قانون رفع موانع توليد اصالح شود.

اختالف نظر برسر يك بند قانوني 
با گذشت 6سال از تصويب قانون رفع موانع 
توليد و ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاري 
بانك ها حاال با تفاسير جديدي كه سازمان 
بورس و وزارت اقتصاد ارائه كرده اند مســير 
تازه اي براي سرمايه گذاري بانك ها به ويژه در 
بورس باز شده است. در بند ز تبصره18 قانون 

بودجه سال1400 به بانك ها اجازه داده شده 
تا ســقف 40درصد از ســرمايه پايه خود را 

صرف سرمايه گذاري كنند.
تصويب اين بند در قانون بودجه سال جاري 
حاال مسير سرمايه گذاري بانك ها را در بورس 
تسهيل كرده امري كه طرفداران زيادي هم 
پيدا كرده اســت.  به ويژه آنكه شاخص هاي 
بورس در حال نــزول اســت و تزريق پول 
بانك ها مي تواند به رشــد شــاخص بورس 
كمك كند. با اين حال خبرهاي غيررسمي 
نشان مي دهد مقامات بانك مركزي، با استناد 
به قانون رفع موانع توليد، بــا تزريق منابع 
بانك ها به بورس مخالفنــد و در اين زمينه 
با ســازمان بورس اختالف  نظر دارند. گفته 
مي شود رايزني بين ســازمان بورس و بانك 
مركزي آغاز شده ولي هنوز مشخص نيست 
كه آيا اين رايزني ها به تزريق پول از بانك ها 

به بورس منجر خواهد شد يا خير؟

احتمال سرمايه گذاري بانك ها
آن طور كــه محمدعلــي دهقان دهنوي، 
رئيس سازمان بورس مي گويد: بانك ها نبايد 
بنگاه داري كنند اما مي توانند سرمايه گذاري 
كنند. ما تالش مي كنيم ايــن فضا را براي 
بانك ها ايجــاد كنيم. در طول ســال هاي 
گذشته رشد سرمايه گذاري در اقتصاد ايران 
منفي بوده، يكي از مشكالت بزرگ اقتصاد 
ايران سرمايه است بانك ها از نهاد هاي مالي 
داراي پتانسيل براي سرمايه گذاري هستند 

كه متأسفانه از اين كار منع شده اند. 

ديروز انتشــار يك خبر، به نقل از يك مقام 
مسئول در بانك مركزي گمانه زني ها در مورد 
احتمال تزريق منابع مالي از سوي بانك ها در 
بورس را تقويت كرد. يك مقام مســئول در 
بانك مركزي ديروز با بيــان اينكه بانك ها 
مي توانند تا 10درصد ســهام يك شركت 
را داشــته باشــند، گفت: تبصره18 قانون 
بودجه بانك ها را به مشاركت در طرح هاي 
ســرمايه گذاري مجاز دانســته امــا بانك 
مركزي اجازه نمي دهد بانك ها بيش از اين 
سرمايه گذاري كنند. به گفته او بانك ها بايد 

حدود 10درصد در شــركت ها سهم داشته تقويت احتمال تزريق پول بانك ها به بورس
باشند و در مديريت آنها دخالت نكنند. اين 
ســخنان احتمال تسهيل ســرمايه گذاري 

بانك ها در بورس را تقويت كرده است.
محمد خبري زاد كارشناس بازار سرمايه در 
اين باره مي گويد: طبق ماده16 و 17 قانون 
رفع موانع توليد، سرمايه گذاري بانك ها در 
امور غيرمرتبط با بانكداري ممنوع اســت 
و حتي در امــور مرتبط هــم بانك ها فقط 
درصد خاصي از ســرمايه خود را مي توانند، 
ســرمايه گذاري كنند. 6بانك درخواســت 
مجوز بازارگرداني داشته اند، اما بانك مركزي 
طبق مصوبه 16 و 17 قانون رفع موانع توليد 
از اعطاي اين مجوز ها جلوگيري كرده است. 
وي ادامه مي دهد: بايد به اين موضوع توجه 
داشت كه ســرمايه از چه محلي وارد بازار 
سرمايه مي شــود، تزريق نقدينگي طبيعتا 
نبايد از محل چاپ پــول رخ دهد، ولي اگر 
از محل منابع موجود در بانك ها تزريق پول 
صورت گيرد هم به نفع بانك هاســت و هم 

سبب تقويت بورس مي شود.



2   سه شنبه 31 فروردين 1400   شماره 8200 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

 
مرز ســراوان در اســتان 

سیستان وبلوچســتان در پیگیری
روزهــاي گذشــته باز هم 
خبرساز شده است؛ اسفند سال گذشته 
چند روز ممنوعیت خروج سوخت بران 
موجب تجمع و درگیري در پاسگاه مرزي 
شمه سر شد و حاال بعد از گذشت 2ماه بار 
ديگر سوخت بران اجازه تردد از 2سوي 
مرز را ندارند. دولت پاكستان از روزهاي 
پاياني سال گذشته بار ديگر مرز خود را به 
روي سوخت بران بست و با توجه به همین 
وضعیت، ايران نیز از 2هفته پیش اجازه 

تردد سوخت بران را نمي دهد.
به گفته مســئوالن محلي، در اعتراض 
به تصمیــم دولت پاكســتان  تجمع و 
درگیري هاي زيادي در خاك اين كشور 
رخ داده اســت و در روزهاي گذشته هم 
خبر فوت 3ســوخت بر بلوچ پاكستاني 
به دلیل گرســنگي منتشر شد. هرچند 
به گفته مردم محلي و مسئوالن ايراني، 
اوضاع در خاك ايران و پاســگاه مرزي 
شمه سر آرام اســت، اما نگراني زيادي 
درباره انباشت سوخت گازوئیل در خانه 
روستايیان و كســاد شدن كار و كاسبي 
ســوخت براني كه درآمدي جز اين كار 

ندارند، وجود دارد.

دپوي گازوئیل در خانه هاي مردم 
يكي از اهالي روستاي حق آباد در مرز سراوان 
به همشهري مي گويد: »تا دو سه هفته پيش 
همان اتفاقات اسفند تكرار شد. مرز بسته شد، 
ســوخت بران زيادي بالتكليف ماندند و آذوقه 
روســتا هم رو به اتمام بود. حتي سوخت بران 
دم خانه ما مي آمدند تا به آنها آب بدهيم. زنان 
روستا هم برايشــان نان مي پختند، اما مدتي 
است با تعطيلي مرز از سوي ايران سوخت بران 

به سمت مرز نمي آيند.«
او اما توضيح مي دهد گازوئيل سوخت براني كه 
اجازه تردد نداشتند در خانه دوست  و  آشناها 
دپو شــده و اغلب روســتاهاي مرزي چنين 

وضعيتي را دارند.
بســته بندي گازوئيل ها در ظرف هاي بزرگي 
است كه گنجايش تا هزار ليتر هم دارند و اين 
روزها خانه و حياط روستاييان منطقه مرزي 

بم پشت در سراوان آتش زيرخاكستر است.
اين را يكي از مردان روستا مي گويد و توضيح 
مي دهد:»اين حجم گازوئيل خيلي خطرناك 
اســت. خداي نكرده اگر حادثــه اي رخ دهد، 

ممكن است كل روستا به هوا برود. «
مردم فقط نگران سوخت  نيســتند و با بسته 
بودن مرز بيمارانــي كه براي درمــان راهي 
پاكستان مي شدند هم با چالش مواجه شده اند.
اهالي راه مناسبي براي رفتن به سراوان ندارند 
و اگر كسي بيمار شــود، با همين ماشين هاي 
ســوخت بر و در كنار بار گازوئيــل حاضر به 
پرداخت رشــوه براي عبور از مرز مي شوند تا 

حداقل با فروش ســوخت، هزينه سفرشان را 
تامين كنند.

نگاه ترحم آمیز به سوخت برها 
دپــوي گازوئيل در خانه روســتاييان مناطق 
مرزي كه موجب نگراني اهالي شده در روزهاي 
گذشته در مرز »كله گان« موجب انفجار يك 
خانه و خسارت زيادي شده است. امام جمعه 
اهل ســنت ســراوان در اين باره به همشهري 
مي گويــد: »كوچك ترين حادثــه اي ممكن 
است يك فاجعه به بار بياورد. حل اين مسائل 
مديريت و تدبير نياز دارد و نمي دانم مسئوالن 

چرا همه  چيز را پيچيده مي كنند؟«
موالنا سيدعبدالصمد ساداتي از پيگيري براي 
بازگشايي مرز خبر مي دهد و مي افزايد:»يك 
فاجعه انســاني در مرز در حال رخ دادن است. 
تعداد زيادي از ســوخت بران حتــي ايراني ها 
آن سوي مرز بدون آب و غذا مانده اند و امكان 
ورود به كشــور را ندارند. در اين سوي مرز هم 
كه شــاهد دپوي گازوئيل در خانه روستاييان 
هستيم.« وي توضيح مي دهد مسئوالن پاسخ 
روشني به دليل بســته شدن مرزها نمي دهند 
درحالي كه مردم منطقه بدون كشــاورزي و 
دامداري راه ديگري براي تامين معاش ندارند.

موالنا ساداتي تأكيد مي كند حل اين مشكل كه 
هر چند وقت يك بار تكرار مي شود به يك نگاه 

انساني و ترحم آميز نياز دارد.

 پیگیري براي بازگشايي مرز
حاال فرماندار ســراوان هم مانند موالنا ساداتي 

از پيگيري براي بازگشــايي مرز و حل مشــكل 
ســوخت بران خبر مي دهد. ســعيد تجليلي با 
بيان اينكه بعد از بســته شــدن مرز از ســوي 
پاكســتان به صورت ناخودآگاه اين ســوي مرز 
خلوت شــده است به همشــهري مي گويد:»در 
ســمت پاكســتان درگيري ها زياد بود و كار به 
تيراندازي، آتش زدن ماشــين و... هم رســيد و 
 خبر فوت چند نفر هم بر اثر گرسنگي اعالم شد، 
اما در سمت ايران با وجود آرامش در مرز شرايط 

نگهداري گازوئيل ها موجب نگراني شده است.«

جلسه بي نتیجه شوراي تامین 
روز گذشته جلسه شــوراي تامين شهرستان 
برگزار شــد كه يكي از محورهــاي مهم اين 
جلسه مسئله مرز بود. هرچند به گفته فرماندار 
سراوان با توجه به اينكه مرز از سوي پاكستان 
بسته شده است، مسئوالن ايران و شهرستان 
نمي توانند كاري كنند. به گفته مسئوالن سراوان 
محل دپوي گازوئيل ها جايي به اسم »مندي« 
است كه شوراي تامين تصميم گرفته درصورت 
دپو با صاحبان اين مراكــز برخورد كند. اما در 
نهايت براي تصميم گيري درباره بازگشايي مرز 

بايد منتظر اقدام طرف پاكستاني بود.

  
روزانه به صــورت ميانگين هزار ســوخت بر از 
مرزهاي سراوان تردد مي كردند و با بسته شدن 
مرز راه امرار معاش ســوخت بران مرزنشــين 
ايراني و پاكستاني كه اغلب با هم نسبت فاميلي 

هم دارند، بسته است.

سیده  زهرا عباسي 
خبرنگار

وعده بازگشایی مرز  
در كل شهرستان ۶۰هزار نفري سراوان هیچ كارخانه و صنعتي فعال نیست و آبي هم براي 
كشاورزي وجود ندارد. اهالي روستاهاي محروم مرزي راه امرارمعاشي جز سوخت بري 

ندارند كه آن هم در هر سفر تا 2۰۰هزار تومان برايشان درآمد دارد.
پیش از اين ماندانا زنگنه، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار سیستان وبلوچستان 
از رايزني براي رسمي شدن بازارچه مرزي »كوهك« در سراوان خبر داده و گفته بود كه 
بازارچه كوهك در كارگروه مرزهاي كشور به عنوان پايانه رسمي مرزي تأيید شده و وزارت 
امور خارجه در حال رايزني با طرف پاكســتاني براي بازگشايي اين مرز است. محلي ها 
بازگشايي اين مرز را روزنه اي براي اشــتغال زايي مي دانند كه البته بايد با برنامه ريزي 

درست محقق شود.

ث
مك

مكث

تناقض آماري در سفرهاي نوروزي به شمال

حضور پرتعداد و ميليوني گردشگران و مسافران در استان هاي شمالي 
طي تعطيالت نوروز و ســفرهاي نوروزي در كشور به گفته مسئوالن 
ســتاد ملي مقابله با كرونا و به ويژه مديران وزارت بهداشت، يكي از 
عوامل اصلي شيوع كرونا و ايجاد موج چهارم است. اما اينكه سفرها به 
چه شكلي انجام شده و آيا از نگاه متوليان گردشگري سفر محسوب 
مي شود يا نه، مسئله اي است كه پاسخ آن را مي توان در اظهارنظرها 
متوليان گردشــگري يافت. اخيرا ســيف اهلل فرزانه، مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي مازندران اعالم كرد ميزان 
سفرهاي نوروزي به اين استان در نوروز1400نسبت به نوروز98حدود 
96درصد كاهش داشــته است. با اين تفســير تقريبا مي توان گفت 
مازندران در سفرهاي نوروزي به اســتناد آمار اعالم شده عمال هيچ 
مسافر و گردشگري نداشته است، اما ترددهاي نوروزي به مازندران 
وضعيت متفاوتي از اين آمار را نشان مي دهد. در گيالن هم شرايط به 

همين ترتيب است.

كاهش 9۶درصدي سفر
سيف اهلل فرزانه، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
مازندران در گفت وگو با همشهري از كاهش 96درصدي سفرها نسبت 
به نوروز 98خبر مي دهد. اظهارات فرزانه درباره كاهش ســفرها به 
مازندران نادرست نيست. اما درستي اين موضوع وقتي در مقابل حجم 
باالي سفرها به مازندران در نوروز 1400و انتقادهاي مردم و اظهارات 
ويــالداران قرار مي گيرد عالمت ســؤال و ابهام مقابــل آمار كاهش 
96درصدي سفرهاي نوروزي به مازندران را بيشتر مي كند. در حقيقت 
سفرها به مازندران كاهش نيافت. حتي مسئوالن استان نيز از افزايش 
چند برابري سفرها به مازندران در نوروز امسال نسبت به نوروز پارسال 
خبر مي دهند، اما ميزان اقامت در زيرساخت هاي گردشگري مازندران 
همانطور كه مديركل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
اين اســتان اعالم كرد به همان ميزان اعالم شده كاهش يافته است. 
ريشه اين تناقض را بايد در كاهش ميل به اســتفاده از اقامتگاه هاي 
رســمي و همچنين تعطيلي كامل اقامتگاه هاي دستگاه هاي دولتي 

در مازندران يافت.

ريشه يابي تناقض
18اسفند پارسال رقيه صفري، معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
استانداري مازندران اعالم كرد در نوروز1400پذيرش مسافر در تمام 
مهمانسراهاي بخش دولتي مازندران ممنوع است. تصميمي كه عمال 
هزاران تخت رسمي پذيرش مسافر در استان را از آمار خارج كرد و سهم 
مهمي در كاهش آمار اعالم شده از اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي مازندران داشت. در مازندران حدود 60مجموعه اقامتي 
دولتي با ظرفيت بيش از 12هزار تخت وجود دارد كه همگي از فهرست 
آمارهاي رسمي خارج شدند. بخش ديگر اين كاهش آماري را بايد در 
تعيين ظرفيت 50درصدي فعاليت اقامتگاه هاي رســمي گردشگري 
مانند هتل ها، متل ها و مسافرپذيرها در استان جست وجو كرد. يعني 
به صورت پيش فرض و در خوش بينانه ترين حالت 50درصد از ظرفيت 
پذيرش مسافر در اقامتگاه هاي رســمي مازندران كاهش يافت، اما از 

همان 50درصد باقي مانده نيز استقبال نشد.
 مهدي-ر، از كاركنان يك مجموعه اقامتي رسمي در غرب مازندران به 
همشهري مي گويد:»استقبال از حضور در هتل ها طي تعطيالت نوروز 
بسيار كم بود. دليلش هم مشخص است، زيرا مسافران ترجيح مي دهند 
به جاي اقامت در محلي كه افراد ديگري هــم در آن حضور مي يابند 
و احتمال شيوع كرونا وجود دارد، ويالهاي شــخصي را اجاره كنند و 

مديريت فضا و رفت وآمدها در اختيار خودشان باشد.«

گرايش به خانه هاي استیجاري
تأييد اين وضعيت را مي توان در جست وجويي ساده از برخي ويالداران 
در مازندران دريافت كرد. علي اكبر-س، يكي از فعاالن حوزه امالك در 
محمودآباد به همشهري مي گويد: »امسال نسبت به پارسال درخواست 
ويالي اجاره اي بسيار بيشتر بود. پارسال هم با وجود ممنوعيت ها اين 
درخواست ها وجود داشت، اما امسال با توجه به باز بودن راه ها و عادت 
كردن مردم به كرونا اين تقاضاها تقريبا به حالت عادي بازگشت. حتي 
در برخي مــوارد قيمت اجاره ها نيز به دليــل افزايش تقاضاي اقامت 
در ويالهاي شــخصي افزايش يافت.« اين موضوع را تعداد ديگري از 
ويالداران و فعاالن امالك در غرب مازندران نيز تأييد و حتي به افزايش 
تقاضاي اقامت در مناطق روستايي و دور از شهر نيز اشاره مي كنند. اما 
يك نكته و عامل بسيار مهم ديگر در اين تناقض بين وضعيت موجود و 
آمارهاي اعالم شده نيز وجود دارد؛ ويالهاي شخصي و خوش نشين ها.
قابل انكار نيست كه بخش بسيار مهمي از مسافراني كه در تعطيالتي 
مانند نــوروز به مازندران ســفر مي  كنند، مالكان ويالها هســتند و 

تعدادشان نيز بسيار زياد است.

شرايط مشابه گیالن 
در گيالن هم شرايط مشابهي وجود داشت و در اين استان بسياري از 
مسافران به سراغ اجاره ويالهاي غيررسمي رفتند يا در ويالهاي خود 
ساكن شدند. مســعود حالج پور، مديركل سازمان ميراث فرهنگي و 
گردشــگري گيالن با بيان اينكه 5ميليون و 120هزار و 5۷۷ مسافر 
در نوروز امسال وارد گيالن شــده اند، به همشهري مي گويد كه فقط 
326 هزار و 456 نفر مسافر در اقامتگاه ها و تفرجگاه هاي استان اقامت 
كرده اند. حجم زياد مبتاليان به كرونا در روزهاي اخير و مثبت شدن 
روزانه حدود هزار تست موجب گاليه شهروندان از باز بودن راه هاي 

ارتباطي گيالن شده است.

  
در چنين شرايطي از يك سو مي توان آمار اعالم شده از سوي متوليان 
گردشگري را به دليل كاهش استفاده از اقامتگاه هاي رسمي درست 
دانست و از سوي ديگر با توجه به افزايش گرايش به حضور در خانه هاي 
اســتيجاري و خانه ويالها اين آمار را به طور كامل رد كرد، زيرا فقط 

جزئي از ماجراي سفر به شمال محسوب مي شود، نه تمام آن.

اسكان موقت زلزله زدگان گناوه
روستاييان زلزله زده ۷روستاي شهرستان گناوه، براي 

اسكان موقت چادر دريافت كردند.
مديركل مديريت بحران اســتان بوشهر با بيان اينكه 
زلزله  5/9ريشتري روز يكشــنبه، بيشترين خسارت 
را به روســتاهاي شهرســتان گناوه وارد كرده است، 
مي گويد: »اسالم آباد، فخرآوري، شول، كلر، كمالي و 
گمارون بيش از ساير روســتا هاي شهرستان گناوه از 
زلزله آسيب ديده اند. در باقي روستاها با خسارت قابل 
توجهي مواجه نيستيم و فقط در بعضي خانه ها ديوارها 

ترك خورده است.«
جهانگيــر دهقاني به همشــهري مي گويد: »به دليل 
بروز پس لرزه هاي متعدد، هــالل احمر به ۷6خانواده 
روستايي چادر داده اســت تا در حياط خانه هايشان 
مستقر شوند. همچنين هالل احمر تهيه تعدادي پكيج 
غذاي ۷2ساعته را هم در دســتور كار خود قرار داده 
است تا به خانواده هايي كه واقعا نياز دارند، اختصاص 
يابد.« وي با بيان اينكه ارزيابي كلي از خسارات زلزله 
هنوز آماده نشده است، درباره آمار فعلي خسارت اين 
زلزله  اظهــار مي كند: »در بخش زيرســاخت ها فقط 
تعدادي دكل بــرق افتاده بود كــه كار تعمير آنها به 
سرعت آغاز شــد. در بخش هاي ارتباطات، آب و گاز 
هم خسارتي نداشتيم. خوشبختانه كشاورزي منطقه 
هم دچار خسارتي از زلزله نشده است و فقط در بخش 
دامداري 100راس دام ســبك بر اثر ماندن زير آوار 
كوه تلف شده اند و ديوارهاي 2 واحد مرغداري آسيب 
ديده است.« مديركل مديريت بحران استان بوشهر با 
بيان اينكه شايعات نادرستي در فضاي مجازي درباره 
زلزله بوشهر منتشر شده است، تأكيد كرد:»تقاضاي 
ما از مردم اين اســت كه آرامش خود را حفظ كنند و 
اخبار را از مراجع رسمي مثل روزنامه ها و صداوسيما 

پيگيري كنند.«

اشكان جهان آراي 
خبرنگار

 آمار واكسيناسيون
در تمام استان ها

خراسان رضوي، خوزستان و اصفهان در حالي پيشتاز واكسيناسيون 
در كشور هستند كه برخي استان ها ازجمله تهران آمار دقيقي از ميزان 

تزريق واكسن ها ارائه نكرده اند

آتش زيرخاكستر در سراوان
سوخت بران ايراني و پاكستاني چند هفته است امكان تردد از مرز سراوان را ندارند و با وجود فضاي 

آرام در مناطق مرزي، دپوي گازوئيل  در خانه روستاييان نگراني زيادي ايجاد كرده است

فاز اول واكسيناسيون كرونا با اولويت 
كادر بهداشــت و درمان، سالمندان و گزارش

پاكبان ها همچنان ادامه دارد و براساس 
اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا در هفته اول ارديبهشت 
به پايان خواهد رســيد. به گزارش گروه ايرانشــهر 
همشهري، بررسي  وضعيت تزريق واكسن در استان ها 
حاكي از آن است كه خراســان رضوي، خوزستان و 
اصفهان پيشتاز هستند كه البته با توجه به نبود آمار از 
ميزان واكسيناسيون انجام شــده در تهران، احتماال 
پايتخت هم عدد قابل توجهي از اين جدول را به خود 
اختصاص مي دهد؛ هر چند آمارهاي واكسيناسيون 
اعداد قابــل اعتمادي را نشــان نمي دهــد؛ آن هم 
درحالي كه براســاس اعــالم سيماســادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 
نمودار ابتال و بســتري روزانه به علت كوويدـ19 در 
كشــور همچنان شــيب تند صعــودي دارد و همه 
اســتان  ها با افزايش جدي بيماران بستري و موارد 
ســرپايي مواجه هســتند. گزارش و جدول پيش رو 
نتيجه پيگيری همشــهری از دانشــگاه های علوم 

پزشكی استان های كشور است. 
در هفته گذشته ايالم، همدان، چهارمحال و بختياري 
و مازندران داراي بيشترين ميزان بروز موارد بستري 
و البرز، همدان، خوزســتان، كهگيلويه و بويراحمد و 
مركزي داراي بيشترين ميزان بروز موارد مرگ ومير 
ناشي از بيماري بوده اند. استان هاي سمنان، فارس، 
خراسان جنوبي و تهران آمار شفافي از ميزان تزريق 
ندارند و آمارهاي كهگيلويه و بويراحمد هم در حالي 
پنهان مانده و حاكي از آغاز واكسيناسيون ديرهنگام 
است كه اين استان بيشــترين ميزان بروز را به خود 

اختصاص داده است.

كدام واكسن براي چه گروهي؟
يكي از موارد مورد سؤال براي مردم، نوع واكسن تزريق 
شده در استان هاست. استاندار لرستان در اين باره به 
همشهري مي گويد: »براساس دستورالعمل ارسالي، 
واكسن چيني براي افراد پرخطر ازجمله افراد داراي 
بيماري زمينه اي و بيماري خاص و واكسن اسپوتنيك 
وي نيز براي تكميل واكسينه كردن كادر بهداشت و 
درمان در معرض بيماران كرونايي استفاده مي شود. 
واكسن كرونايی كه براي كادر درمان تزريق شده از 
نوع روسي است كه درحال حاضر مجوز تزريق را براي 
افراد زير 18 ســال ندارد. فاز اول تزريق براي افرادي 
بود كه بيشــترين خطر ابتال را دارند و شــامل كادر 
بهداشتي درماني در معرض بيماران كرونايي، افراد 
داراي بيماري زمينــه اي و پرخطر و مراكز نگهداري 
عمومي است و فاز دوم براي افراد داراي محروميت و 

آسيب پذيري باالست و با فاصله سني 10 سال تعيين 
مي شود.« سيدموســي خادمي با بيان اينكه تاكنون 
حدود 8500واكســن به لرســتان وارد و تزريق آنها 
انجام شده كه با ورود محموله جديد واكسن به استان 
تزريق آنها نيز صــورت مي گيرد، مي افزايد: »آخرين 
محموله واكسن كوويدـ 19 شامل 2136دوز واكسن 
سي نوفارم ساخت كشــور چين و 2850دوز واكسن 
اسپوتنيك وي روسي در روزهاي پاياني سال گذشته 
در استان تزريق شد.« به گفته وي، در محموله سوم 
1065، محموله دوم ۷80 دوز و در مرحله نخســت 
260 دوز واكسن كرونا به استان وارد و با اولويت كادر 

درمان بخش هاي كرونايي در استان تزريق شد.

خبر روز

 ميزان تزريق واكسن در استان ها
واكسن تزريق شدهاستان

21000آذربايجان شرقی
9600آذربايجان غربی

24 هزار اصفهان
6 هزار اردبيل
۷ هزار البرز
2500ايالم
5500بوشهر
-تهران

9 هزار چهارمحال و بختياری
3620خراسان شمالی
33 هزار خراسان رضوی
-خراسان جنوبی

305۷5خوزستان
5000زنجان
اعالم نشدهسمنان

20 هزار سيستان و بلوچستان
-فارس
6516قزوين

۷500قم
6184كردستان
10 هزار كرمانشاه
۷ هزار كرمان

به تازگی آغاز شده استكهگيلويه وبويراحمد
14684گيالن
9200گلستان
8500لرستان
1۷190مازندران
6500مركزی

9221هرمزگان
16 هزار همدان

60۷2يزد

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكی اعالم كرد كه مطالعه فاز سوم گپ  

واكسن كرونای مشــترك بین كوبا و 
پاستور ايران كد اخالق گرفته است.

بر اساس اين گزارش مطالعه فاز سوم بالینی واكسن به 
صورت دو سو كور و روی جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال در ايران 
انجام می شود. فاز اول و دوم مطالعه بالینی انسانی اين 

واكسن در كشور كوبا انجام شده و 
قرار است فاز ســوم مطالعه بالینی 
عالوه بر كوبا در كشــور های ايران 
و مكزيك نیز انجام شــود. رئیس 
انستیتو پاستور ايران در گفت وگو 
با همشهري درباره آغاز مرحله سوم 
يا آخرين مرحله كارآزمايي بالیني 

واكسن كروناي اين مؤسسه )مشترك ايران و كوبا( 
اعالم مي كند: اين كارآزمايي در 7اســتان از سوي 
۸دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بابل، اصفهان، يزد، 
كرمان، هرمزگان، زنجان و همدان اجرا خواهد شد. 
علیرضا بیگلري با تأكید بر اينكه در اين فاز 2۴هزار 
نفر تحت كارآزمايي بالیني واكسن قرار خواهند گرفت، 
مي گويد: اين واكســن در فازهاي كارآزمايي يك و 
2 از نظر اثربخشــي و بي خطر بودن آن به دقت مورد 
بررسي و تأيید قرار گرفته و مطالعات نشان داده كه 
بي نهايت بي خطر است. اما هم اكنون نمي توانیم درصد 
ايمني زايي براي آن بیان كنیم. اين واكسن نسبت به 

ديگر موارد تولید شده در جهان كارايي باالتر و عوارض 
كمتري دارد و درصدي كه براي ديگر واكسن ها اعالم 
مي شــود را بعد از پايان فاز سوم و اجراي گسترده بر 
جامعه آماري 2۴هزار نفري اعالم خواهیم كرد. وي با 
تأكید بر اينكه واكسن پس از طي مرحله نهايي بررسي 
بالیني مي تواند در واكسیناسیون عمومي كشور مورد 
استفاده قرار گیرد، اظهار مي كند: در 7  استان تعیین 
شده، تزريق اول تا چند روز آينده انجام خواهد شد و 
مرحله دوم آن هم 2۸روز بعد از نخستین تزريق است. 
اما در 2اســتان زنجان و يزد تزريق يادآور واكسن هم 
درنظر گرفته ايم كه مي تواند از زمان 
تزريق تا يك سال انجام شود. بیگلري 
با بیان اينكه تزريق دوز يادآور مورد 
تأكید كارشناسان اســت و اغلب 
شــركت هاي تولیدكننده واكسن 
در حال طراحي دوز يــادآور براي 
واكسن هاي تولیدي خود هستند، 
ادامه مي دهد: »واكسن ما نخستین واكسني است كه 
يادآور آن طراحي شده و به همین دلیل 7تا ۸ ماه از ديگر 
تولیدكنندگان جلوتر هستیم.«  اين مسئول درباره دلیل 
انتخاب زنجان و يزد به عنوان اســتان هاي معین براي 
تزريق يادآور هم بیان مي كند: »اين فاز بسیار پركار و 
سنگین است و دلیل اين انتخاب همكاري بیشتر خود 
دانشگاه هاست.« رئیس انســتیتو پاستور ايران ورود 
اين واكسن به واكسیناسیون عمومي را به زمان پايان 
فاز سوم و اعالم نتايج اولیه مرتبط مي داند و مي گويد: 
»اگر مشكلي وجود نداشته باشد، براي واكسیناسیون 

عمومي از خرداد امسال اقدام مي كنیم.«

رئیس انستیتو پاستور با اعالم آغاز كارآزمايی واكسن ايرانی در 7 استان :

واكسن ایراني بي نهایت بي خطر است
مريم سرخوش 
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 در ۴۳ سالگی انقالب، ارتش ارتباطات 
خودش را با اهداف جمهوري اسالمي چطور تنظیم 
كرده اســت؟ در بیانیه گام دوم انقالب بر مباحثي 
همچون ايفاي نقش جوانان تأكید شده اســت. چه 
بازنگري هايي در ماموريت ها و خط مشي هاي اين 
ســازمان دفاعي و نظامي طي اين سال ها صورت 

گرفته است؟
بدنه ارتش از قبل انقالب با فرمان امام بزرگوار در آن 
مقطعي كه فرمودند سربازان پادگان ها را تخليه كنند 
در اختيار انقالب قرار گرفت و هيچ گونه مبارزه اي در 
ارتباط با مردم در سطح ارتش انجام نداد. بدنه ارتش، 
قبل انقالب با فرمان امام در خدمت انقالب بود و برای 
پيروزي انقالب اقدامات مثبتي انجام داد و همين بدنه 
متدين را بزرگاني مانند شــهيد نامجو، شهيد صياد 
شيرازي و شهيد قرني هدايت مي كردند. هر انقالبي 
بعد از پيروزي بايد قدرت پيشگيري و دفاع از خودش را 
داشته باشد، چون وقتي پيروز مي شود، منافع خيلي ها 
به خطر مي افتد. ارتش براي پيروزي و تثبيت انقالب 
بســيار تالش كرده كه از مهم ترين اســناد اين ادعا، 
وجود شخصيت بزرگي مثل شهيد قرني و كار بزرگي 
است كه در ساماندهي ارتش در همان 43روز بعد از 
پيروزي انقالب انجام داده است. وقتي انقالب اسالمي 
ايران پيروز شــد، قطعا منافع همه كشورهاي غربي 
و آمريكا به خطر افتاد، چون منافع نامشــروعي براي 
خودشان تعريف كرده بودند. آنها ترور را شروع كردند 
و بعد اختالفات قومي و مذهبي و جدايي طلبي را راه 
انداختند كه هيچ كدام نتيجه نداد. باالخره وارد جنگ 
شدند. انقالب بايد سپر دفاعي داشته باشد. در پيروزي 
انقالب، ســپر دفاعي انقالب ارتش بود، ولي خيلي از 
كساني كه از گروهك هاي مختلف ازجمله منافقين در 
جايگاه هاي مختلف حضور داشتند شعار انحالل ارتش 
را سر دادند و يا شعار ارتش بي طبقه توحيدي را دنبال 
كردند. اينجا نگاه عميق حضرت امام خميني)ره( سبب 
مي شــود كه ارتش به عنوان تنها سپر دفاعي انقالب 
بتواند از بحــران عبور كند. براي شكســت دادن اين 
شعارها و حفظ ارتش امام 28فروردين۵8 فرمان دادند 
كه 2۹فروردين روز ارتش نامگذاري شــود و بعد هم 
فرمودند: »ارتش محترم در اين روز در شهرستان هاي 
بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتيباني خود را 
از جمهوري اسالمي و ملت بزرگ ايران و حضور خود 
را براي فداكاري در راه استقالل و حفظ مرزهاي كشور 
اعالم نمايند. ملت ايران موظفند از ارتش اســالمي 
استقبال كنند و احترام برادرانه از آنان نمايند. اكنون 
ارتش در خدمت ملت و اسالم است و ارتش اسالمي 
است، و ملت شريف الزم است آن را به اين ِسمت رسماً 
بشناسند و پشتيباني خود را از آن اعالم نمايند.« اين 
باعث شد 2۹فروردين روز ارتش ناميده شود  و همين 
تدابير امام اجرا شد. ارتش در خيابان  ها ظاهر شد، مردم 
از ارتش استقبال كردند و شــعار دادند. شعار ارتش 
فداي ملت، ملت فداي ارتش متعلق به همان روز يعني 

2۹فروردين۵8 است.
 چه كساني با چه تفكري دنبال تضعیف 
ارتش بودند و مي خواســتند اين ســپر انقالب را 

بگیرند؟
ريشه خط تضعيف ارتش را در منافقين و سردمداران 
آنها در خارج از كشور بايد جست وجو كرد. نفوذي ها 
يعني آنهايي كه منافق بودند دنبال اين بودند كه اين 
سپر را از بين ببرند. شعارشــان هم ارتش بي طبقه 
توحيدي و انحالل ارتش بود. ارتش آسيب ديده بود. در 
بحث سربازي اشكال ايجاد كرده بودند، آن را يك ساله 
و خيلي ها را جابه جا كردند؛ كارشناســان را جابه جا 
كردند و دست  هايي در كار بود تا ارتش ضعيف شود. از 
اوايل سال۵8 تا شروع جنگ تحميلي در نيمه سال۵۹ 
ارتش در مناطقي كه بحث هاي جدايي طلبي، قومي و 
مذهبي شدت داشت حضور داشت؛ از انقالب دفاع و 
شهداي زيادي نيز تقديم كرد. اگر ارتش در آن مقطع 
زماني نبود، چه كســي مي خواست آن كارها را انجام 
دهد؟ ارتش جمهوري اســالمي ايران به همراه سپاه 

تازه تشكيل شده و كميته ها از انقالب دفاع كردند.
 با وجود به هم ريختگي سازمان ارتش 
چطور جلوي پیشروي دشمن در سال نخست جنگ 
گرفته مي شود و ارتش خودش را با فشارها تطبیق 

مي دهد؟
يكي از آســيب  هايي كه به ارتش وارد شــد اين بود 
كه سربازي را يك ســال كرده بودند. درصد بااليي از 
ظرفيت نيروهاي انســاني ارتش را كاركنان وظيفه 
تشكيل مي دهند. چند ميليون نفر از كاركنان وظيفه 
در دفاع مقدس حضور داشــتند. فقــط 2ميليون و 
۷00هزار سرباز وظيفه توســط ارتش آموزش داده و 
به جبهه اعزام شد. قريب به 40هزار نفر شهيد وظيفه 
داريم. اينها جوانان اين كشورند كه به عنوان كاركنان 
وظيفه در دفاع از كشورمان حضور پيدا كرده بودند.  
آن موقع آموزش 4ماه بود. 2ماه هم تخصص بود كه 
سرجمع 6 ماه مي شــد. از 6 ماه باقيمانده يك ماه هم 
مرخصي بود. ۵ماه خدمت باقي مي  ماند كه هيچ كس 
نمي توانست آن مهارت الزم را داشته باشد. اين آسيب 
بزرگي بود كه به ارتش وارد شده بود. بحث هاي ديگري 
هم مطرح بــود. از قبل انقالب بحث هــاي رزمايش، 
آمادگي و تعمير و نگهداري آنچناني اتفاق نيفتاده بود 
چون همگي درگير مسائل انقالب بودند. ما رزمايش 
بزرگي را در خــرداد و تير۵8 در جزايــر انجام داديم 
ولي آنچنان رزمايشي در كل برگزار نمي شد. دشمن 
ما هم تصور مي  كرد ما آمادگي الزم را نداريم كه البته 
از نظر عددي درست بود؛ ارتشي كه تمرين نداشته و 
درگير مسائل مربوط به آزادسازي شهر و محورهاي 
مواصالتي از لوث وجود ضد انقالب بوده و سربازي  اش 
هم اينطور شــده آمادگي ندارد از كشور دفاع كند و 
زمان مناسبي است كه به كشورش آسيب وارد شود. 
اشتباه دشمن ما اين بود كه به بحث كيفي كار و وجود 

يك روحيه انقالبي بين ارتش و مردم بي توجه بود.
 سال اول جنگ چطور كنترل شد؟

 ما ابتدا بايد از پيشروي دشمن جلوگيري مي كرديم. 
دشمن گفته بود من در 3روز جزيره آبادان را تصرف 
و روز هفتــم در تهران با رســانه ها مصاحبه مي كنم. 
دشــمني كه با اين استراتژي وارد مي شــود، از قبل 
همه امكانات و نيروي انســاني را نيز پيش بيني كرده 

است. نخســتين كار اين بود كه نيروي زميني با همه 
مشــكالتي كه در بحث سربازي داشــت توانست از 
پيشــروي دشــمن جلوگيري كند. نيروي هوايي در 
همان روز 31شــهريور13۵۹ كه دشــمن ســاعت 
2بعدازظهر فــرودگاه مهرآبــاد و تعــداد ديگري از 
فرودگاه هاي غرب كشــور را بمبــاران كرد، عمليات 
انتقام را انجــام داد. برآورد دشــمن از نظر كمي به 
هم خورد. 48ســاعت بعد نيز عمليــات كمان۹۹ با 
140فروند جنگنده ارتش اجرا شد. نيروي دريايي در 
۷آذر۵۹ كه 6۷روز از جنگ گذشــته، موفق مي شود 
نيروي دريايي عراق را شكست دهد. ارتش در همين 
مقطع زماني با يك مشــكل بزرگ مواجــه بود و آن 
بني صدر، رئيس جمهور بود كــه آن زمان فرماندهي 
كل قوا را نيز در اختيار داشــت. او نه تنها منافق بود و 
به هيچ عنوان حمايت از دفاع نداشت بلكه وجودش 
موجب شده بود روند اجراي طرح هاي ارتش و سپاه 
كند شود. بني صدر براي نظام و ارتش مشكل ساز بود. 
روحيات شــهداي بزرگواري همچون شــهيد صياد 
شيرازي و شهيد كالهدوز كه افسر لشكر گارد نيروي 
زميني بود موجب يك اتحــاد و هم افزايي انقالبي و 
خيلي سريع شد كه با اين اتحادي كه ايجاد شد، عماًل 
ما توانستيم شــرايط متفاوتي را در جبهه هاي جنگ 
ببينيم. همزمان ســپاه پاســداران انقالب اسالمي، 
بسيج و وزارت دفاع شكل تازه  اي پيدا مي كند، بسيج 
عشاير شكل مي گيرد، جهاد شكل مي گيرد و نيروي 
انتظامي كه آن زمان ژاندارمري، شــهرباني و كميته 
بود مجموعه قوي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران را شكل دادند. حركت عظيم اين نيروهاي مسلح 
جمهوري اســالمي ايران شكســت حصر آبادان در 
۵مهر1360 يعني يك سال پس از شروع جنگ است. 
با عمليات هــاي فتح المبيــن و بيت المقدس در بهار 
سال1361 توانستيم دشمن را از خاك خودمان بيرون 
كنيم. پشتيباني مردم از نيروهاي مسلح خودشان بين 
همه جنگ هاي دنيا نمونه است. در اينجا بايد ياد كنيم 
از غيرت و تعصب مــردم عزيزمان و همرزمان مان در 
سپاه نوپاي انقالب اسالمي و رشادت هايي كه مجموعه 

ژاندارمري در مرزها انجام دادند.
 فهرســت تجهیزات نظامي ايران در 
ابتداي جنگ در مقايســه با عراق برتري داشت، 
چطور با وجود به هم خوردن اين برتري، جنگ در 

سال هاي بعد به ويژه بعد از ۱۳۶۱ ادامه يافت؟

به دشمن ما تجهيزات بســيار خوبي داده بودند. ما 
هم در زمان انقالب تجهيزات بسيار خوبي  داشتيم؛ 
شايد در برخي موارد به علل مختلف، آسيب هم ديده 
بود ولي روحيه انقالبي جوانان و بدنه ارتش بود كه 
توانســت اين تجهيزات را آماده به كار كند. دشمن 
شــايد تصور مي كرد كه ما علم و دانش استفاده از 
اين تجهيزات را نداريم ولي بــاز همت پاي كار آمد 
تا اين تجهيزات آماده به كار شــد. مــا حتي قدرت 
ساختن سيم خاردار هم در ابتداي جنگ نداشتيم؛ 
قدرت تعمير و نگهــداري هم نداشــتيم و اگر آن 
روحيه انقالبــي نبود خيلــي از آن تجهيزات آماده 
به كار نمي شد. هم شــرق هم غرب چيزي به ايران 
نمي دادند. آن زمان دنيا دوقطبي بود و تحت تسلط 
دو پيمان ورشو و ناتو بود. اينها كامال عليه هم بودند 
ولي براي كمك بــه رژيم عراق هــر دو يك پيمان 
نامبارك بســتند. شــرق و غرب به عراق تجهيزات 
دادند. شوروي به عراق تانك هاي سريT، هواپيماي 
ســوخو، ميگ، موشــك ســاحل به دريا و موشك 
زمين به زمين داد؛ از غربي ها نيز فرانسه، هواپيماي 
ميراژ و هلي كوپتر ســوپر فرلون و موشك اگزوست 
داد.  آلماني ها ابزار جنگ هاي شــيميايي به عراق 
دادند، انگليســي ها اطالعات تمــام و كمال مرزها 
به ويژه سواحل و دريا را به عراق دادند، آمريكايي ها 
هواپيماي آواكس دادند كه مرتب باالي خليج فارس 
و منطقه دور مــي زد و اطالعات به عــراق مي داد. 
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس پول، فرودگاه 
و نيروي انساني به عراق مي دادند. اما به ما چه دادند؟ 
ما توانســتيم با روحيه انقالبي، ايمان و دانشي كه 
از دانشگاه ها و نيروي انســاني جوان گرفتيم سراغ 
جبران كمبودها برويم. ما به رغم همه اين مشكالت 

توانستيم در دفاع مقدس سربلند بيرون بياييم.
 رهبري چند ماه قبل گفتند كه جنگ با 
شجاعت و تدبیر اداره شد. شايد پاسخي به شبهات 
مطرح شده درباره ابعاد تصمیم هاي فرماندهان آن 

مقطع داشتند.
مي دانيد چرا آقا چنين گفتند؟ در مراســم چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس بود، فرمودند كه عقالنيت، تدبير 
و شــجاعت همه در كنار هم بودند. علت اين بود كه 
برخي  ها فكر مي كنند برخي كارها احساســي انجام 
شده اســت، اما بايد به آن كســاني كه تصميم گير و 
تصميم ساز بودند مراجعه كرد و از اين پيشكسوت ها 

پرسيد براي هر عمليات چه ميزان جلسات هماهنگي 
و طرح ريزي هاي مناسب انجام مي شد.

