
در روزهــاي اخيــر اخبــار 
اميدواركننده اي از شكل گيري 
توافقي تازه ميان ايران و گروه 
1+5 به گــوش مي رســد كه 
مي تواند تأثيرات چشــمگيري 
بر تغييــر وضعيــت تعامالت 
بين المللي و شرايط محيطي اقتصاد ايران داشته باشد. اين 
موضوع حتماً براي فعاالن بخش خصوصي مايه خوشحالي 
و اميدواري است اما در كنار اين خوشــحالي و اميدواري 
سايه اي از ترس و نگراني هم نســبت به تبعات منفي اين 

تحوالت وجود دارد كه بايد جدي گرفته شود.
حبل المتين سياســتگذاري اقتصاد ايران، براي خروج از 
اين شرايط دشوار و بحران هاي پي درپي، بي هيچ ترديدي 
سياســت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي اســت و مهم ترين 
نگراني فعــاالن واقعي بخش خصوصي اقتصاد كشــور در 
موردتوافق جديد اين است كه مبادا گشايش هاي بين المللي 
موجــب بي توجهي مجــدد سياســتگذاران و كارگزاران 

حاكميتي عرصه اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتي شود.
اگــر بخواهيــم كل آموزه هــا و توصيه هــاي نهفتــه در 

سياســت هاي ابالغي اقتصاد مقاومتــي را در يك عبارت 
خالصه كنيم؛ آن عبارت »ســاختن اقتصــادي درون زا و 

برون گرا« است.
آنچه فعــاالن اقتصادي را نســبت بــه توافــق جديد با 
1+5 خوش بيــن و اميدوار مي كند اين واقعيت اســت كه 
گشايش هاي ناشي از اين توافق مي تواند مسير برون گرايي 
اقتصاد ايران را هموار كنــد و آنچه ما را در مورد اين توافق 
نگران مي ســازد بي توجهي احتمالي مديــران حاكميتي 
به موضوع درون زايي اقتصاد، پس از تســهيل دسترســي 
به دالرهــاي نفتــي و ســاير درآمدهاي ارزي ناشــي از 

خام فروشي هاست.
اقتصاد ايران بيش از 6دهه درگير سياست هاي توسعه نفتي 
نامتوازن و آمرانه و دولت محوري بوده كه ساختارهاي اقتصاد 
كالن و مناسبات توليد و تجارت را دچار اعوجاجات جدي 
ساخته است. سياست هاي اقتصاد مقاومتي مسيري روشن، 
اما دشوار، براي انجام اصالحاتي است كه اقتصاد ايران را از 

اين اعوجاجات نجات داده و درون زايي آن را احيا مي كند.
ترس فعاالن اقتصادي بخش خصوصي مشخصاً از اين است 
كه با دسترسي به منابع آسان و ارزان ناشي از خام فروشي، 
مديران حاكميتــي عرصه اقتصاد، گرفتــن تصميم هاي 
سختي كه براي بازسازي ساختاري اقتصاد ايران موردنياز 

اســت را بازهم به تعويق بيندازند و به 
نمايش هاي مبتني بر پول پاشي و خلق 

رفاه بادكنكي با توزيع يارانه و توسعه گلخانه اي و دستوري 
صنايع غيربهره ور و غيرمولد روي بياورند.

33 ســال پيش روز ۲5 آوريل 
بود كه مدير 6باشگاه فوتبال در 
لندن جمع شدند و اعالم كردند 
كه ليگي مســتقل از اتحاديه راه 
مي اندازنــد تا درآمد بيشــتري 
كسب كنند. پنجم ارديبهشت، 

سالگرد اين تغيير است؛ همين روزها.
»يوروپين كاپ« را به خاطر داريد؟ بازي هاي جذاب باشگاهي 
اروپا كه سال199۲ به ساختار فعلي ليگ قهرمانان اروپا تغيير 
كرد تا خطر حذف بزرگاني ماننــد رئال مادريد در بازي اول و 
دوم از بين برود و حضور آنها در اين رقابت ها طوالني تر شود و 

درآمد بازي ها سر به فلك بكشد.
ســال ها گذشــته و حاال رئال و بارســلونا بدهكار شده اند. 
مي خواهند مسي را نگه دارند، مي خواهند ستاره هاي بيشتري 

بخرند؛ اما نزديك به يك ميليارد دالر بدهي دارند.
باشگاه هاي ايتاليايي قدرت شان در زمين مقابل انگليسي ها و 
اسپانيايي هايي كه تا دو سه دهه پيش شكست پذير بودند كم 
شــده و زود از عرصه رقابت ها حذف مي شوند،  ولي يوونتوس 
و اينترميالن سهم بيشــتري از قدرت و درخشش بيشتري 

مي خواهند.
و باالخره مديــران آمريكايي ليگ برتر كــه جهان را ميدان 
تجارت خــود مي دانند عرصــه را بر باشگاه هاي شــان تنگ 
مي بينند. به بازي هاي بي معنــي تداركاتي پيش از فصل در 
آمريكا نگاه مي كنند كه ســيل تماشــاگران، استاديوم هاي 
غول پيكر را براي تورنمنت هايي مثل »اينترنشنال چمپيونز 
كاِپ« بي محتوا و بــراي ديدن ســتاره هاي اروپايي ناآماده 
لبريز مي كند؛ براي تقابل مســي-رونالدو، با هر كيفيتي كه 

مي خواهد باشد.
آنها نبض طرفداِر امروز جهاني دست شان آمده. پروژه جديد 
را »سوپر ليگ« ناميده اند، بدون اثري از اروپا يا هيچ منطقه و 
قاره ديگري. فوتبالي كه از رقابت هاي باشگاهي شهري شروع 
شد و بعد با توسعه صنعتي و حمل ونقل توانست ليگ كشوري 

شود، حاال قاره اروپا هم برايش كوچك است.
خشمي كه از روز يكشــنبه به پا خاســت، تقابل طرفداران 
ديدگاه های سنتي و مدرن بود. شايد بهتر باشد نگوييم مدرن، 
بگوييم طرفدار جهاني كــه در اكثريت مطلق اند. آن 70هزار 
نفري كه در منچستر به اســتاديوم مي روند و هر بازي را در 
پس تاريخي اجتماعي و فرهنگــي معني مي كنند، در مقابل 
صدها ميليون طرفدار جهاني از سنگاپور گرفته تا نيويورك و 
شانگهاي عددي نيستند. سنتي كه رقابت منچستر و برنلي را 

براي هزاران انگليسي احساسي مي كند، 
اثري بر نبض صدها ميليون طرفدار ديگر 

ندارد؛ براي آنها كه ســاعت ها ســتاره هاي خيالي را در فيفا 
ويدئوگيم مقابل هم قرار مي دهند تا سرشار از لذت شوند.

مطالباتبخشخصوصيازرفعتحريمها
  همشهري چالش ها و چشم اندازهاي بازگشت به برجام براي اقتصاد ايران را بررسي مي كند
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 آيا همشهري كين هنوز هم
 بهترين فيلم تاريخ سينماست؟

آسمانمريخ
چگونهفتحشد

گامهاينمادين
براياحيايحقزنان

 نخســتين پرواز آزمايشــي بالگرد
Ingenuity در جو مريخ با موفقيت 
ســپري شــد و به اين ترتيب تيم 
هدايت كننده، براي پروازهاي بعدي 
كه احتماال طوالني تــر خواهد بود 

برنامه ريزي مي كنند

براساس مصوبه نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان حضور يك زن 

در ميان كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري الزامي است

ناسا نخســتين پرواز بالگرد در جو 
ســياره اي به غير از زمين را جشن 
 Ingenuity گرفت. اين بالگرد به نام 
پرواز تاريخــي خــود را در مريخ با 
موفقيت به پايان رســاند و با خيال 
راحت روي ســطح سياره فرود آمد. 
نخستين پرواز كنترل شده در سياره 
ديگر در ساعت 3:34بامداد دوشنبه 
با حدود 3متر ارتفاع از سطح مريخ 
و به مدت 40ثانيه انجام شــد. طبق 
برنامه ريزي هايي كــه از قبل انجام 
شده است، ناسا اعالم كرد در روزهاي 
آينده اين بالگرد پروازهاي بيشتري 
با ارتفاع و زمان بيشتر انجام خواهد 
داد تا مهندســان بتوانند محدوده 
قدرت پرواز آن را بهتر درك كنند. 

صفحه11 را بخوانيد.

  كمتر از ۲ماه تا برگزاري سيزدهمين 
انتخابــات رياســت جمهوري زمان 
باقي مانــده ، اما رايزني هــا پيرامون 
حضور چهره هاي كليدي اصولگرا و 
اصالح طلب در رقابت هاي انتخاباتي 
هنوز به وضعيت شــفافي نرسيده و 
هر دو جريان همچنان در بالتكليفي 
حضور يا عدم حضور كانديداهاي اصلي 
خود به سرمي برند.  در اين ميان، بحث 
كانديداتوري زنان از موضوع هايي است 
كه در روزهاي اخير، به سياق گذشته 
بحث هاي فراواني پيرامون ضرورت ها 
و چالش هاي آن مطرح شده و هر دو 
جريان سياسي كشور به نحوي از توجه 
ويژه به آن، چه در حــوزه انتخابات 
رياست جمهوري و چه شوراها، خبر 

داده اند. صفحه۲ را بخوانيد.
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تقدم ستاره ها بر فوتبالسررشته را از دست ندهيم

قدرداني  از كارگران 
بهشت زهرا

 برق پسماند 
در مدار تهران

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper1
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شاهين رحماني ؛ كارشناس مديريت فوتبالحسين سالح  ورزي ؛ نايب رئيس اتاق ايران
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 گزارش اختصاصي همشهري از نشست نمايندگان سمن ها 
و خيريه ها با رئيس جمهوري

درباره واكسن كرونا 
شفاف سازي كنيد

واکسن طبقاتی | كارشناسان می گويند : خريد و فروش 
واكسن مصداق عينی بی عدالتی درسالمت است

 فروردین با 5801 مرگ كرونايی|  اصفهان، البرز و فارس 
بيشترين آمار فوت شده های كرونا را به  خود اختصاص دادند

بزرگترين توليدكننده واكسن گرفتار تحريم| هندوستان 
به عنوان بزرگ ترين توليدكننده واكسن در جهان با مشكل واردات 

مواداوليه به خاطر تحريم هاي آمريكا روبه رو شده است

فروردين باالخره به پايان رســيد اما روزهاي تلخي كه با شــروع تعطيالتش براي 
بسياري از شهرهاي كشــور رقم خورده همچنان ادامه دارد. آخرين روزهاي سال 
گذشته رنگ بندي هاي نقشه ايران در يك تقسيم بندي دوگانه، آبي و زرد بود و تنها 
در گوشه جنوب غربي، استان خوزستان وضعيت قرمز داشت. اما امروز در نخستين 
روز ارديبهشت بخش عمده اي از شهرهاي كشــور با رنگ بندي هاي قرمز پرخطر، 
قرمز و نارنجي نمايش داده مي شوند. زمستان99 در حالي خاتمه يافت كه سخنگوي 
وزارت بهداشــت آمار فوتي ها را 75نفر و معيارهاي قطعي تشــخيصي را 7هزار و 
540بيمار جديد مبتال به كوويد-19 اعالم كرد.  صفحه هاي 10، 11 و 1۲ را بخوانيد.

ديروز  اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور به همراه شهردار تهران  
و جمعي از مديران شهري از زحمات 
يك ســاله كارگران بهشــت زهرا در 

روزهاي سخت كرونايي تشكر كردند

اسحاق جهانگيری در بازديد از 
پروژه هاي جديد مديريت پسماند: 
بايد عوارض پسماند برای كمك به 

شهر تهران در اختيار شهرداری قرار 
گيرد

پيروز حناچی: بعد از شرايط كرونا 
حجم پسماند پزشكی و عفونی روزانه 

به 100 تن رسيده است

صفحه4
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    نظارت بر طرح هاي مجلس به نيابت از رهبر معظم انقالب
 غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به انتقادات مجلس 
يازدهم از مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سر رد طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري 
به ايلنا گفت: آنچه در مجلس تصويب مي شود، بايد هم غيرمغاير و هم مطابق با سياست هاي 
كلي نظام، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري باشد و هيأت عالي نظارت وظيفه دارد براساس 
سياست هاي ابالغي، مغايرت   يا عدم مغايرت مصوبات را بررسي كند و نظر خود را به شوراي 
نگهبان منعكس كند. به عبارتي، هيأت عالي نظارت مجمع، مصوباتش را براساس قانون اساسي 

و به نيابت از مقام معظم رهبري از طريق شوراي نگهبان ابالغ مي كند.

ديپلماسی

احزاب

 تأييد مذاكرات ايران و عربستان
 در بغداد

سفير ايران در عراق، ميانجيگري بغداد در روابط ايران و 
عربستان را تأييد كرد 

ديروز  ايرج مسجدي، سفير ايران در عراق، ميانجيگري عراق در 
روابط تهران- رياض را تأييد كرد و گفت هنوز به »نتايج روشن« 

نرسيده است.
مســجدي به ايرنا گفته اســت كه ايــران »از ميانجيگري بغداد 
براي نزديك كردن تهران به كشــورهايي كه با آنان دچار چالش 
شده ايم يا روابط با آنها به سردي گراييده است حمايت مي كند.« 
اهميت مذاكرات تهران- رياض چنان اســت كه با گذشت 3روز، 
همپاي مذاكرات وين در صدر اخبار خاورميانه اســت. حاال يك 
روزنامه عربي و يك خبرگزاري اروپايــي اطالعاتي از هيأت هاي 
مذاكره كننده را فاش كرده اند. روزنامه لبناني االخبار نوشته هيأت 
سعودي شامل ۶ نفر، ازجمله مشــاور عالي رتبه امنيتي وليعهد 
عربستان و به سرپرستي خالد بن علي الحميدان، رئيس سازمان 
اطالعات عربســتان ســعودي در مذاكرات حضور داشته است. 
از ايران نيز هيأت 5 نفره شــامل نمايندگاني از تمامي نهادهاي 
امنيتي در بغداد بودند.    خبرگزاري فرانســه هــم به نقل از يك 
منبع دولتي عراق تأييد كرد كه رياست هيأت سعودي را خالد بن 
علي الحميدان، رئيس اطالعات سعودي و رياست هيأت ايراني را 
نمايندگاني از سوي علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
برعهده داشــتند. اما درحالي كه پيش از اين خبرگزاري رويترز از 
»پيشرفت نداشــتن« مذاكرات خبر داده بود، اطالعات روزنامه 
االخبار خالف ايــن ادعا را مطرح مي كند. براســاس گزارش اين 
روزنامه، اين نشست »بسيار مثبت بوده و از برخي انتظارات فراتر 
رفته است«؛ تاجايي كه دوطرف تصميم گرفتند نشست ديگري 

نيز هفته آينده در بغداد برگزار كنند.

تالش عراق برای تداوم مذاكرات
طبق گزارش ها عراق به عنوان ميزبان مذاكرات اشتياق زيادي براي 
ادامه آن دارد. كاهش تنش ميان ايران و عربستان براي عراق  منافع 
زيادي دارد. مصطفي كاظمي، نخست وزير عراق نيز عالقه زيادي 
به احياي نقش عراق در مناسبات منطقه دارد و اين مسئله در سفر 
مرداد ۹۹ او به ايران نيز مورد توجه كارشناسان قرار گرفت. حاال 
عراق حتي از اينكه افشاي رسانه اي مذاكرات به جريان آن لطمه 

بزند، هراس دارد. 
  گفته شده آمريكا و انگليس در جريان اين گفت وگوها هستند. 
از سوي ديگر منابع االخبار خبر دادند كه ايران نيز متحدان خود 
را در جريان اين گفت وگوها قرار داده اســت. سفر وزيرخارجه 
چين در اواسط فروردين به رياض و سپس تهران نيز اين گمانه را 
تقويت مي كند كه كشورهاي نزديك به ايران يا در نقش ميانجي  
ظاهر شدند يا دست كم از روند مذاكره اطالع داشتند. براساس 
گزارش االخبار برآورد اوليه ايران از مســير مذاكره با عربستان 

»مثبت و اميدواركننده«  است.

مذاكرات رسمي مي شود؟
تاكنون هيچ يك از مقامات رسمي در ايران و عربستان اصل مذاكره 
در بغداد را تأييد يا تكذيب نكرده اند. ســخنگوي وزارت خارجه 
ايران هم در اين زمينه گفته »درخصوص گزارش هاي ضد ونقيض 
رسانه اي اظهارنظر نمي كنيم.« البته طبق اطالعات فعلي وزارت 
خارجه ايران طرف گفت وگوهاي بغداد نيســت و اين مذاكرات 
تاكنون در سطح غيرسياســي و امنيتي برگزار شده است. قاسم 
محبعلي، مديركل اســبق خاورميانه وزارت خارجه به همشهري 
گفته بود كه اين مذاكرات امنيتي براي »شناسايي حريف« پيش 

از اين نيز بين 2كشور سابقه داشته است. 
البته وزارت خارجه ايــران بار ديگر از گفت وگو با عربســتان 
سعودي استقبال كرده و گفته كه آن را به »نفع مردم  2كشور 
و صلح و ثبات منطقه اي« مي داند. تحليلگران نيز تأكيد كردند 
كه مذاكره بين ايران و عربستان مي تواند پيامدهاي منطقه اي 
زيادي داشته باشد؛ چراكه دامنه اختالفات 2كشور از سوريه تا 
يمن گسترده است، اما بايد ديد كه اين مذاكرات چگونه ادامه 
پيدا مي كند و به ســطح رسمي و سياســي بين مقامات عالي 

2كشور مي رسد يا نه.

جامعه در تله فقر گرفتار شده است
مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اســالمي درباره شرايط 
كنوني كشور بيانيه اي صادر و با برشمردن كاستي ها و چرايي بروز 
چالش هاي فعلي كشور راهكارهايي را بر اي گذر از وضعيت موجود 
پيشنهاد كرده است. بر اساس متني كه در اختيار همشهري قرار 
گرفته است اين بيانيه تأكيد مي كند كه تحقق عدالت اجتماعي 
از اهداف اصلي انقالب اســالمي بوده اما واقعيت جاري حاكي از 
آن است كه جامعه ما در تله فقر گرفتار شده و از شكاف طبقاتي 
فقر و غنا رنج مي برد. ادامه وضعيــت جاري مي تواند بقاي نظام و 
همبستگي و وحدت ايرانيان را به خطر اندازد. از اين رو فراهم سازي  
امكانات برابر آموزشي و بهداشتي براي همه شهروندان، پوشش 
همگاني بيمه و تامين اجتماعي، هدفمند ســازي  يارانه ها و ساير 
كمك هاي اجتماعي به سود اقشار و خانوارهاي فقير و آسيب پذير، 
برنامه محروميت زدايي از مناطق محروم و مبارزه همه جانبه با فقر 
و فساد و تبعيض، از وظايف حكومت اســت كه در تامين آن فرو 
مانده است!  مجمع نمايندگان ادوار در بخشي ديگر از اين بيانيه راه 
چاره گذار از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب را برگزاري 
انتخاباتي پرشور دانسته اســت. اين بيانيه همچنين تأكيد كرده 
است كه  تقويت توان ديپلماسي و روي آوري به مذاكره و تعامل 
سازنده با ديگر دولت ها ازجمله اياالت متحده آمريكا با هدف حفظ 
منزلت و منافع ملي ملت ايران و حل مسائل بين المللي براي بازيابي 
نقش تأثيرگذار كشور در عرصه جهاني و دستيابي به سهم اقتصادي 
در تناســب با عظمت و پتانسيل كشــور در بازار جهاني خواهد 
انجاميد.  براي تحقق اين هدف، سياست خارجي تنش زا بايد به 
سياست خارجي تنش زدا تبديل شود و تقويت روابط دوستانه و 
جمع گرا و نزديك با كشورهاي همسايه و منطقه بايد در اولويت 

سياست خارجي باشد.

 مصوبه انتخاباتي بهارستان  به 1400 نمي رسد
محسن تواليی: اولين دستاورد 2هفته تعطيلي مجلس تا 1۹ارديبهشت ماه 

بالتكليف ماندن يكي از طرح هاي محوري آنها بــراي اصالح قانون انتخابات مجلس
رياست جمهوري است. طرحي كه كلياتش آبان سال گذشته به تصويب رسيد و 
با وجود 3بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، همچنان تأييد نهايي را نگرفته است. 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 22فروردين در توييتي نوشت: طرح اصالح 
موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري به دليل باقي ماندن برخي ايرادات مطرح شده از سوي 
هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير بند 2 اصل 110 شناخته شد و مراتب 
به مجلس اعالم شد. اشاره او به نقشي است كه هيأت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي 
نظام از سال۹۶ پس از تشكيل بر مصوبات مجلس ايفا مي كند و برخي از آن تعبير به شوراي 
نگهبان دوم كردند. پيش از اين در مجلس دهم لوايح FATF در همين مكانيسم متوقف ماندند. 
اين بار 2مورد ايرادات مجمع به مصوبه نمايندگان مجلس يازدهم طرح آنها را با مشكل مواجه 
كرده است. ماده 2 طرح مجلسي ها براي اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري به دنبال تعريف 
معيارهاي رجل سياســي برآمده و در توضيح معيارهاي رجال مذهبي و سياسي آمده است: 
»اعتقاد قلبی و اشتهار به التزام عملي به واليت مطلقه فقيه، بهره مندي از اطالعات الزم در حوزه 
اعتقادات و اصول دين و مذهب، بهره مندي از اطالعات الزم در حوزه اعتقادات و اصول دين و 
مذهب شيعه جعفري اثني عشري در حد اثبات حقانيت دين اسالم و مذهب شيعه جعفري 
اثني عشري، داشتن مواضع روشن و عملكرد شفاف راجع به جريان هاي غربگرا و واگرا و طرفداران 
نظام سلطه در كشــور و تهديدات و فتنه هاي بعد از انقالب اســالمي، عدم تعهد و گرايش به 
قدرت هاي سلطه گر، حمايت از مبارزه حق  طلبانه مستضعفان دربرابر مستكبران و دفاع از حقوق 
همه مسلمانان« و درنهايت اينكه در قالب يك تبصره »اخذ يا داشتن تابعيت و يا اقامت دائم از 
كشورهاي بيگانه توسط داوطلب، والدين، همســر و فرزندان از مصاديق عدم التزام و تعهد به 
انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران تلقي مي شود.« حداقل 40سال  و حداكثر ۷0سال سن 

به هنگام ثبت نام نيز جزو شرايط اختصاصي داوطلبان ذكر شده است.

ايرادات مجمع چيست؟
شوراي نگهبان و هيأت نظارت مجمع در بررسي هاي اوليه ايرادات متعددي را به طرح گرفته 
بودند كه پس از رفت وبرگشت هاي مكرر ميان مجلس و شورا درنهايت به 2مورد تقليل پيدا 
كردند. محمدحسن آصفري، نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس درباره 
محتواي اين دو ايراد به همشهري گفت: ايراداتي كه هيأت نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به طرح گرفته ، نخست بحث سني است. نظر مجمع اين است كه بايد شرايط سني برداشته 
شود؛ يعني حداقل و حداكثر 40 تا ۷5 سال بايد برداشته شود و اين در حالي است كه خود 
شوراي نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسي تشخيص نداده است. ايراد دوم تعريف رجل 
سياسي است. اعتقاد مجمع اين است كه بحث رجل سياسي نبايد در قوانين عادي بيايد. اين 
بخش نيز مورد ايراد شوراي نگهبان نبوده و به صرف ايراد مجمع بازگشت خورده است. آصفري 
در پاسخ به اين سؤاالت كه آيا اين طرح به انتخابات رياست جمهوري سيزدهم در 28خردادماه 
خواهد رسيد يا خير، گفت: خير. با توجه به تعطيلي اي كه براي مجلس پيش آمد، نخواهد 
رسيد. البته ما روز يكشنبه جلسه اي با برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت داشتيم و آنجا 
به توافقاتي رسيديم، ولي با توجه به اينكه شوراي نگهبان طرح را به مجلس بازگشت داده است 
و دوباره مجلس بايد ايرادات را رفع كند، بعيد به نظر مي رسد طرح قابل نهايي شدن باشد ولي 
اميدواريم تا قبل از ثبت نام اين كار اتفاق بيفتد و بتوانيم با شرايط جديد ثبت نام هاي انتخابات 

رياست جمهوري را آغاز كنيم.

قاليباف وارد گود مي شود
 همچنين عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به ايرادات هيأت نظارت بر اين 
طرح گفته: »قرار است رئيس مجلس با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح 
اصالح قانون انتخابات گفت وگو كند تا مشخص شود نظر دقيق مجمع درخصوص اين طرح 
چيست.«   از سوي ديگر نيز 100نماينده دست به قلم شدند و براي احياي مصوبه شان نامه اي 

به دبير شوراي نگهبان نوشتند. 

  كمتر از 2مــاه تا برگــزاري ســيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري زمان باقي مانده ، اما رايزني ها پيرامون 
حضور چهره هــاي كليدي اصولگــرا و اصالح طلب در 
رقابت هاي انتخاباتي هنوز به وضعيت شفافي نرسيده و 
هر دو جريان همچنان در بالتكليفي حضور يا عدم حضور 

كانديداهاي اصلي خود به سرمي برند.
 در اين ميان، بحــث كانديداتوري زنان از موضوع هايي 
است كه در روزهاي اخير، به سياق گذشته بحث هاي 
فراواني پيرامون ضرورت ها و چالش هاي آن مطرح شده 
و هر دو جريان سياسي كشور به نحوي از توجه ويژه به آن، 
چه در حوزه انتخابات رياست جمهوري و چه شوراها، خبر 
داده اند؛ اگرچه ناگفته پيداست كه اين موضوع  همانند 
دوره هاي گذشــته چندان جدي تلقي نخواهد شد و 
كانديداتوري زنان و حضورشان به ويژه در كارزار انتخابات 
رياست جمهوري در پيچ و خم اما و اگرهاي سياسي و 

حقوقي باقي خواهد ماند.
توقف مجددي كه البته يك تفــاوت جدي با ادوار قبل 
خواهد داشت و آن اينكه در اين دوره از رقابت ها به نظر 
مي رسد جايگاه زنان و لزوم توجه به كانديداتوري آنها در 
تيررس توجه برخي از جريان هاي سياسي قرار گرفته 
اســت؛ چنانچه ديروز آذر منصوري، سخنگوي جبهه 
اصالحات ايران خبر داد در ميان كانديداهاي اين جريان 

حتما گزينه زن هم وجود خواهد داشت.
به گزارش برنا، ايــن عضو حزب اتحاد ملــت با تأكيد 
براينكه براساس مصوبه نهاد اجماع ساز حضور يك زن 
ميان كانديداها الزامي است، گفت: اين توافق در جبهه 
اصالحات ايــران وجود دارد كه در ســبد كانديداهاي 
اين جبهه يك زن هم حضور داشــته باشد. اعضاي زن 
اين جبهه روي اين مســئله توافق و اصرار دارند و اين 
نگرش در مجموعه اصالح طلبان در اين دوره نسبت به 
دوره هاي قبل بيشتر است. فارغ از اينكه شوراي نگهبان 
به چه شكل و شيوه اي عمل مي كند، اما اين نگاه در اين 

دوره وجود دارد.
هرچند توجه و تأكيد آنها بر داشــتن كانديداي زن در 
عرصه انتخابات رياســت جمهوري نمادين اســت و تا 
تبديل شــدن يك زن به كانديداي جدي يك جريان 
سياسي سال هاي درازي راه باقي است،  اما طرح نمادين 
آن از سوي جريان اصالحات براي احقاق حق و مطالبه 
كانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري گامي 

مهم و قابل توجه است.
 اين گام در حالي برداشته مي شــود كه در بحث سهم 
زنان از كرسي هاي ارشد مديريتي همواره به داليل نگاه 
مردساالرانه جامعه سياسي كشــور در اقل ممكن قرار 
گرفته است؛ ســهمي كه نگاهي به تركيب هيأت هاي 

دولت اول تا دوازدهم، ادوار مجلس شــوراي اسالمي و 
شوراهاي شهر و روستا و حتي تركيب شوراي مركزي 
احزاب بر  آن صحه مي گذارد. دولت ها يا مجلسي كه بيش 
از نيمي از آراي آنها مختص به زنان است، اما سهم زنان از 

كرسي هاي مديريتي آنها بسيار ناچيز است.
در ادوار گذشته فقط يك زن موفق به كسب كرسي وزارت 
شده اســت )در دولت دهم مرضيه وحيددستجردي به 
وزارت بهداشت رســيد( و از جمع كوچك زنان در ادوار 
11گانه مجلس تنها يك نماينده زن موفق شده است به 
كرسي هيأت رئيسه مجلس دست يابد. )سهيال جلودارزاده 
در مجلس ششــم به عضويت در هيأت رئيســه رسيد.( 
الگويي تكراري كه در تشكل ها و ديگر شوراهاي انتخابي 
و انتصابي نيز بازتكرار شده  اســت. بحث مغفول ماندن 
حق زنان از سهم داشتن در كرسي هاي ارشد مديريتي 
داستان تازه اي نيست و 10سالي مي شود كه رفع تبعيض 
از آن به شعار دولت ها هم بدل شده است؛ شعاري كه به 
وعده هاي ناكام دولت ها بدل شده است؛ چنانچه اخيرا 
حسن روحاني در شرح چرايي عدم احقاق وعده اش مبني 
بر داشــتن 2وزير زن در كابينه دوازدهم گفت: استفاده 
از زنان در عرصه هــاي مديريتي همواره مورد تأكيد اين 
دولت بوده است و عالقه مند بودم كه وزير زن هم در كابينه 
داشته باشيم، اما توانم محدود بود و نشد. موضوعي كه داغ 
داستان را تازه كرد و سبب شد محمدعلي ابطحي، رئيس  
دفتر دولت اصالحات تجربه مشــابه آن دوره را يادآوري 
كند. او ديروز در حســاب كاربري اش در اين باره نوشت: 
»پيرو صحبت هاي دكتر روحاني در مورد مشكالت وزير 
زن اين خاطره را هم من بگم: آقاي خاتمي كه مي خواست 
وزير زن بگذارد از قم يكي از مراجع مرا خواست و پيغام 
داد كه اگر وزير زن بگذاريد فتوا مي دهيم ماليات دادن به 

دولت حرام است.«

چه كساني ميداندار هستند؟
به هر روي در كنار عدم استقبال جدي احزاب و دولت ها 

در ميــدان دادن به زنــان، در ايــن دوره از انتخابات 
حق كانديداتوري زنان و داشــتن ســهم باالتر آنان از 
كرسي هاي ارشــد مديريتي به عنوان نيمي از جامعه 
مورد توجه جامعه زنان، فعاالن سياســي زن و احزاب 

قرار گرفته است.
چنانچــه برخــالف ادوار گذشــته انتخابــات 
رياســت جمهوري كه فقط مرحوم اعظــم طالقاني، 
دختر آيت اهلل طالقاني در اعتراض به برداشت محدود   
از واژه رجل سياســي و رد صالحيت زنان از ســوي 
شوراي نگهبان   به صورت نمادين اعالم كانديداتوري 
مي كرد و در بزنگاه زمــان ثبت نام نامزدهاي انتخابات 
رياســت جمهوري هر بــار در وزارت كشــور حاضر 
مي شــد و ثبت نام مي كرد  در اين دوره، زنان بيشــتر 
از نام نويســي خــود در انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياســت جمهوري خبر داده اند كه شاخص ترين شان 
فائزه هاشمي رفسنجاني، دختر مرحوم آيت اهلل هاشمي 

است.

مشكل كجاست؟
در اين ميان عالوه بر موانع ســاختاري كه پيش روي 
حضور زنان در جايگاه رياســت جمهوري قرار دارد، 
به نظر مي رسد برخي داليل حقوقي هم در بازداشتن 
زنان از تكيه زدن در جايگاه رياست جمهوري يا حداقل 
شركت در كارزار انتخاباتي مؤثر بوده است. مشكل از 
جايي آغاز مي شود كه مخالفان حقوقي حضور زنان در 
جايگاه رياست جمهوري، به اصل 115قانون اساسي 
و تفســير عبارت »رجل مذهبي و سياسي« استناد 
مي كنند و معتقدند با اين تفسير، نمي توان صالحيت 
زنان را براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي تأييد كرد. 
اين درحالي است كه سخنگوي شوراي نگهبان معتقد 
است بيش از اينكه در اين زمينه مشكل حقوقي وجود 
داشته باشد، چالش هاي فرهنگي مانع حضور زنان در 

عرصه انتخابات رياست جمهوري شده است.  

 پنجمين نشست كميسيون مشترك 
برجــام ديــروز به پايــان رســيد و مذاكره

مذاكره كنندگان به روال هفته گذشته 
براي انتقال مباحث به كشورهايشان بازگشتند.بحث و 
بررسی در خصوص آخرين وضعيت گفت وگوهای فنی 
و پيش نويس های اوليه متون و نحوه تداوم گفت وگوها 
محور مذاكرات نشست ديروز بود كه در سطح روساي 
تيم هاي مذاكره كننده برگزار شد. در پايان اين نشست 
عباس عراقچی،  رئيس هيــأت ايرانی ضمن تصريح 
مجدد اصول و مواضع جمهوری اسالمی ايران در ارتباط 
با برجام و مســيری كه بايد طی شــود، روند كنونی 
گفت وگوها را به رغم دشواری ها و چالش های موجود، 
رو به جلو ارزيابی كرد و گفت كه هيات ايرانی هر زمان 
كه روند گفت و گوها به سمت زياده خواهی، وقت كشی 
و چانه زنی های غيرمنطقی برود، گفت و گوها را متوقف 
خواهدكرد.  به رغم هشدار جدي عراقچي همچنان  همه 
طرف ها ارزيابي مثبتي از روند مذاكرات دارند و البته تا 

اين لحظه گفت وگوها به نتيجه ملموسي نرسيده است. 
روزنامه »واشنگتن پست« نوشته كه ايران و آمريكا در 
حال حركت به ســمت طرحي هســتند كه گام های 
همزمان و متوالي بازگشت به برجام را پيش بيني كند. 
يك ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا كه نامش فاش 
نشده هم به خبرگزاري »رويترز« گفته است آمريكا 
به دنبال »رويكردهايي منسجم درباره اقداماتي است كه 
هم ايران و هم آمريكا بايد براي بازگشت به پايبندي 
دوجانبه انجام دهند«. اما پيش از نشست ديروز عباس 
عراقچي، رئيس هيأت ايراني در وين بار ديگر تأكيد كرد 
كه هيچ بحثي تحت عنوان »توافــق موقت« در وين 
نيســت و ايران فقط دربــاره »گام نهايي جهت رفع 
تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران گفت وگو مي كند«. 
به گفته عراقچــي مذاكرات درباره مشخص شــدن 
فهرســتي از تحريم هاي »قابل لغو« است و بدون آن 
پيشرفتي در گفت وگوهاي وين به وجود نخواهد آمد. 
علي ربيعي، سخنگوي دولت، هم بر موضع ايران تأكيد 

كرده و گفته است ايران »حاضر به دادن هيچ امتيازي 
خارج از چارچوب برجام« نيست. ربيعي همچنين گفته 
است »به لحاظ فني امكان رفع تمامی تحريم هاي ناقض 
برجام و از طرف ديگر احياي كامل اين توافق در مدت 
زمان كوتاه وجود دارد.« در چنين شرايطي همچنين 
گزارش شــده كه ايران دوشنبه نشســتي در سطح 
كارشناســي با آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين 
داشته است. طبق گزارش رويترز، اين گفت وگوها در 
راستاي كسب توضيحاتي از ايران درباره منشأ ذرات 

اورانيوم كشف شده در مكان هاي اعالم نشده بوده.

ايران: بايد 1۵00تحريم لغو شود
طبق خبر ميخائيــل اوليانوف، نماينده روســيه در 
ســازمان هاي بين المللــي، پيش از نشســت ديروز 
كميســيون مشــترك برجام، برخي نشســت هاي 
غيررسمي به شــكل  هاي متفاوت برگزار شد. البته 
اوليانوف جزئياتی از اين نشســت هاي غيررســمي 
ننوشت. او پيش تر نوشــته بود كه نخستين نشست 
غيررسمي كميسيون مشــترك برجام با آمريكا در 
امپريال هتل برگزار شــده اســت. اما ديروز روزنامه 
آمريكايي واشنگتن پست نيز به نقل از مقامات آگاه، 
جزئياتي از رونــد گفت وگوهاي وين منتشــر كرد. 
براساس گزارش اين روزنامه، مقامات ايران در طول اين 
مذاكرات مّصرانه تأكيد دارند كه آمريكا به عنوان طرفي 
كه از توافق هسته اي خارج شده، ابتدا بايد نخستين 
گام ها براي بازگشت به توافق را بردارد. ايران پيش از 

اين هم اعالم كرده بود بايد همه تحريم هاي اعمال شده 
در دوران رياست جمهوري ترامپ لغو شود. براساس 
گزارش واشنگتن پست، همچنين ايران در مذاكرات 
وين خواهان رفع 1500تحريم جديد اعمال  شده در 

كارزار »فشار حداكثري« است.

تالش هاي اسرائيلي براي اخالل در روند مذاكرات
همزمان با مذاكرات وين، تالش هاي رژيم اســرائيل 
براي اخالل در روند اين مذاكرات ادامه دارد. به گزارش 
الميادين، كابينه رژيم اســرائيل نشستي با موضوع 
ايران برگزار كرده كه در آن نسبت به مذاكرات وين و 
احياي برجام ابراز نگرانی شده است. به گزارش ايسنا، 
برخي منابع عالي رتبه اســرائيلي نيز در گفت وگو با 
روزنامه يديعوت آحارنــوت تأكيد كردند: »مذاكرات 
وين ميان ايران و كشورهاي بزرگ نگران كننده است 
زيرا آمريكايي ها بيشــتر از آن چيزي كه از ايراني ها 
مي خواهند، به آنها امتياز مي دهند و هدف آنها شتافتن 
به سوي برجام به هر قيمتي است؛ آنها مثل ديوانه ها 

به سوي برجام مي دوند.« 

  نه تعجيل نه فرسايشي
اينكه گفت وگوها چه زماني به نتيجه مي رسد هنوز 
مشخص نيست. هرچند كه عباس عراقچي گفته 
زمان براي گفت وگو درباره متني مشترك فرارسيده 
و ايران پيشــنهادهاي خــود را در ايــن زمينه به 
طرف هاي ديگر ارائه داده است. عراقچي همچنين 
گفته ايران »به هيچ وجه اجازه فرسايشي شــدن 
مذاكرات را نخواهد داد و در عين حال براي رسيدن 
به نتيجه شــتاب و تعجيل نخواهد كرد.« در سوي 
ديگر اما يكي از سخنگويان وزارت خارجه آمريكا، 
مذاكرات وين را »كامل و متفكرانه«  دانسته است. 
به گفته اين مقام آمريكايي »هنوز هيچ گشايشــي 
حاصل نشده اما ما انتظار نداشــتيم كه اين روند 
آسان يا سريع باشــد.« طبق گفته هاي سخنگوي 
وزارت خارجه آمريكا، هيأت مذاكره كننده قرار است 
بارديگر براي تنفس و مشورت درباره برخي مسائل 
به كشور خود بازگردند. هرچند درصورت بازگشت 
پس از چند روز بار ديگر مذاكرات در گراندهتل وين 

از سر گرفته خواهد شد.

احياي برجام بدون توقف 
عراقچي: اگر روند گفت و گوها به سمت زياده خواهی و  وقت كشی برود مذاكرات را متوقف مي كنيم

گام هاي نمادين براي احياي حق زنان
براساس مصوبه نهاد اجماع ساز اصالح طلبان حضور يك زن در ميان كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري الزامي است

   مذاكره ايران و آژانس درباره ذرات اورانيوم كشف شده
 آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه اي از مذاكره ايران و آژانس در وين و در سطح كارشناسان درباره ذرات اورانيوم 
كشف شده خبر داد كه قرار بود اوايل  ماه آوريل در ايران برگزار شود. مسئله اي كه مي تواند بر تالش ها براي احياي توافق 
هســته اي تأثير بگذارد. آژانس در بيانيه اي با مطرح كردن اينكه »آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران مشاركت در 
روندي متمركز را با هدف شفاف سازي مسائل پادماني باقيمانده آغاز كردند«، گفت كه اين نشست در سطح كارشناسان 
است. عدم پيشرفت در ارائه توضيحات درباره اين ذرات اورانيوم در مذاكرات آژانس با ايران به معناي اين خواهد بود كه 
فرانسه، انگليس و آلمان براي تصويب قطعنامه اي با حمايت آمريكا در نشست بعدي شوراي حكام در ماه ژوئن پافشاري 

خواهند كرد. / ايسنا

عليرضا احمدي
خبر نگار

مراسم تشييع پيكر پاك سردار شهيد سيدمحمد حجازي ديروز با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و با حضور شماري از شخصيت هاي خبر

لشكري، كشوري و جمعي از مسئوالن و خانواده هاي معظم شهدا در 
اصفهان برگزار و در كنار مزار برادر شهيدش در گلستان شهداي اصفهان به  خاك 
سپرده شد.  به گزارش تسنيم، فرمانده نيروي قدس سپاه در اين مراسم در دانشكده 

پرواز اصفهان با بيان اينكه جبهه هاي مقاومت  هر روز يك اقدام اساســي مقابل 
 آمريكا و اسرائيل انجام مي دهند، گفت:  راه سردار شهيد حجازي در عرصه مقاومت 
همچنان ادامه دارد.  سردار اســماعيل قاآني افزود: راه شهيد حجازي در عرصه 
مقاومت همچنان استمرار دارد و مسيري كه شهيد عالي مقام سليماني در ميدان 
مقاومت گسترش دادند و شهيد حجازي جزو رهروان واقعي آن بودند و به خوبي 
طي كردند و آموزش دادند، همچنان ادامه خواهد داشــت.   ســردار سيديحيي 
رحيم صفوي، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا نيز با بيان اينكه شهيد 
حجازي با تفكري استراتژيك   امنيت  منافع ملي ايران را تأمين كرد، گفت: اخالص 
و تواضع او مقابل عموم مردم و بسيجيان زبانزد بود. نماينده حزب اهلل لبنان نيز در 

بخشي از اين مراسم پيام دبيركل حزب اهلل لبنان را قرائت كرد.

  پيكر سردار شهيد حجازي
 تشييع شد
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ادامه در 
صفحه19

اشتراك گذاري تجربيات تهران و مكزيكوسيتي 
براي حل مشكالت شهري

در ديدار شهردار تهران با ســفير مكزيك بر اشتراك گذاري 
راه حل هاي ابتــكاري 2پايتخت براي مواجهــه با چالش هاي 
شهري تأكيد شد. به گزارش همشهري، پيروز حناچي، شهردار 
تهران در اين ديدار گفت: »شــايد به دليل شــرايط اقليمي و 
مشابهت هاي فرهنگي اين عاليق ايجاد شده است.« او با بيان 
اينكه مكزيكوسيتي يكي از كالنشهرهاي بزرگ دنياست، ادامه 
داد: »تهران و مكزيكوسيتي همواره در فهرست كالنشهرهاي 
بزرگ دنيا قرار دارند، هر دو شهر با مسائلي مثل تمركز جمعيت 
مواجه هستند و گاهي راه حل هاي ابتكاري براي حل اين مشكالت 
به كار گرفته مي شود كه الزم اســت اين تجربيات به اشتراك 
گذاشته شود.«  شهردار تهران با اشــاره به بحران هاي ناشي از 
كرونا در سراســر جهان گفت: »نكته مثبت كرونا آرام و خلوت 
شدن شهرهاي بزرگ است كه فرصتي براي بهره مندي بيشتر 
از زيبايي هاي شهر را فراهم مي كند.«  حناچي با اشاره به توسعه 
2۵۰كيلومتري متروي تهران در سال هاي اخير عنوان كرد: »در 
تهران در ماه هايي با پديده وارونگي هوا مواجه مي شويم و براي 
همين هم توسعه حمل ونقل عمومي و كنترل آالينده ها در دستور 
كار شــهرداري تهران قرار دارد.«  او با استقبال از همكاري هاي 
2شهر در حل مشكالت ناشــي از بحران كرونا گفت: »تهران 
هم اكنون موج چهارم كرونا را پشت سر مي گذارد. واكسيناسيون 
در ايران آغاز شده است.« شهردار تهران با اشاره به اين مطلب 
كه ايران در تامين واكسن به دليل تحريم ها موانعي داشته است، 
يادآور شد:  »در داخل كشــور براي ساخت واكسن تالش شده 
است. ايران 1۰۰سال در ساخت واكسن سابقه دارد. در مجموع 
به دليل شرايط تحريمي ســرعت واكسيناسيون رضايت بخش 
نيست.«  در ادامه اين ديدار گيرومو آلخاندرو پوئنته اوردوريكا، 
سفير مكزيك با تأكيد بر شباهت هاي تهران و مكزيكوسيتي 
گفت: »همزيســتي بين افراد در كالنشهرها خيلي مهم است و 
مكزيك خواستار همكاري با تهران در اين زمينه است. ترافيك، 
آلودگي هوا و حمل ونقل عمومي ازجمله موضوعاتي اســت كه 
مي تواند همكاري هاي خوبي بين 2كشور برقرار كند.«  او با بيان 
اينكه تهران و مكزيكوسيتي هر دو زلزله خيز هستند، تأكيد كرد: 
»در مكزيك دانشگاهي مخصوص زلزله وجود دارد كه مي تواند با 
مراكز تحقيقاتي تهران همكاري كند.« اوردوريكا درباره وضعيت 
كرونا در مكزيك گفت: »با توجه به جمعيت باالي مكزيك، كشور 
ما هم شرايط سختي دارد، اما از 2۴دسامبر واكسينه كردن مردم 
آغاز شده و تاكنون 1۶ميليون نفر در مكزيك واكسن دريافت 
كرده اند. از  ماه آينده در نظر داريم افراد زير ۶۵سال را واكسينه 
كنيم و اميدواريم با واكسيناسيون تلفات اين پاندمي كمتر شود.« 
حناچي در پايان ديدار به واسطه سفير از شهردار مكزيكوسيتي 
دعوت كرد كه بعد از پاندمي كرونا به تهران سفر كند كه با استقبال 
سفير مواجه شد. سفير مكزيك نيز گفت: »من در نخستين سفر به 
مكزيك عالوه بر ابالغ دعوت جنابعالي از شهردار مكزيكوسيتي، 

پرونده  خواهرخواندگي2 شهر را هم دنبال خواهم كرد.«

درست زمانی که ادارات با نیم يا يک سوم 
کارکنان خود فعالیت می کنند تا کرونا گزارش

کمتر منتشر شود، سازمان  های بهشت 
زهرا و پسماند تهران با تمام ظرفیت و بیشتر از سال هاي 
پیش از کرونا در حال کار هستند؛ آنها جان شان را به 
خطر می اندازند تا جان شهروندان از خطر دور بماند؛ 
آنها در خط مقدم، با کرونا مبارزه می کنند تا نیازهای 
اصلی مردم بی پاسخ نماند؛ چراکه شهر بايد تمیز باشد 
و افراد جان باخته با رعايت شــأن و منزلت شان، راهي 

خانه ابدی شوند.
به گزارش همشــهری، همین باعث شــد تا ديروز در 
بازديد مشترک معاون اول رياست جمهوری و شهردار 
تهران از بهشــت زهرا، آرادکوه و مرکز آبعلی، اسحاق 
جهانگیــری يک بار از کارکنان بهشــت زهرا و يک بار 
از کارکنــان بخش پســماند، قدردانی کنــد. در اين 
بازديد ۷ طرح شامل پروژه انتقال پساب تصفیه خانه 
شــهر کهريزک به مجتمع پردازش و دفــع آرادکوه، 
طرح جمع آوری و بازيافت پســماندهای الکتريکی و 
الکترونیکی، ســامانه پايش بو و ايستگاه هواشناسی 
مجتمع پردازش و دفع آرادکــوه، مجتمع پردازش و 
بازيافت پســماندهای حجیم و ضايعات فضای سبز 
شهر تهران، سامانه کنترل و نظارت هوشمند ناوگان 
جمع آوری پسماندهای پزشکی، کاورهای نگهدارنده 
و محافظ مخازن جمع آوری پســماندهای شهری و 
کارخانه بازيافت پسماندهای ســاختمانی و عمرانی 
مجتمع پردازش و دفع آبعلی به مناسبت روز جهانی 

زمین پاک )دوم ارديبهشت( افتتاح شدند. 

۴۰ درصد متوفيان كرونا مربوط به تهران است
درابتدای برنامه ديروز اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور طی ســخنانی در بهشــت زهرا گفت: 
»بهشت زهرا برای همه ما محل خاطره انگیزی است؛ 
زيرا شهدای عزيز و بزرگوار ما در اينجا دفن شده اند و 
هرکدام از ما عالقه مند هستیم که فرصتی پیدا کنیم و 
به ديدن مزار آنها برويم اما امروز برای موضوع ديگری 
به اينجا آمده ايم. بايد مراتب تشکر خودم و هیأت دولت 
جمهوری اسالمی را از کارکنان بهشت زهرا اعالم کنم. 
اين افتخارآفرين است که امور بهشت زهرا در نهايت 
رعايت پروتکل ها و همین طور رعايت احترام به متوفی 

و خانواده او انجام می شود. ما هیچ کدام نمی توانیم تصور 
کنیم شخص عزيزی از دست می رود اما نزديک ترين 
افراد آن خانواده که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته اند به 
دلیل خطر ابتال به بیماری کرونا نمی  توانند به پیکر او 
نزديک شوند و با او وداع کنند. در چنین شرايط سختی 
در بهشت زهرا غســل میت با رعايت اصول اسالمی و 

رعايت فتوای مراجع تقلید انجام می شود.«
او در ادامه به بحران بلندمدت کرونا اشاره کرد و گفت: 
»بحران هايی داشته ايم که يک ماه و 2 ماه طول کشیده 
اما بحران کرونا مستمر اســت. مدتی است در ادارات 
نصف يا يک سوم کارکنان به ســر کار می آيند اما در 

بهشت زهرا، کار به صورت 3 شیفت تداوم دارد.« 
مدير عامل سازمان بهشــت زهرا نیز در اين مراسم با 
اشاره به اينکه مديريت شــهری تهران به دلیل کرونا 

سال سختی را طی کرده اســت، گفت:»بحرانی که از 
اول اسفند 98 تا امروز ادامه داشته، در تاريخ 50 ساله 
بهشت زهرا بی ســابقه بوده؛ حتی در طول سال های 
دفاع مقدس و حوادثی ماننــد زلزله پیش نیامده بود 
که 2۷هزار متوفی به اين شکل داشــته باشیم. آمار 
درگذشــتگان کل کشــور 66 هزار متوفی است که 
40درصد آن در شــهر تهران بوده. تطهیر و تغســیل 
متوفیــان از چهاردهــم فروردين 1399 بــا رعايت 
پروتکل های بهداشتی آغاز شــده و هنوز ادامه دارد. 
کاری که در خیلی از کشور های جهان به شکل صحیح 
انجام نمی شود. اما خانواده های داغداری که به بهشت 
زهرا مراجعــه کردند ديدند که عضو درگذشــته آنها 

چگونه تطهیر و به خاک سپرده شد.«
ســعید خال افزود: »غربالگري تمامي پرسنل بهشت 

زهرا انجام شده و 185 نفر درگیر اين بیماری شدند. 
شهر تهران شرايط سختی را تحمل می کند، کارکنان 
ارگان   های ديگر دورکار شدند اما کارکنان بهشت زهرا 
به کار خود ادامه دادند. در اين مدت شهردار، رياست 
شــورا و اســتاندار بارها از مراحل کار در بهشت زهرا 

بازديد کردند.«

كاهش پسماند روزانه تهران به ۶ هزار تن
دومین محلی که ديروز مورد بازديد قرار گرفت مجتمع 
پردازش و بازيافت زباله »آرادکوه« کهريزک بود. معاون 
رئیس جمهور در اين محل با تاکیــد بر اينکه يکی از 
دغدغه  های جدی در شهر های بزرگ ما مشکل پسماند 
اســت، گفت: »در استان های شــمالی کشور شرايط 
سخت تر است و مردم به شدت از اين مشکل ناراضی 

معاون اول رئیس جمهور و شهردار تهران از فعالیت  های سازمان بهشت زهرا و پروژه هاي جديد مديريت پسماند شهر تهران بازديد کردند
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 مجــوز بهره بــرداري از 14ملــک متعلق به 
شهرداري تهران براي فعالیت هاي عام المنفعه شورا

در حوزه بهداشــتي، درماني و آســیب هاي 
اجتماعي به تصويب شوراي شهر تهران رسید.

به گزارش همشــهري، ديروز در دويست وهشتادوهشتمین 
جلســه شــوراي شــهر تهران، اليحه »مجوز واگذاري حق 
بهره برداري از 14ملک متعلق به شهرداري براي فعالیت هاي 
عام المنفعه« بررســي شــد. بر همین اســاس، محمدرضا 
جوادي يگانه، معــاون امور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري 
تهران پشــت تريبون صحن قرار گرفت تا درباره اين اليحه 
توضیحات بیشتري را ارائه کند. او گفت:  »اليحه تعیین تکلیف 
اين امالک که 300پالک بود، مهر ماه بررســي شــد. همه 
بخش هايي که نیازمند صدور مجوز بهره برداري هستند نیز 
نیاز به تسريع در صدور مجوز دارند. از میان 300 ملک مدنظر، 
مواردي که قابلیت استفاده براي امور عام المنفعه را نداشته در 
حال بازپس گیري اســت، اما اين 14 ملک مواردي است که 
توسط خیرين در حال ساخت و تکمیل هستند.« درنهايت، 
کلیات اين اليحه با 15 رأي موافق از ســوي اعضاي شورا به 

تصويب رسید.
در ادامه جلسه بررســي اليحه شــهردار تهران درخصوص 
اساسنامه هاي »19« سازمان وابسته به شهرداري تهران در 
دســتور کار قرار گرفت. اين اليحه موافق و مخالفاني داشت 
و درنهايت به رأي گذاشته شد و با 1۷ رأي موافق به تصويب 
رسید. همچنین اعضاي شوراي شهر تهران يک فوريت اليحه 
اصالح چارچوب اختیارات و وظايف کمیسیون هاي داخلي 
مناطق شهرداري تهران را به تصويب رساندند. در ادامه جلسه 
نیز اعضاي شوراي شهر اليحه مجوز به شهرداري تهران جهت 
انجام معامالت احداث پروژه هاي »پیوند و پهنه هاي مجاور 
بزرگراه امام علي)ع(« با عنوان »خیالســتان زندگي« واقع 
در منطقه 8 و »پل باغ آيت اهلل هاشمي رفســنجاني« واقع در 

منطقه 2شهرداري تهران  را با 16رأي به تصويب رساندند.

انتخابات به بحران بهداشتي تبديل نشود
محسن هاشمي رفســنجاني در ابتداي جلسه ديروزگفت: 
»همانگونه که مســتحضريد شــرايط کرونايي به سرعت رو 
به وخامت است و شــرايط بستري ها نســبت به پیک سال 
گذشته افزايش بیشتري داشته است. به نظر مي رسد عمدتا 
در ارديبهشــت ماه شــاهد حفظ وضعیت قرمز در بسیاري 
از نقاط کشور خواهیم بود و در اين شــرايط هم قصد داريم 
4انتخابات را همزمان با هم برگزار کنیــم که مي تواند موج 
چهارم کرونا را تبديل به موج پنجــم در 2 ماه آينده کند. لذا 
بايد برنامه ريزي دقیق تري براي زمان و نحوه تبلیغات و هنگام 
برگزاري رأي گیري در وزارت کشور، استانداري و فرمانداري 
تهران صورت گیرد. البته در سراسر کشور، کالنشهر ها، مراکز 
استان ها و شهر هاي پر جمعیت تا آنجا که من پیگیري کردم، 
2 مشــکل وجود دارد؛ يکي تعداد صندوق ها ست که به نظر 
فقط قصد افزايــش 15درصدي صندوق هــا را دارند و من از 
شهرداري تهران تقاضا مي کنم که به ستاد ملي مقابله با کرونا 
کمک کنند تا تعداد صندوق ها در تهران را حداقل به دو برابر 
افزايش دهیم که البته اين امر نیاز به نیرو و فعالیت جدي دارد. 
امیدوارم جلسات ويژه اي در اين زمینه در ارکان تصمیم گیري 
درخصوص برگزاري انتخابات تشکیل شود و البته امیدواريم 
تجربه موفق انتخابات شــوراياري در تهــران که به صورت 

الکترونیکي انجام شد، مدنظر قرار گیرد.«

از تخريب باغ ها در دوره مديريت گذشته تا  درخواست دولت
ديروز 2عضو شوراي شهر تهران نطق پیش از دستور داشتند؛ 
يکي از تخريب 128هکتار باغ طي 10سال مديريت گذشته 
و دســتاوردهاي عمراني اين دوره گفــت و ديگري در باب 
اهمیت گرامیداشت روز زمین پاک در 2ارديبهشت مطالبي 
را بیان کرد. سیدمحمود میرلوحي از قلع و قمع 128هکتار 
باغ طي 10ســال مديريت گذشــته خبر داد. رئیس کمیته 
اقتصاد و تنظیم مقررات شوراي شــهر تهران گفت:  »آنچه 

بر سر باغ هاي شــهر آمد و 128 هکتار از باغ ها طي 10سال 
قلع وقمع شد. معلوم شد چنانچه اصول تامین منابع پايدار 
مراعات نشود و به تصور اينکه مديران براي اجراي پروژه هاي 
عمراني ناگزيرند از مقررات عدول کنند و توســعه کالبدي 
شهر نیازمند پرداخت هزينه است، توجیه و بهانه مديران براي 
دور زدن طرح تفصیلي، فروش تراکم و انهدام باغ ها به عنوان 
منابع در دسترس طي يک دهه قبل از دوره پنجم بوده است.« 
میرلوحــي در ادامه به مروري بر شــاخص ها و واقعیت هاي 
میدان کار و فعالیت در حوزه درآمدها در شــهرداري تهران 

پرداخت.
زهرا صدراعظم نوري نیز در نطق پیش از دســتور خود گفت 
که هر روز، روز زمین پاک است و سپس از دولت براي توسعه 
حمل ونقل عمومي درخواست کمک کرد. رئیس کمیسیون 
سالمت و محیط زيست شوراي شهر تهران گفت: »شعار امسال 
روز زمین پاک، يعني احیاي زمین براي افزايش توسعه پايدار 
را تأکید و تکرار مي کنیم و از همه حفظ محیط زيست و منابع 
آن را خواستاريم. هر انساني درون فکر خود عالقه مند است که 
نسل هاي آينده از او به نیکي ياد و به نوعي به او افتخار کنند، 
ولي واقعیت چیز ديگري اســت؛ ردپاي ما بر محیط زيست 
تاکنون بیش از سهمي است که در اين کره خاکي حقیقتاً به ما 

انسان ها تعلق داشته است.«  
او با تأکیــد بر اينکه در کشــور ايــران جامع تريــن قانون 
محیط زيستي اصل پنجاهم قانون اساســي است، ادامه داد: 
»اين قانون نه تنها آلودگي و تخريب محیط زيست را منع کرده، 
بلکه حفاظت از آن را وظیفه همگاني مي داند که با مشارکت و 
مسئولیت پذيري امکان پذير است.« نوري با اشاره به تکمیل 
نشدن زيرساخت هاي حمل ونقل در کالنشهر تهران گفت: »از 
دولت انتظار داريم به تعهدات و وظايف خود در اين زمینه عمل 
کند و همانطور که شهرداري در اين زمینه پیگیر است، با هدف 
رفاه حال شهروندان و کاهش آلودگي هاي محیط زيستي در 

اين مقوله همکاري اثر گذار و کارآمد داشته باشد.« 

هستند. مدتی اســت طرح های زباله سوز ارائه شده تا 
از اين راه برق تولید شود و دولت برق را با قیمت قابل 
توجهی بخرد تا ايجاد زباله سوز صرفه اقتصادی داشته 
باشد. امسال کارخانه  های زباله سوز در نوشهر، ساری 
و احتماال رشت به بهره برداری می رسد ولی پايتخت 
کشور شرايط خاصی دارد. در شهر های کوچک که نیاز 
به حمايت دولت دارند از برخی فعالیت های اقتصادی 
عوارض دفع پسماند گرفته می شود ولی به هرحال بايد 

از شهرداری تهران هم حمايت شود.«
جهانگیری افزود: »همان طور که شهردار اعالم کرده اند 
نزديک 6 هزار تن پســماند روزانه در پايتخت تولید 
می شود. وقتی 50سال اين زباله ها در تهران انباشته 
شــده  دغدغه  های جدی ايجاد می شود. خوشبختانه 
يکی از کار هايی که دوستان می خواهند انجام دهند 
ايجاد کارخانه زباله سوز است که االن در مقیاس کوچک 
درحال انجام است. بیش از اينکه به کارخانه زباله سوز 
بپردازيم بايد فکری برای ايــن کوه  های زباله کرد. در 
مقطعی با طرف های خارجی مذاکره شــد که برنامه 
جديد برای منطقه آرادکوه تنظیم شود اما متاسفانه به 
دلیل شرايط تحريم ممکن نشد. االن در شهرداری يک 
کار مطالعاتی انجام شده است تا بهره برداری بهتری از 
اين مجموعه انجام شود.«  معاون اول رئیس جمهوری 
گفت: در حال حاضر عوارض پسماند از مردم گرفته می 
شود و در اختیار وزارت کشور و محیط زيست قرار می 
گیرد که بايد اين عوارض برای کمک به شهر تهران در 

اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
شهردار تهران نیز با بیان اينکه از 50 سال پیش تاکنون 
پسماند های تهران در آرادکوه انباشته می شود، گفت: 
»در ابتدای اين دوره مديريت شــهری روزانه بیش از 
۷ هزار تن زباله وارد اينجا می شــد. با تمهیدات به کار 
گرفته شده، ايجاد ايستگاه های میانی و همکاری مردم 
حاال اين مقدار به کمتر از 6 هزار تن رســیده اســت. 
ايستگاه های میانی در کاهش اين مقدار خیلی نقش 
داشتند.« پیروز حناچی افزود: »با حضور معاون اول 
رياســت جمهوری برای ايجاد نیروگاه زباله سوز 800 
تنی اقدام شده است و امیدوارم بتوانیم میزان دفع را 
20درصد کاهش دهیم. برنامه بعدی هم رسیدگی به 
اصل برنامه دفن زباله اســت که در اين 50 سال انجام 
می شود. آن را هم بايد تبديل به پروژه های ديگری کنیم 
که يکی ديگر از آن ها گرفتن گاز متان و نیروگاه هايی 

است که برق تولید می کنند.« 
او گفت: »هدف از بازديد امروز )ديروز( ديدن پروسه 
دفن پسماند و همینطور ايجاد مقدمات ساخت نیروگاه 
800 تنی است. نیروگاه فعلی 200 تن ظرفیت دارد و 

روزانه حدود 3/5 مگاوات برق 
تولید می کند. نیروگاه 800 تنی 

می تواند هم به تهران و هم به شهر های کوچک اطراف 
تهران برق بفرستد.« 

با مجوز شوراي شهر تهران صورت مي گیرد

اعضاي پارلمان شهري پايتخت به شهرداري براي انجام معامالت پروژه هاي خیالستان زندگي و پل باغ آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مجوز دادند
اختصاص 1۴ملك شهر به فعاليت هاي درماني و اجتماعي

 
روزنامه همشهري مطابق با چارچوب هاي حرفه اي 
روزنامه نگاري و بر مبناي خط مشي هاي تدوين شده 
از زمان تاسیس تا کنون، منعکس کننده ديدگاه هاي 
عموم شهروندان صرف نظر از مقام و موقعیت آنان و 
نیز بازتاب دهنده عملکرد مديريت خرد و کالن کشور 

و ازجمله مديريت شهرداري اســت. ادعاي توصیه 
مديريت شــهري به همشــهري براي عدم انعکاس 
اخبار و ديدگاه هاي اعضاي محترم شــوراي شهر، 
نه تنها نادرست است و هیچ بهره اي از واقعیت ندارد 
بلکه وهن روزنامه نگاراني اســت که سال ها در اين 
رسانه قلم مي زنند و اعتماد خوانندگان را به تالش 
به دست آورده اند. شــاهد مدعاي ما براي رد بیانات 
عضو محترم شوراي شهر تهران نه درگذشته دور که 
نسخه هاي منتشر شده همشهري در همین روزهاي 

ابتدايي سال جديد اســت؛ ازجمله صفحه شهري 
به تاريــخ 18فروردين1400کــه در آن انتقادات و 
تذکرات اعضاي شورا به برنامه هاي نوروزي شهرداري 
منتشر شد. همشهري خود را به انعکاس ديدگاه هاي 
نمايندگان منتخب مــردم تهران، جــداي از نوع 
موضع گیري آنها نسبت به مديريت شهري همچنان 
متعهد مي داند. انبوهي از مطالب انتقادي که انعکاس 
ديدگاه شــهروندان در مورد مسائل مختلف شهري 

است نیز دلیل ديگري بر استقالل همشهري است.

جزئياتي از 2پروژه اي كه مجوز معامالتي گرفتند
نام پروژه
منطقه اي كه اجرا مي شود
هدف از اجرا

مساحت فاز يك

نام پروژه
منطقه اي كه اجرا مي شود
هدف از اجرا

مساحت فاز يك

خيالستان زندگي
8

افزايش سرانه فضاي سبز، ايجاد 
دسترســي  هاي محلي و تســهيل 
دسترسي به ايســتگاه مترو در 
محالت سبالن، تسليحات و لشکر 
*پيوند عرصه هاي شهري مجاور 
بزرگــراه امام علــي)ع( و ايجــاد 
كاربري هاي متنوع پياده محور، در 
بخش حد فاصــل پل هاي خيابان 
 شــهيد حيدري تا خيابــان فتاحي

* بازآفرينــي عرصه عمومي روي 
بزرگراه امام علي)ع(

10هزار مترمربع

پل باغ آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
2

بازآفرينــي عرصــه عمومي روي 
بزرگراه آيت اهلل هاشمي

10هزار مترمربع

  زهرا نژادبهرام: با توجه به شرايط قرمز تهران 
و کم توجهي برخي مسئوالن به تذکرات ستاد کرونا 
و با عنايت بــه در خطر بودن جان شــهروندان و 
هشــدارهاي متعدد از ســوي وزارت بهداشت اما 
به نظر مي رسد تمايلي براي رعايت قرنطینه وجود 
ندارد. ناکامي دولت در تولید بموقع واکسن و واردات 
واکسن و مديريت بحران و واگذاري مســئولیت به مديريت محلي و اصرار بر 
تمرکزگرايي، حاصلي جز به هم ريختگي شــرايط کنوني در اوج بحران ندارد. 
مغازه هاي گروه دوم و سوم و چهارم که بايد تعطیل باشند، به صورت جسته و 
گريخته تعطیل هستند. ادارات فعال هستند. خودروها در حال حرکت هستند 
و شهر معني قرنطینه را به سخره گرفته و اين مسائل بیانگر آن است که رويکرد 

کالن از سوي دولت و شرايط ويژه موج چهارم، ارجحیت اقتصاد بر جان است.
به رغم آنکه رئیس جمهور تأکید دارند جان مهم تر از اقتصاد اســت، اما ظاهرا 
دستگاه هاي ديگر نظرشان بر اين است که اقتصاد مهم تر است. به نظر مي رسد 
کار بسیار بزرگ  تر و دشوارتر از آن اســت که رئیس جمهور درباره آن تصمیم 
بگیرد، از اين رو الزم است نوعي هماهنگي میان روساي قوا صورت پذيرد، شايد 
بتوان اين بحران را مديريت کرد. اعمال محدوديت هاي جدي، تعطیالت جدي و 
ارائه خدمات مؤثر به شهروندان ضروري است. دست خود را به دست کارشناسان 
و عالقه مندان به سرنوشت ايران دهیم تا بتوانیم بحران را مديريت کنیم. از شهر 
شروع کنیم و اجازه دهیم مديريت بحران به صاحب اصلي آن شهرداري تهران 

باز گردد و عزمي جزم براي قرنطینه شهرها به ويژه تهران داشته باشیم.

  علي اعطا: اخیر ا مطلع شــدم که با دستور 
شهردار تهران با دستاويز شائبه تبلیغات انتخاباتي 
در انتشار مباحث صحن شورا از قبیل برخي نطق ها 
و تذکرها در روزنامه همشهري، محدوديت هايي 
اعمال شده است. طبیعي اســت که آنچه شورا در 
ماه هاي پاياني در قالب نطق هاي انتقادي، تذکر و 
پیگیري مطرح خواهد کرد، به اين منظور است که نتیجه اقدامات، تالش  ها و 
تغییر رويه ها در اداره امور شهر را بررسي و دنبال کند. به طور حتم در ماه هاي 
پیش رو مباحث انتقادي در صحن شورا بیشتر مي شود و آنچه طي 4سال توسط 
اعضاي شــورا دنبال شده اســت، با جديت بیشــتري و با ادبیات منتقدانه و 
دغدغه مندي هاي بیشــتر در صحن، مطرح خواهد شد تا شايد بتوان از اجرا و 
تحقق مصوبات پارلماني مانع زدايي کرد. همشهري رسانه شهر و مديريت شهري 
اســت و ايجاد محدوديت در انعکاس محتوا و مطالب صحن با بهانه انتخابات، 
2 برداشت ايجاد مي کند. خوش بینانه اين است که شهردار محترم به شیوه اشتباه 
و با تحلیل غلط به اســتقبال زودهنگام انتخابات رفته اند. آيا نتیجه بررســي 
صالحیت ها مشخص شده است که افراد، رسما وارد رقابت انتخاباتي شده باشند 
تا به اين بهانه در مسیر انعکاس مباحث صحن در روزنامه مديريت شهري مانع 

ايجاد شود؟ در مطالب ماه هاي پاياني شورا، جهت پیگیري نتايج چهارساله نکات 
بسیار مهمي مي توان يافت؛ در حدي که در طرح پیشنهادي که اخیرا به تصويب 
شورا رسیده است، شــهردار تهران ملزم به ارائه گزارش عملکرد چهار ساله در 

صحن علني شورا در ماه هاي پیش رو شده اند.
 برداشت ديگر اين است که در شرايطي که در ماه هاي پاياني به دلیل اهمیت 
پیگیري تالش ها و نتايج مصوبات شورا، به طور طبیعي تذکرات به جناب شهردار 
و مديران ارشد شهرداري، احتماال افزايش خواهد داشت و مطالبه دستاوردها 
جدي  تر مطرح خواهد شد، تاب انعکاس مطالب منتقدانه در روزنامه همشهري 
وجود ندارد. آيا به بهانه انتخابات قرار است مانع جريان آزاد اطالعات و مباحث 
مهم ماه هاي پاياني در رسانه اصلي شهر شويم؟ دستاورد شوراي پنجم دستاورد 
کلیات مديريت شهري است، اما اگر مصوبه اي بر زمین مانده است بايد توضیحات 
شفاف درخصوص آن ارائه شــود. مطالبه توضیح، اصالح اشکاالت و نواقص و 
کارکردها و در برخي موارد قصور و تقصیرها حق شهروندان و تکلیفي بر عهده 
نمايندگان آنها در شورا ست. اگر به جاي شهردار محترم تهران بودم، در شرايطي 
که همکاران ما در بدنه شهرداري از جان خود براي اداره اين شهر مايه گذاشتند، 
به جاي اخالل در انعکاس مناسب مباحث شورا در روزنامه همشهري، از فعالیت 
مديراني که اقداماتشان شائبه فعالیت انتخاباتي است، ممانعت مي کردم. شهردار 
تهران نمي  تواند و نبايد مخل جريان آزاد اطالعات شود و اگر کاستي، قصور و 
تقصیري در تحقق اداره مردم در اجرا بوده است، توضیح دهند نه اينکه با اتخاذ 
چنین روش  هايي در رساندن صداي نمايندگان مردم به مردم، آن هم در رسانه اي 
که  شأن نزول آن انعکاس مسائل اين حوزه است، اخالل ايجاد کنند. پیشنهاد 
مي کنم آقاي شهردار يک ســوزن به خود و بعد يک جوالدوز به شورا بزنند و از 
فعالیت آن دسته از مديراني ممانعت کنند که براساس پیش بیني هاي خود از 
دوره آينده، مشغول البي هاي نامتعارف با کساني هستند که تصور مي کنند در 

تثبیت موقعیت آنان در آينده مؤثر هستند.

  حجت نظري: اداره کل ايثارگران تنها مرجع 
ايثارگران شاغل در شهرداري تهران براي پیگیري 
امور خودشان است اما متأسفانه به گوش مي رسد 
که شهرداري تهران قصد ادغام اين اداره کل را دارد. 
متأسفانه در سال هاي اخیر شاهد اين بوديم که به 
حقوق قانوني ايثارگران آنطور کــه بايد پرداخته 
نمي شود و شــهرداري اين حقوق را اعمال نمي کند، ازجمله پست ستاره دار 
کارکنان شهرداري و مشخصا فرزندان شــهید که با توجه به نص صريح قانون 
ششم و پنجم توسعه کشور، همتراز با جانباز 50درصد به باال محسوب مي شوند 
و بايد پست ســتاره دار براي آنها هم اعمال شــود. اما در عمل اين اقدام اجرا 
نمي  شود. متأسفانه اگر اداره کل ايثارگران درحوزه هاي ديگري ادغام شود، قطعا 
اينطور پیگیري ها کمتر هم ظهور و بروز خواهد داشــت. بنابراين بايد از انجام 

چنین تصمیمي صرف نظر شود.

تذکرات اعضاي شوراي شهر تهران

نکته



2   چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400   شماره 8201 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

گزارش

 بخش خصوصي براي كارگران 
واكسن كرونا وارد مي كند

بخش خصوصي تاكنون قرارداد واردات 6ميليون دوز واكســن 
كرونا از سري اسپوتنيك روسيه و آسترازنكا سوئد را امضا كرده و 
گويا قرار است براساس هماهنگي هاي انجام شده، هزينه تامين 
اين واكســن ها را كارفرمايان تقبل كنند تا به كارگران خطوط 

توليد تزريق شود.
به گزارش همشهري، كرونا همچنان قرباني مي گيرد و چشم انداز 
تزريق عمومي واكسن نيز چندان روشن نيست. در اين شرايط 
از يك ســو توليدكنندگان به واســطه محدوديت در استفاده از 
ظرفيت نيروي كار خود و همچنين تضعيف بازار در دوره كرونا با 
چالش هايي مواجه شده اند و از سوي ديگر كارگران به خصوص 
در كسب وكارهاي كوچك و خدماتي، براي حفاظت از اشتغال 
خود گاهي مجبور به كتمان ابتالي خود به ويروس كرونا هستند. 
در اين وضعيت، بخش خصوصي با چراغ سبز دولت براي واردات 
واكســن كرونا پاي كار آمده و آنگونه كه نايب رئيس اتاق ايران 
مي گويد در مرحله اول، هدف اين است كه بخش توليد و به ويژه 

كارگران واكسينه شوند تا خللي در توليد ايجاد نشود.

ارز واكسن كارگران آزاد است
به واسطه تداوم همه گيري كرونا، بخش عمده واكسن توليدي 
در جهان از ســوي توليدكنندگان پيش فروش شده است؛ اما 
آنگونه كه مسعود خوانســاري، نايب رئيس اتاق ايران مي گويد 
شــركت هاي تخصصي ايراني از طريق ارتباطاتي كه داشته اند 
موفق شــده اند قراردادهايي براي خريد 6 ميليون دوز واكسن 
امضا كنند كه البتــه ورود آنها به كشــور نيازمند طي مراحل 

اداري است. 
خبرها حاكي از اين اســت كه ارز اختصاص داده شــده براي 
واردات 6ميليون دوز واكســن  كرونا، ارز نيمايي است و آنگونه 
كه ناصر رياحي، رئيــس انجمن واردكننــدگان دارو مي گويد 
قيمت تمام شــده هر دوز از اين واكســن ها 200 تا 2۵0 هزار 

تومان خواهد بود. 
به گفته رياحي، قرار اســت هزينه اين 6 ميليون دوز واكســن 
از طريق اعتبارات اســنادي پرداخت شــود، يعني بعد از اينكه 
كاال حمل، بازرسي و تأييد شد فروشــنده مي تواند پول خود را 
تحويل بگيرد. نكته ديگر اينكه طبــق اظهارنظر رئيس انجمن 
واردكنندگان دارو، بخش خصوصي بنا به درخواســت وزارت 
بهداشت براي كمك به تأمين بخشــي از نياز كشور به واكسن 
وارد ميدان شــده و زماني كه توليد داخل به بازار بيايد، بخش 

خصوصي از بحث واردات واكسن خارج خواهد شد.

هزينه واكسيناسيون با كارفرما 
ديروز وقتي خوانســاري از امضاي قرارداد خريد اين واكسن ها 
خبر داد، ابراز اميدواري كرد صاحبان مشاغل و كارخانه ها هزينه 
تأمين واكســن ها را تقبل كنند تا هزينه اي به كارگران تحميل 
نشود؛ اما در ادامه، رئيس انجمن واردكنندگان دارو اعالم كرد  
واردكنندگان بخش خصوصي براي تزريق واكسن با كارگر طرف 
نيستند بلكه با هماهنگي هاي انجام شده هزينه واكسيناسيون 
كارگران توسط كارفرما ها تقبل خواهد شــد و اين كار بيش از 

هرچيز به نفع كارفرما و خطوط توليد است. 
رياحي معتقد اســت: اگر كارگران واكسينه نشوند و يك كارگر 
حتي يك روز به دليل كرونا ســركار نيايد، خسارت آن بيشتر از 
قيمت تمام شده واكسني است كه به كارگر تزريق مي شود ضمن 
اينكه اگر يك كارگر به كرونا مبتال شود كارفرما مجبور است از 
كل نيروي كار خطوط توليد آزمايــش كرونا به عمل بياورد كه 

به مراتب هزينه آن چند برابر هزينه واكسن است.
 او مي گويد: ابتدا قرار بود اين واكسن ها را وزارت بهداشت تحويل 
بگيرد اما با دستور رئيس جمهوري مبني بر اينكه براي واردات 
اين واكسن ارز نيمايي اختصاص يابد، قرار شد بخش خصوصي 
با تقبل هزينه آن از ســوي كارفرما، خود به امر واكسيناسيون 

كارگران اقدام كند.

اسپوتنيك و آسترازنكا در صف ورود
سال گذشــته ميالدي و همزمان با كشف واكسن هاي مختلف 
براي كرونا، قرارداد هاي بلندمدت تأمين واكسن در دنيا توسط 
كشورهاي مختلف امضا شد و همين مسئله، تأمين واكسن در 

كوتاه مدت را با چالش روبه رو كرد. 
رئيس انجمن واردكننــدگان دارو نيز با اشــاره به اين موضوع 
مي گويد: اگر بخــش خصوصي ايران به دنبــال امضاي قرارداد 
محموله هاي واكسن در آينده باشد، تحويل آن از سال 2022 به 
بعد خواهد بود؛ ازاين رو براي پيدا كردن محموله هاي كوچك تر 
از كشور هايي كه بيش از نيازشان سفارش داده اند يا شركت هاي 
سرمايه گذاري كه در امر تحقيق و توسعه به واكسن دسترسي 
دارند اقدام شــده و تاكنون 6 ميليون دوز براي ارسال به ايران 
تأمين شده است. به گفته رياحي، 6 ميليون دوز واكسن تأمين 
شــده براي بخش كارگري كشور از ســري واكسن اسپوتنيك 

روسيه و آسترازنكاي سوئد است.

همزمان با ادامه روند مثبت و سازنده  كالن
مذاكرات بيــن نماينــدگان ايران با 
كشورهاي حاضر در برجام و افزايش 
احتمال توافق طرفيــن، فعاالن بخش خصوصي در 
يك نشســت فوق العاده در اتاق ايران به بررســي 
فرصت ها و چالش هــاي احتمالي رفــع تحريم ها 
پرداختند تا همانند سال هاي نخست اجراي برجام و 
گشوده شدن دريچه هاي مذاكرات اقتصادي، دست 

خالي برنگردند.
كارشناسان مي گويند به احتمال بسيار زياد با رفع 
تحريم ها، ورود شركت ها و هيأت هاي مذاكره كننده 
خارجي افزايش خواهد يافــت. اما آيا اين حضور به 
نفع بخش خصوصي است و جايگاه بخش خصوصي 
كجاست؟ سيدحميد حسيني )دبيركل اتاق ايران و 
عراق(، مجيدرضا حريري )رئيس اتاق ايران و چين(، 
احمد پورفالح )رئيس اتاق ايران و ايتاليا( و حسين 
ســليمي )رئيس انجمن ســرمايه گذاري خارجي 
در ايران( با بيان ديدگاه هــا و نظرهاي خود تأكيد 
مي كنند كه نبايد اين بار فرصت سوزي شود. پرسش 
جدي اما اينجاست كه بخش خصوصي از  بازگشت 
به برجام چه مي خواهد و آيا بين خواسته اقتصادي 
دولت و نهادهاي حاكميتي و مطالبات فعاالن بخش 

خصوصي نقاط مشترك وجود دارد؟ 

صيانت از دستاوردهاي تحريم 
سيدحميد حسيني، دبيركل اتاق ايران و عراق، در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: بايد از دستاوردهاي 
دوران تحريم صيانت كرد و اين دستاوردها تحت تأثير 
رفع تحريم ها و احياي برجام قــرار نگيرد و به دليل 
ذوق زدگي همــه ظرفيت هاي ايجادشــده دوران 
تحريم ها را از بين نبريم. او توضيح مي دهد: كشــور 
هزينه هاي زيادي در دوران تحريم متحمل شــده، 
به طور مثال برخي فازهــاي پارس جنوبي را حتي 
با هزينه اي باالتــر و مدت زمانــي طوالني تر اجرا 
كرده ايم. قرار نيســت با احياي برجام، دوباره شاهد 
باشيم حوزه هايي را كه شركت ها و پيمانكاران داخلي 
توان انجام كار دارند، به شركت هاي خارجي بدهيم و 

داخلي ها را به حاشيه برانيم.
اين فعال بخش خصوصي مي افزايد: به طور طبيعي 
وقتي يك شركت بين المللي به تامين مالي يك پروژه 
بزرگ اقدام مي كند، خواسته اش اين است كه بيشتر 
كارهاي پيمانكاري را خودش يا شركت هاي طرف 
قراردادش انجام دهند و حتي شرط هم مي گذارند و 
ما نمي توانيم كار زيادي در اين مسئله انجام دهيم اما 
تا جايي كه ممكن است هوشياري به خرج دهيم تا از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي هم استفاده شود.

دبيركل اتاق ايــران و عراق، محــور دوم مطالبات 
بخش خصوصي را در حوزه تجارت تعريف و تأكيد 
مي كند: انتظار مي رود با رفع تحريم ها، شركت هاي 
بين المللــي وارد عرصــه تجــارت در حوزه هاي 
مختلف ازجملــه نفت، پتروشــيمي، فوالد و مس 
شوند و به راحتي مي توانند شــركت هاي داخلي را 
حذف كننــد. همين اتفــاق در دوره قبل رخ داد و 
به محض حضور شــركت هاي چندمليتي در حوزه 
صادرات فرآورده ها، شــركت هاي بخش خصوصي 
را كنار گذاشــتند و از آنها خواســتند تا با رقباي 
بين المللي شــان وارد رقابت شوند و وقتي اعتراض 
شــد، اعالم كردند دســت كم همانند شركت هاي 
خارجي، نســبت به فاينانس و تامين مالي جهت 
صادرات فرآورده هــا كمتر از ميزان تعيين شــده 
براي خارجي ها اقدام كنيد؛ يعني به طور محترمانه 
همه شــركت هاي داخلي را از بــازار بيرون كردند 
و وقتي تحريم ها برگشــت، دوباره سراغ داخلي ها 
آمدند و گفتند چرا همكاري نمي كنيد و از فرصت 
بهره نمي بريــد، درحالي كه زنجيــره ارزش بخش 
خصوصي از بين رفته بود. حسيني با اشاره به آينده 

برجام و  رفع تحريم ها تأكيــد مي كند: هرچند در 
پايان هشت ســال اجراي برجام آمريكايي ها بايد 
تعهدات خودشــان را در كنگره بــه قانون تبديل 
كنند و ايران هم پيوســتن داوطلبانــه به پادمان 
الحاقي را با مصوبــه مجلس، قانوني كنــد، با اين 
حال قابل پيش بيني نيســت كه ايــن وضع تداوم 
داشته باشــد، به همين دليل بايد حواسمان باشد 
كه دستاوردها و ظرفيت هاي داخلي از بين نرود و 
شرط بگذاريم كه حداكثر سهم شركت هاي ايراني 
در پروژه ها بايد ۵0درصد باشد، نبايد دست خودمان 

را ببنديم.
اين فعال بخش خصوصي محور ســوم مطالبات را 
حضور شــركت هاي ايراني در بازارها و فراهم شدن 
اســتفاده از ظرفيت  شــركت هاي خارجي تعريف 
مي كنــد و مي گويد: نبايــد نگاه ما به اســتفاده از 
ظرفيت هاي برجــام تنها به داخل كشــور محدود 
باشــد و هم اكنون بايــد روي ظرفيت هاي حضور 
شركت هاي ايراني در بازســازي كشورهايي چون 
سوريه، عراق و يمن تمركز كنيم. چنان كه اروپايي ها 
در صندوق بازســازي ســوريه 26ميليــون يورو 
سرمايه گذاري كرده اند، قطعا آنها خواهان استفاده 
شركت هاي روســي و چيني از اين منابع نيستند 
ولي ايران مي تواند در اين زمينه يك شريك خوب 
براي شركت هاي اروپايي باشد و از محل منابع آنها 
وارد عرصه شود زيرا پيش تر مانع اصلي حضور ما در 

بازسازي عراق همين تحريم ها بوده است.

واقع بين باشيم نه ذوق زده
مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترك ايران و چين، 
با اشاره به تجربه برجام تا قبل از بازگشت تحريم ها 
مي گويد: علت اينكه دفعه قبل برجام آمد و رفت و 
همه ناراضي بودند، اين بود كه بخش خصوصي بسيار 
منفعل بود، به رغم اينكه شاهد برپايي نمايش هاي 
بزرگ و حضور هيأت هاي چند صد نفره بوديم. همان 
زمان هم اعالم كردم كه اين نمايش ها هيچ نتيجه اي 
به دنبال ندارد، به خاطر اينكه اساس اين اتفاقات نه 
برمبناي يك سياســتگذاري كه بيشتر برخاسته از 

يك ذوق زدگي بچگانه بود. او در پاسخ به اين پرسش 
كه پس دليل حضور هيأت هاي پرشــمار در دوران 
برجام در ايران چه بود؟ توضيح مي دهد: شركت ها 
و هيأت هاي اروپايي چند سال در بازار ايران غايب 
بودند، انرژي متراكم شده چندين ساله براي شناخت 
بازار ايران در چند ماه نخســت اجراي برجام تخليه 
شد، حال ســؤال اينجاست كه آيا مشــكالت ما با 
حضور هيأت هاي ۵00و 600نفره حل مي شــود يا 

اينكه مشكل جاي ديگري است؟
اين فعال بخش خصوصــي مي افزايد: بخش عمده 
تجارت خارجي ايران شامل نفت، گاز، پتروشيمي، 
صنايع معدنــي و فراورده هاي معدني خام اســت 
كه 7۵درصــد كل صادرات ما را تشــكيل مي دهد 
و عمده واردات ما هم براســاس آمارهاي 10ساله 
قطعات سي كي دي خودرو و از اين قبيل كاالهاست، 
100شركت هستند كه 7۵درصد تجارت خارجي 
ايران را در دســت دارند اما وقتي مشــكلي ايجاد 
مي شــود و ارزي به كشــور بازنمي گردد، ســراغ 
شــركت هاي كوچك و متوســط بخش خصوصي 
مي آيند، بنابراين هر توافق و گشايشي كه ايجاد شود، 
بخش خصوصي بايد ســفره اش را به اندازه خودش 
پهن كند و اين ســفره در صنايع كوچك و متوسط 
معنا مي شود، اتاق بازرگاني وظيفه دارد از منافع اينها 
حمايت كند چون صنايع بزرگ، همه اگر دولتي هم 
نباشند، حكومتي و وابسته به يك نهاد خاص هستند. 
حريري مي گويد: در دوره نخســت اجراي برجام، 
شاهد رونمايي از يك جعبه ميوه بوديم كه ميوه هاي 
رســيده آن را نهادهاي باالدســتي برمي داشتند و 
هرچه ته جعبه باقي مي ماند، براي بخش خصوصي و 

اتاق ايران مي فرستادند.
حريري در گفت وگو با همشهري با اشاره به نشست 
صبح ديروز با رئيس اتاق ايران اعــالم مي دارد: در 
همان جلسه تأكيد شد بخش خصوصي موظف است 
اين بار چند اقدام را انجام دهد و نخست هيأت رئيسه 
اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي بايد در 
باالترين سطوح مملكت و نه فقط دولت حضور داشته 
باشد. به آقاي شــافعي گفتم كه بايد خدمت مقام 
معظم رهبري برســيد و يك بار تكليف روشن شود 
زيرا حتي اگر تحريم ها برداشته شود، دچار معضلي 
به نام محدوديت هاي بانكي هستيم. هر شخصي كه 
با عينك اقتصادي به مسئله افِ ای تی اف مي نگرد، 

مي گويد بايد آن را قبول كنيم و كساني ديگر كه در 
اين كشور با عينك سياســي، نظامي و امنيتي نگاه 
مي كنند، معتقدند افِ ای تی اف مخل اســت، ولي 
هيأت رئيسه اتاق بايد خدمت مقام معظم رهبري، 
سران قوا و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
برسند و حرف شــان را بزنند و حرف طرف مقابل را 
هم بشنوند. رئيس اتاق ايران و چين ادامه مي دهد: 
شايد اســتدالل مخالفان از نظر سياسي و امنيتي 
درست باشــد اما بايد گفت وگو انجام شود تا معلوم 
شــود آنهايي كه با عينك اقتصادي نگاه مي كنند 
بيشتر به منافع ملي و اقتصادي توجه دارند يا كساني 
كه با عينك سياســي و امنيتي نگاه مي كنند. نظر 
مقام معظم رهبري براي پايان دادن به اين مناقشه 
ضرورت دارد تا تصميم نهايي گرفته شود و اينگونه 
نباشد كه به ظاهر تحريم ها برداشته شود اما نتوانيم 
يك ال سي باز كنيم يا حتي يك فاينانسور خارجي 
حاضر به همكاري و تامين مالي نشود؛ اين شاه كليد 

داستان است.

تعيين سناريوهاي بخش خصوصي
حريري درباره مطالبات بخــش خصوصي از دوران 
جديــد گشــايش هاي احتمالي مي گويــد: بخش 
خصوصي بايد ســناريوهاي خودش را داشته باشد و 
سفره اش را از سفره منافع شركت هاي حاكميتي جدا 
كند تا مشخص شود كه در اين سپهر منافع اقتصادي، 
انــدازه و جايگاه بخش خصوصي كجاســت و طرف 
مذاكره بخش خصوصي كدام هستند و اينگونه نباشد 
كه نمايندگان بخش خصوصي به همراه رئيس جمهور 
و مقامات سياسي به ديگر كشــورها بروند و در صدر 
مجلس هم بنشينند اما بدون نتيجه. زيرا طرف بخش 
خصوصي واقعي ايران شركت هاي بزرگ مثل رنو، پژو، 
توتال و شل نيستند، طرف آنها شركت هاي حاكميتي 
هستند، نبايد از بخش خصوصي به عنوان تماشاچي 
يا سياهي لشكر برنامه امضاي قراردادها و گفت وگوها 
اســتفاده كنند. بخش خصوصي بايد اين اختيار را از 
حاكميت بگيرد كه طرف مذاكره خــود را پيدا كند 
و وارد قرارداد شود. اگر به درستي مي گويم كه سهم 
بخش خصوصي از ارزهاي صادراتي حداكثر 10درصد 
است، هنگام نمايش هاي بزرگ هم بايد قبول كنيم كه 
در جاي خودمان بنشــينيم و اندازه همان 10درصد 
ســفره خودمان را پهن كنيم و به تدريج آن را پهن تر 

و بزرگ تر كنيم.

زباله دان تكنولوژي نشويم
رئيس اتاق ايران و چين دربــاره اينكه آيا با احياي 
برجام و رفع تحريم ها بايد به ســمت غرب حركت 
كنيم و نه شــرق، مي گويد: تقســيم بندي شرق و 
غرب  مربوط به قرن بيستم و جنگ سرد است و االن 
شرق و غرب معنا ندارد اما به لحاظ جغرافيايي همه 
صاحب نظران آينده اقتصاد دنيا را در آسيا جست وجو 
مي كنند و كشورهاي آســيايي چون چين و هند، 
مستقل تر از آمريكا و اروپا مي توانند تصميم بگيرند 
و افزون بر اينكه اندازه اقتصاد كشورهاي شرق دنيا 
نظير چين، هند، كره و ژاپن از مجموع اقتصاد اروپا 
و آمريكا بزرگ تر اســت. او مي افزايد: ايران هم بايد 

با درنظرگرفتن اخالق تجــاري و يادآوري اينكه در 
روزهاي سخت كدام كشــور با ايران حتي به صورت 
كج دار و مريز كار مي كرد و همــراه بود حتي نه به 
شكل مطلوب، نبايد به فرض گشايش، از كشورها و 
ظرفيت هاي شرق دنيا نظير چين و هند غافل شود 
و افزون بر اينكه با هر كشوري در دنيا كه بخواهد با 
ايران همكاري كند، جز رژيم اسرائيل، بايد همكاري 
داشته باشيم و هوشيارانه با دنيا براساس منافع ملي 

همكاري كنيم.
حريري اشــاره مي كند: ظــرف يك دهــه آينده 
شــركت هاي بزرگ خودروســازی دنيا بايد تغيير 
تكنولوژي بدهند و از ساخت خودروهاي درون سوز 
نظير بنزيني و گازوئيلي به سمت خودروهاي پالگين 
و برقي حركــت كنند و به همين دليــل دنبال اين 
هستند كه تكنولوژي قديمي خود را به ديگر كشورها 
منتقل كنند و ما نبايد زباله دان تكنولوژي شويم و 
براي شرايط جديد بايد حواسمان باشد كه اگر دنبال 
ورود تكنولوژي قديم و تاريخ مصرف گذشته برويم، 
به كشورمان خيانت كرده ايم و بايد الگوي ما انتقال 

فناوري هاي نوين و آينده باشد.

بايد آماده فرصت ها شويم
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا می گويد: 
با رصدي كه از اتــاق ايتاليا و ايــران در رم كرديم، 
بسياري از شركت هاي ايتاليايي خود را براي حضور 
مجدد در ايران آماده مي كنند. ما نيز به بيش از ۵هزار 
عضوي كه در اتاق ايران و ايتاليا داريم توصيه كرديم 

كه خود را آماده كنند.
احمد پورفالح تأكيــد می كند: بعــد از كناررفتن 
تحريم هــا در دوره قبل شــاهد بيشــترين حضور 
تجــار ايتاليايي در ايــران بوديم. حتي نخســتين 
چهره سياســي بلندمرتبه اي كه به ايران آمد وزير 
امور خارجــه ايتاليا بود. تا حدي پيــش رفتيم كه 
نخســت وزير ايتاليا نيز به ايران ســفر كــرد. اين 
نشان دهنده عالقه  ايتاليايي ها به كار با ايراني هاست.

او می افزايد: ســال هاي طوالني ايتاليا شريك اول 
تجاري ما بود و تنها كشور اروپايي بود كه تراز تجاري 
ما با آن مثبــت بود؛ يعني خيلي بيشــتر از آنكه به 
ما كاال بفروشــد از ما خريد مي كــرد، درحالي كه 
زيرساخت بسياري از صنايع ما ازجمله صنايع چرم، 
ســنگ، لوازم خانگي و حتي بخش هايي از صنايع 
فوالد و نفت، گاز و پتروشيمي ما را ايتاليايي ها ايجاد 
كرده بودنــد، به تبع اين موضــوع مي طلبيد كه ما 
مقدار زيادي لوازم يدكــي و مواداوليه از ايتاليا وارد 
كنيم. پورفالح در عين حال يادآوري مي كند: البته 
فروش ما به ايتاليا بسيار بيشــتر بود، چراكه ايتاليا 
نفت مورد نياز خود را تنهــا از ما خريداري مي كرد 
و پتروشــيمي هاي ايتاليا با نفت ايران تنظيم شده 
بودند. حدود هشت يا نه سال پيش ما ركورد مبادالت 
7ميليارد دالري را با ايتاليا داشــتيم. االن به علت 
محدوديت ها به زير يك ميليارد دالر رسيده اما هرگز 
قطع نشده است و بسياري از شركت هاي كوچك و 

متوسط ارتباط خود را با ما حفظ كرده اند.
رئيس اتاق مشــترك بازرگاني ايران و ايتاليا درباره 
تأثير لغو تحريم ها بر تجارت دو كشور، تأكيد می كند: 
پيش بيني مي شود كه بالفاصله با جاري شدن مجدد 
برجام و حذف تحريم ها، مجددا خيز شــركت ها و 
بنگاه داران ايتاليايي را در ايران شــاهد باشيم. دوره 
قبل متأســفانه ما آمادگي نداشــتيم و نتوانستيم 
از فرصتي كــه با آمدن گروه هاي مختلــف از اروپا، 
به خصوص ايتاليا و آلمان ايجاد شد استفاده كنيم. 
بنابراين ما فرصت جذب سرمايه گذاري از ايتاليا را 
داريم مشروط بر اينكه در بقيه پارامترها مشكالت 
را رفع كنيم. اگر فردا هم تحريم ها رفع شود ولي به 
افِ ای تی اف و پالرمو نپيونديم، مطمئنا نمي توانيم از 
فرصت هاي به وجود آمده اســتفاده كنيم. بنابراين 
زيرســاخت ها، شــفافيت و پارامترهايي در بخش 

مديريتي ما مورد نياز است.

مسير صادرات نفت به ايتاليا
پورفالح با اشاره به فروش نفت به ايتاليا گفت: درست 
اســت كه تحريم ها اين صدمه را زد كه ايتاليايي ها 
ســراغ نفت كشــورهاي ديگر مانند الجزاير و ليبي 
رفتند، اما فكر مي كنم ايتاليايي ها به داليل مختلف 
مايل به دادوستد با تجار، بازرگانان و فضاي كسب وكار 
ايران هســتند. بنابراين اگر اميدوار نباشيم كه همه 
تقاضايي كه در گذشــته از طرف ايتاليــا براي نفت 
ايران وجود داشت بازگردد، مي توانيم اميدوار باشيم 
كه در ميان  مدت نيمي از آن بازگــردد. او می افزايد: 
ايتاليايي ها از مزيت هاي نفــت ايران اطالع دارند كه 
كيفيت آن از نفت بســياري از كشورهاي ديگر بهتر 
است. احســاس مي كنيم كه براي احياي روابط در 
اين مورد از همين االن جنب وجــوش در ايتاليا آغاز 

شده است.

6ميليون دوز واكسن روسي و سوئدي با هزينه كارفرمايان 
تامين و به كارگران تزريق خواهد شد

بدوناِفایتیاف،برجامبهجايينميرسد
حسين سليمي، رئيس انجمن سرمايه گذاري خارجي، هم در نشست رؤساي اتاق هاي مشترك ايران با 
كشورهاي ديگر تأكيد می كند: با احتمال احياي برجام و لغو تدريجي تحريم ها، بايد پذيرش FATF مورد 
توجه قرار گيرد. او مي گويد: در دوران تحريم ها با بيشترين مشكالت در زمينه هايي چون بانكي، صنعتي 
و تجاري و اثر منفي آن بر شاخص هاي اقتصادي مواجه بوديم، بايد براي دوران برداشتن تحريم ها يك 

پيش آمادگي داشته باشيم تا بتوانيم حداكثر استفاده را در اسرع وقت بكنيم.
سليمي توضيح مي دهد: نبايد دست روي دست بگذاريم و وقتي تحريم ها برداشته شد تازه بنشينيم و 
بحث كنيم كه چه كاري بايد انجام پذيرد؛ به ويژه اينكه بزرگ ترين معضل كشور حتي اگر تحريم ها باقي 
هم بماند يا كل تحريم ها برداشته شود، اين چالش پذيرش اِف ای تی اف است و اگر آن را اجرايي نكنيم 
با مشكالت جدي  برخورد مي كنيم، هم در زمينه انتقال پول و هم در روابط بانكي. انتظار مي رود مجمع 
تشخيص مصلحت نظام سريعا لوايح بالتكليف مانده را تصويب كند تا بتوانيم با رفع تحريم ها حداكثر 
بهره اقتصادي را از اين فرصت ببريم. رئيس انجمن سرمايه گذاري خارجي ايران با اشاره به پيش بيني 
افزايش صادرات غيرنفتي ايران به 50ميليارد دالر و جذب سرمايه گذاري خارجي 20ميليارددالري در 
نتيجه رفع تحريم ها، تأكيد مي كند: تا زماني كه شرايط اجراي توصيه ها و استانداردهاي گروه ويژه اقدام 

مالي )FATF( را نپذيريم، اين اهداف هم محقق نخواهد شد.

ث
مك

تقسيم بندي شرق و غرب  مربوط به قرن بيستم 
و جنگ سرد است و االن شرق و غرب معنا ندارد 
اما به لحاظ جغرافيايي همه صاحب نظران آينده 
اقتصاد دنيا را در آســيا جست وجو مي كنند و 
كشورهاي آسيايي چون چين و هند، مستقل تر 
از آمريكا و اروپا مي توانند تصميم بگيرند؛ افزون 
بر اينكه اندازه اقتصاد كشورهاي شرق دنيا نظير 
چين، هند، كره و ژاپن از مجموع اقتصاد اروپا و 

آمريكا بزرگ تر است

آنچه را كه بــــه طور 
مشــخص مي تــوان 
به عنوان انتظارات فعاالن بخش خصوصي 
از دولت و ساير اركان حكمراني اقتصادي 
كشور برشمرد شايد بتوان در عناوين ذيل 

گنجاند:
  يكم: اهتمام به روند بهبود مســتمر 
فضــاي كســب وكار از طريــق ارائه يك 
برنامه زمان بندي مشــخص و فرادولتي 
براي ساماندهي قوانين و مقررات حاكم بر 
فضاي اقتصاد و فرايندهاي مقررات گذاري 
و ارائــه خدمات دولتــي موردنياز فعاالن 
بخش خصوصــي. هرچند بهبــود فضاي 
كسب وكار فرايندي مستمر و پايان ناپذير 
اســت اما قطعاً با اعمال يك اراده قانوني و 

سياسي فرادولتي و ساخت يك اجماع ملي 
در يك دوره كوتاه 4يا ۵ساله بخش مهمي 
از معضالت فعلي قابل مرتفع كردن هستند.

  دوم: اصــالح ســاختار ماليه عمومي، 
محدود كردن دسترسي دولت ها به منابع 
ملي بين نسلي و مديريت هزينه هاي دولتي 
در قالب يك بودجــه عملياتي و با قابليت 
پاســخگويي در مورد كارايي و اثربخشي 

هزينه ها.
  سوم: تمهيدات موردنياز ارتقاي ضمانت 
اجرايي قراردادها و توسعه ساختاري حقوق 
مالكيت در كشور كه نيازمند يك هماهنگي 

گسترده و قدرتمند ميان هر سه قوه است.
  چهارم: ارائه يك برنامــه زمان بندي 
مشخص براي حذف همه يارانه هاي فراگير 

و غيرهوشــمند از نظام اقتصادي ايران و 
جايگزيني آن با يك نظام حمايت اجتماعي 

هوشمند.
  پنجم: ارائــه يك برنامــه زمان بندي 
مشــخص براي اصالح نظام بانكي، شامل 
برچيده شدن بساط ســود حقيقي منفي 
كه موجب توزيع رانت و گســترش فساد 
و افزايش ناكارآمدي در اين صنعت است 
و همچنين سازگار شــدن اين صنعت با 
استانداردهاي بين المللي با هدف پيوستن 
ايران به شــبكه مالي- پولي جهاني و نيز 
ايجاد زيرساخت هاي دانش بنيان موردنياز 
براي ارتقاي كارايي بازار كاالها و خدمات 

مالي و اعتباري.
  ششم: اصالح الگوي تنظيم گري دولت 
در بازارهاي گوناگون و حركت از مداخالت 
موردي و غيرقابل پيش بيني قيمت محور، 
به تنظيم گري هوشمند معطوف به افزايش 

ثبات و كارايــي در بازارهــا، با حفظ حق 
مالكيت مردم و فعاالن اقتصادي بر اموال 

و دارايي هايشان.
اجراي اين شــش فقره كه بخش مهمي از 
مشكالت و موانع در مسير احياي درون زايي 
اقتصاد ايران را برطــرف مي كند نيازمند 
اتخاذ تصميمات دشواري است و طبيعتاً 
ممكن اســت در بعضي گروه هاي ذي نفع 
نارضايتي ها و در بخش هايــي از اجتماع 

تالطماتي را هم به همراه داشته باشد.
فعاالن بخش خصوصــي واقعي اميدوارند 
دولت از منابع به دست آمده ناشي از توافق 
جديد با گروه 1+۵ ، به عنوان ســرمايه اي 
براي پشــتيباني از اجراي اين شش اقدام 
كليدي اســتفاده كند و از تكــرار الگوي 
آزموده و پرزيان سوبسيدپاشــي و توسعه 
دامنه دخالت در بازار با ابزارهاي مالي ناشي 

از اين منابع جدا خودداري كند.