 چقدر در بحث خودكفايي پس از جنگ 
كشور را از نظر دستیابي به تجهیزات كافي نظامي، 

موفق مي دانید؟
اول انقالب حضرت امام جمله  اي داشــتند كه ديگر 
انتظار نداشته باشيد كشورهاي ديگر به شما سالح 
و تجهيزات بدهند. اين معنــي ضرورت خودكفايي 
مــي داد. در جنگ، تجهيزات بــزرگ مثل هواپيما، 
توپ، تانك و ناو نياز بــه تعمير و نگهداري دارند؛ در 
جنگ رزروها نيز تمام شده بود و نيروهاي ما را وادار 
مي  كرد با خالقيت خود مشــكالت را حل كنند. اما 
در ســال هاي اول دفاع مقــدس حضرت آقا فرماني 
تحت عنوان تشــكيل جهاد خودكفايي در نيروهاي 
مسلح و ارتش داشتند كه در دوران رياست جمهوري 
ايشان بود. معظم له گفتند من با اجازه فرمانده كل 
قوا دســتور تشــكيل جهاد خودكفايي در نيروها را 
مي دهم. تشكيل اين جهادها بركات زيادي داشت. 
ابتدا به ســراغ تامين قطعه و بعد سامانه ها و سپس 
تجهيزات مورد نياز در زمين، هوا و دريا رفتند. همه 
تجهيزات زميني ما اعم از انفرادي، اجتماعي و اعم از 
توپ و تانك همگي خارجي بودند اما امروز يا در خود 
نيروي زميني توليد مي شوند يا در وزارت دفاع. علم 
و دانش آن نيز از همه جا ازجمله دانش بنيان ها آمده 
اســت. در پدافند هوايي ما يكي دو سامانه بيشتر در 
زمان جنگ نداشتيم اما االن آن قدر سامانه داريم كه 
براي شمارش آن بايد فهرست تهيه كنيم. همه هم 

توليد داخل هستند. 
 راهبرد خاصي وجود داشته كه هر يك از 
نیروهاي مسلح جداگانه اقدام به تولید تسلیحات و 
تجهیزات مورد نیاز كنند و وزارت دفاع نیز جداگانه 
بخشي از تولید را برعهده داشته باشد؟ اين تقسیم 

كار چطور صورت گرفته است؟
به طور كلي توليد سالح و مهمات از وظايف وزارت دفاع 
است ولي براساس تدبير حضرت آقا اگر يك توانمندي 
مثال در ارتش وجود دارد، نمي توان آن را ناديده گرفت. 
اگر ارتش مي تواند ناو بسازد يا برادران سپاهي موشك 
بســازند و ما در نيروي هوايي مان پهپاد بسازيم، يا در 
نيروي پدافند هوايي سامانه هاي ضد هوايي و در نيروي 
زميني انواع سالح ها را بسازيم، اين با هماهنگي وزارت 

دفاع صورت مي گيرد.
 در دوره پس از جنگ، ارتش در حوادثي 
مثل سیل و زلزله به كمك دولت و مردم پرداخته 
است. كمك نظامیان در حوادث غیرنظامي با چه 

هدفي صورت مي گیرد؟
شعار ارتش از همان سال۵8 ارتش فداي ملت بوده 
است. اين يك شعار عيني و تحقق يافته است. ارتش 
در كنار مــردم، ارتش مردمي و ارتــش انقالبي نيز 
شعارهاي ديگري بوده كه واقعيت پيدا كرده است. 
شرح وظايف ارتش در قانون اساسي دفاع از تماميت 
ارضي، انقالب و حفظ نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران ذكر شده است. ما براي اقدامات مؤثر در مقابله 
با بحران ها در كشور سازمان داريم. سازمان مديريت 
بحران كشور و هالل احمر و تشــكيالت وسيع آنها 
در سطح اســتان ها وجود دارد. اگر ســيل، زلزله و 
آتش سوزي اتفاق بيفتد اين سازمان ها مسئول اين 
كار هستند. اما ارتش هر جا كه بتواند ظرفيت هايي 
كه در اختيــار دارد را در جهت كمك به مردم به كار 
مي گيرد. ما اين را جزو افتخارات خودمان مي دانيم 
كه مي  گوييم به عنوان ارتش انقالبي و ارتش مردمي 
از جهت تحقق شعار ارتش فداي مردم، توانسته ايم 

اين كار را انجام دهيم.
 آمادگي و آموزش الزم براي همسويي 
با هالل احمر و سازمان مديريت بحران در حوادث 

طبیعي وجود دارد؟

آماده ترين سازمان در كشور نيروهاي مسلح هستند. 
ارتش و نيروهاي مسلح در هر پادگان گروهان، گردان، 
تيپ، لشكر، هواپيما، ناو و پدافند هوايي آماده دارند. 
ما يگان هاي آمــاده داريم كه تجهيزات  شــان آماده 
است تا اگر اتفاقي افتاد، ماموريت خود را انجام دهند. 
در پدافند هوايي شــما اگر به پســت هاي فرماندهي 
برويد آماده است و آسمان كشــور را رصد مي كنند. 
هواپيماهــاي نيروي هوايي آماده اســت و همين كه 
زنگ به صدا در بيايد ۵دقيقه بعد در آسمان خواهند 
بود، چون خلبان نشســته، تجهيزاتش را هم پوشيده 
و فقط يك كاله مانده كه روي ســرش بگذارد و سوار 
هواپيما شــود. ناوهاي نيروي دريايي ارتش نيز آماده 
هســتند و همين كه زنگ به صــدا دربيايد، حركت 
مي كنند. فرض كنيد نيمه شب در سر پل ذهاب زلزله 
آمده است، لشــكر81 كرمانشــاه و تيپ هاي نيروي 
زميني و همچنين تيپ هاي ســپاه آنجا حضور دارند، 
هوانيروز ما آنجا حضور دارد. آيا ارتشــي ها مي توانند 
بگويند ما وظيفه كمك نداريم و ديگران انجام دهند؟ 
امكان ندارد، چون انسان و هموطن هستند. نخستين 
سازماني كه در حوادث حضور پيدا مي كند نيروهاي 
مسلح هستند. حضرت آقا بعد از سيل گلستان فرمودند 
كه ارتش قبل از ديگر ســازمان ها آنجا بود. در زلزله 
۵دي1382 بم كه ۵صبح روز جمعه بود، بنده ۹صبح 
آنجا حضور داشتم. قبل از من مركز آموزش0۵ كرمان، 
هوانيروز كرمان و هواپيماهاي نيروي هوايي آنجا بودند. 
در زلزله سرپل ذهاب وقتي نيروي زميني ارتش داشت 
از شــهر بيرون مي آمد، مردم گريه مي كردند، چون از 
همان لحظات اول به كمك مردم آمده بودند. من در 
زلزله سال136۹منجيل خودم فرمانده پادگان منجيل 
بودم. آنجا هم نخســتين كســاني كه به ما رسيدند، 

نيروهاي مسلح بودند.
 مفیدترين خدماتي كه در اين شرايط 
مي توانند ارائه كنند و آمادگي اش را دارند چیست؟

مردم را از زير آوار بيرون مي آورند، آب و غذا مي دهند 
و بهداشت را تامين مي كنند. تدبير فرماندهي محترم 
كل ارتش اين اســت كه ارتش انقالبي و مردمي هر 
جا اتفاقي بيفتد، بايد در خدمت باشــد و هر چه در 
توان دارد انجام دهد. اين نكته هم بايد گفته شــود 
كه ما آمادگي دفاعي مان را در اين شرايط فراموش 
نمي كنيم. در كرونا كه از 14 مــاه پيش اتفاق افتاد 
مــا از همــان روز اول در صحنه بوديــم. همان روز 
اول و دوم كه اعالم شــد ما با وزير بهداشــت جلسه 
گذاشــتيم و توانمندي  مان را پاي كار آورديم، چون 
تجربه داشــتيم و در دفاع مقدس جنگ شيميايي را 
پشت سر گذاشــته بوديم. بعد از اينكه دستور رهبر 
انقالب مبني بر تشكيل قرارگاهي در ارتباط با همين 
بيماري در ستاد كل نيروهاي مسلح صادر و قرارگاه 
بهداشتي پدافند زيســتي امام رضا)ع( در ستاد كل 
تشكيل شــد، ما همين قرارگاه را در ارتش تشكيل 
داديم و كار خدمات به مردم در اين حوزه را نظام مند 
كرديم. حدود 14هزار كادر درماني ارتش و نزديك 
به 40بيمارستان ارتش درگير اين قضيه شدند. اآلن 
100درصد ظرفيت بيمارستان هاي ارتش به بحث 
كرونا اختصاص يافته است. در غربالگري ها، كنترل 
عبور و مرورها و تشــكيل نقاهت خانه ها ارتش فعال 
بود. نقاهت خانه 2هزار تختخوابي در تهران مثال  زدني 
بود كه در هفته اول سال۹۹ كه همه جا تعطيل بود، 
48ساعته شكل گرفت. ما تالش كرديم توان رزمي 
ارتش آســيب نبيند چون اگر نيروي انساني ارتش 
آسيب ببيند توان دفاعي كم مي شــود. ما اول بايد 
بتوانيم آن را حفظ كنيم. شعار ما اين بود پادگان ها، 
امن  ترين محل هستند و تا امروز آن را ثابت كرده ايم. 
آمار و ارقام نشان مي دهد كه ما خيلي دقيق كنترل 
كرديم تا آســيبي به پادگان  ها وارد نشــود. دشمن 
خيلي روي اين مســئله كار كرد كه پادگان ها ناامن  
و مركز توليد بيماري است. ما نگذاشتيم آسيبي به 

نيروي انساني مان وارد شود.
 بیمارستان هاي صحرايي چطور؟

نقاهتگاه 2هزار تختخوابي تهران را چون گفتند نياز 
نيســت جمع كرديم ولي در استان ها و در هر جايي 
نقاهتگاه ها را با آمار كمتر اما چابك تر داريم. برخي 
جاها اين نقاهتگاه ها مورد استفاده قرار گرفت و برخي 
جاها استفاده نشد. هر جا نياز شد نقاهتگاه ها توسعه 
پيدا كند، افزايش مي يابد. اعالم كرديم اگر در جايي 
نياز به بيمارســتان صحرايي هم بود آماده هستيم 
برپا كنيم. ما اين را جــزو افتخارات مان مي دانيم كه 
اگر ظرفيتي در ارتش انقالبي و مردمي وجود دارد، 
حتما بتواند در اين مســير به مردم كمك كند چون 
مردم پشتيبان اصلي ارتش هستند و ارتش هم براي 

مردم است.
 هم اكنون اهمیت و ضــرورت اجراي 

خدمت سربازي از نگاه شما به چه نحوي است؟
شخصا به عنوان كسي كه ســال ها در دفاع مقدس با 
قشر جوان و سرباز كار كرده ام و نزديك به 40سال در 
فراز و نشيب  ها در كنارشان حضور داشته ام، مي گويم 
كه اگر امنيتي در كشــور وجود دارد، درصد بااليي از 
آن به خاطر حضور كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح 
است. آنهايي كه عنوان مي كنند 2سال خدمت بيهوده 
است، به نظر مي رسد معناي امنيت را متوجه نيستند. 
وقتي نعمت ســالمتي و امنيت از بيــن برود، متوجه 
خواهيم شد. سربازان در كنار كاركنان پايور نيروهاي 
مسلح امنيت مي آفرينند. سربازان در مرزها و تمامي 
يگان ها اعم از زميني، پدافند هوايي، هوايي و دريايي 
امنيت مي آفرينند. همين كه مردم مي بينند يك فرد 
با لباس نظامي ساعت ۵صبح به سمت پادگان حركت 
مي كند، خود يك حركت امنيت آفرين اســت. مردم 
مي دانند كساني هستند كه براي رفع تهديدات آماده 
هستند. مگر غيراز اين است؟ ممكن است كسي بگويد 
من رانندگي مي كنم و چه نقش مثبتي در تامين امنيت 
دارم؟ همه اين كارهــا در كنار هم امنيت مي آفرينند. 
بحث سربازي حرفه اي طراحي مي  خواهد و مي تواند 
جلو برود ولي ايرادي كه به بيهودگي دوره ســربازي 
مي گيرند دور از انصاف اســت. قشر جوانان و سربازان 
وظيفه در دوران دفاع مقدس گل كاشــتند؛ كشور را 
نجات دادند و االن حضورشان به عنوان امنيت آفرين 

در جامعه مطرح است.

ادامه از 
صفحه 2

گزارش

نتیجه معكوس افشاگری های اقتصادی
ضرورت به سرانجام رساندن پرونده ها

عباس سليمي نمين، فعال سياسي اصولگرا از 
زاويه ديگري به موضوع نگاه مي كند و معتقد 
است مديريت به سرانجام رساندن پرونده هاي 
فساد اداري و مالي حتي از گشــودن چنين پرونده هايي مهم تر 
است، چراكه اگر نتوان سرانجام روشــني براي آنها ترسيم كرد، 
بايد در انتظار اثرات منفي چنين پرونده هايــي بر افكارعمومي 
بود. او مي گويد: حجم زياد فســادهايي كه در ســال هاي اخير 
در كشور علني شــده و پرونده آنها مورد رســيدگي قرار گرفته، 
قطعا مي تواند تأثيرات منفي قابل توجهــي بر حضور حداكثري 
در پاي صندوق هاي رأي در انتخابات خردادماه داشــته باشــد. 
مديريت به سرانجام رساندن چنين پرونده هايي امري است كه به 

توانمندي هاي ويژه اي نياز دارد.
او مي افزايد: اگر پرونده هايي كه در زمينه هاي فســاد مديريتي يا 
اقتصادي و حتي در بخش هاي ديگر گشوده مي شود، به سرانجام 
روشني نرسد، تأثير منفي آن را مي توان در سرد شدن اعتماد مردم 
به مسئوالن و به تبع آن كاهش مشاركت در انتخابات مشاهده كرد.
اين فعال سياسي ادامه مي دهد: نكته مهمي كه دراين حوزه بايد 
مدنظر مســئوالن مربوطه باشد، اين اســت كه وقتي پرونده اي 
به ويژه در حوزه هاي فساد مديريتي يا اقتصادي و مانند آن گشوده 
مي شود، بايد تا انتها به گونه اي مديريت شود كه نشان دهنده عزم 
راسخ مسئوالن كشور براي برخورد قاطع با فساد باشد و جامعه به 
اين درك روشن برســد كه با چنين پرونده هايي با جديت مقابله 
مي شــود. اگر مردم بدانند كه با رســيدگي به اينگونه پرونده ها 
سرمايه هاي پايمال شده شــان به خزانه كشــور بازگشته، قطعا 
اعتمادشان به مسئوالن بازسازي خواهد شد و با رغبت بيشتري 
در فعاليت هاي سياســي – اجتماعي مانند انتخابات مشــاركت 

خواهند كرد.

تبعات منفي انتشار حجم گسترده اخبار فساد
حجم گسترده انتشــار اخبار افشــاي پرونده هاي فساد اداري و 
اقتصادي موضوع ديگري اســت كه ســليمي نمين معتقد است 
به صورت بي ســابقه اي افزايش يافته كه در كشورهاي پيشرفته 
دنيا شــاهد چنين روند نامطلوبي نيســتيم. او مي گويد: غالبا در 
نظام هاي مختلف دنيا اجازه نمي دهند چنين حجم وســيعي از 
اخبار فسادهاي به ويژه اقتصادي به جامعه ســرازير شود. وقتي 
هم پرونده اي مطرح مي شود، آن را به خوبي مديريت مي كنند تا 
احساس مثبتي در جامعه شكل بگيرد و اعتماد شهروندان نسبت 
به مسئوالن بيشتر شــود و مردم بر احساس منفي اي كه به دليل 

انتشار چنين اخباري ايجاد مي شود، فائق آيند.
اين فعال سياسي اصولگرا مي افزايد: متأســفانه نه تنها در حوزه 
پرونده هاي فســاد مديريتي يــا اقتصادي، بلكــه در حوزه هاي 
اجتماعي هم ما شاهد فرايند نامطلوبي از شيوه و حجم انتشار اخبار 
ناخوشايند هستيم كه غالبا هم ســرانجام آن براي افكارعمومي 
روشــن نمي شــود و مردم درجريان قرار نمي گيرنــد كه چنين 
پرونده هايي به كجا مي رسد و با مجرمان برخورد مناسب صورت 
مي گيرد يا نه. اين موضوع تأثيرات منفي بســياري بر روح جامعه 
برجا مي گذارد و بي اعتمادي ناشــي از آن به بخش هاي مختلف 

جامعه تسري مي يابد.
سليمي نمين ادامه مي دهد: حال چنين وضعيتي در كشورمان را با 
برخي كشورهاي غربي مقايسه كنيد؛ هنگامي كه به عنوان مثال در 
حوزه اجتماعي پرونده اي در افكارعمومي مطرح مي شود، آنچنان 
دقيق و سازماندهي شده به آن رسيدگي مي كنند كه نمود مثبتي 
در جامعه دارد. آنان فرايندي كه طي شــده را به قدري شفاف و با 
نمايشي زيبا در جامعه منعكس مي كنند كه براي جامعه مسجل 
مي شود مسئوالن براي سرنوشت آحاد جامعه ارزش ويژه اي قائل 
هستند. او تصريح مي كند: نتيجه چنين روند نامطلوبي را مي توان 
در ميزان مشاركت در انتخابات مشاهده كرد. اصوال موضوعي مانند 
حضور در انتخابات، محصول ايجاد شادابي و احساس تأثيرگذاري 
در جامعه است؛ حال وقتي شادابي جامعه تحت تأثير موضوع هايي 
مانند پرونده هاي فساد در حوزه هاي مختلف قرار مي گيرد، طبيعتا 
تأثير منفي بر ميزان حضور مــردم در پاي صندوق هاي رأي برجا 

مي گذارد.
ســليمي نمين ادامه مي دهد: اگر مردم در جريان قرار نگيرند كه 
پرونده هاي اين چنيني به چه ســرانجامي رسيده اســت، يكي از 
مقاطعي كه تأثير اين موضوع نمايان خواهد شــد، روز رأي گيري 
است، چراكه مشاركت گســترده در انتخابات رابطه تنگاتنگي با 

ميزان احساس شادابي در جامعه دارد.

وظیفه كانديداها
سليمي نمين معتقد اســت نبايد فريب مشاركت احساسي مردم 
در انتخابات را كه محصول فضاي ويــژه روزهاي منتهي به زمان 
رأي گيري است خورد، چراكه اين موضوع سبب مي شود مسئوالن 
از پاسخگويي به مطالبات محوري مردم كه مبارزه با فساد اداري 
و مالي يكي از مهم ترين آنهاست، غافل شوند. او مي گويد: شايد به 
مقطعي برســيم كه برخي موضوعات ديگر در روزهاي منتهي به 
زمان رأي گيري ســبب ايجاد موج چشمگيري براي مشاركت در 
انتخابات شود كه در واقع مشــاركتي از سر تدبير و در يك فرايند 
طبيعي نيســت، اين موضوع نبايد سبب شــود از آسيب شناسي 
تأثيرات سوء انتشار پرحجم اخبار فسادهاي اقتصادي غفلت كنيم. 
گاهي ديده مي شود كانديداها اطالعات غلطي به جامعه تزريق و 
در مردم ترس ايجاد مي كنند كه سبب دلسردي جامعه از رأي دادن 

يا انتخاب نادرست مي شود.

كانديداها بابرنامه باشند
اين فعال سياسي اصولگرا مي گويد: كانديداها بايد برنامه هاي خود 
را، در حوزه مبارزه با فساد به ويژه در حوزه مديريتي و اقتصادي، به 
روشني براي مردم تبيين كنند، اما غالبا اين كار را انجام نمي دهند 
و بحث هاي عميقي دراين زمينه ندارند و فقط به اين موضوعات 

نوك مي زنند و براي آن وقت كافي نمي گذارند.
سليمي نمين مي افزايد: آنچه در جامعه ما رخ مي دهد، نشان دهنده 
عزم راسخ نظام در برخورد با فساد است، اما در انعكاس نتايج آن 
بي تدبيري هايي وجود دارد كه بازخورد مأيوس كننده اي مي تواند 

در جامعه داشته باشد.
وي اضافــه مي كنــد: افــرادي كــه كانديــداي انتخابــات 
رياست جمهوري مي شوند، بايد دراين حوزه و براي رفع معضالت 
موجود، برنامه مدون داشته باشند و آن را براي مردم تبيين كنند، 
اما گاهي فقط خود را منتقد نشــان مي دهند و برنامه مشخصي 

دراين حوزه ندارند.
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   آنهايی كه عنوان می كنند 2ســال خدمت بیهوده است، به نظر می رسد 
معنی امنیت را متوجه نیستند

   اعالم كرديــم اگر در جايی نیاز به بیمارســتان 
صحرايی هم بود آماده هستیم برپا كنیم

   اآلن ۱۰۰درصد ظرفیت بیمارســتان های ارتش به 
بحث كرونا اختصاص يافته است

   شــعار ما اين بود پادگان ها امن  ترين محل 
هستند و تا امروز آن را ثابت كرده ايم

   هواپیماهای نیروی هوايی آماده هستند و 
۵دقیقه ای در آسمان خواهند بود

   با قــدرت می گويیــم كــه در تامین 
نیازمندی های دفاعی مان خودكفا شده  ايم

   منافقین انحالل ارتش را با شعار ارتش 
بدون طبقه توحیدی دنبال می كردند

   ارتش سپر دفاعی انقالب بود

بازخواني شعار »ارتش فداي ملت« در گفت وگو با دريادار سياري :

مردمي بودن افتخار ماست
حدود نیم قرن خدمت در ارتش، 
او را در تراز يكي از قديمي ترين 
فرماندهان در مسند امر اين نیرو 
قرار داده است. دريادار حبیب اهلل سیاري، معاون هماهنگ كننده ارتش 
پیش از اين طوالني ترين دوره فرماندهي نیروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي را نیز با بیش از ۱۰سال مسئولیت رقم زده بود. هنوز يك سال از 
فرماندهي وي در نیروي دريايي نگذشته بود كه اعزام ناوگروه هاي نیروي 

دريايي ارتش به آب هاي آزاد در سال۸7 ابعاد رسانه  اي گسترده اي پیدا 
كرد و چهره متفاوتي از توانايي هاي نیروي دريايــي ارتش را به نمايش 
گذاشت. رونمايي از تجهیزات و تسلیحات مدرن ارتش در ساخت انواع 
شناور و زيردريايي  و مهمات در اين دوره شدت گرفتند. با دريادار سیاری 
درباره ۴سال دوره مســئولیتش در هماهنگي نیروهاي چهارگانه ارتش 
گفت وگو كرده ايم؛ اگرچه برخي سؤاالت نیز به اقتضاي برخي مالحظات 

اين فرمانده ارتش، مجال طرح و انتشار پیدا نكردند.

محسن تواليی
خبرنگار
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تازه هاي نشر

4 كتاب براي كودكان
نشــر افق به تازگــي 4عنوان كتــاب براي 

كودكان منتشر كرده است.
نخستين كتاب »آدم بزرگ ها هيچ وقت اين 
كارها را نمي كنند...« نوشته »ديويد كالي« 
با تصويرگري »بنجامين چاد« است كه رضي 
هيرمندي آن را به فارسي برگردانده. كتاب 
داراي تصاوير زيبا و متن كم اســت و براي 
كودكان جنبه آموزنده دارد. آموزنده از اين رو 
كه غيرمستقيم كارهايي را كه كودكان نبايد 
انجام دهند، به آنها گوشزد مي كند؛ كارهايي 

مثل غرغر كردن، آروغ زدن، داد زدن و... .
دومين كتاب تازه انتشــار افــق »چرا موز 
نمي خوري؟« نوشته ياســمين اسماعيل 
با ترجمــه مهدي حجواني اســت. قصه اي 
خواندني و سرگرم كننده براي بچه هايي كه 
گاهي براي نخوردن، هــزار و يك جور بهانه 
مي آورند و همين طور بزرگ ترهايي كه بارها 

با اين موقعيت آشنا روبه رو شده اند.
»چرا من اين احســاس را دارم؟« نوشــته 
»شينســوكه يوشــي تكه« با ترجمه رضي 
هيرمندي هم سومين عنواني است كه چند 
روز پيش منتشر شده است. اين كتاب سومين 
جلد از مجموعه »فيلسوف كوچك« نشر افق 
است. مجموعه كتاب هاي فيلسوف كوچك 
به دنبال تقويت روحيه پرسشگري و رشد و 
تفكر خالق در كودكان به كمك داستان است. 
در واقع كودكي كه بهتر مي بيند و بيشــتر 
مي پرســد، براي چالش هاي دنيــاي آينده 

راه حل هاي متفاوت و خالقانه پيدا مي كند.
»مــن بيچــاره همســترم و هيــچ كاره« 
نوشته »فريد برت اشــتونر« با تصويرگري 
»هيلدگارد مولر« را هم كتايون ســلطاني 
به فارســي برگردانــده و چهارمين كتاب 
تازه نشري اســت كه با خريد حق انتشار در 

ايران )كپي رايت( منتشر شده است. 
در پشت جلد كتاب آمده است: »واقعاً كه خيلي از خانواده ها فقط چون 
فكر مي كنند همســتر كم دردســرترين حيوان خانگي است، همستر 
مي خرند. مثاًل  سوزي كوچولو دلش گربه مي خواهد و مامان و بابايش كه 

به كلي مخالف گربه اند، دنبال راه حل ديگري مي گردند...«.
نشر افق 3 عنوان كتاب اول را با شمارگان 2هزار نسخه و هريك را به بهاي 
38 هزارتومان منتشر كرده است. »من بيچاره همسترم و هيچ كاره« هم 

با تيراژ هزار و 100 نسخه به بهاي 30 هزار تومان منتشر شده است.

تا سال۷۵ بيشترين افزايش جمعيت 
در مناطق يك، ۲، ۵ و ۲۲ بوده است. سال های۸۵ 
و ۹۵ هم اين مناطق بيشترين افزايش جمعيت را 
داشته اند. اين مناطق چه ويژگي هايي دارند كه 
باعث مي شود جمعيت بيشتري به آنها مهاجرت 

كنند؟
به طور كلي بايد گفت توســعه اصلي شــهر تهران 
در محدوده غربي آن بوده اســت. ابتدا منطقه2 در 
خيابان آزادي به باال و ســپس منطقــه۵ و در آخر 
هم منطقه22، جزو مناطقي بوده اند كه واحدهاي 
آپارتماني جديد و مدرن در آنها ســاخته شــده و 
همين موضوع باعث شــده تا بخش قابل توجهي از 
جمعيت ديگر محله هاي تهــران، از جمله مناطق 
مركزي و جنوبي به اين مناطق مهاجرت كنند. به 
هر صورت طبيعي است كه باتوجه به ظرفيت هاي 
موجود، اين سير تاكنون هم ادامه پيدا كرده است. 
افزايش جمعيت در منطقه يك نيز به شكلي كاماًل 
متفاوت بوده است. در اين منطقه، باغ هاي بسياري 
وجود داشت كه تخريب شده يا به برج هاي بلندمرتبه 
تبديل شده اند. درواقع اين موضوع باعث شد تا اين 

منطقه نيز شلوغ شــود. ازسوي ديگر 
آب وهــواي خوب اين منطقــه هم در 
افزايــش جمعيت آن بي تأثيــر نبوده 
است. بخشــي از ســاكنان قديمي و 
ثروتمند تهران كــه در مناطقي مانند 
منطقه12 و در محله هايي مانند منيريه 
و مهدي خاني سكونت داشتند، بعد از 
انقالب به مناطق شمالي، به ويژه منطقه 
يك كوچ كردند. البته عالوه بر داليلي 

كه عرض كردم، اين جابه جايي ها به عوامل فرهنگي 
و اجتماعي هم  برمي گردد؛ ازجمله  آزادي  اجتماعی 
بيشتر. فضای  فرهنگي و اجتماعي و سبك زندگي در 
اين مناطق متفاوت از ديگر مناطق است؛ آزادي اي 
كه در مناطــق12 و 11 و مناطق مركزي و جنوبي 

كمتر ديده مي شود.
براســاس آماري كــه در كتاب  تان 
آورده ايد بيشــترين ميزان تولد و فرزندآوري 
در مناطق جنوبي است، درصورتي كه رفاه بيشتر 
در مناطق شمالي متمركز شده است. البته اين 
موضوع فقط محدود به شهر تهران نيست و در 
شــهر هاي بزرگ ديگر هم وجود دارد. باوجود 
اينكه مناطق جنوبي از رفاه اقتصادي و اجتماعي 
چنداني برخوردار نيستند يا رفاه در اين مناطق 
نسبت به مناطق باال دست كمتر است، چه دليلي 
باعث رشد فرزندآوري در اين محدوده مي شود؟ 
آيا اين مســئله با ميزان تحصيالت ساكنان، 
به ويژه زنان كه در كتاب شــما هم به آن اشاره 

شده، ارتباط دارد؟ 
به طور كلــي ميان فرزنــدآوري و ميــزاِن تحرك 
اجتماعــي  و ســطح رفــاه اقتصادي و 
به ويژه ســطح پايگاه طبقاتــي، رابطه 
كاماًل معكوس وجود دارد. هرقدر سطح 
اقتصادي، ســطح اجتماعي و اشتغال، 
به ويژه بــراي زنان باالتر بــرود به همان 
نســبت هم فرزندآوري كمتر مي شود، 
چون هزينه فرزند براي مادر بســيار باال 
خواهد رفت. به همين دليل طبيعي است 
كه شاخص فرزندآوري در مناطق پايين 

شهر بيشــتر باشــد. اما اين تفاوت به مرور در حال 
كاهش است. به اين معنا كه طبقات  كم درآمد جامعه 
نيز، به ويژه زنان، به يك ســطح از رشد و تحصيالت 
عاليه و به نوعي از سبك زندگي رسيده اند كه ديگر 
نمي توانند بچه بيشــتري به دنيا بياورند. به همين 
دليل معتقدم كه در سال هاي آينده اين كاهش رشد 
جمعيت در مناطق جنوبي بيشــتر مشهود خواهد 
بود، چون هزينه فرزنــدآوري براي طبقات پايين با 
اين ســبك زندگي و وضعيت بد درآمدي، آن قدر 
باال مي رود كه تولد بيش از يك فرزند براي آنان نيز 

مقرون به صرفه و حتي ممكن نيست.
چرا در جنوب شهر ميزان فعاليت زنان 
در اجتماع و فعاليت هاي اجتماعي شــان كمتر 
اســت، درحالي كه طبق آماري كه در كتاب تان 
ارائه كرده ايد در شمال شــهر اينگونه نيست؟ 
به عبارت ديگر ناديده گرفتن يا كمرنگ شــدن 
حضور زنان، در ميزان پيشرفت و توسعه محله ها 

چقدر تأثيرگذار است؟ 
فعاليت هاي اجتماعي زنان در طبقات مياني كمتر 
اســت، درحالي كه در طبقات پايين اجتماع، زنان 
براي اينكه در تأمين مخــارج و هزينه هاي زندگي 
كمك حال باشند بيشــتر كار مي كنند. ازجمله در 
روستاها هم چنين است. حتي بيكاري هم در آنها 
زياد ديده مي شود، چون تقاضاي كار در آنها باالتر 
اســت. در مكان هايي كه خانم ها  در سطوح باالي 
جامعه قرار دارند، يعني تحصيل كرده هستند و وضع 
اقتصادي شان خوب است بيشتر از آنكه هدف شان 
از اشتغال و فعاليت اجتماعي، منافع مالي و درآمدي 
باشــد، براي خوداظهاري اســت كه تصوير مؤثر و 
مثبتي از خود نشــان دهند. بنابراين آنها به شدت 
عالقه مندند كه كار كنند. در طبقات مياني متمايل 
به ســطح پايين، اين موضوع كمتر ديده مي شود. 
البته با بدترشدن وضع اقتصادي كشور بخشي از اين 
خانم ها هم مجبورند كار كنند تا به صورت اشتراكي با 
همسران شان بتوانند زندگي را اداره كنند. تصورم بر 
اين است كه در دهه بعدي اين تغييرات كاماًل محقق 

و در آمار هم منعكس خواهد شد.
طبق آمار تعداد افراد بيكار 
در مناطق شــمالي افزايش داشته 
است. باتوجه به ميزان تحصيالت و 
رفاه، چه چيزي باعث شده تا بيكاري 
در اين مناطق افزايش يابد؟ آيا رفاه 

زمينه ساز اين موضوع بوده است؟ 
ســاختار بيكاري در ايــران در حال 
تغيير اســت. در گذشــته بيكاري در 
ميان نيروهــاي با تحصيــالت پايين 

رواج داشــت اما هم اكنون سهم بيكاري در طبقات 
تحصيل كرده بيشتر است. به همين دليل بيكاري 
در مناطق شمالي هم به شدت افزايش يافته است. 
اين موضوع محصول عملكرد دوره رياست جمهوري 
آقاي احمدي نژاد است كه ظرفيت حدود پنج ميليون 
شغل نابود شد. نه به اين معنا كه از بين رفت، بلكه 
بايد ايجاد مي شد، اما اين امر محقق نشد. عمده اين 
پنج ميليون شــغل متوجه نيروهاي تحصيل كرده 
بود كه بيشــتر آنها را متولدين دهه هاي ۵0 و ۶0 

تشكيل مي دادند.
در برخي مناطق مانند منطقه۳ تعداد 
زنان مطلقه بيشتر از ساير مناطق است. ساختار 
اين مناطق به شكلي است كه باعث شكل گيري 
اين فرهنگ در اين مناطق شده يا بعد از طالق 

ساكن اين مناطق مي شوند؟ 
علت باالبودن طالق، به ويژه در منطقه3 ناشــي از 
ميزان درآمد و تحصيل و اشــتغال زنان اين منطقه 
است. در منطقه3 ســطح درآمد و سطح آموزش و 
اشتغال  زنان از همه جا باالتر و ساختار خانواده نيز 
مدرن تر از ساير مناطق است. بنابراين سطح طالق 
در اين منطقــه از كل تهران و بالطبع از 
كل كشور هم بسيار باالتر است. طبيعي 
است كه مناطق مشابه مثل 2 و ۶ نيز در 
ادامه همين وضعيت قرار دارند و هرچه 
به مناطق جنوبي تر برويم كه خانواده ها 
تاحدودي گســترده تر هســتند و رفاه 
اجتماعي پايين تر اســت، نســبت زنان 
مطلقــه و احياناً سرپرســت خانوار نيز 

كمتر مي شود.

گفت وگو با عباس عبدي درباره كتاب هاي  »تحوالت اجتماعي تهران« و »اطلس نابرابري هاي اجتماعي محالت تهران«

افزايش بيكاري در شمال تهران 
گرچه تهران هم اكنون يكــي از بزرگ ترين 
شهرهاي جهان است، اما در قياس با بسياري از 
شهرها و پايتخت هاي ديگر كشورها كه داراي قدمت و پيشينه اي كهن  
هستند، شهري جوان محسوب مي شود. به همين سبب توسعه شهري 
و رشــد جمعيت در تهران، به ويژه طي چند دهه اخير، سرعت و شتاب 
بيشتري به خود گرفته است. هرچند اين تحوالت هميشه مثبت هم نبوده 
و معايب و مشكالتي را به دنبال داشته است و باعث شده تا شهروندان 
ساكن در اين كالنشــهر با چالش ها و مشكالت متعددي در عرصه هاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مواجه شوند؛ چالش ها و مشكالتي كه 

در قالب آمار و ارقام مورد توجه و بررسي قرار گرفته و مي تواند تصويري 
تقريبًا روشــن و دقيق از چهره شــهر تهران در اختيارمان قرار دهد. 
عباس عبدي، روزنامه نگار شناخته شــده و پژوهشگر اجتماعي، در 
كتاب هاي »تحوالت اجتماعي تهران« كه براساس سرشماري  سال هاي 
)1۳۹۵-1۳۷۵( و »اطلس نابرابري هــاي اجتماعي محالت تهران« كه 
طبق سرشماري سال1۳۹۵ است، كوشــيده با انعكاس بخشي از آمار 
گرد آوري شده، سير تغيير و تحوالت كالنشهر تهران را در اين بازه زماني 
به تصوير بكشد. با او به بهانه انتشار اين كتاب ها كه از سوي انتشارات 

دیهمشهري منتشر شده است گفت وگو كرده ايم.
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 هم اكنون ســهم بيكاري در طبقات 
تحصيل كرده بيشتر است. به همين 
دليل بيكاري در مناطق شــمالي هم 
به شدت افزايش يافته است. البته اين 
موضوع محصول عملكرد دوره آقاي 
احمدي نژاد است كه ظرفيت حدود 

پنج ميليون شغل نابود شد
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درخواستازمجلسبرايصيانتبيشترازجنگلها
38استاددانشگاهوكارشناســانامورجنگلومحيطزيستبههمراه
3تشكلمردمنهادمحيطزيستيباارسالنامهايبهرئيسكميسيون
كشــاورزي،آبومنابعطبيعيمجلسوضعيتجنگلهايكشوررا
بازخوانيوراهكارهايعبورازبحراندرمديريتجنگلهايكشوررا
اعالموازمجلسخواستندباارتقايقوانينمربوطبهحفاظتازجنگلها
زمينهسياستگذاريدرستواجرايصحيحطرحهايمربوطبهجنگل
زمينهســازحفاظتبيشترازجنگلهاكشــوروجلوگيريازتخريب

رويشگاههايجنگليشود.
درايننامهكهنسخهايازآندراختيارخبرنگارهمشهريقرارگرفت،
آمدهاست:مشــاهداتعينيواخبارمربوطبهتخريبكميوكيفي
جنگلهايكشوراعمازشــمال،زاگرس،ارسبارانو...،موجبنگراني
شدهوتوجهجدينظامومســئوالنبرايحفظتماميتوموجوديت

جنگلهايكدرخواستعمومياست.
ايننامهخطاببهسيدجوادساداتينژاد،رئيسكميسيونكشاورزي،آب
ومنابعطبيعيمجلسآوردهاست:متأسفانهكاهشمساحتجنگلها
چهازطريقتصرفاتغيرقانونيوچهبراثراجرايطرحهايعموميو
عمرانيواقداماتبهظاهرقانونيمانندواگذاريهاوهمچنينافتكيفي
جنگلهاازطريققاچاق،زغالگيري،تعليفدام،آتشسوزيها،آفاتو
بيماريهاوبعضاطرحهاواقداماتاجرايينامتناسب،ازدهههايگذشته
تاكنون،اينشائبهرابهوجودآوردهاستكهاركاننظامدرحفاظتازاين

سرمايهطبيعيناتوانبودهيانسبتبهآنبيتوجهاست.
ايننامهافزودهاست:بررسيبرنامههايپنجسالهتوسعهوازجملهقانون
برنامهششموعملكرداجرايآن)بهويژهبندفماده38(،نشانگروجود
كاســتيهاييدرحفاظتبهينهازجنگلهادرهردومرحلهتقنينيو
اجرايياست.متأســفانهقاچاقچوبهمچنانادامهداشته؛چرايدام
درجنگلگستردهترشدهوورودشركتهاينوپابهبخشحفاظتنيز
چندانكارسازنبودهاست.اگرچهدستگاهمتوليعدمتاميناعتباركافي
وبهموقعراسببسستشدنحفاظتاعالمكردهاستاماواقعيتاين
استكهباآغازسالپنجمبرنامهششمتوسعههنوزهيچطرحجايگزيني

برايمديريتپايدارجنگلهاتهيهواجرانشدهاست.
استاداندانشگاهوتشكلهايمردمنهادازمجلسخواستهاند،باتقويت
وارتقايجايگاهسازمانجنگلها،براياعمالسياستگذاريمستقل
ازوزارتجهادكشــاورزي؛حمايتازبرنامهوبودجهپيشنهاديبخش
منابعطبيعي؛الزامسازمانبرنامهوبودجهبهتخصيصبهموقعوكامل
اعتباراتمصوب؛جلوگيريازتصويببرنامههايمغايرباقوانينموضوعه
وبرنامههايپنجسالهتوسعهومتناقضبااصولحفاظتومديريتعلمي
منابعطبيعيدربررسيبودجههايســاالنه؛الزامدستگاههايدولتي
ونهادهايمســئول)وزارتخانههاينفت،نيرو،صمت(بهانجاموظايف
قانونيدرارتباطبامنابعطبيعيبهويژهجنگلهابهصيانتبيشــتراز

جنگلهايكشوركمككند.
همچنينبهنگامسازيومتناسبسازيقوانينجهتحمايتكيفريو
ضرورتجديتبيشتردستگاهقضاييدربرخوردبامتخلفان،قاچاقچيان
ومتصرفانمنابعطبيعيوملي؛بسترسازيقانونيجهتتشكيلدادگاه
ويژهمنابعطبيعيومحيطزيست؛تقويتزمينهقانونيجلبمشاركت
جوامعمحليوتشــكلهادربرنامهريزي،تهيه،اجراوپايشطرحهاي
مديريتپايدارمنابعطبيعي؛فراهمآوردنزمينهقانونيجهتاستفاده
ازسرمايهانسانيوبهكارگيرينيروهايجوانكارشناسيدرمديريت
منابعجنگلي؛نظارتمؤثرمجلسبراجــرايدقيقوبهموقعقوانينو
مقرراتمربوطهوتقويتونظارتبسترهايقانونيبرايحلتعارضات
ومشكالتاجتماعي–اقتصاديجوامعمحليبامنابعطبيعيازقبيل
ساماندهيجمعيت،جنگلنشينيودامازديگرخواستههايكارشناسان
امورجنگلازمجلسشوراياســالميبرايحفاظتهرچهبيشتراز

جنگلهايكشوراست.