سررشته را از دست ندهيم
ادامه از 

صفحه اول

مطالباتبخشخصوصيازرفعتحريمها
همشهري چالش ها و چشم اندازهاي بازگشت به برجام براي اقتصاد ايران را بررسي مي كند
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صنــف  اتحاديــه  رئيــس 
فروشــندگان گوشــي تلفن 
همــراه و لــوازم جانبــي در 
گفت وگو با همشهري: قيمت 
گوشــي موبايل تابــع نرخ ارز 
اســت، با كاهش قيمت دالر 
در چند روز گذشــته، با سير 
نزولي قيمت ها مواجه بوده ايم؛ 
مقاومت برخي شــركت هاي 
وارد كننده براي باال نگه داشتن 
قيمت ها از طريق كاهش عرضه 

نيز به زودي مي شكند

افزايــش اميدواري بــه احياي  كالن
برجام، درپي آغاز مذاكرات وين، 
همه بازارهــاي دارايــي را در 
نخستين ماه از سال جاري تحت تأثير قرار داد و 
به افت قيمت ها منجر شد. تحليلگران مي گويند 
شيب نزولي بازارها با انتشار خبرهاي قطعي از 
انجام يك توافق سياســي احتماال و دست كم 

براي مقطعي كوتاه بيشتر خواهد شد.
به گزارش همشهري، يك سر اقتصاد ايران اين 
روزها به وين متصل است. فعاالن اقتصادي با 
دقت روند مذاكرات را در وين دنبال مي كنند 
و به هر خبري كه از نتايج اين نشســت برگزار 
مي شــود واكنش نشــان مي دهند. به همين 
دليل انتشار خبرهاي اميدوار كننده از رسيدن 
طرفين به توافق و احيــاي برجام ظرف چند 
روز گذشــته تأثير زيادي بر بازارها داشته و به 
افت قيمت هــا به ويژه در بازارهــاي طال و ارز 
منجر شده است. آن طور كه از خبرها بر مي آيد 
چشم انداز مذاكرات اميدبخش است و احتمال 
دســتيابي طرفين به توافق بيشتر شده است. 
چنان كه روزنامه واشنگتن پست درباره مذاكرات 
وين نوشــت: ايران و آمريكا در حال حركت به 
سمت بازگشت همزمان و با گام هاي متوالي به 
برجام هستند.  مذاكره كنندگان در وين، تهيه 
پيش نويس طرح هايي براي اجراي كامل برجام 
از ســوي ايران و آمريكا را آغاز كرده اند. سعيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت امورخارجه ايران 
هم گفت: پيشرفت هاي خوبي درباره چگونگي 
بازگشت اياالت متحده به تعهدات برجامي اش 
داشــته ايم. تحليلگران مي گوينــد؛ چنانچه 
مذاكرات سياسي به نتيجه برسد و برجام احيا 
شود شيب نزولي قيمت ها در بازار هاي دارايي، 
دست كم در كوتاه مدت، افزايش خواهد يافت 
اما پايداري قيمت ها در بلندمدت به متغيرهاي 

اقتصادي متعددي وابسته است.

نزولقيمتها
از ابتداي امســال و همزمان با انتشار خبرهاي 
اميدبخش درباره احياي برجام بازار هاي دارايي 
با نزول مواجه شــده اند اما شــيب روند نزولي 
قيمت ها از 2هفته پيش شدت گرفته و ظرف 
چند روز گذشته سرعت نزول بيشتر شده است.

محاســبات همشــهري نشــان مي دهد، در 
فروردين ماه امســال قيمت هــر دالر آمريكا 
5.2درصد و نرخ ســكه امامي 7.5درصد افت 
كرده است با اين حال ظرف چند روز گذشته 
قيمت هر دالر آمريكا هزارتومان يعني معادل 
4.2درصد افت كرده و ديــروز قيمت هر دالر 
آمريكا پس از مدت ها به كانال 23هزار تومان 
نزول كرد و به 23هزارو 800تومان هم رسيد. 
همگام با نزول دالر، قيمت سكه هم ظرف چند 
روز گذشــته 500هزار تومان افــت كرده، در 
مبادالت ديروز نرخ سكه بعد از مدت ها به زير 

10ميليون تومان سقوط كرد.
اين روند نزولي به بازارسهام هم سرايت كرده و به 
تداوم نزول در بازار سهام منجر شده است. افت 
قيمت ارز به طور مستقيم بر روند شاخص هاي 
بورس اثر مي گذارد. قيمت ارز از طريق كاهش 
درآمد زايي شركت هاي صادرات محور، كه بخش 
بزرگي از ارزش بازار ســهام را در اختيار دارند، 
شاخص هاي بورس را با نوسان مواجه مي كند. 
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال تاكنون 

7درصد افت كرده است.

چشماندازپيشرو
قيمت دالر به عنوان پيشــران و محرك اصلي 
نزول قيمت ها در ساير بازارها در يك ماه گذشته 
عمل كرده اســت. روند قيمت در ساير بازار ها 
ازجمله بورس و طال به قيمت ارز وابسته است. 
برآورد ها نشان مي دهد هر نوع توافق سياسي در 
وين شوك رواني كوتاه مدتي به بازار وارد كرده و 

زمينه افت قيمت ها را فراهم مي كند. با اين حال 
تحليلگران مي گويند پس از پشت سر گذاشتن 
اين شــوك رواني، آنچه اهميت پيدا مي كند 
متغير هــاي اقتصادي ازجمله تورم، كســري 

بودجه و ناترازي منابع و مصارف ارزي است.
يوسف كاووسي، كارشــناس بازار ارز، فضاي 
مثبت مذاكرات وين را عامل نزول قيمت طال و 
ارز دانست و گفت: هميشه مسائل سياسي مانند 
مذاكرات با اثر رواني خــود تغييراتي را در بازار 
ارز به همراه داشته است. او افزود: اين مذاكرات 
در روزهاي گذشــته بدون خروجي بود و بازار 
را تغيير نداد. با اين حال پــس از اعالم عباس 
عراقچي، معاون وزير امور خارجه ايران درباره 
شــكل گيري يك تفاهم جديد، از روز شنبه، 
بازارها ريزش كردند و اين موضوع نشان دهنده 
غلبه فضاي رواني مذاكرات بر سياســت هاي 

بانك مركزي است.
او با بيان اينكه قيمت طال و ســكه هم به دليل 
افت قيمت دالردر حال نزول اســت، توضيح 
داد: به داليل زيادي ازجمله وضعيت بازارهاي 
داخلي، قيمت دالر از حد مشــخصي پايين تر 
نمي آيد. او گفــت: در بدترين حالــت نيز اگر 
توافقي انجام نشــود، دالر نرخ هــاي باالتر از 
25هزار تومــان را نخواهد ديــد؛ چنان كه در 
شرايط فشــار حداكثري نيز فقط براي يك يا 
دو روز، نرخ دالر باالي 30هزار تومان بود و در 
مجموع در محدوده 30هزار تومان قرار داشت.

رضا خادمي، تحليلگر مالي، اما نظر ديگري دارد؛ 
به گفته او اين احتمال كه رفع تحريم ها از جنس 
معافيت هاي فروش نفت باشد زياد است.با توجه 
به اين موضوع و همينطور درنظر گرفتن ميزان 
كسري بودجه احتمال تداوم روند نزولي قيمت 

دالر در بلندمدت ضعيف است.
او اضافــه كرد: امــا قيمــت دالر مي تواند در 
كوتاه مدت به صورت هدايت شــده نزول كند. 
سينا ســليماني تحليلگر بازار هاي مالي نيز با 
اين عقيده هم نظر است. به گفته او كف قيمت 
دالر در محدوده 20تا 21هــزار و 600تومان 
خواهد بود، هرچند احياي برجام مي تواند در 
كوتاه مدت بازار ارز راتحت تأثير شديد قرار دهد.

بازده بازار ها در فروردين ماه امسال
بازده )درصد(بازار

9.8-سكه گرمي
8.9-ربع سكه
7.8-نيم سكه

7.5-سكه امامي
7.1-بورس
5.2-دالر

كاهش قيمت محصوالت برندهاي گران قيمت  بازار
و تثبيت قيمت برخي گوشي هاي پرتقاضا در 
رده قيمتي پاييــن و متوســط، ارمغان نزول 

5درصدي نرخ دالر در فروردين امسال بوده است.
مشاهدات خبرنگاران همشــهري حاكي است در يك هفته 
گذشــته متاثر از نتايج مثبت مذاكرات سياسي، قيمت انواع 
مدل هاي گوشــي آيفون، افــت يك ميليون تومانــي را در 
فروشــگاه هاي فضاي مجازي تجربه كرده و نرخ گوشي هاي 
قيمت متوســط و پايين، در برندهاي شــيائومي، هوآوي و 

سوني تثبيت شــده است. در اين ميان 
قيمت برخــي انواع مدل هــاي جديد 
گوشي هاي برند سامســونگ به دليل 
مقاومت وارد كنندگان و كاهش عرضه، 
افزايش چندصدهزار توماني را تجربه 

كرده است.
آن دســته از فعــاالن صنفــي كه با 
همشهري صحبت كرده اند، از شكست 
قيمت اين نوع گوشــي ها، در صورت 
تــداوم كاهش قيمــت ارز، تحت تأثير 
توافق احتمالي در وين خبر مي دهند و 
به مشتريان توصيه مي كنند اگر عجله اي 
براي خريد گوشــي ندارند، بهتر است 
تا مشخص شــدن نتايج اين مذاكرات 
و تثبيت نرخ ارز منتظــر بمانند. آنها با 
اشاره به تعطيلي بازار تحت تأثير شيوع 
موج چهارم كرونا تأكيد مي كنند ميزان 
معامالت در بــازار گوشــي موبايل به 
كمترين حد خود رســيده و احتمال 

تغيير قيمت ها مانع خريد و فروش گوشي شده است.

ريزشنرخگوشيهايگرانقيمت
به گزارش همشهري، در شرايطي كه اغلب فروشگاه هاي موبايل 
تعطيل هستند، ريزش قيمت گوشي برندهاي گران قيمت مانند 
آيفون شدت گرفته است؛ به نحوي كه قيمت گوشي آيفون12 
پرومكــس 256، يك ميليــون و 100هزار تومــان و قيمت 
آيفون11، يك ميليون تومان كاهش يافته است. قيمت گوشي 
آيفون12 پرومكس از 3۹ميليون و 500هزار به 38ميليون و 
400هزار، آيفون12 پرومكس با ظرفيت 128 از 37ميليون و 
500هزار به 36ميليون و 500هــزار، آيفون11 از 26ميليون 
و ۹00هزار به 25ميليون و ۹00هــزار و آيفون اس اي2020 
از 16ميليــون و 700هزار به 15ميليــون و 700هزار تومان 

رسيده است.
اما شرايط بازار گوشي هاي سامسونگ متفاوت است؛ به نحوي 
كه قيمت گوشي سامسونگ گلكسي نوت20 الترا از 27ميليون 
و 150هزار به 27ميليون و ۹70هزار و سامســونگ گلكسي 
اس20 الترا از 24ميليون و ۹00هزار به 25ميليون و 750هزار 

تومان افزايش يافته است.
در بازار ســاير برندها، نرخ گوشي هاي پرتقاضا و قيمت پايين 
شيائومي ثابت مانده يا با كاهش جزئي همراه بوده است. قيمت 
گوشي شيائومي ردمي نوت۹ پرو، از 7ميليون و 625هزار به 
قيمت 7ميليون و 525 هزار و شــيائومي ردمي نوت8 پرو، از 
6ميليون و 485هزار به 6ميليون و 3۹۹هزار تومان رسيد. اين 
كاهش قيمت در برخي انواع گوشي هاي رده قيمتي كمتر از 
6ميليون تومان اين برند و ساير محصوالت سوني و هوآوي نيز 

به خوبي مشهود است.

تأثيرپذيريبازارگوشيازنرخارز
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم 
جانبي در گفت وگو با همشهري شروع سير نزولي قيمت انواع 
گوشي در بازار را تأييد كرد و گفت: قيمت گوشي موبايل تابع 
نرخ ارز است، با كاهش قيمت دالر در چند روز گذشته قيمت 
انواع گوشي نيز سير نزولي داشته؛ مقاومت برخي شركت هاي 
وارد كننده براي باال نگه داشــتن قيمت هــا از طريق كاهش 
عرضه نيز به زودي مي شكند. ابراهيم درستي افزود: ۹7درصد 
نياز بازار به گوشي موبايل از طريق واردات تامين مي شود، در 
صورت تداوم سير نزولي نرخ ارز شاهد 
كاهش قيمت ايــن محصوالت در بازار 

خواهيم بود.
او ادامه داد: در شرايط فعلي، بازار گوشي 
موبايــل از نتايج مذاكرات سياســي و 
ســير نزولي نرخ ارز متاثر اســت، در 
نتيجه ممكن است برخي شركت هاي 
وارد كننده كه از نظــر اقتصادي توان 
نگهداري محصوالتشان را دارند، ميزان 
عرضه گوشي را كاهش دهند تا از ريزش 
قيمت ها جلوگيري كنند اما مشتريان 
مطمئن باشند كه قيمت اين گوشي ها 
نيز كاهش خواهد يافت و نبايد در خريد 
گوشي عجله كنند. رئيس اتحاديه صنف 
فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم 
جانبي، با اشــاره به تعطيلي مغازه هاي 
فروش گوشــي موبايل به دليل اعمال 
محدوديت هاي ناشــي از موج چهارم 
شــيوع كرونا گفت: اكنون پاســاژها و 
مغازه هاي صنف فروشــندگان موبايل و لــوازم جانبي مانند 
پاساژ چهارسو، عالءالدين، بازار موبايل ايران و... به دليل اعمال 
محدوديت هاي شيوع كرونا تعطيل اند اما برخي فروشندگان 
قطعات و لوازم جانبي كــه كاالهاي مورد نيــاز براي تعمير 
گوشي و محصوالت ديجيتال را تامين مي كنند، با رعايت همه 
پروتكل هاي بهداشتي به فعاليت خود ادامه مي دهند. درستي 
افزود: با اين شــرايط قيمت هاي اعالم شده براي انواع گوشي 
موبايل تنها از طريق نرخ هاي فروشگاه هاي اينترنتي استخراج 
مي شود و براي تعيين قيمت بازار انواع گوشي بايد منتظر تغيير 
و تحوالت نرخ ارز پس از نتايج مذاكرات سياسي و بازگشايي 
فروشگاه هاي صنف فروشندگان گوشــي تلفن همراه و لوازم 

جانبي در آينده نزديك بود.

شكستمقاومتعرضهكنندگانگوشي
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان گوشي تلفن همراه و لوازم 
جانبي در مورد افزايش جزئي قيمت برخي برندهاي گوشي 
سامسونگ در فروشگاه هاي مجازي گفت: بايد توجه كنيم كه 
عالوه بر نرخ ارز، عامل ديگر تأثير گذار در بازار گوشي موبايل، 
ميزان عرضه و تقاضاست؛ ممكن اســت به دليل سير نزولي 
قيمت ها، شركت هاي واردكننده با كاهش عرضه برخي انواع 
گوشي موبايل، تقاضاي خريد براي اين نوع گوشي ها را باال نگه 

داشته باشند تا از كاهش قيمت ها جلوگيري كنند.
او افزود: اما بايد توجه كرد اين شرايط قابل دوام نخواهد بود و 
درصورت تداوم سير نزولي يا تثبيت نرخ ارز، اين وارد كنندگان 
نيز ناچار به عرضه گوشــي هاي وارداتي خواهند بود؛ با رشد 
عرضه، بازار مصرف اين نوع گوشــي ها هم متعادل مي شود و 

قيمت ها كاهش خواهد يافت.

همشهري عملكرد سرمايه گذاران در نخستين ماه سال را بررسي مي كند

نرخ ها در بازار هاي دارايي در فروردين ماه به طور ميانگين بين 5تا 10درصد افت كرد

آن دسته از فعاالن صنفي كه با همشهري صحبت كرده اند مي گويند مشتريان براي خريد گوشي 
موبايل عجله نكنند و منتظر تثبيت نرخ ارز و مشخص شدن نرخ گوشي باشند

پيش واكنش بازارها به شوك وين

سيگنالمثبتمذاكراتبهبازارموبايل

قيمتتخممرغدرميادينكاهشيافت
قيمت تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران 3هزار و 500تومان كاهش يافت.  تره  بار

به گزارش همشهري، براساس نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران، قيمت هر شانه 30عددي تخم مرغ بسته بندي با وزن يك كيلو و ۹00گرم، از 
33هزار و 400تومان به 2۹هزار و ۹00تومان رسيده است. براساس اين گزارش قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ غيربسته بندي نيز در ميادين با بيش از 2هزار تومان كاهش، از 14هزار و 850تومان به 
13هزار و 800تومان رسيد و هر شانه 30عددي تخم مرغ غيربسته بندي با وزن يك كيلو و ۹00گرم 
هم از 28هزار و 250تومان به 26هزار و 220تومان كاهش قيمت يافت. كاهش قيمت تخم مرغ در 
ميادين ميوه و تره بار درحالي است كه اين كاال در مغازه هاي سطح شهر 3 برابر مبلغي كه در ميادين 
عرضه مي شود، به فروش مي رسد. هم اكنون هر شانه 20عددي تخم مرغ در سوپرماركت هاي تهران 
با قيمت 44هزار و 500تومان عرضه مي شود كه بر اين اساس هر عدد تخم مرغ 2هزار و 225تومان 
قيمت دارد. در ميادين ميوه و تره بار عالوه بر تخم مرغ، اقالم پروتئيني ديگر شامل گوشت قرمز و مرغ 

نيز با قيمت مصوب دولتي عرضه مي شود.

قيمت فروش انواع تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتمحصول
29.900شانه خميري 30عددي دردار- شناسنامه دارسفيد
20.700بسته بندي طلقي 20عدديسفيد
15.700بسته بندي طلقي 15عدديسفيد
10.000بسته بندي طلقي 9عدديسفيد
6.900بسته بندي طلقي 6عدديسفيد
13.800فله بدون بسته بندي- شناسنامه دار سفيد

29.900شانه خميري 30عددي- شناسنامه دارقهوه اي
25.000شانه خميري 24عدديقهوه اي
20.700شانه خميري 20عدديقهوه اي
15.700شانه خميري 15عدديقهوه اي
10.000شانه خميري 9عدديقهوه اي
6.900شانه خميري 6عدديقهوه اي

گندمدرتلهقيمتگذاريدستوري
دولت براي جلوگيري از بحران، قيمت خريد 

تضميني گندم را 5هزار تومان تعيين كرد

در شرايطي كه وزير جهادكشاورزي تعيين قيمت هاي  كشاورزی
جديد براي خريــد تضميني گنــدم را اتفاق بزرگي 
مي داند و معتقد است كشاورزان با اين نرخ خوشحال 
مي شوند، شواهد موجود نشان مي دهد كه كشاورزان به فروش گندم 
با چنين نرخ هايي تمايلي ندارند، به ويژه آنكه هر كيلوگرم گندم اكنون 
به قيمت 6500تومان وارد مي شود. تعيين دستوري قيمت در طول 3 
سال گذشــته به خروج غيرقانوني گندم منجر شده و بيم آن مي رود 

امسال هم كشور با كمبود گندم مواجه شود.
به گزارش همشــهري، تعيين دســتوري قيمت گنــدم به افزايش 
واردات منجر و موجب شــده تا بخش زيادي از گندم توليدي كشور 
يا خوراك دام شود يا به كشور هاي همسايه نظير عراق با قيمت هاي 
باالتر قاچاق شود. امسال هم طبق روال 2 سال گذشته سياستگذاران 
در تالش اند تا از طريق نرخ گذاري هاي غيرواقعي سياســت خريد 
تضميني گنــدم را رفع و رجوع كنند. تعييــن قيمت 1700توماني 
در ســال ۹8و 2500توماني در ســال ۹۹براي خريد هركيلو گندم 
موجب شد تا برخي كشــاورزان از تحويل محصوالت خود به دولت 
خودداري كنند؛ زيرا اين قيمت ها نمي توانســت هزينه هاي آنان را 
پوشش دهد؛ از ســوي ديگر دركشورهاي همســايه، ازجمله عراق، 
هر كيلوگرم گندم ايران با نرخ هاي بسيار باالتري خريداري مي شد؛ 
اين موضوع كشــاورزان را ترغيب كرد تا بخشي از محصوالت خود را 
به قاچاقچيان گندم، با قيمت هاي باالتري بفروشند. علت اصلي بروز 
اين پديده اصرار به قيمت گذاري دستوري بوده است. به همين دليل 
اقتصاددانان معتقدند؛ قيمت ها براي سال جديد يا بايد متناسب با تورم 
و سايرعوامل اقتصادي تعيين شود يا اينكه سياست قيمت تضميني كه 

قبال آزمون شده است اجرا شود.

نرخهايجديد
شوراي قيمت گذاري محصوالت كشاورزي هفته گذشته پس از ماه ها 
پيگيري و درخواست تشكل هاي كشــاورزي، اصالح نرخ گندم را در 
دستور كار خود قرار داد و طي آن، مسئوالن دولتي عضو شورا، براي 

اصالح نرخ خريد تضميني ظاهراً متقاعد شدند.
طبق مذاكرات انجام شده در اين نشست قرار بود تشكل هاي كشاورزي 
به همراه وزارت جهادكشاورزي، آناليز قيمت تمام شده گندم را انجام 
دهند و نرخ پيشنهادي را به جلســه اين هفته شوراي قيمت گذاري 
ارائه كنند تا در مورد آن تصميم گيري شــود. شنيده ها حاكي از آن 
بود كه تشكل هاي كشاورزي و وزارت جهادكشاورزي پس از بررسي 
قيمت، روي نرخ 5هزار و 500 تومانی توافق كرده بودند، اما درســت 
در شــرايطي كه انتظار مي رفــت در هفته جــاري، قيمت گندم در 
شوراي قيمت گذاري محصوالت اســتراتژيك اصالح شود، ديروز در 
يك اقدام شــوراي قيمت گذاري كنار نهاده شــد و ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت فقط 1000تومان، به نــرخ قبلي گندم اضافه كرد تا 
قيمت خريد تضميني گندم در ســال زراعي جاري، از 4 هزار تومان 
درهركيلوگرم به 5 هزار تومان افزايش يابد. بالفاصله بعد از اين تصميم 
وزير جهادكشاورزي با برگزاري يك نشست خبري با جمعي گزينش 
شــده از خبرنگاران از تعيين قيمت 5000هزار توماني براي خريد 

تضميني گندم دفاع كرد و حتي آن را اتفاقي بزرگ دانست.
كاظم خاوازي بدون توجه به نرخ تورم در 2سال گذشته گفت: معموال 
دولت قيمت هاي خريد تضميني را حداكثر 100تا 200تومان اضافه 
مي كرد درحالي كه ما توانســتيم قيمت خريــد تضميني گندم را از 
2500تومان به 4هزار تومان و امروز به 5 هزار تومان افزايش دهيم. 
او اما اشاره اي نكرد كه قيمت ساير نهاده هاي زراعي و هزينه معيشت 
كشــاورزان تا چند درصد افزايش يافته است. وزير جهادكشاورزي با 
تأكيد بر اينكه قيمت 5هزار تومان با تأييد شــوراي قيمت گذاري و 
همچنين بنياد ملي گندمكاران تعيين شــده، ادامه داد:رئيس بنياد 
ملي گندمكاران 5هزار تومان را عدد خوبي براي خريد تضميني گندم 

مي داند و اين نشان دهنده آن است كه گندمكاران راضي هستند.

مشكالتدرراهاست
در شرايطي كه وزير جهادكشــاورزي تعيين قيمت 5هزار توماني را 
براي خريد تضميني گندم مناسب مي داند، آمار ها نشان مي دهد كه با 
توجه به رشد شديد هزينه هاي مربوط به نهاده هاي زراعي و همينطور 
هزينه هاي معيشت، اين قيمت ها نمي تواند كشاورزان را راضي نگاه 
دارد و احتماال در سال جاري هم كشاورزان يا ترجيح مي دهند گندم 
خود را به دالالن براي قاچاق به ساير كشور ها بفروشند يا از آن براي 
خوراك دام استفاده خواهند كرد. برخي اطالعات نشان مي دهد برخي 
كشاورزان از همين حاال دست به كار شده اند و زمين هاي زراعي خود را 
در اختياردامداران قرار داده اند. ديروز جالل رشيدي كوچي، نماينده 
مردم مرودشت، پاسارگاد و ارســنجان در مجلس در توييتي نوشت: 
گندمكاران اســتان فارس به دليل نرخ پايين خريد تضميني گندم 
ترجيح داده اند مزارع خود را به جــاي درو، براي چراي دام در اختيار 
دامداران قرار دهند؛ آيا پس از صف مرغ چشم مان به صف كيلومتري 
نان روشن خواهد شد؟ غالمعلي كوهساري، يك نماينده ديگر مجلس 
هم در جلسه علني صبح ديروز گفت: با توجه به اينكه استان گلستان 
هميشه در تامين گندم نقش به سزايي داشته و همچنين با توجه به 
اينكه به فصل برداشت گندم در اين استان نزديك مي شويم، هشدار 
مي دهم با قيمت هاي فعلي بعيد اســت كشــاورزان به دولت گندم 
بفروشند. قطعا قيمت پايين گندم در خوش بينانه ترين حالت، سبب 

خواهد شد تا دالالن و واسطه گران خريدار گندم كشاورزان باشند.
به گفته او، هم اكنون قيمت گندم وارداتي 6500تومان است و قطعا در 
آينده نزديك، دولت در تامين نان مردم با مشكل مواجه خواهد شد. 
او افزود: وزارت جهادكشاورزي و دولت نسبت به خريد گندم با قيمت 
مناسب و مورد توافق با كشاورزان اقدام كرده تا در آينده مردم با كمبود 

نان همانند روغن و مرغ مواجه نشوند.

قوانينجديدمالياتيوگرانيسيگار
افزايش قيمت سيگار داخلي و خارجي كه از ماه هاي پاياني  سوپرماركت
سال گذشته تقريبا قطعي شــده بود، سرانجام در دومين 
هفته فروردين ماه محقق شد و سوپرماركت ها براي خريد 

جديدشان 30درصد بيشتر هزينه كردند. 
به گزارش همشهري، دي ماه سال گذشــته صحبت درباره افزايش 30تا 
50درصدي قيمت ســيگار از ســوي محمدرضا تاجدار، رئيس انجمن 
توليدكنندگان و واردكنندگان محصوالت دخاني مطرح و دليل اين افزايش 
قيمت، تغيير قوانين مالياتي عنوان شد. براســاس ماده 73 قانون برنامه 
ششم توسعه براي سيگار توليد داخل 10 درصد، توليد برندهاي بين المللي 
25 درصد و واردات سيگار 40 درصد ماليات تعريف شده، اما كميسيون 
تلفيق مجلس سال گذشته تصميم گرفت براي سال 1400 اين ماليات را با 
ماليات 50 توماني براي هر نخ سيگار توليد داخل، 100 توماني براي هر نخ 
سيگار با برند بين المللي و 150 توماني براي واردات هر نخ سيگار جايگزين 
كند. اين افزايش ماليات در كنار تغيير ارز وارداتي از 4200به ارز نيمايي 
هزينه توليد و واردات را افزايش داد و باالخره قيمت سيگار كه سال گذشته 
هم يك بار افزايش 10درصدي را تجربه كرده بود، باز هم باالتر رفت. اين 

افزايش قيمت البته به گفته فروشــندگان بر ميزان خريد تأثير چنداني 
نداشته و بيشتر افراد ســيگاري با اين گراني ها كنار مي آيند يا در نهايت 
برند سيگارشان را تغيير مي دهند تا كمتر هزينه كنند. قيمت سيگارهاي 
موجود در بازار هم اكنون براي هر بسته چيزي بين 6500تا بيش از 50هزار 
تومان براي برندهاي وارداتي مارلبرو و دانهيل متفاوت است؛ برندهايي كه 

به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند.
 

قيمت فروش انواع سيگار در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

16.000اولترا اليتوينستون
18.000اسليموينستون

12.000سفيدكمل
10.000همه انواعجي وان
8.000همه انواعاونيكس

6.500كوچكبهمن
12.500كريستالكنت
413.500كنت
15.500سوييچكنت

9.500آبيپال مال
8.500مشكيساتر

   راهكار چيست؟
درسال1396براينخستينباربخشــيازگندمتوليديكشوربهروش
قيمتتضمينيدربورسكاالفروختهشدوبســياريازمشكالتيكه
هماكنونكشــورباآنمواجهاســتبهوجودنيامد.باهميناستدالل
تحليلگرانميگويند:روشدولتبرايخريدگندمازكشاورزانبااستفاده
ازابزارخريدتضمينيبايدبهروشقيمتتضمينيتغييركندتاهمدولت،
بارماليسنگينيبهدوشنكشدوهمكشاورزانمحصوالتشانراارزان
نفروشند.بهزعمكارشناسان،بهغيرازروشقيمتتضميني،ابزارهاي
ديگريمانندقراردادهايسلفوفيوچرزهمميتوانددربورسكاالبه
مبادالتمحصوالتكشاورزيكمككند.اما3سالاستكهكسياهميتي

بهاينروشهانميدهد.
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بنابر گزارش منتشرشــده درباره خشكســالي در 
روزنامه همشهري، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، 
كرمان، خراســان ها، سمنان، گلســتان، فارس و 
كرمانشــاه در صدر جدول خشكســالي كشور در 

سال1400 قرار مي گيرند. 
به طور كلي جنوب و نيمه شــرقي كشور در دامنه 
خشكسالي هاي جديد قرار دارند و همچنين نيمه 
غربي و حتي استان هاي شمال غربي نيز بين 40 تا 

15درصد بارندگي زير نرمال دارند.
اين آمار از خشكسالي در سال آبي جاري در حالي 
اعالم شــده اســت كه اتفاقا سيستان وبلوچستان، 
كرمان، فارس و خوزستان در نيمه جنوبي بيشترين 

جمعيت عشــايري را دارند و نگراني  زيادي درباره 
تامين آب آشاميدني، آب مورد نياز براي دام و تامين 

علوفه آنها مطرح است.

چالش تأمين علوفه 
جمعيت عشايري براساس سرشماري سال99، يك 
ميليون و 101هزار نفر اســت كه به جز كردستان 
در همه استان هاي كشــور پراكنده اند. در شرايط 
طبيعي از 84ميليــون هكتار مرتــع ۳4ميليون 
هكتار در اختيار عشــاير قرار دارد تــا 8.5ميليون 
تن علوفه دام هايشــان را به صورت طبيعي تامين 
كنند و در كنار آن، ساالنه يك ميليون و 200 هزار 

تن علوفه نيــز از منابع داخلــي و خارجي تأمين 
مي شــود. اين در حالي اســت كه با توجه به آمار 
ســازمان هواشناســي، ميزان بارش در كل كشور 
تاكنون نســبت به بلندمدت 41درصد و نسبت به 
سال گذشــته 5۳درصد كاهش يافته است كه بنا 
بر اعالم سازمان امور عشــايري، هر يك ميلي  متر 
كاهش بارندگي، يك كيلوگــرم از توليد علوفه در 
مراتع را كم مي كنــد و اين يعني ۷هــزار ميليارد 
تومان ضرر به دليل كاهش علوفــه در مراتع. با اين 
شرايط 41درصد كاهش بارش در ۳4ميليون هكتار 
مرتع در اختيار عشاير نه تنها توليد علوفه را كاهش 

مي دهد، بلكه مراتع را نيز فقير مي كند.

كرونا و كوچ ماشيني 
لرستان يكي از استان هايي است كه براساس اعالم 
اداره امور عشــايري تا امروز دو سوم از عشاير آن به 
مناطق ييالقي كوچ كرده اند و جمعيت باقيمانده هم 
در مسير هستند. مدير حوزه رياست امور عشايري 
لرستان با بيان اينكه بيشتر عشاير با توجه به مصوبه 
ستاد ملي كرونا به صورت ماشيني كوچ كرده اند، به 
همشــهري مي گويد:  »كوچ ماشيني هزينه زيادي 
روي دست عشاير گذاشته است و متأسفانه تا امروز 
هيچ كمك هزينــه اي براي اين مورد بــه آنها داده 
نشد.« »ملك مراد سپهوند« البته تأكيد مي كند كوچ 
ماشيني از ديد عشــاير به ضرر دام هاست و توضيح 
مي  دهد: »عشاير معتقدند سرعت در كوچ ماشيني 
موجب مي شود دام ها يكباره از هواي گرم قشالق به 
هواي سرد ييالق منتقل و بيمار شوند. با وجود اين، 
اغلب شان به ناچار به صورت ماشيني كوچ كردند.« 
او با بيان اينكه مراتع ييالقي از نظر پوشش گياهي 
فقير هستند، تأكيد مي كند احتماال عشاير در يكي 
دو ماه آينده به دليل كمبود علوفه و گراني نهاده هاي 

دامي با مشكالت بسياري روبه رو شوند.

تنش هاي آبي در راه است
در كرمانشاه هم مانند لرســتان، خوزستان و ايالم 
كوچ عشــاير زودتر از موعد هميشگي شروع شده 
و حدود ۳0درصد به ييالق رسيده اند و بقيه هم در 
مسير هســتند. مديركل امور عشايري كرمانشاه با 
بيان اينكه كوچ ماشيني با وجود همه هزينه ها در 
شرايط فعلي به نفع عشاير و همچنين جامعه شهري 
و روستايي در مسير است، به همشهري مي گويد: 
»در فصل قبلي كوچ پيشــنهاد كرديم با توجه به 
هزينه باالي كوچ ماشــيني به عشــاير تسهيالت 
اختصاص يابد، اما تاكنــون اعتباري به اين منظور 
محقق نشده اســت.« »بهزاد محمدي« اما چالش 
اصلي عشاير را در ســال جاري خشكسالي مي داند 
و مي افزايد: »خشكســالي ضربه زيادي به اقتصاد 
عشاير زده است و تبعات آن مي تواند منجر به ايجاد 
تنش هاي ايلي و عشايري بر سر آب و مرتع، عرضه 
انبوه دام و كاهش قيمت آن، ترك زندگي عشايري، 
مهاجرت به حاشيه شهرها و افزايش مشاغل كاذب 
شود.« او البته از پيگيري هاي سازمان امور عشايري 
براي تاميــن نهاده هاي دامي مورد نياز عشــاير به 
ميزان 100هزار تن براي كل كشور خبر مي دهد و 
 مي افزايد:  »امسال بيش از هميشه آبرساني سيار و 
ارائه تسهيالت ارزان قيمت بايد مورد توجه باشد.« 
به گفته محمدي، يكي از پيگيري هاي امسال امور 
عشايري ارائه تسهيالت با ضمانت زنجيره اي است 
به طوري كه عشــاير براي يكديگر ضامن شــوند و 

بتوانند تسهيالت دولتي را دريافت كنند.

تست كرونا از عشاير 
كوچ عشاير و جابه جايي جمعيتي در اوج پيك چهارم 
كرونا در حال انجام اســت، اما به اعتقاد مسئوالن 
استاني با توجه به شــرايط خشكسالي عشاير چاره 
ديگري نداشتند. با وجود اين، در برخي استان هايي 
كه جمعيت ييالقي عشايرشان از مناطق پرخطري 
چون خوزستان كوچ كرده اند، غربالگري در مبادي 

ورودي در حال انجام است. 
رئيــس امــور عشــايري چهارمحال وبختياري در 
اين باره توضيح مي دهد: »عشــاير ما از استان هاي 
خوزســتان و ايالم در حال ورود هستند و به همين 
دليل اكيپ هايي از مراكز بهداشت به مبادي ورودي 

اعزام شده اند و در حال غربالگري عشاير هستند. 
خوشبختانه كرونا در بين جمعيت عشايري شيوع 
كمي داشت، زيرا عشاير بيشتر در مناطق كوهستاني 
و در فضاي باز هستند و از مراكز جمعيتي روستايي 
و عشــايري دورند.« »يحيي حســين پور« درباره 
واكسيناسيون عشاير هم توضيح مي دهد: »عشاير 
اولويت خاصي براي واكسيناســيون ندارند و همان 
اولويت هــاي اعالم شــده چون بيمــاران خاص يا 
سالمندان باالي 60ســال اين قشــر را هم شامل 
مي شــود.« حــدود 10درصد از جمعيت عشــاير 
چهارمحال و بختياري هم كــوچ كرده اند و بقيه در 
آستانه كوچ هستند، اما در اين استان هم مانند ساير 
استان ها هيچ تســهيالتي براي كمك هزينه كوچ 

ماشيني اختصاص نيافته است.

  
به جز كردستان، همه اســتان هاي كشور جمعيت 
عشــايري دارند كه تقريبا همه كــوچ زودهنگام 
را شــروع كرده اند. در اســتان هاي سردسير چون 
آذربايجان شــرقي هم كه كــوچ ديرتــر و اواخر 
ارديبهشت اتفاق مي افتد، امسال عشاير زودتر و در 
نيمه اول ارديبهشت حركت خود را آغاز مي كنند. 
اين قشــر يك ميليون نفري گرچه فقط كمي بيش 
از يك درصد جمعيت ايران را تشــكيل مي دهند، 
اما با توليد 25درصد گوشت مورد نياز كشور سهم 
مهمي از اقتصاد بر دوش دارند؛  ســهمي كه شيوع 
كرونا، كاهش مصرف گوشــت قرمز، خشكسالي، 
كمبود علوفه و گرانــي نهاده هاي دامــي آن را به 
چالش كشيده است.  عشاير براي تهيه هر كيلوگرم 
علوفه بايد 6 تا 8هزار تومان پرداخت كنند و در كنار 
آن هزينه چندميليوني براي هر كاميون انتقال دام 
يا علوفه هم روي دست شان گذاشــته شده. با اين 
شرايط مسئوالن استاني امور عشايري پيش بيني 
مي كنند در ماه هاي آينده با افزايش عرضه دام زنده 
و مولد در كشتارگاه ها مواجه خواهيم بود كه ضرر 

بزرگي به اقتصاد عشاير و كشور وارد مي كند.

 استقبال سرد
 از اتوبوس هاي شهري در ياسوج

فعاليت دوباره اتوبوس هاي شهري خبر خوشي بود و توقع 
اين بود كه براي شهروندان ياسوجي اتفاق بزرگي باشد. شهری

10ســال از آخرين تردد اتوبوس هاي درون شــهري و 
اتوبوس هايي كه حومه را به شهر وصل مي كردند مي گذرد و حاال بعد از 
يك دهه شهرداري ياســوج خبر از برقراري دوباره خطوط اتوبوسراني 

مي دهد. اما انگار اين خبر موجب رضايت شهروندان نشده است.
 

27ميليارد ريال هزينه راه اندازي 
 دهم فروردين بود كه استانداري كهگيلويه وبويراحمد از راه اندازي دوباره 
سيستم حمل ونقل عمومي ياســوج با ارزش 2۷ميليارد ريال خبر داد. 
10دستگاه اتوبوس هم بازسازي و به سيستم حمل ونقل عمومي ياسوج 

برگردانده شد.

مشكل را رفع مي كنيم
اتوبوس ها انگار نيامده بايد بساط شان را جمع كنند و بروند زيرا خبري از 
استقبال شهروندان نيست. اگر چه شهرداري ياسوج و معاونت عمراني 
كهگيلويه وبويراحمد رســما شكســت اين طرح را اعالم نمي كنند اما 
پايش هاي ميداني خبر مي دهد در كمتر از يك ماه تردد اتوبوس ها معدود 
و چرخشي است. رئيس سازمان حمل ونقل شهرداري ياسوج مي گويد: 
»شهرداري ياسوج بعد از سال ها با صرف هزينه اي قابل توجه اتوبوس هاي 
درون شــهري را فعال كرد.« ضرغام خلقي پور با بيان اينكه شهروندان 
مي توانند دليل استفاده نكردن از اتوبوس ها را به شهرداري و يا شوراي شهر 
اطالع دهند، ادامه مي دهد: »با برنامه ريزي انجام شــده اتوبوس ها زمان 
زيادي در ايســتگاه نمي مانند و شــهروندان معطل نمي شوند. از سوي 
ديگر تردد با اتوبوس بسيار به صرفه تر و امن تر از هر وسيله ديگري است.«

كرونا دليل بي اعتمادي به اتوبوس 
پرويزيكی از كسبه بازار ياسوج  ، مي گويد: »شهرداري وقت مناسبي را براي 
اين كار انتخاب نكرد. در اين شرايط كرونا مردم براي استفاده از تاكسي كه 
فقط ۳مسافر سوار مي كند هم دودل هستند. نمي شود از مردم خواست كه 

دسته جمعي سوار اتوبوس شوند.«
محمد، ساكن مادوان در حومه شهر است و هر روز براي كار به ياسوج مي آيد. 
او مي گويد: »اتوبوس ها هميشه با تأخير مي آمدند و براي حركت مسافران را 
معطل مي كردند. اما رئيس شركت كه متوجه اين چيزها نيست. نمي شود 
هر روز بگويم اتوبوس دير آمد. كاش اول از ما سؤال مي كردند كه اتوبوس 

مي خواهيد يا نه، بعد هزينه مي كردند.«

مشكل كجاست؟
شايد كليد حل اين استقبال سرد در همين سؤال باشد. شهرداري ياسوج 
يا معاونت عمراني استانداري پيش از اجراي چنين طرحي مي توانستند 
نظرسنجي كنند.توجه و نظارت بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي شايد 

باعث شود شهروندان به اتوبوس هاي تازه وارد روي خوش نشان دهند.

ستاره حجتي 
خبرنگار

خشكسالي، محاسبات ستاد ملي كرونا را بر هم زد 

امسال عشاير بسياری از استان ها   زودتر از موعد هميشگی به سمت ييالق حركت كرده اند
كوچ زودهنگام عشاير

ستاد ملي كرونا تصويب كرده بود عشاير يك ماه كوچ خود 
را به عقب بيندازند و به جاي ارديبهشت، در خرداد روانه گزارش

ييالق شوند. خشكسالي اما اين مصوبه را به چالش كشيده 
و در بسياري از استان ها كوچ زودتر از موعد هميشگي يعني نيمه هاي 
ارديبهشت، شروع شده است. طبق اعالم سازمان هواشناسي، امسال 
اغلب استان ها و حتي عراق، تركيه، سوريه، عربستان، افغانستان و 

بخش هايي از پاكستان بارندگي هاي كمتر از نرمال داشته اند و ايران 
امسال يكي از كم بارش ترين سال هاي آبي را در 50سال اخير تجربه 
مي كند. بارندگي كم در زمستان ســال گذشته مراتع قشالقي را در 
وضعيت بدي قرار داده اســت به طوري كه اغلب عشاير براي تامين 
علوفه مورد نياز دام و همچنين آب آشــاميدني خود دچار مشكل 
شــده اند. با توجه به خشكســالي، كوچ زودهنگام عشاير برخالف 
مصوبه هاي ستاد كرونا، اتفاق عجيبي نبود. با وجود اين، مسئوالن امور 
عشايري استان ها پيش بيني مي كنند تبعات خشكسالي به همين جا 
ختم نمي شود و در چند ماه آينده با چالش بزرگي مواجه خواهيم شد.

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار
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در گروهC رقابت هاي ليگ قهرمانان آســيا 
و از ساعت22:15امشــب اســتقالل بــه 
مصاف الدوحيل قطر مــي رود تا بعد از 2برد 
متوالي در 2بازي نخســت، شانس خودش 
را در ســومين بازي امتحان كند. استقالل 
با 6امتياز و 8گل زده، موفق ترين تيم غرب 
آســيا در 2بازي ابتدايي بــود و حريف اين 
تيم هم با كســب 4امتياز يكــي از تيم هاي 
موفق و تيم دوم گروهC اســت. الدوحيل در 
نخستين بازي الشــرطه را با 2گل شكست 
داد و در دومين بازي هم در آستانه پيروزي 
بر االهلي عربستان بود اما گل تساوي را در 
دقيقه91پذيرفت و از اســتقالل عقب افتاد. 
اولونگا و جونيــور، گلزنان خارجي الدوحيل 
در 2بازي قبلي بودند و گل سوم اين تيم نيز 
يك گل به خودي توســط بازيكنان الشرطه 
بود. علي كريمي، هافبــك ايراني الدوحيل 
به همراه معز علــي، مهدي بن عطيه و كريم 
بوضياف، ســتاره هاي الدوحيل هستند كه 
براي متوقف كرد موتور گلزني اســتقالل و 
پاره كردن نوار پيروزي هــاي تيم مجيدي 
انگيزه فراواني دارند. الدوحيل فصل گذشته 
با پرســپوليس همگروه بود و در هردو بازي 
رفت و برگشت حريف ايراني را شكست داد. 
اما در نهايت الدوحيل در آن گروه حذف شد 
و پرســپوليس تا فينال پيش رفت! تركيب 
اســتقالل در 2بازي اول دوسه تغيير داشت 
و مرادمند، رضاوند و دياباته 3بازيكني بودند 
كه در بازي دوم جانشــين غالمي، مهري و 
مطهري شدند. مرادمند و رضاوند كه بهتر از 
عارف و مهري بازي كردند به احتمال فراوان 
امشب هم در تركيب اصلي خواهند بود. شيخ 
دياباته هــم در هردوبازي گل زد اما شــايد 
نيمكت نشــيني مطهري در بازي دوم براي 
استراحت دادن به اين بازيكن بوده و در مقابل 
الدوحيل باز هم شاهد تشكيل زوج ارسالن و 
قائدي باشيم. استقالل امشب با يك مساوي 
هم ســرگروهي اش را در دور رفت تضمين 
خواهد كرد اما مجيدي قصــد دارد ركورد 
صد درصد پيروزي اش را در مقابل قوي ترين 

همگروه اش هم حفظ كند.

چهره ويژه اين روزهاي استقالل محمد نادري است. 
اين بازيكن نمايش بســيار خوبي در 2بازي ابتدايي 
آبي ها در ليگ قهرمانان آسيا داشته است. او هم به 
االهلي عربستان گل زد و هم دروازه الشرطه عراق را 
گشود. از زمان حضور فرهاد مجيدي روي نيمكت 

اســتقالل، نادري شرايط بســيار خوبي پيدا كرده 
است. درخشش هاي او باعث افزايش اعتماد به نفس 
اين بازيكن شده و حاال كار را به جايي رسانده كه او 
بي محابا جلو مي رود و در برنامه هاي هجومي شركت 
مي كند. ســبك بازي نادري حتي نسبت به زمان 

حضورش در پرسپوليس هم بهتر شده است. به ياد 
بياوريد كه او چطور در بازي رفت فصل گذشته بين 
پرسپوليس و سپاهان موقعيت عالي گلزني را از مقابل 
دروازه از دست داد. حاال اما همان بازيكن سر بزنگاه 
اضافه مي شود و پاس نرم مهدي قائدي را در بهترين 

زمان ممكن به قصد دروازه الشرطه قطع مي كند.
درخشش نادري مخصوصا از اين جهت حائز اهميت 
است كه ابتداي فصل پيوســتن او از پرسپوليس به 
اســتقالل خبر چندان مهمي تلقي نشد. سر و صدا 
وجود داشــت، اما به ندرت هواداران پرســپوليس 

بابت اين اتفاق متأسف شــدند. بعد هم كه ماجراي 
رضايتنامه 200هــزار يورويي كورتريك پيش آمد، 
خيلي از اســتقاللي ها از چنين خريد پردردسري 
پشيمان شدند. كيفيت پايين نادري در نيم فصل اول 
هم جاي شبهه اي باقي نگذاشته بود كه او به جمع 
امثال گادوين منشا، كنعاني زادگان و محمد قاضي 
پيوسته و قرار است جزو ياغيان كم اثر فوتبال ايران 
باشد. حاال اما نادري مشغول اعاده حيثيت است و اگر 
بتواند همين كيفيت را حفظ كند، نشان خواهد داد 
خريدش ارزش همه آن مصايب مالي را داشته است.

   گام سوم
  براي ستاره سوم

   استقالل بعد از 2برد پرگل امشب
  به مصاف الدوحيل مي رود

اعاده حيثيت در جده
      نادري خرجش را از منشا، كنعاني زادگان و قاضي جدا كرد

 شما مگر پرسپوليسي نبودي؟
مديرعامل سابق استقالل و پيام اينستاگرامي طعنه آميزش

ساعاتي پيش از مسابقه استقالل و الشرطه عراق در روز دوم ليگ قهرمانان آسيا، 
احمد سعادتمند مديرعامل پيشين آبي ها مطلبي در حمايت از اين تيم روي صفحه 
شــخصي اش منتشــر كرد. از آنجا كه مطلب حاوي طعنه به پرسپوليس بود، در 
شبكه هاي اجتماعي زياد مورد توجه قرار گرفت. سعادتمند احتماال با كنايه به عكس 
تيمي پرسپوليسي ها كنار شجاع خليل زاده پيش از بازي با الريان نوشته بود: »ما 
يك تيم 12نفره نيستيم، يك تيم كهن هستيم.« و در ادامه هم براي آبي ها آرزوي 
موفقيت كرده بود. قبال بارها نوشته ايم اين سطح از كري خواني و جدل كردن برازنده 
چهره هاي مديريتي يا حتي افراد پا به سن گذشــته كه منصب اجرايي داشته اند 
نيست. با اين حال متأسفانه سطح كار تا همين اندازه كه مي بينيد تنزل يافته است.

داستان سعادتمند اما عميق تر از اينهاست. او فصل گذشته به شدت با فرهاد مجيدي، 
سرمربي استقالل اختالف پيدا كرد. اينكه در آن ماجرا چقدر از تقصير برعهده كدام 
طرف بود يك بحث ديگر است، اما خروجي اين داستان شد آنكه تمركز استقالل 
در فينال جام حذفي برابر تراكتور به هم خورد و اين تيم بدجوري باخت. بعد هم 
مجيدي كنار رفت و آبي ها با مجيد نامجومطلق در ليگ قهرمانان آســيا شركت 
كردند؛ آن هم درحالي كه طبيعتا اگر مجيدي مي ماند شانس موفقيت تيمش بيشتر 
مي شد. اين يعني سعادتمند استقالل را با چنين شيوه اي مديريت كرده، اما حاال 
با طعنه به رقيب سنتي دنبال دلبري از هواداران است. بعيد به نظر مي رسد پيام او 
براي استقاللي ها باعث خوشحالي اعضاي اين تيم شده باشد. به ويژه فرهاد مجيدي 
احتماال در مواجهه با اين پيغام ابروهايش را در هم كشيده است. مجيدي شهريور 
سال گذشته به صراحت مدعي شد سعادتمند يك مدير پرسپوليسي بوده كه به 

استقالل ضربه زده است.

نكته بازي

جنجال هاي ســوپرليگ همچنان ادامه دارد. هواداران ليورپول 
پيش از بازي با ليدز عليه باشــگاه شعار دادند. هواداران چلسي، 
منچسترســيتي و من يونايتد هم در فضاي مجازي و همچنين 
جلوي ورزشــگاه شــعار دادند. با اين حال طرفداران سوپرليگ 
درنظرسنجي ها دست باال را نســبت به مخالفان و طيف سنتي 
دارند. در ايتاليــا 72درصد، در انگليس 59درصد، در فرانســه 
71درصد، در اســپانيا 76درصد و حتي در آلمــان هم كه هنوز 
نماينده اي در اين ليــگ ندارد، 57درصد نظــر موافق داده اند. 
بيشتر مخالفان را هواداران باشگاه هاي كوچك تشكيل مي دهند؛ 
همان هايي كه به طــور مثال در ليــگ برتر انگليــس با قانون 
5تعويضه شدن مسابقات مخالفت كرده اند چون ياراي رقابت با 
تيم هاي ثروتمندي كه روي نيمكت بازيكنان زيادي نشانده اند، 

ندارند.باشــگاه هاي بــزرگ در دوران كرونا زيــان مالي زيادي 
ديده اند. بارســلونا يك ميليارد و 173ميليون يورو بدهي دارد 
و پس از چلســي با حدود 1/5 ميليارد يــورو بدهي در رده دوم 
زيان ده ترين باشــگاه هاي اروپا جاي گرفته اســت. رئال مادريد 
كه رئيس آن –پــرس- عامل اصلي خروج و شــورش تيم هاي 
ثروتمند از اتحاديه باشگاه هاســت، 901ميليــون يورو بدهكار 
است. تنها ليورپول، سيتي،  آرســنال و ميالن ميزان بدهي شان 
زير 500ميليون يورو است. راه چاره از نظر مؤسسان سوپرليگ 
اين اســت كه در ليگي جداگانه دور هم جمع شــوند. 2باشگاه 
رئال مادريد و بارســلونا در بــدو ورود به ســوپرليگ هر كدام 
350ميليون يورو دريافت مي كنند. به بقيه 12باشگاه هم مبالغ 
قابل توجهي بودجه مي رسد كه قابل مقايسه با درآمدهاي فعلي 

آنها نيست. بنابراين مي توان گفت ســوپرليگ قطعي است مگر 
آنكه يوفا و فيفا به اين 12باشگاه باج بدهند.

فلورنتينو پرس پريشب در مصاحبه اي تضمين داد كه بازيكنان 
اين تيم ها از بازي هاي ملي محروم نخواهند شــد و دو طرف به 
توافق دست مي يابند. در ساعات اوليه تعداد مخالفان بيشتر بود 
اما كم كم به ميزان موافقان افزوده شد. توماس باخ، رئيس كميته 
بين المللي المپيك يكي از حاميان اين پروژه اســت. داوطلبان 
جديدي هم به فهرست اضافه شده، مثل ناپولي كه دوست دارد 
جزئي از اين پروژه باشد. اما بايرن مونيخ و دورتموند پيشنهاد را رد 
كرده اند و پاري سن ژرمن هم همينطور اما به گفته پرس واقعيت 
اين است كه آنها هنوز دعوت نشده اند. ممكن است 3تيم ديگر 
به ليگ اضافه شــوند و حتي 5تيم هم به صورت چرخشي اضافه 

شوند. باشگاه هاي 12گانه تعهد داده اند كه 23سال در اين ليگ 
حضور داشته باشند.

با اينكه شايعه شــد تيم هاي پورتو، بايرن مونيخ و دورتموند كه 
در دوره قبلي حذف شــده بودند قرار اســت جانشين چلسي، 
رئال مادريد و من سيتي شوند، پرس قول داد چنين اتفاقي نيفتد و 
اين3تيم در نيمه نهايي بمانند. اگر قرار به حذف 12غول اروپايي از 
ليگ هاي داخلي و ليگ قهرمانان اروپا شود، فصل آينده تيم هاي 
لستر، وستهم، اورتون و ليدز از انگليس؛ سويا، ويارئال، بتيس و 
سوسيداد از اسپانيا و آتاالنتا، ناپولي، رم و التزيو از ايتاليا در ليگ 

قهرمانان حاضر خواهند بود كه البته خيلي هم جذاب نيستند.
پرس به يوفا و فيفا طعنه زده كــه هر بار نمي خواهند حرف حق 
گوش كنند، مســئله فقير و غني را پيش مي كشند و جوسازي 
مي كنند. رئيس باشــگاه رئال مادريد گفت كه ممكن اســت به 
سمت كوتاه كردن زمان مسابقات هم از 90دقيقه به كمتر برود 
چون زمان فعلي خسته كننده است. شايعه شده در سوپر ليگ به 
اسپانسرها هم ميدان بيشتري داده شده و آنها مي توانند در زمان 
توقف بازي مثال در ضربات آزاد يا كرنــر به مدت 10ثانيه تبليغ 
پخش كنند. اين جدا از مسابقات معمولي در ليگ هاي داخلي و 

ليگ قهرمانان است كه به گفته پرس قرار نيست اين باشگاه ها از 
آنها محروم شوند چون خالف قانون است.

فلورنتينو پرس به رئيس يوفا كنايه زده كه چرا مثل لبران جيمز 
و بازيكنان ان بي اي رقم درآمدش را شفاف نمي گويد. اين يعني 
پول فوتبال به جاي اينكه به باشگاه ها برســد، به مديران يوفا و 
فيفا مي رسد. او اعالم كرد كه شــايد دسته دوم سوپرليگ را هم 
راه بيندازد؛»بازي هايي هستند كه من دوست ندارم تماشا كنم. 
با ســوپرليگ 2روز در هفته بهترين بازي ها را مي بينم.« او قول 
داد كه داوري ها و سيستم كمك داور ويدئويي هم بهتر شود. در 
همين رابطه شايعه شده قرار اســت كل مكالمات داوران ضبط 
شــود و پس از هر بازي براي شفاف سازي روي سايت قرار گيرد. 
او گفت كه تغييرات ليگ قهرمانان براي سال2024هم مزخرف 
است و تا آن موقع چيزي از فوتبال و باشگاه ها باقي نمانده است. 
او از چفرين، رئيس يوفا هم به دليل توهين به آنيلي، رئيس باشگاه 
يوونتوس انتقاد كرد و گفت: ما رئيس هتاك نمي خواهيم. پرس، 
انقالب جديد را به دهه50ميالدي تشبيه كرد كه در آن زمان هم 
همه با ايده سانتياگو برنابئو براي راه اندازي جام باشگاه هاي اروپا 

مخالف بودند.

سوپرليگ بلوف نيست
  مؤسسان اين پروژه ادعا كرده اند كه هيچ كس نمي تواند جلوي سوپرليگ و حضور تيم ها در ليگ هاي داخلي و ليگ قهرمانان را بگيرد

  فرهاد قد علم كرد
  يك ويدئوي 10ثانيه اي و استقالل مجيدي كه دنبال آرزوهاي بزرگ است

بهروز رسايلي|  پيروزي 3بر صفر برابر الشرطه عراق باعث شد استقالل در ششمين مسابقه اش تحت هدايت فرهاد مجيدي پنجمين 
پيروزي را كسب كند. مجيدي بعد از بازگشت به استقالل ابتدا فوالد خوزستان را با نتيجه يك بر صفر شكست داد، سپس در جام 
حذفي با حساب 2بر يك از سد پيكان گذشت، بعد با 2گل بر ماشين سازي چيره شد، در ادامه تنها ناكامي اش را با توقف بدون گل 
برابر پيكان در ليگ برتر تجربه كرد و حاال هم كه در ليگ قهرمانان آسيا 2پيروزي 5بر 2و 3بر صفر مقابل الشرطه به دست آورده است. 
بنابراين كارنامه مجيدي در بازگشت مجدد روي نيمكت استقالل بسيار درخشان به نظر مي رسد. تيم او از 6بازي 16امتياز كسب 
كرده، 13گل زده و تنها 3گل دريافت كرده است. اين در حالي است كه آبي ها در 4بازي كلين شيت كرده اند و از مجموع اين 6مسابقه 
تنها 2بازي در ورزشگاه آزادي برگزار شده است. بنابراين روشن است كه داريم در مورد يك تيم خوب و موفق حرف مي زنيم؛ تيمي 

كه روي ريل افتاده و دارد كارش را درست انجام مي دهد.

نگران هند بوديد، اما...

اسم تيم بعدي سردار

گاهي با 2فينال هم نمي شود

شبيخون كرونا به اردوگاه النصر باعث شد 9عضو اين تيم پيش از 
ديدار با فوالد در ليگ قهرمانان آسيا مبتال شوند و مشكالت جدي 
براي نماينده عربستان به وجود بيايد. النصر ميزبان اين گروه هم 
هست و حاال خودش تا خرخره گرفتار شده. همه اينها در حالي 
است كه پرسپوليسي ها نگران ابتالي بازيكنانشان در هندوستان 
بودند، اما فعال تمامي تيم هاي حاضر در آن گروه صددرصد سالم 
هستند. در عوض اما در عربستان با آن همه امكانات، النصري ها 
به صورت دسته جمعي كرونا گرفته اند. پارسال هم الهالل عربستان 
در قطر با مشكل ابتالي گسترده بازيكنانش به كرونا مواجه شد 
و نهايتا كنفدراسيون فوتبال آسيا اين تيم را كنار گذاشت. اين 
است كه از روي ظاهر نمي شود قضاوت كرد. حاال مدام بگوييد 

هندوستان حباب امنيتي ندارد.

مهدي طارمي كه خيلي با ســردار آزمون صميمي است، پاي 
جديدترين پست اينســتاگرامي اين بازيكن كامنت گذاشته و 
نوشته: »اميدوارم به يك تيم بزرگ تر بروي.« 10سال است همه 
اميدوارند اين اتفاق رخ بدهد، اما هنوز نشده. حاال شايد سردار 
به حرف رفيق فابريكش گوش كرد و باالخره دل از روسيه كند. 
معموال اينطوري است كه نزديكي هاي تابستان گزينه هاي تيم 
جديد آزمون با بايرن مونيخ، ميالن و ليورپول شروع مي شود، با 
والنسيا و رم و التزيو ادامه مي يابد و نهايتا منجر به حضور او در يك 
تيم ديگر روسي مي شود. االن همه مي گويند او به سويا خواهد 
پيوست، اما خيلي تعجب نكنيد اگر يك روز از خواب بيدار شديد 
و با چك كردن نخستين ســايت ورزشي چنين خبري ديديد: 

»سردار آزمون به روبين كازان بازگشت.« حاال از ما گفتن بود.

استقاللي ها از آغاز موفق شان در ليگ قهرمانان آسيا خيلي سر 
ذوق آمده اند؛ آنقدر كه از همين حاال بحث قهرماني و كســب 
ستاره سوم را پيش كشيده اند. از آن طرف هم پرسپوليسي ها با 
ضرب المثل »شب دراز است و قلندر بيدار« به اين موضوع واكنش 
نشان مي دهند و مي گويند استقالل هنوز به زمين سفت نرسيده 
است. اين وسط علي شجاعي هم خيلي شيك و مجلسي به حريف 
سنتي طعنه زده و گفته: »تجربه به ما نشان مي دهد با 2 تا برد 
نمي شود خواب ستاره ديد.« خب البته خوشحال تر مي شويم اگر 
بازيكنان گرامي روي كار خودشان تمركز داشته باشند و وارد اين 
قبيل كل كل ها نشوند. به هر تقدير اما حاال كه شجاعي سر شوخي 
را باز كرده بد نيست به او يادآوري كنيم پرسپوليس با 2 فينال هم 

نتوانست خواب ستاره ببيند.اينطور نيست؟

  فقط تيپ و قيافه نيست
شايد بسياري از نگاه ها به فرهاد مجيدي اينطور باشد كه او به عنوان 
محبوب ترين چهره دوران معاصر استقالل كه تيپ و قيافه خوبي هم 
دارد، مربيگري را صرفا روي جنبه هاي كاريزماتيك شخصيتش سوار 
كرده، اما اين قضاوت چندان منصفانه به نظر نمي رسد. دست كم از 
دل همين بازي با الشرطه عراق يك ويدئوي كوتاه 10ثانيه اي بيرون 
آمده كه جالب است. آنجا مجيدي را مي بينيم كه در وقفه آبخوري 
نيمه اول به محمد نادري تأكيد مي كند: »از اول گفتم فقط برو پشت 
دفاع« و دقايقي بعد هم نادري با همين حربه گل نخست مسابقه را 

مي زند. انگار بايد فرهاد را در مربيگري جدي تر گرفت.

  ادعاي قهرماني آسيا؛ شمشير دو دم
فرهاد مجيدي بعــد از دومين پيروزي تيمــش در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان برابر الشــرطه، به صراحت ازرؤياي قهرماني آسيا در 

همين فصل حرف زد. اين اظهارنظر با واكنش هاي متناقضي مواجه 
شده است. برخي آن را يك موضع گيري احساسي، هيجاني و بسيار 
شتاب زده خواندند و مدعي شــدند هيچ مربي باتجربه اي در مرحله 
گروهي حرف از قهرماني نمي زند. از سوي ديگر اما عده اي هم بر اين 
باورند كه مجيدي با اين هدف گذاري، به تيمش انگيزه و اشــتياق 
بخشيده است. به هر حال استقالل در چند ســال گذشته چندان 
موفق نبوده و طبيعتا اين مســئله روي روحيه بازيكنان اثر گذاشته 
است. در اين ميان سرمربي آبي ها درصدد تحريك حس جنگجويي 
در بازيكنانش برآمده است. شما اگر قله را نشــانه بگيري، حداقل 
تا نزديكي هايــش صعود خواهي كرد و اين همان هدفي اســت كه 

مجيدي در سر دارد.

  2جام داخلي را فراموش نكنيد
استقالل در آسيا كارش را خوب شــروع كرده و حاال كادرفني اش 

خواب قهرماني مي بيند، اما آنها در مسابقات داخلي هم هنوز چيزي 
را از دست نداده اند. آبي پوشــان با وجود مشكالتي كه در نيم فصل 
اول داشتند و ناچار به تغيير مربي شدند، در ليگ برتر همچنان در 
زمره مدعيان هستند. استقالل در حال حاضر با 34امتياز پشت سر 
پرسپوليس و ســپاهان 41امتيازي قرار دارد و البته نبايد فراموش 
كنيم كه اين تيم يــك بازي كمتــر انجام داده اســت. درصورت 
كســب 3امتياز از آن ديدار معوقه، استقالل به فاصله 4امتيازي  دو 
صدرنشين ليگ خواهد رســيد و اين اختالف در فاصله 10هفته به 
پايان فصل به هيچ وجه غيرقابل جبران نيســت؛ مخصوصا كه بازي 
رودرروي استقالل با هر 2تيم پرسپوليس و سپاهان باقي مانده است. 
در جام حذفي هم استقاللي ها با بدترين قرعه ممكن مواجه شدند، 
اما به هر حال پيكان را بردند و در مرحله يك هشتم نهايي هم بايد به 
مصاف ذوب آهن بروند. آنچه مسلم است اينكه درصورت حفظ رويه 

فعلي، آبي ها در هر دو جام داخلي نيز مدعي خواهند بود.

باز هم در آغوش خدا؟
 شايد سوپرليگ اروپا، رونالدو را از رسيدن

 به ركورد علي دايي محروم كند
از زماني كه كريس رونالدو به شكستن ركورد تعداد گل هاي ملي 
علي دايي نزديك شد، انبوهي از بالياي زميني و آسماني او را در 
اين مسير دچار مشكل كردند. از زنبورگزيدگي و مصدوميت تا 
كرونا و اشتباه داوري، همه  چيز دست به دست هم داد تا رونالدو 
اين گام هاي آخر را خيلي دير و ســخت بــردارد. حاال هم كه 
كريس 103گله شده و به فاصله 6گل تا شكستن ركورد شهريار 
رسيده، ماجراي سوپرليگ اروپا علم شده است. حتما مي دانيد 
كه يوونتوس يكي از 12باشــگاه داوطلب براي راه اندازي اين 
مسابقات اســت و البد اين را هم مي دانيد كه فيفا و يوفا حضور 
بازيكنان فعال در سوپرليگ را در تيم هاي ملي قدغن كرده اند. 
بنابراين اگر صلح و سازشي بين طرفين ايجاد نشود و رونالدو هم 
در يوونتوس باقي بماند، ديگر شانسي براي حضور در تيم ملي 
پرتغال نخواهد داشــت. به اين ترتيب ركورد علي دايي هم سر 
جاي خودش باقي مي ماند. البته همه اينها فعال در حد اما و اگر 
است، با اين حال درصورتي كه واقعا چنين اتفاقي رخ بدهد، بار 
ديگر ياد مصاحبه معروف علي كريمي خواهيم افتاد؛ همان كه 

گفت: »خدا علي دايي را بغل كرده است!«
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تازه هاي نشر

  زبان شناسي و ادبيات
»زبان  شناســي و ادبيــات« با زيــر عنوان 
)تاريخچه چند اصطــاح( گزيده مقاالتي 
اســت با ترجمه كورش صفوي. اين كتاب 
ترجمه 12مدخل از لغتنامه تاريخي فلسفه 
اســت. لغتنامــه تاريخي فلســفه از جمله 
عمده ترين مراجعي اســت كــه تاكنون در 
زمينه اصطاحات تاريخ فلسفه تدوين شده 
است. در اين كتاب، هنگام طرح هر مدخل 

ابتدا تاريخ پيدايش مفهوم و سپس سير تحول آن و نيز ارتباطش با ديگر 
مفاهيم مرور مي شــود. اهميت و ارزش مقاالت اين كتاب در آن اســت 
كه صرفاً به بررســي تاريخي موضوعات نمي پردازد، بلكه تحول تاريخي 
معني هر اصطاح نيز در ســير زمان مورد بحث و تحليل قرار مي گيرد و 
به همين دليل اطاعاتي را در اختيار خواننده قرار مي دهد كه معموالً در 
كتاب هاي ديگر ديده نمي شود. كورش صفوي متولد 1۳۳۵، زبان شناس 
و مترجم ايراني، نايب رئيس انجمن زبان شناســي ايران و استاد شاخص 
دانشگاه عامه طباطبايي اســت. پژوهش هاي او در زمينه معناشناسي، 
 نشانه شناسي، رابطه زبان شناســي و ادبيات و تاريخ زبان شناسي است.
انتشــارات هرمس چاپ پنجم زبان شناســي و ادبيات را با شــمارگان 

۵۵0نسخه، به بهاي۵0هزار تومان منتشر كرده است.

  تذكره.. االولياء
تذكره.. االوليــاء كتابــي عرفانــي و به غايت 
خواندني است به نثر ساده و در بخش هايي 
مسجع، كه در شــرح احوال بزرگان اولياء 
و مشــايخ صوفيــه توســط فريدالديــن 
عطار نيشابوري به فارسي نوشته شده  است. 
انتشارات هرمس چاپ جديد اين كتاب را 
به تصحيح »رينولدا. نيكلســون« با مقدمه 
محمد قزويني و شرح احوال و نقد و تحليل 

آثار عطار، بــه قلم بديع الزمــان فروزانفر در 
هزار و۳20صفحه منتشــر كرده است. كتاب، مشــتمل  است بر مقدمه 
و ۷2باب كه هر يك به زندگي، حاالت، انديشــه ها و ســخنان يكي از 
عارفان و مشايخ تصوف مي پردازد و ذكر مكارم اخاق، مواعظ و سخنان 
حكمت آميزشان در اين كتاب آورده شده  است. نخستين باب به حاالت 
و ســخنان جعفر صادق]ع[  اختصاص يافته اســت، و باب هفتاد ودوم 
به حســين بن منصور حاج )متوفــي ۳0۹(. دســت نويس هاي معتبر 
تذكره.. االوليــاء تا قرن دهم هجري، شــامل همين ۷2 باب اســت، اما 
پس از قرن دهم فصل هاي ديگري با عنوان »ذكر متأخران از مشــايخ 
كبار« بر اين كتاب افزوده شده كه حاالت و ســخنان 2۵ تن از عارفان 
قرن هاي چهارم و پنجم را دربردارد. در اين كتاب از كساني چون اويس 
 قرني، ابراهيم ادهــم، رابعه عدويه، ابوحنيفه، شــافعي، احمد حنبل و
محمدباقر ]ع[  يادشده  است. هرمس چاپ جديد اين كتاب را با شمارگان 

هزار نسخه، به بهاي 180هزار تومان منتشر كرده است.

بررسي تأثير فضاي مجازي بر كتاب و كتابخواني در گفت وگو با نويسندگاني از ۳نسل

فرصت ها و لطمه هاي فضای مجازي براي كتاب 

سوء استفاده در فضاي مجازي
فضاي مجــازي و حتي رســانه هاي ديداري و شــنيداري رقيب 

بزرگي براي كتاب هســتند و به اين 
حوزه آسيب جدي وارد مي كنند. رجب 
علي اعتمادي، نويسنده پيشكسوت كه 
با نام مستعار »ر. اعتمادي« نويسنده 
داستان هاي عامه پســند است با بيان 
اين مطلب مي گويد: »آماري كه كشور 

انگليس به تازگي منتشر كرده حكايت از اين موضوع دارد كه مردم 
اين كشــور از مطالعه كتاب در فضاي مجازي و كتاب هاي صوتي 
دوباره به سمت مطالعه كتاب هاي مكتوب و كاغذي برگشته اند. 
در آمريكا هم همينطور است. كتاب هايي وجود دارد كه تيراژ يك 
ميليوني دارند. در واقع مردم عاقه مندند آن چيزي را كه مي خوانند 
با دست خود لمس كنند و اين مسئله خيلي مهم است. وقتي در 
جوامع پيشرفته جو جامعه به اين سمت مي رود، دير يا زود جامعه 

ما هم در چنين مسيري حركت خواهد كرد.« 
اعتمادي مي گويد در ايران حمايت هاي دولتي در حوزه كتاب بسيار 
ضعيف است و هيچ حق و حقوقي مادي و معنوي هم براي مؤلف و 
ناشر و حتي نويسنده وجود ندارد؛»متأسفانه سوء استفاده در فضاي 
مجازي زياد است. يعني هركسي به راحتي مي تواند كتاب من را در 
اين فضا قرار دهد بدون آنكه از من اجازه بگيرد. اين يك نوع دشمني 
با نويسندگان و فعاالن اين عرصه است. چون زندگي نويسندگان 
از فروش كتاب هاي شان تأمين مي شود و وقتي به صورت رايگان در 
فضاي مجازي در اختيار همگان قرار مي گيرد، به نويسنده لطمه 

بزرگي وارد مي شود.«

كتاب، كااليي كه بايد بهاي آن پرداخته شود
»حوزه كتاب و كتابخواني حال و روز خوبي ندارد، اما فضاي مجازي 
در اين بدحالي كتاب بي تأثير اســت و اگر هم تأثيري دارد، بسيار 
كم است.« محمدحسيني، نويســنده هم با چنين ديدگاهي به 
همشهري مي گويد:»هرچه از اوضاع و احوال بد كتاب و كتابخواني 
بگوييم باز هم كم است. كتاب در باتاقي فرورفته است كه نمي توان 
آن را به اين راحتي ها نجات داد و فضاي مجازي نقش چنداني در 

اين ماجرا ندارد. مسئله اصلي اين است كه در كشور ما كتاب يك 
كاالي كم ارزش و غيرضروري محسوب مي شــود و توجه به اين 

مقوله هم هميشه تنها در حد حرف و 
شعار بوده است. وقتي مردم مي بينند 
كه اهالي كتاب جايگاهي در اجتماع ما 
ندارند چرا بايد بيايند كتاب بخرند يا 
حتي در فضاي مجــازي وقت و حجم 
اينترنت خودشــان را بــراي خواندن 

آن بگذارند؟! «
حســيني ادامه مي دهد: »باوجود وضعيت بد كتاب در كشور كه 
يك مشكل ريشه اي و عميق اســت، نمي توانيم برخي مشكات 
فضاي مجازي در اين حوزه را هم ناديــده بگيريم. تاكنون بارها 
اتفاق افتاده كه كتاب هاي من در ســايت هاي مختلف بارگذاري 
شده، آن هم بدون اينكه من از آن اطاع داشته باشم. اينكه بعضي 
سايت ها بدون اجازه اقدام به بارگذاري آثار نويسندگان مختلف 
مي كنند بخشي از اين ماجراســت. جالب تر اينكه آنها حتي حق 
اظهارنظر هم به من نويسنده نمي دهند! در انتهاي صفحات اين 
سايت ها بخشــي وجود دارد كه اين امكان را به مردم مي دهد تا 
نظرات خود را منعكس كنند، اما اين بخش براي مِن نويســنده 
كه صاحب كتاب هستم، مسدود شده است. بارها در اين مورد از 
مالكان و گردانندگان سايت ها شكايت كرده ام، اما توجهي به اين 

موضوع نشده است.«
نويســنده»آبي تر از گناه« مي گويد مديران فرهنگي بايد در ابتدا 
بابت آســيب هايي كه به جامعه وارد كرده اند از مردم عذرخواهي 
كنند و بعد به فكر اصاح امور باشــند؛ »تاكنون هيچ نهادي براي 
فرهنگسازي درخصوص استفاده از فضاي مجازي پا پيش نگذاشته 
و اقدامي نكرده است. شــايد به همين دليل است كه وقتي فردي 
كتابي را به صورت رايگان دانلود مي كند، تصورش بر اين است كه 
دارد كاري درست و فرهنگي انجام مي دهد، درحالي كه نمي داند 
اين كار به نوعي ســرقت محسوب مي شــود و از ديوار نويسنده 
باال رفتن است. ما هنوز نتوانســته ايم مردم را متوجه اين موضوع 
كنيم كه كتاب يك كاالي باارزش و فرهنگي است و بايد بهاي آن 

پرداخته شود.«

هنوز اولويت با كتاب هاي كاغذي است
»فضاي مجازي آثار مثبت زيادي در حــوزه كتاب و كتابخواني 

داشته اســت. اين تأثير آنقدر خوب 
بوده اســت كه اگر ايرادي هم وجود 
داشته باشد به چشم نمي آيد.« بهنام 
ناصح، نويسنده با اين شروع و مقدمه 
كوتاه به همشهري مي گويد:» فضاي 
مجازي شايد به ظاهر و به طور مستقيم 

تأثير چنداني بر حوزه هاي مختلف نداشــته باشــد، اما در حوزه 
كتاب و كتابخواني نتايج مثبتي به همراه داشته است. اين فضا به 
نوعي عدالت را برقرار كرده و باعث شده تا همه بتوانند آثار خود را 
به راحتي تبليغ كرده و در اختيار ديگران قرار دهند. به عنوان مثال 

اگر من نويسنده تا ديروز رســانه اي براي تبليغات و معرفي 
آثارم نداشــتم، امروز با فراهم بودن بستري به نام 

كتاب و كتابخواني سال هاست كه در كشور ما با مشكالت و چالش هاي متعددي مواجه است، 
به گونه اي كه ديگر اين كاالي باارزش فرهنگي جاي چنداني در سبد خريد اغلب خانوارها ندارد 
و كمتر كسي پيدا مي شود كه به طور پيوسته پول براي خريد كتاب بپردازد. در كنار مسائلي چون 
مشكالت اقتصادي و مباحث فرهنگي، ظهور و گسترش روزافزون فضاي مجازي و گوشي هاي 
هوشمند و شبكه هاي متنوع اجتماعي هم مزيد بر علت شــده و به كسادي بازار كتاب دامن 

زده است. همچنين در دنياي بي انتهاي مجازي مي توان بسياري از كتاب هاي جديد و قديم و 
ناياب و كمياب را به راحتي دانلود و مطالعه كرد. در چنين اوضاعي، گرچه شايد فضاي مجازي 
براي كتابخوان ها دسترسي به كتاب را راحت كرده، اما دردسرهايي را هم براي نويسندگان و 
انتشاراتي ها و فعاالن اين عرصه در پي داشته است و باعث شده حق و حقوق مادي و معنوي 

برخي از آنها ضايع شود.

فضاي مجازي شرايطي برايم مهيا شده است كه بتوانم هم خودم و 
هم آثارم را به مخاطبان و كتاب دوستان معرفي كنم.«

ناصح معتقد است مخاطبان حرفه اي اين حوزه هنوز كتاب هاي 
كاغذي را بر نســخه هاي مجازي ترجيح مي دهند؛»بسياري از 
افراد هستندكه عاقه مند به دانلودهاي رايگان هستند و به نوعي 
به اين كار اعتياد پيدا كرده اند، اما هنوز كتابخوان هاي حرفه اي 
كتاب هاي كاغذي را بر نسخه هاي ديجيتال فضاي مجازي ترجيح 
مي دهند. چون خواندن كتاب هاي كاغذي و ورق زدن برگه هاي 
آن لذتي دارد كه در نسخه ديجيتال نمي توان آن را تجربه كرد. 
از سوي ديگر ســرعت كم اينترنت در ايران هم باعث مي شود تا 
مخاطبان چندان ســراغ دانلود كتاب نروند. همچنين بسياري 
از كتاب هاي الكترونيك به راحتي در دســترس مردم نيســت و 
اغلب افراد هم حوصله گوش دادن به كتاب هاي صوتي را ندارند. 
بنابراين هنوز كتاب  كاغذي جايگاه خود را ميان مخاطبان حفظ 

كرده است.«
نويسنده رمان »ايران دخت« مي گويد مشكات موجود در حوزه 
كتاب را بايد جاي ديگر جســت  وجو كرد؛ »اينكه بگوييم فضاي 
مجازي به حوزه كتاب و كتابخواني آســيب وارد مي كند كامًا 
نادرســت اســت. اگر اين فضا تأثير منفي هم داشته باشد آنقدر 
ناچيز است كه به چشــم نمي آيد. صدمه و آسيب اصلي به حوزه 
كتاب را آن كساني وارد مي كنند كه اقدام به كتاب سازي كرده يا 
كتاب ها را به صورت غيرقانوني كپي مي كنند و با قيمت هاي نازل 
مي فروشــند. البته نمي گويم فضاي مجازي خالي از ايراد است. 
عده اي در اين فضا اقدام به بارگذاري آثار نويســندگان مختلف 
مي كنند بدون اينكه خود نويسنده از اين موضوع خبر داشته باشد. 
اين كار بسيار ناپسند اســت و بايد جلو اقداماتي از اين 

دست به صورت قانوني گرفته شود.«
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 3محيط بــان مازندراني در آســتانه 
محيط
اجراي حكمي سنگين قرار دارند كه به زيست

موجب آن هر كدام بايد يك سال و نيم 
به زندان بروند. حدود يك ماه ديگر بخش ديگري از 
اين حكم كه يك ســال انفصال از خدمت است، به 
پايان مي رسد و اين 3محيط بان براي اجراي حكم 
زندان بايد خود را معرفي كنند. اين احكام اين روزها 
مورد توجه مردم در شبكه هاي مجازي قرار گرفته 
است؛ چون در ماجراي اين پرونده به كسي آسيبي 
وارد نشــده، ولي احكام صادره به گونه اي است كه 
اعتراض نماينده ولي فقيه در مازندران، نمايندگان 
مجلس و مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست را 

به دنبال داشته است.

ماجراازكجاشروعشد؟
علي اكبــر فدايي، يكي از محيط بانــان محكوم روز 
حادثه را اينگونه براي همشــهري توصيف مي كند: 
طي حكمي كه از اداره داشــتيم با ماشين سازماني 
راهي الريجان شديم. در ورودي منطقه حفاظت شده 
نمارستاق، جنگل بانان به ما اطالع دادند كه راننده 
وانت سفيدرنگي در حال شكار است. در مسير براي 
اينكه شناسايي نشويم و متخلف متواري نشود، وانت 
آبي رنگ يكــي از همياران محيط زيســت را قرض 
گرفتيم. در جاده خاكي و كوهستاني حوالي روستاي 
عبدالمناف صداي تير اندازي شــنيديم و توانستيم 
آقاي م. ف را متوقف كنيم. اين فرد پس از درخواست 
ما براي پياده شــدن از خودرو، اقدام به فرار كرد و با 
ماشين به من برخورد و مرا پرت كرد. لباسم پاره شد 
و حين تعقيب و گريــز آن را درآوردم. فرد متواري 
به هشــدارهاي ما هيچ توجهي نكرد و ما پس از 2يا 
3تير هوايي، به الســتيك ماشين او شليك كرديم، 
اما او توانســت با همان وضعيت، خود را به وياليش 
كه در همان نزديكي بود، برساند و بالفاصله وسايل 
شكار را كه داخل خودرو بود به منزل منتقل كند و 
دوباره به خودرويش برگردد. ما اجازه ورود به منزل را 
نداشتيم. وقتي هم كه ما رسيديم درگيري پيش آمد 
و همكارانم ناچار شدند از اسپري و دستبند استفاده 
كنند. در همــان زمان توانســتيم از داخل خودرو 
كه پوكه هاي فشنگ سالح شــكاري در آن وجود 
داشــت، فيلم بگيريم. خودرويي كه با تير سازماني 

محيط بانان، پنچر شده بود را پدر فرد متواري به زور 
از ما گرفت و تا رسيدن نيروي انتظامي فشنگ ها را 
از خودرو بيرون انداخت، ولي يكي از پوكه هاي سالح 

شكاري در خودرو باقي ماند.
درحالي كه هيچ آسيبي به هيچ يك از طرفين وارد 
نشده بود، پرونده به دادگاه ارسال شد، اما در دادگاه 
اول مجموعا به اين افراد 18ماه زندان و به هركدام 
3سال انفصال از خدمت داده شد. اگرچه اين حكم 
در دادگاه اول تجديدنظر به طور كامل نقض شــد، 
ولي در جلسات دوم و سوم تجديدنظر، احكام 18 ماه 
حبس و يك سال انفصال از خدمت به اين افراد داده 

شده است.

واكنشهایرسمیبهمجازاتمحيطبانان
حجت االسالم محمدباقر محمدي الييني در خطبه 
مجــازي نمازجمعــه 2هفته پيش نســبت به اين 
حكم اعتراض كرد و ضمن ابراز تأســف از شهادت 
2محيط بان زنجاني گفت: »اين شــكارچي ها چه 
كساني هســتند كه انقدر پررو شدند؟ دستگاه هاي 
قضايي ما كجاي كار هستند؟ متأسفانه گاهي دستگاه 
قضايي هم جاي اينكه با آنها به شدت برخورد كند، با 
محيط بانان كه ممكن است در اثناي كار لغزش هايي 

هم داشته باشند بسيار خشن برخورد  مي كند. همين 
سال گذشته در آمل ماجرايي اتفاق افتاد و شكاربانان 
ما به وسيله دستگاه قضايي به مجازات هاي سخت و 
سنگيني محكوم شدند. اينها برخالف انتظار و عدالت 
است. اينها دارند حمايت و حفاظت مي كنند. ما بايد 

از اين نيروها حمايت كنيم.«
رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلس نيز طي 
نامه اي به رياســت قوه قضاييه درخواســت اعمال 
ماده477 را كرد كــه طي آن رئيس قــوه قضاييه 
مي تواند رأي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي 
را خالف شرع بَّين تشخيص دهد. در اين صورت با 
تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور 
ارسال مي كند تا در شــعبي خاص رسيدگي و رأي 

قطعي جديد صادر شود.
سميه رفيعي در گفت وگو با همشهري مي گويد: با 
توجه به واكنش فعاالن محيط زيست و درخواست 
اجتماعي ايجاد شــده براي بازنگــري در اين حكم 
و همچنين درخواســت حقوقــي 3 محيط بان از 
فراكسيون، تصميم گرفته شد كه از سوي فراكسيون 
محيط زيست نيز درخواست رسمي براي اعمال اين 
ماده به منظور حمايت از حقوق محيط بانان و تأمين 

امنيت قضايي آنها به رئيس قوه قضاييه ارائه شود.«

اگر حادثه اي كه در آبــان ســال 96رخ داد، پس از 
تصويب قانون حمايت قضايي و بيمه اي محيط بانان 
و جنگل بانان در سال گذشته مي بود، شايد براي اين 
3 محيط بان شــرايط به گونه اي ديگر رقم مي خورد؛ 
چراكه براســاس اين قانون، محيط بانــان نيز مانند 
ساير ضابطان عام دستگاه قضايي محسوب می شوند 
و در انجام وظايفشان با رعايت مفاد مندرج در قانون 
می توانند از سالح استفاده كنند؛ هر چند كه اين قانون 
در عمل با مشكالتي مواجه شده است. سميه رفيعي، 
رئيس فراكسيون محيط زيســت مجلس از پيگيري 
اصالح اين قانون در قالــب يك طرح در مجلس، خبر 
مي دهد و مي گويد: بندهايي از اين قانون بايد بازبيني 
شود. تاكنون سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره 

اليحه اي از سوي دولت به مجلس ارائه نكرده است.
سازمان حفاظت محيط زيســت نيز طي نامه اي به 
رياست قوه قضاييه، خواستار اعمال ماده 477شده 
است. اصغر دانشــيان، معاون امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيســت در گفت وگو با همشهري 
خبر از به جريان افتادن پرونده در قوه قضاييه داده و 
مي گويد: هم اكنون در انتظار نظر رياست قوه قضاييه 
هســتيم و اميدواريم كه اين پرونده مورد بررسي و 

بازنگري قرار گيرد.

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس: طبق ماده 477 درخواست كرده ايم تا پرونده 3محيط بان به ديوان عالی كشور برای رسيدگی مجدد ارسال شود

خبر

دبير ســتاد ملي مقابله با پديــده گردوغبار 
جنبه تبليغاتي ســاخت بند كمال خان در 
كشــور افغانســتان را از ميزان تأثيرگذاري 
آن بيشــتر دانســت و گفت: حجم مخزن 
اين سد آنقدر بزرگ نيســت كه ما نگرانش 
باشيم. علي محمد طهماســبي بيرگاني به 
مهر گفــت: نگراني مــا از انحرافات در حال 
اجرا در پايين دســت هيرمند است. چراكه 
زير ســد، كانال هاي انحرافي مشاهده شده 
كه بر آورده آب هيرمند تأثيرگذار اســت. او 
افزود: همسايه هاي شــرقي ايران امكانات و 
توانايي زيادي در مديريت منابع آب ندارند و 
كميساريای مشترك با وزارت خارجه و نيرو 
عملكرد كشورهاي همسايه را رصد مي كند. 
او با تأكيد بــر اينكه افغانســتان موظف به 
تامين 820ميليون هكتار حقابه هامون هاي 
بين المللي اســت كه ناديده گرفته مي شود 
تأكيد كرد: با سيالبي شدن رودخانه هيرمند، 
افغانستان قدرت جلوگيري از سيالب را هم 

نخواهد داشت.
وی افــزود: تا آنجايی كه در جريان هســتم 
مرتباً بــرای كنترل كانون هــای ريزگرد از 
سوی افغانستان و پاكستان رايزنی می شود 
اما معتقدم با وجود ســاخت اين سد تغيير 
چندانی در ورود آب های مرزی نســبت به 

بلند مدت نخواهيم داشت.
دبير ســتاد ملی مقابله با پديــده گردوغبار 
گفت: بارش های زمســتانه و بهــاره خوبی 
نداشــته ايم و احتمــال اينكه تعــداد وقوع 
پديده های گــرد و غبار در ســال جاری در 
كشور بيشتر باشــد، وجود دارد كه می تواند 
از 2 ناحيــه كانون های داخلــی و خارجی 

صورت گيرد.
وی بــا تاكيد بــر اينكه بخش عمــده ای از 
طوفان های گرد و غباری ايــران مربوط به 
كانون های داخلی است گفت: زمانيكه شدت 
سرعت باد تا 20 متر بر ثانيه برسد و از طرف 
ديگر وقتی خشكسالی باشد و پوشش گياهی 
كمتری در ســطح خاك وجود داشته باشد، 
سرعت آستانه ها پايين می آيد و اين به معنی 

اين است كه غبارناكی بيشتر خواهد بود.

افغانستانتامينحقابه
هامونراناديدهميگيرد

بررسی مجدد حکم حبس 3 محيط بان در انتظار تصميم رئيس قوه قضاييه خبرهای كوتاه

زهرارفيعي
خبرنگار

تذكربهدفاترگردشگريبرايگرانفروشيبليتپرواز
ســازمان حمايــت از مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان 
 در نامــه اي بــه انجمن هــاي شــركت هاي هواپيمايــي
 و دفاتــر خدمات مســافرت هوايي، نســبت به فــروش بليت 
هواپيمــا گرانتر از نرخ مصوب تذكر داد. ســيدمحمد حســين 
موالخواه، سرپرست اداره كل نظارت بر خدمات سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نامه اي به يونس دقيق كيا 
و حرمت اهلل رفيعي، رؤساي انجمن هاي شركت هاي هواپيمايي و 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي، نسبت به رعايت نرخ مصوب بليت 
پروازهاي داخلي از سوی شركت ها تذكر داد. به گزارش مهر، در 
اين نامه آمده است: در ايام نوروز و پس از آن، طبق اخبار واصله، 
قيمت فروش بليت هواپيما در برخي مسيرهاي داخلي پر تردد 
شامل كيش، قشم و مشهد باالتر از نرخ اعالمي از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري به فروش رسيده اســت. سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از مديران تشــكل هاي صنفي 
ايرالين ها و آژانس هاي هواپيمايي خواســته اســت طبق قانون 
تعزيرات، نظارت بيشــتري بر نرخ هاي فــروش بليت پروازهاي 
داخلي از سوي شركت هاي عضو اين 2 تشكل صنفي اعمال شود. 

حريقزودهنگامدرعرصههايجنگليسنندج
همزمان با گرم شــدن هوا آتش ســوزي در عرصه هاي جنگلي 
آغاز شده است و به گفته رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
ســنندج، ديروز 3 هكتار از عرصه جنگلي روستاهاي »برقرو« و 
»لنگريز« سنندج دچار آتش سوزي شد و به پوشش گياهي منطقه 
آسيب رســيد. محمدرئوف نصري به ايســنا گفت: آتش سوزي 
ســطحي بود و به تنه درختان آســيب جدي وارد نشد. او افزود: 
معموال آتش ســوزي ها از يك وماه نيم آينده شروع مي شدند، اما 
امسال با توجه به كاهش شديد بارندگي ها و خشك شدن زودتر از 
موعد پوشش گياهي، ممكن است آتش سوزي هاي زودتر از موعد 
داشته باشيم. به گفته نصري، سال گذشته 47 فقره آتش سوزي 
در سنندج اتفاق افتاد كه 2 فقره در عرصه هاي جنگلي به مساحت 

1۵.3 هكتار و 4۵ فقره مرتعي به مساحت 340 هكتار بود.

هشدارنسبتبهاتمامفرصتجهانيبرايمقابلهبا
تغييراتاقليمي

دبيركل سازمان ملل هشدار داد كه فرصت جهانيان براي مقابله با 
بحران تغييرات اقليمي رو به پايان است. به گزارش ايسنا، آنتونيو 
گوترش، با اشــاره به گزارش اين ســازمان درخصوص تغييرات 
اقليمي گفت: همه گيري بيماري كوويد-  19نيز نتواســت روند 
پيشروي بي امان اين بحران تغييرات اقليمي را مهار كند. او افزود: 
در لبه پرتگاه قرار داريم و 2021 سال كليدي براي آينده بشريت 
 )WMO( است و همانطور كه گزارش سازمان جهاني هواشناسي
نشان مي دهد، وقتي براي تلف كردن نداريم. چرا كه با اختالالت 

اقليمي روبه رو هستيم. 
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رمضان امسال هم به روال همه 
8سال گذشته، حسن روحاني، گزارش

رئيس جمهوري ايران با گروه ها 
و اقشار مختلف جامعه، نشست هايي برگزار 
مي كنــد كــه البته بيشــتر رنــگ و بوي 
خداحافظي دارد و از سوي دولتي ها به ارائه 
عملكرد و از سوي گروه ها به ارائه درخواست 
و نقد مي گــذرد. در ششــمين روز رمضان 
امســال، نماينــدگان نهادهــاي مردمي و 
مجمع هاي خيرين مهمان حسن روحاني در 
پاستور بودند. نياز به ارائه شفاف عملكرد در 
حوزه واردات و تزريق واكســن كرونا، تحت 
فشار بودن كارآفرينان جوان و كسب وكارهاي 
كوچك در دوران تشديد تحريم ها و بيماري 
فراگيــر، نياز بــه اصالح برخــي قوانين در 
روزهاي پاياني دولت و تخريب سرزمين به 
بهانه توسعه اشتغال از مباحثي بود كه در اين 

جلسه  توسط فعاالن مدني مطرح شد.

مركز جامع اوتيسم  راه اندازي شود 
ســعيده صالح غفــاري، مديرعامل انجمن 
اوتيسم نخستين سخنران جلسه سمن ها و 
خيرين با رئيس جمهور بود. او در اين نشست 
با توضيح اينكه اختالل اوتيسم نه در نهادهاي 
اجرايي، نه بدنه ساختاري و نه جامعه عمومي 
شناخته شده نبوده، اما باالخره بعد از 7سال با 
پيشنهاد دولت و تصويب مجلس، اين اختالل 
جزو بيماري هاي خاص درآمده است، گفت: 
انجمن اوتيسم 2درخواست دارد؛ اول اينكه 
درمان اوتيسم نيازمند خدمات توانبخشي 
اســت. اين خدمات ماهانه 3تــا 4ميليون 
تومان هزينه دارد كه همچون بيماري هاي 
هموفيلي، تاالسمي و ديگر بيماري هاي خاص 
بايد به واسطه سازمان هاي بيمه پايه سالمت 
پوشش دهي شــود. هم اكنون سازمان بيمه 
سالمت به ميدان آمده، خواهش ما اين است 
كه سازمان هاي ديگر مانند تامين اجتماعي 
هم تا قبل از اتمام دولــت دوازدهم در اين 
عرصه وارد شوند و اين جامعه بزرگ را تحت 

پوشش بيمه قرار دهند.
او در ادامه افزود: درخواست ديگر ما ساخت 
مراكز جامع اوتيســم اســت. در تمام دنيا 
مراكزي استاندارد و جامع با نقشه هاي ساخت 
و شناســايي، مراقبت و درمان براي اوتيسم 
راه اندازي شــده اند. درد ما اين است كه در 
كشورمان و حتي پايتخت مان مركز مشابه 
نداريم. ما، نيكوكاران و 2بانك بزرگ را پاي 
كار آورديم، انتظار داريم زميني در اختيار ما 
گذاشته شــود تا اين مركز را بسازيم. چهار 
سال اســت كه ما دائم تقاضا مي كنيم، ولي 

توجهي نمي شود.
رئيس جمهور در واكنش به اين تقاضا دستور 
داد زمين يا ساختماني در تهران براي ساخت 

اين مركز به انجمن اوتيسم داده شود.

مشكل جوانان با وام ازدواج حل نمي شود
سارا سادات حســيني، عضو هيأت رئيسه و 
سخنگوي مجمع ملي سازمان هاي مردم نهاد 

جوانان ايران، از ديگر سخنرانان اين جلسه 
بود كه  در ادامه به مشكالت كارآفرينان در 
دوره كرونا اشــاره كرد و گفت: امروز جوانان 
ما در ســنگرهاي اقتصادي و اجتماعي پاي 
كشور ايســتاده اند، پيرو تفاهمنامه وزارت 
ورزش و جوانان با صندوق كارآفريني اميد، 
جوانان زيــادي از ســازمان هاي مردم نهاد 
كه داراي طرح و ايــده خالقانــه بودند، پا 
به عرصــه كارآفريني گذاشــتند، اما امروز 
با توجه به شــرايط دنيا و ايــران، اكثر اين 
جوانان ديگر توان مقابله ندارند. كرونا نفس 
كسب وكارهاي شــان را گرفته اســت. لطفا 
براي ارائه تســهيالت حمايتــي ويژه براي 
كسب وكارهاي جوانان و همچنين مساعدت 
در شرايط ديركرد اقســاط وام هاي دريافت 
شده دستور الزم را به دستگاه هاي مربوطه 

بدهيد.
سخنگوي مجمع ملي سازما ن هاي مردم نهاد 
جوانان ايران با بيان اينكه مشكالت جوانان 
با افزايش مبلغ وام ازدواج حل نمي شــود، 
تصريح كــرد:  اي كاش به جــاي اين وام ها 
مشكالت را ساختاري حل مي كرديد. بيمه 
ســازمان هاي مردم نهاد درخواست ديگري 
است كه فعاالن تشكل ها از شما دارند. موانع 
ديوان محاسبات در اســتان ها گريبان مان 
را گرفته است. ما خواهان بيمه تشكل هاي 
مردم نهاد جوانان هستيم. رئيس جمهور در 
واكنش به اين سخنان سخنگوي مجمع ملي 
ســازمان هاي مردم نهاد جوانان ايران گفت: 
نكته اي كه در بحث واكســن كرونا و ساير 
اقداماتي كه انجام شده، گفتند بسيار درست 
است. اين خواسته عمومي مردم هم هست 
كه در سامانه بهداشت از اين اقدامات مطلع 
شــوند. مردم بايد حتي آنهايي كه واكسن 
اســتفاده كرده اند را بشناســند و اينكه چه 
كساني در نوبت اســتفاده هستند را ببينند. 

اين اقدام هرچه سريع تر بايد انجام شود.

قانون برخورد با معتادان متجاهر تغيير كند
اكبر رجبــي، مديرعامل جمعيــت طلوع 
بي نشــان ها از ديگر فعاالن مدني بود كه در 
اين جمــع گفت وگو كرد. او كــه به صورت 
ويدئوكنفرانســي در جلسه شــركت كرده 
بود، به موضوع كارتن خواب ها و لزوم تغيير 
رويكرد ماده 16مبارزه با مواد مخدر پرداخت 
و گفت: آقاي رئيس جمهور! پدر من ســال 
61مفقود االثر شــد، من كودك 6يا 7ساله 
بــودم. هروقــت از خانه بيــرون مي آمدم، 
همسايه ها از من مي پرسيدند كه بابات كي 
مياد؟ و من سال هاي بسيار دشوار و سرشار 
از مشــكالت روحي و رواني را سپري كردم 
كه بعدهــا در پي بروز مشــكالتي از طريق 
روان درمانگر فهميدم ريشه آن در اين سؤال 

اطرافيان بوده است.
او با بيان اين مثال شــخصي به مشــكالت 
60هزار كارتن خواب و فرزندان آنها در ايران 
اشــاره كرد و افزود: اگر 30هــزار نفر از اين 
كارتن خواب ها، 2فرزند داشــته باشند و هر 
6 ماه يك بار، آنها را به موجب ماده 16بگيرند 
و به كمپ هاي درمان اجبــاري ببرند -كه 
هيچ وقت هم درمان نمي شوند- يعني 60هزار 

بچه در كوچه پس كوچه هــاي دروازه غار، 
خالزير و اتابك در تهران تا محله هاي پرآسيب 
در كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، ساري، 
جوكي محله، تركي محله، آمل، بندرعباس 
و... بايد به يك ســؤال جامعه هر روز جواب 

بدهند كه بابات كجاست؟ 
مديرعامل جمعيت طلوع بي نشان ها در ادامه 
از رئيس جمهور خواست: »شرايطي به وجود 
بياوريد كه ماده 16مبــارزه با مواد مخدر به 
فضايي كــه انجمن هاي فعــال و متخصص 
تجربه كرده اند، تغيير حالت دهد و معتادان 
كارتن خواب را با كمك مردم و خودشــان 
درمان كرده و به جامعــه برگردانيم. مردم 
براي ما سنگ تمام گذاشتند، مردم هميشه 
پــاي كار مي آيند، همانطور كه در ســيل و 
زلزله هاي اخير همه ديديم كه چطور از اقشار 
آســيب ديده حمايت كردند. اعتياد هم يك 
موضوع اجتماعي است و بايد از طريق خود 

مردم حل شود.«
در ماده 16قانون مبــارزه با مواد مخدر آمده 
است كه معتادان به مواد مخدر و روانگردان 
فاقد گواهي موضوع مــاده )1۵( و متجاهر 
به اعتيــاد، با دســتور مقام قضايــي براي 
مدت يك تا 3 ماه در مراكــز دولتي و مجاز 
درمان و كاهش آسيب نگهداري مي شوند. 
تمديد مهلت براي يــك دوره 3 ماهه ديگر 
با درخواســت مراكز مذكور بالمانع است. با 
گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، 
چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 
)1۵( اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده 

مزبور بالمانع است.
رئيس جمهور در پاسخ به مديرعامل انجمن 
طلوع بي نشان ها گفت: نكته مهمي را گفتند، 
فشار روحي و رواني كه روي برخي از فرزندان 
افــراد كارتن خــواب وجــود دارد، بايد كم 
شود. برداشتن اين فشــار، كار بزرگ و عمل 

شايسته اي به شمار مي آيد.

سند ملي فقرزدايي در دستور كار دولت 
قرار گيرد

جسيم مصطفوي، مديرعامل مؤسسه توسعه 
خدمات مالي خردتاك و مجري برنامه تامين 
مالي خرد با رويكرد بانكداري در كشور هم از 
كساني بود كه در اين جلسه خواهان تصويب 
برنامه ملي توســعه كســب وكارهاي خرد و 
فقرزدايي ايران شد و گفت: وقت آن است كه 
با تكيه بر 3ضلع مهم شامل دولت، نهادهاي 

غيردولتي و بانك  ها، اين برنامه )تأمين مالي 
خرد( تدوين و اجرا شود.

او در ادامه با بيان اينكــه 80درصد مردم در 
روستاها و محالت محروم شهري، دسترسي 
ساده به خدمات مالي بانكي به دليل نداشتن 
ضامن، وثيقه و ســواد مالي را ندارند، گفت: 
طبق مصوبــه شــوراي عالي اشــتغال در 
سال 1393توانســتيم وضعيت اين افراد را 
به گونه اي ارتقا دهيم تا بانك ها بدون ضامن 
و وثيقــه رايج به آنهــا وام بدهنــد. االن در 
1600روستاي ايران اين طرح اجرا مي شود 
و در 30محله شهري توانســته ايم 70هزار 
خانوار را پوشش دهيم. اين مصوبه توانسته 
موانع اخذ وام هاي خرد مخصوصا براي زنان و 

جوانان را بردارد.
 مصطفوي افزود: نكته جالب اينكه 99درصد 
اين افراد تا حاال اقساط وام را پرداخت كرده اند 
و اين در نظام بانكي كشــور بي نظير است. 
اين كار باعث مي شــود كه ايجاد و توســعه 
كســب وكارهاي خرد در روستاها و حاشيه 
شهرها رونق پيدا كرده و كم كم معيشت اين 
خانوارها ارتقا پيدا كند و از خدمات نهادهاي 
حمايتي بي نياز شــوند. با اين توصيفات باز 
هم تأكيد مي كنيم كه برنامه ملي توســعه 
كســب وكارهاي خرد و فقرزدايي تا پيش از 

پايان يافتن دولت، در دستور كار قرار گيرد.