هر 13 هزار هكتار از جنگل هاي ايران 
منابع
تنها يك دمنده براي اطفاي حريق طبيعي

دارد كه تنها وســيله كارآمد دستي 
براي مهار آتش در جنگل اســت و جز اين دستگاه 
ســاده، امكان فوري ديگر براي كنتــرل آتش در 
جنگل هاي كشور وجود ندارد. ايران 1۷.۷ ميليون 
هكتار جنگل و اراضي جنگلي دارد كه براي مقابله با 
حريق در اين وسعت، فقط 1300 دستگاه دمنده در 

اختيار نهادهاي مسئول است.
ســال ۹۹ آنگونه كه رضــا بياني، جانشــين امور 
جنگل ســازمان جنگل ها به همشهري اعالم كرد، 
21هزار هكتار از جنگل ها، مراتع و اراضي جنگلي 
كشــور در آتش خاكستر شــد. محمد عباس نژاد، 
فرمانده يــگان حفاظت ســازمان جنگل ها نيز در  
گفت وگــو با همشــهري دربــاره بــرآورد تعداد 
 دمنده هاي منابع طبيعي كل كشور مي گويد: حدود

 800 دستگاه دمنده براي اطفاي حريق وجود دارد 
كه تا نيمه ارديبهشت سال جاري چندصد دستگاه 

ديگر به اين تعداد افزوده مي شود.
به گفته جمشيد محبت خاني،فرمانده يگان حفاظت 
سازمان محيط زيســت تعداد دمنده هاي در اختيار 
سازمان حفاظت محيط زيست تنها 100دستگاه است 
كه البته از اين تعداد، 6۵ دستگاه در سال ۹۹ توزيع 
شد. برخي اســتان ها نيز خودشان دمنده خريداري 

كردند و تعداد دمنده ها به 100 دستگاه رسيد.
آتش امسال هم دســت از ســر جنگل هاي ايران 
برنمي دارد. گرم شــدن هوا و افزايش علفزارها در 
اراضي منتهي بــه جنگل و ورود عامل انســاني به 
منابع طبيعي، احتمال حريق در عرصه هاي جنگلي 
را افزايش مي دهد. با توجه به وسعت اراضي جنگلي 
ايران كه گستره اي وسيع از شــمال و غرب كشور 
را در برمي گيــرد و در برخــي نقــاط مرتفع حتي 
دسترسي به زون هاي پرخطر را سخت و طاقت فرسا 
مي كند، هنوز هــم امكانات و تجهيــزات مقابله با 
حريق جنگل ها اندك و ابتدايي است. به همين دليل 
آتش سوزي هاي جنگلي ســال هاي اخير با دست 
خالي و بيل خاموش شــدند و در اين راه، خسارات 
جاني و مالي فراوان و غيرقابل جبران به داوطلبان 

حفاظت از طبيعت وارد شد.

استقراردائمبالگردها
سازمان جنگل ها اعالم كرده اســت در 4 پايگاه از 
جنگل هاي زاگرسي كشور بالگردهاي دائمي براي 
اطفاي حريق احتمالي جنگل، به طور دائم مستقر 
خواهند شــد. مديركل دفتر حفاظــت و حمايت 
سازمان جنگل ها در اين باره با اشاره به دستور معاون 
اول رئيس جمهور به ايسنا گفت: 4 پايگاه در منطقه 
زاگرس به طور دائم به هلي كوپترهاي اطفاي حريق 
تجهيز مي شوند و تدوين سند راهبري زاگرس براي 
حفاظت بيشتر از جنگل هاي زاگرسي نيز در دستور 

كار است.
اميرمسعود جاللي اعالم كرد: ســازمان جنگل ها 
از ابتداي ســال ۹۹ ارتقاي پوشــش حفاظتي را با 
پرداخت كامل معوقات نيروهاي حفاظت در دستور 
كار قرار داد. همچنين نيروهاي حفاظتي براساس 
مناطق بحراني مانند نقاطي كه احتمال وقوع آتش، 
قاچاق چوب و... در آنها بيشــتر است، ساماندهي و 
بلوك بندي شدند. او از ارتقا و ساماندهي تجهيزات 
خودرويي نيروهاي حفاظت از جنــگل خبر داد و 
گفت: تمام خودروها و موتورسيكلت هاي نيروهاي 
يگان حفاظت از جنگل به تجهيزات اطفاي حريق 
مجهز شده اند. عالوه بر اين ارتقاي سيستم راديويي 
و تجهيز نيروهاي حفاظتي به بيسيم نيز در دستور 
كار بود و بسياري از نيروها به سيستم راديويي متصل 
هستند. خودروهاي نيروهاي حفاظت از جنگل نيز 
مانيتورينگ و رصد مي شــوند تا با پايش جانمايي 
خودروهــا و نفرات بر عملكــرد نيروهاي حفاظت 
نظارت بهتري صورت گيرد. مديركل دفتر حفاظت 
و حمايت ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
همچنين خبر داده است كه تجهيزات جديد براي 
اطفاي حريق جنگل ها تا اوايل ارديبهشــت ماه به 

استان هاي مختلف كشور ارسال خواهد شد.

تمركزبرزاگرس
منطقه زاگرس ازجمله مناطق بحراني كشــور در 
بخش حريق جنگل اســت. اواخر سال گذشته بود 
كه جلسه ســتاد راهبري زاگرس با حضور اسحاق 
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهــور برگزار و 
مقرر شــد در 4پايگاه منطقه زاگرس، بالگردهاي 
اطفاي حريق مســتقر شــوند. پس از اين جلسه 
نيز، ســتاد راهبري زاگرس تدوين ســند حفاظت 
بيشتر از جنگل هاي زاگرسي را در قالب برنامه هاي 

كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمــدت كليد زد و قرار 
است به زودي اين برنامه ابالغ شود.

پيشــگيري از تخريب و حريــق در جنگل ها گام 
نخست اســت و در كنار تجهيز داوطلبان مقابله با 
حريق در جنگل هاي كشــور، موضوع پيشــگيري 
نيز بايد جدي گرفته شــود. اطفــاي حريق اگرچه 
اقدامي مهم براي حفظ عرصه هاي طبيعي كشــور 
اســت اما در هر ســطحي كه صورت گيرد، موجب 
خسارت به جنگل هاي ارزشــمند كشور مي شود و 
اطفا تنها يك اقدام كنترلي براي حفظ ساير درختان 
نسوخته است. براين اســاس، شيوه نامه پيشگيري 
از آتش ســوزي  در طبيعت تهيه شــده و قرار است 
به زودي به استان ها ابالغ شود. جمشيد محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت در اين باره به 
همشهري مي گويد: در اين دســتورالعمل مواردي 
مانند هوشياري، آمادگي، به روزرساني تجهيزات و 
افزايش ســطح آمادگي همياران محيط بانان آمده 
است. با رفع مشــكل بيمه همياران محيط بان نيز 
اگر نياز باشد با آنها تماس گرفته مي شود تا در مهار 
آتش سوزي جنگل و عرصه هاي طبيعي حاضر شوند. 
همچنين دســتگاه هايي مانند آتش نشاني، نيروي 
انتظامي و جنگلبان ها كــه مي توانند در زمان وقوع 
آتش سوزي عرصه هاي طبيعي به سازمان حفاظت 

محيط زيست كمك كنند.

تجهيزاتكافياست
يكي از چالش هاي اساســي اطفاي حريق جنگلي 
در ايران كمبود امكانات اســت. امــا فرمانده يگان 
حفاظت سازمان محيط زيست در اين باره مي گويد: 

تجهيزات اطفــاي حريقي كه در اختيــار داريم با 
تعداد محيط بان ها بــراي اطفاي حريق عرصه هاي 
طبيعي كافي اســت. مثال يكي از ابزارهايي كه در 
آتش ســوزي ها بسيار كاربردي اســت و بسيار هم 
مورد تقاضاي محيط بانان است، دمنده آتش است 
كه سال گذشته 6۵ دمنده با كيفيت به محيط بان ها 
تحويل شــد و اولويت در تخصيص اين تجهيزات 
نيز اســتان هاي غربي زاگرس نشين بود كه ريسك 
آتش ســوزي باالتري نســبت به ديگر عرصه هاي 
جنگلي كشور دارند. به گفته محبت خاني، بررسي ها 
نشــان مي دهد كه ۹0درصد آتش سوزي ها عامل 
انساني دارد و حتي بيش از ۹0درصد آتش افروزي در 
عرصه هاي طبيعي و جنگلي نيز كامال سهوي است. 
بنابراين مهم ترين اقدام پيشگيرانه از آتش سوزي 
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي تغيير رفتار مردم در 

مواجهه با طبيعت است.
هر آتش سوزي خســارات زيادي به محيط زيست و 
مولفه هاي زيســتي وارد مي كند اينطور نيست كه 
فقط گياهان از بين بروند بلكه موجودات زنده زيادي 
كه در دايره آتش گرفتار مي شوند نيز از بين مي روند و 
ضربه بزرگي به طبيعت و محيط زيست وارد مي شود. 
همچنين ممكن است در آتش سوزي هاي جنگلي 
سرمايه  انساني از دســت برود. همين سال گذشته 
بود كه 4 هميار محيط زيســت در آتش سوزي هاي 
جنگلي كشور جان باختند و بنابراين مهم ترين اقدام 
به گفته فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور، 
 حتي پيش از بهره گيري از تجهيزات اطفاي حريق، 
آموزش به مردم در حفاظت از عرصه هاي طبيعي و 

جنگل هاست.

سال گذشته 21هزار هكتار از عرصه هاي جنگلي كشور خاكستر شد و هنوز شرايط براي آتش سوزي هاي گسترده فراهم است
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جایخالیگردشگریادبیدرايران

دهه 1880 ميالدي كه يوهانا اشپيري براي 
گذراندن دوران نقاهت بعد از بيماري خود 
به دهكده »اوبر روفلز« در شــهر ماينفلد 
ســوئيس رفت، طبيعت بكر و جاذبه هــاي فرهنگي و آداب  و رســوم 
روســتاييان اين دهكده، الهام بخش او در نگارش رمان »براي بچه ها و 
آنهايي كه بچه ها را دوست دارند«  شد. رماني كه به هايدي شهرت يافت. 
دهكده اي كه داستان هايدي در آن شكل گرفت در دامنه كوه هاي آلپ 
قرار دارد و انيميشن هايدي لوكيشن هاي زيبا و اتفاقات شيرين اين رمان 
را براي خواننده تصوير مي كند. سوئيسي ها وقتي متوجه استقبال جهان 
به ويژه آسيايي ها از اين انيميشن شدند، مكان شكل گيري اين داستان 
را بازســازي كردند. خانه هايدي و پدربزرگــش در دامنه كوه هاي آلپ 
را به همراه خانه هاي روستايي ديگر با وســايل 120 سال قبل تزيين و 
بازسازي كردند. اين مكان حاال به »هايدي لند« مشهور است. نقطه اي 
كه حاصل تفكر و قلم يك نويسنده و مديريت خالق گردشگري است و 
ساالنه ميليون ها گردشگر را به يك دهكده كوچك در سوئيس مي كشاند.  
فيلم »ارباب حلقه ها« را اگر ديده باشيد با نام روستاي هابيتون هم آشنا 
هستيد. روستاي »ماتاماتا« در نيوزيلند لوكيشن روستاي هابيتون ها در 
فيلم ارباب حلقه هاست كه حاال ميزبان گردشگران هابيتوني است. دهكده 
هابيتون، منزلگاه خانواده معروف بگينز بود. سوئبي ها، بوميان نيوزلند در 
قرن هجدهم اين دهكده را تأســيس كردند و پيتر جكسون كارگردان 
مطرح نيوزلندي نيز فيلم ارباب حلقه ها را در اين روستا ساخت و با الهام 
از رمان »ارباب حلقه ها« نوشته »جي. آر.تالكين«، سبب رونق گردشگري 
در روستاي ماتاماتا شد. در اياالت فلوريدا در آمريكا نيز سالروز تولد ارنست 
همينگوي نويسنده رمان »پيرمرد و دريا« ساالنه با انتنخاب فردي شبيه 
به همينگوي برگزار مي شود و مردم براي ديدن خانه همينگوي و ابزار و 
وسايلش، بليت سفر مي خرند. گابريل گارسيا ماركز در رمان »صد سال 
تنهايي« هم از دهكده  »ماكاندو« نام  برد كه كلمبيايي ها حاال اين دهكده 
خيالي را زادگاه گارسيا ماركز مي خوانند و پروژه گردشگري راه ماكاندو 
را براساس آن آغاز كردند و ميزبان گردشــگران جهان شدند. خانه لئو 
تولستوي در مسكو نيز هر سال پذيراي گردشگران و عاشقان ادبيات خالق 
رمان »آناكارنينا« است. در انگلستان نيز صدها تور گردشگري ادبي با نام 
»شكسپير« و »چارلز ديكنز« برگزار مي شود. شخصيت كارتوني پروفسور 
بالتازار اما در ايران مورد توجه واقع شد. بالتازار حدود 1۷ سال در ايران 
زندگي و عمر خود را صرف تحقيق در حوزه بهداشــت و درمان كرد. او 
۷سال در خانه بزرگ و يك طبقه با ديوارهاي خشت و گلي و سقف چوبي 
روستاي »اكنلو« در شهرستان كبودرآهنگ همدان ساكن بود و اين خانه 
اكنون با حفظ آثار بالتازار تبديل به مقصد گردشگري شده است. اما بهتر 
است توجه به منافع گردشگري ادبي و ارزآوري باالي اين شاخه جهاني از 
گردشگري در ايران بيشتر مورد توجه واقع شود و با بازسازي وقايع ادبي 

در متون نويسندگان شهير، تورهاي ادبي - فرهنگي راه اندازي شود.

سردارصديقي
فعال گردشگري

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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 كره جنوبي را از نزديك نديده اند، اما بيشتر 
از هر جغرافياي ديگري آن را مي شناسند. گزارش

انگار سئول، سئونگنام، گويانگ، چئونان و 
آنسان را كوچه به كوچه و خيابان به خيابان گشته و با هم 
 آوازهاي كــره اي را بارهــا و بارهــا خوانده اند. فصل 
مشتركشان سريال هاي كوتاه است و موسيقي اي كه از 
شــرق دور خودش را به قلب خاورميانه رسانده. آنقدر 
شــيفته و دلباخته اند كه آموختن زبان كــره اي را در 
نوجواني آغاز مي كنند و لباس ها و سبك زندگي شان را 

مطابق با ستاره هاي چشم بادامي برمي گزينند.
كيميا يكي از هزاران هوادار كي پاپ ها و كي درام هاست. او 
مي گويد:» قطعا فرار از اردوگاه بهترين و زيباترين كتابي 
نيست كه خوندم اما انقدر فيلم و موزيك ويدئو درباره ش 
ديدم و شنيدم كه مي تونم بگم باهاش زندگي كردم و 
بزرگ شــدم. فرار از اردوگاه از همه رمان هاي اروپايي و 
آمريكايي كه خوندم، حس بهتري بهم داده. انگار درباره 
قسمتي از وطن دورافتاده  م باشه. وطن دومي كه شبيه 

كره  جنوبيه.«
» قطعا فرار از اردوگاه بهترين و زيباترين كتابي نيست 
كه خوندم اما آنقــدر فيلم و موزيك ويدئــو درباره ش 
ديدم و شــنيدم كه مي تونم بگم باهاش زندگي كردم 
و بزرگ شــدم. فرار از اردوگاه از همه رمان هاي اروپايي 
و آمريكايي كــه خوندم، حس بهتري بهــم داده. انگار 
درباره قســمتي از وطن دورافتاده  م باشــه. وطني كه 
شبيه كره جنوبيه«.25سال دارد. معماري خوانده و در 
اصفهان زندگي مي كند. پايان نامه خود را درباره معماري 
ساختمان سفارت كره جنوبي در تهران نوشته است. بعد 
از تمام شدن دانشگاه  هم در شبكه هاي اجتماعي درباره 
چگونگي مهاجرت به كره جنوبي توليد محتوا مي كند. به 
قول خودش مي خواهد به نسل هاي جديدي كه دوست 
دارند به كره بروند، كمكي كرده باشد و پس از مدتي از اين 
راه درآمدي هم براي خود كسب كند، زبان كره اي را به 
پايان برساند، از بورسيه هاي تحصيلي كره جنوبي استفاده 
و در نهايت به سمت اين كشور پرواز كند. هميشه دوست 
دارم تجربه زندگي تو يك كشور ديگه رو داشته باشم اما 
راستش اينه كه دوست دارم اين كشور فقط كره باشه نه 
ايتاليا و فرانسه يا آمريكا. واقعا دلم مي خواد اون چيزي 
رو كه از بچگي تو فيلم هاي كره اي از پشت شيشه هاي 
لپ تاپ، يا تو صفحه مجله ها و كتاب ها ديدم، از نزديك 

لمس كنم«.
كيميا تنها كسي نيست كه سوداي زندگي در كره جنوبي 
را در سر مي پروراند. اين روزها نوجوانان بسياري هستند 
كه از قاب سريال ها و از بلندگوي موسيقي هاي كره اي به 

اين كشور دل باخته اند. سريال ها و موسيقي هاي كره اي 
اكنون توانسته اند ســهم زيادي از مصرف نمايش هاي 
تلويزيوني و ســينمايي نوجوانان را به خود اختصاص 
دهند تا آنجا كه نه تنها در سايت هاي غيررسمي بلكه 
در شبكه هاي نمايش خانگي نيز ســريال هاي كره اي 
جاي پاي خود را محكم كرده اند. گردشي در شبكه هاي 
نمايش خانگي كشور نشــان مي دهد كه سريال هاي 
كره اي ســهم تقريبا برابري با ســريال ها و فيلم هاي 

كشورهاي ديگر دارند.

سريال و موسيقي كره اي از دغدغه نسل نوجوان 
مي گويد

يكي از جاهايي كه تعداد هواداران موسيقي و سريال هاي 
كره اي بيشتر خودش را نشــان مي دهد، مدرسه است. 
تنها فضاي عمومي كه تراكم جمعيتي نوجوانان در آن 
باالست و گروه هاي دوستي در قالب هاي مختلف در آن 
حضور دارند و عاليق و گرايش هاي خود را بروز مي دهند. 
مديران و معلمان بسياري از مدارس دولتي و غيردولتي، 
در تهران يا شــهرها و حتي شهرستان هاي كوچك در 
جلسات آسيب شناسي خود از گرايش عجيب نوجوانان 
به فرهنگ كره جنوبي خبر مي دهند. آنها مي گويند كه 
سبك زندگي و پوشش بسياري از دانش آموزان شبيه 

ستاره هاي نوجوان كره اي است.
الدن وحدت نيا بيش از 12سال اســت كه در مدارس 
مختلف تهران، تاريــخ درس مي دهد. در چند ســال 
اخير تدريسش، سركالس دائم با پرسش هاي مرموزي 
مواجه است كه همه رنگ وبويي از امپراتوري كره دارند. 
امپراتوري اي كه وحدت نيا نامي از آن در هيچ يك از منابع 
تاريخي نديده است. » شايد باورتان نشود اما تحت تأثير 
اين سريال ها و فيلم ها، 20تا 30درصد وقت كالس صرف 
پاســخ به هيجانات بچه ها درباره امپراتوري بزرگ كره 
مي شود. اين در حالي است كه بسياري از اين داستان ها 
براساس افسانه است و منبع تاريخي موثقي ندارد. جالب 
اينكه چون بچه ها دائم در معرض اين سريال ها هستند، 
بيشــتر از اينكه بخواهند درباره تاريخ كشور خودمان 

بدانند، تاريخ كره جنوبي برايشان جذاب است.«
اما قصه هــواداران فرهنگ كره اي فراتــر از فيلم ها ي 
تاريخي است كه توليد مي شود. سريال هاي تك فصلي 
و كوتاه كره اي و حتي موســيقي اي كه به مســائل و 
دغدغه هاي دوران نوجواني مانند بلوغ و تغييرات جسمي، 
ارتباط با جنس مخالف، سركشــي در مقابل مدرسه و 
خانواده مي پــردازد، طرفداران بيشــتري در اين گروه 
سني دارد. اين در حالي است كه ميزان توليدات سريال، 
فيلم و موسيقي براي گروه سني نوجوان در ايران تقريبا 
نزديك به صفر اســت و اگر احيانا زماني براي اين گروه 
سني، سريال يا فيلمي ساخته شود، بسياري از اين موارد 

خط قرمزي است كه به آن نمي پردازند. طاهره سجادي، 
مدير مدرسه نمونه دولتي در شيراز مي گويد: » زماني 
كه مدرســه ها بازبود روزي نبود كه بين دانش آموزان 
مدرسه هارد، فلش، دي وي دي و...از فيلم ها و موسيقي 
كره اي رد و بدل نشود. اين موضوع از كنترل ما هم خارج 
شده و در برابر آن تسليم شديم. كار به جايي كشيده كه 
خودمان اين ســريال ها را مي بينيم و موسيقي شان را 
مي شنويم تا بتوانيم به زبان مشتركي با بچه ها برسيم. 
اغلب دانش آموزان در سال هاي پايين براي نخستين بار 
در مدرسه با سريال هاي كره اي از سوي گروه همساالن 
خود آشنا مي شوند و شما خيلي دقيق مي توانيد سير 
تغيير فكري، سليقه موسيقايي و پوشش آنها را در طول 

6سال ببينيد.«
جار و جنجال هايي كه هرازگاهي بين هواداران گروه هاي 
موسيقي كره اي باال مي گيرد، يكي ديگر از اتفاقاتي است 
كه تا پيش از كرونا، سجادي در مدرسه شاهد آن بوده 
است؛ » برخي بچه ها به  خودشــون مي گن »بلينكي 
واين«، اينها طرفداران گروه »بِلَك  اند پينك« هستند 
كه يك گروه موسيقي بسيار معروف است كه 4 دختر 
شرق آسيايي آن را تشكيل مي دهند و بعضي هم طرفدار 
گروه اكسو هستند كه يك گروه موسيقي است كه 9پسر 
كره اي آن را تشكيل مي دهند. محبوب ترين گروه ميان 
دانش آموزان ما اما »بي تي اس« است و جالب اينكه بين 
طرفداران اكسو و بي تي اس هميشه رقابت و دعواي تمام 

نشدني داريم«.

وضعيت موسيقي و سريال هاي كره اي در دنيا
نزديك به 20ســال پيش يعني در سال 1992، 3پسر 
جوان در يك برنامه اســتعداديابي زنــده تلويزيوني 
كره جنوبي حاضر شــدند. با نوايي جديد كه شــعري 
كره اي بر آن سوار است. نوايي كه از موسيقي عامه پسند 
اروپايي و هيپ هاپي كه از آمريكا و آفريقا تبار دارند، نيز 
وام گرفته بود. آن شب، 3 جوان همگام با هم رقصيدند تا 
تماشاچيان سر از پا نشناسند اما زماني كه نوبت ارزشيابي 
كارشان رسيد، داوران كمتر از تماشاچيان تحت تأثير 
قرار گرفتند. پسران گروه »سئوتائجي« با آهنگ »من 
مي دانم« به رأي داوران برنامــه باختند اما در چند روز 
آينده آهنگ گروه 3 نفره آنها به باالي جدول صعود كرد و 
به مدت 17هفته در صدر جدول مخاطبان ركورد زد. اين 
آغاز انقالبي بود كه پسران سئوتائجي به شعله اش دامن 

زدند. پاپ كره اي يا همان كي پاپ همين جا  زاده شد.
اما حاال پس از گذشت 20سال كي پاپ، بدل به صنعتي 
چندين ميليارد دالري شــده اســت. تا پيش از كرونا، 
هواداران نوجوان و جوان گروه هاي كره اي مثل بي تي اس 
و گروه دختران سياه و صورتي در شيكاگو و لندن يا برلين 
و پاريس در عرض چند دقيقه بليت هاي كنسرت را تمام 

مي كردند و پاي موسيقي اين گروه هاي كره اي نوجوان 
مي نشستند.

براي دريافتن موج فراگير سرگرمي كره اي كافي است 
يك نمونه قديمي اما پر سر و صدا را به ياد آورد. همان 
نماهنگي كه تا مدت هاي طوالني، پسركان در دبستان ها 
و دبيرســتان هاي ايران، جمــالت آن را مبهم تكرار 
مي كردند و از روي حركات خواننده نماهنگ، تقليدي 
كودكانه به چشم همكالســي هاي خود مي كشاندند. 
نام آن نماهنگ »گانگام اســتايل« بود كه »ســاي« 
خواننده كــره اي آن را خواند. در ايــن نماهنگ چهره 
اصلي يعني همان ســاي با افراد مختلف در مكان هاي 
گوناگون و در وضعيت هاي متنوع، به شكل نامعمول اما 

منحصر به فردي مي رقصد.
پس از اين، در نقاط مختلف جهان، چهره هاي شناخته 
شده از روي دســت ساي، نســخه هاي ديگري از اين 
نماهنگ ساختند. در يكي از اين نسخه ها بان كي  مون، 
دبيركل ســابق ســازمان ملل متحد كه خــود اهل 

كره جنوبي است نيز ديده مي شود.
نخستين نماهنگ معروف كره اي در ژوئيه 2012پخش 
شد و تا 5  ماه بعد يعني در نوامبر 2012، 803ميليون و 
761هزار بار ديده شد و عنوان پربازديدترين نماهنگ 
يوتيوب را به دست آورد. بنابر آمار يوتيوب اين نماهنگ 
در تاريخ يكم ژانويه 2013 با بيش از يك ميليارد و 100 
ميليون بازديــد، پربيننده ترين ويدئوي تاريخ يوتيوب 
شد.كار به آن جا كشيد كه در ديدار ميان پارك گون هه، 
رئيس جمهور كره جنوبي و باراك اوباما رئيس جمهور 
آمريكا در مي سال 2013، اوباما موفقيت اين آهنگ را 

نمونه اي از فراگيري موج كره اي در دنيا ناميد.
 

كي پاپ و كي درام  از سركشي تا آرامش
در ايران آغاز رســمي فعاليت ســريال هاي كره اي با 
2 سريال تاريخي شروع شــد.»جواهري در قصر«و 
»افسانه جومونگ«. سريال هايي كه گويا آغاز روندي 
بود تا متولدين دهه هــاي 70و 80را از تأثيرپذيري 
از ســينماي غرب باز دارد و آنها را به سوي خاستگاه 
سريال هاي كره جنوبي بكشــاند. پس از اين اما اليه 
ديگري از كي درام و كي پاپ، پنهان تر اما وسيع تر، در 
ايران شكل گرفت. » سريال هايي كه رنگارنگ بودن و 
مثل دنياي ما تو ايران خاكستري نبودن«.  اين را زهرا 
مي گويد. 20سال دارد و شبانه روزش را وقف آموختن 
زبان كره اي كرده تا بعد از اتمام دوره كارشناســي به 
كره جنوبي برود. »من مي خوام برم كره. كره مالك هاي 
يك زندگي استاندارد رو داره. از طرفي بعد از 8 سال 
ديدن فيلم هاي كره اي، با فرهنگ و زبانش آشنا شدم و 
اينطوري نصف راه رو رفتم.« كيميا وقتي مي خواهد به 
ياد آورد كه از كجا به موسيقي كره اي عالقه مند شده، 
از روزهاي نوجواني اش مي گويد. از 12سالگي كه براي 
نخستين بار سبكي متفاوت از موسيقي را شنيده، آن 
هم به زباني كه حتي يكي از حروفش را نمي فهميده. 
مي گويد در همان چند موســيقي كره اي كه در آن 
ســال ها شــنيده، از يك گروه 13نفره بيشتر از همه 
خوشش آمده. »من در موسيقي ايراني نديده بودم كه 
چندين نفر با صداهاي مختلف يك ملودي رو بخونن و 

صدا شون هماهنگ و گيرا باشه«.
هليا هم 8سال است كه كي پاپر و كي درامر شده؛ يعني 
طرفدار موسيقي و سريال هاي كره اي. هواداري او اما 
بر مي گردد به دوران راهنمايي. به يك فلش پر از سريال 
كره اي كه بين بچه هاي مدرسه دست به دست مي شد 
و ساعت ها درباره آن حرف مي زدند.» نخستين سريالي 
كه ديدم »پسران برتر از گل« بود. هر كس مي خواهد 
كي درامر بشود و ســريال كره اي ببيند، با اين سريال 
شروع مي كند. سريالي كه درباره مواجهه يك دختر 
فقير با 4 پسر پولدار در دبيرستانه و سختي هايي كه اين 

دختر از تحقير اين پسرها مي كشه«.
سال هاي دوران راهنمايي براي هليا پر از اضطراب درس 
خواندن بود و هراس شب امتحان. » اون دوره خيلي 
فشار را تحمل مي كردم و براي درس و امتحان استرس 
مي گرفتم و هر روز اوضاعم هميــن بود اما وقتي وارد 
فضاي كي پاپ و كي دراما شدم احساس آرامش كردم. 
اول به خاطر اينكه سريال ها پر از رنگ بود و هيچ وقت 
چشم يك بيننده خسته نمي شد و بعد فضاهايي داشت 
كه آدم عاشقش مي شــد. مثال درخت هاي گيالس 
با شــكوفه هاي صورتي تو خيابون ها كه من هميشه 
آرزو مي كردم برم كــره و تو چنين خيابون هايي قدم 
بزنم، يا بچه هايي كه تصميم مي گرفتند بيشتر زندگي 
كنند و خوش بگذرونن تا اينكــه فقط درس بخونن. 

خيلي هاشــون در مقابل آزار پدر و مادر مي ايستادند 
و حرفشــون رو مي زدن و مي رفتن دنبــال عاليق و 

خواسته هاي خودشون«.
موسيقي كره اي نيز بهانه اي بود كه هليا را وادارد تا از 
عهده سخت ترين كار آن روزها، يعني درس خواندن، 
بيرون آيــد.» آهنگ ها و فيلم ها دائم بــه آدم انگيزه 
مي دادن. آدم بعد از ديدن يا شنيدن شون مصمم مي شد 
كه بره كارش رو انجام بده و از پس اون كار بر بياد، كال 
موسيقي ها شاده و ميگه كه ما نوجوون ها مي تونيم دنيا 
رو اون طور كه خودمون دلمون مي خواد تغيير بديم«.

به قول خودش آن سال ها، طرفدار گروه هايي از كي پاپ 
شده بود كه خوانندگانش همه نوجوان بودند. »يك 
جورايي باهاشون حس همدلي پيدا كردم و از دنياي 
تكراري خودم بيــرون اومدم تا حدي كــه هر روز به 
اميد ديدن ســريال هاي كره اي مي رفتم خونه. حتي 
وقت هايي با قهرمان هاي سريال هايي كه مي ديدم تو 
خيال خودم حرف مي زدم و به نظرم خفن ترين آدم هاي 
روي زمين بودن و خب قشنگيش به اينه كه اون آدم ها 

دارن با ما بزرگ مي شن«.

آنها به ما مسير پيشرفت را ياد مي دهند
زهراي 20 ساله نيز مي گويد كه تأثيرگذاري كي پاپ و 
كي دراما به خاطر شناخت كره اي ها از مسئله نسل هاي 
جديد است.» فيلم و موســيقي كره اي روي مسائل 
نوجوان ها تمركز مي كنه و اون ها رو خوب مي شناسه. 
همه آدم هايي كه در اين صنعــت فعاليت مي كنند، 
هم سن و ســال خودمونن و يك جورايي ما باهاشون 
بزرگ مي شيم. اگر كسي بره شبكه هاي اجتماعي رو 
دنبال كنه مي بينه بخش زيادي از نسل ما نه اعتماد به 
نفس داره و نه خودش رو دوست داره. من هم اينطور 
بودم تا وقتي كه كي پاپر و كي درامر شدم. كره اي ها همه 
اينها رو به ما برگردوندن. مخصوصا گروه بي تي اس كه 
االن خيلي معروف هم هســتن. مثال كدوم خواننده 
ايراني در مورد تغييرات بدن در بلوغ حرف ميزنه؟ يا در 
مورد فضاي سخت و خسته كننده مدرسه؟ كي از زبون 
ما نوجوون ها با دولتمردا و پدر و مادرها حرف ميزنه؟ 

بي تي اس صداي نوجوون ها در همه جهانه«.
 

از هواداري تا يادگيري زبان كره اي
طرفداران فيلم و موسيقي كره اي مي گويند كه زبان 
كره اي زباني خوش آواســت و همين آنهــا را جذب 
مي كند و باعث شده كه برخي از آنها به دنبال يادگيري 
اين زبان بروند. ليال در اين باره مي گويد: »االن نزديك 
3 ساله كه رفتم كره اي ياد گرفتم و سرچ اينترنت كمك 
كرده تا خيلي جاهاي كره رو بشناسم حتي بهتر از ايران 
خودمون«.  براي كيميا هم آموختــن زبان كره اي از 
سني به بعد ضرورت پيدا كرده.» من از بچگي انگليسي 
رو ياد گرفته بودم اما از جايي به بعد از زيرنويس خوندن 
خسته شدم و دلم مي خواست بدونم اين زبون چيه. تو 
تمام كشورهاي دنيا مؤسسه سه جونگ زبان كره اي ياد 
مي ده. تو ايران هم اين مؤسسه در تهران كالس داره اما 
من نمي تونستم برم چون اصفهان بودم تا اينكه سال 
2018مؤسسه سه جونگ تو دانشگاه اصفهان يك شعبه 
زد. هيچ وقت يادم نمي ره. كره اي ها از يك پدر و مادر 

بيشتر حمايت مي كنن كه تو زبان شون رو بخوني«.
بحث فقط به ياد گرفتن زبان كره اي ختم نمي شــود، 
ســبك زندگي گروهي از نوجوانان ايراني، رنگ و بوي 
ستاره هاي كره اي مانند گروه بي تي اس را به خود گرفته 
اســت. صفحات خريد لباس، كفش و كيف كره اي در 
اينستاگرام بيشتر شده و اغلب نوجوانان اين سبك لباس 
را مي پسندند. صنم جعفري دارنده يكي از اين صفحات 
مي گويد: »هودي و كتاني نقره اي با لژ هاي بلند كه پاييز 
و زمستان پارسال مد شد، لباس شخصيت هاي معروف 
سريال هاي كره اي است كه در بين نوجوانان ايراني خيلي 
طرفدار پيدا كرد. حتي شما مدل و رنگ مويي كه اعضاي 
گره بي تي اس يا سياه و صورتي دارند را مي توانيد روي 

سر نوجوان هاي طرفدار ببينيد.«
او مي گويد حتي وقتي قيمت ارز باال رفت و وارد كردن 
لباس از كره جنوبي ديگر صرفه اقتصادي نداشت، باز هم 
تقاضاي باالي مشتريان نوجوان بود كه حضور آنها در اين 
بازار را زنده نگه داشت. »افزايش قيمت ها تأثير چنداني 
در تعداد مشتريان ما نداشت. واقعيت اين است كه در 
ايران از قديم، لباس براي نوجوانان پيدا نمي شد. اما حاال 
كره جنوبي اين نياز را ديده و براي نوجوانان لباس طراحي 
و توليد مي كند. به همين خاطر است كه مشتري هاي ما 

را اين گروه تشكيل مي دهند.« 

 ناشناختگي موج كره اي
 نتيجه دورافتادن دانشگاه از جامعه

مجموعــه ايــن اتفاقــات از قبيــل افزايش  ادامه از 
مصرف كنندگان صنعت سرگرمي تركيه و كره صفحه اول

پس از آمريكا، هند و ساير كشــورها يا حتي نحوه برخورد با آنها در 
كشور ما زمينه اي از ناشناختگي و اظهارنظرهاي احساسي را ايجاد 

مي كند. 
مسائل پيچيده و مزمن مي شوند، اما دانشگاه همگام با پيچيده شدن 

ميدان بررسي يعني همان جامعه، جلو نيامده است.
احتمــال دارد پنهان ماندن مســائل نوجوانــان و جوانــان بر اثر 
پااليش هاي ايدئولوژيك در داخل كشــور و ناديــده گرفتن آنها در 
فضاي رسمي، زمينه هايي را براي تأثير صنايع سرگرمي كشورهاي 
ديگر كه به درستي مطالعه و ســرمايه گذاري بازاري كرده اند، ايجاد 
كرده باشد. وقتي نوجوانان جامعه ميان مفاهيمي مثل بلوغ، عشق، 
هويت و مانند آنها سرگشته شده اند، آشكار است كه موج جذابي از 

سينما و سريال ها در اين مورد را به آغوش مي كشند.
آنچه تاكنون از صنعت ســرگرمي كره اي مي توان برداشــت كرد، 
صنعتي نســبتا جوان با مفاهيم دســت دوم و آزموده و به طور ملي 
تقليدي از سينماي هاليوود، ســريال هاي موفق جهاني و موسيقي 
غربي اســت؛ البته حتما نكات قابل توجهي هم در اين صنعت وجود 
دارد كه موفقيت بازاري را براي آن در بر داشته است. اگر مي بينيد ما 
با وجود غناي تاريخي و تمدني چنين موفقيتي را كسب نكرده ايم، 
دليلش اين اســت كه منطق بــازاري صنعت ســرگرمي را جدي 
نگرفته ايم. با تمام اين اوصــاف اين نكته را هم نبايــد از ياد برد كه 
صنعت سرگرمي كره اي مانند هر صنعت ســرگرمي ديگر احتماال 
تأثيرات مثبتي هم دارد كه از قضا آن هم- به دليل فقدان بررسي هاي 
آكادميك- هنوز چندان بر ما آشكار نيست. بايد اين را بررسي كنيم 
كه تداخل فرهنگي حاصل از اين محصــوالت تا چه اندازه با جامعه 

ما همساز است.
نكته ديگري كه در اين ميان اهميت مي يابد، برداشــتي اســت كه 
نســل نوجوان عالقه مند به محصوالت فرهنگــي كره جنوبي از اين 
كشور دارند. آنها تصوري همچون تمدني باستاني و بزرگ در سطح 
چين از كره دارند و دليل چنين تصوري – كه چندان هم با واقعيت 
مطابقت ندارد- تصويري است كه در فيلم ها و سريال هاي كره اي از 
تاريخ و تمدن اين كشور ارائه شده است. اين مسئله درسي است براي 
ما كه بدانيم وقتي تاريخ كشور ما به عنوان تمدني باستاني و كشوري 
پايدار در طول ساليان، به شــكل جذابي ارائه نشده باشد، نوجوان و 
جوان حاضر به خواندن آن نخواهد شد. در پايان بايد گفت در كشور 
ما به طور بســيار محدود در حوزه هنر و ســرگرمي سرمايه گذاري 
شده است. اين مسئله باعث شــده مخاطبان معموال نتوانند عادت 
كنند تماشــاگر شكلي از سرگرمي باشــند كه در كشور خودشان و 
از واقعيت ها و رؤياهاي خودشان ساخته شده است؛ به همين دليل 
به طور طبيعي به دنبال محصوالتي مي روند كه ايده آل ها، مســائل و 

روياهاي آنان را به بهترين شكل منعكس كرده باشد.

 سخت تر شدن سقط درماني
 با »طرح جواني جمعيت«

معاون پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به »طرح 
جواني جمعيت« و موضوع سقط درماني مي گويد: در ماده 53 و 56 اين 
طرح غربالگري حذف نشده است و مسئوالن اين كميسيون نيز ادعا دارند 
كه غربالگري حذف نشده، اما باتوجه به اينكه فرايند غربالگري طوالني و 
پروسه آن سخت تر شده است، ما پيش بيني مي كنيم كه تعداد مراجعان به 
غربالگري كاهش يابد؛ يعني از طرفي سازمان بهزيستي طي اين چند سال 
تالش مي كرد كه غربالگري افزايش يابد اما اين طرح موجب مي شود كه 

انگيزه مراجعان ما براي غربالگري كمتر شود.
به گزارش ايسنا، افروز صفاري فرد با بيان اينكه برنامه هاي ژنتيك و مشاوره 
ژنتيك از سال 1376 شروع شد، اما از سال 1392 با پشتوانه خوبي شروع 
به كار كرد، گفت: در اين برنامه، سازمان بهزيستي خانواده ها را )خانواده هايي 
كه داراي فرد معلول در خانواده هســتند، خانواده اي كه مادر داراي سن 
بااليي اســت و يا خانواده اي كه داراي فرزند معلول است و از اينكه فرزند 
معلول ديگري داشته باشد نگران است( به مسائل اختالالت ژنتيك آگاه 
و توصيه مي كند كه غربالگري تا چه ميزان مي تواند به آنها كمك كند. به 
همين لحاظ به آنها مشاوره داده مي شود و درصورتي كه مشخص شود  
اختالالت ژنتيك در جنين وجود دارد كه منجر به معلوليت مي شود براي 

سقط درماني به پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود.
صفاري فرد با اشاره به اينكه ماده 75 برنامه ششم غربالگري را براي ازدواج 
اجبار كرده بود اما متولي آن وزارت بهداشت بود كه مي توانست به مراكز 
مشاوره بهزيستي نيز ارجاع كنند، اما هيچ ارجاعي از وزارت بهداشت به 
سازمان بهزيستي انجام نشد، گفت: همچنين قرار بود اعتبار اين برنامه نيز 
توسط دولت تامين شود كه اعتبار آن نيز تامين نشد؛ بحث شرعي آن نيز 

تأييد شده بود و از سال 92 انجام مي شد.