وضعيت بد سيســتان و بلوچستان در 
شاخص هاي توسعه

محمدرضا واعظ مهــدوي، مديرعامل بنياد 
همدالن آينده نگر سيســتان و بلوچستان 

ديگر سخنران اين جلسه بود. او سخنان خود 
را با تشريح وضع استان سيستان و بلوچستان 
در زمان شــروع به كار انجمن خيريه تحت 
مديريت خود آغاز كرد: »در بررسي هايي كه 
براساس شــاخص هاي توسعه داشتيم، يك 
نابرابري و نامتوازني جدي ميان سيستان و 
بلوچستان با ساير نقاط كشور وجود داشت. 
تمامي  شــاخص هاي اين اســتان نه تنها از 
ميانگين كشوري پايين تر بود، بلكه از نصف 
ميانگين كشوري هم پايين تر بود. خيريه ها و 
شخصيت ها و افراد مختلفي را دور هم جمع 
كرديم تا هم خيريه ها اولويت بيشــتري به 
مسائل سيستان و بلوچســتان قائل شوند، 
هم دولت توجه بيشــتري داشته باشد و هم 
مؤسسات عمومي غيردولتي؛ لذا رسالت خود 
تسهيلگري توسعه سيستان و بلوچستان را 

تعريف كرديم.
او افزود: در بررســي هاي ما معلوم شد بيش 
از 3هزار پروژه بايد در سيستان و بلوچستان 
تعريف شــود تا شــاخص هاي اين استان 
بتواند به ميانگين كشــوري نزديك شود. ما 
200پروژه اولويت دار را در دســتور كار قرار 
داديم. به عنوان مثال شــاخص هاي فضاي 
فيزيكي استان در بحث سالمت فوق العاده 
عقب تر از كشــور بود. فقط در منطقه تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشــكي ايرانشهر، 
ساخت 200خانه بهداشت را تقبل كرديم. 
هيچ جاي كشــور چنين كمبود فضايي در 

حوزه سالمت وجود ندارد.
اين فعال اجتماعي، با بيان اينكه صنايع استان 
هم اكنــون جذابيتي براي ســرمايه گذاري 
بخش خصوصي ندارد، تأكيد كرد: حل مسائل 
شرق كشــور از طريق بها دادن به ترانزيت 
امكان پذير اســت. در زمينــه راه آهن قدم 
خوبي برداشته شــده، اما راه آهن زاهدان به 
 مشهد بايد تكميل شود تا اين مسير ترانزيتي 

شكل بگيرد.
واعظ مهــدوي در پايــان خطــاب بــه 
رئيس جمهور خاطرنشــان كرد:  ما زماني 
كه كار خود را شروع كرديم، خيلي ها اظهار 
نااميــدي مي كردند. نااميدي و دلســردي 
موجود در جامعه ما يك عامل ركودزاست 
و باعث انفعال بسياري از فعاالن اجتماعي 
مي شود. بايد با اين فضا مقابله شود و روحيه 

تحرك، اميد و نشاط تزريق شود.

اقتصاد و اشتغال بهانه تخريب سرزمين
سعيد طهماسبيان، نماينده انجمن حاميان 
زمين، آخرين ســخنران جلســه بــود. او 
ضمن ارائه گزارشــي از فعاليت تشكل هاي 
محيط زيســتي، گفت: ما در كشور حدود 
900تشــكل حوزه محيط زيســت و منابع 
طبيعي داريم كه بيش از دوسوم بعد ازسال  
92تشكيل شده اند و همه آنها در قالب يك 
شبكه ارتباطي در حوزه هاي تخصصي خود 
در حال فعاليت هستند. او در ادامه به بحث 
تخريب سرزمين اشــاره كرد و گفت: همه 
مي دانيم كه اقتصاد و اشتغال اولويت كشور 
است، ولي بايد نگاه ويژه اي داشته باشيم كه 
مباحث مربوط به اشــتغال و اقتصاد باعث 
تخريب سرزمين نشــود. ما با اين سطح از 
منابع و توانمندي داخلي، مي توانيم در حوزه 
زيستي الگوي كشــورهاي منطقه و جهان 

باشيم؛ به شرطي كه نگاه ويژه اي باشد. 
اين فعال حوزه محيط زيســت در ادامه از 
تخريب سرزمين در حوزه معدن انتقاد كرد 
و گفت: متأسفانه در بخش معدن، تخريب 
سرزمين رخ داده اســت. در نقاط مختلف 
كشور به بهانه توسعه معادن، منابع طبيعي 
ديگر را تخريب مي كنند. اين روند، دغدغه 
بزرگ كنشگران حوزه محيط زيست و منابع 
طبيعي بوده و جلوگيري از آن مطالبه مهم 

آنها از دولت است.
طهماسبيان در ادامه به حفاظت از تاالب ها 
و حريم بستر رودخانه تأكيد كرد و گفت: در 
حوزه ديپلماسي محيط زيست هم خواهش 
ما اين اســت كه در اين فرصــت باقيمانده 
دســتور بدهيد قوي تر عمل شــود. وزارت 
خارجه با تشكل ها بايد مشــورت و ارتباط 
داشــته باشــد؛ مثال در بحث افغانستان و 
حقابه هيرمند، تشــكل ها با قدرت رايزني 
باالي خود مي توانند كنــار وزارت خارجه 

و دولت باشند.
آخرين درخواست طهماسبيان، توجه ويژه 
به نيروهاي حفاظتي محيط زيست از قبيل 
جنگل بانان، محيط بانان و زمين بانان بود. او به 
شرايط كاري بسيار دشوار اين افراد و شرايط 
معيشتي آنها اشاره كرد و گفت: من مي خواهم 
صداي اين عزيزان را كه در سخت ترين شرايط 
شغلي مشغول به كار هستند به شما برسانم. 

لطفا از آنها حمايت كنيد.

گزارش اختصاصي همشهري از نشست نمايندگان سمن ها و خيريه ها با رئيس جمهوري

درباره واكسن كرونا شفاف سازي كنيد
خبر

 دانش آموزان اول و ششم ابتدايي 
در يك تا سه درس امتحان مي دهند

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

مرحلــه دوم متناسب ســازي  حقوق 
 تأمين

بازنشستگان تامين اجتماعي كه قرار بود اجتماعي
در فروردين1400 اجرا شود، به تعويق 
افتاد و باعث اعتراض اين گروه از بازنشســتگان شد؛ 
موضوعي كه حاال رئيس كانون بازنشســتگان تهران 
مي گويد هنوز سرانجام آن مشخص نيست و تصميم 

قطعي درباره آن گرفته نشده است.علي دهقان كيا در 
اين باره به تسنيم گفت: »دولت بايد تعهدات خود را در 
قبــال ســازمان تأميــن اجتماعــي انجــام دهد تا 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان به نحو مطلوب انجام 
شود اما هنوز اين اتفاق رخ نداده و بازنشستگان انتظار 
دارند متناسب سازي  مرحله دوم براي ساير سطوح اجرا 

شود. او افزود: براي اجراي مرحله اول متناسب سازي ، 
دولت قرار بود 32هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي 
بدهد اما اين امر هنوز محقق نشده است و با وجود اينكه 
منابع مورد نياز متناسب ســازي  مرحله اول به تأمين 
اجتماعي وارد نشده اما مديريت اين سازمان عالوه بر 
اجرا و تداوم پرداخت متناسب ســازي  مرحله اول، از 

اجراي مرحله دوم متناسب سازي خبر مي دهد.
دهقان كيا واگــذاري منابع مالي نقدي و شــركت هاي 

سود ده به تأمين اجتماعي را خواسته برحق بازنشستگان 
دانســت و گفت: انتظار داريم كه دولت در اســرع وقت 
شركت هاي سودده را واگذار كند تا متناسب سازي  به نحو 
صحيح براي بازنشستگان اجرا شود و استمرار داشته باشد. 
وي ادامه داد: تأمين اجتماعي مرحله دوم متناسب سازي  
را به پشــتوانه رد ديون دولت اجــرا مي كند و پرداخت 
89هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي ضامن و پشتوانه 
اجراي متناسب ســازي  در ســنوات آينده است. رئيس 

كانون بازنشستگان تهران با بيان اينكه تأمين اجتماعي 
متناسب سازي را اجرا كرده و منتظر دريافت منابع نبوده 
است، گفت: اميدوارم با پيگيري مديرعامل سازمان تأمين 
اجتماعي بخشي از اين 89هزار ميليارد تومان به زودي 
دريافت شود. دهقان كيا افزود: دولت با واگذاري شركت ها 
و از طريق نقــدي بايد اين مبلغ را بــه تأمين اجتماعي 
پرداخت كند و بازنشستگان منتظر و مشتاق هستند تا 

هرچه زودتر احكام جديد خود را دريافت كنند.

ابهام در پايان ســال تحصيلي جاري و نحوه برگــزاري امتحانات 
دانش آموزان يكي از نگراني هاي والدين در هفته هاي اخير است. 
آنها نمي دانند كه باالخره آخرين روز سال تحصيلي چه زماني است 
و آيا بايد فرزندان خود را براي امتحان حضوري آماده كنند يا براي 
امتحان مجازي؟ و آيا ســال تحصيلي آينده مدارس باز خواهند 

شد يا نه؟
در همين راســتا معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، 
31ارديبهشــت را پايان زمــان آمــوزش در دوره ابتدايي اعالم 
كرد و گفت: بــا توجه به اينكه در دوره ابتدايي، ارزشــيابي كيفي 
توصيفي است معلمان فرصت دارند تا 10 خرداد نتايج ارزشيابي 

دانش آموزان را ثبت كنند.
به گزارش ايســنا، رضوان حكيــم زاده درباره نحوه ارزشــيابي 
دانش آموزان در پايان سال تحصيلي جاري توضيح داد: دستورالعمل 
ارزشيابي براساس اقتضائات هر دوره تحصيلي تدوين شده و اين 

هفته براي مدارس ارسال خواهد شد.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه البته 
براي دانش آمــوزان پايه هاي اول و دوم ابتدايــي به دليل اهميت 
تضمين كيفيت، پيش بيني كرديم با نظارت مدير مدرسه ارزيابي 
عملكردي از درس ادبيات فارسي انجام شود كه در مناطق قرمز، 
زرد و نارنجي از طريق فضاي مجازي خواهد بود گفت: همچنين 
براي پايه ششم ابتدايي ارزيابي عملكردي سه درس ادبيات فارسي، 

رياضي و علوم مورد تأكيد است.
حكيم زاده با اشــاره به آن دســته از دانش آموزان كــه به داليلي 
ازجمله همراهي نكردن مؤثر والديني كه ســطح ســواد مؤثري 
نداشتند،  نتوانستند از آموزش هاي امسال بهره كامل ببرند گفت: 
تفاهمنامه اي با بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان منعقد شد و 
آنها اعالم آمادگي كردند كه در دوران تابستان براي فرزندان اين 

دسته از خانواده ها دوره آموزشي برگزار كنند.

ابالغ دستورالعمل ثبت نام مدارس تا هفته دوم ارديبهشت
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه ابالغ 
ستاد ثبت نام مدارس نيز صادر شده است و امسال مسئوليت ستاد 
ثبت نام مدارس با معاونت ابتدايي اســت گفت: اقدامات مقدماتي 
انجام شده است و طبق روال هرسال ثبت نام ها در زمان مقرر شروع 
مي شود. تا هفته دوم ارديبهشت دســتورالعمل ثبت نام را ابالغ و 

نهايي مي كنيم.
حكيم زاده درباره مشــكالت دانش آموزان در مناطق محروم كه 
به تجهيزات هوشــمند براي آموزش مجازي دسترسي نداشتند 
گفت: اطلس يادگيري را در همه مناطق تهيه كرديم و مي دانيم در 
هرمنطقه چه تعداد امكان دسترسي دارند و كدام ها ندارند. براساس 
دستورالعمل مربوط، برنامه هاي جايگزين درنظر گرفته شده است 
كه توزيع درسنامه يكي از راهكارها بوده است. تا جايي كه امكان 
داشت اجازه نداديم دانش آموزي به علت عدم دسترسي به تجهيزات 

آموزشي از آموزش باز بماند.
وي ادامه داد: مدرسه تلويزيوني هم كمك خوبي به دانش آموزان 
در اين مناطق كرده است. براساس ارزيابي هاي دقيق تلويزيون و 
ما، اكثريت از اين آموزش ها استقبال و استفاده كرده اند؛ به ويژه در 

مناطق محروم.
معاون آموزش ابتدايي وزارت آمــوزش و پرورش درباره وضعيت 
سال تحصيلي آينده نيز گفت: فضاي مجازي انتخاب ما نبود، اجبار 
بود و ما تصميم نگرفتيم به ســراغ فضاي مجازي برويم. متناسب 
با اقتضائات زمان، درباره نحوه آموزش در اول مهر1400 تصميم 
مي گيريم. اميد است تا مهرماه، مشــكالت رفع شده باشد. اما اگر 
همچنان درگير بحران بيماري باشيم پيش بيني كرديم كار را در 
بستر فضاي مجازي ادامه دهيم و از بسترهاي مكمل هم استفاده 
كنيم اما اگر كرونا نباشد تأكيد ما بر آموزش حضوري است و مايليم 
براي تنوع يادگيري و غني ســازي  آن، از فضاي مجازي به عنوان 

مكمل استفاده كنيم.

سرانجام مرحله دوم متناسب سازي  حقوق بازنشستگان مشخص نيست

   سامانه شفافيت واكسيناسيون چه شد؟
ساراسادات حسيني، عضو هيأت رئيسه و سخنگوي مجمع ملي سازمان هاي مردم نهاد جوانان 
ايران، خطاب به رئيس جمهور گفت: »آقاي رئيس جمهور حال مردم كشورم خوب نيست. از 
شما توقع داريم كه با مردم با صداقت سخن بگوييد و از مشكالت و موانع براي ما حرف بزنيد. ما 
در 2بحث نگران و گله منديم؛ اول اينكه مي خواهيم سامانه اي براي شفافيت در بحث واكسن 
كرونا چه در موضوع واردات و چه تزريق طراحي شود كه افكار عمومي به طور ملموس متوجه 
شوند كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است.« او در ادامه به حضور كمرنگ جوانان در عرصه هاي 
باالي مديريتي در دولت دوازدهم اشــاره كرد و گفت: يك گاليه هم از وزراي شما داريم. در 
ابتداي دولت مصوب كرديد كه هر وزارتخانه يك معاون جوان و يك معاون خانم داشته باشد، 
اين مهم در عمل محقق نشــد. مي خواهيم كه در اين روزهاي آخر، جدولي به شكل رسمي 
منتشر شود تا ببينيم كه كدام مديران فقط حرف هاي قشنگ براي ما زدند و كدام يك واقعا 
قانون را اجرا كردند. دولت مي رود اما جوانان مي مانند و مسير را ادامه مي دهند، حق داريم كه 

مديران جوان باور را بشناسيم.
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عمادالدينقاسميپناه
خبرنگار

ساسانشادمانمنفرد
خبرنگار

ناسا نخســتين پرواز بالگرد در جو 
ســياره اي به غير از زمين را جشن فضا

 Ingenuity گرفت. اين بالگرد به نام
)به معناي نبوغ( پرواز تاريخــي خود را در مريخ با 
موفقيت به پايان رساند و با خيال راحت روي سطح 
سياره فرود آمد. نخســتين پرواز كنترل شده در 
سياره ديگر در ساعت 3:34بامداد دوشنبه با حدود 
3متر ارتفاع از سطح مريخ و به مدت 40ثانيه انجام 
شد. به گزارش سي ان ان، طبق برنامه ريزي هايي كه 
از قبل انجام شده است، ناسا اعالم كرد در روزهاي 
آينده اين بالگرد پروازهاي بيشتري با ارتفاع و زمان 
بيشتر انجام خواهد داد تا مهندسان بتوانند محدوده 

قدرت پرواز آن را بهتر درك كنند.
مي مي آنگ، مدير پــروژه Ingenuity مي گويد: 
اكنــون مي توانيــم بگوييم كه بشــر در ســياره 
 ديگري پرواز را تجربه كرده است. تصاوير ارسالي
 Ingenuity عالوه بر داده ها، به تيم كمك مي كند 
تا موفقيت پرواز را تأييد كند. ابتدا تصويري سياه و 
سفيد با رزولوشن پايين از دوربين ناوبري هلي كوپتر 
ظاهر شد اما مريخ نورد پشتكار، پيش از اين چندين 

تصوير را از هلي كوپتر گرفته و ارسال كرده بود.
تيم هدايت بالگرد پــس از انجام موفقيت آميز اين 
مأموريت، فيلم كامل آن را به اشــتراك گذاشتند. 
 اســتيو جورچيك، سرپرســت ناســا مي گويد:
 Ingenuity جديدترين پروژه ناســا است كه به 
هدف اكتشافات فضايي دســت يافته است اين در 
حالي است كه پيش از اين تصور آن محال بود. ما 
دقيقا نمي دانيم كه Ingenuity ما را به كجا خواهد 
رساند، اما نتايج امروز نشان مي دهد كه آسمان در 

هر سياره اي فتح شدني است.
اين بالگرد 2كيلوگرمي با دو تيغه 1/5متري خود 
3متر از ســطح مريخ فاصله گرفت، معلق شــد، 
چرخيد، عكس گرفت و دوباره سطح مريخ را لمس 
كرد. نبوغ مي تواند طي هفته هاي آينده 4بار ديگر 
پرواز كند. آنگ مي گويــد: مريخ نه تنها براي فرود 
سياره سختي اســت بلكه هنگام بلندشدن و پرواز 
نيز سخت است چرا كه جاذبه به طور قابل توجهي 

در آنجا كمتر است.
مريخ نــورد Perseverance به هلي كوپتر و تيم 
مأموريت آن در زمين كمك مي كند تا با يكديگر 
 JPL ارتباط برقرار كنند. او دستورالعمل پرواز را از
دريافت كرده و آن را به بالگرد ارسال مي كند. البته 
در تمام طول پرواز از چشم انداز 65متري با خيال 
راحت پرواز را تماشا و تصاوير و فيلم ها را ثبت كرد. 
اين مريخ نورد در طول شــناور بودن هلي كوپتر، 
30بــار در ثانيه عكس مي گرفت تــا در كامپيوتر 

ناوبري ذخيره كند.

تيم كنهام مدير عمليات مي گويد: نخستين تصوير 
سياه و ســفيد از دوربين ناوبري بالگرد مهم است 
چراكه به ما كمك مي كند تا مكان فرود هلي كوپتر 
را تعيين كنيم. هدف اصلي اين پروژه به دست آوردن 
اطالعات دقيق مهندسي است كه بتوانيم عملكرد 
بالگرد را ببينيم و با تحليل داده ها پروژه هاي آينده 
را هدف قرار دهيم تا هلي كوپترهاي حتي بزرگ تر 
و بهتر ساخته شوند. توماس زوربوچن، مدير هميار 
اداره ماموريت علمي ناســا نيــز مي گويد: اكنون 
117ســال پس از موفقيت برادران رايت در انجام 
نخستين پرواز در زمين، بالگرد Ingenuity ناسا 

موفق شده است اين شاهكار شــگفت انگيز را در 
دنياي ديگر انجام دهد. گرچه اين دو لحظه نمادين 
در تاريــخ هواپيمايي ممكن اســت از نظر زماني 
بسيار از هم دور باشــند اما اكنون براي هميشه به 
 JPL هم پيوند خورده اند. مايــكل واتكينز، مدير
 نيــز در بيانيه اي گفــت: پس از نخســتين پرواز
 Ingenuity يك روز اســتراحت خواهد كرد تا با 
استفاده از پنل هاي خورشيدي باتري خود را شارژ و 
براي پروازهاي بعدي آماده كند. تيم هدايت كننده 
در اين مدت از داده هاي فرستاده شده، زمان پرواز 

بعدي را براي 22آوريل برنامه ريزي كرده اند.

نخستين پرواز آزمايشي بالگرد Ingenuity در جو مريخ با موفقيت سپري شد و به اين ترتيب تيم 
هدايت كننده، براي پروازهاي بعدي كه احتماال طوالني تر خواهد بود برنامه ريزي مي كنند

هندوستان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده واكسن در جهان با مشكل واردات مواداوليه 
به خاطر تحريم هاي آمريكا روبه رو شده است

بحرانتحريمبرايتوليدواكسنكرونا فتح آسمان مريخ

زهراخلجي
خبر نگار

جهان استارت آپي

تغييرموضعچيندرمقابلبيتكوين

بانك مركزي چين اكنون بيت كويــن را »گزينه جايگزيني براي 
ســرمايه گذاري« مي خواند كه اين نشــانگر تغيير قابل توجه در 
لحن پكن پس از مقابله شديد با اين رمزارز در معامالت اقتصادي 
در 4سال گذشته است. به گزارش سي ان بي سي، دست اندركاران 
اين صنعت چنين نظراتي را پيشــرو توصيف كــرده و از نزديك 
در حال مشاهده تغييرات قانوني هســتند كه توسط بانك مردم 
چين )PBOC( اعمال مي شــود. لي بو، معاون بانك مردم چين 
در ميزگردي كه توسط شــبكه خبري سي ان بي سي برگزار شد، 
گفت: »ما بيت كوين و ساير رمزارزهاي معتبر را به عنوان دارايي ارز 
ديجيتال درنظر مي گيريم. اينها گزينه هاي سرمايه گذاري هستند. 
آنها در اصل ارز نيستند و بنابراين نقش اصلي كه ما براي پيشرفت 
دارايي هاي رمزارز مي بينيم، نقش اصلي جايگزين سرمايه گذاري 
اســت«. چين زماني يكي از بزرگ ترين خريداران بيت كوين در 
جهان بود، اما در سال2017، دولت آن را ممنوع كرد و در همان 
ســال نيز مقامات، صرافي هاي ديجيتال محلي را تعطيل كردند. 
اين اقدامات ناشــي از نگراني در مورد ثبات مالي بود. لي در ادامه 
گفت: »به عنوان گزينه سرمايه گذاري، بسياري از كشورها ازجمله 
چين هنوز در حال بررسي آن هســتند و در مورد اينكه چه نوع 
الزامات نظارتي دارند، فكر مي كنند. ما بايــد نوعي الزام نظارتي 
داشــته باشــيم تا از حدس و گمان هاي چنين دارايي هايي كه 
ايجاد خطرات جدي براي ثبات مالي به همراه مي آورد، جلوگيري 
كنيم«. او با اين حال گفت كه بانك مركزي مقررات فعلي خود را 
درباره ارزهاي ديجيتال حفظ خواهد كــرد. اين اظهارنظرها در 
مجموع، تغيير بالقوه لحن بانك مردم چين را به نمايش مي گذارد. 
 Babel( فلكس يانگ، مديرعامل و پايه گذار مؤسســه مالي بابِل
Finance( كه در حوزه ارزهاي ديجيتال فعاليت مي كند، اظهارات 
لي بو را يك پيشرفت عنوان كرده است. از سوي ديگر ويجي آيار، 
رئيس توسعه تجارت در بورس ارزهاي ديجيتال لونو در لندن از 
طريق ايميل به سي ان بي سي گفت: »من فكر مي كنم صحبت هاي 
لي كاماًل قابل توجه بوده و قطعا با اظهارات يا مواضع قبلي آنها در 
مورد ارزهاي ديجيتال متفاوت است«. به نظر مي رسد بيت كوين 
جريان اصلي بيشــتري در دنياي مالي پيدا كــرده و مورد توجه 
سرمايه گذاران نهادي نيز قرار گرفته است. شركت هاي بزرگ مانند 
تسال و اسكوئر در اياالت متحده مقادير زيادي بيت كوين خريداري 

كرده اند كه اين نيز باعث رشد ارزش اين ارز ديجيتال شده است.
كشورهاي مختلف مواضع متفاوتي نســبت به رمزارزها دارند. به 
تازگي براي نمونه تركيه هر نوع خريد كاال و خدمات به وســيله 
ارزهاي ديجيتال را در اين كشور ممنوع اعالم كرد. اين در حالي 
است كه در كشــورهاي ديگر جهان به تدريج رمزارزها بيشتر از 
گذشــته مورد قبول قرار مي گيرند. تســال چندي پيش فروش 
محصوالت خود را به وســيله رمزارز شــروع كرد و شركت هايي 
مثل اســتارباكس هم برنامه مشــابهي براي قبول ارزهايي مثل 

بيت كوين دارند.

2منبعدولتيدرهندوستانپسازصحبتوزيران
خارجهاينكشــورواياالتمتحدهاعالمكردندكه
هندوستاناميدواراست،آمريكابهزوديممنوعيت
صادراتمواداوليهواكسنراكهتوليددراينكشور
راتهديدميكند،لغوكند.بهگزارشرويترز،آمريكا
اعالمكردهكهدولتبايدنبههندوســتانگفته
استكهدرخواســتشبرايرفعاينممنوعيتدر
حالبررسيبودهو»درنخســتينفرصت«بهآن
عملخواهدشــد.هندهماكنونبابدترينموج
ويروسكرونادرجهانروبهروشــدهكهمنجربه
درخواستشديدبرايواكسنشدهاست.بههمين
دليلكشوريكهبيشــترينظرفيتتوليدواكسن
درجهانرادارد،صــادراترابرايتامينتقاضاي
داخليمتوقفكردهاست.درعينحالواشنگتن
نيزبرايحفظمواداوليهواكســنبرايشركتهاي
خودبه»قانونمصوبتوليددفاعي«متوسلشده،
امامؤسســهسرمســازيهند)SII(،بزرگترين
توليدكنندهواكسندرجهانگفتهكهاينامرخالف
هدفجهانيتقسيمعادالنهواكسناست.درمقابل
جنيفرساكي،سخنگويكاخسفيد،اينموضوعرا

كامالغيرقابلقبولخواند.

قانونمصوبتوليددفاعي
در نتيجــه تصميم دولت جــو بايدن براي اســتناد به 
قانون »مصوب توليد دفاعــي« اياالت متحده در اوايل 
ســال جاري، صادرات مواداوليه حياتي مورد استفاده 
در توليد برخي از واكسن هاي كوويد-19مسدود شده 
است. قانون مذكور در سال1950و براي كمك به تامين 
تجهيزات در طول جنگ كره تصويب شد. امروز اما دامنه 
آن فراتر از ارتش آمريكا رفته است تا خطرات طبيعي، 
حمالت تروريستي و ساير موارد اضطراري ملي را پوشش 
دهد. براساس گزارشي از سرويس تحقيقات كنگره، اين 
قانون رئيس جمهوري را موظف مي كند تا به مشاغل و 
شركت هاي داخلي دستور دهد قراردادهاي فدرال را در 
چنين مواردي در اولويت قرار دهند. احكام ديگر شامل 
اعطاي اختياراتي به رئيس جمهوري براي ايجاد انگيزه 
در صنعت داخلي به منظور افزايش توليد و عرضه مواد و 

كاالهاي »مهم« مي شود.

توليدباال،مواداوليهكم
به طور كلي نه تنها هيچ فهرست جامعي از شركت هايي 
كه روي توليد واكسن در اياالت متحده متمركز شده اند، 
وجود ندارد، بلكه فهرســتي از تمامي مواداوليه اي كه 
در نتيجه اســتناد به قانــون ذكر شــده نمي توانند به 
كشورهاي ديگر صادر كنند نيز موجود نيست. روزنامه 
اينديا اكسپرس در اين خصوص نوشته است، براساس 
گزارش منتشــر شده توسط ســازمان تجارت جهاني، 
در يك كارخانه توليد واكســن معمولي، حدود 9هزار 
ماده مختلف مورد اســتفاده قرار مي گيرد. اين مواد از 

300تامين كننده در 30كشــور جهان تهيه مي شــود. 
درحالي كه برخي از كارشناســان گفته اند كه مي توان 
بخشي از مواداوليه خاص را از كشورهاي ديگر نيز تهيه 
كرد، اما اياالت متحده سهم عمده اي در توليد و صادرات 
اين مواد براي ساخت واكسن كوويد-19دارد. در همين 
رابطه خانم دكتر گاگانديپ كانگ، اســتاد دانشــگاه 
و نايب رئيس ائتــالف نوآوري هــاي آمادگي همه گير 
مي گويد: »واكسن جانســون اند جانسون يك واكسن 
تحت ويروس آدنوويروس است كه به آن شركت گفته 
شده است كه به صورت 24ساعته و در تمامي طول هفته 
براي توليد كار كند؛ به همين دليل، مي توان تصور كرد 
كه منابع مورد استفاده براي كشــت سلول ها كه براي 
ساير واكسن هاي ناقل ويروسي، واكسن هاي غيرفعال 
و واكســن هايي كه مبتني بر سيســتم توليد پروتئين 
هستند، مهم است، قطع شود. بيشتر تجهيزات توليد در 
مناطقي مانند اروپا انجام مي شود، اما براي پالستيك ها و 
عمده معرف هايي كه در هر آزمايشگاه استفاده مي كنيم، 
شركت هاي آمريكايي تأمين كننده هاي اصلي محسوب 
مي شوند. ممكن است برخي از اين مواد در كشورهاي 
ديگري ســاخته شده باشــند، اما بيشــتر آنها توسط 
شــركت هاي متعلق بــه اياالت متحــده در آنجا توليد 

مي شود.«

شركتهايمعتبردرراهتهيهمواداوليه
فيلترهاي استريل مورد استفاده براي تصفيه پروتئين 
 Pall Life Sciences بيشتر توسط شركت هايي مانند
مســتقر در نيويورك و Merck Millipore آلماني كه 
دفتر مركزي آن در ماساچوست است، تأمين مي شود. 
عمده ترين تأمين كنندگان سيستم هاي بيورآكتور يكبار 
مصرف كه از كيسه هاي يكبار مصرف براي كشت سلول 
 و تخمير اســتفاده مي كنند، شامل شــركت آمريكايي 
چند مليتــي Baxter Healthcare و شــركت هاي 
شــركت اســت.   Cytiva و   ThermoFisher 

 Merck Millipore و Cytia متعلــق بــه HyClone 
محيط كشت سلولي و ســرم هاي مورد استفاده در آنها 
 را تأمين مي كنند، اما اين مواد توســط شركت آلماني

 CellGenix، شــركت هندي HiMedia و شــركت 
سوئيسي Lonza Group AG نيز ساخته مي شوند كه 
همچنين برخي از راه حل هاي بسته بندي يكبار مصرف را 
براي محيط هاي كشت، ذخيره و معرف ها فراهم مي كند.

معاون وزيــر ارتباطات اعالم كرده اجــراي برنامه 
حمايتي دولت براي افزايش ســهم گوشــي هاي 
هوشمند تلفن  همراه توليد داخل در اين وزارتخانه 
شروع شده است. براســاس اين طرح قرار است تا 
4سال ديگر حداقل 14ميليون گوشي و تبلت داخلي 
توليد و جايگزين برندهاي وارداتي شوند. در اين طرح 
كه با عنوان »طرح جامع حمايت از توسعه زيست بوم 
همراه، توســعه بازار و فناوري توليد گوشــي هاي 
هوشمند داخلي« شناخته مي شود از امكان فروش 
باندل و اقساطي توسط اپرتورها استفاده خواهد شد.
 آنگونه كه ستار هاشمي عنوان كرده، در اين مدت 
43هزار شغل به طور مستقيم و غيرمستقيم ايجاد 
مي شود و چيزي حدود يك ميليون دالر صرفه جويي 
ارزي به همراه خواهد داشت. به اين ترتيب معاون 
فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات از توليدكنندگان 
داخلي دعوت كرده است كه در اين طرح مشاركت 
داشته باشند چراكه در طرح مذكور حمايت مالي از 
طريق اعطاي تسهيالت كم بهره و يارانه سود براي 

سرمايه گذاري ثابت، ســرمايه در گردش، تحقيق و 
توسعه و صادرات محصوالت درنظر گرفته شده است. 
همچنين در مصوبه اي كه در شــوراي عالي فضاي 
مجازي تصويب شده، عالوه بر توليد گوشي بومي، 
بر توليد موتور جست وجوي بومي در اين گوشي ها 
هم تأكيد شده است.  به نظر مي رسد در سند جامع 
همكاري هاي 25 ساله بين ايران و چين هم توسعه 
گوشي هاي هوشــمند بومي در كنار توسعه موتور 
جست وجوي بومي و پيام رسان ها و اي ميل بومي از 

موارد همكاري 2 كشور ذكر شده است.

سهم20درصديبازار
مدتي قبــل مصوبــه اي در شــوراي عالي فضاي 
مجازي تصويب شــد كه به عنوان ســند باالدستي 
تلقي مي شود. براســاس اين مصوبه، كشور در افق 
1404بايد بتواند 20درصد از سهم بازار را به توليد 
گوشــي داخل اختصاص دهد. در واقع تا آن زمان 
بايد 20درصد گوشي هاي در دست مردم از توليدات 
برندهاي داخلي باشند. اين در حالي است كه فناوري 
توليد گوشي هاي موبايل در جهان بسيار رقابتي است 
و چندي پيش به عنوان مثال شركت مشهور ال جي 

اعالم كرد كه ديگر تلفن همراه توليد نخواهد كرد.
ســتار هاشــمي، معاون فناوري و نوآوري وزارت 
ارتباطات، پيش از اين در گفت وگو با همشــهري 
گفته بود: باتوجه به اينكه نياز بازار گوشــي كشور 
ساالنه بين 10 تا 12ميليون گوشي است، بنابراين 
ما بايد در افق 1404حدود 2ميليون گوشي هوشمند 
توليد داخل داشته باشيم. او در اين رابطه گفته بود: 
هدف گذاري ما تا پايان امسال 400هزار گوشي بوده 
است كه اگر همان 2ميليون گوشي را در افق 1404 
درنظر بگيريد و آن را به ســنوات باقيمانده تقسيم 
كنيد، همين عدد 400هزار به دست مي آيد. اكنون 
در خبري كه روابط عمومي وزارت ارتباطات منتشر 
كرده اين عدد، 14ميليون دســتگاه گوشي تلفن 
همراه و تبلت ذكر شده است كه افزايش چشمگيري 

به حساب مي آيد.
مقام هــاي وزارت ارتباطــات مي گوينــد توليــد 
گوشــي هاي داخلي يكي از راهكارهــاي آنها براي 
دسترسي مردم به موبايل در ميان گران شدن شديد 
اين ابزار فناورانه است. هرچند تجربه هاي پيشين 
فروش گوشــي هاي توليد داخل به داليل مختلف 

تاكنون مثبت نبوده است.

 مقام هاي وزارت ارتباطات اعالم كرده اند قصد دارند تا 4سال ديگر 20 درصد گوشي و تبلت دست مردم، توليد داخل باشد 
برنامهبوميسازي1۴ميليونگوشيهوشمند

Ingenuityنبوغ مهندسي در بالگرد

1 آنتــن بــراي برقــراري ارتبــاط با 
فرســتنده و گيرنــده اختصاصــي در 

مريخ نورد پشتكار 
پنل خورشيد مي تواند باتري داخلي  2
بالگرد را طي يك روز خورشــيدي شــارژ 

مجدد كند
پايه فرود فوق العاده سبك ساخته  3

شده از لوله فيبر كربن 
چهار تيغه فيبر كربن تنظيم شــده  ۴
در 2روتور كــه 2400دور در دقيقه در 

جهت مخالف مي چرخد
موتور محركه برقي 5

6 تجهيــزات الكترونيكــي، باتــري، 
سنسور و دوربين 

وزن 
روي زمين ----------1كيلو و 800گرم
روي مريخ ---------- - 0/68كيلوگرم

حداكثر سرعت 
افقي -------------- 10متر در ثانيه
عمودي -------------- 3متر در ثانيه

Ingenuity جزئيات فني و مشخصات
 زمان عمليات ---- 1تا 5پرواز در طول 30روز مريخي
قدرت---------------------- 350وات
سرعت روتور----------- 2400دور در دقيقه
حداكثر دامنه پرواز --------------- 50متر
حجم باتري----------- 35-40وات در ساعت

بدنه بالگرد، سيستم راهنما، سنسورها و دوربين را 
به همراه هيتر محافظ حمل مي كند. دماي مريخ در شب 

تا منفي 90درجه سلسيوس پايين مي آيد

  6 باتري ليتيوم يوني براي يك پرواز 90ثانيه اي كه 
300وات توان مي خواهد، كفايت مي كند

  ارتفاع سنج ليزري
   دوربين ناوبري سياه و سفيد )0/3مگاپيكسل(

   دوربين عكاسي رنگي )13مگاپيكسل(
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   چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400   شماره 8201 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

25492
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1810531
آمــار جان باختگان ديروز

395
كل آمــار جان باختگان

67525

آرزو امیرخانی /خبرنگار:  پولی شدن واكسن 
كرونا بــرای متقاضیان خارج از نوبــت، وارد فاز 
جدی تری شــد. پیــش از اين با اعالم رســمی 
2مسئول در وزارت بهداشت، شائبه های فروش 
واكسن كرونا ايجاد شده بود و روز گذشته پس از 
آنكه عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، قیمت 
واكسن های فروشی را اعالم كرد، به طور رسمی 
پولی شــدن آن برای گروه های خارج از نوبت و 
بدون اولويت كلید خورد. قیمت هر واكسنی كه از 
سوی بخش خصوصی وارد شود، 200تا 250هزار 

تومان اعالم شد.
اولین بار علیرضا رئیسی، ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با كرونا بود كه به طــور تلويحی اعالم كرد 
كه واكسیناسیون برای افراد خارج از نوبت، پولی 
خواهد بود: »افرادی كه نمی توانند طبق سند ملی 
واكسیناسیون منتظر دريافت واكسن باشند، از 
واكسن های وارد شده توسط شركت ها استفاده 
و پول آن را پرداخــت كنند.« قبل از آن جمعیت 
هالل احمر با انتشــار اطالعیه ای اعالم كرده بود 
كه اين جمعیت در روزهای آينده، واكسن كرونا 
وارد می كند كه اين واكســن ها رايگان نخواهد 
بود و همین باعث شد تا شــائبه های پولی بودن 
واكســن كرونا، ايجاد شــود. اظهارات   رئیسی، 
با واكنش مدير روابط عمومی وزارت بهداشــت 
همراه شد. او همان روز با رد صحبت های رئیسی، 
تأكید كرد كه واكسیناســیون رايگان است: »تا 
رســیدن به نقطه هدف يعنی ايمنــی جمعی، 
واكسیناسیون رايگان خواهد بود.« چند ساعتی 
از اين صحبت ها نگذشته بود كه مديركل دارو و 
مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو   صحبت های 
رئیسی را تكرار و جزئیات فروش واكسن را توضیح 
داد. او به ايلنا گفت: »شــايد افرادی باشــند كه 
در اين اولويت بندی ها جايی نداشــته باشــند و 
بخواهند واكســن را زودتر تزريق كنند؛ بنابراين 
ما به شركت ها گفتیم واكسن را وارد كنند تا بعد 
در داروخانه ها به فروش برسد.« 2روز از اين ماجرا 
نگذشته بود كه روز گذشــته، عضو هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی تهران، به طور رسمی، قیمت واكسن 
كرونای وارداتی بخش خصوصــی را اعالم كرد و 
در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
هم از انعقاد قرارداد بخش خصوصی برای واردات 
6میلیون دوز واكسن خبر داد؛ 6میلیون واكسنی 
كه احتماال به قیمت اعالم شده فروخته می شود. 
خبر پولی شــدن و احتمال فروش واكسن برای 
گروه های خارج از نوبت در شرايطی اعالم می شود 
كه روند واكسیناســیون برای همــان گروه های 
اولويت دار هم بســیار كند و قطره چكانی است و 
با گذشــت چندين ماه از اعالم واردات واكسن به 
كشور، هنوز جمعیت واكسینه شده، به يك درصد 

هم نرسیده است.

مغایرت با اصل عدالت در سالمت
موضوع واكسیناســیون برای پولدارها، اما تنها 
ابعاد ســالمتی ندارد، بلكه به گفتــه محمدرضا 
واعظ مهــدوی، رئیس انجمن اقتصاد ســالمت، 
فروش واكسن كرونا، سیاستی مغاير با عدالت در 
سالمت اســت. او در توضیح بیشتر به همشهری 
می گويد: »دولت ها بايد همــواره به فكر كاهش 
هزينه های مردم باشند و پولی كه آنها برای درمان 
و پیشگیری می دهند را كم كنند؛ بنابراين فروش 
واكسن برخالف سیاست های عدالت در سالمت 
است.« به گفته واعظ مهدوی، واكسن يك عامل 
پیشگیرانه است و بايد رايگان باشد. دولت متعهد 
به تامین واكسن اســت و بايد تمام واكسن ها در 
شبكه های بهداشــتی به طور رايگان تزريق شود. 
واكسن كرونا جزو واكســن هايی است كه انتظار 
می رود در اختیار همه مردم قرار بگیرد و نبايد به 
سمت پولی شدن برود: »اگر ثابت شود كه واكسن 
كرونا، ايمنی كامل ايجــاد می كند، دولت ها بايد 
منابع الزم و كافی برای تامیــن آن را آزاد كنند، 

كارشناســان می گوينــد : خريــد و فــروش واكســن 
مصــداق عینــی بــی  عدالتــی در ســالمت اســت

همشــهری تصمیــم جديــد مبنــی بــر پولی شــدن واكســن 
كرونــا را بــرای متقاضیــان خــارج از نوبــت، بررســی كــرد

كمیســیون بهداشــت و درمان مجلس اســت، 
اين اقــدام را مخالف با مبانی اســالمی و عدالت 
در ســالمت می داند و می گويد كه بســیاری از 
نمايندگان مجلس، با اين موضوع كامال مخالفند. 
به گفته شــهرياری، زيرپا گذاشــتن عدالت در 
ســالمت، فضای تبعیض آمیزی در جامعه ايجاد 
می كند. مردم در اين شرايط به دولت بی اعتماد 
می شوند و اين مسئله به بحران كرونا دامن می زند.  
»اين يكی از وظايف حاكمیتی دولت هاست كه در 
شرايط پاندمی برای عموم جامعه به طور رايگان 

واكسیناسیون انجام دهند.« 

خطر ایجاد رانت و بازار سیاه 
همايون ســامه يح، عضو كمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس هم بر جنبه های اقتصادی فروش 
واكســن تأكید می كند و به همشهری می گويد: 
»اگر هر فرد ســاالنه به 2دوره واكسن و هر دوره 
2دوز نیاز داشته باشد می توان متصور شد كه برای 
يك خانواده 4نفره چه شــرايط سخت اقتصادی 
برای تامین واكســن كرونا به وجود خواهد آمد.« 
سامه يح به شــرايط اقتصادی حاكم بر جمعیت 
در تامین معیشت، اشــاره می كند: »در شرايطی 
كه 80درصد مردم در تامین معاش روزمره خود 
درمانده اند، چطور می توان برای واكســن قیمت 
تعیین كرد و آن را در دســترس عموم قرار داد. 
تامین واكســن از وظايف واضح دولت هاست كه 
در شرايط بحرانی، اقدام به تامین درمان)واكسن( 
كرده و به طور رايگان در اختیار مردم قرار دهند.« 
به گفته او، هیچ كشوری در دنیا حتی فقیرترين 
كشور هم واكسن كرونا را به صورت پولی در اختیار 
مردم قرار نداده اســت كه ما هم به عنوان دومین 
كشور معرفی شــويم: »اين اقدام، بستر مناسبی 
برای رانت و بازار سیاه به وجود می آورد.« سامه يح 
می گويد، مردم نبايد به سمت خريد واكسن بروند.

تبعیض طبقاتی آشكار
از نظر ســیمین كاظمی، جامعه شناس پزشكی و 
سالمت، فروش واكسن كرونا، يكی از جنبه های 
عملكرد ضعیف   در مديريت كروناســت. به گفته 
او، در يك سال گذشته، همه گیری كرونا در كشور 
به خوبی كنترل نشد و در نهايت ما را به پیك چهارم 
رساند. كاظمی به همشــهری می گويد: »خريد 
و فروش يا پولی شــدن واكســن، مصداق عینی 
مفهوم كااليی شدن سالمت است؛ به اين معنا كه 
سالمت در بحران كوويدـ19كه به لحاظ پزشكی 
با دسترسی به واكسن قابل حصول است، تبديل به 
امتیازی می شود كه تنها كسانی می توانند بهای آن 
را بپردازند كه به آن دسترسی دارند و ديگرانی كه 
قادر به پرداختن بهای واكسن نیستند، بی نصیب 
می مانند. اين رويكرد   يك تبعیض طبقاتی آشكار 
بین فرادستان و فرودستان و عمیق تركردن شكاف 
طبقاتی بین ثروتمندان و فقراست.« او می گويد: 
»چطــور در كشــورهای مدعی ســرمايه داری، 
واكسیناسیون كوويدـ 19به طور عمومی و رايگان 
در حال انجام است، اما در ايران كه براساس قانون 
اساسی، سالمت حق همگانی است و 60میلیون 
نفر زير خط فقر و نیازمند حمايت دولت هستند، 
از احتمال پولی شدن واكســن خبر می دهند. « 
كاظمی درباره احتمال رونق بازار سیاه واكسن و 
تبعات آن در جامعه هم گويد: »با آزادسازی فروش 
واكسن، داللی و بازار سیاه واكسن ايجاد می شود؛ 
همان طور كه درباره داروهــای موردنیاز بیماران 
مبتال به كوويدـ19هم چنین پديده ای اتفاق افتاد. 
سابقه اين موضوع نشــان داده كه نیاز عمومی به 
سالمت در كنار در دسترس نبودن خدمات درمانی، 
فرصت مناسبی برای   سودجويان فراهم می كند تا 
با كسب سود و ثروت از استیصال بازارهای پنهان 
خود را رونق دهند. در ايــن میان احتمال تقلب، 
فريب و به خطرافتادن جان بیمــاران را هم بايد 

درنظر گرفت.«

مسئله اينجاست كه هنوز مشخص نیست واقعا 
ايمنی كامل با واكسیناسیون ايجاد می شود يا خیر. 
اين اتفاق قبال برای برخــی از داروهای كرونا هم 
افتاد كه بعدا مشخص شد تفاوتی میان مبتاليانی 
كه داروهای ضدويروس مصرف می كنند و آنهايی 
كه مصرف نمی كنند، ايجاد نمی شــود.« به گفته 
او، در نهايت اگر اثبات شــود واكسن مؤثر است، 
دولت موظف است برای واكسیناسیون 80میلیون 
نفر برنامه ريــزی كند. البته از ســويی هم نبايد 
تحت تأثیر برخی تبلیغات، دولت مجبور شــود 
واكسن هايی تهیه كند كه اثربخشی الزم را ندارند.

فروش واكسن، اقدامی سوداگرانه برای كسب 
درآمد 

اين اما تنها نظــر واعظ مهدوی نیســت، احمد 
قويدل، عضو هیأت مديره كانون هموفیلی ايران 
و مديــر روابط عمومی شــبكه كمــك )كمیته 
مهار كرونــا( هم معتقد اســت از همــان زمان 
كه فراخوان مشــاركت بخــش خصوصی برای 
واردات واكسن داده شد، بیم آن می رفت كه اين 
اقدام، به جای كمك برای دسترسی به واكسن، 
اقدام ســوداگرانه ای برای كســب درآمد باشد. 
قويدل به اصل 29قانون اساســی اشاره می كند 
و به همشهری می گويد: »برخورداری از خدمات 

بهداشــتی، درمانی و مراقبت های پزشكی حقی 
است همگانی. دولت موظف است اين خدمات را 
برای تمام افراد جامعه تامین كند.« به گفته عضو 
هیأت مديره كانون هموفیلی ايران، كوچك ترين 
وظیفه دولت در شــرايط پاندمی، ايجاد امكان 
مساوی برای همه طبقات اجتماعی مردم برای 
برخورداری از واكسن است. هیچ دولتی نه به لحاظ 
قانونی و نه انسانی نمی تواند اين موضوع مهم را 
كه ارتباط مســتقیم با جان مردم دارد با خريد و 
فروش و تجارت آن پیوند بزند. قويدل می گويد، 
فروش واكسن كرونا، ريشه در ساختار دولت هايی 
دارد كه مسئولیت اجتماعی خود را نمی پذيرند 
و اين يعنی كاســبی و تجارت؛ آن هم در شرايط 
بحران اقتصادی و پاندمی كرونا: »ما در شرايطی 
به ســر می بريم كه عوارض اقتصــادی كرونا بر 
مشكالت بهداشتی پیشی گرفته است. بسیاری 
از افراد طبقه متوسط در حال سقوط به زير خط 
فقر هستند و طبقه فقیر در حال سقوط به طبقه 
فالكت است. بخش خصوصی اگر به منابعی برای 
تهیه واكسن دست پیدا كرده  موظف است آن را 
تهیه و به دولت ارائه دهد، دولت هم مطابق قانون 
اساسی بايد برای همه مردم واكسیناسیون رايگان 
انجام دهد؛ در غیراين صورت تخلف بزرگی انجام 

شده است.«

  نمایندگان مجلس مخالفند
فروش واكســن كرونا، موضوعی اســت كه مینو 
محرز، عضو كمیته كشــوری مقابله با كرونا، آن 
را اقدامی فاجعه بار می خواند. بــه اعتقاد او، اين 
اتفاق عجیب و غیرقابل باور است و به همشهری 
می گويد در هیچ جای دنیا، سابقه چنین اقدامی 
وجود ندارد: »بخش خصوصی بايد واكسن تهیه 
كند، دولت از بخش خصوصی واكســن بخرد و 
به طور رايگان به مردم بدهد.« اعضای كمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس هم از ايــن موضوع 
متعجب  هستند. حسینعلی شهرياری كه رئیس 

واکـسن طبقاتـی

 رئیس كمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس: زير پا گذاشــتن 
عدالــت در ســالمت، فضــای 
تبعیض آمیــزی در جامعه ايجاد 
می كند، مردم در اين شــرايط به 
دولت بی اعتماد می شــوند و اين 
مسئله به بحران كرونا دامن می زند

واكســن المپیكی هــا بــه 
غیرالمپیكی هــا زده شــد؟ 
واكســنی كــه كمیته ملی 
المپیك می گويــد كمیته 
بین المللی المپیك رايگان در 
اختیار آنها گذاشته فقط بايد 
به نفراتی زده می شــد كه به 
بازی های المپیك توكیو 2020اعزام می شوند اما شايعه 
شده است كه افرادی خارج از كاروان هم از اين واكسن 
زده اند. ديروز رضا صالحی امیــری، رئیس كمیته ملی 
المپیك در نشست خبری آنالين اين موضوع را تكذيب 
كرد اما توضیحات او خیلی ها را قانع نكرد. كمیته برای 
هر فدراسیون المپیكی سهمیه ای را درنظر گرفت و بايد 
فدراسیون ها اسامی را به كمیته اعالم می كردند. كمیته 
و وزارت ورزش هم اســامی را به وزارت بهداشت ارسال 
كردند. صالحی امیری می گويد واكسن طبق فهرست 
زده شده است. اما مسئله اين اســت كه فدراسیون ها 
چه فهرستی نوشــته اند؟ با توجه به اينكه در بعضی از 
رشته ها هنوز نفرات اعزامی مشخص نشده اند، كمیته 
به هر فدراسیون سهمیه  بیشتری از نفرات اعزامی داده 
است. مثال اگر قرار است در بســكتبال 12ورزشكار و 
5 همراه به توكیو بروند، 24بازيكن و 10همراه واكسن 
زده اند. در فدراســیون  های ديگر هــم وضعیت همین 
است، در كشتی هنوز نفر اول بعضی از وزن ها مشخص 
نیست، در رشته هايی مثل دوومیدانی هم فرصت برای 
گرفتن سهمیه هست. ايراد به ورزشكارانی كه واكسن 
زده اند نیست، انتقاد به كمیته اين است كه چرا مديران 
روابط عمومی فدراسیون ها يا اعضای هیأت رئیسه كه 
بیشتر از چهره های سیاسی هستند از اين واكسن استفاده 
كرده اند. توضیح صالحی امیری اين است كه شايد اين 
نفرات جزو كادر سرپرستی فدراسیو ن ها باشند. اما آيا 
فدراسیون ها نمی توانستند نفراتی را كه مطمئن هستند 
به المپیك می روند، در لیست واكسن قرار بدهند؟ يا اگر 
نفرات انتخاب نشده اند، چه ضرورتی است كه آنها هم 
همراه ورزشكاران واكسن بزنند؟ آنها در تمرينات شركت 
نمی كنند و در ماه های آينده هم فرصت واكسینه شدن 
داشتند. كمیته ملی المپیك وعده داده است فهرست 
كامل كسانی را كه واكســن زده اند يا قرار است بزنند، 

اعالم كند.