نتايج يك پژوهش درباره  گرايش نوجوانان به موسيقي و فيلم كره اي
بهار سال 99عبداهلل بيچرانلو، عضو هيأت علمي دانشكده ارتباطات 

دانشگاه تهران و ريحانه اقبالي، كارشــناس ارتباطات گزارش از پژوهش
پژوهشــي درباره اقبال موســيقي و فيلم كره اي در پژوهشكده 
فرهنگ و ارتباطات منتشر كردند. نام اين گزارش »بررسي داليل اقبال نوجوانان 

و جوانان ايراني به موسيقي پاپ كره اي« است.
آنها در اين پژوهش ابتدا به بررســي تولد صنعت سرگرمي در كره پرداخته اند 
و ســپس وجوه مختلف آن را به بوته بررســي گذاشــته اند. براساس متن اين 
گزارش اصلي ترين هدف كره جنوبي براي توســعه صنعت ســرگرمي، كسب 
منافع اقتصادي در نظم اقتصادي جهان از راه سرگرمي است كه براساس آمار، 
كره جنوبي در دسترسي به اين هدف كاميابي هاي قابل توجهي نيز داشته است.
در بخش دوم اين پژوهش به اقبال صنعت سرگرمي كره در ايران مي پردازد و 
تاريخ پديد آمدن موج طرفداري از كي پاپ و كي دراما را پي  مي گيرد. براساس 
متن اين پژوهش پس از پخش سريال جواهري در قصر در نيمه دوم دهه80، 
هيأتي از سوي صدا و سيماي كشور به كره جنوبي رفتند و ضمن بازديد از محل 
ســاخت فيلم جواهري در قصر به توسعه همكاري با شــركت هاي فيلمسازي 
كره اي در ايران پرداخت. حاصل اين توسعه همكاري پخش سريال هاي بيشتر 
و بيشتر افسانه اي- تاريخي كره در صدا و سيما بوده است. سريال هايي از قبيل 

افسانه جومونگ، امپراتور درياها، تاجر پوسان و....
براســاس متن اين گزارش در 15سال گذشــته، فضاي مجازي، ابزار جهشي 
بسيار بلندي در بازتاب سرگرمي كره اي در ايران و تقويت فرهنگ هواداري از 
كي پاپ در ايران شد. »موج سريال هاي كره اي در شبكه هاي تلويزيوني داخلي و 
ماهواره اي، كاركرد ذائقه سازي در ميان ايرانيان داشت و فضاي مجازي، انبوهي 
از سريال هاي كره اي در ســبك هاي متنوع به ويژه در سبك درام و اكشن، در 

اختيار مخاطبان قرار داد. نكته اي مهم كه فضاي مجازي و سريال ها را با كي پاپ 
پيوند مي دهد، بازي بسياري از ستارگان كي پاپ در نقش اول اغلب اين سريال ها 
بوده است. بسياري از نوجوانان و جوانان ايراني ابتدا برخي از اين ستار ه ها را در 
سريال ها ديده و سپس در مورد آنها جست وجو كرده اند و اين مسير به آشنايي 

آنان با كي پاپ و هواداري از ستارگان كي پاپ منتهي شده است«.
همچنين درمتن اين گزارش از توسعه شتابان شبكه هاي اجتماعي مجازي از 
فيسبوك تا توييتر، ماي اسپيس و اينستاگرام نيز به عنوان شتاب دهنده فراگيري 
كي پاپ در ايران يادشــده است. »با شتاب توسعه پيام رســان ها و شبكه هاي 
اجتماعي در دهه 90قدرت، سرعت و شدت موج كي پاپ ده ها برابر افزايش پيدا 
كرده است تا آنجا كه طرفداري از پاپ كره اي به موجي گسترده در ميان جوانان 
و نوجوانان ايراني تبديل شود. تعداد بسيار زياد شبكه هاي هواداري و صدها و 
چه بسا هزاران كانون هواداري پاپ از پيامدهاي توسعه رسانه هاي اجتماعي در 

دهه90 بوده است.«
اين پژوهش عامل ديگر توســعه كي پاپ را گروه هاي دوستي ميان نوجوانان 
مي داند.گروه هاي دوستي كه عالوه بر احساس تعلق هويت خود را با طرفداري 

از ستارگان كره اي مي يابند.
 بيچرانلو و اقبالي همچنين اشاره اي به نقش آفريني كي پاپ در سبك زندگي 
نوجوانان ايران داشــته اند. »با توجه به رويكرد محتوايــي كي پاپ به ويژه در 
ترانه هاي گروه بي.تي.اس كه به نوعي بر پويايي، نشــاط، اميد، عشق و زندگي 
و هدف داشتن و تســليم نشدن در برابر شكســت ها و تلخي ها متمركز است، 
براي نوجوانان ايراني الهام بخش بوده و بــر رويكردهاي آنها در زندگي روزمره 
وتشخيص شان تأثير گذاشته است. به نوعي مي توان گفت الهام بخشي كي پاپ 

نوعي تالش و پويايي را بر زندگي روزمره جوانان درپي داشته است.«

اميرحسين احمدي 
خبر نگار

گزارش همشهري از گرايش نوجوانان به فيلم و موسيقي كره جنوبي

نوجوانيبهسبككرهاي
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   چه تعداد واكسن بدون استفاده 
مانده است؟

هنوز هيچ آماري در اين زمينه ثبت جهاني نشــده 
است، اما داده هاي منطقه اي مي تواند ارقام حدودي 
را نشان دهد. به عنوان مثال، دانمارك از 15آوريل 
202هزارو920دوز واكســن آســترازنكا دريافت 
كرده است. از اين تعداد، 150671دوز تزريق شده 
و 52249دوز بدون اســتفاده باقي مانده است. در 
سراسر اروپا كه تعدادي از كشورها واكسن آسترازنكا 
و جانسون اندجانســون را به افراد مسن محدود 
كرده اند، ارقام مشابه است.داده هاي مركز كنترل 
و پيشگيري بيماري هاي اياالت متحده آمريكا نيز 
نشان مي دهد كه بسياري از ايالت ها واكسن مازاد 
دارند. بيش از 20درصد واكسن هاي تحويلي هنوز 
در ايالت هايي ازجمله آالباما )37درصد(، آالسكا 
)35درصد(، ورمونت )27درصد( و كاروليناي شمالي 
)24درصد( تزريق نشده است. كارشناسان بهداشت 
مي گويند كه ظرفيت استفاده نشده نشان مي دهد در 
برخي مناطق، ساكنان مايل به انجام واكسيناسيون 

نيستند.

   درخواست از رئيس قوه قضاييه
عضو هيأت مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي با اشاره به اينكه در 90درصد موارد، دادستاني 
حكم به فيلترينگ كســب وكارهاي مجازي مي دهد، مي گويد: »نامه اي را خطاب به رئيس قوه 

قضاييه نوشته ايم و از ايشان درخواست كرده ايم كه اين موضوع مجددا بررسي شود.«
الفت نسب با اشتباه خواندن اين روش)شكايت مســتقيم به مرجع قضايي( و با اشاره به اينكه 
نامه اصالح بخشنامه به رئيس قوه قضاييه  تاكنون از ســوي 111نفر، ازجمله مديران و كاركنان 
كسب وكارهاي مجازي امضا شده است، از ارســال آن به دبيرخانه قوه قضاييه در  ماه آينده خبر 
مي دهد. عضو هيأت مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي با اشاره به اينكه اكنون در سالي قرار 
داريم كه از سوي مقام معظم رهبري با عنوان »توليد؛ پشــتيباني ها و مانع زدايي ها« نامگذاري 
شده، بر اين باور اســت كه رئيس قوه قضاييه با اختياراتي كه دارد، مي تواند به اين موضوع ورود 
كند. درخواست اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي اين اســت كه يا دوباره كارگروه كاهش موانع 
كســب وكارهاي مجازي و كميته تخصصي به كار خود ادامه دهند يا خود قوه قضاييه بخشي را 
پيش  بيني كند تا در آن، اختالفات طرفين دعوا پيش از صدور رأي به صورت تخصصي و كارشناسي 

بررسي شود.

  بي توجهي 2 اپراتور مسلط 
شبكه 

كشور به اخطارهاي وزارت اجتماعي
ارتباطات براي رفع اختالل 
عمــدي در ارتباط با شــبكه اجتماعي 
كالب هاوس باعث شد تا هيأت وزيران با 
دستور رئيس جمهوري و پس از پيشنهاد 
وزارت ارتباطات جريمه هاي ســنگيني 

براي اپراتورها درنظر بگيرد.
يك منبــع آگاه در وزارت ارتباطات به 
همشــهري در اين رابطه گفته است كه 
به دنبال اخطاريه و ضرب االجل داده شده 
به اپراتورها و عمل نشدن به مفاد اين نامه، 
اكنون جريمه روزانه ۵0 ميلياردتوماني 
بــراي اپراتورها درصورت رفع نشــدن 
اختالل عمــدي در كالب هاوس درنظر 

گرفته شده است.
سازمان تنظيم مقررات كه قانونا مسئول 
نظارت بر رفتار و عملكرد اپراتورهاست، 
پيش از اين طــي نامه اي بــه 2 اپراتور 
همراه كشــور و مخابرات ايران در تاريخ 
22 فروردين به آنها 24 ســاعت مهلت 
داده بود كه اختالل مشــهود ايجاد شده 
در ارتباط كاربران اين اپراتورها با پلتفرم 
كالب هاوس را برطرف كنند. مقام هاي 
2 اپراتور مسلط كشور پيش از اين اعالم 
كرده بودند كه هيچ نوع حكم قضايي يا 
دستور از سوي كارگروه تعيين مصاديق 
براي فيلترينگ كالب هــاوس دريافت 

نكرده اند. همراه اول و ايرانسل همچنين 
منكر هر نوع اختالل در شبكه ارتباطي 
خود در ارتباط با كالب هاوس شــده اند. 
به صورت عملي اما كاربران اين اپراتورها 
امكان اســتفاده از كالب هــاوس بدون 

استفاده از فيلترشكن را ندارند.
پيش از اين يك مقام آگاه در رگوالتوري 
به همشــهري اعالم كرده بــود كه ادله 
ديجيتال اختالل عمدي در كالب هاوس 
جمع آوري شده و از اپراتورهاي ذكر شده 

هم در مرجع قضايي شكايت شده است.

برخورد از نوع جدي 
عليرضــا معــزي، معــاون ارتباطات و 
اطالع رساني دفتر رئيس جمهوري عصر 
روز يكشــنبه در توييتي اعالم كرد كه 
به پيشــنهاد وزير ارتباطــات در هيأت 
وزيــران جرايم ســنگيني به خاطر اين 
تخلــف اپراتورهــا درنظر گرفته شــده 
 است. او در اين توييت بدون اشاره به نام

كالب هــاوس نوشــته اســت: »پــس 
از اختــالل عمدي برخــي اپراتورها در 
ارتباطات اينترنتي كاربران، هيأت وزيران 
پس از دســتور صريح رئيس جمهوري، 
عصر امروز)ديــروز( ضمن تأكيد بر حق 
آزاد شهروندان در دسترسي به اطالعات و 
خالف شمردن اقدامات اخير اپراتورها، به 
پيشنهاد وزير ارتباطات، جرايم سنگيني 

براي اينگونه تخلفات تصويب كرد.«
اين مســئله نشــان مي دهد كه دولت 
پــس از ماجراي يك ماهه اي كه بر ســر 
 افزايش قيمت بسته هاي اينترنت از سوي

2 اپراتور مسلط كشــور ايجاد شد، قصد 
دارد برخورد جدي تري با اين شركت ها 
داشته باشــد. مقام هاي آگاه در وزارت 
ارتباطات مي گويند درصورتي كه جريمه 
روزانــه ۵0 ميلياردتوماني كه در پرونده 
اپراتورها هــم ثبت مي شــود فايده اي 
نداشته باشــد، براي اپراتورهاي متخلف 
2 ســال تعليق از فروش و كاهش مدت 
پروانه درنظر گرفته خواهد شد. تخمين 
زده مي شود تا 2 هفته ديگر اگر اختالل 
كالب هاوس بر طرف نشــود، از جريمه 
كاهش مــدت پروانه اســتفاده خواهد 
شد كه هزينه ســنگيني براي اپراتورها 

به حساب مي آيد.
تابستان ســال گذشــته بود كه اين دو 
اپراتور در اقدامــي كه وزير ارتباطات آن 
را »تباني« خواند، در تقابــل با دولت و 
وزارت ارتباطــات اقدام بــه گران كردن 
بســته هاي اينترنــت همــراه و حذف 
بسته هاي بلندمدت و به صرفه كردند. در 
آن جريان هم با وجود اخطارهاي صريح 
وزير ارتباطات اپراتورها هفته ها توجهي 

به اعتراض هاي مردم و دولت نداشتند.
پس از گذشــت حدود يك ماه سرانجام 

اپراتورها وضعيت بســته ها را با گرفتن 
امتياز از دولت به حالت قبل بازگرداندند 
اما نشان دادند كه مي توانند براي 4 هفته 
به حرف هــاي نهاد ناظر خــود توجهي 

نشان ندهند.

كنترل اينترنت كشور؟ 
براساس قانون به صورت معمولي فيلترينگ 
پلتفرم ها در كشور يا براساس حكم كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه يا حكم 
قضايي صورت مي گيــرد. هيچ كدام از اين 
موارد درباره كالب هــاوس اتفاق نيفتاده 
اســت. از مجموع حدود 8۷ميليون كاربر 
اينترنت كشــور بيشــتر از ۷۷ميليون و 
۷00هزار كاربر مشترك اينترنت پهن باند 
سيار هســتند. به خاطر انحصار مخابرات 
در حوزه فيبر نوري سال هاست كه امكان 
گسترش اينترنت با ســرعت باالي ثابت 
فراهم نشده است. به همين خاطر با توسعه 
شبكه هاي تلفن همراه با حمايت دولت در 
ســال هاي اخير اكثر مناطق كشور تحت 
پوشش شــبكه هاي همراه اول و ايرانسل 
قرار گرفته اند. به صــورت تقريبي مي توان 
گفت حداقل ۷3ميليون نفر كاربر اينترنت 
اين دو اپراتور هســتند و اقدام آنها درباره 
كالب هاوس نشان مي دهد قدرت مديريت 
ارتباطات مردم و كنترل اينترنت كشور را 

در هماهنگي با هم دارند.

2  اپراتور مسلط كشور 
آخرين ضرب االجل را دريافت 
كرده اند و درصورت رفع نكردن 

اختالل كالب هاوس با 
جريمه هاي سنگين روبه رو 

مي شوند 

 دي ماه ســال 9۷ بود كه 
هيأت وزيران شيوه نامه اي فناوري

را تصويب كرد تا براساس 
آن، شــكايات ســازمان هاي دولتي از 
كسب وكارهاي مجازي پيش از ارسال به 
مراجع قضايي، در كارگروهي با عنوان 
»كاهش موانع كسب وكارهاي مجازي« 
بررسي شود. در اين شيوه نامه پيش بيني 
شده بود، درصورتي كه موضوع شكايت 
از طريق كميتــه تخصصي حل و فصل 
نشــود، شــاكي بايد مراتب را در قالب 
درخواســت تجويز شــكايت)متضمن 
مشــخصات دقيق طرف شــكايت، نام 
دامنه مربوطه يا اپليكيشن، تخلف مورد 
ادعا و ادله مربوط بــه آن( براي طرح و 
بررسي در كارگروه، به رئيس كارگروه 
اعالم كند. همچنيــن در ماده 12 اين 
شيوه نامه آمده اســت: »حسب مصوبه 
هيأت وزيران، هيچ كدام از دستگاه هاي 
مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع 
در كميته تخصصي و كارگروه و تجويز 
طرح شكايت، نسبت به طرح شكايت و 
درخواست پااليش)فيلترينگ( يا پاسخ 
به هــر اســتعالم به منظــور پااليش 
)فيلترينــگ( اقدام كننــد. در غيراين 
صورت اقدام مديراني كه بدون گرفتن 
مجوز، شــكايت را امضا كنند، به هيأت 
رســيدگي بــه تخلفــات اداري براي 
رســيدگي ارجاع خواهد شد.« اين در 
حالي است كه خبر رسيده، دادستاني با 
طرح شــكايتي در ديوان عدالت اداري 
خواســتار حــذف برخي از مــواد اين 
شيوه نامه شده اســت. به اين ترتيب با 
رأي اين ديوان مبني بر حذف بندهاي 
12و 13شيوه نامه، اكنون دستگاه ها و 
ســازمان هاي دولتــي مي تواننــد از 
كســب وكارهاي اينترنتــي به طــور 
مســتقيم، به مراجع قضايي شــكايت 
كنند و سريعا دســت به فيلترينگ آنها 

بزنند.

به روز نبودن آيين نامه ها و ســرعت 
فناوري

از آنجا كــه كارگــروه كاهــش موانع 
كســب وكارهاي مجــازي و كميتــه 
تخصصــي مي تواننــد در زمــان بروز 
اختالف ميــان ســازمان هاي دولتي با 
كسب وكارهاي مجازي، نقش ميانجي را 
به طور تخصصي و كارشناسي ايفا كنند، 
به لحاظ عملكرد، مشابه شوراهاي حل 
اختالف هستند كه از زمان شكل گرفتن 

آنها، بار ســنگيني را از دوش دادسراها 
و دادگاه هــا برداشــته اند. ضمن اينكه 
در كارگروه مذكــور و كميته تخصصي 
موضوع مورد اختالف به صورت دقيق و 

تخصصي بررسي مي شود.
رضــا الفت نســب، عضو هيــأت مديره 
اتحاديه كســب وكارهاي مجــازي در 
گفت وگو با همشهري درباره به روز نبودن 
بســياري از آيين نامه ها و نســبت آن با 
سرعت روزافزون فناوري، مي گويد: »اين 
موضوع مي تواند به اختالف ســليقه ها 
دامــن بزنــد و دســتگاه ها به راحتي از 
اســتارت آپ ها و كســب وكارهاي نوپا 
شكايت كنند و خواســتار جلوگيري از 

فعاليت آنها شوند.«
الفت نســب با اشــاره به اينكه اتحاديه 
موضوعات بسياري را در كميته تخصصي 
و كارگروه كاهش موانع كسب وكارهاي 
مجــازي مطــرح مي كــرد، مي گويد: 
»بســياري از مشــكالت و اختالفات با 
بررسي هاي دقيق رفع مي شد، اما اكنون 
با ابطال 2بند از شــيوه نامه، دستگاه ها 
مي توانند مســتقيما به مراجع قضايي 
شــكايت كنند كه اين مســئله تهديد 
 بزرگي بــراي كســب وكارهاي مجازي

به شمار مي رود.«

خطر افزايش فيلترينگ
مســئوليت كارگــروه كاهــش موانع 
كسب وكارهاي مجازي بر عهده معاونت 
حقوقي رئيس جمهور اســت و اعضاي 
آن، نمايندگان وزارتخانه هاي ارتباطات 
و فناوري اطالعات، تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي و همچنيــن معاونت علمي و 

فناوري رئيس جمهور هستند.
الفت نسب با بيان اينكه حضور اين نهادها 
در كارگروه كاهش موانع كسب وكارهاي 
مجازي، فضايي تعاملي را شــكل داده 
است، مي گويد: »با شــكايت دادستاني 
و رأي ديــوان عدالــت اداري، اكنــون 
بايد منتظر باشــيم كه آمار فيلترينگ 
سايت ها و اپليكيشن هايي كه در زمينه 
كسب وكارهاي گوناگون فعال هستند، 
افزايش پيدا كند.« به گفته او، »بسياري 
از سازمان هاي دولتي به كسب وكارهاي 
مجازي به عنوان يك مانع نگاه مي كنند، 
درحالي كــه اين نــوع كســب وكارها 
مي توانند به تسهيل دسترسي مردم به 
انواع محصوالت و خدمات كمك كنند.«

در واقــع، جغرافياي كســب وكارهاي 
مجازي بسيار وسيع است و قابل مقايسه 
با يك مغازه نيســت كه اگر به هر دليلي 
تعطيل شــد، تنهــا يك نقطــه خاص 

تحت تأثير قرار بگيرد.

تهديد استارت آپ ها در سال مانع زدايي از توليد
با حذف 2بند مهم از شيوه نامه »كاهش موانع كسب وكارهاي 

مجازي« مسير فيلترينگ اين نوع كسب وكارها هموار مي شود 

آخرين ضرب االجل دولت به اپراتورها براي بازگشت 
كالب هاوس

جهان استارت آپي

 كالب هاوس، 4ميليارد دالر سرمايه
جذب كرد

استقبال روزافزون از برنامه چت صوتي كالب هاوس باعث شده تا 
سرمايه گذاران عالقه ويژه اي به آن پيدا كنند و خواهان همكاري 
با اين استارت آپ در اين زمينه باشــند. به تازگي اما استارت آپ 
چت صوتي كالب هاوس دور جديد سرمايه پذيري سري C خود 
را به پايان رســانده و اين در حالي است كه مقامات اين شركت، 
درباره رقم دريافتي شان اظهارنظري نكرده اند. به گزارش رويترز، 
اين اســتارت آپ در برنامــه هفتگي خود با اعــالم اين مطلب، 
درخصوص چگونگي اين سرمايه پذيري تنها به نام سرمايه گذاران 
اشاره كرده و سخن خاص ديگري را به ميان نياورده، اما يك منبع 
آگاه تأييد كرده كه ارزش تامين مالي جديد اين اســتارت آپ، 
4ميليارد دالر بوده است. مسئوالن اين اپليكيشن حوزه شبكه 
اجتماعي مي گويند كه دور جديد تامين مالي توسط اندرو ِچن از 
شركت سرمايه گذاري خطرپذير اندرسون هوروويتز با همكاري 
ســرمايه گذاران بزرگي مانند دي اس تي گلوبال و تايگر گلوبال 
صورت پذيرفته است. اين استارت آپ كه دفتر مركزي آن در شهر 
سانفرانسيسكو قرار دارد، برنامه اي ارائه كرده است كه به مردم 
اجازه مي دهد تا موضوع هاي متنوعي را در اتاق هاي گفت وگوي 
صوتي به بحث بگذارند و دربــاره آن صحبت كنند. كالب هاوس 
پس از حضور ميلياردرهايي چون ايالن ماسك و مارك زاكربرگ، 
محبوبيت بسياري به دســت آورد. موفقيت اين پلتفرم كه كمي 
بيش از يك سال از عمرش مي گذرد و اخيرا متوسط 10ميليون 

كاربر فعال هفتگي را گزارش كرده است، پتانسيل خدمات چت 
صوتي را به خوبي نشــان داده اســت؛ به خصوص اينكه، شيوع 
ويروس كرونــا و همه گيري بيماري كوويد-19 بســياري را در 
خانه هاي شان نگه داشته اســت. اگرچه كالب هاوس تنها براي 
سيستم عامل iOS طراحي شده است، اما بسياري از برنامه سازان 
به دنبال محبوبيت روزافزون اين اپليكيشــن به دنبال ســاخت 
نسخه هاي غيررســمي اندرويدي آن رفتند و دست آخر تعداد 
زيادي از آن را وارد بازار كردند. در عين حال بايد به اين نكته نيز 
اشاره كرد كه بلومبرگ در اوايل  ماه جاري ميالدي اعالم كرده بود 
كه شركت توييتر در حال بحث براي خريد برنامه صوتي با ارزش 
4ميليارد دالر است. حاال اينكه اين سرمايه گذاري چه ارتباطي 
مي تواند به تــالش توييتر درخصوص خريد يــك برنامه صوتي 

داشته باشد، چندان مشخص نيست.

فيســبوك روز گذشــته مجموعــه اي از 
محصوالت خود را زير چتر »صوت اجتماعي« 
)Social Audio( معرفــي كرد كه ازجمله 
اين برنامه ها، اپليكيشن چت صوتي مشابه 
كالب هاوس و تالش براي كشــف و توزيع 
پادكست بوده است. به گزارش رويترز، اين 
برنامه ها شامل يك نســخه صوتي از اتاق ها 
و يك محصول كنفرانس ويدئويي اســت كه 
فيسبوك سال پيش راه اندازي كرده بود. اين 
محصول مانند كالب هاوس به گروه ها اجازه 
مي دهد تا در صحنه مجازي به سخنرانان گوش 
دهند و با آنها تعامل داشته باشند. براساس 
گزارش نشــريه ركورد، فيسبوك همچنين 
محصولي را به كاربران خود ارائه كرده است 
كه اجازه مي دهد تا پيام هاي صوتي مختصري 
را ضبط كرده و در فيدهاي خبري خود ارسال 
كنند. آنها در عين حال يك برنامه كشــف 
پادكست كه به اسپاتيفاي متصل خواهد شد 
را نيز در بسته خود عرضه كرده اند. اين گزارش 
افزوده است كه با وجود اعالم رسمي، برخي از 
محصوالت براي مدتي نمايش داده نمي شوند. 
سخنگوي فيسبوك از اظهارنظر در اين باره 
خودداري كرده اســت و مقامات اسپاتيفاي 
نيز به درخواســت ها براي ارائه نظرات خود 
پاسخي نداده اند. فيسبوك در اوايل ماه جاري 
ميالدي آزمايش عمومــي برنامه جديدي را 
با نام هاتاليــن )Hotline( آغاز كرد؛ جايي 
كه ســازندگان مي توانند صحبت كنند و از 
مخاطبان به صورت زنده نظر و واكنش دريافت 
كنند. اين محصول پرســش و پاسخ صدا را 
با عناصر متني و ويدئويــي تركيب مي كند 
و اين در حالي اســت كه سيستم عامل هاي 
رســانه هاي اجتماعي با عجله ويژگي هاي 

جديد صوتي زنده تجربه مي كنند.

عقب نماندن از قافله
موفقيت برنامه يكساله كالب هاوس توانايي 
بالقوه ســرويس هاي گفت وگــوي صوتي را 
به خوبي نشان داده است. به خصوص اينكه در 
شرايط همه گيري بيماري كوويد-19 بسياري از 
مردم مجبور هستند در خانه هاي شان بنشينند. 
استقبال جهاني از اين سرويس چت صوتي كه با 
شيوه اي خاص به ارائه خدمات مي پردازد، باعث 
شده تا بســياري از پيام رسان ها و برنامه هاي 
شــبكه اجتماعي به دنبال ارائه چيزي مشابه 
به آن باشند. توييتر در اين خصوص زودتر از 
همه صحبت كرد، اما خبر خاصي درخصوص 
تالش آنها منتشر نشــده است. در عين حال 
شركت فيســبوك ابتدا موضوع سامانه چت 
صوتي در اينســتاگرام را مطرح كرد و حاال 
مجموعه اي را در فيسبوك ارائه كرده است. از 
سوي ديگر پيام رسان تلگرام نيز چندي است 
كه سيستم چت صوتي خود را فعال كرده، اما 
به نظر نمي رسد كه در مقابل كالب هاوس حرف 

خاصي براي گفتن داشته باشد.

ادغام واتساپ و مسنجر
فيسبوك كه مدت ها به دنبال ادغام فيسبوك، 
دايركت مسيج اينستاگرام و واتساپ است اخيرا 
اعالم كرده كه مي خواهد اپليكيشن واتساپ را 
با مسنجر فيسبوك ادغام كند. اگرچه به نظر 
مي رسد ادغام اين دو هم اكنون امكان ناپذير 
باشــد، اما در آينده به طور حتم شاهد چنين 
اتفاقي خواهيم بود. با اين حال گفته شده كه 
در اين كار هيچ اجباري وجود ندارد و كاربران 

مي توانند ارتباط بين اين دو را برقرار نكنند.

 بحران واكسيناسيون در برخي 
كشــورهاي در حال توســعه دانش

روزبه روز بيشتر مي شود و در اين 
شــرايط برخي كشــورهاي ثروتمند به دنبال 
نگراني در مــورد ايمني برخي از واكســن ها، 
باوجود خريد انبوه، اســتفاده از آنها را متوقف 
كرده اند. به گزارش بي بي سي، برخي كشورهاي 
اروپايي استفاده از واكســن هاي آسترازنكا و 
جانسون اندجانسون را به دليل خطر بسيار كم 
لخته شدن خون براي جوانان محدود كرده اند. 
در اين ميــان دانمارك، تجويــز و تزريق اين 
واكســن را به طور كامل متوقف كرده است و 
همين امر باعث ايجاد موجي از درخواســت ها 
براي دوزهاي اســتفاده نشــده، شــده است. 
جمهوري چك در اقدامي جسورانه، پيشنهاد 
خريد همــه واكســن هاي آســترازنكا را به 
دانماركي ها داده اســت. كشــورهايي نظير 
اســتوني، لتوني و ليتواني نيز بــراي دريافت 
دوزهاي اســتفاده نشــده از اين واكسن ابراز 

عالقه مندي كرده اند.

چرا اين اتفاق افتاد؟
مدتي پس از صدور مجوز اســتفاده از واكسن 
آسترازنكا، در برخي از كشورها موارد كمي از 
لخته شــدن خون در افراد به ويژه جوان ديده 
شــد، اما رگالتورهاي بهداشــتي در سراسر 
 جهان بارها تأكيد كرده اند كــه خطر ابتال به 

كوويد-19چنديــن برابر بيشــتر از احتمال 
آمبولي بر اثر تزريق واكسن است. براساس آمار 
تنظيم كننده دارو در انگليس، اگر به 10ميليون 
نفر واكسن آسترازنكا تزريق شود، ممكن است 
از اين ميان 40مورد دچار لختگي خون شوند 
كه احتمال مرگ حدود 10نفر وجود دارد؛ يعني 
يك در  ميليون؛ اين ميزان احتمال خطر در يك 

تصادف جاده اي نيز وجود دارد.

امكان استفاده از واكسن در جايي ديگر
كشورهايي كه سهميه واكسن خود را استفاده 
نكرده اند، به دنبــال فروش يا اهــداي آن به 
كشــورهاي نيازمند هســتند. هانس كلوگه، 
مدير اروپايي ســازمان بهداشت جهاني، اعالم 
كرد كه دانمارك در حــال انجام چنين كاري 
اســت. كلوگه در جلســه توجيهي گفت: من 
متوجه شــدم كه وزارت امور خارجه دانمارك 
در حال بررســي گزينه هايي براي اشــتراك 
واكسن آسترازنكا با كشــورهاي فقيرتر است 
و برخي از همســايگان دانمارك نيز پيشنهاد 
دريافت اين واكســن ها را داده انــد. اينگريدا 
سيمونيت، نخســت وزير ليتواني گفت: ميزان 
واكسني كه داريم به نسبت افرادي كه مايل به 
واكسيناسيون هستند، كمتر است؛ بنابراين، 
ليتواني آمادگي خود را براي اســتفاده از دوز 

آسترازنكا ابراز كرده است.

برنامه اي براي به اشتراك گذاري واكسن هاي 
اضافي وجود دارد؟ 

برنامــه Covax براي چنين كاري ســاخته 
شــده اســت. كوواكس يك طرح بين المللي 
است كه هدف آن اطمينان از تقسيم عادالنه 
واكســن در بين همه كشــورهاي كم درآمد 
اســت. كوواكس اميدوار اســت تا پايان سال 
2021بيش از 2ميليارد دوز واكســن به مردم 
190كشور جهان تحويل دهد. بخشي از اين 
طرح شامل توزيع مجدد واكسن هاي اضافي از 
كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير است. 
به عنوان مثال، انگليس كه حدود 4۵0ميليون 
دوز سفارش داده، متعهد شده است كه مازاد 
عرضه خود را به كشــورهاي فقيرتر اهدا كند. 
كشورهاي ثروتمند ديگر نيز همبستگي خود 
را در اين زمينه با كم درآمدها نشــان داده اند. 
با اين حال، انتقاداتي نيــز وجود دارد؛ چراكه 
تاكنون هيچ كس به طــور دقيق توضيح نداده 
است چه زماني و چه مقدار دوز اضافي خود را 
اهدا خواهد كرد. هم اكنون كشورهاي ثروتمند 
درحالي كه بودجه برنامــه كوواكس را تامين 
مي كنند بــر واكسيناســيون جمعيت خود 

تمركز دارند.
بنابرايــن توافقنامه هايــي براي به اشــتراك 
گذاشتن واكســن هاي اضافي در دست توليد 
است، اما هنوز اطالعات مشخصي در مورد اينكه 
چه كشورهايي چه واكسني دريافت مي كنند، 

وجود ندارد.

 ماجراي واكسن هاي استفاده نشده
در كشورهاي ثروتمند

درحالي كه بسياري از كشورهاي جهان در جست وجوي هر نوع واكسني براي مقابله با تلفات 
بيماري كوويد-19 هستند در برخي كشورها واكسن هاي مصرف نشده باقي مانده است

رونمايي از چت صوتي فيسبوك

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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 ســازمان غذا و دارو از صدور مجوز برای 3شركت 
بخش خصوصی واردكننده دارو خبر داده؛ يعنی 
حاال به جز 2وارد كننــده ای كه نمايندگی بهارات 
هند و آسترازنكا را دارند، اين 3شركت، مذاكراتشان 
را برای دريافت نمايندگی از تولیدكنندگان روسی، 
چینی و... آغــاز كرده اند. اين در حالی اســت كه 
پیش از اين در تیر و آذر ســال گذشته، 2فراخوان 
از سوی ســازمان غذا و دارو برای مشاركت بخش 
خصوصی در زمینه واردات واكسن داده شده بود 
كه از سوی اين شركت ها مورد استقبال قرار نگرفت 
و معدود درخواســت هايی هم كه شــد، منتهی 
به واردات واكســن نشد. اســفند 99، با فراخوان 
سوم وزارت بهداشــت نه تنها بخش خصوصی كه 
به گفته وزير بهداشت ماست فروش، سیمان فروش 
و پالســكوفروش هم درخواســت دريافت مجوز 
واكسن دادند. در نهايت هم هفته گذشته تنها برای 
3شركت مجوز واردات صادر شد و تمركز بر تحقق 
واردات واكسن در نیمه اول امسال است؛ هر چند 
كه به تأكید بخش خصوصی زمان طاليی دريافت 
واكسن در سال 2020از دست رفته، اما همچنان 
امیدواری هايی بــرای مذاكره و انصــراف برخی 
كشــورها از خريدهای مازاد و چند برابر ظرفیت 
وجود دارد. همشــهری در گفت وگو با مسئوالن 
2شركت دارويی دارای مجوز، اقدامات انجام شده 
برای محقق شدن واردات واكسن و ضوابط وزارت 
بهداشت برای شــركت هايی كه مايل به واردات 

واكسن هستند را بررسی كرده است.

منتظر لغو برخی از پیش خریدهای واكســن 
هستیم

»درمان آرا« يكــی از شــركت های دارای مجوز 
برای واردات واكسن كروناست و نريمان صدری، 
مديرعامل اين شــركت دربــاره جزئیات گرفتن 
مجوز واردات واكســن، به همشهری می گويد كه 
شــركت های دارويی بخش خصوصی، نامه های 
صدور مجوز مذاكره با تولیدكنندگان واكســن را 
پس از پايان تعطیالت نوروزی از سازمان غذا و دارو 
دريافت و پس از آن مذاكرات شان را آغاز كردند، اما 
با توجه به كمبود جهانی واكسن، تاكنون نتیجه ای 
به دست نیامده است. صدری در پاسخ به اين سؤال 
كه چرا بخش خصوصی زودتــر به اين ماجرا ورود 
نكرده، توضیح می دهد: »اينكه گفته می شــود از 
آذر سال گذشته امكان ورود ما به اين حوزه فراهم 
بوده، درست نیست. آن زمان براساس اعالم وزارت 
بهداشت تنها شركت هايی به واردات واكسن ورود 
كردند كــه نمايندگی شــركت های تولیدكننده 
واكسن را داشــتند. تنها 2شركت آســترازنكا و 
بهارات در ايران نمايندگی داشتند كه از طريق آنها، 
واكسن هندی وارد كشور شد. ساير شركت هايی 
كه تولیدكننده واكسن در جهان هستند، ازجمله 
چین و روســیه اصال نمايندگی در ايــران ندارند 
كه كســی بخواهد وارد مذاكره شــود. به گفته او، 
28اسفند 99ديگر شــركت های بخش خصوصی 
برای واردات واكســن، دعوت به همكاری شدند: 
»شركت ما هم همان موقع وارد مذاكره شد و هفته 
گذشته مجوز گرفت. ما در حال مذاكره برای عقد 
قرارداد با برخی شركت های تولید كننده واكسن در 
دنیا هستیم تا به محض دريافت نمايندگی شرايط 
واردات محقق شود.« اين فعال حوزه واردات دارو 
در پاســخ به اين ســؤال كه هنوز امكان توافق با 
شــركت های تولید كننده برای واردات واكسن در 
كوتاه ترين زمان وجود دارد، می گويد: »نمی توان 
زمان دقیقی را برای اين مســئله اعــالم كرد، اما 
واقعیت اين اســت كه در مقطع كنونی واكسنی 
برای خريد نیست. ما دائم در حال پیگیری بازارها 
هستیم و خوشــبختانه برخی كشورها از چندين 
كارخانه تولید واكسن پیش خريد كرده اند كه بیش 
از نیاز مصرف آنهاســت يا چند برابر جمعیت شان 

واردكنندگان می گويند: هنوز مذاكرات برای واردات واكسن قطعی 
نشده، اما امیدوارندتا خرداد بخشی از نیاز واكسن كشور تامین شود

بــا واردكنندگانــی  گفت وگــوی همشــهری 
كــه مجــوز واردات واكســن كرونــا را گرفته انــد

مقطــع ورود كنند.« معینی زندی، معتقد اســت 
كه بخش دولتی در ماجرای تامین واكســن كرونا 
نقش مهمی دارد، اما اين به معنای آن نیســت كه 
بخش خصوص نمی تواند برای واردات ورود كند: 
»حوزه های ديگر هم همیشــه عالقه مند ورود به 
واردات دارو هستند، اما به دلیل نداشتن تخصص 
ناموفق مانده اند. كســانی كه قرار اســت در اين 
حوزه ورود كنند حداقل بايد فــرق آجر و دارو را 
بدانند اما آنها حتی شــرايط نگهداری و تشخیص 
كاال را هم ندارند. در اين وضعیت آشــفته تامین 
واكســن، اگر كاالی قاچاق، برگشــتی، تقلبی و 
بی كیفیت خريداری شود، در نهايت با قوانین وزارت 
بهداشــت قطعا مجوز ورود نمی گیرد.« براساس 
اعالم نايب رئیس ســابق اتحاديــه واردكنندگان 
دارو، واكسن های آسترازنكا و بهارات هند در ايران 
نمايندگی دارند و واكسن های ديگری را می توان با 
دريافت نمايندگی وارد كرد. البته اطالعات كنونی 
قطعی و مثبت شدن مذاكرات برای دريافت واكسن 

بستگی به وضعیت خود كشورها دارد.

محدودیت  قیمت و كیفیت برای شركت های 
خصوصی 

از آن طرف، محمود نجفی عرب، رئیس كمیسیون 
اقتصاد ســالمت اتاق تهران هم از مذاكره بخش 
خصوصی برای واردات واكسن آسترازنكا، واكسن 
اسپوتنیك روســیه و واكســن های چینی خبر 
می دهد و به همشــهری می گويد: »واكســن در 
ســطح دنیا زياد نیســت تا بتوان به راحتی خريد 
كرد، اما شركت های بخش خصوصی در اين مورد 
اقدام كرده انــد و تا جايی كه اطــالع دارم هنوز از 
اين طريق وارداتی صورت نگرفته است.« به گفته 
او، شــركت های خصوصی پیشــنهادهای خود را 
به ســازمان غذا و دارو داده اند و محدوديت هايی 
ازجمله قیمت و كیفیــت در اين مورد وجود دارد. 
البته تعدادی از شركت ها هم تعهداتی را درخواست 
كرده اند كه قاعدتا بايد وزارتخانه آنها را بررسی و 

اقدام كند.

2راه وزارت بهداشت پیش پای بخش خصوصی
وزارت بهداشت اعالم كرده، بسیاری از شركت ها 
برای واردات واكســن اعالم آمادگــی كرده اند و 
3شركت مجوز گرفته اند. براســاس اعالم حیدر 
محمدی، مديركل امــور دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو، تنها مسئله مهم، اين است كه 
شركت واردكننده، از طرف تولیدكنننده واكسن 
خارجی، يك برگه نمايندگی داشــته باشد كه به 
تأيید اتاق بازرگانی آن كشــور و سفارت ايران در 
آن كشور برسد؛ بنابراين الزم است از سمت طرف 
خارجی يك نامه نمايندگی يــا معرفی نامه مورد 

تأيید داشته باشند.
 به گفته او، شــركت يا به طور مســتقیم با شركت 
تولیدكننده واكســن، قرارداد می بندد و كمپانی 
يك نامه به شــركت می دهد و اعالم می كند شما 
نماينده كمپانی هستید يا يك معرفی نامه می دهد 
و می گويد شــما می توانید از ما واكســن بخريد. 
شــركت آن نامه را بايــد به تأيید ســفارت ايران 
در آن كشور رســانده و برای ســازمان غذا و دارو 
بیاورد. محمدی همچنین گفته، تعدادی شركت  
بازرگانی بین المللی وجــود دارد كه عمده فروش 
بین المللی  انــد. آنها اعالم كرده انــد كه می توانند 
واكسن معتبر مورد تأيید وزارت بهداشت را تهیه 
كنند. در اين حالت شــركت، نامــه نمايندگی يا 
معرفی نامه كمپانــی را از عمده فروش بین المللی 
می گیرد، به تأيید سفارت می رساند و يك نامه هم 
از واسطه گرفته و برای سازمان غذا و دارو می آورد. 
شركت های خصوصی از اين 2 راه می توانند برای 
واردات واكسن كرونا از ســازمان غذا و دارو مجوز 

دريافت كنند.

سفارش واكسن داشته اند. در اين وضعیت، امكان 
خريد درصورت لغو بعضی از ايــن پیش خريدها 
وجود دارد كه ما می توانیم به بازار خريد آنها ورود 
كنیم و ممكن است مقداری گران تر از قیمت های 

پايه باشد.«
صدری درباره اختصاص ارز فوری از ســوی دولت 
هم توضیح می دهد كه قطعا بخش خصوصی نیاز 
به تامین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات واكسن 
دارد كه قول مساعد در اين باره داده شده، اما هنوز 
خريدی انجام نشده تا اختصاص ارز عملیاتی شود. 
البته با تمام مشكالتی كه وجود دارد و با توجه به 
شبكه گسترده بین المللی بخش خصوصی كه در 
طول چند دهه گذشته با وجود تحريم ها تامین دارو 
و واكسن را انجام داده است، اين بار نیز شركت های 
خصوصی به كمك دولت خواهند آمد تا اين معضل 

هرچه سريع تر برطرف شود.
براساس اعالم اين واردكننده، دولت خبر از خريد 
60میلیون دوز واكسن در نیمه دوم سال را داده، 
اگر آن زمان اين واردات محقق شود، كشور ديگر 

نیازی به واكسن های ديگر نخواهد داشت. تالش 
شــركت های وارد كننده تامین واردات واكسن در 
6 ماه اول برای جلوگیری از پیك پنجم يا خیزهای 

احتمالی كروناست.

تا خرداد بخشــی از نیاز واكسن كشور تامین 
می شود

شركت درمان آرا، تنها شــركتی نیست كه برای 
واردات واكسن كرونا، مجوز گرفته است. مديرعامل 
شركت ديگری كه نخواست نامش در گزارش بیايد، 
با انتقاد از عواملی كه واردات را با مشــكل مواجه 
كرده، به همشهری می گويد: »تالش ما اين است 
كه روش ها و راه هايی برای واردات واكسن باز كنیم. 
هفته گذشته مجوز برای شــركت ما صادر شده و 
ما بالفاصله مذاكره با شركت های تامین كننده را 
شــروع كرديم. ضرورتی ندارد اقدامات مان را در 
بوق و كرنا كنیم.« به گفته او، هنوز مذاكرات برای 
واردات واكسن، به قطعیت نرسیده است؛ به همین 
دلیل در اين باره اطالع رسانی خاصی نمی كنیم، اما 

تا چند هفته ديگر، خبرهای خوبی درباره واردات 
واكســن خواهد آمد. درصورتی كه روند مذاكرات 
خوب باشد، تا خرداد، بخشی از نیاز واكسن كشور 

تامین می شود.

وارد كنندگان باید فرق بین آجر و دارو را بدانند!
مسیر پرپیچ و خم واردات واكسن كرونا، موضوعی 
است كه از سوی امیرحســین معینی زندی، عضو 
ســنديكای تولیدكنندگان مكمل هــای دارويی 
و نايب رئیس ســابق اتحاديــه واردكنندگان دارو 
هم مطرح می شود. او به همشــهری می گويد كه 
شــركت های دارای نمايندگــی تولیدكنندگان 
واكسن، كار راحت تری برای واردات واكسن دارند: 
»فرق بخش خصوصی با بخــش دولتی در همین 
است كه اگر نماينده شركت باشد، اعتبار بیشتری 
خواهد داشت و می تواند ســفارش هايی را ثبت و 
به موقع وارد كند. از ســوی ديگر برخی گروه های 
خصوصی حتی اگر نمايندگی نداشــته باشند، اما 
منابع دسترســی بهتری دارند، می توانند در اين 

واردات واکسن به شرط لغو 
پیش خرید دیگران

مریم سرخوش 
خبرنگار

آغاز تزريق يك میلیون دوز 
واكسن كرونا 

 وزير بهداشــت، از آغاز  واكسیناسیون يك میلیون 
دوز كرونا خبر داد و گفت: اين محموله قرار بود قبل 
از عید به ايران فرستاده شود اما با تأخیر در نیمه دوم 
فروردين وارد كشور شــد. به گفته سعید نمكی، اين 
واكسن ها به سرعت توزيع شــده و تا آخر اين هفته يا 
اوايل هفته آينده، يك میلیون نفر واكسینه می شوند. 
وزير بهداشــت گفت: »اين يك میلیــون نفر، افراد 
باقی مانده از واكســن قبلی در زمینه گروه پزشكی، 
پیراپزشكی و گروه های بهداشت و درمان و رزيدنت ها، 
انترن ها، دانشجويان پزشــكی كه در بیمارستان ها 
هستند، دانشجويان پرســتاری، علوم آزمايشگاهی 
و همه كســانی كه در كادر بهداشت و درمان با بیمار 
مواجهه و خطر ابتال دارند، هستند كه واكسینه شان 
می كنیــم؛ آن هم در كنــار بیمــاران صعب العالج، 
سرطانی و گروه های آســیب پذير كه گروه اول هدف 

ما بودند.« 
به گزارش ايســنا، نمكی اين را هــم اضافه كرد كه 
»براين اســاس دانشــگاه های علوم پزشكی مجددا 
فراخوان خواهند داد. با اينكه ما فهرست افراد پرخطر 
را داريم، اما از روز گذشته فراخوان داده اند تا بیماران 
پرخطر مانند افــراد مبتال به ســرطان، افرادی كه 
داروهای تضعیف كننده سیســتم ايمنــی دريافت 
می كنند و بیماران صعب العالج و خاص ثبت نام كنند. 
امیدواريم قبل از مرحله دوم، واكسیناسیون اين گروه 
مرحله اول را تا حداكثر هفته اول ارديبهشــت ماه به 

پايان برسانیم.«

ظرفیت تخت های كرونايی 
بیمارستان ها تكمیل شد 

عضو كمیته علمی ســتاد مقابله بــا كرونا وضعیت 
فعلی بیماری در كشور را فوق بحرانی توصیف كرد 
و گفت كه ظرفیت تخت های كرونايی بیمارستان ها 
تكمیل شده است. مســعود مردانی به ايسنا گفت: 
»مرگ ومیرها براســاس پیش بینی هــای قبلی ما 
در حال افزايش اســت. بــر همین اســاس مراكز 
مراقبت های حاد تنفســی و مراكز سرپايی درمان 
كرونا در مجتمع های بیمارستانی ايجاد شده است 
كه بیمار مبتال به كرونا به دلیل پر بودن تخت های 
بستری به آنجا مراجعه كرده و داروهای حیاتی مثل 
رمديسیوير به بیمار تزريق می شود و بیمار را به خانه 
می فرســتند، چون ديگر بیمارستان ها جايی برای 
پذيرش بیمار ندارند.« او درباره شرايط بیماری در 
روزهای آينده هم گفت: »مطمئنا تعداد مرگ ومیر 
از رقم فعلی باالتــر خواهد رفــت و اگر تعطیالت 
پیش رو جدی گرفته نشــود مطمئنا روند افزايشی 
بیماری در كشور ادامه خواهد يافت تا خود اپیدمی 
فروكش كرده يا خداوند كمك مان كند. اكنون در 
حال مشاهده تأثیر سفرهای نوروزی بر افزايش بار 
بیماری در كشــور هستیم، براســاس اعالم وزارت 
بهداشت میزان رعايت پروتكل های بهداشتی حدود 
۵8درصد است. استفاده از ماسك به تنهايی كفايت 
نمی كند و حفظ فاصله اجتماعی از اهمیت بااليی 
برخوردار است. حاال با اينكه اعالم شده بايد دوركاری 
ادارات برقرار باشد، ببینید در بانك ها، اداره دارايی، 
دادگستری و... چه خبر اســت. اكنون بهترين كار 

تعطیلی چنین مراكزی است .«

میز خبر

اطال ع رســانی درباره تولید واكســن داخلی و خرید 
واكسن از كشــورهای خارجی، در ماه های گذشته با 
تناقض های زیادی همراه بوده اســت، اما به طور كلی 
براساس اعالم  وزارت بهداشت شرایط خرید واكسن 
برای ایران اینگونه اعالم شده است: كوواكس 700هزار 
و 800دوز از واكســن آســترازنكا را به ایران تحویل 
داده اســت. 2میلیون دوز از واكسن اسپوتنیك وی و 
4.2میلیون دوز واكسن آسترازنكا هم خریداری شده 

است. 
همچنین كوواكسین و كووی شــیلد ) تولید شده با 
همكاری انگلیس( از كشور هند برای ایران صادر شده 
كه به دستور دادســتانی هند، این واكسن ها به خاك 
كشور هند بازگردانده شد. بررسی همشهری از تمام 
واكسن های تولید شده در دنیا و قیمت  آنها همچنین 
بررسی كلی واكســن داخلی و آزمایش های مربوطه 
نشان می دهد، در دنیا، تا امروز 106واكسن كوویدـ19 
كاندیدا و 298ترایال بالینی انجام شده است. همچنین 
14واكسن تأییدیه گرفته اند. در ایران هم 15واكسن در 
مراحل مختلف تولید قرار دارند و 9شركت در این حوزه 

فعال هستند.

همشهری روند تولید واكسن در دنیا و ایران را بررسی كرد

تالش 9شركت ایرانی 
 

برای تولید واكسن 

ظرفیت تولید فاصله تجویزاثربخشینام واكسن
برای 2021

پایین ترین قیمت به 
)USD( ازای هر دوره

قرارداد بسته 
شده با كوواكس

آسترازنكا: با سرم سازی  هند، Fiocruz برزيل، 
 Siam آرژانتین و mAbxience Buenos aire

bioscience تايلند قرارداد تولید بسته اند
حوادث ترومبوآمبولی در 30نفر از ۵میلیون %62

بله۵دالر3میلیارد دوزدريافت كننده: 0.0006درصد

9۵%فايزر )-70( باالی 16سال
21روز- حاوی 30میكروگرم- قبل از تزريق بايد 

رقیق شود با سالین- هر ويال حاوی ۵دوز است كه 
بعد از رقیق شدن 6دوز می شود: 0.3میلی

بله14دالر2میلیارد دوز

-6دالريك میلیارد دوز92%گامالیا )-18(

28روز - 100میكروگرم-آماده تزريق است94%مادرنا )-20(: باالی 18سال
-31دالريك میلیارد دوز10دوز در هر ويال

-62دالريك میلیارد دوز79%سینوفارم + مؤسسه بیجینگ

1دوز 0.۵میكروگرمجانسون  اند جانسون
--هر ويال حاوی ۵دوز

--نوواواكس )با سرم سازی  هند قرارداد بسته(

مشابه واكسن كرونای خارجی فاز نوع واكسن مبتنی بر مؤسسه / شركت 

مؤسسه دانش بنیان بركت ستاد اجرايی فرمان 
امام خمینی)ره(

آكسفورد، آسترازنكا، سینوواك و مرحله اول كارآزمايی بالینیويروس كشته شده يا غیرفعال
اسپوتنیك

-در حال اخذ مجوز بالینینوتركیب

DNA--

--زيرواحد

mRNAفايزر، مادرنااتمام فاز حیوانی

-اتمام فاز حیوانیسلول نوبنیادی

نوواكساخذ مجوز بالینیپروتئین نوتركیبمؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی

فايزر و مدرنا در حال احذ مجوز بالینی mRNAشركت درمان  گستررناب

نوواكس فاز 3كارآزمايی بالینی مشترك با كوبا پروتئین نوتركیبانستیتوپاستور ايران )مشترك با كوبا(

آدنوويروس ناقل ويروسی شركت هوم ايمن زيست فناور
آسترازنكا و جانسون فاز حیوانی غیرتكثیرشونده 

آكسفورد، آسترازنكا، سینوواك و بررسی برای اخذ مجوز بالینی ويروس غیرفعال شده شركت دانش بنیان وزارت دفاع
اسپوتنیك

آكسفورد، آسترازنكا، سینوواك و فاز حیوانی ويروس كشته شده شركت كیان ژن آزمان
اسپوتنیك

نوواكسفاز حیوانی پروتئین نوتركیب دانشگاه علوم پزشكی بقیه اهلل )عج(

--گزارش نشده دانشگاه شیراز

--گزارش نشده شركت دانش بنیان اكسیرنانوسینا

وضعیت فعلی الگوی مشابه نام شركت 

)mRNA در مرحله تحقیقات پیش بالینی فايزر و مادرنا شركت درمان گستر رناپ )استفاده از فناوری

فاز يك انسانی سینوواك شركت شفا فارمد )استفاده از فناوری ويروس زنده ضعیف شده(

در مرحله تحقیقات پیش بالینی سینوواكشركت كیان ژن آزما )استفاده از مدل فناوری ويروس غیرفعال شده(

كارآزمايی بالینی سینوواكشركت میالد داروی نور )استفاده از مدل فناوری ويروس غیرفعال شده(

در مرحله تحقیقات پیش بالینی آكسفورد، آسترازنكاشركت هوم ايمن زيست فناور )استفاده از فناوری ويكتور ويروسی / آدنو ويروس(

در مرحله تحقیقات پیش بالینی نوواكسمؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی )استفاده از پروتئین نوتركیب(

)DNA در مرحله تحقیقات پیش بالینی -شركت بیوسان فارمد )برمبنای

در مرحله تحقیقات پیش بالینی فايزر، مادرناشركت دانش بنیان اكسیرنانوسینا 

فاز 3انسانی نوواكسانستیتو پاستور ايران مشترك با كوبا )استفاده از مدل پروتئین نوتركیب(

واكسن های ایرانی كه در ابتدای شروع فعالیت تولید قرار دارند:  واكسن های كرونایی كه تأییدیه های سختگیرانه WHO را گذرانده اند:

شركت های تولید كننده واكسن در ایران

* قیمت واكسن خریداری شده، فاكتور مهم در   واكسیناسیون همگانی است. قیمت پایین واكسن های آسترازنكا و جانسون  اند جانسون باعث شده تا با سرمایه گذاری 
بخش دولتی سود سرشاری نصیب آنها شود. هر دو شركت هم تعهد داده اند در طول پاندمی این قیمت را ثابت نگه دارند.

هر
س: م

عك
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کودتا  علیه  فوتبال
غول های فوتبال در اروپا با سوپرليگ اعالم حکومت مستقل کردند

 دومين نمايش نيمه شبانه استقالل
 در آسيا هم چشمگير و زيبا بود

 كامران قاسمپور كه در مسابقه هاي قهرماني آسيا مجبور 
شد به خاطر حسن يزداني  يك وزن باالتر  مبارزه كند، همه 

حريفانش را شكست داد بدون اينكه امتيازي از دست بدهد

  شب هاي روشن

1416

    مثل گم شدن ديباال پشت مسي
مهاجم جديد پرسپوليس پس از دبل در ليگ قهرمانان آسيا از 

انگيزه هايش براي رسيدن به پيراهن تيم ملي مي گويد

  مغانلو: هیچ فشار و استرسي روي من نبود

14

  شیمبا-حمداهلل؛ رقابت از راه دور
تيم فوالد در سومين بازي از مرحله گروهي ليگ قهرمانان، راس ساعت22:30امشب مقابل 
النصر عربستان قرار مي گيرد. النصر سال گذشــته در نيمه نهايي حاضر بود و سخت ترين 

حريف فوالد در گروهD به حساب مي آيد. تيم نكونام مقابل السد به نتيجه مساوي رسيد 
و الوحدات اردن را برد. النصر اما برعكس عمل كرده اســت؛ تيم عربستاني مقابل 
الوحدات مساوي كرده اما در عوض السد را با نتيجه خوب 3-1شكست داده است. 
عبدالرزاق حمداهلل كه فصل گذشته پرسپوليس را در نيمه نهايي بسيار آزار داد، 
هنوز در تركيب النصر است و گل اول بازي با السد هم به نام اين بازيكن ثبت شد. 
البته خط دفاعي فوالد تنها با يك گل خورده يكي از بهترين خطوط دفاعي اين 
رقابت ها بوده و محسن فروزان هم عملكرد بسيار خوبي در درون دروازه نماينده 
ايران داشته است. فوالد در مجموع 2بازي قبلي فقط 5بار به حريفانش فرصت 

داده چارچوب دروازه اين تيم را تهديد كنند كه آمار دفاعي بسيار خوبي است.

22:30 النصر عربستانفوالد

  قصه هاي جزيره؛ قسمت سوم
از ساعت21:30امشــب در جزيره گواي هند، پرسپوليس مقابل تيم ميزبان قرار مي گيرد 
تا سومين بازي اش در مرحله گروهي را مقابل تيمي برگزار كند كه نه گل مي زند و نه گل 

مي خورد! بعد از سپري شدن 2دور از مسابقات، گوا تنها تيم در جمع 20تيم حاضر 
است كه هيچ گلي در بازي هايش ردوبدل نشده است. تيم چغر هندي توان برتري 
مقابل الوحده و الريان را نداشته اما شــانس گلزني هم به اين تيم ها نداده است. 
پرسپوليس با 2پيروزي از 2بازي قبلي و با خط حمله اي كه بعد از استقالل دومين 
خط حمله موفق اين مسابقات بوده براي در هم شكستن دفاع سرسخت ميزبان 
برنامه هاي زيادي خواهد داشت. شاگردان يحيي گل محمدي طي 180دقيقه 
بازي مقابل الوحده و الريان 34بار در موقعيت شوت زدن قرار گرفته اند و 17شوت 
آنها داخل چارچوب بوده است. يعني ميانگين شوت در چارچوب آنها در آسيا 

تقريبا دوبرابر ميانگيني است كه در بازي هاي ليگ به جا گذاشته اند.

21:30 گوا هندپرسپوليس

  آماده باش به نیروي هوايي
در دور ســوم از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا و در گروه دوم از منطقه غرب، تيم 
تراكتورسازي ايران از ساعت19:30امشب به مصاف نيروي هوايي عراق مي رود. عراقي ها 

كه 2نماينده در رقابت هاي امســال دارند تا اين لحظه ضعيف ترين عملكرد را در 
جمع 9كشور حاضر داشته اند و از 4بازي فقط به يك امتياز رسيده اند. آن يك 
امتياز هم سهم همين نيروي هوايي شــده و الشرطه در گروه استقالل هر دو 
بازي اش را باخته اســت. بعد از آنكه اســتقالل حريف عراقي اش را با 3گل 
شكســت داد، پيروزي تراكتور بر تيم دوم عراق مي تواند شيريني آن برد را 
دوبرابر كند. تراكتور به همراه پاختاكور با 2امتياز در رتبه دوم گروه هستند 
و نيروي هوايي با يك امتياز تيم آخر است. تراكتور تنها نماينده ايران است 
كه هنوز پيروز نشده و اگر امشب هم برنده نشود احتماال در رتبه سوم قرار 

مي گيرد و شاهد فاصله گرفتن رقبا خواهد بود.

19:30 تراكتورنيروهوايي عراق
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محمد زارعي| علي شجاعي مدافع- هافبك چپ پرسپوليس 
دقايقي در بازي تيمش مقابل الريان بازي كرد تا در پيروزي 
تيمش شريك باشد. اين بازيكن جوان كه سال گذشته پنالتي 
صعود پرسپوليس به فينال را زده بود، درباره بازي هاي امسال 

و شرايط سرخپوشان به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

  از مسابقه با الريان بگو. ابتدا يك گل خورديد اما 
در ادامه توانستيد با 3گل پيروز شويد.

بازي خيلي خوبي بود. تمام هدف ما اين بود كه 3امتياز را بگيريم 
كه خوشبختانه با تدابير كادرفني و تالش بچه ها به دست آمد. خدا 
را شكر توانستيم هوادارها را خوشحال كنيم. ان شاءاهلل بتوانيم اين 

روند را ادامه بدهيم تا به هدف هايي كه داريم برسيم.
  گويا ميزباني هندي ها مشكالت زيادي داشته، 

درست است؟
در مورد ميزباني كه صحبت زيادشده است. فكر مي كنم در حد ليگ 
قهرمانان نيست. اصال نه شرايط آب وهوايي خوب است نه شرايط 
تمريني! حتي شرايط اسكان هم متأسفانه در حد ليگ قهرمانان 
نيســت. حاال چطوري تيم هندي اينجا ميزباني مي گيرد ولي ما 
به عنوان فيناليست دور قبل آســيا نمي توانيم، جاي سؤال دارد! 
چرا تيمي كه پارسال فينال آسيا بوده االن بايد به هند بيايد. همه 
تيم هاي حاضر به ميزباني هند معترض بودند. اما با همه اينها ما به 
تنها چيزي كه فكر مي كنيم نتيجه گرفتن است. در هر شرايطي 

بايد هواداران مان را خوشحال كنيم.
  با توجــه به حضور در فينــال دوره قبل ليگ 
قهرمانان آسيا قبول داري هم اكنون توجه ها به تيم شماست 

و كار سخت تري پيش رو داريد؟
بله االن ديگر از اسم پرسپوليس مي ترسند. در 3سال 2بار به فينال 
رفتيم و اين موفقيتي است كه فكر نمي كنم تيمي بتواند آن را تكرار 

كند. االن همه تيم ها ترس رويارويي با پرسپوليس را دارند.
  در بازي با الريان سرانجام پاي مغانلو به گلزني باز 

شد. انگار فشار زيادي روي او بود؟
بله، خدا را شكر كه پاي مهاجمان ما به گلزني باز شد. قطعا اگر اين 
فشــار كمتر روي مغانلو بود زودتر اين اتفاق مي افتاد. حتي ديگر 
مهاجمان ما يعني آل كثير، مهدي عبدي و مهدي خاني بازيكناني 
هستند كه قطعا در ادامه راه مي توانند گل بزنند. شك نكنيد. اين 
فشار اوليه وقتي وارد پرسپوليس مي شويد بنا به جو سنگيني كه 
دارد مطمئنا در عملكرد هر بازيكني تأثير مي گذارد. به خصوص 
وقتي در مسابقاتي هستيد كه همه انتظار گلزني دارند. ان شاءاهلل راه 

گلزني براي ساير مهاجمان هم باز شود.
  در بين تيم هاي غرب آسيا كدام را در حد مدعي 

قهرماني ديدي؟
در بازي هايي كه داشتيم هم الوحده و هم الريان تيم هاي خوبي 
بودند. به هرحال الريان تيم سوم قطر است، مربي خيلي بزرگي دارد 
و بازيكنان خوبي دارد. نتيجه اي كه گرفتيم به خاطر قدرت تيمي 
ماست وگرنه تيم ها تيم هاي پرقدرتي هستند. در غرب آسيا السد، 
النصر و الهالل حريفان خيلي بزرگي محسوب مي شوند ولي اگر ما 
روندمان همينطور ادامه داشته باشد و مشكلي پيش نيايد مدعي 
جدي براي كسب قهرماني آسيا هستيم. چراكه پرسپوليس تجربه 
2 دوره رسيدن به فينال آسيا را دارد و ان شاءاهلل اگر با تالش بچه ها 

به فينال برسيم اين بار مي توانيم شاهد قهرماني باشيم.
  به نظر، بازي با گوا با توجه به ميزباني هندي ها 

سخت خواهد بود. نظر خودت چيست؟
درست اســت. نمي توان گفت چون گوا نخستين بار است در اين 
رقابت ها حضور دارد پس تيم ضعيفي است. آنها در 2بازي قبلي 
خود 2امتياز گرفته اند. قطعا اين بازي از 2بازي قبلي مان سخت تر 

است. اگر اينطوري فكر كنيم مي توانيم موفق باشيم.
  يك ســؤال در مورد خودت؛ آيا در فوتبال 

الگوي خاصي داري؟
الگو به آن شــكل خاص نه. ولي آقاسيد )جالل حسيني( را وقتي 
مي بينم فكر مي كنم از صفر تا صد، يك الگوي تمام عيار است. يعني 
از بين بازيكنان خارجي و داخلي كه ديدم از همه كامل تر اســت 
و براي جواني مثل من الگوي مناسبي است. البته آقاسيد نياز به 
تعريف من ندارد. حضورش يك نعمتي است و كاپيتاني اش تيم را از 
تيم هاي ديگر متمايز مي كند. امسال اينقدر خوب كار كرده كه براي 
من جوان يك كالس درس است كه حتي در اين سن هم مي تواني 
بهترين سال فوتبالي ات را رقم بزني. وجودش براي تيم ما نعمت 

است و اميدوارم كه حاالحاالها خداحافظي نكند.
  بعد از گلي كه به النصر زدي شادي ات خيلي 

ديده شد. امسال هم اگر گل بزني شادي خاصي 
داري؟

شادي گل هميشه براي من جذاب 
است. االن تمام تمركزم روي 

اين است كه پايم به گلزني 
باز شــود. حاال يك گل 
در ليــگ زدم، در بازي 
با الريان هم مي توانستم 
گل بزنم كــه يكي دو 

ثانيه كم آوردم. قطعا تمام 
انگيزه ام اين است كه در تيم 

محبوبم پرســپوليس گل بزنم. 
مطمئنا اينجا گل زدن يك لذت ديگري 

دارد. اميدوارم با تمركز بيشتر به هدفي كه 
دارم برسم.

  بــراي گل زدن به 
الريان در كدام صحنه يكي دو 

ثانيه كم آوردي؟
همان صحنه كه مهدي عبدي به  
من پاس داد. آمدم ضربه را بزنم 

كه شجاع رســيد. فقط يك ثانيه 
زودتر مي زدم گل بود ولي من فكر كردم 

گلر دارد بيرون مي آيد. شجاع را اصال نديدم اما گلر كه 
ايستاد استارتم را زدم. يك ثانيه كم آوردم.

  شجاعي: االن همه از اسم 
پرسپوليس مي ترسند

   گفت وگو با علي شجاعي كه مي توانست  
   يكي از گلزنان پرسپوليس مقابل الريان باشد

  اما  شجاع خليل زاده مانع گلزني او شد

شهريار مغانلو مقابل الريان قطر دبل كرد 
تا هم نقشــي كليدي در پيروزي تيمش 
داشته باشد و هم به طلسم گل نزني هايش 
در پرسپوليس پايان دهد. شهريار كه حاال 
از گلزني با پيراهن پرسپوليس احساس 
بسيار خوبي دارد، به پيراهن تيم ملي هم 
فكر مي كند. با او گفت و گويي در خصوص 
آخرين وضعيت خودش و پرسپوليس در 

ليگ قهرمانان آسيا داشته ايم.

  بازي با الريان چطور بود؟
بازي سختي بود، همه مي دانند كه تيم هاي 
قطري در اين سال ها چقدر پيشرفت كرده اند 
و چگونه هزينــه مي كنند. قطر بــا توجه به 
گرفتن ميزباني جام جهانــي، تحول بزرگي 
در فوتبالش ايجاد كرده است. ما در نيمه اول 
از الريان عقب افتاديــم هر چند كه در همان 
نيمه هم مي توانســتيم گل بزنيم. كار كمي 
سخت شــده بود ولي در نيمه دوم كادر فني 
نكات الزم را درخصوص الريان به ما گوشزد 
كردند و خوشبختانه در 10 دقيقه، 3 گل به آنها 
زديم و قدرت خودمان را نشان داديم. البته ما 
هميشه به قدرت تيمي خودمان اعتماد داريم 
و اين امتياز مثبتي است كه پرسپوليس دارد.

   حتماً مي داني كه لورن بالن هم 
قبل و بعد از بازي از پرسپوليس به بهترين 

شكل تعريف كرد؟
اين موضوع جاي خوشحالي دارد. پرسپوليس 
در چند ســال اخير عملكرد بســيار خوبي 

در ليــگ قهرمانان داشــته و همين موضوع 
باعث شــده تا همه تيم ها ديدگاه متفاوتي 
نسبت به پرســپوليس داشته باشند. ما يكي 
از پرقدرت ترين تيم هاي آســيا هســتيم و 
حريفان پرســپوليس تحت تأثير نام اين تيم 
قرار مي گيرند. ذهنيتي كه تيم حريف در مورد 
پرسپوليس دارد، مي تواند انگيزه و اعتماد به 

نفس تيم ما را باال ببرد.

   فكر مي كنــي از اين گروه 
به عنوان تيم اول صعود كنيد؟

هدف ما چيزي جز اين نيست. خوشبختانه 
در 2بازي اول 6امتياز گرفتيم و مهم اين است 
كه روند فعلي را ادامه داده و در نهايت به عنوان 
تيم صدرنشين صعود كنيم. هنوز چيزي تمام 
نشــده و در 4بازي باقي مانده هم بايد محكم 

فوتبال بازي كنيم.

   در مــورد بازي بــا گوا چه 
صحبتي داري؟

آنها در 2بازي ابتدايي شكست نخوردند، اين 
در حالي است كه برخي تصور مي كردند تيم 
هندي ضعيف اســت. در ليگ قهرمانان تيم 
ضعيف نداريم و بايد تالش كنيم تا 3امتياز را 
بگيريم و موقعيت خودمان را در صدر جدول 

مستحكم تر كنيم.

   تا قبل از بازي با الريان بسياري 
از هواداران پرسپوليس در انتظار گلزني تو 
بودند. آيا گل نزدن در چند بازي روي تو 

فشاري ايجاد نكرده بود؟
خير، هيچ فشار يا استرســي روي من وجود 
نداشت، حتي از طرف كادر فني يا بچه هاي 

تيم. به نظرم موفقيت پرسپوليس از هر چيزي 
ازجمله گل زدن من مهم تر اســت. موفقيت 
تيمي در اولويت است و تمام تمركز من روي 
اين موضوع خالصه مي شود. من حاضرم در 
همه بازي ها گل نزنم ولي پرسپوليس برنده 
از زمين بيرون بيايد. مسئله مهم ديگر هم اين 
است كه خواســته هاي كادر فني را در زمين 
پياده كنم. من به هيچ عنوان بابت گل نزدن 
به خودم درگيري ذهني نمي دهم چون دوست 
دارم موفقيت تيمم را ببينم، اگر هم خودم گل 

بزنم كه چه بهتر.

   ولي قطعا از اينكه مقابل الريان 
2گل زدي، احساس خيلي خوبي داري؟

هر مهاجمي از گل زدن خوشحال مي شود، 
مــن هم خيلــي خوشــحالم كــه در بازي 
الريان 2گل زدم و اين گل هــا را به هواداران 
پرســپوليس تقديم مي كنم. جــاي آنها در 
ورزشگاه هاي ايران خالي است، اميدوارم اين 
بيماري ريشه كن شود تا هر چه زودتر هواداران 
را در ورزشگاه ببينيم. من خيلي دوست دارم 
به زودي هواداران را در ورزشگاه ببينم، بازي 

كردن جلوي آنها واقعا هيجان انگيز است.

   حتما مي دانــي كه هواداران 
پرسپوليس هم به تو لقب زالتان داده اند؟

زالتان در بين مهاجمان خارجي الگوي من 
است و از هواداران پرسپوليس ممنونم. دوست 

دارم در هر بازي آنها را خوشحال كنم.

   مثل اينكه از شرايط ميزباني 
هند راضي نيستيد؟

واقعا اينجا شرايط خيلي سخت است و همه 

بچه ها از جان مايه مي گذارنــد. اميدوارم در 
نهايت در اين جام روسفيد شويم. به هر حال 
در هر تورنمنتي ممكن اســت چالش هايي 
وجود داشــته باشــد ولي ما راه خودمان را 

مي رويم.

   فكر مي كني براي بازي هاي 
مقدماتي جام جهاني به تيم ملي دعوت 

شوي؟
طبيعتا يكي از اهداف مهم من رســيدن به 
پيراهن تيم ملي است و براي رسيدن به اين 
هدف بايد چند برابر تــالش كنم و مهم اين 
است كه در پرســپوليس بهترين عملكرد را 
داشته باشم. اميدوارم در پرسپوليس بدرخشم 
تا به تيم ملي هم برسم، پوشيدن اين پيراهن 

براي هر فوتباليستي يك افتخار بزرگ است.

   پرسپوليس در چند سال اخير 
2بار قهرماني در آسيا را از دست داد، فكر 

مي كني اين بار تيم شما قهرمان شود؟
پرسپوليس در فصل گذشته شايسته قهرماني 
بود و با بدشانسي و شرايط سختي كه داشت، 
نايب قهرمان شد. امسال اما شرايط متفاوت 
است و بچه ها انگيزه چند برابري براي رقم زدن 
يك موفقيت بــزرگ دارند. رقابت با تيم هاي 
ثروتمند عربي و همچنين تيم هاي شرق آسيا 
بسيار سخت است ولي پرسپوليس در اين چند 
سال قدرت خودش را نشان داد. تمام تيم هاي 
آسيا هم روي پرسپوليس حساب مي كنند كه 
اين موضوع قطعا اعتماد به نفس بازيكنان را 
باالتر مي برد. مطمئن باشيد ما در اين جام به 

چيزي جز قهرماني فكر نمي كنيم.

   فكر نمي كني پرســپوليس 
بعد از اتمام بازي هاي مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان، براي بازي هــاي ليگ برتر با 
مشكل بدني بازيكنان و خستگي مواجه 

شود؟
به هر حال بايد با ايــن وضعيت كنار بياييم و 
بازي هاي پُرفشار را پشــت سر بگذاريم. بعد 
از بازگشــت به ايران هم بايد خوب ريكاوري 
كنيم تا آماده ادامه بازي هاي ليگ برتر شويم.

   در ليگ برتر رقابتي فشرده با 
سپاهان داريد و استقالل هم شما را تعقيب 
مي كند. فكر نمي كني كار پرسپوليس براي 

قهرمان شدن سخت باشد؟
قهرماني در ليگ برتر براي هر تيمي سخت 
اســت. چند تيم دنبال قهرماني هستند و ما 
هم به چيزي جز قهرماني فكــر نمي كنيم. 
رقيبان هم قابل احترام هستند ولي ما فقط 
به تيم خودمان فكر مي كنيم. ما مي دانيم كه 
رقيبان سرسختي داريم ولي مهم اين است كه 

كمترين اشتباه را داشته باشيم.

نكته بازي

آماربازي

حق رانت خواران خوردن ندارد

تا مي توانيد از حضورش استفاده كنيد

تيتري كه زماني جذاب بود

ماليات ابــزار بازتوزيــع عادالنه تر 
ثروت اســت، اما در ايــران دقيقا 
ضعيف ترين اقشار در تيررس كسر 
دقيق، فــوري و تضميني ماليات 
قرار دارند. شما اگر كارمند و كارگر 
باشيد حتما ديديد كه ماليات حقوق تان 
قبل از واريز پول به حســاب تان كسر شــده است. االن براي 
بازيكنان تيم ملي فوتســال بانوان هم همين اتفاق رخ داده و 
پاداش 22ميليون توماني آنها را بعد از 3سال در شرايطي به 
حساب شان ريخته اند كه چيزي حدود 2ميليون تومان بابت 
ماليات از آن كسر شده اســت. خب حق بدهيد؛ واقعا سزاوار 
نيست اين چند زن كه زحمت كشيدند و با اين همه محدوديت 
به قله فوتسال آسيا رسيدند، حق گردن كلفت هاي اقتصادي و 
رانت خواران و محتكران بي نوا را بخورند. جلوي فرار مالياتي را 

دقيقا از همين جا بايد گرفت. جاي هيچ گاليه اي هم نيست.

كال بخش زيادي از توليد محتواي 
خبري در فوتبال ايران اختصاص 
دارد بــه تيم هايي كــه مهدي 
پاشازاده عوض مي كند. يعني يك 
قالب خبري ثابت با تيتر »مهدي 
پاشازاده سرمربي... شد« وجود دارد 
كه فقط هر چند روز يك بار جاي خالي با اسم تيم جديد پر 
مي شود. شهرداري ماهشهر، سپيدرود رشت، شاهين بوشهر، 
ماشين سازي تبريز و چوكاي تالش 5 تيمي بوده اند كه مهدي 
پاشا فقط در طول همين 2سال اخير عوض كرده است. بعد 
بامزه اســت كه هيچ كجا هم دوام نمي آورد و تيم بعدي را به 
راحتي آب خوردن پيدا مي كند. مگر تيم دادن به مربيان نبايد 
براساس توانايي آنها باشد؟ خالصه آقا مهدي االن سرمربي 
چوكا شده و تالشي هاي عزيز بايد در اين چند روزي كه ميزبان 

استاد هستند، نهايت استفاده را از حضور او ببرند.

يادش به خير؛ تا همين 2 سال پيش 
يكي از جذاب تريــن خبرها براي 
هواداران فوتبال در ايران اين بود 
كه چه كسي گزارشگر كدام مسابقه 
مي شود. اين خبرها حسابي كليك 
مي گرفت و خبرگزاري يا ســايتي كه 
اول از همه به اسم گزارشگر مسابقات پرسپوليس يا استقالل 
پي مي برد، ســريع از اين تنور يك نان داغ بيرون مي كشيد. 
حاال اگر پاي داربي تهران وســط بود كه هيچي؛ غوغا مي شد. 
خواستيم بگوييم همين حجم از دلخوشي را هم از ما گرفتيد. 
االن ديگر فرقي نمي كند چه كسي گزارشگر كدام بازي است. 
وقتي مزدك ميرزايي رفته و عادل فردوسي پور هم نيست، هر 
كسي را هر كجا دوست داريد بگذاريد. مگر چقدر فرق هست 
بين خياباني و سيانكي و عباس قانع؟ بقيه بندگان خدا را هم كه 

اصال نمي شناسيم. دست شما درد نكند.

متريكا

بهروز رســايلي| شايد پيش از شــروع مسابقات ليگ 
قهرمانان آسيا كمتر كسي در ايران تصور مي كرد استقالل 
كارش را با 2پيروزي و 8گل زده شروع كند؛ آن هم تيمي 
كه در ليگ برتر با ارائه يك بازي مالل آور مقابل پيكان به 
تساوي بدون گل رضايت داده بود. با اين حال استقاللي 
كه اين شب ها در جده مي بينيم زمين تا آسمان متفاوت 
است. آنها بعد از پيروزي 5گله برابر االهلي عربستان، اين 
بار الشرطه عراق را با 3گل شكست دادند تا بخت مسلم 
صعود از مرحله گروهي لقب بگيرند و براي بقيه تيم هاي 

غرب آسيا هم خط و نشان بكشند.

1  اگر مهدي قائدي را اســتراماچوني احيا كــرد، گويا بايد 
امتياز احيا شــدن محمد نادري را به فرهاد مجيدي بدهيم. 
نادري ابتداي فصل در انتقالي پرســروصدا به طور مستقيم از 
پرسپوليس به استقالل پيوســت. چنين انتقال هايي معموال 
آنقدر حاشيه و سروصدا دارند كه ارائه كار فني خوب را براي 
بازيكن دشوار مي كند. نادري هم در نيم فصل اول گنگ بود و 
شايد بشود گفت سيستم تيم كمكي به او نكرد. بعد از حضور 
مجيدي اما اين بازيكن به مراتب بهتر شــده است. اين بهبود 
كيفيت، هم در مسابقات ليگ خودش را نشان داده و هم در 

بازي هاي آسيايي. نادري كه در ديدار نخست يك بار توپ را 
به تير دروازه االهلي زد و يك بار هم تور دروازه اين تيم را فرو 
ريخت، برابر الشرطه هم گل خوبي زد. هجوم او به سمت توپ 
و قطع پاس مهدي قائدي در نقطه طاليي، به خوبي نشان از 
آمادگي اين بازيكن دارد. چه كسي فكرش را مي كرد در حضور 

ميليچ، قائدي فيكس بماند و اينطور بازي كند؟

2  اخراج بازيكن الشــرطه؟ قرار نيســت چنيــن اتفاقي از 
ارزش هاي فني تيم مجيدي كم كند. بــردن رقيب 10 نفره 
ساده نيست، مخصوصا اگر عراقي و جان سخت باشد. به عالوه 
اين اتفاقات در فوتبال رخ مي دهد. شــايد اگر ماشــاريپوف، 
هافبك پاختاكور فصل گذشته به جاي بازي با پرسپوليس در 
نيمه اول مسابقه با استقالل كارت قرمز مستقيم مي گرفت، 
سرنوشت كل تورنمنت عوض مي شد. در فوتبال شايد و اگر و 
اما معني ندارد. مسئله اينجاست كه استقالل خوب بازي كرد 

و به شكلي محكم و دلپذير از سد حريفش گذشت.
3  نقطه قوت اســتقالل به معني واقعي كلمه رشك برانگيز 
است. اين تيم به ســادگي گل مي زند و هر ساختار دفاعي را 
مي لرزاند. مهدي قائدي در دوران بلوغ فوتبالش به سر مي برد. 

كافي است به حركت او و مخصوصا پاس نرمش روي گل اول 
توجه كنيد. شيخ دياباته هم به تدريج دارد آماده مي شود. او در 
مسابقه قبلي يك پنالتي خوب گرفت و در اين بازي يك گل 
خوب تر زد. اين گل سخت، نشانه هايي از شيخ آماده پارسال 
را در خودش داشت. ارســالن مطهري هم هر وقت در زمين 
بوده مؤثر عمل كرده است. به جز تمام اينها، دست كم در اين 
دو بازي يك فرشيد اسماعيلي متفاوت هم در زمين ديده ايم؛ 
بازيكني كه گل مي زند، پاس گل مي دهد و نبض ميانه ميدان 
را به دست دارد. تصور كنيد داريوش شجاعيان هم به اين جمع 

اضافه شود... حال استقالل خوب است.

4   قهرماني آسيا و ستاره ســوم يك بحث ديگر است. نكته 
اينجاســت كه اســتقالل هم اكنون بخش زيادي از مســير 
صعود از مرحله گروهي را پيمــوده و همين اهميت دارد. اگر 
آنها در مقابل الدوحيل هم تيم خوبي باشــند، سرافرازانه به 
تهران برمي گردند، ليگ را با روحيه باال ادامه مي دهند و سر 
فرصت به مراحل حذفي مي رسند. فعال بايد از اين پيروزي ها 
خوشحال بود؛ از تيمي كه آشكارا نسبت به نيم فصل اول بهتر 

و جنگنده تر كار مي كند.

اســتقالل و پرســپوليس تنها تيم هاي 

6امتيازي غرب آســيا در پايــان روز دوم 06
مرحله گروهي هستند. سرخابي هاي ايران 
تنها تيم هايي هستند كه هر  دو بازي خود 
را با پيروزي پشت سر گذاشته اند و 6تيم 4امتيازي از عربستان )2تيم(، 
قطر، تاجيكستان، امارات و ايران پشت سر آنها هستند. استقالل با 8گل 
زده و تفاضل6+ صاحب بهترين خط حمله و بهترين تفاضل گل هم هست. 
شارجه امارات و گواي هند تنها تيم هايي هستند كه هنوز دروازه شان باز 
نشده، هر چند مجموع گل زده اين دو تيم هم از عدد يك فراتر نرفته است! 
الشرطه عراق كه پريشب مغلوب استقالل شد تنها تيمي است كه هيچ 
امتيازي دشت نكرده و با 2شكست ضعيف ترين عملكرد را در ميان تمامي 

تيم ها داشته است. االهلي هم از آخر رتبه دوم را دارد.

 4نماينده ايران در ليگ قهرمانان طي 2روز 

اول اين رقابت ها 18امتيــاز گرفته اند تا 18
ايران با اقتدار در صدر 9كشــور حاضر در 
منطقه غرب قرار بگيرد. ايراني ها با 5برد، 
3تساوي و بدون باخت در مجموع 17گل زده و 7گل خورده دارند. ايران 
تنها كشوري است كه 4نماينده دارد و با ميانگين2.25امتياز در هر بازي 
از لحاظ معدل امتيازگيري هم برتر از ساير كشورهاست. عربستان، قطر 
و امارات، 3كشوري كه صاحب 3نماينده هستند به ترتيب 9، 6و 6امتياز 
گرفته اند. عربستان در روز اول از قطر و امارات عقب افتاده بود اما در روز 
دوم 3نماينده اين كشــور به 2برد و يك تســاوي رســيدند تا اوضاع 
سعودي ها كمي سروسامان پيدا كند. تاجيكستان با تنها نماينده اش 
4امتياز گرفته و باالتر از ازبكستان و عراقي ايستاده كه هر كدام 2نماينده 

دارند.

 تيم استقالل با ثبت ركورد 716پاس در 

بازي با الشرطه ركورد تعداد پاس را در ليگ 716
قهرمانان شكست. يك روز قبل از اين بازي، 
فوالد در مصاف با الوحدات اردن به ركورد 
623پاس رسيده بود اما آبي ها در جريان برتري قاطع خود مقابل الشرطه 
10نفره از اين ركــورد عبور كردند و به 716پاس رســيدند. دقت پاس 
استقاللي ها در اين بازي هم عدد قابل توجه 89درصد بود. البته استقالل 
با وجود اين همه پاس فقط 10شــوت به ســمت دروازه حريف زد و در 
مقايسه با پرسپوليس از اين لحاظ عملكرد ضعيف تري داشت. پرسپوليس 
در مقابل الريان  به ركورد عجيب 25شــوت )از جمله 13شــوت داخل 
چارچوب( رسيد. پرسپوليس با اميد گل 2.66به 3گل رسيد و استقالل با 

اميد گل 1.19)كمتر از نصف پرسپوليس( به همان تعداد گل زد.