خبر ثبت نام در سامانه برای 
واكسن كرونا درست نیست

معاون مركز مديريت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
اعالم كرد اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر 
ثبت نام سالمندان در سامانه »سیب« برای واكسیناسیون 
كرونا جعلی است. شهنام عرشی به ايرنا گفت: »چنین 
موضوعی كه ســالمندان و افراد باالی 60سال، بیماران 
خاص يــا بیماران قلبــی و... برای دريافت واكســن به 
سامانه سیب يا هر سامانه ديگر وزارت بهداشت مراجعه 
و ثبت نام كنند، صحت ندارد به خصوص اينكه بیشــتر 
مردم عادی دسترســی و امكانات الزم بــرای ثبت نام 
در ســامانه های اينترنتی را ندارند و اين خبر كه در آن 
عكس سامانه سیب را هم قرار داده اند، درست نیست.« 
به گفته او، روند واكسیناسیون كرونا به اين شكل است 
كه دانشگاه های علوم پزشكی براســاس برنامه و سند 
ملی واكسیناســیون كرونا كه وزارت بهداشت تدوين و 
ابالغ كرده، افراد مشمول و اولويت دار واكسیناسیون را 
اعالم می كنند و اين افراد برای دريافت واكسن به مراكز 
تعیین شده مراجعه می كنند. عرشی افزود: »اكنون در فاز 
اول واكسیناسیون كرونا فقط كاركنان بخش بهداشت 
و درمان مشمول دريافت واكسن هستند كه در بخش 
دولتی در بیمارســتان ها و در بخش خصوصی از طريق 
نظام پزشكی و نظام پرستاری با شناسايی افراد مشمول 
واكسیناسیون به مراكز وزارت بهداشت معرفی می شوند.«

هزينه تست كرونا در بخش 
خصوصی: 350هزار تومان

مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت اعالم 
كرد هزينه تست كرونا در بخش خصوصی 350هزار تومان 
است. سیامك سمیعی به ايسنا گفت: »آزمايش تشخیص 
مولكولی در بخش دولتی و خصوصی هر دو انجام می شود. 
آزمايش تشخیص مولكولی هم در مراكز دولتی رايگان و 
در مراكز خصوصی حدود 350هزار تومان است.« او افزود: 
»تاكنون بیش از 14میلیون آزمايش تشخیص مولكولی در 
كشور انجام شده است. به تشخیص وزارت بهداشت آزمايش 
تشخیص سريع آنتی ژن ويروس كوويد-19 فعال تنها در 
بخش دولتی و در حوزه بهداشت انجام می شود و رايگان 
است. درصورتی كه انجام اين آزمايش در آزمايشگاه های 
خصوصی مجاز شود، برآورد می كنیم كه هزينه آن بیش از 
هزينه ای كه برای انجام آن در مطب تعیین و اعالم می شود، 
نباشد.« او درباره انجام تست كرونا در مطب ها هم توضیح 
داد: »برنامه ريزی های اين كار پیش از سال نو انجام شد و 
بسته آموزشی مطب ها هم تهیه شده است. در سال قبل 
قیمت هر كیت از سوی اداره كل تجهیزات پزشكی حدودا 
65هزارتومان و هزينه دستمزد انجام تست توسط پزشك 
حدودا 20هزارتومان اعالم شد. برای اين طرح متخصصان 
داخلی، عفونی، عمومی، ريه و دندانپزشكان می توانند اعالم 
آمادگی كنند تا در مطب های خود آزمايش تشخیص سريع 

آنتی ژن كوويد-19 را انجام دهند.«

چه كسانی واكسن المپیكی ها 
را زدند؟

لیلی خرسند 
خبرنگار

خبر روز

میز خبر

وردین گرفت ونا جان 5801 نفر را در فر  کر
استان های اصفهان، البرز و فارس بیشترین آمار فوت شده های كرونا در فروردین1400 را به  خود اختصاص دادند

فروردین باالخره به پایان رسید اما روزهاي تلخي كه با شروع تعطیالتش براي بسیاري از شهرهاي 
كشور رقم خورده همچنان ادامه دارد. آخرین روزهاي سال گذشته رنگ بندي هاي نقشه ایران در یك 
تقسیم بندي دوگانه، آبي و زرد بود و تنها در گوشه جنوب غربي، استان خوزستان وضعیت قرمز داشت. 
اما امروز در نخستین روز اردیبهشت بخش عمده اي از شهرهاي كشور با رنگ بندي هاي قرمز پرخطر، 
قرمز و نارنجي نمایش داده مي شوند. زمستان99 در حالي خاتمه یافت كه سخنگوي وزارت بهداشت 
آمار فوتي ها را ۷۵نفر و معیارهاي قطعي تشخیصي را ۷هزار و ۵۴۰بیمار جدید مبتال به كووید-19 اعالم 
كرد. اما دیروز و در پایان نخستین ماه سال، این آمار به 39۵فوتي و 2۵هزار و ۴92 قطعي تشخیصي 
رسید. ۵8۰1نفر از مردم ایران در فروردین1۴۰۰ جان خود را از دست دادند و اصفهان، البرز و فارس بیشترین آمار فوت شده ها 
را به  خود اختصاص دادند. آن هم در حالی كه برخی استان ها ازجمله تهران، آذربایجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان 
و قم آمار دقیقي از مجموع فوتي هایشان اعالم نمی كنند و می توانند در جمع سه استان با آمار باالی فوتی قرار بگیرند. 
خوزستاني ها در حالي مجموع آمارشان مخفي مانده كه نخستین استاني بودند كه شیوع ویروس انگلیسي كرونا را تجربه 
كردند و استاندارشان مجموع آمار فوتي هاي كرونا در شهرهاي مختلف این منطقه را در مجموع باالي ۵هزار نفر اعالم كرد. 
در این استان تنها در هفته سوم فروردین، 222نفر از مردم بر اثر كرونا جان شان را از دست دادند. 3استان شمالي كشور هم 
با وجود اینكه از ابتداي شیوع كرونا تا كنون بحران هاي متعددي را پشت سر گذاشتند و شیوع گسترده كرونا را در شهرهاي 
مختلف شان تجربه كردند اما آمارهاي شفافي از كرونا از ابتداي پاییز سال گذشته ندارند؛ مثل مازندران، گیالن و گلستان. 
همچنین استان هاي آذربایجان شرقي و غربي، خراسان رضوي، اصفهان، مازندران، گیالن، فارس و خوزستان جزو استان هاي 
با آمار بستري هاي باالي هزار نفرند و براساس اعالم مسئوالن استاني در روزهاي آینده برخي شهرهاي نارنجي آنها به رنگ 
قرمز تغییر وضعیت خواهد داد. حاال براساس تازه ترین خبرها، مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي لرستان اعالم مي كنند تمام 
این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. از آذربایجان غربي هم خبر مي رسد كه ظرفیت تمام بیمارستان ها تكمیل شده 
و تعداد فوتي ها هم نسبت به روزهاي اول سال ۶برابر شده است. در برخي از مراكز درماني مشهد نتیجه مثبت آزمایش هاي 
پي سي  آر افزایش ۶۰درصدي نسبت به ابتداي فروردین را نشان مي دهد. در آذربایجان شرقي حدود ۵۰درصد از بیماران 
بستري شده و فوتي كرونا مربوط به شهر تبریز است، با این حال آمار دقیقي از مركز استان در دست نیست. در تهران هم 
نزدیك به 1۰۰بیمارستان درگیر بیماري كووید-19 هستند و تمام تخت هاي آي سي یو پر شده  است.  سعید خال، مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا هم سهم تهران از مجموع ۶۷هزار و ۵2۵نفر فوتی های كرونا را ۴9 درصد عنوان می كند. همشهري 

در جدول زیر، آخرین وضعیت شیوع كرونا در استان ها را تا پایان سال 99 در مقایسه با فروردین 1۴۰۰بررسي كرده است.

مریم سرخوش 
خبرنگار

یم
سن

س: ت
عك

استان
آمار بستري ها 

تا پايان 
فروردين

آمار بستري ها 
تا پايان سال 

99
مجموع فوتي ها از ابتداي شیوع تا پايان سال 99تعداد فوتي ها در فروردين 1400

13384712463720آذربايجان غربي
9015981430اردبیل
10603404182810البرز
3275345669ايالم

46010855903بوشهر
52011180796چهارمحال و بختیاري

26510531763خراسان جنوبي
838127761186زنجان
542938684سمنان

20419471174سیستان و بلوچستان
25455464083326فارس
6811601351342قزوين

612143721098كردستان
8401411101500كرمانشاه

500951072553كرمان
1805473461كهگیلويه وبويراحمد

10372511881365لرستان
42291801016هرمزگان
34872091552همدان

444117571518* يزد
1621498بدون آمار 584مركزي
مجموع فوتي ها اعالم نمي شود 2398463543اصفهان
آمار فوتي ها در اين استان هم اعالم نمي شود 1067280گیالن

1580400آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي هم جزو استان هاي بدون آمار در مجموع فوتي هاست اما با قرمز شدن وضعیت 
اين استان پس از تعطیالت نوروز دانشگاه علوم پزشكي تبريز در حالي از 10برابر شدن روزانه 

آمار فوتي ها خبر داد كه اين آمار در ابتداي امسال يك تا 2نفر در  24 ساعت بود 

مجموع آمار فوتي ها در اين استان هم اعالم نمي شود اما طي روزهاي اخیر 23فوت ناشي از 43590خراسان شمالي
كرونا در اين استان گزارش و برخي از روزها هم بدون فوتي اعالم شده است 

خراساني ها در حالي آمار فوتي هاي ناشي از كرونا را اعالم نمي كنند كه آمار بستري هاي آنها عدد 1448480خراسان رضوي
قابل توجهي است و فوت روزانه ناشي از كرونا در اين استان 10تا 20نفر تخمین زده مي شود 

2020213خوزستان
ماه هاست كه خوزستاني ها هیچ آماري از مجموع فوتي هايشان ارائه نمي كنند اما استاندار خوزستان 

مجموع فوتي هاي استان را بیش از 5هزار نفر اعالم كرده است. همچنین دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
28فروردين اعالم كرد از 21 تا 27 فروردين 222 نفر از مردم اين استان جان خود را از دست داده اند 

آمار فوتي هاي ناشي از كرونا در قم طي سال جاري 91بیمار اعالم شده است و علوم پزشكي 547129قم
اين استان مجموع فوتي هاي قم از ابتداي شیوع تا كنون را اعالم نكرده است 

گلستاني ها هم از آذرماه سال گذشته مجموع آمار فوتي هايشان را اعالم نكرده اند و آمارهاي 686180گلستان
روزانه آنها به صورت مرتب اعالم نمي شود 

در مازندران هم به جز اعالم آمار نامنظم، مجموع فوتي هاي استان از ابتداي شیوع كرونا تا كنون اعالم نمي شود 1279475مازندران



چهارشنبه 1  ارديبهشت 1400   8 رمضان 1442       شماره 8201  

جوهر   و جواهر
آيا همشهري كين هنوز هم بهترين فيلم تاريخ سينماست؟

بازخواني ديويد تامپسون از جايگاه فيلم ستايش شده اورسن ولز

80سالگی
همشهری كين

این شماره

در مطلبي كه پيش رو داريد ديويد تامپسون سعي دارد 
با پيش بيني نتيجه نظرسنجي نشريه سايت  اند ساوند 
در سال 2012، ببيند آيا هنوز همشهري كين جايگاه 
خود را به عنوان بهترين فيلم تاريخ سينما حفظ كرده 
يا نه؟ اتفاقي كه در نهايت رخ نداد و ســرگيجه جاي 
همشــهري كين را در صدر جدول بهترين هاي تاريخ 

سينما گرفت.
***

شكوه پايدار و افتخار پي درپي همشهري كين، فيلم اورسن 
ولز را به يك معمــاي رازآلود تبديل كرده اســت. امروز 
همشــهري كين تجلي بي چون و چراي سينماست. جز 
مســخ كننده نمي توانم در توصيف آن واژه اي به كار ببرم. 
من هنوز هم افسوس ذهن هاي مسخ شده را مي خورم و در 
عجبم كه چرا نسل جوان از تماشاي شاهكار 1941 دست 
كشيده؟ نمي دانم، شايد هنوز هم هستند كساني كه در 
تاريكي به تماشاي آن مي نشــينند واز اسارت در معماي 
رزباد اورسن ولز لذت مي برند... وقتي در سال 2002 هم 
كين به عنوان بهترين فيلم تاريخ ســينما برگزيده شد، 
ثابت كرد كه 50ســال هيچ رقيبي نتوانسته جايگاهش 
را متزلزل كند. نگراني اينجاست كه اين نيم قرن بهترين 
بودن، آن را از جايگاه واقعي اش به يك ايده پوچ تنزل دهد. 
دوران يكه تازي كين كم كم دارد به 63سال سلطنت ملكه 
ويكتوريا نزديك مي شود. خواهش مي كنم از درخواست 
من براي تماشاي دقيق آن ســاده نگذريد. بارها اعتراف 
كرده ام كه اين فيلم مســير زندگي مرا تغيير داده... من 
همشهري كين را خيلي دوست دارم نه فقط به خاطري 
نوآوري هــاي تكنيكي آن )تمركز عميــق، ديالوگ هاي 
اورلپ، سبك خاص فيلمســازي ، استفاده خالقانه از نور، 
بهره گيــري بي نظير از زاويه هــاي دوربين، تكنيك هاي 
صدابرداري و برداشت هاي بلند( بلكه شيفته شور و حس 
و حالي هســتم كه در فيلم موج مي زند. و اينكه فراتر از 
درك همه زمانه هاست. بعد از سال ها هر مفسر و متفكري 
برداشتي از آن دارد... كين فيلمي درباره معنا و هدف است. 
نمايش غم انگيز تنهايي انسان. آيا رزباد پاسخ به معماهاي 
زندگي اســت يا فقط هذيان مردي در حال احتضار كه 
زمزمه هاي دردآلودش، تداعي گر گذر از لحظات ســخت 
تنهايي در هزارتوي زندگي اش است و دردمندانه به پوچي 

جاه طلبي هايش اعتراف مي كند؟
من كتابــي درباره اورســن ولز نوشــته ام و فكر مي كنم 
تمام كتاب هايي كه درباره او نوشــته شــده را خوانده ام؛ 
از پيتر نوبل تا باربــارا ليمينگ، از رزنبــام تا مك برايد و 
كنراد. هم اكنون منتظرم ببينم كه سيمون كالو در پايان 
پروژه ســه جلدي اش درباره او چه مي گويد... قطعا همه 
كتاب هايي كه درباره ولز نوشته شــده، بسيار ارزشمند 
هســتند، چون او مردي بود كه از سكون، رخوت و مالل 

بيزار و گريزان بود...
به نظر من ولز نابغه سينماست. جالب ترين، پيچيده ترين 
و ماهرترين فيلمسازي است كه تاكنون دوربين به دست 
گرفته است. او براي فرار از ســكون و رخوت و ماللي كه 
كابوسش بود، در هر كاري دستي داشت؛ هم در راديو بود 
و هم در تئاتر، هم گاوبازي مي كرد و هم نوشــيدني ارزان 
مي نوشيد، در عين اينكه به سحر و جادوي كالم و تصوير 

واقف بود، يك سياســتمدار زبده هم بود. او يك همسر و 
يك پدر بود، بزرگ و پروجاهــت و زيبا. او صادقانه ترين و 
فريبنده ترين صدا را داشت. همانقدر كه دوست داشتني 
بود، گاهي هم ناخوشايند و ترسناك به نظر مي رسيد. چارلز 
فاســتر كين هم آيينه همه تناقض هاي اوست و به اندازه 

خود جورج اورسن ولز بانفوذ و جذاب است...
حاال با اين توصيفات به او فكر كنيد و نگاه دوباره اي به آثارش 
بيندازيد. يكي از موانعي كه شايد شما را از رأي اول دادن به 
همشهري كين بازدارد، »خانواده باشكوه امبرسون« است؛ 
فيلمي عميق تر از كين و متاثر از رمان هاي فرانسوي قرن 
19 كه شخصيت ها را با تحليلي اجتماعي بررسي مي كند. 
هر چند جاذبه كين را ندارد اما شــايد فيلمي براي زمانه 
ماست؟! و من به جرأت مي توانم بگويم كه سزاوار رتبه اول 
اين نظرسنجي خواهد بود... البته مي دانيد باز هم مطمئن 
نيستم. چراكه كين به مراتب زيركانه تر، پيچيده تر و غيرقابل 
پيش بيني تر است اما مخاطب بيشتر مي تواند با فيلم دوم 
همذات پنداري كند و در پايان امبرسون ها چنان به گريه 
مي افتد كه به هيجان مدنظر ولز مي رسد. نكته همين جاست. 
سينما هم مثل زندگي به شدت به اين اصل وابسته است كه 
»يك چيز تازه نشــانم بده كه تا به حال نديده ام«؛ از اين رو 
به نظر مي رسد كه روح همشهري كين و فضاي غالب بر آن 

مي تواند دلهره آور و چه بسا مايوس كننده باشد. 
 

شور دمكراسي
تا اينجا شايد برخي خوانندگان محتاط تر ما از خود بپرسند 
كه »چرا بايد عمدا به همشــهري كين رأي ندهيم؟« نه 
حقيقتا، نمي خواهم شــما را به اين كار وادار كنم. حتي 
خودم هم مطمئن نيســتم كه به آن رأي ندهم. هرچند 
اگر نتايج نظرسنجي در دهه هاي قبل را مرور كنيم، به نظر 
مي رسد كه بسياري از رأي دهندگان فقط 10 فيلم منتخب 
خود را برگزيدند و ترتيب آنها را ذكر نكردند. حال چطور 
مي توانيم تعيين كنيم كه قاعده بازي )ژان زنوار-1939( 
از آتاالنــت )ژان ويگــو-1934( و لوالمونتــز )ماكس 
افولس-1955( بهتر اســت؟ در عوض منتقدين معموال 
از ترتيب حروف الفبا اســتفاده مي كننــد. چون همگي 
مي دانيم كه ترتيب در شايستگي بهترين ها فقط يك بازي 
نابخردانه و مبتذل است. فكر مي كنم كه سردبير سايت  اند 
ساوند چاره اي ندارد تا به اجبار از ايده رعايت سلسله مراتب 
اعتبار در فيلم هايي كه از سال 1895 ساخته شده اند دفاع 
كند و به عنوان سردبير نشريه انستيتو فيلم بريتانيا، مجبور 
است كه نظرسنجي را برگزار كند. البته جوان ترها ترجيح 
مي دهند كه از آن صرف نظر شود. بنابراين فكر مي كنم او 
 ترجيح مي دهد وقتي رأي ها را مي شمارد، ببيند كه برنده 
»مصايب ژاندارك« )كارل تئودور دراير -1928( اســت 
 »Juke Girl« يا »زن زيبا« )گري مارشــال-1990( يا
)كرتيس برنهارت-1942(؟ چنين خبري دنيا را تحت تأثير 
قرار مي دهد و البته بيشتر درباره ارزش و اعتبار سايت  اند 
ساوند صحبت مي شود تا كشف دوباره شاهكارهاي كارل 

تئودور دراير يا كرتيس برنهارت...
اين بازي فقط مبتذل نيست، احمقانه است. با اين حال همه 
از بازي لذت مي بريم. من اعتراف مي كنم با اينكه مي دانم 
بازي مضحك و خنده دار اســت از برنده شدن در آن لذت 
مي برم. آيا سينما هميشه قرباني اين بازي ها بوده است؟ به  
خاطر داشته باشيد كه اسكارها از سال 8-1927 است كه 
رقابت را به راه انداختند و امروز ديگر اعتبار سابق را ندارند؟ 

واقعا مهم است كه چه كســي اسكار را 
مي برد؟! سينمايي نويســان و بالگرها 
نظر خود را دارند و همــان اندازه به اين 
افتخارات بها مي دهند كه آكادمي به سود 
تلويزيون از شب اهداي جوايز و برگزاري 

اين فستيوال ها اهميت مي دهد...
روزگاري به ســينما مي رفتيم تا فيلم 
ببينيــم، غيرارادي و برحســب عادت، 
بدون هيچ كارت امتيازي... سينما رفتن 
بخشي از زندگي مان شــده بود. انتظار 
نداشــتيم كه بهترين روزهاي تابستان 
را رتبه بندي كنيم. تابســتان ها فقط از 
فيلم ديدن لذت مي برديم تا اين بحث ها 
از تابســتان 1958 در بروكســل آغاز 
شد. در رويدادي شــبيه يك نمايشگاه 
بين المللي از جمعي از فيلمسازان جوان 
كه ساتياجيت راي و رابرت آلدريچ هم 
جزوشان بودند، خواسته شد كه درباره 
بهترين فيلم هايي كه تا آن موقع ساخته 
شده بودند، نظر بدهند. بعد از آن كايه 
دو سينما در اوج درخشش و اعتبارش 
با ليست ديگري از فيلم ها پاسخ انتخاب 
آنها را داد. تا ســال 1962 كه كين در 
صدر ليســت منتخب هاي ســايت  اند 

ساوند قرار گرفت. 
امروز رسيدن به چنين ليست هايي فرايند پيچيده اي ندارد 
و زمان زيــادي نمي برد. هر نشــريه و روزنامه اي مي تواند 
با معيارهاي خود اين كار را انجام دهد. حتي به ســهولت 
مي توان به همه فيلم ها دسترسي داشــت و آنها را در قاب 
كوچك سينماي خانگي تماشا كرد. با اين همه بايد اعتراف 
كرد كه نظرسنجي 10 سال يكبار سايت  اند ساوند به عنوان 
يكي از قديمي ترين و معتبرترين نشريات سينمايي جهان 
در جايگاهي باالتر از ساير نظرســنجي ها قرار مي گيرد... 
اما مي دانيد چرا اين نشــريه در بازي اي كه به راه انداخته 
گرفتار شده اســت؟ اين دغدغه ميان اهالي سينما وجود 
دارد كه اگر سينما يك هنر نو سرشار از شور و حسي مدرن 
است، چرا نبايد هر چند سال يك بار خود را نيز تجديدكند؟ 
آيا اين هنر پرآوازه ســزاوار معجزه هاي نو، ريســك هاي 

جســورانه، پيشــرفت هاي غيرمنتظره 
در زيبايي، طغيــان و تحير خيره كننده 
از اعجاز خود نيســت؟ سال ها اين تفكر 
وجود داشت كه ســرگيجه و دو قسمت 
اول پدرخوانده بهترين هاي تاريخ سينما 
هســتند. آنها گنج هاي خانگي هستند. 
من به عنوان فردي صحبت مي كنم كه 
مدت زيادي درگير سرگيجه بودم و با آن 
زندگي مي كردم. اما صادقانه بگويم با گذر 
زمان به نظرم بعضي چيزها در سرگيجه 
مسخره آمد. نه فقط دور از ذهن بودنشان 
بلكه نوعي شــوريدگي كه فقط ســعي 
مي كند حس سرگيجگي را به مخاطب 
القا كند و ما را به آن محدود مي كند... حال 
مي پرسم آيا ســرگيجه به اندازه پنجره 
عقبي )1954( فيلم خوبيست؟ هر سال 
وقتي قسمت جديد پدرخوانده را مي بينم، 
انگار همــان لذت هاي آشــناي قبلي را 
دوباره تجربه مي كنــم، درحالي كه با هر 
بار تماشاي كين دوباره درگير اتاق هاي 
تودرتو و فضاي وهم آلود و راز سربه مهر 
آن مي شوم. همشــهري كين به مراتب 
هوشمندانه تر و پرسشگرتر از سرگيجه 
و پدرخوانده هاســت كه مدت ها بعد از 
تماشايش رد سؤاالت و معماهايش در ذهن مي ماند. از سوي 
ديگر روي موضوعات مهم تر و جاودانه تري هم تمركز دارد. 

دغدغه هاي فرهنگي
سينما و تاريخ هيچ گاه رابطه چندان خوبي نداشته اند. امروز 
امكان اين را داريم كه فيلم هاي كالسيك بيشتري را ببينيم. 
نقش ويدئو و نمايش هاي خانگي بســيار پررنگ تر شده 
است. نسخه ترميم شده بسياري از آثار كالسيك در قالب 
محصوالت ويدئويي ارائه مي شــوند. تلويزيون ماهواره اي 
تي سي  ام )ترنر كالســيك موويز( به تازگي نسخه كامل 
و چهارســاعته اي از »Miss Mend« )1926 اثر بوريس 
بارنت و فيودور اوتســپ( را در قالب يك نسخه درخشان 
روي آنتن برد. چند ماه پيش هم در سان فرانسيسكو نسخه 
مفصل تر و جديدي از فيلم صامت متروپليس )كالنشهر( 

محصول 1927با موسيقي زنده اي از گروه موسيقي اركستر 
الوي پخش شد كه بيشــتر به يك كنسرت راك شباهت 
داشت. با اينكه آن فيلم عجيب و درهم و برهم بود اما شور 
تازه اي براي تماشــاي دوباره كارهاي كالسيك به پا كرد. 
از سويي ديگر پيشكسوتاني كه در سال هاي اخير سينما 
تدريس مي كنند يا سعي مي كنند درباره آن بنويسند، به 
بي تفاوتي نسل جوان نسبت به كالسيك هاي برتر واقفند. 
برخي از جوانان سينمادوست كالسيك ها را مقدمه اي براي 
ظهور و شكل گيري سينما مي دانند و تصور مي كنند كه اين 
مديوم با جنگ ستارگان و آرواره ها آغاز شده است. همين 
اواخر در يكي از كالج هاي خوب آمريكا با دانشجوي جواني 
روبه رو شدم كه رشته فيلم مي خواند. در اين زمينه اطالعات 
خوب و بااليي داشت اما وقتي در جريان صحبتمان به گري 
كوپر اشاره كردم، همينطور نگاهم كرد. نه تنها فيلمي از او 
نديده بود، حتي نام اين هنرپيشه صاحب دو اسكار را هم 
نشنيده بود. بخشي از نگراني من از اينكه برخي از ما هنوز به 
همشهري كين در قالب نسخه پارمونتي اش رأي مي دهيم، 
اين است كه نســل جوان ديگر آن را نبينند و تماشايش 
متوقف شود. داليل زيادي هم براي آن وجود دارد؛ سياه و 
سفيد بودنش و اينكه بيشتر به زمانه خودش تعلق دارد، زياد 
براي مخاطبين امروزي قابل هضم نيست. به عنوان مثال 
شايد »قصر كين« به عنوان مؤسسه مطبوعاتي براي چاپ 
روزنامه امروز مفهومي نداشته باشــد يا هيچ يك از افراد و 

شخصيت هاي فيلم برايشان آشنا نباشند...
به نظرم در حوزه ادبيات كه وارد مي شــويم نويسندگان 
معموال به نظرسنجي عمومي درباره بهترين رمان يا شعري 
كه تاكنون نوشته شده تن نمي دهند. آيا شما چنين رقابتي 
را سراغ داريد؟ كتابخوان كيندل، آثار رمان نويسي چون 
الرنس استرن را همانقدر بدون حساسيت منتشر مي كند 
كه اشعار كولم توبين را و اثري هم از حاشيه هاي سينما در 
آن نيست. در آكادمي هاي ادبيات جاي تعجب نيست كه 
ذهن دانشــجويان جوان و با استعداد 3سال روي كارهاي 
توماس ميلدتون )نمايشنامه نويس دوره جاكوبين( يا فورد 
مادوكس فورد )از پيشگامان ادبيات نوگرا( متمركز باشد. اما 
در سينما چنين خبرهايي نيست. در موردي نادر 12سال 
طول كشيده تا گروهي از سينماشناسان درباره كرتيس 

برنهارت يك كتاب بنويسند.
احســاس گرايي كامال تغيير كــرده و اين گــذار از آن به 
قدري طبيعي اتفــاق افتاده كه آكادمي هــم ديگر آن را 
توصيه نمي كند... هستند كساني كه از نظرسنجي 1958 
بروكســل با تعبير نخستين مرگ ســينما ياد كردند- نه 
فقط مرگ مغوالن و ســتاره ها )به عنــوان مثال دوميل و 
گري كوپر، كالرك گيبل و مك سنت(، نه با رويزيونيسم 
)تجديدنظرطلبي( ســتايش شــده موج نو و بازگشت به 
ژانرهاي آمريكايي با اعمال تغييرات كوچك در آنها، بلكه 
با خروج از فيلم هاي پريشان هاليوود كه مي گويند »ديگر 
اين حقه هاي ســينما را جدي نگيريد...« فيلم هايي چون 
نوآر كالسيك نشــاني از شر )1958(، وســترن ريو براوو 
)1959(، كمدي موزيكال بعضي ها داغشــو دوست دارند 
)1959( و درام جنايي تشريح يك قتل )1959( و رواني 
)1960( در ژانر وحشت كه با نوعي تمسخر پست مدرن به 
آن نگاه قديمي ساخته شدند. همشهري كين اما در مسير 
جريان اصلي هاليوود و با حمايت رســانه هاي آن ساخته 
نشد. اين اثر يك فيلم عمدا هنري از يك فيلمساز 25ساله 
بود كه آگاهانه و عامدانه از قوانين و استانداردهاي هاليوود 

ســرپيچي كرده بود و به خوبي توضيح مي داد كه چرا اين 
كارخانه فيلمسازي )هاليوود( به اندازه نيويورك اينكوايرر، 
براي تفكر انتقادي و پيشرفت مضر است... ولز يك فيلمساز 
انقالبي و خود ويرانگر بود و سبك و تفكر و منش سينمايي 
او مورد اقتباس بســياري از كساني شــد كه دغدغه هاي 
فرهنگي داشتند و هاليوود را يك مكان فاسد پروهم و فريب 
مي دانستند؛ كارخانه اي كه محصوالتش آثاري چون طلوع 
)1927(، كمدي اسكروبال پرورش بيبي )1938( و كمدي 

رمانتيك فروشگاه كنار خيابان )1940( بوده اند...
يادم مي آيد در يكي از آخرين مصاحبه هايي كه با اورسن ولز 
انجام شده بود، از اينكه همشهري كين آنطور كه بايد ديده 
و فهميده نشده، گاليه داشت. من هم آن موقع و هم االن 
با اين نظر او كامال موافق بودم. اما هميشه بهترين كانديد 
تنها گزينه براي انتخاب نيســت. من نه شما را به وسواس 
در مطالعه روي اورســن ولز و آثارش ترغيب مي كنم و نه 
چيزي غيــراز موفقيت او را پيش بينــي مي كنم. او كامال 
حق داشــت كه فكر مي كرد مهم است. و اگر گاهي به نظر 
خودشيفته به نظر مي رسيد، چندان هم بيراه نبوده. با نگاهي 
به كارنامه هنري اش در فيلمسازي، نويسندگي، بازيگري، 
صداپيشگي، تئاتر و راديو و مي توان او را در هر يك از اين 

رشته ها پيشرو و پيشگام دانست.
شايد به نظرتان رأي ندادن دوباره به همشهري كين يك 
جور ژست هنري بشــد. حق با شماست. اما نظرسنجي و 
معيارهاي آن در هاله اي از ابهام است. درحالي كه واقعيت 
تاريخ فيلــم واقعي و روزمره اســت. نزديك محل زندگي 
من ســينماي كليي است كه مدتي اســت تعطيل شده. 
روزهايي بود كه اين ســينما نگين ســان فرانسيسكو و 
پاتوق هنردوســتان بــود. البته هيچ وقت پــرده نمايش 
درخشان و فوق العاده اي نداشــت. اما سؤال اينجاست كه 
ديگر اين تجهيزات ســينمايي براي چند نفر مهم است؟ 
مردم بيشــتر ترجيح مي دهند كه فيلم ها را در سينماي 
خانگي درحالي كه روي كاناپه لم داده اند، تماشــا كنند. 
خانه براي همه ما محل آرامش است اما روزگاري بود كه 
يك فيلم ســينمايي جمعيتي را به ســينما مي كشاند و 
شور و احساس و هيجان، شــادي و تألم و ترس ميان آنها 
موج مي زد. نخستين باري كه در ســال 1955 خواستم 
همشهري كين را در سينما ببينم، اشتياق زيادي داشتم. 
با آنچه درباره آن شنيده و خوانده بودم )به خاطر جذابيت 
شريرانه اورسن در مرد سوم( سعي كردم با عجله خودم را به 
نخستين نمايش آن برسانم. فكر مي كردم براي تهيه بليت 
بايد پشت يك صف طوالني بايستم اما وقتي رسيدم ديدم 
فقط خودم بودم و خودم. و تنها به تماشاي اين فيلم نشستم. 
اما تماشاي نسخه كامل و اصلي آن سرمستم مي كرد. و براي 
مدتي شايد حتي دهه ها، فكر مي كردم كه پيام فيلم را آن 
روز دريافته ام. اما وقتي حاال به گذشته نگاه مي كنم مطمئن 
نيستم كه درس واقعي آن پوچي سينما و شكوه و جاللي كه 

آن بعد از ظهر به نظرم آمد، بوده باشد...
بنابراين خودتان را بــراي رأي دادن آمــاده كنيد. روي 
اين موضــوع فكر و مطالعــه كنيد و برخــي از فيلم هاي 
قديمي كه نام بردم را ببينيــد. نگاهي به كارنامه حرفه اي 
و بازي هاي گري كوپر بيندازيد. همشهري كين و نسخه 
ترميم شده خانواده باشكوه امبرسون را از دست ندهيد. قصه 
نظرسنجي را به عنوان ابزار تبليغي يك مؤسسه مطبوعاتي 
كنار بگذاريد. اما به پيام آن فكر كنيد و JukeGirl را هم 

ازدست ندهيد.

نشاني از نبوغ 
 نخستين بار »همشهري كين« را در جشنواره دهم فجر ديدم. 
در بخش گنجينه هاي فيلمخانه اي و به همراه چند فيلم مهم 
ديگر تاريخ سينما و در سينماي خلوت و دنج كانون. بر عكس 
»دليجان« و »چه سرسبز بود دره من« از ساخته هاي جان فورد، شيفته اش نشدم. سكانس هايي 
از فيلم برايم جذاب و تماشايي بود ولي نه آنقدري كه از بهترين فيلم تاريخ سينما توقع داشتم. 
سال ها گذشت و در فواصل زماني مختلف باز هم فيلم ولز را ديدم و در هر ديدار يا نكته اي و ظرافتي 
در آن به چشم ام آمد كه قبالً متوجهش نشده بودم يا جاه طلبي سازنده اش در ساختار بصري و 
شيوه روايت برايم خيره كننده بود و يا قدرت تاويل پذيري فيلم كه انگار با رندي و مهارت فراوان 
ساخته شده بود كه بشود به شكل هاي مختلف و متفاوت تفسير و تحليلش كرد. همشهري كين 
از سر تصادف و بخت و اقبال نيم قرن در صدر فهرست منتقدان قرار نگرفت. در سال هاي اخير و 
در آخرين رأي گيري مجله سايت اند ساوند فيلم جايگاهش را به »سرگيجه« هيچكاك واگذار 
كرد و از رتبه اول به رتبه دوم آمد ولي شهرتش را به  عنوان بهترين فيلم تاريخ سينما همچنان 
حفظ كرد. شايد به اين خاطر كه 50 سال آن باال حضور داشت. در همه اين سال ها بارها با اين 
پرسش مواجه شدم كه چرا همشهري كين بهترين فيلم تاريخ سينماست. سرگيجه هم كه 
جايش را گرفت اين پرسش همچنان پابرجا ماند. واضح است كه فيلم براي تماشاگر عادي و 
متعارف خيلي جذاب نيست. فراموش نكنيم كه فيلم در اكران عمومي شكست خورد و تبعات 
اين شكست هيچ وقت دامن اورسن ولز را رها نكرد.  فيلم با گذشت 80 سال از زمان ساختش 
احتماال مالل آور تر از زمان توليدش به نظر مي رسد ولي در عوض امتيازهايش هم همچنان حفظ 
شده است  . بعد از گذشت هشت دهه بحث و نظر و تفسير درباره مفهوم »رز باد« همچنان ادامه 
دارد و در پاسخ به آن سؤال هميشگي هم بايد گفت همشهري كين فيلم منتقدپسندي است. 
در ساختار روايي، ميزانسن ها و طرح هوشمندانه پرسش ها در مورد شخصيت اصلي )كين( 
هوشمندانه عمل مي كند و كامال با خودآگاهي روشنفكرانه ساخته شده است. همشهري كين 
نمونه كالسيك فيلم هنري است و برخالف انبوهي از فيلم هاي ديگري كه درست يا غلط به 
سينماي هنري منسوب مي شوند، به شهادت تاريخ، نه اصالتش زير سؤال رفته و نه تاريخ مصرف 
دارد. به عنوان فيلمي كه به تحليل بسيار راه مي دهد  ، طبيعي است كه مورد توجه منتقدان و 
نويسندگان سينمايي و استادان و مفسران سينما باشد .در فيلم نشانه هاي نبوغ كامال مشهود 
است و البته با تمام امتيازها و ويژگي ها و خصايصش خيلي دوست داشتني نيست؛ مثل خود 

چارلز فاستر كين كه دوستان نزديكش هم در نهايت نمي توانستند دوستش داشته باشند .
 بعد از گذشت سال هاي طوالني فيلم همچنان ساختمان شكوهمندش را حفظ كرده است؛ 
احتماال بيشتر و بهتر از هر فيلم ديگري در آن دوران. داليل اهميت و اعتبار همچنان سرجايش 
باقي است. به قول منتقدي كه نامش در خاطرم نمانده ولي تعبيرش در هر بار ديدن فيلم در 
ذهنم تكرار مي شود همشهري كين محصول نبوغي مهيب است؛ مي شود دوستش نداشت 

ولي نمي شود انكارش كرد.

يادداشت يك

ناهيد پيشور
مترجم و روزنامه نگار

هيجانی باشكوه 
  مارتين اسكورسيزي

ولز همچون جادوگري جوان مسحور جادوي خود شده بود. در واقع 
انقالبي جنبه همشهري كين خودآگاهي اش بود. سبك، توجه را 
به خود جلب مي كرد. اين در تضاد با آرمان كالسيك، يعني دوربين 
نامرئي و برش هاي نامحسوس بود. ولز از همه تكنيك هاي روايي و 
تمهيدات فيلميك بهره مي گرفت؛ عمق ميدان، زواياي رو به باال و 
پايين دوربين، لنزهاي وايدانگل. »مي خواستم از دوربين سينما 
همچون ابزار شعر استفاده كنم.« و اشتياق ولز به اين رسانه تبديل به 
هيجاني با شكوه در خود اثر شد. ولز در دوران حرفه اي اش، امكانات 

خالقه اش را به شيوه هاي مختلف گسترش داد. مثال او براي نشان دادن جاه طلبي هاي سياسي كين، 
از فيلم هاي خبري ساختگي استفاده كرد. و براي آنكه به آن منظري مناسب ببخشد، رابرت وايز را در 
اختيار داشت تا فيلم را روي كف بتوني بكشد. اين فرصتي براي ولز بود تا ميل ويليام راندلف هرست 

به ديكتاتوري را نشان دهد. شما كين را مي ديديد كه همراه هيتلر براي عكاسان ژست مي گرفت.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

هر سال وقتي قسمت 
جديد پدرخوانده را 
مي بينم، انگار همان 

لذت هاي آشناي قبلي 
را دوباره تجربه مي كنم، 

درحالي كه با هر بار 
تماشاي كين دوباره 

درگير اتاق هاي تودرتو 
و فضاي وهم آلود و راز 
سربه مهر آن مي شوم. 

همشهري كين به مراتب 
هوشمندانه تر و 

پرسشگرتر از سرگيجه 
و پدرخوانده هاست كه 

مدت ها بعد از تماشايش 
رد سؤاالت و معماهايش 
در ذهن مي ماند. از سوي 

ديگر روي موضوعات 
مهم تر و جاودانه تري هم 

تمركز دارد
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شهاب مهدوي
روزنامه نگار

 در نمايش مجدد فيلم همشهري كين نمي توان جنبه هاي 
قابل ارزيابي اش را كه موقعيت ايجاب مي كند، ارزيابي نمود، 
فراموش كردن اين فيلم به عنوان اثري بزرگ به لحاظ اينكه 
آنچه در مورد اين اثر گفتني بوده، پيش از اين عنوان شده، به 
ظاهر كاري آسان است، اما به واقع غيرممكن است چون هر 
چه زمان مي گذرد جنبه هاي تازه تري از اعتبار اين اثر فاش 
مي شود، بدين ترتيب هر روز اين گمان بيشتر به يقين نزديك 
مي شود كه همشهري كين هنوز هم از زمان خود پيشرفته تر 
است و هنوز هم مي توان به عنوان كيفرخواست فيلمسازي 
معاصر از يك سو و اثبات صفات برجسته كالسيك هنري 
آن از جهت ديگر، مورد توجه قرار گيــرد. اين فيلم جدا از 
تظاهرات عاطفي اش، مقامي ارجمند تر از گذشــته يافته، 
گذشــته اي كه همواره در هجوم حمالت بوالهوســانه و 

بي ثبات بوده است.
بيشتر حمالت و دشمني هايي كه عليه اين فيلم به سال هاي 
1940 و 1941 بــه عمل آمد، متوجــه خالق جوان فيلم، 
اورسن ولز بود، كســي كه اكثر مخالفينش پس از سال ها، 
آرام شده و مايل نيستند در اطراف همشهري كين صحبت 
كنند و در مقابل اين گروه، دسته اي ديگر سرسختانه، بعد از 
گذشت سال ها همچنان او را تحسين مي كنند و در اين حال 
اورسن ولز هنوز هم بسياري از جنبه هاي معتبر و اساسي 

نبوغ خودش را به طور مبهمي حفظ كرده است.
همشهري كين، عده زيادي را در حدي نه چندان شخصي، 
در آتمســفر سياسي عجيب ســال 1941 دربر مي گيرد؛ 
سالي كه تبليغات عمومي سبب پيدايش گروهي آزاديخواه 
گشت و منتهي به حمالت سياسي وحشيانه اي نسبت به 
ويليام راندلف هرست گرديد كه يكي از مهم ترين دشمنان 
روش تجاري نو در آمريكا محســوب مي شــدند و در اين 
سنگر فيلم هايي مثل »خوشه هاي خشــم« و »ديكتاتور 
بزرگ« از قبل جاي گرفته بودند. در اين زمان اورســن ولز 
اجراي جديدي از نمايشنامه »ژوليس سزار« با تغييراتي 
ضدفاشيســتي در نيويورك روي پرده آورده بود تحريم و 
بايكوت »اورسن ولز« و »همشــهري كين« از جانب كليه 
سازمان هاي انتشــاراتي و تبليغاتي »هرست« عملي شده 
بود و بدين ترتيب اين ظن بيشــتر قوت گرفت كه كودك 

دست چپي و پيرمرد دست راستي مقابل هم ايستاده اند.
در حالي كه چارلز فاســتر كين با هر ضابطه و هر مفهومي 
قابل تطبيق با شخصيت ويليام راندلف هرست نبود چرا كه 
اورسن ولز و هرما.جي منكه ويتس صرفاً  با استفاده از شرح 
حال و خصوصيات عده اي كه واقعاً اشتهار خوبي نداشتند 
طرح فيلمنامه اي بغرنج و پيچيده را ريخته و بدون سبب 
جنبه مرموزي از جهات رواني بدان بخشيدند، پس از آنچه 
در مورد شخصيت ولز و تفسيري از فقدان ايدئولوژي شده 
است، همشهري كين را از نظر يك اثر هنري مورد بررسي 
قرار دهيم، چنانچه فيلم را آنچنان كه عده اي از مفسرين 
اعتقاد دارند، بررسي مي كنيم، سه مورد را مي توان درباره 

همشهري كين عنوان كرد:
1- ســاختمان داســتاني فيلم كه بدون دليل پيچيده و 

بغرنج است.
2-تكنيك متمايز فيلم كه از بســياري جهات جلب توجه 

مي كند.
3- محتواي روشنفكرانه اثر كه سطحي است.

با وجود پذيرش كامل اين جهات، معهذا ذره اي از عظمت اين 
فيلم كم نمي شود، در وهله اول هر سه اين نظرات با اعتبارند. 
داســتان فيلم به طور متناوب در حال و گذشته رفت وآمد 
دارد تا به پايان مي رسد، تكنيك فيلم چشم و گوش را خيره 
مي كند و در اين بين عقيده قابل توجه و با ارزشــي به طور 
صريح و به وضوح جلوه نمي كند، بررســي دقيق تر از فيلم 
نمايشگر استحكام محتوا و تكنيك آن است، مفاهيم اين 
ثبات و اســتحكام از نظر هرگونه آناليز در مورد اينكه فيلم 

همشهري كين واقعا چه نكاتي را دربردارد، قطعي است.
اين فيلم در پيچ و خم جنبه هاي هنري اش دو تم مشخص 

را دربرمي گيرد:
1- بي ارزش ساختن چهره ها و شخصيت هايي كه به داليلي 

ارزش هاي اجتماعي به خود مي گيرند.
2- ضربه خرد كننده اي به ماديگري. آميزه اين دو به تصوير 
كنايه آميز و تلخ يك داستان موفقيت آميز آمريكايي كه به 
دلتنگي براي گذشــته، تنهايي و مرگ مي انجامد، منتهي 

مي گردد.
در تكميل و استحكام ساختمان فيلم همشهري كين، تم 

شخصي ولز در پرداختي ادبي و تم ماديگري در پرداختي 
بصري تاثير فراوان دارند. هر دو تم فيلم همشهري كين در 

جهت بناكردن داستاني اسرارآميز پيش مي رود: 
چارلز فاستر كين در سن 76ســالگي در كاخ باشكوه خود 
زانادو  مي ميرد. آخرين كلمه اي كه قبل از مرگش به زبان 
مي آورد: »رزباد«  )معني فارسي اين كلمه »غنچه گل سرخ« 
يا »دختر زيبا«( است، اين »رزباد« چيست؟ كيست؟... و اين 

راز فيلم همشهري كين است.
در اتاق نمايش يك كمپاني تهيه كننده فيلم  هاي خبري، 
گروهي از خبرنگاران متوجه مي شوند كه زندگي احتمالي 
چارلز فاســتركين ثروت زيادش، رويدادهاي سياســي و 
اجتماعي زندگي طوفان زايش شامل جوابي قانع كننده به 
كلمه مبهم »رزباد« نمي شود. خبرنگاري بر آن مي شود تا 

واقعيت را بيابد.
خبرنگار به كنجكاوي در اطراف زندگي چارلز فاستر كين 
مي پردازد و در اشخاص و اشــياي مظنون كه به نحوي در 
زندگي كين سهمي داشته اند دقيق مي شود، مدارك در سه 
مرحله در فيلم بررسي مي شوند، اما كلمه »رزباد« برخالف 
راه حل هاي مرموز سنتي، پاسخي است به زندگي يك مرد و 
نه مرگ او... چون مفاهيم نامحسوس زندگي درون راز مرگ 
به پايان مي رسد. پس كلمه »رزباد« راه حل نهايي نبوده، بلكه 
تنها، يك نشانه و انگيزه اي راهگشاست. »رزباد« وسيله اي 
مي شود تا اين خبرنگار )دوربين( عميقا به زندگي گذشته 
)چارلز فاستركين( نقب بزند، در چهار فصل فيلم همزمان به 
عقب و جلو كشانده شده و درهم آميخته مي شود، بهترين 
دوست كين ،مدير مالي او برنستين، همسر دومش سوزان 
الكســاند و مدير امور بازرگاني كين ليالند به وسيله چند 
رجعت به گذشته، به بيان ماجراي مشــابهي مي پردازند 
ولي هربار چند نظريه تازه در مورد ماجراي مورد گفت وگو 
مي بينيم و با همين شيوه رجعت به گذشته كه پنجمين 
فصل فيلم محســوب مي شــود فيلمي خبري از زندگي 
اجتماعي كين به نمايش درمي آيد كه براي نخســتين بار 
هويت چارلز فاستر كين را به نمايش مي گذارد. بين صحنه 
نخست فيلم كه مردي در يك قصر دورافتاده در حالي كه 
كلمه »رزباد« را بر زبان دارد مي ميرد و اين فيلم خبري هيچ 

تصويری جامع از زندگی آمريكايی
اندرو ساريس پاسخ می دهد: چرا »همشهري كين« فيلمی برای تمام فصول است؟

نمايش »همشهري كين« در كانون فيلم )زمستان 1352( و انتخاب دوباره فيلم ولز 
در نظرسنجي معروف سايت اند ساوند به عنوان بهترين فيلم تاريخ سينما بهانه اي 
براي توجه دوباره به اين اثر در مطبوعات دهه 50 شد. مثل اين مقاله ساريس كه در 
فروردين 1353 در »سينما 53« منتشر شد و البته نشريه سينما در سال هاي بعد 

هم به ولز و شاهكارش پرداخت. در مقاله اندرو ساريس كه به بهانه نمايش مجدد 
همشهري كين در آمريكا نوشته شده، نكاتي مطرح شده كه در سال هاي بعد توسط 
ديگر منتقدان به نوعي تكرار شد.  ابوالحسن علوي طباطبايي اين مقاله را ترجمه 

كرده كه در آن سال ها از مترجمان فعال نشريه »سينما« بود.

  من يك فكر قديمي داشتم؛ ايده اينكه يك چيز 
را چندبار تعريف كنيم و يك صحنه كامالً واحد را از 
نظر هاي كامال مجزا نشان دهيم؛ در اساس ايده اي 
كه بعدها در »راشامون« از آن استفاده شد. منكه 
ويتس از اين ايده خوشش آمد و ما در جست وجوي 
آدمي برآمديم كه داستان بايد راجع به او باشد . يك 
چهره معروف آمريكايي، نمي توانست سياستمدار 
باشد چون بايد بعداً از او اســم مي برديم . هاوارد 
هيوز، فكر اول ما بود ولي به سرعت به چهره هاي 

غول هاي مطبوعاتي رسيديم. ايده اوليه كم كم از 
آنچه در ابتدا بود كم رنگ تر شد. من مي خواستم 
كه هرگاه يكي از شــخصيت ها راجع به اين مرد 
صحبت مي كند، او آدم كامال متفاوتي به نظر برسد.
   تنها چيزي كه او داشت جز پولش، جذابيت 
رفتــاري اش بــود  . او يكــي از آن هيوالهــاي 
دوست داشــتني و گيرا بود كــه قادرند تا مدتي 
وفاداري افــراد را جلب كنند؛ بــدون اينكه چيز 
زيادي در ازاي آن بدهند. بدون شــك او عشق و 

محبت نثــار اطرافيانش نمي كرد. به ياد داشــته 
باشــيد كه او را يك بانكدار بزرگ كــرده بود. او 
از جذابيتش به آن شــيوه اي كه اين افراد اغلب 
به كار مي برند اســتفاده مي كرد. چارلي كين يك 

آدم خور بود.
  همشــهري كين، قصه جســت وجوي يك 
روزنامه نگار به نام تامپســون براي يافتن مفهوم 
آخرين كلمات كين هنگام مرگ اوست. او نتيجه 
مي گيرد كه آخرين كلمات يك انســان در حال 
مرگ بايد توضيحي بر زندگي اش باشد . او هرگز 
به مقصود كين پي نمي برد. اما بيننده مي فهمد. 
محققان، او را پيش 5نفــر مي برند؛ آدم هايي كه 
او را دوست داشــتند يا از جسارتش متنفر بودند. 
آنها پنج داستان متفاوت تعريف مي كنند كه همه 
جانبدارانه است، بنابراين حقيقت در مورد كين، 
مثل حقيقت در مورد هر انسان ديگر فقط از طريق 
جمع بندي همه آن چيزهايي كه درباره او گفته 

مي شود، قابل دستيابي است.
  به ما گفته مي شــود كه كيــن فقط مادرش، 
روزنامه اش، همســر دومش و خودش را دوست 
مي داشت. شايد همه اينها را دوست داشته و شايد 
هم نه. اين تماشاگر اســت كه بايد قضاوت كند. 
كين، خودخواه و فارغ از خود بود. آرمانگرا بود. الت 
بود. مردي بسيار بزرگ و انساني خيلي كوچك بود. 
بستگي دارد چه كسي درباره او حرف مي زند. هرگز 
با عينيت يك مولف در مورد او قضاوت نمي شود 
و حرف فيلم آن قدر ها كه مسئله را طرح مي كند، 

راه حلي براي مشكل نشان نمي دهد.
  من بهترين شــرايط را براي همشهري كين 
داشتم. هيچ كس سر صحنه نمي آمد. هيچ كس به 
راش ها نگاه نمي كرد. هيچ كس! شما فقط فيلم را 
مي ساختيد و همين. اگر من با آنها چنين شرطي 
نگذاشــته بودم، آنها با توجه به ماهيت فيلمنامه 
جلوي من را مي گرفتند. اما شرايط من آن موقع 
دلخواه بود و از آن زمان به بعد هم هيچ گاه برايم 
تكرار نشــد. خب، آن موفقيت هم ديگر نصيبم 
نشد. چيزي كه مرا ضايع كرد، لذت بردن از آن نوع 
آزادي اي است كه فقط يك بار در زندگي نصيبم 

شد و هيچ گاه ديگر قادر به تكرارش نشدم.