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

شب هاي روشن
دومين نمايش نيمه شبانه استقالل در آسيا هم چشمگير و زيبا بود

مغانلو: هيچ فشار و استرسي روي من نبود
مهاجم جديد پرسپوليس پس از دبل در ليگ قهرمانان آسيا از انگيزه هايش براي رسيدن به پيراهن تيم ملي مي گويد
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زلزله بزرگ پريشــب ســوپرليگ اروپــا پس لرزه هاي 
زيادي داشــت كه يكي از آنها اخراج مورينيو و استعفاي 
قريب الوقوع يورگن كلوپ از تاتنهام و ليورپول بود. ابتدا 
شــايعاتي شــنيده شــد مبني بر اينكه مورينيو به دليل 
مخالفت با سوپرليگ خواســتار قطع همكاري با باشگاه 
لندني شــده اما تاتنهام رســما بيانيه اي داد و با تشكر و 
آرزوي موفقيت خبر اخراج ســرمربي تيــم فوتبال اين 
باشگاه را مخابره و اعالم كرد كه بركناري او به دليل كسب 
نتايج ضعيف بوده اســت. رايان ميسون، سرمربي جوانان 
تاتنهام تا پايان فصل ســرمربي موقت تيم اصلي اســپرز 
خواهد بود. آقاي خاص در ليــگ اين فصل 10باخت داد 
و در آخرين بازي هم با نتيجه 2-2مقابل اورتون متوقف 
شــد. ژوزه پرتغالي كه جاي پوچتينو را روي نيمكت اين 
تيم گرفته بود در 86بار مربيگــري در اين تيم 45برد و 
24شكست به دســت آورد. او پردرآمدترين مربي تاريخ 
فوتبــال در دوران بيكاري اســت. از هر جــا كه اخراج 
شده، مبلغي هنگفت را به عنوان غرامت دريافت كرده 
اســت. مورينيو بابت اخراج در سال2007از چلسي 
مبلغ 18ميليون پوند از آبراهيموويچ غرامت فســخ 
قرارداد گرفت. يك بار ديگــر در دوره دوم حضورش 

در اين باشــگاه در ســال2015مبلغ 12.5ميليون پوند 
ديگر هم بابت اخراج دريافت كرد. اخراج او از رئال مادريد 
در ســال2012هم 17ميليون پوند برايش سود خالص 
داشت و منچســتريونايتد هم وقتي داشــت جايش را به 
سولسشائر مي داد 15ميليون پوند غرامت گرفت تا مجموع 
غرامت هاي دريافتي اش در اين باشــگاه ها به رقم نجومي 
93ميليون پوند برســد. او دوباره دلش براي فوتبال و دل 

فوتبال براي او تنگ مي شود. 
باشــگاه بعدي كه حاضر 

است او را استخدام كند، 
از همين حــاال بايد به 
فكر پس انــداز مبلغي 
به عنوان غرامت اخراج 

باشد.

آقايغرامتبگير
مورينيو از تاتنهام هم اخراج شد

پريشب وقتي داشتيم مي خوابيديم زلزله اي 
هشت ريشتري در فوتبال به وقوع پيوست و 
همه جهان را با خود درگير كرد. ابتدا آنيلي، 
رئيس باشــگاه يوونتوس كه رئيس اتحاديه 
باشگاه هاي اروپا هم هست، از سمت خود در 
اين اتحاديه استعفا كرد تا به عنوان نايب رئيس 
ســوپرليگ به فعاليت ادامه دهد و ســپس 
خبري پخش شد كه 12باشگاه بزرگ اروپايي 
شامل رئال مادريد، بارسلونا و اتلتيكومادريد 
از اســپانيا، منچســتريونايتد، ليورپول، 
منچسترسيتي، آرســنال، چلسي و تاتنهام 
از انگليس و ميالن، يوونتوس و اينتر از ايتاليا 
از يوفا و فيفا اعالم استقالل كرده اند و قصد 
دارند از تابســتان2021 ليگ مستقلي را با 
حضور غول هاي اروپايي برگزار كنند. مسئله 
آنها پول اســت، تصور مي كنند به اندازه اي 
كه شايسته آن هســتند و پول و اسپانسر و 
تماشــاگر به فوتبال مي آورند، از اين صنعت 
درآمد كسب نمي كنند. مغز متفكر اين شورش 
هم كسي نيســت جز فلورنتينو پرز، رئيس 
باشــگاه رئال مادريد معروف به پدرخوانده 
كه از سال2009 براي اين پروژه در حال تالش 
بوده و با همدســتي گليزرها از منچستر و 
آنيلي از يوونتوس دســت به آبستراكسيون 
زده است. آبستراكســيون اصطالحي است 
سياسي زماني كه عده اي از نمايندگان براي 
مخالفت با كار روي تصويب يك قانون، مجلس 
را ترك مي كنند تا آن را از لحاظ تعداد اعضا 

از حدنصاب خارج و جلسه را تعطيل كنند.

   آخرين ليگ 
با طرحي كه پرس و رفقا نوشته اند به نظر مي رسد 
ليگ هاي سري آ، ليگ برتر و الليگا آخرين فصل 
تاريخ خود را در شكل عادي و هميشگي تجربه 
مي كنند. ماركا هم گزارش داده كه هيچ برگشتي 
در كار نخواهد بود و 3 باشگاه اسپانيايي از الليگا 
جدا مي شوند. هر 6 باشگاه انگليسي هم از حضور 
در ليگ برتر فصل آينده انصراف رسمي خواهند 
داد. البته 2 باشگاه بزرگ آلماني يعني دورتموند 
و بايرن مونيــخ از حضور در ســوپر ليگ انصراف 
داده اند و باشــگاه هايي مثــل آاس رم، آژاكس و 
پاري ســن  ژرمن هم هنوز برنامه اي براي حضور 
در اين تورنمنت ندارند. با اين حال، بعيد اســت 

كناره گيري آنها خللي در تصميم گردانندگان اين 
صحنه ايجاد كند و سوپرليگ با يا بدون آنها آغاز 
خواهد شد و تيم هاي ديگري جايگزين مي شوند. 
پورتو، ليون و چند تيم ديگر هم در آستانه ورود به 

اين رقابت ها هستند.

   ليگ هاي نيمه كاره
ممكن اســت در 3 ليگ بزرگ ادامــه رقابت ها 
متوقف شود. درصورت لغو رقابت هاي اين فصل 
ليگ برتر، ســري آ و الليگا، يا قهرماني معرفي 
نمي شود يا تيم هاي سوپرليگي از جدول حذف 
خواهند شد. به طور مثال، در الليگا سويا به عنوان 
قهرمان معرفي مي شود و ويارئال و بتيس دوم و 
سوم خواهند شد. ديروز بالفاصله سازمان سري آ 

3تيم سوپرليگي را به سريD فرستاد.

   قهرماني پاري سن ژرمن؟
تا ديروز باشــگاه فرانســوي هنوز به سوپرليگ 
نپيوســته و مثل باشــگاه هاي ديگــر از حضور 
در اتحاديــه اروپا انصراف نــداده بود. درصورت 
قطعي شدن خروج باشگاه ها از يوفا ادامه مسابقات 
ليگ قهرمانان اين فصل هم به مسئله اي بزرگ 
تبديل مي شود . رسانه هاي عربي گزارش داده اند 
كه پاري ســن  ژرمن به عنوان تنها باشگاه وفادار 
حاضر در مرحله نيمه نهايــي )3 تيم ديگر رئال، 
منچسترســيتي و چلســي هســتند( به عنوان 
قهرمان معرفي مي شود و ناصر الخليفي به آرزوي 
ديرينه خود مي رسد. ناصر الخيفي هيچ كدام از 
بازيكنانش را به تيم هاي حاضر در سوپرليگ اروپا 
نخواهد فروخت. البته عصر ديروز خبر رسيد يوفا 
تصميمي براي تعليق مســابقات اين فصل ليگ 

قهرمانان و ليگ اروپا ندارد.

   منابع مالي
در دوران كرونا كه خبري از تماشــاگر نيست و 
بيشتر باشگاه هاي بزرگ در آستانه ورشكستگي 
قراردارند يا متحمل زيان هاي هنگفت شده اند، 
اين يك شــورش تمام عيار عليه فيفــا و يوفا و 
البته خود فوتبال بود. آنهــا مي خواهند رقابتي 
شــبيه NFL و NBA راه اندازي كننــد و به اين 
انتقاد كه جدايــي آنها از ليگ هــاي داخلي به 
باشــگاه هاي متوســط و كوچك ضربه مي زند، 
اهميتي نمي دهنــد. گويا پيشــنهادهاي مالي 

به قدري وسوســه برانگيز اســت كه تهديدهاي 
سياســي هم پاســخگو نيســت. به طور مثال، 
هر باشــگاه صرفا براي حضــور در اين رقابت ها 
400 تا 450 ميليون يــورو دريافت مي كند كه 
نزديك بــه چهار برابر رقم دريافتــي تيم برنده 
ليگ قهرمانان اروپا )120ميليون( است. شنيده 
مي شــود هم اكنون حدود 6ميليارد يورو براي 
اجرايي شدن اين رقابت ها وام دريافت شده است. 
شركت بزرگ جي پي مورگان به عنوان اسپانسر 
اصلي و تامين كننده مالي سوپرليگ انتخاب شد. 
فقط در يك فقره باشگاه يوونتوس پس از اعالم 
خبر ســوپرليگ با 6.70درصد رشــد در سهام 

باشگاه روبه رو شد.

   فرمت مسابقات
بازي ها در دو گروه 10 تيمي برگزار مي شــود و 
مســابقات به صورت دور رفت و برگشــت انجام 
مي شود. 3تيم اول از هر گروه به صورت مستقيم 
صعود مي كنند و تيم هاي چهارم و پنجم هر گروه 
به صورت رفت و برگشت براي تعيين تيم چهارم 
رقابت مي كنند. 8تيــم حاضر در بازي هاي رفت 
و برگشــت همانند ليگ قهرمانان، قهرمان را در 

تك بازي مشخص مي كنند.

   ارزش مادي جام
ارزش كاپ قهرماني سوپرليگ اروپا 25 ميليون 
يوروست. اين يعني 29 برابر گران تر از گران ترين 
كاپ فعلــي دنيــا )بوندس ليگا(. ايــن كاپ با 
15 الماس كمياب آفريقايي تزيين شــده و بدنه 

آن تماما از طال خواهد بود.

   واكنش هاي منفي
برخي مربيان بزرگ با اين ليگ مخالفت كرده اند. 
ديروز يورگن كلــوپ و زين الدين زيدان در يك 
ويدئو كنفرانس مشترك اين مسابقات را محكوم 
كردند. شايعه شــده اخراج ناگهاني مورينيو از 
ســرمربيگري تاتنهام هم به مخالفــت او با اين 
پروژه ربط داشته است. اما باشــگاه تاتنهام اين 
شــايعه را رد كرد. گوارديوال و رونالد كومان هم 
ديگر مربياني هســتند كه به سوپرليگ واكنش 
منفي نشان داده اند و حتي خبر رسيده تهديد به 
استعفا كرده اند. جالب اينكه حتي پاي سياسيون 
هم به ميان كشيده شد و اتحاديه اروپا به همراه 

بوريس جانسون، نخست وزير انگلستان و... عليه 
آن دست به كار شده اند. اتحاديه اروپا گفته براي 
جلوگيري از اجراي اين »پــروژه خودخواهانه« 
به هر راه ممكن مي  رود. جانســون سوپرليگ را 
براي فوتبال مضر دانسته و اعالم كرده از هرگونه 
اقدامي عليه آن حمايت مي كند. فرگوســن هم 
گفت: »بســيار ناراحتم، ســوپرليگ اروپا ظلم 
به فوتبــال و مردم خواهد بود. مــردم فوتبال را 
همينطوري كه هســت دوســت دارند.« توني 
كروس هم گفت: »ما بازيكنان نقش عروسك را 
داريم و هيچ قدرتي براي تصميم گيري نداريم.«  
شايعه شده فلورنتينو پرز و آنيلي در ليست سياه 
اف بي آي هم قرار گرفته اند! رئيس جمهور فرانسه 
-مكرون- هم از خودداري باشگاه هاي اين كشور 
از حضور در ســوپرليگ حمايت و قدرداني كرد. 
از همه عجيب تر بيانيه باشگاه كاديس اسپانيا و 
مخالفت اين باشگاه با سوپرليگ بود، درحالي كه 

نه سر پياز است و نه ته پياز.

   واكنش يوفا و فيفا
يوفا هــم در واكنــش اعالم كرده كــه به زودي 
تغييرات نهايي در ليگ قهرمانان با حضور 36تيم 
اعمال و اعالم مي شود تا تيم ها  بتوانند به درآمد 
بيشتري برسند كه البته اين يك وعده سرخرمن 
اســت و عملي شدن آن به ســال2024 موكول 
شده است. سازمان الليگا، ليگ برتر و فدراسيون 
فوتبال ايتاليــا هم به صف مخالفان پيوســته و 
تهديد كرده اند باشگاه هاي زيرمجموعه خود را 
تحريم مي كنند. فيفا بازيكنان تيم هاي حاضر در 
سوپرليگ را تهديد كرده كه جلوي حضور آنها در 
ليگ هاي داخلي و تيم هاي ملي را خواهد گرفت؛ 
تهديدي كه به نظر نمي آيد هيچ وقت عملي شود. 
يوفا در جلســه ديروز به ليگ هاي زيرمجموعه 
دســتور داد تا تيم هاي ســوپرليگي را به دسته 

پنجم تبعيد كند.

   نقطه ضعف ها
   اين پروژه تنها به ســود باشگاه هاي ثروتمند 
اســت. غيبت آنها در ليگ هــاي داخلي باعث 
فراري دادن اسپانسرها و تماشاگران و شبكه  هاي 

تلويزيوني مي شود. 
   ديگر هيچ اسپانسر يا شبكه يا تماشاگري غير 
از هواداران محلــي حاضر نخواهند شــد بازي 

فوالم- ساوتهمپتون يا ختافه- والنسيا را دنبال 
كنند، چون هر هفته بســته اي ويژه و جذاب از 
بازي هاي مهيج و بزرگ پيش روي آنها قرار دارد.

   فلسفه رقابت از بين مي رود. باشگاه ها صرفا 
حضور دارند و تيم كوچك تــري وجود ندارد كه 

يقه بزرگان را بگيرد و پديده اي رو كند.
   توليد به وقفه مي افتد و بازيكنان بعد از ســه 
چهار سال تمام مي شوند و بازتوليدي وجود ندارد 

مگر از آكادمي همين باشگاه ها.
   فوتبال ملي خدشه دار مي شود و همبستگي و 
پيوستگي مردم در كشورهاي مختلف تحت تأثير 

قرار مي گيرد.
   ورودي و خروجي وجود نــدارد و انگيزه اي 
براي كسب ســهميه يا نيفتادن يا صعود به ليگ 
برتر به وجود نمي آيــد جز مســائل مالي براي 

باشگاه ها.
   ليگ قهرمانان با اين تاريخچه جذاب از بين 
مي رود. جام جهاني هم مثل رقابت هاي فوتبال 
المپيك مي شــود؛ با حضور بازيكنان و مربيان 

درجه دوم و سوم.
   رقابت هــاي يورو در تابســتان بدون حضور 

بيشتر ستارگان بزرگ برگزار مي شود.

   نقطه قوت
   شعار ســوپرليگ اروپا اين اســت؛ »بهترين 

باشگاه ها... بهترين بازيكنان: هر هفته«!
   باشــگاه هاي بــزرگ و پرطرفــدار پولدارتر 
مي شوند. اين يعني رئال مادريد مي تواند امباپه را 
بخرد و بارسلونا مي تواند مسي را راضي به ماندن 
كند. البته برخــي منابع خبر دادند كه مســي 
نمي خواهد در سوپرليگ بازي كند و ممكن است 

به تيمي ديگر خارج از اين ليگ بپيوندد.
   اگر ليگ را 18 تا 20تيمي درنظر بگيريم، هر 
هفتــه 9 يــا 10بــازي جــذاب و بــزرگ به 

فوتبال دوستان ارائه مي شود.
   استراحت تيم ها بيشتر و فرسايش بازيكنان و 
خطر آسيب  ديدگي شــان كمتر مي شود و آنها 
مجبور نيســتند هر فصل بيش از 50بازي انجام 

دهند.
   نژادپرستي كاهش مي يابد و بازيكنان از حضور 
در سرزمين هاي پرريسكي مثل كشورهاي حوزه 
بالكان يا شرق اروپا كه درصد نژادگرايي باالتري 

در فوتبال دارند معاف مي شوند.

فوتبال ايران

پرســپوليس در ايــن فصل 
3هافبــك دفاعــي دارد و 
الجرم يكي از آنها بايد بيرون 
بنشــيند. در اين ميان عمدتا 
انتخــاب يحيــي گل محمدي 
حضور احمد نوراللهي و ميالد سرلك در 
كنار هم بوده و كمال كاميابي نيا اغلب روي نيمكت 
نشسته اســت. او البته در مقطعي به عنوان جانشين 
كنعاني زادگان مصدوم در پست دفاع مياني به ميدان 
رفت و بد هــم كار نكرد. با اين حال بــا بهبودي اين 
بازيكن، كمال هم روي نيمكت برگشــت. در ديدار 
با الريان قطر امــا يحيي تصميم گرفت به ســرلك 
اســتراحت بدهد و كاميابي نيا را از ابتــدا به ميدان 
بفرستد. از قضا كمال شب درخشاني داشت و با گلي 
كه در آغاز نيمه دوم به ثمر رســاند، شيرازه حريف 
قطري را فرو پاشاند. او در انتهاي ديدار هم به عنوان 
بهترين بازيكن زمين انتخاب شــد تــا حقانيتش را 
نشان داده باشد. كاميابي نيا سال هاي پاياني فوتبالش 
را پشت سر مي گذارد و طبعا دلش مي خواهد بيشتر 
بازي كند. زمان حضور در زمين هم معموال شــاهد 
نمايش هاي خوبي از اين بازيكن هســتيم؛ بنابراين 
شــايد ترافيك خط مياني كمال را به سمت جدايي 
سوق بدهد. بايد منتظر ماند و ديد در ادامه چه اتفاقي 
رخ مي دهد؛ آيا به كمال بيشتر از قبل بازي مي رسد 
يا او باز هم از روي نيمكت بايــد كار احمد و ميالد را 

تماشا كند.

نقل قول

لوئيز فيگو، ستاره سابق بارســا و رئال: به اين تورنمنت سوپر 
ليگ مي گويند اما اين تورنمنت هر چيزي است به جز سوپر! اين 
حركتي طماعانه و بي احساس است كه نتيجه اي فاجعه بار براي 
تيم هاي پايه، فوتبال بانوان و تمام جامعه فوتبال خواهد داشت و 
فقط به سود مالكان باشگاه هاست كه سال ها قبل دست از توجه 
كردن به عاليق هوادارانشان برداشتند و يك بي احترامي كامل 

به ورزش فوتبال است.

رودي فولر،  مدير ورزشــي بايرلوركوزن: اين جنايتي در قبال 
فوتبال است. براي باشگاهي كه هوادارانش براي آن مي خوانند 
كه »هرگز تنها گام برنخواهي داشــت« چنين چيزي شرم آور 
اســت. اين حقيقت كه بايرن مونيخ و دورتموند در اين رقابت 

شركت نمي كنند، نشان مي دهد كه آنها جربزه دارند.

باكاري سانيا،  ستاره سابق ســيتي و آرسنال: فكر نكنم ديگر 
فوتبال تماشــا كنم؛ چون فوتبالي كه من مي شناســم، چيز 

ديگري است.

کودتا علیه فوتبال
غول های فوتبال در اروپا با سوپرليگ اعالم حكومت مستقل كردند

3بازي،3گل

از هفته ها قبل كــه مهدي طارمي ارزش هايش را نشــان داد و 
به تركيب اصلي پورتو رســيد، ديگر نديده بوديم اين بازيكن از 
ارنج اصلي خارج شود. شدت اعتقاد كونسيسائو، سرمربي پورتو 
به اســتفاده از طارمي در حدي بود كه گاهي رسانه هاي ايراني 
توصيه مي كردند او به مهدي استراحت بدهد، اما باز هم چنين 
اتفاقي نمي افتاد! با اين حال طارمي بعد از گلزني در بازي رفت با 
يوونتوس وارد يك بازه 900دقيقه اي گل نزدن شد. در اين بين 
داستان اخراج او در مسابقه برگشت برابر يووه هم پيش آمد كه 
وضعيت اين بازيكن را خراب تر كرد. به تدريج رسانه هاي پرتغالي 
روي اين موضوع حساس شدند و انتقادها از مهدي اوج گرفت؛ 
مخصوصا كه او حتي در پرســپوليس هم چنين قحطي گلي را 

تجربه نكرده بود.
همه اينها كار را رساند به جايي كه طارمي در بازي توندال در ليگ 
پرتغال به طور ناگهاني از تركيب خارج شد. ابتدا نيمكت نشيني 
اين بازيكن به نزديك بودن ديدار برگشــت با چلسي ربط داده 
شد، اما آن زمان كسي نمي دانست كه قرار است در ديدار با تيم 
انگليسي هم طارمي روي نيمكت بنشيند. در نهايت اما شوك 
كونسيســائو به مهاجم ايراني اش جواب داد. طارمي در همان 
ديدار برابر توندال به عنوان بازيكن ذخيــره به ميدان آمد و گل 
زد، بعد هم عين همين داستان در ديدار با چلسي رخ داد. پس 

از آن قيچي برگردان زيبــا، طارمي جايگاهش در تركيب اصلي 
را پس گرفت و يكشنبه شــب در ديدار با ناسيونال، سومين گل 
پياپي اش را زد؛ يك گل ارزشمند 3امتيازي كه پورتو را در كورس 
قهرماني نگه داشت. هم اكنون اين تيم با 6امتياز اختالف نسبت 
به اسپورتينگ ليســبون روي پله دوم قرار دارد و اين در حالي 
است كه 7هفته به پايان فصل باقي مانده است. در مجموع تدبير 
كونسيسائو جواب داد. ترفند سرمربي پورتو براي احياي طارمي، 

احتماال همان »چوب معلم« خودمان است!

شوك نيمكت نشيني طارمي را برگرداند

شب كاميابي كمال
جاي من روي نيمكت نيست

هانسي فليك، سرمربي بايرن: ســوپرليگ اروپا؟ االن درگير 
مسائل ديگري هستم. جزئيات سوپرليگ را نمي دانم اما فقط 
مي توانم پشت باشگاه بايرن مونيخ و دورتموند باشم. سوپرليگ 

براي فوتبال خوب نيست.

الكساندر چفرين،  رئيس يوفا: هرگز كسي را مثل آنيلي نديده ام 
كه بارها و بارها دروغ بگويــد و روي دروغش تأكيد كند. عصر 
شــنبه با آنيلي صحبت كردم اما او گفت همه حرف ها درباره 
تشكيل سوپرليگ اروپا دروغ اســت. شخصيت آنيلي جعلي 
است و از او نااميد شده ام. هرچه زودتر ما بايد تيم هاي خواهان 
حضور در ســوپر ليگ اروپايي را از ليگ قهرمانان اروپا حذف 
كنيم. ايده سوپرليگ از چند سال پيش برنامه ريزي شده و هيچ 
 ارتباطي با ويروس كرونا ندارد. اين مسابقات توسط افرادي نظير 
فلورنتينو پرز و آندره آ آنيلي برنامه ريزي شــده اســت. آنها 
مي توانستند قبل از تصميم گيري با ما صحبت كنند. اين اتفاق 
به حرص و طمــع برخي افراد برمي گردد. مــا مي توانيم بدون 
اين باشــگاه ها نيز ليگ قهرمانان اروپا را برگزار كنيم. در اروپا 
تيم هاي بســيار زيادي وجود دارند كه اتفاقًا بسيار خوب هم 
هستند. ليگ قهرمانان با آنها يا بدون آنها برگزار خواهد شد. 
هرچه زودتر و بعد از بررسي اين شــرايط بايد تيم هاي حاضر 
در ســوپرليگ اروپايي را از ليگ قهرمانان حذف كنيم. تمام 
بازيكناني كه در رقابت هاي سوپرليگ اروپايي به ميدان بروند، 
نمي توانند با تيم هاي ملي خود در مسابقات حضور پيدا كنند. 
همه فدراسيون ها نيز با اين تصميم موافق هستند. 90درصد پول 
يوفا به همه تيم ها برمي گردد نه فقط باشگاه هاي بزرگ. يوفا فقط 
براي پول گام بر نمي دارد و به دنبال توسعه است اما سوپرليگ 
چنين هدفي ندارد و فقط يك تجارت اســت. فقط به جيب ها 
بســتگي دارد و با ارزش هاي مربوط به همبستگي مغاير است. 
ما يك ليگ قهرمانان جذاب و مدرن را برنامه ريزي كرده ايم كه 
همه مي توانند در آن شركت كرده و براي برنده شدن تالش كنند.

آندر هــررا،  هافبك پاری ســن ژرمن: من عاشــق فوتبال، 
هوادارانش و رويای رقابت كردن تيم محبوبم مقابل بزرگ ترين 
رقبا شدم. در سوپر ليگ اروپا، اين روياها ديگر معنی نخواهند 

داشت.

لوكاس پودولسكي،  ستاره سابق تيم ملي آلمان: اين توهيني 
به ايمان و اعتقاد اســت. فوتبال يعني شادي، آزادي و عشق. 
فوتبال متعلق به هواداران در همه جاي دنياســت. اين پروژه 
منزجركننده و غيرمنصفانه است. متأسفم كه چند باشگاهي 
كه براي شــان بازي كرده ام جزو مؤسسان سوپرليگ هستند. 

سوپرليگ را متوقف كنيد.
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بچه فرشته

وقتي كه شيميدر فصل را با سومي باشگاه ها به پايان رساند آغاز 
دوباره ارســان كاظمي بود. ملي پوش بسكتبال بعد از 2 سال و 
قبل از پنجره سوم كاپ آســيا به تيم ملي دعوت شد. ارسان در 
بازي هاي نيمه نهايي بسكتبال باشــگاه ها چهره تأثيرگذار تيم 
شــيميدر در كنار 2 بازيكن خارجي اين تيم بود. اوج بازي هاي 
ملي پوش اصفهاني در دومين و سومين بازي با شهرداري گرگان 
به نمايش درآمد و سپس در بازي رده بندي مقابل نفت همه كار 
كرد؛ 33امتياز، 22ريباند و كارايي 50.به اين ترتيب ارسان براي 
ورود به مســير المپيك 2021توكيو اعام آمادگي كرده است. 
بازيكني با تمركز باال، قدرت ريباند و فضاســازي مناسب براي 

هم تيمي ها؛ او يكي از برترين هاي امسال بود.

داوران بسكتبال از كميته داوران فدراسيون بسكتبال گايه دارند 
كه چرا عدالت را برقرار نمي كند. بازي هاي نيمه نهايي بين چند 
نفر داور تقسيم شد اما ساير نفرات ازجمله داوران اليت و ملي از 
سوت زدن در بازي هاي حساس بي نصيب ماندند. مسئول كميته 
داوران گفته فدراسيون بســكتبال با داوران مشكلي ندارد اما 
مسكوت گذاشتن خبر محمد دوست غير از اين را ثابت مي كند. 
حدود 10روز پيش دوست از سوي فيبا به عنوان نماينده رسمي 
فيبا براي مسابقات مهارت هاي فردي در ايران برگزيده شد اما 
فدراسيون اين خبر را رسانه اي نكرد. داوران ديگري هم هستند 
كه در گفت و گوهاي خود از تبعيض هاي موجود در كميته داوران 
پرده برداشته اند ازجمله صادق قنبري كه گفته داوري نمي كند.

صمد نيكخواه بهرامي بازي هــاي نيمه نهايي مقابل نفت آبادان 
را تحت الشــعاع قدرت بازي خود درآورد كه بخشــي از وظايف 
ستاره هاي تيم ها در ميدان هاي بزرگ است. او يك بار هم توسط 
داور از بازي اخراج شد اما با اين حال باز هم بيشتر عاقه مندان به 
بسكتبال يا طرفداران نفت از نفوذ او روي داوري ها حرف مي زنند. 
بازي صمد از ميدان مسابقه با نفت به صفحات مجازي كشيد آن 
هم با نگاهي به فاصله طبقاتي! در برخي نوشتارها به تأثير سوت ها 
با تفاوت گذاري بين »بچه فرشته« بودن )محل سكونت صمد( با 
»بچه جنوب شهر« اشاره شد كه آدم را ياد آرزوهاي بزرگ چارلز 
ديكنز مي انداخت! البته بچه جنوب شهر با قراردادهاي خوب نبايد 

از فضيلت يكطرفه فرودستان جامعه برخوردار شود.

مثل گم شدن ديباال پشت مسي
  كامران قاسمپور كه در مسابقه هاي قهرماني آسيا مجبور شد به خاطر حسن يزداني

 يك وزن باالتر  مبارزه كند، همه حريفانش را شكست داد بدون اينكه امتيازي از دست بدهد

زيرحلقه

راه ارسالن

در مسابقه هاي قهرماني آسيا كه پريشب در قزاقستان به 
پايان رسيد، قاسمپور مجبور شد به يك وزن باالتر برود. او 
در 92كيلوگرم كه وزني غيرالمپيكي است، همه رقبايش را با 
امتياز عالي شكست داد بدون اينكه حتي يك امتياز از دست 
بدهد. مدالي كه در پايان مسابقات بر گردن كامران قاسمپور 
انداختند، كمترين پاداش براي پسري است كه مثل المپيك 
گذشته و مثل مسابقه هاي قهرماني جهان، در المپيك توكيو 
هم جايش خالي خواهد بود.شايد بشود قاسمپور را با پائولو 
ديباال، ستاره آرژانتيني تيم فوتبال يوونتوس مقايسه كرد. 
ديباال در بهترين روزهايش هم جايي در تركيب اصلي تيم 
ملي كشورش نداشت، چون كسي نمي توانست تصور كند 

كه سوپراستاري به نام ليونل مسي روي نيمكت بنشيند.

  قهرماني قابل  پيش بيني
در پايان مســابقات قهرماني آســيا آزادكاران عملكرد 
قابل قبولي داشتند و با كســب 3مدال طال، 3نقره و 2برنز 
توانستند قهرمان آسيا شوند. علي شعباني، كامران قاسمپور 
و حســن يزداني طاليي هاي تيم ايــران بودند و مصطفي 
حسين خاني، عليرضا سرلك و علي سوادكوهي به مدال نقره 
رسيدند. امين طاهري و مرتضي قياسي با پيروزي در ديدار 
رده بندي مدال برنز آسيا را كسب كردند. مجيد داستان در 
وزن 61كيلوگرم و امير حسين حسيني با شكست در كشتي 

اول از دور مسابقات كنار رفتند.

  از توفان جويباري ها تا ضربه فني شدن طاهري 
 در روز پاياني مســابقات قهرماني آسيا ايران 3فيناليست 
داشت كه اقتدار كشتي ايران در آســيا را نشان مي داد. 
مصطفي حســين خاني در وزن ۷۴ كيلوگــرم در فينال با 
شكســت در مقابل كايپانوف از قزاقســتان با نتيجه6 بر 
2به مدال نقره رسيد. حســن يزداني در 86كيلوگرم طبق 
انتظارات بدون اينكه امتيازي از دست بدهد، تمام حريفانش 
را با امتياز عالي شكســت داد و روي سكوي نخست آسيا 
ايستاد. كامران قاسمپور راه يزداني را رفت و توفاني ظاهر 
شــد. او كه از 86كيلوگرم به وزن 92كيلوگرم آمده، بدون 
اينكه امتيازي از دست بدهد تمام حريفانش را با امتياز 10بر 
صفر شكست داد و به مدال طالي قهرماني آسيا رسيد. در 
وزن 12۵كيلوگرم امين طاهري با اشتباه خودش درحالي كه 
6امتياز پيش بود، با فن تندر به پل رفت و ضربه فني شــد. 
او با پيروزي در ديدار رده بندي، به مدال برنز رسيد. مجيد 
داستان در 61كيلوگرم سومين كشــتي  گير ايران بود كه 
در مقابل كشــتي گيران هندي شكست خورد! داستان در 
همان دور اول در مقابل راويندر از هند مغلوب شد و از دور 

مسابقات كنار رفت.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

يكي از جدي ترين رقباي حسن يزداني، نابغه كشتي جهان، نزديك به 2سال بعد از 
او، چند خيابان آن طرف تر به دنيا آمده است. نامش كامران قاسمپور است و دست 
سرنوشت او را هم وزن يزداني قرار داده است. هر اندازه يزداني سرشناس است و 
آوازه اش در آسيا و دنيا پيچيده، قاسمپور كمتر شناخته  شده، درحالي كه بسياري 

ازجمله خود حسن يزداني معتقدند او سزاوار موفقيت هاي بزرگ تر است. يزداني 
و قاسمپور در سال هاي اخير چندبار براي رسيدن به دوبنده تيم ملي با هم كشتي 
گرفته اند و هر بار يزداني حريفش را شكست داده اما نه به راحتي پيروز شدن مقابل 

رقباي خارجي اش.
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افقي:
1- روكش- پيروي كردن- 

از حبوبات
2- از آثــار ارزنده ماهادي 

سبزواري
3- بنيانگذاري- نوعي قايق- 

زياده گو
4- واحــد اندازه گيري توان 
الكتريكــي- بتــي در عصر 

جاهليت- سوغات شيراز
5- پايتخت ايتاليا- پارساي 
ديرنشين- اسب خسروپرويز
6- صاحب ارژنگ- مجموعه 

نما هاي فيلم- تلخ
7- كبوتر دشتي- مجموعه 
جزايري در شمال اقيانوس 

اطلس- صليب
8- سياســتمدار- شمشير 

عرب- بنا شده
9- قوم ساكن شمال ايران- 
كوهي در تركيه- فريبكاري

10- تكرار حرفي- فاش شده- 
نام سابق شهرضا

11- وسايل- روييدن- زمينه
12- عنواني براي ملكه هاي 
روسيه- پرسش- فرزندزاده

13- ورزش رزمــي چيني- 
پرخــاش- از پيامبــران 

بني اسرائيل
14- داســتاني از هانــس 
كريستين آندرسن، نويسنده 

دانماركي
15- گرو گذاشتن- خارپشت 

استراليايي- خدمتكار زن
  

عمودي:
1- توليد محصول از گياهان 
زراعي و باغــي- بازيگر مرد 
فيلم وسترن ماجراي نيمروز
2- بســتگان- گذرگاه- در 

كبد توليد مي شود
3- همبســتگي- راغــب- 

نوراني و فروزان
4- باالپــوش بلنــد مردان 
قديــم- مجموعه شــعري 
از زنده ياد مهرداد اوســتا- 

خداحافظي
5- از خلفاي راشدين- اهل 

ساري- نشانه مفعول
6- من و شما- توپ و تشر- 

خيال پرداز و احساساتي
7- اسيــــــد نيتريــك- 
پيام آوري- زندان مســعود 

سعدسلمان
8- ميان تهي- زن گندمگون- 

محكم
9- موطايي- شكفته شده- 

سخت
10- پايتخت تركمنستان- 
تكيه بر... و دانش در طريقت 

كافري است- حرف ربط
11- ماهــي كنســروي- 

فيلمي ســاخته آلفرد هيچكاك- 
شاگرد مغازه

12- وســيله اي براي اندازه گيري 
قطر اجسام - عفو- چارقد

13- سرشار- بر هر درد بي درمان 
دوا است- گاز نجيب سبك

14- از ماهواره هايي كه ايران به فضا 
فرستاد- آبگونه- پي درپي بودن

15- اوضــاع آشــفته و بي نظم- 
شومينه

 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 | 3909
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  جانباز نابينايي كه در زندان بوشهر است
فردي آبرومند كــه از جانبازان جنــگ تحميلي و از هر دو چشــم 
نابيناست مدت هشت سال است كه به دليل بدهي در زندان مركزي 
بوشهر زنداني است و توان پرداخت بدهي خود را ندارد. در اين مدت 
كمك هايي جمع آوري شد ولي براي آزادي اين فرد كفايت نكرد. لطفا 

مردم و مسئوالن به داد اين بنده خدا برسند.
اسماعيل پور از بوشهر

  اليحه جواني جمعيت نبايد به قيمت بيماري جامعه تمام شود
اليحه جواني جمعيــت كه در آن قانون ســال84 را ملغي مي كند و 
درصورت معيوب بودن جنين، چندنفر بايد درخصوص سقط يا حفظ 
آن نظر بدهند، كارشناســي نشده اســت. درصورت تصويب چنين 
اليحه اي، خطر بزرگي سالمت آينده ايران را تهديد مي كند چرا كه 
ممكن اســت تعداد فرزندان دچار بيمارهاي العالج افزايش يابد. آيا 
تصويب كنندگان اين اليحه دانش اين كار را دارند؟ آيا جز دانشمندان 
طب و پزشكي و ژنتيك، كسي شايســته نظردادن در اين خصوص 
است؟ اين اليحه درصورت تصويب قانون جواني جمعيت نيست بلكه 

بيماري جمعيت است.
نبيان از تهران

  تكليف زمين هاي واقع در طرح هادي جاسب مشخص شود
25سال قبل در روستاي جاسب تعدادي از افراد اقدام به خريد زمين 
كردند كه از همان زمان اعالم شد اين زمين ها در طرح هادي قرار دارد 
اما با گذشت بيش از دودهه تكليف زمين ها مشخص نشد. در اين مدت 
هر فرد صاحب زميني كه قصد ساخت وساز در زمينش را داشت اعالم 
شد به دليل واقع بودن زمين ها در طرح، امكانش نيست و از سوی ديگر 
تكليف اين زمين ها نيز مشخص نمي شــد. به تازگي شنيده شده كه 
زمين هاي معادل طرح  هادي روستاي جاسب در اختيار بنياد مسكن 
شهرستان دليجان استان مركزي قرار گرفته تا به صاحبان اين زمين ها 
داده شود اما آنها هم از تعيين تكليف امتناع مي كنند. چند سال بايد 

برای در اختيارگرفتن زمين خودمان انتظار بكشيم.
نوري از جاسب دليجان

  تامين برق و آب شهرك صنعتي شمس آباد نيمه كاره ماند
نبودن برق و آب مشكل جدي شــهرك صنعتي شمس آباد است كه 
سال هاســت براي حل آن اقدامي درخور نشــده است. به عنوان يك 
توليد كننده مي توانم بگويم در اين شهرك گير افتاده ام. عمليات انتقال 
آب كه از سال92 شروع شده بود ســال94 يكباره رها شد و عمليات 
ساخت پست برق نيز تا سال94 ادامه داشت ولي به دليل كمبود بودجه 

رها شد. آيا اينگونه از توليد كننده حمايت مي كنند؟
مظاهري از تهران

  تبليغات صداوسيما متناسب با حال جامعه نيست
متأســفانه پيام هاي بازرگاني صداوســيما در شــرايط فعلي بسيار 
نامتناسب است. در شرايطي كه همه مردم تحت فشار اقتصادي بسيار 
قرار دارند چگونه صداوسيما مدام براي تبليغ حتي يك سس، كلي غذا 

و خوراكي به تصوير مي كشد؟ اين روند را متوقف كنند.
بلغار از تهران 

  آلودگي كارخانه كنسانتره در 1.5كيلومتري شهر بلورد سيرجان
چرا به كارخانه اي كه آاليندگي دارد در باالدست بسياري از قنات هاي 
بلورد، مجوز فعاليت داده اند. اكنون مدت هاست كارخانه سنگ شكن 
و ماسه شويي در باالدســت قنات هاي بلورد آغاز به فعاليت كرده كه 
باعث مشــكالتي براي قنات ها و به دنبال آن باغات و كشاورزي هاي 
پايين دست اين كارخانه شــده اســت. اصال چه توجيه اقتصادي و 

زيست محيطي براي صدور چنين مجوزي وجود دارد.
اسمايي از بلورد سيرجان 

  زحمات كادر درمان به درستي منعكس نمي شود
حدود دوسال است كه كادر درمان شــب و روز ندارند و با كمترين ها 
كنار مي آيند. برخي از همكاران به دليل فشــار كار اســتعفا كرده و 
خانه نشين شده اند، آنهايي هم كه هستند حقوق و مزاياي درست و 
كافي نمي گيرند. بيش از 250نفر از بهترين ها را به دل خاك سپرده ايم. 

چه زماني مسئوالن از اين قشر حمايت خواهند كرد.
پرستار خسته از تهران

  افزايش قيمت بيمه شخص ثالث بي رويه است 
همزمان بــا افزايش نرخ ديه، رقم بيمه شــخص ثالــت هم افزايش 
 داشته است كه اين افزايش، بي رويه است و جا دارد مسئوالن در آن

تجديد نظري كنند.
كاسبي از سنندج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

پدر و پسر، سازنده كليپ 
سيلي به يك روحاني

پشت پرده انتشار كليپي كه از سيلي زدن به 
يك روحاني حكايت داشت، پدر و پسري بودند 
كه بــراي اينكه موفق به گرفتــن پناهندگي 

شوند، اين كليپ را ساخته بودند.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش كليپي 
در شــبكه هاي اجتماعي منتشر شــد كه از 
ســيلي زدن به يك روحاني حكايت داشت. 
كليپ جواني را نشــان مي داد كه سد راه يك 
روحاني شده و پس از اعتراضي كوتاه به او، اقدام 
به ســيلي زدن به وي مي كند و اينطور روايت 
شده بود كه اين اتفاق در بندركياشهر از توابع 

شهرستان آستانه اشرفيه رخ داده است.
در همان روز نخســت انتشــار اين كليپ بود 
كه مسئوالن محلي كياشهر اعالم كردند كه 
چنين اتفاقي در شهر آنها رخ نداده و از سوي 
ديگر بررسي دقيق نشــان مي داد كه كليپ 

ساختگي است.
در ادامــه و وقتي مشــخص شــد كه محل 
فيلمبرداري در تهران است، تيمي از مأموران 
پليس فتا پايتخت براي شناسايي و دستگيري 
ســازندگان اين فيلم آغاز شــد. مأموران در 
بررسي هاي تخصصي اطمينان يافتند كه فردي 
كه لباس روحانيت به تن كــرده و همچنين 
كسي كه به او ســيلي مي زند، هر دو در حال 
نقش بازي كردن هستند. از سوي ديگر معلوم 
شــد كه كليپ بعدازظهر جمعــه در منطقه 
پاسداران، فيلمبرداري شده و درحالي كه هيچ 
سرنخي از ســازندگان كليپ نبود، مأموران با 
شناســايي 10نقطه در پايتخت كه احتمال 
مي رفت سازندگان فيلم جعلي در آنجا هستند، 

راهي چندين عمليات شدند.
صبح يكشنبه، 4نفر از افرادي كه در انتشار و 
بازنشر كليپ در فضاي مجازي نقش داشتند 
در منطقه پاســداران دستگير شــدند و در 
تحقيق از آنها معلوم شــد كه بازيگران اصلي 
كليپ جنجالي مردي حدودا 50ساله و پسر 

22ساله اش هستند.
با شناسايي مخفيگاه متهمان، درحالي كه آنها 
خودشــان را آماده مي كردند از تهران راهي 
مرزهاي غربي كشور شده و سپس از ايران فرار 
كنند، در يك عمليات ضربتي دســتگير و به 

پليس فتا منتقل شدند.
با دستگيري متهمان معلوم شد كه پدر همان 
فردي بوده كه نقش روحاني را بازي و پسرش 
نيز كســي بوده كه نقش فرد ســيلي زننده 
به صورت وي را ايفا كرده اســت. هر دو متهم 
در بازجويي به ساخت اين كليپ جعلي و انتشار 
آن در شبكه هاي اجتماعي اعتراف كردند و در 
اين ميان مرد ميانسال مدعي شد كه از ساخت 

اين فيلم به شدت پشيمان است.
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران با 
اشاره به اينكه متهمان اعتراف كرده اند كه قصد 
داشته اند با انتشار اين كليپ پناهندگي گرفته 
و از كشور خارج شوند، گفت: اين افراد پس از 

دستگيري به مراجع قضايي معرفي شدند.