بعد از همشهري كين
10  انتخاب  از فيلم هاي اورسن ولز 

اورسن ولز بعد از شــروعي جنجالي و جاه طلبانه با »همشهري كين«، تقريبًا 
سراسر زندگي اش را با دخالت هاي استوديو، فيلم هاي ارزان قيمت، توليدات 
پردردسر و در مواردي ناتمام و تالش براي يافتن سرمايه گذار و پول جور كردن 
براي پروژه هايي كه كسي عالقه به سرمايه گذاري در آنها نشــان نمي داد گذراند. ولز نابغه اي مطرود بود؛ 
كارگرداني كه شكســت تجاري سرنوشت محتومي برايش محسوب مي شــد ؛ كارگرداني كه براي فراهم 
كردن ســرمايه فيلم هايش در فيلم هاي ديگران بازي مي كرد. اين نوشته مروري است بر چند فيلم اورسن 
ولز؛ فيلم هايي كه اغلبشان يا روي ميز تدوين قلع و قمع شدند يا وقفه هاي فراوان در مسير توليد و كمبود 
سرمايه، آنها را از فرم مطلوب خالقشان دور ساختند. با اين همه ولز در دهه هاي 40 و 50 فيلم هايي ساخت 
كه در آنها مي شد نشانه هايي از نبوغ را مشاهده كرد؛ فيلم هايي كه شايد از همشهري كين مشهور و محبوب 
ميان منتقدان هم آثار ارزشمند تري بودند ولي زير سايه درخشش رو به گسترش آن فيلم )كه هرچه زمان 
مي گذشت بيشتر موردتوجه قرار مي گرفت( كمتر ديده شدند. ولز به عنوان عنصر ناراحت و عاصي در هاليوود 
به سختي فيلم ساخت. در اروپا هم اوضاع خيلي به سامان نبود و از دهه 60ميالدي، فيلم هاي ولز به پروژه هايي 
به شدت شخصي و به شدت مغشوش و آشفته در مناسبات توليد تبديل شدند. خيلي از ايده هاي جاه طلبانه 
ولز يا روي كاغذ ماندند و يا در مرحله توليد ابتر شدند. با اين همه ميراث ولز با تمام فراز و نشيب هاي كارنامه اش 
قابل توجه است و ميان آثارش دست كم 2شاهكار )بانويي از شــانگهاي و نشاني از شر( به چشم مي خورد. 
نمايش »سوي ديگر باد« پس از سال هاي طوالني هم نشان داد پروژه هاي شخصي ولز از اصالتي برخوردارند 

كه بسياري از مدعيان سينماي هنري امروز آرزويش را دارند ولي عموما به آن دست نمي يابند.

بهترين امكانات، بدون كوچك ترين دخالت. »همشهري كين« در چنين شرايطي ساخته شد. در طول10 
هفته فيلمبرداري، )در برخي منابع به 15هفته فيلمبرداري اشاره شده است(هيچ كس سر صحنه نيامد 
كه به برداشت هاي مكرر كارگردان جوان، شيوه روايي، طوالني شدن فيلمبرداري و... ايرادي بگيرد . در 
روزهاي فيلمبرداري نشريه اي تيتر زد »هيس! نابغه دارد كار مي كند!« هاليوود نهايت احترام را به نابغه 
جوان گذاشت و بعد همه اينها را جبران كرد. تمام محدوديت ها و دخالت هاي سال هاي بعد تاوان اعتماد 
هاليوود به ولز 25ساله بود؛ توان ساخته شدن اثري كه بيش از نيم قرن بهترين فيلم تاريخ سينما شناخته 
مي شد و هنوز هم در قله قرار دارد. ولز در گفت وگوهايش هميشــه از امكانات عالي و پرهيز مديران 

استوديو از دخالت در توليد همشهري كين گفته است.

يك بار  براي هميشه
 همشهري كين به روايت اورسن ولز 

خانواده باشكوه آمبرسون 
  The mangnficent ambersons  
1942  

نمونه اي مثال زدني از تبحر اورســن ولز در كارگرداني نما- فصل هاي طوالني و فيلمي در تداوم تجربه 
همشــهري كين كه دخالت اســتوديو محصول نهايي را متفاوت از اثري كرد كه خالقش ساخته بود. 
45دقيقه از فيلم كوتاه و چند سكانس در غياب كارگردان دوباره فيلمبرداري شد. پايان فيلم هم تغيير 
كرد تا ولز خشمگين از اين همه دخالت استوديو شود. همه دســتاوردهاي همشهري كين در آزادي 
كامل مولف، بعد از شكســت تجاري فيلم از بين رفت و استوديو براي جلوگيري از شكستي ديگر وارد 
ميدان شد و در نهايت هم نه توانست جلوي ناكامي »خانواده باشكوه آمبرسون« را بگيرد و نه فيلم ولز 
را آنطور كه او ساخته بود نمايش داد . نزديك به 2دهه طول كشيد تا منتقدان تقريبا همزمان با كشف 
همشهري كين، به خانواده باشكوه آمبرســون هم توجه كنند. كوشش سبك گرايانه ولز در فيلمي كه 
خالقش آن را محصول خرابكاري استوديو مي ناميد آنقدر مورد توجه قرار گرفت كه تا سال ها نامش در 

فهرست بهترين هاي تاريخ سينما 
مي آمد و عــده اي از منتقدان آن را 
از همشهري كين هم اثري به مراتب 
غني تر مي دانستند. در گذر زمان اما 
از فيلم، جز غم غربــت و اندوه گذر 
زمانه و تمهيدات فني چشمگير در 
نماهاي طوالني بــه دقت طراحي 
شده، بيشتر كمبود شور و هيجاني 
كه همشهري كين به تمامي دارد به 
چشــم مي آيد. بازي جوزف كاتن و 
فيلمبرداري استنلي كورتز در يادها 

مي ماند.

بيگانه 
  The stranger   
1946

كوششي براي بازگرداندن اعتماد هاليوود به نابغه جوان و فاصله گرفتن از ايده هاي شخصي و حركت 
به سوي پسند روز و نشانه اي از عزم راسخ ولز براي ساختن فيلمي پرفروش و منطبق با فضاي روز )پايان 
جنگ جهاني دوم(، كه نتيجه اش فاصله گرفتن از نخبه گرايي همشهري كين و سبك بصري خانواده 
باشكوه آمبرسون بود . ولز از »بيگانه« رضايت نداشت و آن را كامال بي ربط به خودش مي دانست. از سام 
اسپيگل تهيه كننده هم گاليه داشت كه 2ســكانس مورد عالقه ولز را از فيلم بيرون آورد. منتقدان به 
سفارشي بودن فيلمنامه و فقدان امضاي ولز در فيلم اشاره كرده اند و آندره بازن بيگانه را تالشي هزل گونه 
در كارنامه ولز ناميد. با اين همه بيگانه فيلم روان و حتي جذابي است )قطعا روان تر و جذاب تر از خانواده 
باشكوه آمبرسون( كه كارگرداني ولز هم در خدمت دســتمايه و بدون خودآگاهي و جلوه گري است  . 

بيگانه شايد تنها باجي باشد كه ولز 
به هاليوود داد تا نشان دهد مي تواند 
در دل سيستم فيلم پرفروش بسازد؛ 
تجربه اي كه از آن رضايت نداشت؛ 
»بيگانه بدترين فيلم من است. هيچ 
نشــاني از من در فيلم نيست. اين 
فيلم را براي اين كارگرداني كردم تا 
نشان دهم من هم مي توانم مثل هر 
فيلمساز ديگري فيلم بسازم.« با اين 
همه منتقدان بعدهــا بازمايه هابي 
از فيلم كشــف كردند كه در مسير 
ايده هاي مولف و همسو با ديگر آثار 

ولز بودند.

اتللو
Othello
1952

بعد از كوشش جاه طلبانه ولز در اقتباس از شكســپير، در »مكبث«)1948( كه فقر امكانات و بودجه 
ناچيزش باعث شد اثري خامدستانه به نظر برسد، »اتللو« با انواع و اقسام مشكالت توليدش نشاني كامل از 
نبوغ آميخته به جنون ولز است. طبيعتاً اين اقتباس وفاداري از شكسپير نيست و بيشتر محصول مكاشفه 
ولز در متن نمايشنامه براي رسيدن به برداشتي شخصي اســت ؛ نمونه اي از آنچه منتقدان سينماي 
مولفش ناميدند و اينكه شخصيت كارگردان و جهانش حتي متن هاي كالسيك را هم تبديل به وسيله اي 
براي بازخواني و رسيدن به مايه هاي تكرار شونده مولف-فيلمساز مي كند. توليد فيلم 4سال طول كشيد. 
در ميانه هاي فيلمبرداري ولز ناچار شد در 4فيلم بازي كند )از جمله در »مرد سوم«( و حتي بخش هايي 

از اتللو را اينطور كه جوزف مك برايد روايت كرده، 
به طور دزدكي در دكورهــاي يكي از فيلم هايي كه 
بازيگرش بود )»رز ســياه« ساخته هنري هاتاوي( 
فيلمبرداري كرد. فيلم با مصيبت فراوان تمام شد و 
با تأخيري چند ساله روي پرده آمد. اقتباس غريب 
و متفاوت ولز از شكســپير و بازخواني اش از ماجرا، 
جان مايه و شخصيت ها )به خصوص شخصيت ياگو( 

بسيار فراتر از زمانه اش بود .

بانويی از شانگهای
The lady from Shanghai
1948

از بهترين هاي اورســن ولز و بهترين هاي هاليوود در اواخر دهه40؛ فيلمي عميقاً شخصي )كه رابطه 
ويران ولز با ريتا هيورث در آستانه متاركه تبديل به بخشي از »بانويي از شانگهاي« شده است( و به شدت 
سينمايي. تمايل ولز به كارگرداني خودنما و جلوه گرانه در بانويي از شانگهاي محمل مناسبي يافته و 
كامال منطبق با دستمايه اثر است. آنچه از آن به استادي و نبوغ ولز ياد مي شود را مي توان در سكانس 
معروف تاالر آيينه ها به عينه مشاهده كرد؛ اوج تلخ انديشي و نيهيليسم ولز و فاصله گرفتنش از جمع. 
بانويي از شانگهاي فيلم خوش ريتمي است كه با مجموعه اي از تضادها و رو دست زدن ها و خيانت ها مسير 

رو به تباهي را طــي مي كند . مطابق 
معمول فيلم براي اكــران عمومي با 
مجموعه اي از مشكالت و نگراني هاي 
هاليوود مواجه شد. در نهايت مديران 
كلمبيا فيلم را آنقدر ديــر و بد اكران 
كردنــد كه شكســت تجــاري اش 
گريزناپذير بود. بانويي از شــانگهاي 
در سال هاي بعد ديده شد و مورد توجه 

قرار گرفت .

80سالگی
همشهری كين

این شماره
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    اريك رد: هم »همشــهري كين« و هم شخصيت اصلي اش مانند پياز آن 
ضرب المثل معروف اند: اگر ادعاهايشان را )مثل اليه هاي پوست پياز( كنار بزنيد، 
چيزي به جا نمي ماند. كين فاقد اصول عقيدتي است و در نهايت، دلسوزي او به 
حال خود كه پوششي است بر شكستش، حاوي هيچ معناي دراماتيكي نيست. با 
وجود آن همه قدرت مادي، نقش او در طرح داستاني فيلم غيراساسي است زيرا 
وسيله اي است براي عيان شدن شخصيت هاي ديگر. تاچر، قيم سابق او، مي پرسد: 
»دلت مي خواست چكاره مي شدي؟« و ثروتمند جوان پاسخ مي دهد: »هرچه تو 
بدت بيايد.« كين خيال مي كند رسانه هاي گروهي در يد قدرت اوست، حال آنكه 

خود مخلوق آنهاست.
  مشكل آن است كه كين چيزي جز مجموعه اداهاي تئاتري اش نيست و اينكه 
بخواهيم او را صرفا قرباني رسانه هاي گروهي، يا تصوير هجوگونه ويليام رندولف 
هرست درنظر بگيريم، چيزي به جوهره ذاتي او افزوده نخواهد شد، زيرا خود فيلم 
شق ديگري براي تردستي او ارائه نمي كند. در مجموعه متنوع سبك هايش، نه تنها 
شبيه شخصيت كين بلكه همانند قصر كين -زانادو- با آن همه آثار هنري گوناگون 
است؛ همچنان كه زانادو نيز در انتظار سررسيدن دالل حراجي پس از مرگ كين، 
همانند اغتشاش يك استوديوي فيلمسازي است. همشهري كين، فيلمي است 
كه خود كين ممكن بود بسازد و در واقع هم آن را ساخت، زيرا هم بازيگر نقش او 
و هم كارگردان فيلم، جنبه هاي يكي از شگفت ترين داستان هاي سينما هستند: 

نقاب اجتماعي شومن حرفه اي و شعبده باز آماتوري به نام ارسن ولز.
  با اين همه، فيلم به عنوان ديدگاه فردي خود پسند نسبت به خودش، چندان 
هم متقاعد كننده نيست. هنگامي كه ولز در مقام اســتاد تمهيدها و فضاهاي 
سينمايي ظاهر مي شود، فيلم بس زيبا و گيراست و آنگاه كه تجسم شور و احساس 
مي شود-كين سرگشته در سرســراي آينه ها- گيرايي كمتري دارد. هرگاه كه 
ولز وارد قلمرو احساسات مي شــود، زبانش لكنت پيدا مي كند؛ مانند بسياري 
خودپســندان، نمي تواند تراژدي يك فرد خودپسند را دريابد؛ مثال اينكه مردم 
را چيزهايي مي پندارد كه بايســتي از آنها بهره برداري كرد و نمي تواند جز اين 
بينديشد. و اين ناتواني هر آن معنايي را كه طرح داستاني فيلم به خود بگيرد تنزل 
مي دهد. گزارشگري كه مي كوشد انگيزه اصلي زندگي كين را كشف كند، مجبور 
مي شود اذعان كند جست وجويش بي ثمر است و حتي اگر فرض كنيم كه آخرين 
كلمه مشهور كين، »رزباد«)غنچه سرخ( - كه گزارشگر هرگز در نمي يابد، كلمه اي 
است حك شده بر سورتمه اي بچگانه- نماينده عشق ازلي ناديده گرفته شده اي 
است، باز نمي توان بر آن بود كه از دست رفتن چنين عشقي معنا و مفهوم چندان 
عميقي براي شــاهزاده اي چنين فرو رفته در الك داشته باشد. همشهري كين 
پر از اشتياق شورمندانه نسبت به دوران كودكي اي است كه در واقع مورد تنفر 
بوده است )و اينجاست دلســوزي كين به حال خود( و آكنده از پيشگويي ها و 
طرح ريزي هاي شكوهمندانه براي آينده اي است كه ذاتا قابل پيش بيني نيست. 
اما آنجا كه حقيقتي را لمس مي كند، همانا هنگامي است كه اذعان مي كند آرزوي 
كين به دست يافتن به موقعيتي خداگونه همواره بايد به نتيجه اي ناگوار بينجامد.

هر روز اين گمان بيشتر به يقين نزديك مي شود كه همشهري كين هنوز هم از زمان خود 
پيشرفته تر است و هنوز هم مي تواند به عنوان كيفرخواست فيلمسازي معاصر از يك سو 

و اثبات صفات برجسته كالسيك هنري آن از جهت ديگر، مورد توجه قرار گيرد

شومنحرفهاي
شعبدهبازآماتور

رابطه اي وجود ندارد. و اين لحظه تكان دهنده فيلم همشــهري 
كين است چرا كه راز اين كلمه جنبه انحرافي دارد و كين را در دو 
چهره متفاوت نشان مي دهد. بعد از نمايش فيلم خبري مرگ كين 
رابطه بين آدم هاي قصه به نحوي دقيق از طريق فصل هاي مربوط 
به خبرنگار گسترده مي شود و شخصيت پوشيده در راز كين، به 
شيوه اي كامال حرفه اي در معمايي چيني شكل، كه قطعه گمشده 
و افســون كننده آن همان »رزباد« است، گذشــته و حال درهم 
آميخته مي شود و كلمه »رزباد« در آخرين صحنه داستان در غياب 

خبرنگار فاش مي شود.
اهميت اين فيلم خبري از زندگينامه عمومي چارلز فاستر كين 

مهم تر جلوه  مي كند. 
در جايي ديگر از طريق فيلــم خبري با آقاي تاچــر، مدير امور 
مالي و قيم كين آشــنا مي شــويم. مردي كه خاطراتش اولين 
مرحله بازگشت به گذشته را در زندگي كين نشان داده و ضمنا 
اولين مدرك اساســي »رزباد« محسوب مي شــود كه نمايشگر 
شكل گيري هاي ســخت او به صورت يك چهره اجتماعي بوده و 
كيفيت غيرسياســي فيلم را برمال مي كند، در حالي كه تاچر در 
كميته اي مي گويد كه كين يك كمونيست است و سخنگويي در 
»يونيون اسكوئرز«، او را يك فاشست مي خواند و در همين حال 
كين پير را مي بينيم ك به مردم مي گويد او هميشه يك آمريكايي 

بوده و خواهد بود.
اين اولين نشانه اي اســت كه كين گرفتار هيچ علتي جز شخص 
خودش نيست. فيلم خبري به تدريج محو شده و نماي اتاق نمايش 
فيلم در فضايي تاريك جانشين آن مي شود. و در اين حال صداهاي 
مختلفي در آن اتاق نيمه تاريك به گوش مي رسد و از همانجاست 

كه داستان رازآميز همشهري كين آغاز مي شود:
گروهي از روزنامه نگاران و مخبريــن در مورد فيلم خبري اي كه 
نمايش داده شده گفت وگو مي كنند. و يكي از آنها در كشف اسرار 
»رزباد« مي كوشــد. گفت وگوي نيمه عاميانه اي كه در اين مورد 

شروع شده از هر سو مورد تاييد قرار مي گيرد.
خبرنگار جست وجوي خود را آغاز مي كند. و با اين ترتيب فصل 
بزرگ فيلم همشــهري كين آغاز مي شــود و خبرنگار به موزه 
غاري شكل، كلوب شبانه اي تيره رنگ، دفتري با تزئينات قديمي، 
يك بيمارستان و باالخره خانه مسكوني غم انگيز چارلز فاستر كين 

واردمي شود. 
دنياي اين خبرنگار رسمي و اداري است كه كليد راهگشاي زندگي 
و دوران گذشته چارلز فاستر كين محسوب مي شود. ششمين و 
آخرين فالش بك )بازگشت به گذشــته( اين فيلم مدرك نهايي 
را براي يافتن راز »رزباد« نشــان مي دهد و خواسته خبرنگار را 
به سرانجامي ناموفق رهنمون مي سازد. نكته اي كه جالب توجه 
مي نمايد اين است كه سه مدرك مربوط به »رزباد« زماني ظاهر 
مي شود كه كين را در وضعيتي ناهموار نشان مي دهد، ابتدا صحنه 
مرموز مرگ كين در ابتداي فيلم و بعد خاطرات غيردوستانه مدير 
امور مالي و قيم او را مي بينيم و باالخره دورنماي پايان فيلم كه با 
برگشتي به گذشته آغاز شده است، پيشخدمت ايرادگير و عيب جو 
را مشاهده مي كنيم. با بيان اين آشنايي هاي صميمانه هيچ مدركي 
را به عنوان حقيقت سمبليك زندگي او نمي توان نشان كرد. و اين 
تاييد نهايي در تنهايي روحي كين است و براساس اين تنهايي است 

كه ساختمان رازآميز فيلم بنا شده است.
اسرار كلمه »رزباد« به شيوه اي خاطره انگيز فاش مي شود. خبرنگار 
و دوستان او قصر كين را ترك كرده اند. همانطور كه پيشخدمت 
عيب جو نمايشي از آتش زدن خرده ريزها و آشغال هاي او در درون 
كوره ترتيب داده است كارگري با شــتاب سورتمه اي كوچك را 
برداشته و به ميان شــعله ها مي افكند. دوربين به سطح سورتمه 
نزديك شــده و كلمه »رزباد« همچنان كه حــروف آن در ميان 
شعله ها ذوب مي شــوند به چشم مي خورد. تماشــاگر باالخره 

درمي يابد كه هيچكس به راز كلمه »رزباد« پي نبرده است.
به اين راه حل به عنوان حقه اي زيركانه  كه پايان بي ارزشي را در خود 
نگه داشته است بارها حمله شده است. معهذا فيلم بدون اين راه حل 
خاص چيزي جز يك معماي مهره گمشده درهم ريخته نخواهد 
بود و سورتمه اي كه در آتش قرار گرفته است نه تنها جنبه نشانه و 
سمبل دارد بلكه نوعي آشكارسازي سمبليك است. هيچكدام از 
شخصيت هاي داستان، نظير خبرنگار، پيشخدمت، كارگر، دوستان 
او، دشمنان و آشنايان هرگز به راز »رزباد« پي نمي برند. زيرا اين 

كلمه در ميان آشغال هاي مايملك و دارايي كين گمشده است.
تراژدي كين را بايد در عدم توانايي او در تجربه هاي احساســي و 
روابط انساني جست وجو كرد. چارلز فاستر كين گنجينه باارزشي 
از سراسر جهان گرده آورده اســت ولي آخرين افكار و تصورات 
او نشانگر سورتمه اي اســت كه در كودكي پيش از آنكه ثروتمند 
شود استفاده مي كرده اســت. در جايي به مدير امور مالي و قيم 
خود مي گويد كه اگر چنين ثروتمند نبود مي توانست مرد بزرگي 
باشد. كلمه »رزباد« به عنوان نقطه مركزي اين دلتنگي گذشته 
به خاطر نقطه ديگري در زندگي او مورد توجه قرار مي گيرد. نظر 
كين از زندگي خودش با اعتقادي به سرنوشت و تقدير همراه است 
و اين تصوير را مي توان در تمام صحنه هــاي فيلم به طور مداوم 

مشاهده كرد.
تم روشــنفكرانه و در عين حال ســطحي فيلم همشهري كين 

را مي توان در روحيه شــخص كين دنبال نمود. حتي وقتي او را 
مي بينيم كه به عنوان روزنامه نويســي پرشــور و مبارز به خاطر 
طبقه فقير جامعه مبارزه مي كند، شيوه خودپرستي و بت نمايي او 
كليه فعاليت هايش را منفي جلوه داده و كنايات زيركانه اش بيش 
از آنكه جنبه مبارزه طلبي داشته باشد جنبه خودنمايي داشته، 
بهترين دوستش كه شايد در تمام ماجراها همراهش بود به مثابه 
وجدان پاك ماجرا به خبرنگار خاطرنشان مي سازد كه كين هرگز 
چيزي به كسي نبخشيده، شــايد گاهي انعام داده باشد و همسر 
دومش نيز گله دارد كه كين هرگز چيزي از وجودش را به او نداده 
و فقط هرچيز مادي را كه ممكن بود در مقابل سگي پرتاب كند 
به او داده است. مشاور تجاري كين و كسي كه در تمام طول مدت 
زندگي اش او را ســتوده خصوصيت ديگري از شخصيت كين را 
برمال مي كند و مي گويد او چيزي بيش از پول مي خواست. در هر 
مورد شخصيت كين در واژه هاي ماديگري توصيف شده است. او 
در جست وجوي عشق، وفاداري عاطفي و دست يافتن به صداقت 
و صفاي دوران كودكي خود )كه »رزباد« نشــانه آن است( يعني 
همه آن چيزهايي بود كه نمي توانست آنها را براي خود خريداري 
كند. بنابراين بي مناسبت نيست كه بگوييم داستان كين با مرگ 
او در عزلت شروع شد و با نابودي نشانه و سمبل زندگي اش يعني 

»رزباد« خاتمه يافت.
نماهايي كه تولند با فيلمبرداري درخشــان خود از كاراكترها به 
دســت مي دهد آنان را در زواياي مورب سايه روشن كه به واسطه 
محيط مصنوعي در حوزه شان ايجاد شده، نشان مي دهد. در اين 
فيلم هيچگونه نماي درشتي كه در آن صورت بازيگران از زمينه 
خود جدا شود به چشم نمي خورد. تكنيك ولز و تولند چنان است 
كه وقتي كاراكترها در امتداد اتاق بــه حركت درمي آيند گويي 
كف و ســقف اتاق نيز با آنها در حركت است. اين تكنيك نه تنها، 
به خودي خود توجه را جلب مي كند بلكه هم به خاطر غيرعادي 
بودن و هم اينكه آدم ها را در دايره هاي خالي از ارزش هاي انساني 

به مثابه شيئي تلقي كرده و آنها را تا حد وسايل و مبلمان محيط 
زندگي شان نزول مي دهد، حائز توجه است.

تدوين صدا با شــدت تمام در فصول رجعت به گذشــته به كار 
رفته و تداخل زمان را در دو صحنه مرتبط نشان مي دهد. يكي از 
آدم هاي قصه جمله اي را آغاز كرده و آن را در طول هفته ها، ماه ها 
يا سال هاي بعد در موقعيتي ديگر تكميل مي كند. گاهي يكي از 
كاراكترها جمله را آغاز كرده و ديگري آن را به شــيوه اي ديگر به 
پايان مي رساند. اين طرح منجر به فشردگي زمان و حذف دوران 
انتقالي آرامش مي شــود. تكنيك فيلم همشهري كين در تمام 

جهات برگردان و نمايشگر صفات غيرانساني قهرمان آن است.
يكي از موارد، بهره از پيوند تصوير و تدوين صداست كه قبال به طور 
كلي به آن توجه نشده بود و آن فرياد گوشخراش پرنده اي است 
كه در آخرين نمايي كه طي آن كين را مي بينم، به گوش مي رسد 
و بعد پس از يك فصل »رجعت به گذشته« و چند صحنه ديگر، 
كين را با همســر دومش در يك چادر در حال مشاجره مي يابيم 
درحالي كه اطراف آنها صدها نفر از دوستان خانوادگي شان گرد 
آمده اند و در اين موقعيت فرياد گوشخراشي با يك ريتم احساسي 
مزمن اين بحث و جدال را تشديد مي كند. و وقتي كه آن پرنده در 
حضور »كين« فرياد برمي آورد، صداي او با تاثيري كه در لحن كالم 
و نه زمان، يافته است محيط اطراف كين را بي ارزش و غيرانساني 
جلوه مي دهد: در دنياي نامتناسبي كه كين آفريده است خود را از 

بديهي ترين احساسات انساني نيز محروم كرده است.
فقدان خوي انســاني در كين را مي توان به خوبي در نقشــي كه 
اورسن ولز ايفا مي كند مالحظه كرد. وي با تسلط بازيگري خود 
محيط هاي مرئي زندگي كيــن را از كودكي تا پيري قابل لمس 
مي سازد. دنياي كين كه توسط بازيگران تئاتر »مركوري« احاطه 
شده، به ايفاي نقش بي نظير اورسن ولز خالصه مي شود. جوزف 
كاتن، اورت اســلون و دورتي كامينگور به نقش بهترين دوست، 
مشاور تجاري و همسر دومش ظاهر مي شوند و به ترتيب به عنوان 
بازگوكنندگان اصلي در حضور ولز داستان رابطه و تماسي شديد 
برقرار مي كنند. فواصلي كه در ميان بازيگري آنان ايجاد مي شود 
هر خط از ديالوگ  را با مفاهيم غيرقابل انتظار روبه رو مي كند. شيوه 
بيان فيلم به طور كلي تم ادبي اثر را در سطح جديدي از خودآگاهي 

ايرادپذير، قرار مي دهد.
كين در پايان زندگي اش با شكســتن مبل و اثاثيه اتاق خود در 
شرايطي كه زنش او را ترك كرده است عكس العمل نشان مي دهد. 
و در اينجا هم اعمال وحشيانه اش به سختي هرچه تمام تر به وسيله 
يك خودآگاهي دلسردكننده كنترل مي شود. پس از اين صحنه با 
ناراحتي اتاق را ترك كرده و از ميان آينه هاي بي پايان و انعكاس هاي 
تصوير خود مي گذرد و از »رزباد« ســخن مي گويد و اين آخرين 
نشانه هاي زندگي كسي اســت كه قرباني ماديگري جامعه خود 
شده است. فيلم همشهري كين تصوير جامعه از زندگي آمريكايي 
كه عناصر مادي آن به قيمت نيروهاي انساني تحريف شده است 
به دست مي دهد. كين نمونه تازه ثروتمند است كه در يادگارهاي 
مرده گذشته اش فرهنگي زنده را جست وجو مي كند. او در تالش 
نوميدانه اي كه جهت ارتقاي ارزش زندگي مادي خود انجام مي دهد 
به وسيله نيروي ثروتش كه تغييردهنده بنيادهاي اخالقي اعمالش 

است نابود می شود.

نشانی از شر
Touch of evil
1958

ولز در تمام سال هاي فعاليت هنري اش به ندرت توانست محصولي بسازد كه به اندازه »نشاني از شر« به شكلي 
خيره كننده تماشايي و جذاب باشد؛ اقتباسي از رمان پرفروش ويت مسترسن كه ولز مدعي بود هرگز آن را 
نخوانده و صرفا فيلمنامه مزخرفي كه مديران يونيورسال در اختيارش گذاشته اند را بازنويسي كرده است. با 
نشاني از شر، ولز پس از يك دهه دوري به هاليوود بازگشت و طعم توليد حرفه اي با امكانات عالي )تنها چيزي 
كه ولز هميشــه در مورد هاليوود ستايش اش مي كرد( را دوباره چشــيد. فيلم محصول تالقي درست نبوغ 
شخصي ولز و مناسبات توليدي هاليوودي است؛ امكاناتي كه به ولز مجال گرفتن نما-فصل طوالني افتتاحيه 
نشاني از شر را داد. با حضور ستارگاني كه ولز از اغلبشان در نقش هايي غيرمتعارف بهره گرفت. نشاني از شر 
فيلم غريبي براي انتهاي دهه50 بود. ساختار استادانه فيلم به بنايي باشكوه مي ماند كه بعد از گذشت بيش از 

نيم قرن هنوز تماشايي تر و غني تر از هر تريلر امروزي است. نشاني از شر شاهكار اورسن ولز است.

محاكمه
Le proces
1962

فيلمي بلند پروازانه و دشوار و اقتباسي كامال ولزي از رمان مشهور كافكا؛ از آن فيلم هايي كه ولز قطعا 
نمي توانست در هاليوود بسازد. »محاكمه« فيلم همگون و منسجم و پرنكته اي است كه نماهايش بيش 
از حد آغشته به خودآگاهي فيلمسازند و در نهايت فيلمي مالل آور و خسته كننده است. ولز محاكمه را 
تقريبا همانطور كه دوست داشت ساخت؛ با حداقل دخالت و نظارت ديگران بر فيلمبرداري و تدوين و 
با حضور حداكثري كارگردان در مقام مولف. شايد همين ها باعث شدند كه ولز بارها در مصاحبه هايش 

محاكمه را بهترين فيلم خود بنامد.

ت مثل تقلب
F for fake
1973

خرده روايت هايي كه با تم دروغ و تقلب كنار يكديگر قرار گرفته اند و قدري گيج كننده و مقداري آشفته و 
كمي گنگ به نظر رسيدنش همراه با تعمد مولف است كه انگار مي خواهد تماشاگرش را هم در اين بازي 
جعل و تقلب شريك سازد. »ت مثل تقلب« محصول دوراني است كه ساختن پروژه هاي بلند پروازانه 

و اغلب پرهزينه و دنبال كردن 
طرح هاي نيمه تمــام، با وجود 
ســماجت ولز عمال غيرممكن 
شده و بايد ســراغ پروژه هاي 
كوچك تــر و ارزان تــر و البته 
شــخصي تر رفت. همه آنها كه 
مقابل دوربيــن ت مثل تقلب 
حاضر شدند در نقش خودشان 
چيــزي را روايــت كردند كه 
مطلوب ولز بود؛ يكي از آخرين 
شعبده هاي استاد نقش باز كه 

مهجور هم ماند.

آقای آركادين 
Mr.arkadin
1955

يكي ديگر از تجربه هاي دشوار و ديوانه وار ولز كه ســال هاي زيادي صرف آماده سازي  اش شد و مطابق 
معمول اين توليد پرتنش و موضوع كمبود سرمايه بود كه در تركيب با نخبه گرايي و جاه طلبي ولز پروسه 
توليد را طوالني و فرســاينده كرد. فيلم با وجود ظاهر آشــفته اش به لحاظ تم ها و عناصر و نشانه هاي 
شخصي مولف همگون و هم راستا با جهان اورسن ولز است ؛ جهاني كه البته جاي خوبي براي زيستن 
نيست ولي مكان مناسبي است براي تبلور هنرمندانه سياهي و تباهي در چارچوب اخالقي مولف. فيلم 

به لحاظ ساختاري و شيوه روايت و دكوپاژ هنوز هم تازه و بديع است.

زنگ های نيمه شب
Chimes at midnight
1966

»زنگ هاي نيمه شب«)فالســتاف( محصول ذوق ورزي ولز با متن هاي شكسپير )ريچارد دوم، هنري 
چهارم، هنري پنجم و بيوه هاي خوشبخت وينزور( و كوششي است براي رسيدن به بياني شخصي.

فيلم با هزار و يك مصيبت و گرفتاري مالي و فني و طوالني شــدن زمان فيلمبرداري و جا زدن يكي از 
تهيه كنندگان ســاخته شد و 
از نظر مناســبات توليد شبيه 
بيشتر فيلم هايي است كه ولز 
در اروپا كارگرداني كرد. مطابق 
معمول فيلم پخش نامناسبي 
هم داشت و در آمريكا اصال از 
آن اســتقبالي نشد. زنگ هاي 
نيمه شــب اما هم بــه لحاظ 
ســاختار بصري و هــم اجرا و 
گفتارنويســي از بهترين هاي 
ولز است؛ فيلمي كه خود استاد 

هم دلبسته اش بود.

سوی ديگر باد 
 The other side of  
2018

فيلم ناتمام ولز در دهه70 كه سرمايه اصلي اش را هم ايراني ها تامين كردند و مهدي بوشهري يكي از 
سرمايه گذاران فيلم بود، بعد از نزديك به 5دهه، به همت پيتر باگدانوويچ كه از بازيگران »اين سوي باد« 
بود و گراي گواور تكميل شد . ماجراي ساخته شدن و توليد فيلم آنقدر داستان و حاشيه دارد كه مي شود 
براساس اش رماني مفصل نوشت  . در مورد خود فيلم هم كه بر اساس ساعت ها راش به جا مانده تدوين 

شده اين نكته را مي توان 
گفت كه دقيقا مشخص 
نيست و احتماال مشخص 
هــم نخواهــد شــد كه 
محصول نهايي چقدر به 
تصور مطلوب ولز نزديك 
است. اين سوي باد فيلمي 
پيچيــده و چنداليــه با 
بازي هــاي فوق العاده از 
جــان هيوســتون و ولز 

است.
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همشهری كين

این شماره

همشهري كين، هميشه غافلگير كننده است؛ ولز و منكه ويتس، رخداد نگاره اي احساسي 
خلق كرده اند كه فارغ از زمان است

همشهري كين هميشه تازه و گيرا به نظر مي آيد
آخرين كالم فراتر از يك فيلم

جوزف مك برايد:  همشــهري كين به روشني كوششي 
است براي كشف پيچيدگي هاي شخصيت يك مرد افسانه اي 
)اين كوشش و جست وجو همگام با تالش براي يافتن معناي 
كلمه رز باد پيش مي رود( اما در عمل اين كار نوعي تردستي 
هم هست كه در آن شخصيت را پشــت ارائه اي از يك اثر 
هنري و راز پنهان مي كند. در نهايت راز شــخصيت كين 
همانطوري سربســته مي ماند كه آن شيء كوچك درون 
گوي بلورين پر برفي كه وقتي در ابتداي فيلم از دنيا مي رود، 

از دستش رها مي شود و مي شكند.
 ولز سعي مي كرد »آخرين كالم« سينما را بسازد، بهترين 
تمهيد هاي فني و بهترين متخصصان هاليوود را غصب كند 
تا از خود يادبــودي جاودانه برجا نهد. در چشــم انداز اين 
جسارت جوانانه است كه همشــهري كين هميشه تازه و 

گيرا به نظر مي آيد.
 وقتي كين پير، گوي بلورين را در دست مي فشارد و واژه 
رزباد را زيرلب زمزمه مي كند، لحظه اي است كه سوزان )كه 
ولز را ياد مادرش انداخته است( او را ترك مي گويد؛ لحظه اي 
خيره كننده ولي اصال ناديدنــي. صحنه دوران كودكي را با 
آغاز ماجراي عشقي كين و سوزان به يكديگر پيوند مي دهد. 
وقتي مادر چارلز پشت ميز مي نشيند تا ورقه هاي مربوط به 
تحويل چارلز به تاچر را امضا كند، دوربين حركت بســيار 
كوچكي به راســت مي كند و در پس زمينــه تصوير، روي 
ميزي، گوي شيشه اي را نشان مي دهد. سال ها بعد، گوي 
بلورين بار ديگر و اين بار در آپارتمان سوزان، ميان خرت و 
پرت هاي  او روي ميزي ظاهر مي شود؛ بي منطقي جادويي 
استعاره اي شعرگونه اينجا حاكم است. وقتي سوزان قصر 

زانادو را ترك مي گويد، كين گوي بلورين را ميان اسباب و 
اثاثيه سوزان پيدا مي كند و اين گوي در بستر مرگ كين هم 
با اوست. آنچه به آخرين كلمه اي كه كين بر زبان مي آورد و 
تصوير لژ دوران كودكي اش اين همه اعتبار مي بخشد، همين 
زيربناي مشترك وضعيت هاي متفاوت است؛ وضعيت هايي 
كه به چيزي موهوم، دست نيافته و شايد حتي دست نيافتني 

منتهي شود.
 عنوان فيلم خود گوياي وضعيت پيچيده فيلم اســت. 
»همشهري بودن«، پيوند با جامعه بشري مؤثر، هدفي است 
كه كين بي نتيجه و مغرورانه بدان نظر دارد. او دو بار از واژه 
همشهري استفاده مي كند، در اين دو بار از يك سو ناب ترين 
انگيزه هاي اجتماعي مجال بروز مي يابند و از ســوي ديگر 
طعنه آميز ترين برخورد ها صورت مي گيرد: بار اول هنگامي 
كه »اعالميه اصول« خود را مي خواند - »قهرماني جنگجو 
و خستگي ناپذير براي دفاع از حقوقشان به عنوان شهروند 
و انسان در اختيارشــان خواهم نهاد«- و بار دوم هنگامي 
كه نطــق انتخاباتي اش را خطاب به»شــهر و متين و فاقد 

امتياز هاي خاصه« ايراد مي كند.
 همشهري، جلوه اي قهرمانانه و مؤثر به كين مي بخشد و 
اين نام )كه با حرفc به معناي قابيل است( جنبه تقديري 
و از پيش رقم خورده سرنوشــت او را بيــان مي دارد. تصور 
قهرمانانه ما از كين به عنوان شخصيتي كه به نحوي تراژيك 
كاستي هايي دارد و در گذر زمان به سوي سرنوشت محتوم 
خويش گام بر مي دارد، با توجه به اين نكته تعديل مي شود 
كه او بر رويدادهاي زندگي خود تسلطي همه جانبه نداشت 

و نيرويي آن رويدادها را بر او تحميل كرده است.

 راجر ايبرت: يكي از معجزات سينما اين اســت كه در سال 1۹41، 
كليدهاي استوديو و اختيار همه  چيز به كارگرداني كه نخستين كارش 
را آغاز كرده و يك نويسنده عاصي و الكلي و فيلمبرداري خالق و گروهي 
از بازيگران تئاتر و راديو نيويورك، واگذار شــد تا شاهكاري را بيافريند. 
همشهري كين از يك فيلم فراتر است؛ اين فيلم به مانند مجموعه اي از 
تمام درس هاي دوره سينماي ناطق است. همانطور كه »تولد يك ملت« 
)ديويد وارك گريفيث 1۹1۵( هرآنچه را در اوج دوره سينماي صامت 
فرا گرفته بود در كنار هم قرار داد و » اوديسه فضايي2001« )استنلي 

كوبريك 1۹۶8( كه راهنماي راهي به فراسوي روايت بود.
 همشهري كين، ساختاري دايره اي دارد كه در هر دوره زندگي قهرمان 
عميق تر مي شود. فيلم با مقدمه مرگ جان فاستر كين آغاز مي شود و 
خالصه اي از زندگي و زمانه او در اختيارمان قرار مي گيرد. اين مقدمه، با 
آن داستان بدفرجامش، نشانه موافقت ولز براي ساخت فيلم هاي خبري 
»گذر زمان« بود كه بعدها توسط غول رسانه اي ديگري به نام هنري لوس 
ساخته شد. آنها نقشه اي از گذرگاه زندگي كين فراهم كردند تا مادامي 
كه فيلمنامه در تكاپوست، با كنار هم قرار دادن خاطرات كساني كه او را 

مي شناختند، ما در جهت درست پيش برويم.
سردبير فيلم خبري كوتاه، در مورد كلمه غنچه رز كه كين هنگام مرگ 
به زبان آورده كنجكاو است. او از تامسون گزارشگر مي خواهد به دنبال 
معناي آن بگردد. نقش تامسون را ويليام الند بازي كرد كه چندان هم 
مورد استقبال قرار نگرفت؛ او باعث مي شود تمام فلش بك هاي فيلم شكل 
بگيرند اما چهره اش هيچ گاه ديده نمي شود. او در جريان فيلم از معشوقه 
الكلي كين، دوســت پير و عليل او، شــريك پولدار و شاهدان ديگرش 

سؤاالتي مي پرسد. بارها همشهري كين را تماشا كردم و هيچ گاه نتوانستم 
ترتيب قرار گيري صحنه ها را به خاطر بسپارم. هميشه به صحنه اي نگاه 
مي كنم و خود را با آنچه قرار اســت در ادامه اش بيايد سرگرم می كنم. 
اما آنها هميشــه غافلگير كننده اند: با رفت و برگشت هاي زماني ميان 
نگاه شاهدان متعدد، ولز و منكه ويتس، رخداد نگاره اي احساسي خلق 

كرده اند كه فارغ از زمان است.
 فيلم مملو از لحظات بصري قدرت نمايانه است؛ برج هاي زانادو، كين كه 
در يك نشست انتخاباتي در حال سخنراني است، در ورودي خانه معشوقه 
كين در عكس صفحه اول روزنامه رقيب، دوربين كه از پنجره سقفي به 
سمت سوزان غمگين در يك كلوپ شبانه حركت مي كند، تصاوير متعدد 
كين كه در آينه هاي موازي منعكس مي شــوند، پسر كه در پس زمينه 
مشغول برف بازي اســت، درحالي كه والدينش درباره آينده او تصميم 
مي گيرند، در نمايي بزرگ و در نخســتين حضور سوزان در صحنه كه 
بيني اش را مي گيرد و مي رود و در ادامه آن نما كين، درحالي كه چهره اش 

در سايه مخفي شده و با حالتي عبوس، آرام سوزان را تشويق مي كند.
همشهري كين مي داند كه سورتمه پاسخ ابهامات فيلم نيست. سورتمه 
توضيح مي دهد كه غنچه رز چيست اما نمي گويد چه معنايي دارد. فيلم 
نشان مي دهد كه چگونه بعد از مرگ، زندگي ما تنها در خاطره ديگران 
زنده مي ماند و آن خاطرات بر ديوارهايي كه بر مي افكنيم و نقش هايي 
كه بازي مي كنيم اثر مي گذارند. اين همان كيني است كه با انگشتانش 
اشكال سايه اي مي ساخت؛ كيني كه از خيانت در امانت متنفر بود؛ كيني 
كه معشوقه اش را به همســر و حرفه سياسي اش ترجيح داد، كيني كه 

ميليون ها نفر را سرگرم كرد. كيني كه تنهايي مرد.

آندره بازن:  همشــهري كين و خانواده اشــرافي آمبرسون در غايت 
مي توانند غمنامه كودكي باشــند. آخرين آرزوي كيــن، اين ابرمرد، ابر 
همشهري كه ثروت افســانه اي اش را در بازي با آرای عمومي و عليه آن 
كه به قول اگزيستانسياليســت ها پروژه بنيادي او بود برباد داد، همه در 
يك گوي شيشــه اي جاي مي گيرد؛ گوي شيشــه اي كه در آن هر وقت 
مي خواست اندكي برف مصنوعي روي يك خانه كوچك مي نشست. اين 
پيرمرد سپيدموي كه هيچ كس جرأت نداشت سالخوردگي اش را بپذيرد، 
كسي كه تقريبا سرنوشت يك ملت را در دست داشت، اين يادگار كودكانه 
را قبل از مرگش در دست مي فشرد، او اسباب بازي را در خالل انهدام اتاق 
عروسي كه به همسرش سوزان تعلق داشــت به دست آورده بود. فيلم با 
همان كلمه اي كه شروع مي شود پايان مي گيرد: »رز باد« كه اهميت آن در 
زندگي كين به جست وجوي عبثي مي انجامد، چيزي نيست مگر كلمه اي 
كه روي يك سورتمه بچه ها نوشته شده اســت. وقتي غرور و نشانه هاي 
توفيق چنگال خود را شــل مي كنند، وقتي اين پيرمرد، در آستانه مرگ 
تا جايي خودش را فراموش مي كند كــه اجازه مي دهد پنهان ترين كليد 
روياهايش در آخرين رؤياي واهي برمال شــود، ميراثش براي تاريخ فقط 
يك كلمه از يك بچه است. آيا با سورتمه كه شايد خاطره ناخودآگاهش تا 
دم مرگ او با وي است، نيست كه كين كوچك، در سر آغاز زندگي اش، به 
بانكداري كه آمده است تا او را از بازي اش در برف و حمايت مادرش جدا 
كند، آمده است او را از بچگي اش بربايد تا از كين يك همشهري بسازد-

»يك همشهري بزرگ« -با خشــونت حمله مي كند؟ به واقع كين بدين 
خاطر يك همشهري مي شود كه طالعش او را بدان محكوم كرده است اما 
حداقل او به خاطر ناكامي كودكي اش به وسيله بازي با قدرت اجتماعي اش 
به عنوان يك سورتمه دهشتناك كه او را وامي دارد از منگي ثروت از خود 
بي خود شود يا بر چهره كســاني كه جرأت زيرســؤال بردن زمينه هاي 
اخالقي فعاليت ها و لذت هايش را به خود داده اند بكوبد، انتقام مي گيرد. 
كين كه توسط بهترين دوست و وسيله زني كه فكر مي كرد بيش از همه 
دوستش دارد نقاب از چهره اش برداشته مي شود، قبل از مرگ مي پذيرد 
براي كسي كه بچگي اش را گم كرده باشد هيچ منفعتي در به چنگ آوردن 

همه جهان وجود ندارد.

غمنامه دوران كودكی
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افقي:
 1- كفش الستيكي- افترا- 

مترسك
2- ســازگاري- پيامبري كه 
علم تعبير خواب مي دانست- 

دهمين خليفه عباسي
3- حادث شونده- بيستمين 

سوره قرآن- فاعل
4- داراي پايين تريـــــــن 
نقطه جــوش در ميان عناصر 
است- مضمون- بارنامه قديم

۵- نت چهــارم- دنباله رو- 
مسيحي- صنم

۶- امپراتوري قديم- وسط- 
رشوه خوار

7- چند نكتــه- دردناك- 
گوشه اي در آواز ابوعطا

8- از نوازنــدگان فقيــد و 
برجسته پيانوي ايراني

۹- حواري خائن- حركت و 
جنبش- خاكستر

10- طمأنينه- خودخواهي- 
واحد صوتي در زبان

11- زميــــــــن آذري- 
دوست داشتني- لغو شده- 

پروردگار
12- ســفره- نوعي لقب- 

سياره مشتري
13- برنج نيم پخته- نوعي 

قايق پارويي- استوار
14- آرزوي بــزرگ- پرنده 

منقرض شده اقيانوس هند- 
پاندول

1۵- همنشين زن- عروس 
به خانه بخت مي برد- مربوط 

به نبي
  

عمودي:
1- مــاده اصلــي املــت- 

صندوق لباس مادربزرگ
2- نفــرت- تغــار چوبــي- 
دانشــگاهي معتبر در شــهر 

كمبريج
3- رنگي براي قالي- رماني 
نوشته علي موذني- بيماري 

كم خوني
4- ســنگدلي و بي رحمي- 

گناهكار- مادر عرب
۵- كبوتر دشتي- ژرف انديشي- 

حشره چسبنده
۶- انجير- كتاب دعا- گوزن 

مينياتوري گيالن
7- خداي درويش- كوشش- 

مركز كردستان
8- صاف و هموار- صندلي 
كالس- از تيم هاي فوتبال 

باشگاهي ايتاليا
۹- فرق- رسيدگي به اتهام 

كسي- بله روسي
10- سازي  زخمه اي- جادو- 

ميوه انرژي زا
11- پرنده بخت- نور كم- 

ميل و خواست قلبي
12- برهنه- آسانســور- بيماري 

اختالل عمل كبد
13- تأييــد خارجــي- جنــگ 
روســيه و عثماني- از چهار جهت 

جغرافيايي
14- شربتي از ســركه و شكر- از 

رنگ هاي تركيبي- جديد
1۵- كشته شــدن- از آثار تاريخي بر 
جاي مانده از دوره ساسانيان در خرم آباد

 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 | 3۹10
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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متوسط

 3 1    4   
6    5   7  
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9  3   6    
         
   2   6  4
5 4  1   9   
 7   2    3
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924657318
135489672

ساده

متوسط

731862495
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398675142
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 2      6  
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  3    1   
4   9    2  
    7 6    3
3 9    6 5  4  
6  4       5
 7  8   4   6
   2 1     
 2  4   7   1 8
 3 5    6 7  
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 يارانه معيشتي ماه رمضان چه شد؟
چندي قبل مسئوالن خبر از واريز يارانه معيشتي مازاد بر يارانه هاي 
كنوني به تمام افراد يارانه بگير دادند ولي تا اين لحظه كه ماه رمضان به 
آستانه يك سوم خود نزديك شده است خبري از واريز اين يارانه نشده 

است. نوشدارو اگر به موقع برسد به كار مي آيد.
سالمي از كنگاور

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما، پيگيري از ما

مرگ هولناك 2كارگر در 
آتش سوزي كارخانه بازيافت

آتش ســوزي در كارخانه بازيافت الســتيك 
در اردبيل بــه قيمت جان 2 نفــر از كارگران 

تمام شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز گذشته 
در خانه بازيافت الستيك در شهرك صنعتي 
شــماره 2اردبيل اتفاق افتــاد و به دنبال آن 
گروه هاي امداد و نجات راهــي محل حادثه 
شدند. ســردار هوشنگ حســيني، فرمانده 
انتظامي اســتان اردبيل در اين بــاره گفت: 
مأموران كالنتري مركزي شهرســتان نمين 
دقايقي پس از حادثه در محل حاضر شدند و 
با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد، اين 
حادثه مربوط به كارگاه توليد بازيافت الستيك 
بوده كه آتش سوزي توسط آتش نشانان مهار و 
مشخص شد در اين حادثه 2نفر طعمه حريق 
شده و به علت ســوختگي 100درصدي جان 

خود را از دست داده اند.
او درباره علت حادثــه گفت: علت اصلي وقوع 
آتش ســوزي از سوي كارشناســان در دست 
بررســي اســت اما بررســي هاي اوليه نشان 
مي دهد وقوع انفجار در كوره علت اوليه حادثه 
است. به گفته او خسارت اوليه اين حادثه توسط 
كارشناسان 10ميليارد ريال برآورد شده است.

قاتل خاموش جان زن 
كرجي را گرفت

زن كرجي وقتي تنها در خانه اش بود به دليل 
نشت گاز دچار گازگرفتگي شد و جانش را از 

دست داد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه در خانه اي 
واقع در منطقه حصارك باال كرج اتفاق افتاد 
و در جريان آن زني 49ساله جانش را از دست 
داد. ماجرا از اين قرار بود كه نزديكان اين زن 
بعد از آنكه او به تماس هاي تلفني شان جواب 
نداد نگران شدند و به خانه اش رفتند. او در خانه 
را باز نمي كرد و معلوم نبود چه اتفاقي افتاده 
است. به همين دليل آنها در را باز كرده و پس از 

ورود با پيكر بي جان وي روبه رو شدند.
سرهنگ ســيدمجيد فيض جعفري، معاون 
هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان البرز 
درباره ايــن حادثه گفت: در پــي اعالم مركز 
فوريت هاي پليســي 110مبني بر فوت زني 
در يك منزل مســكوني در منطقه حصارك 
باال، بررسي موضوع در دســتور كار كالنتري 
32حصارك بــاال قرار گرفــت. وي ادامه داد: 
بالفاصله مأموران براي بررسي موضوع به محل 
حادثه اعزام و با انجام تحقيقات ميداني متوجه 
شدند كه يك خانم 49ســاله داخل منزلش 
به علت نشت گاز شهري دچار گاز گرفتگي شده 
و جان خود را از دست داده است. به گفته وي با 
انتقال پيكر متوفي به پزشكي قانوني پرونده اي 

در اين خصوص تشكيل شد.