مرگ راننده در آتش سوزي پرايد 
راننده پرايد وقتي كه خودرواش دچار آتش ســوزي شد به دليل قفل شدن كمربند ايمني 
نتوانست خارج شود و اين به قيمت جانش تمام شد. به گزارش همشهري، اين حادثه شامگاه 
28فروردين در محور لواسانات- طالئيه در شمال شرق تهران اتفاق افتاد. اين خودرو در حال 
حركت بود كه دچار آتش سوزي شد. اين حادثه آنقدر ناگهاني بود كه راننده مجال خروج از 
خودرو را پيدا نكرد و در ميان شعله هاي آتش جانش را از دست داد. سرهنگ نوراله خادم، 
رئيس پليس راه تهران در اين باره گفت: در بررسي هاي اوليه مشخص شد خودرو به علت 
نقص فني دچار آتش سوزي شده و شدت آتش   به حدی بوده كه راننده قادر به خارج شدن از 
آن نشده است. وي با اشاره به اينكه خودروي پرايد فقط يك سرنشين داشته گفت: متأسفانه 
راننده كه به علت قفل شدن كمربند، دچار سوختگي شديد شده بود، در صحنه حادثه جان 

خود را از دست داد و علت اصلي اين حادثه از سوي كارشناسان در دست بررسي است.

دستگيري قاتل مأمور پليس ، 12سال پس از جنايت
اشرار مسلح كه 12سال قبل در جريان 

درگيري با مأمــوران پليس در كرمان داخلي
يكي از آنها را به شهادت رسانده بودند 

پس از سال ها فرار سرانجام دستگير شدند.
بــه گــزارش همشــهري، اواخــر مرداد ماه ســال 
1388ماموران پاسگاه خبرآباد شهرستان سيرجان 
كه متوجه تردد شبانه قاچاقچيان مسلح مواد مخدر در 
حاشيه روستاي چاه بهرام شده بودند تالش كردند راه 
آنها را سد كنند. قرار بود اين محموله سنگين از استان 
كرمان به سوي استان فارس منتقل شود. در جريان 
اين عمليات قاچاقچيان شروع به تيراندازي كردند و 

با مأموران درگير شدند. مقاومت مأموران باعث شد 
قاچاقچيان در انتقال محموله مواد مخدر ناكام بمانند 
و آن را به آتش بكشند. در جريان اين درگيري شبانه 
يكي از مأموران به نام عليرضا كوركي نژاد هدف گلوله 

قرار گرفت و به شهادت رسيد.
اشرار مســلح گمان مي كردند با آتش زدن محموله 
مواد مخدر هيچ ردي از خود به جا نگذاشته اند، اما از 
همان زمان تحقيقات براي دستگيري آنها آغاز شد. 
در اين مدت مأموران پليس آگاهي سيرجان در چند 
مرحله موفق شدند 7نفر از رابطان و افرادي كه به اشرار 
پناه داده بودند را در استان هاي فارس، بوشهر، تهران و 

هرمزگان دستگير كنند. سرانجام با گذشت 12سال از 
اين جنايت 2متهم فراري در يكي از استان هاي شرقي 

كشور دستگير شدند.
ســردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي اســتان 
كرمان با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: اين دو متهم 
به جنايتي كه سال ها قبل مرتكب شده بودند اعتراف 
كردند. شواهد نشان مي دهد آنها همراه با 7متهم ديگر 
در قالب يك باند بزرگ قاچــاق مواد مخدر در حوزه 
استان هاي كرمان، فارس، بوشهر، تهران و هرمزگان 
فعاليت گسترده اي داشــته اند كه تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.

مرد همسايه كه به اتهام قتل زن گمشده 
بازداشت شده و اصرار بر بي گناهي داشت پيگيري

سرانجام قفل ســكوت را شكســت و راز 
جنايت را آشكار كرد.

به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي به اداره پليس 
رفت و خبر از ناپديد شدن همســرش به نام ميترا داد. او 
مدعي بود كه موبايل همسرش خاموش است و هيچ كس 
از وي خبر نــدارد و اين در حالي بود كــه چند روز بعد از 
ناپديد شدن زن جوان، جســد وي در بيابان هاي اطراف 
آبيك قزوين پيدا شد. دور گردن زن سيم و طناب پيچيده 
و به نظر مي رســيد با استفاده از آن خفه شــده و به قتل 

رسيده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شــد كه ميترا آخرين بار با 
مردي كه در همسايگي شــان زندگي مي كند ديده شده 
است. وي بازداشت شد اما در بازجويي ها ادعاي عجيبي 
مطرح كرد. او گفت: روز حادثه ميترا براي گرفتن عكس 
از مبل هاي من كه براي فروش گذاشته بودم به آپارتمانم 
آمد اما ناگهان حالش بد شد و روي زمين افتاد. وقتي ديدم 
نفس نمي كشد از ترسم پتويي دور جسد پيچيدم و آن را با 
ماشين به بيابان هاي حوالي آبيك برده و همانجا رها كردم. 
گرچه او مدعي بود بيگناه است اما به دليل ادعاي عجيبش 

بازداشت شد تا اينكه ديروز راز جنايت را فاش كرد.

من قاتلم
» در يك لحظه تصميم به قتل ميترا گرفتم و حاال به شدت 
پشيمانم«. مرد بازداشت شده در تازه ترين بازجويي ها راز 
قتل زن جوان را فاش كرد و با اعتراف به قتل او گفت:ميترا 
در همســايگي ما زندگي مي كرد و روزحادثه اتفاقي او را 
در كوچه ديدم. به او گفتم قصد فروش مبل هايم را دارم و 
خواستم كه به خانه ام بيايد و عكس مبل هايم را بگيرد تا 
برايش مشتري خوب پيدا كند. وي ادامه داد: ميترا وقتي 
قدم در آپارتمانم گذاشت و مشــغول عكس برداري شد 
ناگهان وسوسه هاي شــيطاني به سراغم آمد. به سمت او 
هجوم بردم اما زن جوان مقاومت كرد. با هم درگير شديم 
و چون ميترا شروع كرد به داد و فرياد راه انداختن از ترسم 
او را خفه كردم تا مبادا همسايه ها صداي فريادهاي ميترا 
را بشنوند و آبرويم برود.پس از قتل جسد را در بيابان هاي 
قزوين حوالي آبيك رها كردم و حاال به شدت عذاب وجدان 

دارم و پشيمانم.
متهم پس از اقرار به جنايت با دستور قاضي عظيم سهرابي 
بازپرس دادسراي جنايي تهران در اختيار مأموران اداره 

دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

دعواي مرد گلفروش با سرنشــينان 
خودروي پژو بر سر چند گلدان پايان جنايي

هولناكي داشــت و با قتــل 3جوان 
پژوسوار همراه شد.

به گزارش همشــهري، ســاعت 22:30يكشنبه، 
مأموران كالنتري 106نامجــو در جريان درگيري 
خونين ميــان چند جوان در خيابان ســبالن قرار 
گرفتند و راهي آنجا شدند. بررســي ها حكايت از 
اين داشت كه 3مرد جوان در اين درگيري به شدت 
زخمي شــده اند كه با حضور اورژانس براي درمان 
به بيمارســتان انتقال يافتند. به گفته شاهدان، هر 
سه مجروح سوار بر يك خودروي پژو بودند و با دو 
مردي كه با خودروي نيسان گل و گياه مي فروختند 

درگير شده بودند.
شاهدان مي گفتند سرنشينان پژو كه در اين حادثه 
با ضربات چاقو زخمي شده بودند پس از درگيري با 
دو مرد گلفروش زخمي شده و روي زمين افتادند 
و مردان گلفروش نيز به ســرعت سوار بر خودروي 
نيسان شده و فرار كردند. با اين حال گشت پليس كه 

در آن محدوده حضور داشت موفق شد راننده نيسان 
را در همان حوالي دستگير كند، اما مرد ديگر موفق 

به فرار شده بود.

گزارش جنايت
دقايقي پس از دستگيري يكي از عامالن درگيري 
از بيمارستان خبر رسيد كه هر سه جوان زخمي با 
وجود تالش پزشكان، جان خود را از دست داده اند. 
در اين شرايط گزارش قتل هولناك اين سه جوان به 
قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم 
شد و او دستور انتقال اجســاد به پزشكي قانوني را 
صادر كرد. در ادامه تحقيقات هويت هر سه مقتول 
شناسايي شد و حاال نوبت به تحقيق از متهم دستگير 
شده بود. ميالد راننده نيسان اما مدعي بود كه در اين 
درگيري نقشي نداشته و مقتوالن با ضربات چاقوي 
احمد، دوست گلفروشش كه حاال فراري شده، كشته 
شــده اند. با اعترافات ميالد، بازپرس جنايي براي 
او قرار بازداشــت صادركرد و تحقيقات كارآگاهان 

جنايي براي دستگيري همدستش ادامه دارد.

پليس در تعقيب مرد گلفروشي است كه 
جنايت هولناكي را در خيابان سبالن رقم زد

آتش سوزي در يك كارگاه توليد مبل در شرق تهران  
فاجعه به بار آورد،  جــان 6زن و مرد را گرفت و موجب 

مصدوميت 5نفر ديگر شد.
به گزارش همشــهري، اين كارگاه توليد فوم مبل كه 
در روستاي كرشــت پرديس واقع شده است ساعت 
11ظهر ديروز بنا به داليل نامعلومي دچار آتش سوزي 
شد. آتش ســوزي در حال گســترش بود و هرلحظه 
بخش هاي بيشتري از كارگاه را در كام خود مي كشيد. 
اين حادثه در حالي رخ داد كه چندين نفر از كارگران 
در آنجا حضور داشتند و به دنبال راهي براي نجات خود 
بودند. شرايط هر لحظه سخت تر مي شد. كارگران كه 
چند نفر از آنها زن بودند درون سوله گرفتار شده بودند 

و راه فرارشان بسته بود.

دقايقي از اين حادثه مي گذشت كه آتش نشانان از يك 
سو و امدادگران اورژانس از سوي ديگر خود را به محل 
حادثه رساندند. آتش نشانان همزمان با خاموش كردن 
شعله هاي آتش تالش كردند افرادي را كه درون سوله 
گرفتار شده بودند نجات دهند. وجود مواد قابل اشتعال 
در كارگاه مهار آتش ســوزي را سخت كرده بود با اين 
حال تالش ها ادامــه پيدا كرد تا اينكه آتش نشــانان 
سرانجام توانستند وارد آنجا شــوند. آنها در كارگاه با 
صحنه اي باورنكردني مواجه شــدند. 6نفر از كارگران 
جان خود را از دســت داده بودند و چند نفر ديگر نيز 
مصدوم بودند و نياز به كمك داشتند. در اين شرايط بود 
كه مصدومان نجات يافته و توسط امدادگران اورژانس 

به مراكز درماني انتقال يافتند.

جزئيات حادثه به روايت اورژانس
در همين حال پيمان صابريان، رئيس مركز اورژانس 
تهران جزئيات بيشتري از اين حادثه مرگبار را شرح 
داد و گفت: ســاعت 11:03دقيقه وقــوع حريق در 
كارگاه مبل ســازي  به ســامانه 115 مركز اورژانس 
تهران اطالع داده شد كه بالفاصله پس از آن 5 دستگاه 
آمبوالنس، يك دســتگاه موتورالنس، يك دستگاه 
اتوبــوس آمبوالنس و يــك بالگرد هوايــي به محل 

اعزام شدند.
وي ادامــه داد: 9نفر در اين محــل كار مي كردند كه 
متأسفانه 6نفر از آنها به دليل ترس از حريق داخل سوله 
فرار كردند و راه فرارشان بســته شد وهر 6نفر شامل 
3زن و 3مرد كه بين 20تا45سال داشتند جان خود 

را از دست دادند.
صابريان درخصوص نجات يافتگان حادثه گفت: در اين 
حادثه 5نفر در خارج از ســوله دچار مصدوميت شده 
بودند كه 3نفر توسط همكاران اورژانس در محل درمان 
شدند. يك نفر هم به علت شدت جراحات با اورژانس 

هوايي به تهران اعزام شــد و نفر پنجم نيز با 20درصد 
سوختگي توسط آمبوالنس به بيمارستان انتقال يافت.

براســاس اين گزارش پيكرهاي قربانيان به پزشكي 
قانوني منتقل و تحقيقات براي روشن شدن علت اصلي 

حادثه آغاز شده است.

۶ كشته در آتش سوزي كارگاه مبل  سازي 

سفر دردسر ساز تازه داماد به پايتخت
ميالد، متهم بازداشت شده تازه داماد است و مي گويد كه روز حادثه، بعد از گذشت 15سال به 
تهران سفر كرده بود كه اين اتفاق برايش رخ داد. او هنوز باور ندارد كه اين حادثه دردناك باعث 

مرگ 3جوان شده و مدعي است كه او هيچ نقشي در قتل آنها نداشته است.

چه شد كه به تهران سفر كردی؟
اي كاش هرگز پايم را توي اين شهر نمي گذاشتم. من اصال تهران را نمي شناسم و آخرين بار حدود 15سال 
قبل به تهران آمدم. احمد دوستم كه حاال فراري شده به من پيشنهاد داد تا براي كار به تهران بياييم. به من 
گفت ماشين نيسان داري پاشو بيا تهران تا با هم گل بفروشيم. احمد همشهريم بود، اما 6سال قبل براي 
كار به تهران آمد. او در كار خريد و فروش گل و گياه بود. اطالعات خوبي درخصوص گل و گياه داشــت و 
قصد داشت براي خودش گلخانه اي تاسيس كند. او پيشنهاد پول خوبي داد و من هم قبول كردم. قرارشد 
روزي 500هزارتومان به من دستمزد بدهد و ديدم مبلغ خوبي است. مي توانستم مدتي در تهران كار كنم 

و وقتي سرمايه خوبي به دست آوردم به شهرستان برگردم كه درست روز اول ورودم به تهران گير افتادم.
چه شد كه درگيري شروع شد؟

من از شهرستان بار كود زده بودم و در بازار گل افسريه خالي كردم. بعد با احمد تماس گرفتم و وقتي فهميد 
تهران هستم برايم لوكيشن فرستاد. محل قرار خيابان سبالن شمالي بود كه با استفاده از مسير ياب خودم 
را به آنجا رساندم. با هم به بازار گل محالتي رفتيم و وانت را پر كرديم از گل و گياه. احمد كارش همين بود. 
به بازارهاي گل مي رفت، گل و گياه مي خريد و در خيابان بســاط مي كرد تا آنها را بفروشد و پولي گيرش 
بيايد. فكر مي كنم سر خيابان ساداتي در سبالن شمالي بود كه بساط گلفروشي را راه انداختيم. بعد افطار 
شد و من ساندويچ خريدم. فكر مي كنم حدود يك ساعت بعد از افطار بود كه خودروي پژويي با 3 سرنشين 
مقابلمان توقف كرد. يكي از آنها پياده شد و دو گلدان برداشت و گذاشت داخل صندوق عقب. بعد سومين 
گلدان را برداشت تا داخل ماشين بگذارد. در آن لحظه مشتريان زيادي داشتيم و سرمان شلوغ بود. احمد 
همان لحظه به مرد پژوسوار گفت مگر قيمت گلدان ها را مي داني كه آنها را برداشتي؟ فكر مي كنم گلدان ها 
گران قيمت بودند؛ به همين دليل احمد چنين جمله اي به مرد پژو سوار گفت. آن جوان اما از لحن حرف 
زدن احمد ناراحت شد و گفت اينجا براي ماست. در همين هنگام راننده پژو هم از ماشين پياده شد و گردن 
احمد را گرفت و گفت گلدان ها را مي برد و اگر نخواست برمي گرداند. احمد هم اصرار داشت كه بايد پول 

گلدان ها را بدهند و همين مسئله آغاز يك درگيري بزرگ شد.
نقش تو چه بود ؟

باور كنيد نقشي نداشتم. حتي وقتي دعوا شروع شد ترسيده بودم و مي خواستم به پليس زنگ بزنم اما يكي 
از آنها موبايلم را گرفت. با او درگير شدم و گفتم من تازه ازدواج كرده ام و فيلم هاي شخصي و عروسي ام داخل 
گوشي است. وقتي درگيري باال گرفت يكي از آنها مرا به كركره مغازه كوبيد و ضربه اي به سرم زد كه نيمه 

بيهوش نقش زمين شدم. گيج بودم و فقط پا مي ديدم و صداي درگيري در گوشم مي پيچيد.
پس چطور بعد از زخمی شدن مقتوالن با احمد فراركردي؟

اصال نمي دانم چقدر از نيمه بيهوش بودن من گذشــت تا اينكه احمد به ســراغم آمد، دستم را گرفت و 
سراسيمه گفت بايد فرار كنيم. من هم فورا پشت فرمان نشستم تا از آنجا برويم.

چطور در حالت نيمه بيهوشی، پشت فرمان نشستی تا رانندگی كنی؟
وقتي احمد باالي سرم آمد حالم بهتر شده بود. بعد از اينكه پشــت فرمان نشستم چند موتوري كه فكر 
مي كنم از دوستان يا بچه محل هاي مقتوالن بودند ما را دنبال كردند و به ما فحش مي دادند. من مي خواستم 
توقف كنم، اما احمد ترسيده بود و مي گفت اگر بمانيم بيچاره مي شويم. هنگام فرار خودروي پليس را ديدم 
و حتي سرعتم را كم كردم احمد فرياد كشــيد گاز بده و فرار كن. من ديدم كه يكي از موتورسوارها سراغ 
مأموران رفت و چيزي به آنها گفت چون بعد از آن پليس به دنبال ما آمد. من هم سرعت را كم كردم، سوئيچ 

را از روي ماشين برداشتم، پياده شدم و به سمت مأموران رفتم.
احمد چه شد؟

او وقتي ديد من پياده شدم در ماشين را باز كرد و متواري شد. نمي دانم كجا مخفي شده است، اما خيلي 
ترسيده و وحشت كرده بود.

گو
ت و

گف

اسرار قتل زن گمشده در اعترافات مرد همسايه

قتل 3جوان؛ سرانجام 
دعوا بر سر چند گلدان

خانه نيما يوشيج با دقت در حال مرمت و آماده سازي  است
سازمان زيباسازي شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردم با موضوع 
تأخير در بازگشــايي خانه نيما يوشــيج، »در ســتون با مردم« روز 
16فروردين ماه پاسخ داده است: »ضمن تشكر از شهروند دغدغه مند، 
به اطالع مي رساند اين پروژه در دزاشيب از حساس ترين پروژه هاي در 
حال اجراي سازمان زيباسازي شهرداري تهران است كه اهميت آن، نه 
در مقياس شهري كه در اندازه هاي ملي و فراملي است. پيچيدگي هاي 
طراحي و اجرا در اين خانــه عالوه بر ارزش هاي كالبــدي بنا كار را 
سخت تر و دقيق تر مي كند. جداي اين موضوع كه تالش مي شود به 
بهترين وجه اجرا شود. كمبود، اسناد و مستندات مربوطه از مسائل و 
حساسيت هايي است كه همواره براي سازمان زيباسازي مطرح بوده 
است. با تمام اين اوصاف پس از برگزاري جلسات مداوم با هدف پيشبرد 
همزمان مراحل مختلف كار، مقرر شد در فاز اول سقف و ستون هاي بنا 
استحكام بخشي و مرمت شود كه اين امر در نيمه نخست زمستان99 
پايان يافت. سپس انتخاب پيمانكار جديد براي مرحله دوم انجام شد 
كه طي برنامه ريزي هاي پيش بيني شــده فعاليت اين بخش در نيمه 
نخست سال جاري به پايان مي رســد. بديهي است كه لزوم انجام هر 
پروژه مرمتي بررســي كامل و مداوم است چراكه هر اقدام نسنجيده 
مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به بنا و ارزش هاي آن وارد آورد. 
سازمان زيباسازي شهرداري تهران به همه عالقه مندان و دوستداران 
تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم اطمينان مي دهد كه سازمان به دور از 
حواشي و براساس برنامه هاي از پيش تعيين شده در حال انجام روند و 
طي مراحل علمي مرمت بناي منزل شاعر پرآوازه، نيما يوشيج است و 

در زمان مقرر اين بنا را به شهر و شهروندان تحويل خواهد داد.
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افتاد.آنزمانيكهمــاقصداكران
اينترنتي»تومان«راداشتيمبهنظر
ميرسيدچشماندازمناسبيبراياكران
آنالينوجوددارد،وليدرگذرزمان،
فيلمدرمسيراخذپروانهنمايش
وانجاماصالحيه،ديگرآنپيك
زمانمناسببراياكرانآنالين
راازدستدادهبود،درهمين
فاصلههممخاطببهفيلمهاي

اكرانآنالينبياعتمادشدهبود.بههميندليل
ماتصميمگرفتيمفيلمرانســوزانيمچونبه
محضاينكهفيلمدربسترآنالينقرارميگرفت،
بهشكلغيرقانونيدردســترسافرادقرار
داشــت.ماهمتصميمگرفتيمزحمتبچهها
وهزينهايراكهتهيهكنندهكردهاســت،به
هدرندهيمواكرانرابهگونهايجلوببريمكه
»تومان«قابليتبازگشتسرمايهاشراداشته
باشد.«فرشبافكهنگرانقاچاقفيلمشاست
درادامهگفتهبود:»قضيهاكرانهماكنونخيلي
پيچيدهشدهاست،ماهمكمينگرانبوديموبا
خودگفتيمبگذاريمتكليفچرخهاكرانكمي
روشنشود،دورنماييداشتهباشيموبعداقدام

بهنمايش»تومان«كنيم.«

افولنقد،غيابشور
 نكتهديگردربــارهبيرغبتيبهاكرانآنالينـ
چهازطرفصاحبانآثاروچهازطرفمخاطب
ـوجودداردكهشايددرنگاهاولچندانجلب
توجهنكندوآنافولنقدفيلماست.درماههاي
اخير،بهخصوصپسازبرگزاريجشنوارهفيلم
فجرســالپيش،برخيازمنتقدانحرفهايو
باســابقهدربارهافولنقدفيلمورونقصفحات
بهســتايشمحضاز بهجاينقدـ مجازيكهـ
فيلمهاميپردازندهشداردادهاند.نقدجديو
حرفهايفيلمهاياكرانآنالينهنوزدرميان
نشرياتســينماييوحتيروزنامههاچندان
جديگرفتهنميشــودوانگارتافيلميروي
پردهنرود،براياهلنقدرسميتپيدانميكند
تادربارهآنبنويسندواززوايايمختلفنقدش
كنند.ازميانفيلمهاييكهاكــرانآنالينرا
آزمودهانــد،چندفيلمبودهانــدكهباخوانش
انتقاديجديمواجهشدهباشند؟درايجاداين
فضا،سامانههاينمايشدرخواستينيزبيتقصير
نيستند.اينسامانههاازجايخالينقدحرفهاي
استفادهوخودشانشــروعبهتوليدمحتوايي
كردندكهقاعدتابهدنبالتبليغبرايمحصوالتي
استكهاينپلتفرمهانمايشميدهند.تكليف
آندســتهازصفحاتمجازيهــمكههرنوع
فيلميراهمميستايندودروصفويژگيهاي
داشتهونداشتههرفيلمي،بانثريمغلوطوپر
دستانداز،الطائالتوترهاتيراسرهمميكنند
كهمشخصاست.اينصفحاتمجازيصرفابه
مرضجوزدگيونشناختنسينمامبتالنيستند؛
بلكهاسكناسهاييكهخرجچربكردنسبيل
گردانندگاناينصفحاتميشود،اصليترين
عاملدرحمايتاينصفحاتمجازيازفيلمهايي
استكهحتيبرايعاميترينتماشاگرانبيبهره
ازجذابيتند.فيلمهاياكرانآنالينهنوزبراي
آنكهبتوانندبهشــكليمرجحازاكرانتبديل
شوندوبازارمطمئنيبرايخودشاندستوپا
كنند،بايدازموانعمختلفيكهدراينگزارشبه
آنهااشارهشدبگذرند.بايدمنتظرماندوديدآيا
روزگاريكهبساطكرونادركشورجمعشود،اين
نوعاكرانهمچنانمحصوالتيبراينمايشپيدا

خواهدكردياخير.

مزاياييكاكرانواقعي
محمدناصراحدي

روزنامه نگار

خبر ها

بيشتربنويسيدوبتازيد!
پاسخ كنايه آميز مدير سازمان اوج به روايت فتح

دعوا بر سر مستند آقامرتضي ادامه دارد. پس از اينكه بنياد روايت 
فتح يكشنبه اعالم كرد كه استفاده از آرشيو محرمانه روايت فتح 
غيرقانوني بوده و از مؤسســه اوج شــكايت خواهد كرد، احسان 
محمدحسني، مديرعامل اوج در بيانيه اي به روايت فتح پاسخ داد.

احسان محمدحســني در ابتداي بيانيه مســئوالن بنياد روايت 
فتح را متهم به تــالش براي ديده شــدن و ذوق زدگي و هيجان 
كرده اســت و بعد به ذكر خدمات خود در دوره مديريت همزمان 
خود بر مؤسسه اوج و روايت فتح پرداخته است. در بخش هايي از 
بيانيه محمدحسني آمده است: »اگر انتشار اين جنس بيانيه هاي 
عجوالنه و سراســر افترا و ادعا باعث ديده شــدن و مطرح شدن 
دوستانم در رسانه ها مي شود و عطش بر ســر زبان افتادنشان را 
سيراب كرده و براي پوشــاندن بي عملي ها و انفعال و بي برنامگي 
برادرانم در برگزاري هرچه باشــكوه تر سالگرد سيدشهيدان اهل 
قلم و ســاالر هنرمندان انقالب و ناتواني در نشــر عقايد و روايت 
سرگذشــت زندگي سراســر اميد آن بزرگمرد، لباسي دوخته 
مي شود، پس الخير في ما وقع، بسم اهلل. بيشتر بنويسيد و بتازيد. 
مجموعه اي كه از آن به عنوان »آرشــيو روايت فتح« ياد مي شود، 
در سنوات ماضي و در برخي دوره ها مورد دستبردهاي شخصي 
و سوءاســتفاده هاي منفعت طلبانه و پنهاني قرار گرفته است و 
يا للعجب كه صدا از ديوار در آمد اّما از همســنگران و مدعيان 
جديد، خبــري نبود. هرگونه پيگيري هــاي حقوقي! قضايي! نيز 
پيشكش!! عقل ســليم حكم مي كرد اين آثار كه در حال نابودي، 
فرســايش و بهره برداري هاي شــخصي قرار گرفته بود و بيم آن 
مي رفت در اثر آتش سوزي، حوادث غيرمترقبه در مركز شهر و يا 
هر بحران ديگري مورد تهديد واقع شود، در چند نقطه نگهداري و 
بازسازي شود.... سروران عزيزم اين برادرشان را تهديد به پيگيري 
حقوقي و قضايي در دســتگاه هاي ذيربط نظامي نموده اند! بسيار 
خوب، اگر چنين قصدي هم داشــتند نياز به بيانيه سرگشاده و 
دعوا در مألعام نبود، بايد ظرف اين 2سال گذشته كه از رياستشان 
گذشته، به جاي سكوت و تملّق، اقدام مي فرمودند. حاال هم دير 
نشده. ما را از چه مي ترسانند؟! گردنمان از مو باريك تر و ارائه اسناد 
و پاســخگويي حقوقي در دســتگاه قضايي را به مراتب آسان تر و 
گواراتر از پاسخگويي در محضر حضرت كرا  الكاتبين مي دانيم.... 
و آخر اينكه؛ در اين باب گفتني ها بســيار است، اّما فعال به همين 

مقدار بسنده كردم… بماند بقيه اش!«
به نظر مي رسد مســئله اصلي مســتند آقامرتضي نه استفاده از 
فيلم هايي است كه در بنياد روايت فتح بايگاني شده بودند، بلكه 
نحوه استفاده از آنها و ساخت مســتندي است كه سبب اعتراض 
دوستان و خانواده شهيد آويني شده است. اگرچه به نظر نمي رسد 
پيگيري قضايي ماجرا به جايي برســد و حتي اگر مؤسســه اوج 
و سازندگان مســتند آقامرتضي محكوم شــوند باز هم گرهي از 
مشكالت باز نخواهد شد. مسئله تكدري اســت كه ايجاد شده و 
نارضايتي خانواده شهيد سيدمرتضي آويني است. چيزي كه به نظر 
مي رسد هنوز سازندگان مستند و مديران خانه مستند و سازمان 

اوج درنيافته اند.

مستندي درباره يك منتقد سينما در شبكه مستند

آقايمنتقددرقابتلويزيون
اگر به فيلم ديدن عالقه داريد و اهل خواندن نقد فيلم هم هستيد، 
مســتند »خود زندگی« كه به زندگي راجر ايبرت، منتقد شهير 
آمريكايي، مي پردازد برايتان جذاب خواهد بود. اين مســتند در 
برنامه »به اضافه مستند« شبكه مستند پخش می شود و مارتين 

اسكورسيزی كارگردان مشهور سينما نيز در آن حضور دارد.
به گزارش همشهري به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسيما، 
بيست وسومين قسمت از فصل چهارم برنامه تلويزيونی »به اضافه 
مستند« با پخش و بررسی مستند »خود زندگی« به كارگردانی 
اســتيو جيمز روی آنتن شبكه مســتند می رود. مستند »خود 
زندگی« لحظات تلخ و شيرين زندگی منتقد و نويسنده مشهور، 
راجر ايبرت را بازگو می كند. در اين مستند تصاويری از ماه  های 
آخر زندگی ايبرت همراه با تصاوير آرشيوی از كل دوران فعاليت 
او تركيب شده و اين نويســنده فقيد را معرفی می كند. در بخش 
ديگری از اين فيلم، دوســتان، اعضای خانواده و شخصيت های 
برجسته ای مانند مارتين اسكورسيزی داستان ها و خاطرات خود 

را از ايبرت تعريف می كنند.
 راجر جوزف ايبرت خبرنــگار، منتقد فيلــم و فيلمنامه نويس 
مشهور آمريكايی است كه بيش از 1۵كتاب درباره سينما نوشت 
و در سال1۹۷۵، به عنوان اولين منتقد فيلم، جايزه پوليتزر را از 
آن خود كرد. اين منتقد ســينمايی در ســال2002 به سرطان 
تيروئيد مبتال شــد و در پی عمل جراحی، فك پايين و توانايی 
ســخن گفتنش را از دست داد و در ســال2013 درگذشت. به 
اعتقاد برخي، ايبرت شناخته شــده ترين منتقد سينما در جهان 
بود. در اين قســمت از برنامه »به اضافه مستند«، پس از پخش 
مستند، ميز كارشناسی برگزار می شود و موضوع نقد در سينمای 
داستانی و مستند از دريچه نگاه اين منتقدان مورد نقد و بررسی 

قرار می گيرد. 
اين قســمت از برنامه امروز 31فروردين ســاعت20 از شــبكه 
مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه اول 
ارديبهشت ســاعت۹ و جمعه 3ارديبهشت ساعت14 است. »به 
اضافه مستند«، مجموعه برنامه تلويزيونی شبكه مستند است كه 
به پخش مستندهای ديده نشده داخلی و خارجی در تلويزيون و 
بحث كارشناسی پيرامون موضوع مستند می پردازد. اين برنامه با 
اجرای امين قدمی، كارگردانی محسن كريميان و تهيه كنندگی 
ياسر فريادرس با آيتم های مختلف سه شنبه  هر هفته ساعت20 

روی آنتن شبكه مستند می رود.

اعتراضهنرمندانتئاترخياباني
280 هنرمند تئاتر خياباني كشــور در نامه اي اعتراضي 
خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، خواستار رسيدگي 
به وضعيت نابسامان اين گونه نمايشي و هنرمندان فعال 
در آن شدند. به گزارش همشهري؛ بيش از يك سال است 
كه گروه هاي تئاتري در حوزه هاي مختلف دچار مشكالت 
جدي معيشتي و اقتصادي هستند و از طرفي هم بيكاري 
باعث شده كه بسياري از هنرمندان خانه نشين شوند. اين 
بيكاري همچنان ادامه دارد و مشخص نيست چه زمان باز 
هم گروه هاي نمايشــي فعاليت خود را آغاز مي كنند. در 

ميان گروه هاي تئاتري، فعاالن حوزه تئاتر خياباني باالخره 
ســكوت خود را شكســتند. نزديك به 300 هنرمند در 
نامه اي به وزير، خواستار رسيدگي به وضعيت نابسامان اين 
حوزه شدند. در بخشي از اين نامه آمده است:» هنرمندان 
تئاتر خياباني فارغ از شرايط كرونا و آسيب هاي جدي آن، 
نسبت به وضعيت نامطلوب تئاتر خياباني به عنوان يكي از 
تأثيرگذارترين گونه هنرهاي نمايشي كه بي واسطه با مردم 
در نشر فرهنگ يك كشور قدم برمي دارد اعتراض خود را 

تا اعالم نتيجه اعالم مي دارند.«

همچنيــن هنرمندان در ايــن نامه 2۵ مــورد را مطرح 
كردند و خواستار رســيدگي به وضعيت گروه هاي تئاتر 
خياباني شــدند كه مي توان به نبود شوراي مشورتي در 
تصميم گيري هاي تئاتر خياباني كشور، عدم پاسخگويي 
مديران تئاتــر به نيازهــاي هنرمندان تئاتــر خياباني، 
رشــد باج خواهي و رانت خواري در فضــاي آلوده برخي 
جشنواره ها، تبعيض در برخورداري برخي جشنواره ها از 
حمايت هاي مالي مركز، ايجاد مافيا و دورهمي ها با منافع 

مشترك برخي از افراد خاص و... اشاره كرد.

اسپانيا؛ قطب سريال اروپا 
 نتفليكس در سال 2021 هفت فيلم و سريال 

و برنامه رئاليتي در اسپانيا مي سازد

نتفليكس اسپانيا از پروژه جديد خود مبني 
بر ساخت ۷فيلم و سريال و برنامه  رئاليتي 

جديد در اين كشور خبرداد.
 به گزارش فيلم ورايتي، »اگر مي دانستم« 
يكي از سريال هاي ساخت اين پروژه است 
كه در ابتدا قرار بود توسط نتفليكس تركيه 
ساخته شود، اما جنجال برانگيز بودن موضوع 
آن سبب شد تا ساخت اين پروژه در تركيه 
لغو شود و اكنون نتفليكس اعالم كرده كه 
ساخت آن را در اســپانيا آغاز خواهد كرد. 
اين كمپاني همچنين در اســپانيا در حال 
ساخت برنامه رئاليتي»جورجينا« درباره 
جورجينا رودريگز، همسر كريستيانو رونالدو 
از محبوب ترين ستاره هاي دنياي فوتبال و 
ستاره اينستاگرام اســت. نتفليكس هم از 
نظر كميت و كيفيت يكــي از اصلي ترين 
سرمايه گذاران ساخت سريال ها و فيلم هاي 
اسپانيايي اســت. نتفليكس ســريال ها 
و فيلم هاي جديــد خود در اســپانيا را با 
مشاركت شركاي هميشگي نظيرنوسترومو 
پيكچرز كه درتوليد »مينيون هاي ميدا«، 
استوديوهاي ستا كه در ساخت »نخبه«، 
وانكور مديا و بامبو كه در ســاختن سريال 
»خانه كاغذي« يا »سرقت پول« مشاركت 
داشــتند، خواهد ســاخت. ديگو آوالوس 
معاون بخش محتواي اصيل در نتفلكيس 
اسپانيا در اين باره گفته است: هدف ما ارائه 
بهترين سريال ها و فيلم ها درخانه اعضاي 
نتفليكس است تا آنها بتوانند از برنامه هاي 
متنوع و سرگرم كننده اي كه ارائه مي دهيم، 

لذت ببرند. 

صميميت
در اين سريال تعدادي از بازيگران شاخص 
و مطرح زن اسپانيايي بازي خواهند كرد. 
پاتريســيا لوپز آراناييز )بازيگر فيلم »آن 
گم شــده اســت«(، كه پيش تر نيز جايزه 
گويا در رشته بهترين بازيگر زن را دريافت 
كرده، ايتسيار ايتونيو )بازيگر سريال سرقت 
پول(، اما سوارز برنده دو جايزه گويا )بازيگر 
فيلم هاي »خوليتــا« و »بخيل«(، ورونيكا 
اچگي )بازيگر فيلم »اعتمــاد«(، ازجمله 
بازيگران ســريال »صميميت« هستند. 
داســتان اين ســريال با انتشــار يك نوار 
ويدئويي غيراخالقي از يك سياســتمدار 
آغاز مي شود و ادامه قسمت هاي بعدي آن، 
تأثير انتشار اين نوار ويدئويي بر زندگي 4زني 

كه در يك جنجال سياسي نقش داشتند، 
روايت مي شود. 

باروكا
اين سريال ترسناك توسط ورونيكا فرناندز 
)خالق برنامه تلويزيوني»آچه«( ســاخته 
شده است. ماجراهاي اين ســريال تماما 
در يك شــب رخ مي دهند. در اين سريال 
داســتان گروهي از افراد جنايتكار روايت 
مي شود كه زندان محل حبس افراد داراي 
بيماري هاي رواني را محاصــره كرده اند و 
خواســتار آزادي يكي از زندانيان شده اند. 
هوگو، رئيس زندان با اينكــه مي داند اگر 
به خواســته محاصره كنندگان تن بدهد، 
به احتمال زياد محاصره زندان رفع خواهد 
شد، با خواسته تبهكاران مخالفت مي كند و 
از تعداد زيادي از زندانيان مي خواهد به طور 
داوطلبانه به صف مدافعين زندان بپيوندند. 
در اين ســريال آلبرتو آمان )بازيگرسريال 
ديگر نتفليكس به نام »مواد مخدر«(، لوئيس 
كايخو )بازيگر فيلم ترسناك»خشــم مرد 
صبور«(، به همراه اسكار پدرازا نقش آفريني 

كرده اند. 

اگرميدانستم
»اگر مي دانستم« در ابتدا قرار بود توسط 
نتفليكس تركيه ساخته شــود، اما وجود 
يك شــخصيت جنجال برانگيــز در اين 
سريال باعث شد وزارت فرهنگ تركيه با 
ساخت اين سريال مخالفت كند و اكنون 
ســريال اگر مي دانستم توسط نتفليكس 
در اسپانيا ساخته خواهد شــد. داستان 
اين سريال براساس طرحي از اچه يورنچ، 
فيلمنامه نويس ترك ســاخته مي شود. 
ساخت اين ســريال را اكنون ايرما كورئا، 
فيلمنامه نويس، نمايشنامه نويس و بازيگر 
اســپانيايي به عهده دارد، در اين سريال 
داستان اما، زني سي ساله روايت مي شود 
كه يك زندگي مشترك مالل آور را با نانو 
مردي كه چند سالي اســت با وي ازدواج 
كرده، تجربه مي كند. او به فكر مي افتد كه 
اگر زمان به عقب باز مي گشت، هيچ گاه با 
نانو ازدواج نمي كــرد. او در خيال و اوهام 
خود به ســال 2008 بازمي گردد و ذهن 
سي ســاله اش در بدن بيست ســاله اش و 
زماني كه جوان تر بود، محصور مي شــود. 
او اكنون با دانستن اينكه يك دهه بعد چه 
اتفاقاتي رخ خواهد داد، بهتر مي تواند درباره 
اينكه چه كسي است و كه مي خواهد باشد، 

تصميم گيري كند.

برنامهايدربارههمسركريستیانورونالدو
دربخشبرنامههايرئاليتيهمنتفليكساسپانياقراراستدرسال2021،دوبرنامه
جديدباعنوان»عشقتضمينشده«و»خئورخينا«يا»جورجينا«بسازد.دراين
برنامهكهدرقالبيكسريالساختهشدهفراترازدنيايتصاويرعكسها،بهزندگي
جورجينارودريگزمدل،كارآفرينومادرفرزندانيكيازمشهورترينشخصيتهاي
دنيايفوتبال،پرداختهميشود.دليلديگرينيزبرايشهرتجورجينارودريگز
وجوددارد،چراكهاوهمسركريستيانورونالدواستودراينبرنامهدرقالبچندين
قسمتبهارتباطوزندگياوبااينفوتباليستمشهورپرداختهميشود.نامجورجينا

همچينينبهعنوانيكيازستارههاياينستاگراممطرحاست.
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شــايدبهترينتوصيفیكهگويايوضعيت
ســينمايايراندراينروزهاست،ابهامو
استيصالباشــد.اوجگرفتنكرونابرايچندمينباركهازدفعاتقبلينيز
مرگبارتراست،سالنهايسينمارابهتعطيليكشاندوهمانطوركهانتظار
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وســكون،رخوتوفتورچناندررگوپيسينمايايرانريشهدواندهكه

گوييبادممسيحاييهمنميتوانمعجزهايبرايآنمتصوربودودورنماي
آن،ازگردوغبارابهامواســتيصال،تاروكدراســت.دراينميانه،برخي
تهيهكنندگانوصاحبانآثاركهازبيرونقيبازارلببهتحسرگزيدهبودند،
براياينكهجلويضررشانرابگيرند،تصميمگرفتندفيلمهايشانراراهي
اكرانآنالينكنند.خبرهاييدربارهاكرانآنالينفيلمهاینوروزیمنتشر
شدهاماهنوززمانقطعياكرانآناليناينفيلمهامشخصنيست.اماچرا
صاحبانآثاربراياكرانآنالينفيلمهايشانمرددهستندوازاينگزينه
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   مذاكرات تهران و رياض از 
نگاه تحليلگران عربي

عبداهلل الشايجي؛ استاد علوم سياسي كويت
در دنياي سياست و حتي در 
شــديدترين  لحظــه 
دشمني ها، برگزاري چنين 
نشســت هاي محرمانه اي 
ميان دشمنان بعيد نيست؛ نشست هايي كه در 
 The فرهنــگ سياســي بــا عنــوان
Backchannels )كانال هاي پشــتي( 
شناخته مي شود. نمونه هاي چشمگيري از اين 
رخداد در جريان جنگ سرد ميان آمريكا و 
شوروي جريان داشته و وقوع آن براي ايران و 

عربستان به هيچ عنوان بعيد نيست.

حمد بن جاسم؛ نخست وزير سابق قطر
پيــش از ايــن همزمان با 
افزايش تنش هاي منطقه اي 
در دوران ترامپ گفتم كه باز 
شــدن باب گفت وگو ميان 
ايران و كشورهاي عربي خليج فارس نتايج 
مهمي خواهد داشــت. چنين گفت وگويي 
مي تواند به تنش ها پايان داده و ميزان اعتماد 
ميان دو طرف را افزايش دهــد. ميان ما با 
يكديگر از يك سو و ميان ما و ايران از سوي 
ديگر اختالف نظرهاي متعددي وجود دارد؛ اما 
آيا اين دليلي براي خودداري از گفت وگوست؟ 
ما بــا بســياري از كشــورها بــا وجود 

اختالف نظرهاي عمده، تعامل داريم.

وئام وهاب؛ رئيس حزب وحدت عربي در لبنان
نشانه ها گوياي آن است كه 
مذاكرات ايران و آمريكا با 
سرعت چشمگيري جريان 
دارد؛ مذاكراتــي كه بدون 
شك با مذاكراتي منطقه اي تكميل خواهد شد. 
منطقه شرق مديترانه نيز در انتظار نتايج اين 
مذاكرات، آرام است. يمن در مسير دستيابي 
به راه حل قرار گرفته اما لبنان همچنان به دليل 
مجادالت بي مبناي داخلي، فرصت هاي خود 

را يكي بعد از ديگري از دست مي دهد.

عبدالخالق عبداهلل؛ مشــاور سابق وليعهد 
ابوظبي

شروط كشــورهاي عربي 
خليج فارس براي گفت وگو و 
مصالحه با ايــران به اين 
ترتيب است: التزام جدي به 
اصل حسن همجواري؛ عدم  مداخله در امور 
كشــورهاي منطقه؛ توقــف حمايت هاي 
تســليحاتي از گروه هاي شبه نظامي؛ توقف 
گفتمان تهديدآميز؛ توقف حمايت از جنبش 

انصاراهلل؛ توقف برنامه موشكي.

كيوسك

 با گذشت 2روز از انتشار گزارش جنجالي 
روزنامه فايننشــال تايمز درباره مذاكرات گزارش

نمايندگان ايران و عربستان ســعودي در 
بغداد، حاال تمام رســانه هاي عربي و منطقه اي از فصلي 
جديد در خاورميانه ســخن مي گوينــد؛ فصلي كه البته 
شمارش معكوس براي آن در شهر »وين« اتريش آغاز شده 
است. بسياري از رسانه هاي عربي با تكيه به منابع آگاه خود 
و يا كارشناسان مرتبط بر اين باور هستند كه دوران تنش 
در منطقه خاورميانه و مشــخصا خليج فــارس به پايان 
رسيده است و همه بازيگران، با وجود مواضع مختلف، خود 
را براي ورود به مرحله جديد آماده مي كنند. در اين ميان 
اما چرخش هاي دقيقه نودي مهم ترين مخالفان مذاكره و 
گفت وگو با ايران، يعني عربستان سعودي و اسرائيل بيش 
از همه قابل توجه اســت؛ بازيگراني كه در دوران 4ساله 
ترامپ نقشي اساسي براي اجراي برنامه فشار حداكثري 
عليه ايران داشتند، نســبت به پيروزي رقباي ترامپ در 
انتخابات آمريكا بدبين بودند و حتي تا چند هفته قبل بر 
مواضع تند خود نســبت به هرگونه تعاملي با ايران اصرار 
مي ورزيدند، ســرانجام به  نظر مي رســد تغيير شــرايط 
بين المللــي را پذيرفته انــد و هر يك تــاش مي كنند 

به گونه اي با معادله جديد در منطقه كنار بيايند.
روزنامــه العربي الجديد كه ازجمله رســانه هاي فعال در 
حوزه عراق به شــمار مي رود در گزارشــي با تأييد ادعاي 
روزنامه  فايننشال تايمز نوشــت: ماقات هيأت هاي ايران 
و ســعودي با زمينه چيني مقامات نزديــك به مصطفي 
الكاظمي در منطقه ســبز بغداد صورت گرفته اســت. به 
روايت العربي الجديد، مسئول اصلي برگزاري اين مذاكرات، 
قاسم االعرجي، مشاور امنيت ملي نخست وزير عراق بوده 
است. او از سوي شخص الكاظمي مكلف است تا تمام توان 
خود را براي ميانجيگري بيــن تهران و رياض به كار بندد. 
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: اين مذاكرات 
در درجه اول با هدف برقراري تماس مستقيم و درك بهتر 
طرفين از مواضع يكديگر برگزار شده اما در ادامه، بررسي 
مقدماتي برخي پرونده هاي مهم براي هر دو هيأت را نيز 
به دنبال داشت. بايد توجه داشت كه پيش از اين نيز عادل 
عبدالمهدي، نخست وزير سابق عراق گام هاي مهمي در 
جهت ميانجيگري بين ايران و عربســتان برداشــته بود؛ 
گام هايي كه به گواه منابع مختلــف نتايج مهمي هم در 
برداشــت. اما در پايان، تمام آن تاش ها با عمليات ترور 

سردار قاســم ســليماني و حاج ابومهدي المهندس در 
نزديكي فرودگاه بغداد بر باد رفت. به  نظر مي رسد سرنوشت 
سياسي عراق و منطقه به گونه اي رقم خورده كه آن تاش ها 
سرانجام در دوران نخســت وزيري مصطفي الكاظمي به 
نتيجه برسد؛ شخصيتي كه از مقبوليت بااليي در كشورهاي 
عربي خليج فارس، به ويژه عربســتان ســعودي و امارات 
برخوردار است. روزنامه العربي الجديد در تحليل خود از اين 
تحوالت نيز مي نويسد: نزديكي ايران و سعودي بازتاب هاي 

مثبتي براي عراق و منطقه به دنبال خواهد داشت.
شبكه الميادين نيز با اشــاره به اخبار تأييد نشده درباره 
مذاكرات ايران و عربستان ســعودي گــزارش داد: رياض 
در حالــي وارد گفت وگوي مســتقيم با تهران شــده كه 
حتي پس از پيروزي بايدن در انتخابات، هرگونه تعاملي 
با ايران بدون اصاح توافق هســته اي و گنجاندن شروط 
كشــورهاي عربي در اين توافق را رد مي كــرد. الميادين 
همچنين در گزارش خود با مروري بــر حمايت قاطعانه 
سعودي ها از تصميم ترامپ براي خروج از برجام و اعمال 
مجدد تحريم ها، تحوالت اخير را نشانه اي از عقب نشيني 
رياض به شمار آورده است. از سوي ديگر، شبكه الجزيره 
نيز در گزارشي با اشاره به اين موضوع مدعي شده كه آغاز 
گفت وگوهاي مستقيم ايران و سعودي پس از 4سال قطع 
روابط ديپلماتيك، عامتي از پيش روي جدي مذاكرات 
وين است. به روايت اين شبكه، بازگشت تهران و رياض به 
ميز مذاكره مي تواند كليد حل بخش مهمي از بحران هاي 

كنوني منطقه خاورميانه باشد؛ از يمن تا عراق.

مهم ترين پرونده هاي روي ميز
لبنان: به روايت رويترز، يكي از مهم ترين پرونده هاي مورد 
مذاكره هيأت هاي سعودي و ايراني در بغداد مربوط به لبنان 
بوده است. بسياري از كارشناسان و رسانه ها، بحران كنوني 
لبنان را به وضعيت روابط ايران با آمريكا و عربستان مرتبط 
مي دانند. به نوشــته روزنامه النهار كه ازجمله رسانه هاي 
نزديك به ائتاف 14مارس)رقباي حزب اهلل( است، تعليق 
طوالني مدت در تشكيل دولت جديد لبنان پس از انفجار 
بندر بيروت و استعفاي حســان دياب از نخست وزيري به 
عدم  توافق قدرت هاي منطقــه اي و جهاني مؤثر در لبنان 
برمي گردد. شــبكه الجديد پيش بيني كرده با پيشــرفت 
مذاكرات وين و آغاز گفت وگوهــاي منطقه اي بين تهران 
و رياض، طــرح معطل مانده رئيس جمهور فرانســه براي 
تشكيل دولت جديد لبنان بار ديگر در دستور كار قرار گيرد.

يمن: ازجمله ديگر مســائل مورد مناقشــه طرفين در 
مذاكرات محدود بغداد، بحران يمن و چگونگي دستيابي 
به آتش بس دائمي در اين كشور جنگ زده بوده است. به 
گزارش شبكه الجزيره، ســعودي ها در اين پرونده تمايل 
بيشــتري براي مذاكرات از خود نشان مي دهند؛ تمايلي 
كه البته ريشه در وضعيت ميداني بد سعودي ها در يمن، 
احتمال سقوط قريب الوقوع استان مارب به دست انصاراهلل 
و همچنين حمات الينقطع موشكي و پهپادي به عمق 
شهرهاي عربستان دارد. تا كنون هيچ اطاعات معتبري 
درباره نتايج اين رايزني ها از سوي مقامات رسمي و يا حتي 

رسانه ها منتشر نشده است.

فصل مذاكره در خاورميانه

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

زنان افغان نگران بازگشت طالبان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هشدار به روسيه بر سر ناوالني

نيويورك تايمز در گفت وگو با تعدادي از زنان در 
افغانستان، به انعكاس نگراني هاي آنها در مورد 
آينده افغانستان و بازگشــت طالبان به قدرت 
پرداخته است. سخن مشــترك اين زنان اين 
است: هرچه شود، اوضاع براي ما زنان قطعا بهتر 

نخواهد شد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جهان نما

چطور اسپوتنيك، اروپا را دوپاره 
كرده است

تصادفي نيست كه روسيه، نام واكسن كرونايش را اسپوتنيك وي 
انتخاب كرده است. نخستين باري كه دنيا نام اسپوتنيك را شنيد 
و درباره آن كنجكاو شد، سال 1957 بود؛ يعني زماني كه شوروي 

نخستين ماهواره دست ساخت بشر را به مدار زمين فرستاد.
به گزارش بي بي سي، در اوج جنگ ســرد، ثمره توانمندي هاي 
علمي و مهندســي شــوروي، غرب را كه گمــان مي برد برتري 
تكنولوژيك ثابت شده اي نسبت به شوروي دارد كاما شوكه كرد.

منتقدان دولت والديمير پوتين هم وقتي كه اين واكســن عرضه 
شد نسبت به كارايي آن ترديد داشتند. آن ترديدها اما از بين رفته 

است. يك بار ديگر، دانشمندان روسيه غرب را شوكه كرده اند.

ابزار قدرت نرم روسيه
يك ديپلمات از اروپاي شرقي، كه كشــورش روسيه را تهديدي 
جدي و زنده مي داند، درباره اين واكســن اينگونه گفته اســت: 
»مسابقه براي توليد واكسن چيزي مثل مسابقه براي سفر به فضا 
در دهه50 ميادي بود. يك بار ديگر، خارجي ها روسيه را دست كم 
گرفته اند. اين واكسن، احتماال مهم ترين ابزار قدرت نرم روسيه 

است كه مسكو در چند نسل اخير داشته است«.
واژه احتماال، اينجا خيلي كليدي اســت. واكسن اسپوتنيك وي 
هنوز از ســوي آژانس پزشــكي اروپا تأييديه نگرفته اســت، اما 
كشــورهاي زيادي، از آرژانتين و مكزيك گرفته تا رژيم اسرائيل 
و فيليپين آن را ســفارش داده اند. مقامات روســيه هم گفته اند 

قراردادهايي براي ساخت آن در كره جنوبي و هند امضا كرده اند.
در توزيع جهاني آن هم اتفاق هاي عجيبي افتاده اســت. آلبرتو 
فرناندز، رئيس جمهور آرژانتين، بعد از اينكه هر دو دوز واكســن 
اســپوتنيك را تزريق كــرد، به كرونا مبتا شــد. اين واكســن 
91.6درصــد كارايي دارد و مجــات معتبر پزشــكي هم آن را 
تأييد كرده اند و رئيس جمهــور آرژانتين، از نظر آماري در جامعه 

بدشانس ها قرار مي گيرد.
در اروپا اما مشكاتي كه اين واكسن ايجاد كرده،  بيشتر از اينكه 
علمي و آماري باشد سياسي اســت. اتحاديه اروپا نتوانسته است 

صداي واحدي در قبال مسئله واكسن روسيه داشته باشد.
اين مسئله، تا حد زيادي،  به جغرافيا و تاريخ ربط دارد. ليتواني و 
لهستان، به صورت طبيعي روسيه را تهديدي بزرگ تر مي دانند تا 

مثا كشوري مانند پرتغال.
البته مشــكات ديگري هم وجود دارد، مثل اينكه اروپا يكي از 
بزرگ ترين واردكنندگان گاز از روسيه است اما در عين حال اين 
كشور را به خاطر كارهايي مثل تاش براي حذف الكسي ناوالني، 
منتقد سرشناس كرملين و يا آماده شدن براي حمله احتمالي به 

اوكراين، جريمه و تهديد مي كند.
اضافه كردن وابستگي به روسيه براي تامين واكسن، رابطه از قبل 
پيچيده و نامتوازن اتحاديه اروپا با مســكو را حتي پيچيده تر هم 

خواهد كرد.
اما در عين حال اروپا، يا دســت كم بخش هايــي از آن، به خاطر 
نااميدي از توزيع ُكند و زجرآور واكســن توسط اتحاديه اروپا، به 

سمت مسكو چرخش كرده اند.

منافع ملي يا اتحاديه اي؟
مجارستان تقريبا مقادير زيادي از اســپوتنيك را خريده است. 
فرانسه و آلمان و كشورهاي زياد ديگري، دست كم آماده هستند 
كه به محض اينكه تأييديه از ســوي آژانس پزشكي اروپا صادر 
شــد براي خريد آن اقدام كنند. مجارستان از حق خود در موارد 

اضطراري استفاده كرده است.
پير ويمون، ديپلمات بازنشســته و محقق موسسه كارنگي اروپا، 
معتقد است كشــورها حق دارند كه به فكر خريد واكسن باشند؛ 
»حتي وقتي كه با يك دشــمن مواجه هستي، بايد به فكر منافع 

خودت باشي.«
او معتقد است رويكرد اتحاديه اروپا بايد عملگرايي محتاطانه باشد. 
اين يعني بايد توانايي هاي علمي روسيه به رسميت شناخته شود 

اما در عين حال منتظر تأييديه آژانس پزشكي اروپا بماند.
او اين فرضيه را مطرح مي كند كه اگر كشورها با فقط تأييديه خود 
از اين واكسن ها اســتفاده كنند و مشكلي پيش بيايد،  به سختي 

مي توانند راي دهندگانشان را در انتخابات بعدي متقاعد كنند.
مورد اسلواكي، آيينه تمام نما در اين مورد است؛ ايگور ماكوويچ 
نخست وزير اين كشــور به صورت پنهاني براي واردات 200هزار 
دوز واكسن روسي موافقت كرد. اما بعدا مجبور شد از ِسمت خود 
كناره گيري كند چون با احزابي كه با آنها ائتاف كرده مشــورت 
نكرده بود. بعدا دانشمندان اســلواكی اعام كردند واكسن هايي 
كه به براتيساوا فرستاده شــد، با دوزهايي كه به ديگر نقاط دنيا 
ارسال شده متفاوت است و خواستار تعويض آنها شدند. پيشنهاد 
مجارستان براي تأييد واكسن ها به جاي اسلواكي اليه اي ديگر به 

پيچيدگي ها اضافه كرد.
روسيه معموال پول زيادي را براي هك كردن كامپيوترها و انتشار 
اطاعات نادرست هزينه مي كند تا در اروپا، تخم ترديد بكارد. اما 
حاال به نظر مي رسد واكســن در اروپا همان كار را مي كند، بدون 

اينكه مسكو هيچ تاشي كرده باشد.
پير ويمون مي گويد كه دولت پوتين از اين وضعيت راضي خواهد 
بود؛ »من مطمئنم كه آنها از اين وضعيــت لذت مي برند. بياييد 
احمق نباشيم. استفاده از واكسن توسط چين و روسيه سياسي 
است. ابزاري براي قدرت نرم است. بازي دادن اعضاي اتحاديه اروپا 

عليه هم طبيعتا براي روسيه مهم است.«

پيروزي چشمگير روسيه 
ديپلمات اهل اروپای شــرقي نگران اين اســت كه واكنش هاي 
اتحاديه اروپا در پرونده اي مثل مســموم كردن ناوالني، بســيار 
ضعيف باشــد؛ »چيزي كه ماجراي واكسن نشــان مي دهد اين 
اســت كه ما مي توانيم بدون دخالت روسيه، شرايط را پيچيده تر 

از قبل كنيم.«
البته هنوز شــرايط كاما به نفع روســيه نيســت. اين كشــور 
سفارش هاي زيادي از سراسر جهان مي گيرد اما هنوز كار زيادي 
دارد تا توليد واكسن را افزايش دهد. روسيه اين هفته اعام كرد كه 
توليد واكسن را در صربستان، نخستين كشور اروپايي، به جز خود 

روسيه و باروس،  شروع خواهد كرد.
اما چيزي كه در آن هيچ ترديدي نيست اين است كه فعا، روسيه 

پيروزي سياسي و علمي چشمگيري كسب كرده است.
اسپوتنيك اول، دنيا را تغيير داد. شايد اسپوتنيك وي موفقيتي در 
آن مقياس نداشته باشد اما قطعا جايگاه روسيه را تغيير خواهد داد.

فاجعه كرونا در كانادا 
باالرفتن شديد ابتاي بيماران 

جديــد بــه ويــروس كرونا، كرونا
بيمارســتان هاي كانادا را در 
وضعيت بحراني قرار داده و كادر درمان را، 
نه تنهــا خســته و درمانده ،كه به شــدت 

عصباني كرده است.
به گزارش الجزيره، عصبانيــت آنها از اين 
است كه از مدت ها پيش درباره اين فاجعه 
هشدار داده بودند اما انفعال مقامات، باعث 

شد شرايط فعلي ايجاد شود.
اونتاريــو،  در  به خصــوص  شــرايط، 
پرجمعيت ترين اســتان كانادا به شــدت 
وخيم است. ناهيد دوساني كه پزشك يك 
بيمارســتان در تورنتو است، درباره اهمال 
دولت محلي گفته است:»اين فاجعه انساني 
اصا نبايد پيش مي آمد. اگر دولت اونتاريو 
به كارشناسان گوش مي داد و تصميم هاي 
مهم مي گرفت، اصا كار به اينجا نمي رسيد. 

همه اين شرايط قابل پيشگيري بود.«
اين تنها اونتاريو نيست كه شاهد اوج گيري 

انتشار ويروس كروناست. 
جاستين ترودو، نخست وزير كانادا 2هفته 
پيش گفته بود كه كشورش در آستانه يك 
موج سوم بسيار جدي همه گيري است. در 
همين هفته، ميانگين 7روزه موارد جديد 
ابتا به ويروس كرونــا در كانادا، از آمريكا 

هم باالتر رفت.
اونتاريو در ميان تمامي استان هاي كانادا، 
بيشترين ضربه را از همه گيري كرونا خورده 
است و انتشــار گونه هاي جديد، شرايط را 
به شدت در اين استان وخيم كرده است. در 

انتهاي ماه مارس، گونه هاي جديد ويروس، 
عامل 67درصــد تمامي ابتاهــا بوده اند. 
درصد ريسك بستري شدن در بيمارستان 
هم به خاطر اين گونه هاي جديد، 63درصد 
باال رفت. همچنين ريسك بستري شدن در 
بخش آي ســي يو 103درصد و خطر مرگ 

هم 56درصد افزايش يافته است.
تا 3روز پيش، موارد كلي ابتا به ويروس در 
اونتاريو 2هــزار و 801نفر در هر 100هزار 
نفر بود اما از يكشنبه، ميانگين 7روزه 4هزار 

و 341نفر در روز بوده است.
درحالي كه دولــت كانادا مســئول تامين 
واكسن كرونا و توزيع آن است، مراقبت هاي 
بهداشتي در اين كشــور در سطح استاني 

انجام مي شود.
استاندار اونتاريو گفته است كه دولت محلي 
براســاس توصيه هاي علمي عمل مي كند 
و قرار اســت در همين ماه،  خريد كردن را 
محدود كند و مدارس را مجبور كند آموزش 
را از راه دور انجــام دهنــد. او در هفته اول 
آوريل دستور ماندن در خانه را صادر كرده 
بود. با ايــن حال براي چنــد هفته متوالي 
پيش از آن، اين سياستمدار راست افراطي 
توصيه هاي كارشناســان درباره پرشــدن 
آي سي يوها را ناديده گرفته و محدوديت ها 

را در مناطق مختلف كاهش مي داد.
اوضاع در اين استان چنان وخيم است كه 
ترودو گفته اســت مي خواهد كادر درمان 
دولتي را به اونتاريو اعزام كند و تست هاي 
فوري براي كاركنان بخش درمان و مشاغل 

ضروري تامين كند.

همزمان با افزايش تنش ميان آمريكا و روسيه، 
واشنگتن نســبت به وضعيت سالمت الكسي 
ناوالني در زندان به مســكو هشدار داده است. 
ناوالني يكي از مهم ترين مخالفان پوتين است كه 
اكنون در زندان اعتصاب غذا كرده است. جيك 
ساليوان، مشاور امنيت ملي آمريكا هشدار داد 
كه درصورت مرگ الكسي ناوالني، اين موضوع 

براي روسيه »تبعات« خواهد داشت. 
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كــوزوو در آوريل 1999، مهدیا گل محمدی چند  ماه پس از آغاز جنگ 
يعني درست در چنين روز هايي، شــريفه مادر يك نوزاد 
شش ماهه در حال فرار از دست ارتش صرب ها مشغول شير 
دادن به كودكش بود؛ اما نمي دانست روزي همين تصوير 
نماد واقعيت جنگ مي شود و عكس تالش او براي نجات 
فرزندش روي جلد مجله تايم چاپ خواهد شد؛ او فقط به 
فرار از چنگ صرب ها و رســاندن دختــرش به مقدونيه 
مي انديشيد. صرب ها به دنبال ادامه نسل كشي بودند و اين 
تصوير نماد ادامه نسل بود. جنگ صرب ها هم مانند آغاز هر 
جنگي پوچ و در عين حال فجيع بود. همان قدر كه دفاع در 
جنگ مقدس است آغازگر جنگ پيوسته در تاريخ محكوم 

خواهد شد.
سال ها پيش از جنگ كوزوو يعني در سال 1992ميالدي 
هم پس از تجزيه يوگسالوي، صرب ها تحت تأثير سخنراني 
ميلوشويچ رئيس جمهور شان، بوسنيايي ها را از نظر نژادي 
متفاوت و ترك تبار اعالم كردند و آنها را مســئول قرباني 
بودن خود در گذشته دانستند. چندي بعد آزمايش هاي 
ژنتيك ثابت كرد صرب ها، بوسنيايي ها و حتي كروات ها 
همگي در استخر ژني يكساني مي جنگيده اند؛ يعني كل 
مواد ژنتيك آنها از خزانه ژني يا استخر ژني يكساني بوده 
است. نسل كشي اما شريفه و دخترش را تهديد مي كرد. 
شريفه مي گويد: همگي خيال مي كرديم دخترم »بسا« 
مرده اســت، او گريه نمي كرد، پس از چند ساعت متوجه 

شديم كه او از سرما به نوعي شوكه شده و به همين دليل 
در حال فرار تالش كرديم او را گرم كنيم، وقتي گريه كرد 
من هم از خوشحالي گريه كردم. آنها زنده ماندند اما بين 
25هزار تا 329هزار نفر در اين نسل كشــي كشته شدند. 
تفاوت آمار ها ناشــي از تفاوت آمار كشته هاي مستقيم و 
كشته هاي ناشي از قحطي و گرسنگي است. حاال پس از 
گذشت بيش از 2دهه اين عكس تبديل به ديوارنگاره اي در 
كوزوو شده كه نماد كوچ يك ميليون پناهجو از اين منطقه 
است. اسلوبودان ميلوشويچ اما پس از 5سال رسيدگي هاي 
دادگاه بين المللــي الهه درحالي كه هنــوز پرونده  قطور 
جنايات جنگي اش در حال تكميل شدن بود پيش از پايان 

محاكمه در زندان الهه در تنهايي مرد.

برخی از انواع پرمصرف رطب ديوارنگاره اي در ستايش مادرانگي
در ماه مبارك رمضان افزایش 

قیمت 100تا 150درصدی داشته 
است. مشاهدات میدانی نشان 

می دهد كه هر بسته رطب 
۷00 گرمی ۳۶ هزار تومان تا 55 
هزار تومان به فروش می رسد، 
درحالی كه پیش از این ۲۳ تا ۲۹ 

هزار تومان بود.

 150
درصد

ساالنه در دنیا 5/ 8میلیون تن 
خرما تولید می شود كه از این 
میزان یك میلیون و۲50 هزار 

تن سهم ایران به عنوان دومین 
تولیدكننده در دنیاست و هر ساله 
حجم زیادی از خرما های تولیدی 
كشور به دلیل نبود بازار رسانی 

مناسب و تقاضا مجبور به ورود به 
صنایع تبدیلی است، اما با وجود 
این به دلیل رها كردن بازار مصرف 

قیمت هركیلوگرم رطب به ۷0 
هزار تومان افزایش یافته  است.

 70
هزار تومان

وزیر جهادكشاورزی پیش از این 
از ذخیره 1۳0 هزار تن خرما برای 
عرضه در ماه مبارك رمضان در 

راستای ثبات قیمتی آن خبر داده 
بود و همچنین رئیس سازمان 

حمایت نیز از ثابت ماندن قیمت 
خرما در ماه مبارك رمضان سخن 
گفته بود، اما هیچ كدام از وعده ها 
در هفتمین روز ماه رمضان محقق 

نشده  است.

 130
هزار تن

اصال فكرش را هم نمي شــود كرد، مگر 
مي شود؟ بارها و بارها اين خبر را با خودم 
مرور مي كنم كه: »مركز ملي داده هاي 
برف و يخ اياالت متحــده آمريكا اعالم 
كرده؛ يخچال طبيعي A68كه در سال 
2017از جنوبگان جدا شد و مساحتي 
حدود 6هزار كيلومتر مربع داشت، به طور 

كامل از بين رفته است.«
اول سعي مي كنم در اقيانوس ذهنم يك 
كوه يخ را متصور شــوم كه وسعتش به 
اندازه يك شهر يا حتي يك كشور كوچك 
بود. حاال تــالش مي كنم بــه اين مهم 
دست پيدا كنم كه مگر مي شود چنين 
پيكره يخساري حاال به طور كامل چنان 
فروپاشيده و متالشي شده باشد كه ديگر 
ماهواره ها نتواننــد ردي از وجودش را 
بيابند؟ از جنوبگان بــا 6000كيلومتر 
وســعت، چقــدر بايــد داغ تنهايي و 
جداماندن و بي مســئوليتي انسان ها را 
به دل بكشي كه متالشي شوي؟ كوه يخ 
هم كه باشي از بي تفاوتي و سردي باز هم 

فرومي پاشي و نابود مي شوي.
A68چقدر شــبيه من و ماست، چقدر 
شــبيه زندگي هاي ماست، چقدر شبيه 
كم آوردن آنهايي است كه هميشه فكر 
مي كرديم جنس شان فوالد است، شبيه 
اشك هاي در پستو و پسله از شدت فشار 
نامرادي روزگار. كوه يخ عظيم و ســرد 
و ســخت و پالوده حاال ديگر نيســت، 
متالشي شده، اين اصال قابل باور هست؟

در اقيانوس ذهني خــودم غوطه ورم و 
حاال مي دانم كه آن كوه يخ متالشي شده 
حتما قدرتمند بود اما نه به اندازه من و ما. 
ما قرار است كوه هاي يخي باشيم كه اگر 
هم دل َكنديم از سرخوشي خانه و زيست 
معمول، اما بنا نداريم آب شويم، متالشي 

شويم، نابود شويم.
مــا از جنوبگان زندگي جدا شــديم اما 

مقصد، حتما جاي بهتري است...

A68 چونان

دردهایت را بردار، برو، بدو
دور آخر پايم به لبه تارتان ور آمده گير كرد 
و با جفت زانو روي زمين كوبيده شدم. شايد 
اين بدترين اتفاق براي يك دونده به حســاب بيايد كه در كمتر از 5ثانيه 
پيش مي آيد. وقتي زمين مي خوريد درهمان لحظه اول درد اطراف همان 
نقطه هاي برخورد، پخش مي شود. اين را بارها از بچگي تجربه كرده ايم. 
در همان آن، ته دل حالي شبيه ضعف و گشــنگي ناشي از چند روز غذا 
نخوردن، مي پيچد امــا كمي بعد درد از نقطه مركز بــه اطراف پراكنده 
مي شود. شــبيه انقباضي كه هيچ وقت نفهميدم انقباض عضالني است 
يا فرياد پايانه هاي عصبي از درد، براي خبر كردن بخش هايي از بدن كه 
ضربه  به آنها وارد نشده  است. با زانو زمين خورده بودم اما پهلوي چپم هم 
درد گرفته بود. جايي خوانده بودم در زمان زمين خوردن، مغز درد را بين 
اعضاي بدن تقسيم مي كند تا نقطه اي كه ضربه ديده احساس تنهايي نكند 
و تحمل خود را براي درد ممتدي كه بنا به شدت ضربه يك ساعت، يك 
روز و حتي يك ماه ممكن است ادامه داشته باشد، باال ببرد؛ اين همنوازي 
و همراهي تك تك اعضاي بدن با نقطه اي كه درد به سراغش آمده   را در 
زمان زمين خوردن هاي عاطفي هم تجربه كرده ايم. روحمان آزرده شده 
اما سردرد داريم يا پلك چشمان مي پرد. مشكل فقط اينجاست كه ما به 
دردهاي روحمان كه بين اعضاي بدن پخش مي شود، به اندازه دردهاي 
جسم مان اهميت نمي دهيم وگرنه در اين زمان هم بايد درد و رنجي كه در 

مغز و روحمان حس مي كنيم را با ساير اعضاي بدن تقسيم كنيم.
درد يك حس عاطفي حياتي اســت. درد يعني تن بدون فرصت دفاع، 
تسليم مي شود. زماني كه ضربه اي به آدم وارد مي شود يكپارچگي اعضاي 
بدن به هم مي ريزد، بدن اين اختالل در ارتباط را با درد نشــان مي دهد. 
به همين دليل خشونتي كه درد براي تحميل خود به تماميت بدن وارد 
مي كند، مشخصه اي است كه به سرعت خود را نشان مي دهد. درد اعالم 
خطر است تا موجود زنده در كوتاه ترين فرصت زماني، عكس العمل دفاعي 
و حمايتي از خود نشان دهد و چه عكس العملي بهتر از تقسيم درد بين 
همه اعضاي بدن. حاال فرقي ندارد ضربه جسمي خورديم و دردمان گرفته 
يا جايي از روحمان خراش برداشته اســت. زماني كه دردي در جسم و 
روحمان حس مي كنيم بايد احساس خطر كنيم و دنبال برطرف كردن 

اين درد باشيم.
احســاس درد _درد جســمي يا درد رواني_ تجربه اي است كه همه ما 
داشته ايم. همه ما فهرست بلند و بااليي از شــدت و ضعف دردهايي كه 
كشيده ايم در ذهنمان داريم اما اگر از من بپرسيد دردناك ترين تجربه ام 
از دردهايي است كه به روح و روانم وارد شــده است. روزي كه شروع به 
دويدن كردم مي خواستم با دويدن، دردها را بين روح و جسمم تقسيم 

كنم و دردي كه روحم را آزار مي داد، برطرف كنم.
اين يك راه حل امتحان پس داده اســت، زماني كه دردهاي عاطفي به 
سراغمان مي آيد بايد اين درد را مثل يك زمين خوردن ميان اعضاي بدن 
تقســيم كرد. من در اين زمان ها خودم را برمي دارم مي روم يك گوشه و 

درد درون مغزم را با پاهايي كه مي دود تقسيم مي كنم.
براي رهايــي از درد درون راهي جز دويدن بلد نيســتم. اگر از من دونده 
بپرسيد مي گويم ذهن انباشته از رنج هاي بي شمارتان را برداريد، برويد، 

بدويد.

از دو كه حرف می زنيم
اي كاش فروردين كش مي آمد!

اسمشان را نمي دانم؛ اما هر بار  كه به چشم ام مي خورند، هر سيدمحمدحسين هاشمي
بار كه از البه الي اليه اليه هاي ماسك، بويشان را استشمام 
مي كنم، هر بار كه سعي مي كنم يك قاب جذاب براي ثبت 
زيبايي منحصر به فردشان پيدا كنم، مست مي شوم و دوست 

دارم بهار تمام نشود. 
هر روز، همينطــور فرورديني بماند. اصــاًل يكي ديگر از 
مشكالت من با آنهاست كه مدام توي اينستاگرام و توييتر 
مي نويسند چرا فروردين تمام نمي شود؟ يكي نيست به اينها 
بگويد برادر من، خواهر من، همشهري! خب فروردين تمام 
شود كه چه بشود. ارديبهشت قشنگ است، باشد، قبول. اما 
فكر نمي كني اگر اين فروردين، همينطور كش پيدا كند كلي 
چيز قشنگ داريم براي ديدن؟ كلي شكوفه توي خيابان 
است براي بو كردن و لذت بردن؟ واي از ميوه هاي فروردين؛ 
واي. اصالً فروردين يك حال ديگر دارد؛ باور كن. من اينها را 
براي هر كسي كه توي راه با هم هم مسير مي شويم مي گويم. 
تاكسي بهترين جا براي گفتن اين حرف هاست. من بدون 
اينكه فكر كنم به اينكه درباره ام چه فكر مي كنند، يك هو، 
بي مقدمه مي روم سراغ اصل مطلب. از خيلي ها توي تاكسي 
مي پرسم كه آقا! همشهري! شما فروردين را دوست داريد؟ 
اگر جواب بدهند كه داده اند. اگر ندهند بهشــان مي گويم 
كه من دارم يك نظرخواهــي مي كنم. اينطوري، راحت تر 

جوابم را مي دهند. بعدش جواب مي دهد. اصوالً خيلي ها 
مي گويند: چطور؟ من هم مي گويم: فروردين پر است از نو 
شدن. پر است از حال خوبي كه براي اولين ها اتفاق مي افتد. 
پر از زيبايي است. پر از زرق و برق اســت. وقتي كه اينها را 
مي گويم، خيلي هاشان مي گويند شايد هم همينطور باشد. 
بعضي ها مي گويند  اي آقا! برو حال داري. بعضي هاشان هم 

به فكر فرو مي روند. 
فكر مي كنم توي ذهنشــان مي گويند راست مي گويدها. 
شــايد واقعاً بد نباشــد كه فروردين كش بيايد. من اما با 
سماجت روي حرفم پافشــاري مي كنم. آنقدر اين كار را 
مي كنم تا كسي توي استوري اينستاگرامش ننويسد كه 
چرا فروردين تمام نمي شــود. آنقدر اين كار را مي كنم تا 
دير آمدن ارديبهشــت براي خيلي ها بهتر هم باشد. مثل 
سيداحمد حســيني كه يك روز نوشته بود:»اردي بهشت 
بي تو برايم جهنم اســت... اردي جهنمي كه هميشه پر از 
غم اســت«. براي ماها كه ارديبهشت امسال هم از سفر به 
شــيراز محروميم، پارك هم حتي نمي توانيم برويم، اصاًل 
هيچ جا را نداريم جز همين فاصله خانه تا محل كار يا نهايتاً 
سوپرماركت، به نظرم فروردين خيلي بهتر از هر ماه ديگر 
است. درختانش با آدميزاد حرف مي زنند. كافي است فقط 
يك مقدار چشم مان را بازتر كنيم و كمي اطرافمان را بهتر 
ببينيم. تمام شد و رفت. اين بماند براي آخرين روز فروردين.

به سرعت روشنفکری در خيابان
برق و باد

با اينكه از اســفند99 يك ماه 
گذشته اما انگار همين ديروز 
بود كه همــه به جــز كرونا، 
درگير ايــن بوديم كه باالخره 
سال 1400شروع قرن جديد 
است يا پايان قرن حاضر؛ مثل 
موقع هايــي كه بين ســاعت 
قديم و جديد گير مي كرديم. 

هنوز هم معلوم نيست و كسي 
نظر دقيق و كارشناســانه اي 
نداده كه ســالي كه پــا به آن 
گذاشــتيم كجــاي زمــان و 
تقويم قــرار گرفتــه. اما چه 
اهميتي دارد؟ چشــم بر هم 
زديم و يك ماه از همين سال 
نامعلوم گذشت؛ از همين سال 
دوصفر؛ يك ماه كــه نيمي از 
آن تعطيل بــود و هموطنان 
جان )به قول آقــاي گوينده 
راديو( بــدون درنظر گرفتن 
احواالت كادر درمان، به سفر 
رفتند و برگشتند و آمار كرونا 
را چندبرابــر كردنــد و نيمي 
ديگر كمي كندتــر، در قرمز 
و سياه شــدن شهرها گذشت. 
امروز آخريــن روز فروردين 
اســت و ما انگار درست وسط 
يك جنگ جهاني ايستاده ايم 
و روزي500-400هموطــن 
را از دســت مي دهيــم؛ بــا 
همين ســرعت و بــه همين 
غم انگيــزي. حاال بــه باران 
بهاري ارديبهشت، صالت ظهر 
و هــواي پخته منــگ مرداد، 
برگريــز مهر و ســوز برف در 
بهمن فكر كنيد كه به همين 
سرعت و با همين پلك زدن ها 

از راه مي رسد و تمام. 
حواستان هســت؟ حواستان 
هســت كه اگــر فكــري به 
حال خودمــان نكنيم، روزها 
مي گذرنــد و ما در ســرعت 
زمان هاي از دســت رفته، از 
دســت مي رويم؟ حاال تاريخ 
جديد را تمرين كنيد.روز اول  

ماه دوم سال دو صفر... .

رونمايي از ديوارنگاره  مادر كوزوويي، پناهجويي كه 22سال پيش از نسل كشي صرب ها گريخت اول آخر

دغدغه

آزاده بهشتي

زندگي، جنگ و ديگر هيچ
- نمي دانم ولي گاهي فكر مي كنم زندگي اوریانا فاالچي - فرانسوای زندگي يعني چه؟

صحنه اي است كه به دستور كســي در آن پرتاب مي شوي و وقتي در 
آن افتادي بايد طولش را طي كني و براي اين طي كردن هزاران شكل 

است.
- و بعد كه آن را طي كردي؟

- وقتي يك بار آن را طي كني، ديگر كافي اســت. تو زندگي كرده اي. 
چيزي كه مهم است، شكل طي كردن توست. مهم اين است كه آن را 

خوب طي كني.
- و خوب طي كردن يعني چه؟

- يعني بجنگي، يعني اينكه به چيزي ايمان داشته باشي و به خاطرش 
بجنگي.

بوك مارك

ديالوگ

خانه اي روي آب 
اون روزي كه من ديپلممو گرفتم كه البته ارزش اون ديپلم با ليسانس 
و فوق ليسانس االن قابل مقايسه نيســت بابام منو صدا كرد و گفت: 
حســين! گفتم: بله آقاجان؟ گفت: تو از امروز مســتقلي، ميدوني 
اســتقالل يعني چي؟ گفتم: نه آقاجان. گفت: يعني از امشب تو اين 

خونه فقط مي خوابي...
بهمن فرمان آرا

عدد خبر

عدد خبر

دعای روز هفتم ماه مبارك رمضان

اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

ِّْبِني ِفيِه ِمْن َهَفَواِتِه َو آَثاِمِه، َو اْرزُْقِني ِفيِه  ِّي ِفيِه َعَلي ِصَياِمِه َو ِقَياِمِه، َو َجن َُّهمَّ أَِعن الل
ِّيَن. ذِْكرََك ِبَدَواِمِه، ِبَتْوِفيِقَك َيا َهاِدَي اْلُِضل

خدايا مرا در اين  ماه بر روزه و شب زنده داري اش ياري ده، و از لغزش ها و 
گناهانش دورم بدار، و ذكرت را همواره روزي ام كن، به توفيقت  اي راهنماي 

گمراهان.

ما ز ياران چشم ياري داشتيم
خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم

حافظ

مسعود مير

فاطمه عباسي

ســطل آب و مافوق و ماتحت قضايا، يك سيداحمد بطحایی در اين بار و بساط چالش دستمال كاغذي و 
جنبشي هم اتفاق افتاد با عنوان #me_too. »منم همينطوِر« خودمان. 
داستان از اين قرار بود كه اكتبر 2017يك خانمي آمد دادگاه و گفت در 
شركتي كه هســتم وقتي رئيس مي خواهد كار را سفارش بدهد يك 
چشمك ريزي هم مي زند. يا فالن همکار باالدستي پيامك مي زند بعد 
دو و نيم برويم دور مختصري بزنيم. بعدش كار كشيد به سينما و هاليوود 
و يك به يك از تهيه كنندگان و بازيگران محبوب و خوش چهره را برد زير 
ذره بين. پيام ها و ايميل هايي كه در آن سرشــار از چشمك ريز و دور 
مختصر و در انتها پيشنهاد بي شرمانه بود ريخته شد روي دايره و از آن 
جايي كه ما در يك دهات بزرگيم و اين چيزها هم مسري تر از انواع كوويد، 
به طرفه العيني »منم همينطور« به مرزهاي داخلي هم آمد و اسکرين 
چت هاي اينستاگرام و تلگرام بود كه دست به دست مي شد. مي ديدي 
فالن بازيگر درباره خاِل لب آن لعل گون چنين گفته يا عشــاق فالن 
هنرمند در ضرب و جمع زبانزد شده و در آخر هرچه در پستو و پنهان بوده 
آمده به وسط بازار و در َجلوت و َعَلن. كسي كه تا ديروز پشت سرش قسم 
مي خوردي چنان رسوا شده كه ديگر دوست نداري نامش توي دفترچه 

تلفن گوشي ات باشد.
من هم ترســيدم. از اين همه عرياني و لختي و بي پردگي. ولي بيش از 
همه ياد قيامت افتادم. يوم تبلي السراير. روزي كه تمام پرده ها كنار 
مي رود. انگاري اين داستان  گاهی زرد و مبتذل و اغلب بي شرمانه، يك 
ماكت و مقدمه است براي قيامت. كه  اي مردمان ديديد چهارتا ايميل و 
چت و پيامك پيزوري و نصفه چگونه بي آبرويتان كرد؟ حال با قيامت كه 
عن قريب است چه خواهيد كرد؟ يك شبيه سازي  بي نهايت ترسناك. 
فکر كردم اگر قرار باشــد همه پوشــه هاي هايد و فايل هاي مخفي و 
چت هاي آرشيو شده را در سالن سينماي چهار بُعدي آخرت روي پرده 

بگذارند، تا تِه فيلم دوام مي آورم؟

منم همينطور، شما هم بعله!

كارتونيست لتونيايي 
اســلوكا  گاتيــس 
شرايط به ظاهر راحت 
دوركاري ايام شيوع 
كرونا را بــه تصوير 

كشيده است.
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