قتل گداي ميلياردر با انگيزه سرقت
جســد پيرمــرد ثروتمنــد كــه با 

تكدي گري روزگارش را مي گذراند داخلي
در زير زمين خانه وياليي اش در حالي 

كشف شده كه 10روز از قتلش مي گذشت.
به گزارش همشــهري، ظهر روز دوشــنبه سي ام 
فروردين ماه مردي با 110تمــاس گرفت و وقتي 
اپراتور پاســخ داد گفت از خانه همسايه شان بوي 
تعفني به مشام مي رسد. وي گفت: بوي بد و تعفن 
از خانه پيرمردي است كه در همسايگي ما در يك 
خانه وياليي به تنهايي زندگي مي كند. چند روزي 
مي شود كه از او خبري نيست و احتمال مي دهيم 

باليي بر سرش آمده باشد.
بعد از اين تماس، ماجرا به مأموران كالنتري اعالم 
شــد و مأموران پليس به همراه آتش نشانان راهي 
محل زندگي پيرمرد تنها كه خانه وياليي قديمي 
در مركز تهران بود شدند. با دستور قاضي، قفل در 
خانه وياليي شكسته شد و مأموران قدم در خانه وي 
گذاشتند. با انجام جســت و جو جسد بوگرفته مرد 
70ســاله در زيرزمين خانه اش درحالي كه دست 

و پايش با نخ پالستيكي بســته و دور گردنش هم 
نخ پالستيكي پيچيده شده بود، كشف شد. به نظر 
مي رسيد كه پيرمرد به دليل خفگي به قتل رسيده 
اســت.   ماجراي اين جنايت بــه قاضي حبيب اهلل 
صادقي بازپرس وي ژه قتل اعالم شد. طولی نكشيد 
كه وي به همراه تيم تشخيص هويت در صحنه جرم 
حضور يافتند.  با انجام بررسي ها مشخص شد كه 
حدود 10روز از مرگ پيرمرد مي گذرد. از   وضعيت 
جســد، معلوم بود كه وي به قتل رسيده است. اما 
قفل در خانه وي ســالم بود و حكايت از اين داشت 
كه جنايت از ســوي يك آشنا صورت گرفته است. 
تيم جنايي در ادامه به تحقيقات بيشتر دست زدند 
تا ردي از عامل يا عامالن جنايت به دســت آورند. 
آنها در داخل خانه مقتول با به هم ريختگي وسايل 
روبه رو شدند. اين موضوع نشان مي داد كه عامل يا 
عامالن جنايت با انگيزه ســرقت دست به قتل وي 
زده اند چرا كه شواهد نشان مي داد برخي از اموال 

وي دزديده شده اند.
آنطور كه مشــخص بود پيرمرد وضع مالي خوبي 

داشت. تحقيقات نشــان مي داد كه او هر روز صبح 
براي گدايي از خانه اش خارج مي شد و شب با دست 
پر به خانه برمي گشت. اين موضوع را همسايه ها نيز 
تأييد كردند و گفتند كه پيرمرد تنها، با تكدي گري 
امرار معاش مي كرد. يكي از همســايه ها به پليس 
گفت: حدود 20سالي مي شود كه مقتول در خانه 
وياليي قديمي زندگي مي كند. در اين چند ســال 
كســي به خانه او رفت وآمد نداشــت و ما احتمال 
مي داديم او همسر و فرزندي ندارد. فقط به برخي از 
همسايه ها گفته بود كه يك خواهر دارد كه او هم در 

شهرستان زندگي مي كند.
وي ادامه داد: گرچه وضع مالي مرد تنها خوب بود و 
شواهد نشان مي داد كه ثروت زيادي داشته و مشكل 
مالي نداشته است اما با وجود اين او گدايي مي كرد. 
هــر روز از خانه بيرون مي رفــت و در خيابان هاي 
اطراف )شــرق تهران( مشــغول به كار بود و شب 
دوباره به خانه باز مي گشت. چند روزي مي شد كه 
از او خبري نداشــتيم و احتمال داديم كه به ديدن 
خواهرش در شهرستان رفته باشد اما وقتي متوجه 

بوي تعفن از خانه وي شديم احتمال داديم كه باليي 
بر سرش آمده است. حتي به مقابل خانه اش رفتيم. 

اما هرچه زنگ زديم كسي باز نكرد.
كارآگاهــان در ادامه جســت و جوهاي خود يك 
دفترچه بانكي در خانه مقتول كشــف كردند كه 
نشان مي داد سال ها قبل مبلغ 220ميليون تومان 
به يكي از حساب هاي بانكي اش واريز كرده وديگر 
پولي از آن حساب برداشــت نكرده است. عالوه بر 
اين با توجه به شــواهد موجود و كشف فيش هاي 
واريزي بانكي مشخص شد كه مقتول مبالغ زيادي 
در حساب هاي ديگرش جا به جا كرده است. اما در 
ادامه تحقيقات هيچ پولي از خانه وي كشف نشد. از 
اين رو اين فرضيه مطرح شده كه عامل يا عامالن 
جنايت از اينكه او پول زيــادي در خانه نگهداري 
مي كند اطالع داشته و با انگيزه سرقت دست به قتل 
وي زده اند. جسد براي تعيين علت اصلي مرگ به 
پزشكي قانوني منتقل شده و گروهي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي تهــران تحقيقات وي ژه اي 

براي كشف اسرار اين جنايت آغاز كرده اند.

آتش زدن خانه براي گرفتن »بله«
عمليات نجات  در عمق ٣۵متري جزئيات دستگيري »خرس« شرور در كرمان

پايان 15سال 
كابوس قصاص
مرد زنداني وقتي دوران محكوميت اش تمام شد و به 

خانه اش بازگشت، متوجه شــد كه دوستانش آنجا را پيگيري
پاتوق خود كرده و اجاره خانه را پرداخت نكرده بودند ؛ 
همين انگيزه اي شــد تا زنداني آزاد شده خشمگين شده و دست به 
جنايت بزند. او سال هاست پشت ميله هاي زندان و در يك  قدمي چوبه 

دار بود كه با بخشش اولياي دم از قصاص گريخت.
به گزارش همشهري، شامگاه بيست و دوم شهريور سال 85گزارش 
يك درگيري در خانه قديمي، حوالي خيابان استاد معين به پليس 
اعالم شد و مأموران براي بررسي موضوع، راهي محل حادثه شدند. در 
جريان اين درگيري پسر جوانی از ناحيه گردن زخمي شده بود كه به 
بيمارستان انتقال يافت؛ اما ساعتي بعد خبر رسيد كه او به دليل شدت 
جراحت و خونريزي جان باخته اســت. با مرگ وي پرونده جنايي 

تشكيل شده و تحقيقات براي بازداشت عامل اين جنايت آغاز شد.

پايان 3سال فرار قاتل 
تحقيقات حكايت از اين داشــت كه عامل جنايت پس از درگيري، 
فراري شده است. هنوز مشخص نبود كه درگيري چطور شروع شده 
و به جنايت ختم شده اســت تا اينكه كارآگاهان به تحقيق از شاهد 
ماجرا كه از دوســتان قاتل و مقتول بود پرداختند. وي گفت: قاتل 
مدتي بود كه زنداني شــده بود، اما من و مقتول و دوستان ديگرمان 
به خانه اش رفت وآمد داشــتيم. روز حادثه او از زندان آزاد شده و به 
خانه اش بازگشت. عصباني بود كه چرا خانه اش را پاتوق كرديم. بر 
سر اين موضوع با من،  مقتول و افراد ديگر درگير شد كه بعد با چاقو 

ضربه اي به مقتول كه دوستش بود زد و بعد فرار كرد. ما فورا مقتول 
را به بيمارستان رسانديم اما زنده نماند. به دنبال فرار متهم، مأموران 
رديابي هاي خود را براي يافتن مخفيگاه او آغاز كردند، اما هيچ ردي از 
او به دست نيامد. او سابقه دار و پيش از اين 6بار به اتهام سرقت و حمل 
مواد به زندان رفته بود. نام او در ليست افراد تحت تعقيب بود تا اينكه 
بعد از گذشت 3سال از حادثه، زماني كه متهم به تهران بازگشته و در 
قهوه خانه اي مشغول به كار شده بود، شناسايي و دستگير شد. به اين 

ترتيب زندگي مخفيانه او پايان يافت و چاره اي جز اقرار به جنايت و 
بيان حقيقت نديد.

وي گفت: چند سال قبل به دام اعتياد گرفتار شدم و ناچار بودم گاهي 
براي تامين مواد دست به سرقت بزنم. آخرين بار هم به جرم سرقت 
بازداشت شده و روانه زندان شدم. وي ادامه داد: قبل از جنايت، دوران 
محكوميت ام تمام شد و به خانه ام برگشتم. پيش از اينكه به زندان 
بيفتم خانه اي در محله استاد معين اجاره كرده بودم كه بعد از آزادي 
متوجه شدم دوستانم آنجا را پاتوق خود كرده اند و در مدتي كه من 
زندان بودم به آنجا رفت وآمد داشتند و حتي در اين مدت اجاره خانه 
را هم پرداخت نكرده بودند. حتي صاحبخانه ام به سراغم آمد و گفت 
4 ماه اجاره عقب افتاده را بايد بپردازي. همين مسئله آغاز درگيري 
من و دوستانم بود. البته قبل از شروع دعوا از آنها خواستم كرايه اين 
4 ماه را بپردازند، اما زير بار نرفتند. دوستانم با چوب مرا كتك زدند 
و من براي دفاع از خودم با چاقوي ميوه خــوري ضربه اي به يكي از 
دوســتانم زدم. وقتي او خون آلود روي زمين افتاد ترسيدم و فراري 
شدم. مدتي در شهرستان زندگي مخفيانه ای داشتم و بعد از گذشت 
3سال از زمان جنايت به خيال اينكه آب ها از آسياب افتاده به تهران 

برگشتم اما دستگير شدم.

بازگشت از پاي چوبه دار 
متهم بعد از مدتي در شعبه 113دادگاه كيفري محاكمه و با شكايت 
اولياي دم به قصاص محكوم شد. قضات دادگاه متهم را مجرم شناخته 
و حكم قصاص او را صــادر كرد. حكم مرگ به تاييد قضات شــعبه 
17ديوان عالي كشور رســيد و براي اجراي مقدمات حكم به شعبه 
اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. قاتل مدتي قبل 
در محوطه زندان رجايي شــهر پاي چوبه دار رفت اما اولياي دم در 
واپسين لحظات دلشان به رحم آمد و حكم قصاص را اجرا نكردند.به 
اين ترتيب مرد اعدامي به زندان بازگشت و تالش تيم صلح و سازش 
دادسراي جنايي براي رضايت از اولياي دم شروع شد. سرانجام خانواده 
مقتول چند روز قبل با حضور در شعبه ســوم اجراي احكام، عنوان 
كردند به دليل اينكه قاتل در زندان توبه و اظهار پشــيماني كرده از 
قصاص او گذشت كرده و به خاطر رضاي خدا او را مي بخشند. به اين 
ترتيب با بخشش قاتل، او از مجازات قصاص رهايي يافت و به زودي از 

زندان آزاد خواهد شد.

مردي كه 15سال پيش به اتهام قتل 

دوستش به قصاص محكوم شده بود در 

يك قدمي چوبه دار بخشيده شد

شمار زيادي از مخاطبان ستون با مردم از حذف دفترچه هاي تامين 
اجتماعي بدون فراهم بودن زيرساخت هاي اين كار انتقاد كرده و سؤال 
كرده بودند در شــرايطي كه دفترچه آنها تمام شده است و دفترچه 
جديدي هم صادر نمي شــود چه بايد بكنند. پرونده پزشكي آنها چه 
مي شود. اگر دفترچه نداشتند چه كنند و... . اين سؤاالت را با مديركل 
روابط عمومي تاميــن اجتماعي در ميان گذاشــته ايم و راهكارهاي 

جايگزين را پرسيده ايم.

جلد دفترچه هم بدهيد خدمات درماني مي گيريد
حسن ضابطي در اين زمينه مي گويد: طرح توقف انتشار دفترچه هاي 
بيمه درماني با شــيوع بيماري كرونا و مراجعه و ازدحام مردم براي 
تعويض اين دفاتر، به شعب ســازمان، سرعت بيشتري به خود گرفت 
و انجام شد. البته اين به معناي ابطال دفترچه هاي فعلي بيمه شدگان 
نيســت و كماكان افراد قادر به ارائه و اســتفاده از آنها هستند. حتي 
بيمه شــدگاني كه برگه هاي دفترچه آنها تمام شده باشد، تنها با ارائه 
جلد دفترچه، كارت  ملي يا شناســنامه خــود، مي توانند از خدمات 

درماني بهره مند شوند.

 كد دستوري استعالم وضعيت بيمه را بگيريد
وي در ادامه يــادآوري مي كند: بيمه شــدگان و درمانگران محترم 
مي توانند با شماره گيري#1420* نسبت به استعالم وضعيت بيمه و 
دريافت كد پيگيري خود اقدام كنند و البته تقريبا اكثريت پزشكان، 
مراكز درماني و داروخانه ها، به سيســتم يكپارچه سامانه اطالعات 
بيمه شدگان متصل هستند و بيماران با ارائه كد ملي خود به منشي 
مطب، پزشك و يا بخش پذيرش اماكن درماني، مي توانند از خدمات 

استفاده كنند.

پرونده درماني شما آرشيو مي شود
ضابطي درباره مزاياي اين طرح معتقد است كه اجراي طرح در وهله 
اول به نفع خود بيمه شدگان است به اين معني كه پرونده واحدي از هر 
بيمار با جزئيات و سوابق بيماري و دارويي در آرشيو سامانه سراسري 
تشكيل مي شود و بيماران با مراجعه به هر مركز درماني و با ارائه كد 
ملي خود كليه سوابق خود را به صورت يكجا در اختيار كادر درمان و 
پزشــك خود قرار مي دهند. اين موضوع عالوه بر اشراف همه جانبه 
پزشك به سابقه بيمار و كمك به تشخيص و درمان بهتر، از حمل اسناد 
پزشكي توسط بيماران و استفاده غيرضروري از كاغذ هم جلوگيري 

خواهد كرد.

مي توانيد فقط يك كد ملي بدهيد
وي در ادامه تأكيد كرد: جداي اين موارد در صورت نداشتن دفترچه 
بيمه كافي اســت با ارائه كد ملي، كد پيگيري شما توسط پذيرش يا 
پزشك را روي سربرگ شخصي پزشك درج و نسبت به نوشتن نسخه 
اقدام شــود كه متعاقب آن بيمه شــده با ارائه اين نسخه از خدمات 

بيمه اي كمافي السابق برخوردار خواهد شد.

حذف دفترچه تامين اجتماعي دو سر سود است
ضابطي در ادامه مي گويد: اين طرح هم نفع بيمه شدگان را درنظر گرفته 
و هم سود پزشــكان و مراكز درماني را، سابقا پزشكان ناگزير بودند با 
جمع آوري برگه مخصوص پزشك از دفترچه بيمه مراجعان و آرشيو 
و نگهداري آن تا پايان ماه، يكباره اين نسخ را به سازمان ارسال كنند 
تا پس از بررسي و راستي آزمايي اين نسخ، حق بيمه خود را دريافت 
كنند كه فرايند زمانبر ي براي پزشك و سازمان بود. اين موضوع حتي 
براي داروخانه ها مشكل ساز تر بود به اين معنا كه در پايان هر ماه، تعداد 
زيادي برگه )در حد چند گوني( از هر داروخانه به سازمان ارسال مي شد  
كه طبيعتا بررسي اين حجم از نسخه، طوالني و گاهي پرداخت حق 
بيمه آنها ماه ها طول مي كشيد و چه بسا در اين بازه زماني، داروخانه ها 
به علت تغيير قيمت دارو، متضرر هم مي شــدند. در اين راستا و براي 
بهبود و تصحيح روند قبل، سازمان مشــوقي را براي اجرايي كردن 
طرح نسخه الكترونيكي درنظر گرفته است. به اين معني كه درصورت 
صدور نسخ الكترونيك توسط پزشكان، 80 درصد حق ويزيت ايشان در 
ساعت 12بامداد همان روز به حساب ايشان واريز مي شود و داروخانه ها 
هم درصورت نســخه پيچي الكترونيك، حق خود را تا 10 روز پس از 

پايان همان ماه دريافت خواهند كرد.

اشكاالت و نواقص برطرف مي شود
ضابطي در پايان ضمن قدرداني از همراهي مــردم و كادر درمان در 
اجرايي شــدن اين طرح اذعان مي كند: اجراي هر طرح و ايده جديد 
خصوصا در سطح كالن، با اشكاالت و نواقصي همراه است كه اميدواريم 
با ياري و اطالع رساني مستمر و تذكرات و پيشنهادهاي مردم، در مدت 

زمان كوتاهي مرتفع شود.

تقدم ستاره ها بر فوتبال
مديران باشــگاه هاي بزرگ دســت طرفداران  ادامه از 

امروزي جهان را خوانده انــد. تيپ غالب آينده صفحه اول
طرفداران، »ســتاره باز«اند. آيا در همين ايران خودمان وقعي براي 
»وست بروم« و »برنلي« مي گذارند؟  البته كه رقابت در ليگ هاي محلي 
از تك و تا مي افتد. چلسي و ليورپول كه تا هفته پيش در اضطراب صعود 
بودند مي توانند در آينده تيم دوم شان را به بازي هاي داخلي بفرستند. 
البته كه اميدها كمرنگ مي شوند. نه خبري از حماسه »لستر« خواهد 
بود و نه حرارتي براي صعود »وستهام«. نورهايي مانند »اليپزيك« و 
»ليون« هم ممكن است روزنه اي پيدا نكنند كه بيايند و ستاره شوند. 
اما ميليون ها طرفدار دنياي جديد كه پول دارند و همه عالم را گرفته اند، 
همين را مي خواهند. نصفه شــب در ويتنام بيــدار جلوي تلويزيون 
مي نشــينند تا لذت ببرند، چون ديگر خبري از بازي هاي كسالت بار 

نيست. اينطور نيست؟ دور و برتان را يك نگاه ديگر بيندازيد.
اين يادداشت مواضع شخصی نويسنده است و ربطی به موقعيت شغلی او ندارد.

شرور ســابقه دار افغانســتاني كه قصد داشــت با تهديد و 
آتش زدن خانه، دختــر جوان ايراني را مجبــور به ازدواج با 

خودش كند، دستگير شد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبل خانواده دختر جواني در 
كرمان راهي اداره پليس شدند و از شروري سابقه دار معروف 
به »خرس« شــكايت كردند. دختر جوان به مأموران گفت: 
مدتي قبل اين مرد به خواستگاري من آمد اما به دليل اينكه 
او را مي شناختم و مي دانستم كه يك شرور سابقه دار است، 
به او جواب منفي دادم. با اين حال او دست بردار نبود و تهديد 

مي كرد كه اگر تن به ازدواج با او ندهم، مرا به قتل مي رساند.
شاكي ادامه داد: تهديدهاي اين مرد تمامي نداشت. او با حضور 
مقابل خانه مان عربده كشــي مي كــرد و مي گفت كه اگر به 
خواسته اش نرسد، همه اعضاي خانواده ام را به قتل مي رساند. 
وي حتي مدتي بعد خانه برادرم را آتش زد تا مجبورم كند كه 
به خواستگاري اش جواب مثبت بدهم اما من تصميم گرفتم 

از او شكايت كنم و از پليس كمك بگيرم.
با شكايت دختر جوان و خانواده اش بررسي ها در اين پرونده 

آغاز شد. تحقيقات نشان مي داد كه متهم جواني افغاني االصل 
و متولد شــهر كرمان و 30ساله اســت كه پيش از اين نيز 
اتهامات زيادي از قبيل ايجاد رعب و وحشــت، عربده كشي، 
نزاع و درگيري، تهديد به قتل، آدم ربايي، ايجاد مزاحمت براي 
نواميس، قدرت نمايي با سالح در فضاي مجازي، ايراد خسارت 
به اموال و اخالل در نظم عمومي در پرونده اش داشته است. 
او حتي پيش از اين نيز به جرم شرارت و درگيري دستگير و 

زنداني شده بود.
با صدور دســتور بازداشــت اين مرد، مأموران موفق شدند 
مخفيگاه او را در حاشــيه شهر كرمان شناســايي و در يك 

عمليات ضربتي او را دستگير كنند.
سرهنگ مهدي پورامينايي، فرمانده انتظامي كرمان با بيان 
اين خبر گفت: متهم به لحاظ جثه بزرگي كه دارد، لقب خرس 
را براي ايجاد رعب و وحشت براي خود برگزيده بود و مأموران 
در مخفيگاه او در حاشيه شهر كرمان تعدادي سالح سرد و 
آالت و ادوات مجرمانه كشــف كردند و تحقيقات از اين مرد 

ادامه دارد.

شرايط وخيم مردي كه به دليل سقوط در چاهي 35متري دچار مصدوميت شده بود باعث شد تا 
تكنيسين اورژانس براي مداواي او وارد چاه شده و اقدامات اوليه را از آنجا شروع كند.

به گزارش همشهري، صبح ديروز به مركز اورژانس تهران خبر رسيد كه در جريان حادثه اي مردي 
به چاهي عميق سقوط كرده و شــرايط وخيمي دارد. دقايقي از اين تماس مي گذشت كه يك 
دستگاه موتورالنس و آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه خانه اي در خيابان امام 
خميني بود و مرد جوان در عمق 35متري چاه از درد به خود مي پيچيد. او شرايط وخيمي داشت 
و هر لحظه وضعيتش بدتر مي شد. در اين شرايط بود كه يكي از امدادگران تصميم گرفت براي 
اينكه زمان طاليي از دست نرود وارد چاه شود. اين امدادگر فداكار با به خطر انداختن جانش وارد 
چاه شد و در عمق 35متري اقدامات اوليه براي نجات كارگر حادثه ديده را آغاز كرد و دقايقي بعد 

او از چاه بيرون كشيده شد و نجات يافت.
حسيني زاده، معاون فني و عمليات مركز اورژانس تهران در اين باره گفت: زماني كه تكنيسين 
موتورالنس به محل حادثه در خيابان امام خميني )ره( رسيد و شرايط مصدوم را مشاهده كرد 
تصميم گرفت كه اقدامات پيش بيمارستاني مورد نياز وي را در همان چاه در عمق 35متری انجام 
دهد. پس از انجام خدمات درماني با كمك نيروهاي سازمان آتش نشاني مصدوم به سطح زمين 

منتقل و براي ادامه درمان به مركز درماني اعزام شد.

 سلفي با سفيدرود 
2 قرباني گرفت

12روز پــس از قرباني شــدن 2جــوان هنــگام 
سلفي گرفتن در كنار سفيدرود غواصان هالل احمر 

توانستند پيكرهاي آنها را كشف كنند.
به گزارش همشهري، 12روز قبل جوان تهراني كه 
به بندرانزلي سفر كرده بود در راه برگشت تصميم 
گرفت در كنار سفيدرود از خودش عكس بگيرد. او 
همين طور كه گوشي موبايلش را باال گرفته بود تا 
از خودش عكس سلفي بيندازد ناگهان پايش سر 
خورد و داخل رودخانه سقوط كرد. شدت جريان 
آب به حدي بود كه او نمي توانست خودش را نجات 
دهد و از آن زمان بود كه جدال او با مرگ آغاز شد. 
جوان ديگري از اهالي علي آباد رودبار كه اين صحنه 
را ديده بود دوان دوان خودش را كنار رودخانه رساند 
و وقتي ديد پســر جوان در حال غرق شدن است 
داخل رودخانه پريد تــا او را نجات دهد. اين جوان 
فداكار همه تالشــش را انجام داد تا جوان تهراني 
را از آب بيرون بكشد اما شرايط آنچنان سخت بود 
كه خودش هم گرفتار شد و در نهايت هر دو جوان 
جان خود را از دست دادند. با وجود اينكه از همان 
روز جســت وجوها براي يافتن پيكر اين دو قرباني 
آغاز شد اما هيچ ردي از آنان به دست نيامد تا اينكه 
سرانجام صبح ديروز غواصان هالل احمر توانستند 

پيكر آنان را پس از 12روز كشف كنند.
ســياوش غالمي، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
گيالن در اين خصوص گفت: اجساد اين 2 جوان 
روز سه شــنبه پس از 12 روز تــالش امدادگران 
جمعيت هالل احمر و با كمك نيــروي انتظامي 
نيروهاي غواصي، آتش نشاني، برخي از دستگاه هاي 
اجرايي و نيروهاي محلي در رودخانه سفيدرود در 

رودبار كشف شد.
وي به مردم درباره تكرار چنين حوادثي هشــدار 
داد و گفت در نزديكي مسيل ها و رودخانه ها بايد 
احتياط بيشتري به خرج داد تا شاهد چنين اتفاقات 

ناگواري نباشيم.
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با شيوع كرونا در يك سال و چند ماه اخير 
فعاليت هاي هنري با ركود عجيبي روبه رو گزارش

شده اند. بسياري از رويدادها به پلتفرم ها 
منتقل و بسياري از جشــنواره ها و فعاليت ها تعطيل 
شده اند. نمي توان گفت كه كارگروه مد و لباس معاونت 
هنري ارشــاد نيز از اين موضوع مســتثني اســت؛ 
كارگروهي كه در اين سال ها بيشتر با طراحان لباس و 
مزون هــا در ارتباط بوده و وظيفه اش ســاماندهي به 
وضعيت مد و طراحي لباس است. وظيفه اي كه نمود 
بارزي حداقل در 2 ســال اخير نداشــته است. اما به 
يكباره اين كارگروه بيانيه اي را درباره وضعيت پوشش 
در سريال »دراكوال« صادر مي كند؛ جديدترين ساخته 
مهران مديري كه به نوعي ادامه و فصل دوم ســريال 
»هيوال«ســت و از مدتي پيش در پلتفرم هاي عرضه 

فيلم و سريال در دسترس مخاطبان است.

بيانيهيانامه
 نامه اي كه شــايد مي توانست به شكل درون سازماني 
به مديران ازجمله ساترا نوشــته شود تا اگر پوشش و 
اصولي براساس قانون رعايت نشده به سازندگان گفته و 
يا تذكري داده شود تا اينكه شكل بيانيه به  خود بگيرد.

به نظــر، دبيــر كارگــروه تشــخيص داده نامــه از 
روابط عمومي اش به شــكل گســترده منتشر شود. 
مرضيه شــفاپور در بخشــي از اين نامه به مديريت 
ساترا )سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير( 
عنوان كرده كه با استناد به ماده يك قانون ساماندهي 
مد و لباس مصوب مجلس محترم شــوراي اسالمي و 
همچنين طبق مصوبه كارگروه ساماندهي مد و لباس، 
هرگونه نمايش زنده لباس يا هرگونه استفاده از مدل 
زنده ممنوع است. شــفاپور در بخش ديگر نامه بيان 
كرده:»نمايش زنده لباس مصداق صريح اســتفاده از 
جذابيت هاي جنســي زن و در نتيجه مغاير با شئون 
اسالمي و كرامت زن )موضوع بند 6 ماده 3 آيين نامه 
نظارت بر نمايش فيلم و اساليد و ويدئو( است. از طرف 
ديگر، براساس آيين نامه تعيين مصاديق و آرايش هاي 
غيرمجاز مصوب وزارت كشور، سبك پوشش توربان 
كه نوعي كاله محسوب مي شود جزو مصاديق لباس 
غيرمجاز اســت.« همچنين در اين نامه از مدير ساترا 

خواسته شده تا دستور حذف ســكانس هاي مربوط 
به نمايش زنده و استفاده از مدل زنده از قسمت هاي 
منتشرشده و نيز قسمت هاي آتي داده شود و همچنين 

از پوشش توربان استفاده نشود.

آغازپررويدادوتغييردبير
حميد قبادي از سال 90دبيري كارگروه ساماندهي مد 
و لباس را عهده دار بود؛ مديــري كه با توجه به تجربه 
مديريتي فراواني كه داشت توانســت اين كارگروه را 
به سرانجام برساند و در اين سال ها اتفاقات خوبي در 
اين حوزه رخ داد. به زعم خيلي از كارشناسان، قبادي 
در اين ســال ها تالش كرد كه براســاس مانيفست و 
استراتژي اي كه در اختيار داشــت حوزه مد و لباس 
را ساماندهي كند. قبادي تقريبا بعد از گذشت 8 سال 
به خاطر دو شغله بودن از سمت خود كناره گيري كرد 
و معاون هنري؛ مهدي ســيف جمالي  را سرپرســت 
كارگروه كرد. سرپرستي اي كه خيلي طوالني نبود و 
در يك سكوت خبري مرضيه شفاپور مديريت كارگروه 

را عهده دار شد.

شفاپور:دراكوالرانديديمبهمااطالعدادند
 مرضيه شفاپور، دبير كارگروه مد و لباس در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا اين كارگروه تمامي سريال هاي توليد 
شــده در نمايش خانگي و ديگر فيلم هاي سينمايي 
را رصد كــرده و اگر مواردي بوده تذكــر مي دهد؟ به 
همشــهري مي گويد:»معموال ما ســريال ها را رصد 
نمي كنيم و نامه هــا و اخطارهايمان براســاس اعالم 
دستگاه هاي نظارتي است و كارشناسان خودمان هم 
اگر به شكل تصادفي موردي را ببينند عنوان مي كنند. 
سريال »دراكوال« را ما رصد نكرديم بلكه اين موارد از 
سوي دستگاه نظارتي اعالم شده و براساس وظيفه از 

سوي كارگروه به ساترا نامه زده شد.« 
شــفاپور مي گويد خودش عالقه اي به تماشاي فيلم و 
سريال ندارد و حتي يك قسمت از ســريال را نديده 
اســت. وي همچنين عنوان مي كند كه بيشتر ارتباط 
كارگروه مــد و لباس روي فعاليــت طراحان لباس و 
مزون ها بود و گاهي مواردي پيــش مي آيد كه مغاير 
با قوانين مصوب در حوزه مد و لباس اســت و وظيفه 

كارگروه اين است كه عنوان كند.

كارگروهمدولباس؛ميتوانــديكاهرماجرايي
باشد

وي در پاسخ به اين سؤال كه نامه ياد شده چقدر تأثير 
داشته؟ توضيح مي دهد:»وقتي دستگاه نظارتي عنوان 
كرد در سريال بحث مدلينگ مطرح است و بازيگران از 
توربان استفاده كردند ما با مسئول نظارت بر فيلم هاي 
نمايش خانگي تماس گرفتيم. دوستان فرمودند بخش 
نظارت جداست! به دوستان هم به شكل كتبي نامه زده 
شد. آنها گفتند كه شوراي سياستگذاري در اين زمينه 
نظر مي دهد و اگر مواردي بود برطرف مي شود.« وي 
همچنين در واكنش به اين سؤال كه به نظر شما گوشزد 
موردي چقدر مؤثر است و اينكه كارگروه توانسته يك 
بازوي اجرايي در اين زمينه باشد؟ مي گويد:»دوستان 
تخلفاتي داشــتند و وظيفه ما اعالم آن بود و در اين 

زمينه اطالع رساني كرديم.«
به نظر مي رســد اگر قرار بر اين باشــد كه كارگروه مد 
و لباس بتواند نقش مؤثرتري داشــته باشد بايد رصد 
كردن سريال ها در بخش نمايش خانگي و يا فيلم هاي 
سينمايي را جزو وظايف خود قرار داد و اگر اين كارگروه 
توانايي تأثيرگذاري داشته باشد يا وظيفه اش رصد كردن 
باشد   نبايد به سريال و گزارش رسيده بسنده كند. هر 
چند هر كدام از بخش هاي توليد فيلم هاي سينمايي و 
يا سريال هاي نمايش خانگي خودشان شوراي نظارت 
دارند و بايد نقش كارگروه مد و لبــاس در اين جريان 

شفاف تر شود.

بررسي جايگاه كارگروه مد و لباس در ساختار مميزي آثار نمايشي 

در برابر دراكوال
فهيمهپناهآذر
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لي ايساك چانگ: نامزدي اسكار برايم باور نكردني است
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درابتدادرذهنبرخيازعالقهمندانبهسينمااينتصورشکل
گرفتكهاعضايآكادمياســکارمطابقمعمولچندسالاخير
فيلمينهچندانخوبراكانديدايدريافتجايزهكردهاندواين
فيلمبهاحتمالزيادنظراعضــايآكادميرابهخودجلبخواهد
كردوطبقروالچندسالاخير،برندهجوايزاسکاردرچندرشته
اصليخواهدشد.ليايساكچانگ،كارگرداناينفيلم،باوجود
نامزديبرايدريافتجايزهبهترينكارگردانيهنوزهممردداست
وباورنداردكهجايزهبهترينكارگردانيوبهترينفيلمبهميناري
اختصاصيابد.ليايساكچانگدراينبارهميگويدكهباساخت
فيلم»ميناري«قصدداشتهداســتانجديديراروايتكند.او
دريكگفتوگويتلفنيباآلکسجانگ،ازمجلهوالچر،درباره
نارضايتياشازبرداشتهايسکانسهايآخرفيلم»ميناري«
ودربارهنظرآمريکاييهادرخصوصنسخهآمريکاييانيمههاي

ژاپنيصحبتكردهاست.

براينامزديفيلم»ميناري«دراســکار2021بهشما
تبريكميگويم،ازاينبابتچهاحساسيداريد؟

باورم نمي شود و هنوز هم فكر مي كنم كه حقيقت ندارد. من حتي به 
همســرم هم گفته ام كه باور ندارم  ما نامزد دريافت جايزه اسكار شده 
باشيم. به نظرم خيلي جنون آميز است. ما زمان زيادي براي جشن گرفتن 
و شادي براي اين نامزدي نداشته ايم. چرا كه پس از اعالم خبر نامزدي 
فيلم ميناري، حوادث آتالنتا رخ داد و شادي ما را تحت الشعاع قرار داد. 
البته پس از آن مســئله نامزدي در اسكار ذهن من را براي بيش از يك 

هفته به خود مشغول كرده بود.
آياپسازاعالمنامرديبافشارازسويخبرنگارانو

پرسشهايزيادآنهادربارهاينفيلممواجهبوديد؟
ترس و نگراني زيادي از اين قضيه داشتم كه خبرنگاران با پرسش هاي 
زياد خود خسته ام كنند، اما اكنون قدري نسبت به روزهاي اوليه اعالم 
اين خبر آرام تر شده ام. من در 10سال اخير، تالش كرده ام به آرامش 
برسم و بر اين باور بودم كه راه رسيدن به آرامش براي من، نامزدي ها و 
دريافت جوايز و زندگي با سر وصداهاي ناشي از آن نيست. من به خوبي 
زود گذر بودن اثر اعالم اين نامزدي ها و دريافت جوايز را درك مي كنم. 
با اينكه اكنون من بايد از نامزدي فيلم خود در اســكار سپاســگزار و 
خوشحال باشم، اما همزمان پذيرش چنين اتفاقي برايم سخت است؛ 
چرا كه مي دانم عملكرد يك فرد را صرفا بــا نامزدي ها و جوايزي كه 
دريافت كرده، نمي ســنجند. دريافت جوايز و كسب شهرت از اين راه 

درواقع چيزي است كه براي جهان اولي ها اهميت دارد.
تاجاييكهميدانمنگارشاينفيلمنامهبرايتانبهمثابه
يكتمرينذهنيبودوشمادراينزمان80خاطرهبصريكهاز
دورانكودكيونوجوانيدرذهنتانماندهبودرامروركرديدوبعد
بهصورتپراكندهبهنگارشدرآورديد.برايمانقدريازتبديلاين

80خاطرهبهيكفيلمنامهمنسجمبگوييد.
زماني كه اين تمرين ذهني را آغاز كردم، براي مدتي نمي توانســتم 
راهي براي تبديل اين خاطرات به يك داستان بيابم، چرا كه در واقع 
بخش مهم خاطراتي كه در ذهنم در حال مــرور آنها بودم، از زمان 
آغاز زندگي تمام اعضاي خانواده درون يك تريلر شروع مي شد، تمام 
اتفاقات ماجراها در واقع از اين تريلر شروع شد، مادربزرگم هم در آن 
زمان با ما زندگي مي كرد. با توجه به اينكه مادربزرگم به عنوان يك 
فرد بيروني براي زندگي پيش ما آمده بود، به نظرم رسيد كه مي توانم 
در بخش اول داســتان اينطور جلوه بدهم كه مادربزرگم بخشي از 
يك معامله يا يك دادوستد بوده اســت. زماني كه اين ايده به ذهنم 
خطور كرد، متوجه شدم كه بايد تمام طرح هاي داستان را از اين نقاط 
مشخص اوليه مرتب كنم و ســامان بدهم. بعد به اين نتيجه رسيدم 
كه تأكيد ويژه به موارد و نكات مهم در زمينه نويسندگي كتاب، براي 
يك فيلمنامه مناسب نخواهد بود و مي تواند  يك فيلمنامه را از نظر 
داستاني بسيار خشك جلوه دهد و در نتيجه پياده كردن و تبديل آن 
به يك فيلم سينمايي را تقريبا غيرممكن كند. براي همين بايد فراتر از 
مرزهاي يك نويسنده كتاب مي رفتم. من قبال هم فيلمي ساخته بودم 
با عنوان »زندگي خوش شــانس«، اين فيلم را با اقتباس از يك شعر 
ساخته بودم و داراي ساختار دراماتيك چنداني نبود، اما براي فيلم 
ميناري مي خواستم از ساختار كالســيك فيلمنامه نويسي استفاده 
كنم. براي آنكه بتوانم ضرباهنگ يك داســتان ســينمايي را بهتر 
درك كنم، فيلم هاي زيادي تماشا كردم. فيلم هاي »استرومبولي« 
و »سفر به ايتاليا« اثر  روســليني  را به طور ويژه و چندين بار به دقت 

تماشا كردم.
چهزمانيبهذهنتــانپايانبنديدراماتيكفيلمدر

شعلههايآتشخطوركرد؟
به خاطر داشتم كه يك آتش ســوزي در مزرعه مان رخ داده بود. اين 
آتش  ســوزي هم يك تراژدي در ميان ساير مشكالت زندگي مان بود. 
صحنه آتش سوزي را به دليل معنايي كه برايم داشت، در سكانس هاي 
پاياني فيلم آوردم. بايد به اين فكر مي كردم كه آتش چه سرانجامي را 

براي خانواده فيلم ميناري رقم  خواهد زد.
اغلببهجايتماشاينسخههايهاليووديوآمريکايي
انيمههايژاپنيوكرهاي،ترجيحميدهمنســخههاياصليرا

تماشاكنم.
تصور نمي كنم نگاه اشــتباهي در اين باره داشته باشي. من نگران آن 
هستم كه آيا ما شيوه درســتي را براي تبديل انيمه هاي ژاپني به اليو 
اكشن هاي آمريكايي به كار مي بريم؟ در زمان تبديل يك انيمه به يك 
كارتون اليو اكشن از من مي خواهند نگاه و رويكردي آمريكايي نسبت 
به آن داشته باشــم. آنها مي خواهند بدانند چگونه يك انيمه ژاپني را 
مي توان به يك اليو اكشن آمريكايي تبديل كرد. اين دقيقا برخالف نظر 
مديران استوديوهاي »توهو« است كه معتقدند كارتون اليو اكشني 
كه از يك انيمه ساخته شــده، همچنان بايد روح و اصالت ژاپني خود 

را حفظ كند.

دبيركارگــروه مــد و لبــاس درباره 
نامه اش به مدير ساترا براي »دراكوال« 
مي گويد:»سريال ها را رصد نمي كنيم 
اگر دســتگاه نظارتي بگويد ما واكنش 

نشان مي دهيم!«

گر جان عاشق دم زند
محمد نصرتي از »ما بين زمان« اثر تازه شهرام ناظري مي گويد؛ اثري كه 

تجربه اي بين المللي در موسيقي ما محسوب مي شود

نامشــهرامناظريبرايبسياريازدوســتدارانموسيقي
ايران،معادلشعرهايموالناست.شهرامناظريازنخستين
خوانندگانمعاصراستكهشعرهايموالنارابهموسيقيآوردهوباصدايخود،جلوهايديگر
بهبسياريازغزلهايجاللالدينمحمدبلخيدادهاست.خبررسيدهاستكهآلبوميتازهاز
شهرامناظريقراراستبهبازارموسيقيايرانبيايدواوبازهمبهسراغشعرهايحضرتموالنا

رفتهاست.آلبوميكهبهنظرميرسدقراراستتجربهايمتفاوتدرموسيقيايرانباشد.

اثريباسازهاوآواهايگوناگون
محمد نصرتي، آهنگســاز و رهبر اركستر كه 
درگير انجام مراحل نهايي آلبوم تازه شــهرام 
ناظري است به همشــهري مي گويد: »هدف، 
شــكل گيري اثري بوده كه هم ســبب پيوند 
دوباره اي ميان جمعي از هنرمندان شود و هم 
اثري باشد كه دوستداران موسيقي در خلوت 
و تنهايي شــان اين اثر را گوش كنند و بتواند 
حس همدلي ايجاد كند. آهنگساز اين اثر، الوند 
جاللي اســت كه عمده كار را در ونكوور كانادا 
انجام داده است. اصل كار زماني كه استاد شهرام 
ناظري آنجا بودند شــكل گرفت. من به عنوان 
مشاور آهنگسازي و رهبر اركستر به مجموعه 
اضافه شــدم. ســعي كردم ســازها و آواهاي 
گوناگون را به اثر اضافه كنم، هم سازهاي ايراني 
و هم سازهاي كشورها و ملت هاي ديگر را. االن 
مشغول تنظيم هاي نهايي هستيم و اميدواريم 

به زودي اين اثر منتشر شود.«

مابينزمان
به گفته محمد نصرتي، »همه قطعه هاي باكالم 
اين اثر از غزليات موالنا )ديوان شمس( انتخاب 
شده است. فكر مي كنم در مجموع شامل 6يا 
7قطعه موسيقي بشــود. استاد شهرام ناظري 
غزل هايي ازجمله »گر جان عاشــق دم زند، 
آتش در اين عالم زند« يــا »اي يار من،  اي يار 
من،  اي يار بي زنهار من« را خوانده است. عنوان 
اثر »مابين زمان« است و فكر مي كنم مجموع 

قطعه ها زماني بين 30تا 40دقيقه بشود.« 
 

هنرمندانيازسراسردنيا
»يكــي از ايده هاي ما بــراي كار، ايجاد حس 
همدلي ، همراهي و كارگروهي و مشترك ميان 
هنرمندان مختلف بوده. چه هنرمندان ايراني 
كه االن ساكن ايران نيستند، چه هنرمنداني 
از كشــورهاي ديگر. قصدمان اين بوده كه كار 
 يك مجموعه تلفيقي باشــد و هنرمنداني از

 اقصي نقاط دنيا در شكل گيري اش مشاركت 
داشته باشند. از ســعيد فرج پوري و شاهين 
واثقي تا پدرو ائوستاشه از آمريكا يا ورا پوسانر از 

اتريش در اين اثر مشاركت كرده اند.« 

يككاراركسترالباظرفيتهايموسيقي
يكي از وجــوه تمايز اثر اين اســت كه در قالب 
موسيقي سنتي نيست و اثري اركسترال محسوب 
مي شود. محمد نصرتي مي گويد: »مابين زمان« 

يك كار اركســترال اســت كه از ظرفيت هاي 
موسيقي ايراني هم اســتفاده مي كند. بيشتر 
كارهاي شــهرام ناظري در چارچوب موسيقي 
سنتي ايراني بوده، گرچه كارهاي اركسترال نيز 
انجام داده  است. اين اثر اركسترال است و مبنای 
استفاده از سازهاي مناسب موسيقي اركستري 
است، اما از ســازهاي ايراني نيز در اثر استفاده 
شده است، مثاًل استاد سعيد فرج پوري كمانچه 
مي نوازد. در عين حال قطعه هــا و بخش هاي 
بي كالم نيز در اثر هست. سازهاي گوناگون ديگر 
نيز استفاده شده اند، مثاًل من خودم از  ساز نفير 
اســتفاده كرده ام. »نفير« همان شاخ است كه 
به نوعي جزو سازهاي بدوي موسيقي محسوب 
مي شود. كار با صداي نفير شروع مي شود. انگار 
كه به نوعي صور به صدا درمي آيد و موسيقي با 

نوايي بدوي و ازلي آغاز مي شود.

اثريبرايشنوندگانموسيقيدرسراسردنيا
تالش ما براين بوده كه كار به زباني ارائه شود 
كه محدود به شــنوندگان موسيقي ايراني 
نباشــد و دوستداران موســيقي در سراسر 
دنيا نيز بتوانند شــنونده كار باشند. حضور 
موزيسين هايي از كشــورهاي ديگر نيز قرار 
است به شمار شــنوندگان كار اضافه كند. 
مثاًل پدرو ائوستاشــه از آمريكا يا ورا پوسانر 
از اتريش. »ما بين زمــان« عالوه بر ايران در 
كشورهاي ديگر هم منتشر مي شود و قصد ما 
اين است كه در پلتفرم هاي بين المللي نيز اثر 

را منتشر كنيم.
  

به نظر مي رسد كار تازه شــهرام ناظري كه در 
همكاري بــا الوند جاللي و محمــد نصرتي و 
هنرمندان و نوازندگان ديگر شكل  گرفته است، 
اثري متفــاوت در كارنامه او باشــد. اثري كه 
يك بار ديگر دوستداران موسيقي و عالقه مندان 

شعر موالنا را به وجد خواهد آورد.
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روزنامه نگار

تداومشيوعكرونابرگزاريمراسم
اسکار2021رامانندسالگذشته
باتغييراتيهمراهكردهاســت.به
گزارشيواسايتودي،مراســم
اسکارسالجاريكهتهيهكنندگي
آنرا»جسيكالينز«،»استيسي
شــر«و»استيونســودبرگ«
)كارگردانفيلمشيوع(بهعهده
دارند،روزيکشــنبه24آوريل
)4:30صبحدوشنبه6ارديبهشت
بهوقتتهران(،درابتدادرايستگاه
قطارتاريخييونيونآغازخواهد
شــدوبارويدادهاييدر»سالن
تئاتردالبي«محلبرگزاريسنتي
اينمراســموتعــدادديگرياز
لوكشينهايبينالملليازطريق

ماهوارهادامهخواهديافت.

داســتانهاييازبرنــدگان
اسکار2021

دراســکار2021نســبتبه
سالهايقبلبهبرندگانبراي
ســخنرانيفرصتبيشتري
دادهخواهــدشــد.بهگفته
استيونسودبرگدراينمراسم
بهبرندگانايــنفرصتنيزداده
خواهدشدكهدرزمانسخنراني
پسازدريافتجايزهداستانينيز
تعريفكنند.درواقعبرايبرندگان

جوايزاسکاردرسالجاريبيشاز
45ثانيهوقتبرايسخنرانيتعيين

شدهاست.
تهيهكنندگاناينمراسمگفتهاند:
اسکار2021تماماماننديكفيلم
سينماييفيلمبرداريخواهدشدو
بازيگرانيمانندبردپيت،هيلبريو
هريسونفورددرزماناهدايجوايز
درنقشهايبهيادماندنیخودبازي
خواهندكرد؛درواقعاهداكنندگان
جوايز،دراينمراسموظايفيفراتر
ازيكاهداكنندهجايزهمعمولي
خواهندداشت.البتهبرايمدعوين
اينمراسمهمراهداشتنواستفاده

ازماسكالزاميخواهدبود.

شبپرستاره
تمامبرندگانجوايزاســکارسال
گذشتهدرمراسمامسالجوايزرا
اهداخواهندكرد؛بازيگرانينظير
»بردپيت«،»لورادرن«،»خواكين
فونيکس«،»آنجالبيست«،»هيل
بــري«،»دانچيــدل«؛»بريان
كرانســتون«،»هريسونفورد«،
»رجيناماتليــن«،»ريتامورنو«،
»ريسواترســپون«،»زندايا«و
»بونگجونهو«برندهجايزهاسکار
بهترينكارگرداندرسال2020،از
اهداكنندهكنندگانجوايزاسکاربه

برندگانجوايزسال2021هستند.
بهگفتهتهيهكنندگاناينمراسم،
تازمانبرپايياسکار2021تعداد
ديگريازاستعدادهايبازيگرينيز
براياهدايجوايزمعرفيخواهند
شد.تهيهكنندگاناسکار2021هم
دراينبارهباصدوربيانيهاياعالم
كردند:براياينکهجنبهسينمايي
اينمراسمراپررنگترجلوهدهيم،
جمعيازستارگانواقعادرخشانرا
براياهدايجوايزانتخابكردهايم.
صحنهاســکار2021چنانبااين
ستارگاننورانيشدهكهبهاحتمال
زيادمدعويننيازخواهندداشتبا
خودعينكهايآفتابيبهمراسم

بياورند.

فرشقرمزبرگزارميشود
مراســم»فرشقرمــز«درنود
وســوميندورهبرگزاريمراسم
اسکاربرپاخواهدبود،اما»فرش
قرمز«مطابقســالهايگذشته
برگزارنخواهدشــدوبارعايت
پروتکلهايبهداشتيمرتبطبا
دورانشيوعكرونابرپاميشود.
درمراسمامسالجمعيتمدعوين
وخبرنــگاراندرحاشــيههاي
اطراففرشقرمزحضورنخواهند
داشت.تنهانامزدها،نمايندگان

وميهمانانشــان،دراينمراسم
حاضرخواهندبود.البتهپيشاز
اينمراسمازهمهمدعويندرچند
نوبتتســتكروناگرفتهخواهد
شد.برايرعايتبهترپروتکلهاي
بهداشتيعرضكمتريبرايفرش
قرمزدرمراسمامسالدرنظرگرفته

شدهاست.
مراسماسکار2021همبدونحضور
مجريبرگزارخواهدشدوبيشتر
شــاملحضورافرادوگروههايي
ازدنيايموســيقيواجراهايياز
افرادينظير»التونجان«،»بيلي
ايليش«،»جانلمونائه«و»امينم«

خواهدبود.

اجرايموسيقيفيلمها
موسيقيتمامفيلمهاينامزدشده
بهعنوانبخشــيازپيشاجراي
مراسماسکار،اجراخواهندشد.
ازجمله»اچجيآر«برندهجايزه
گرمي،نســخهايازآهنگفيلم
»يهوداومسيحسياه«بانام»مبارزه
برايتو«رااجراخواهدكرد.»لزلي
اودومجيآر«كهدراسکار2021نيز
نامزددريافتجايزهبهترينبازيگر
نقشمکملمردشدهآهنگ»اكنون
ســخنبگو«ازفيلم»يكشبدر

ميامي«رااجراخواهدكرد.

اين يك 
مراسم نيست

اسکار2021ماننديكفيلم
سينماييفيلمبرداري

خواهدشد
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سايمون جنكينز
ستون نويس روزنامه گاردين

كيوسك

افزايش چشــمگير نفوذ 
چيــن در خاورميانه طي خاورميانه

سال هاي گذشته به يكي از 
موضوعات مورد مناقشه انديشكده ها و 
رسانه هاي جهاني تبديل شده؛ موضوعي 
كه به دليل تفــاوت ماهوي نفوذ چين با 
ســاير ابرقدرت هاي جهاني از اهميت 
ويژه اي برخــوردار اســت. تحوالت 
سال هاي گذشته نشــان داده كه چين 
برخالف آمريكا، روسيه و حتي برخي 
قدرت هاي اروپايي، اولويت مطلق خود 
براي نفوذ خارجي را براســاس منافع 
اقتصادي و مشخصا پروژه بزرگ » ابتكار 
كمربند و راه« تعريف مي كند؛ پروژه اي 
كه هدف از آن احيای شــاهراه قديمي 
»جاده ابريشم« و تقويت زيرساخت هاي 
شبكه تجارت جهاني به شكلي بي سابقه 
است. به روايت شبكه الجزيره، تكميل 
پروژه »كمربند و راه« مي تواند مقدمه اي 
براي تغيير معادله قدرت جهاني به سود 
شرق پس از جنگ جهاني دوم باشد، اما 
نقش خاورميانه در اين ميان چيست و 
چرا اين منطقــه از اهميت بااليي براي 

چين برخوردار است؟ 

گذرگاه جهاني
اولين جاذبه خاورميانــه براي چين را بايد 
در موقعيــت جغرافيايي منحصــر به فرد 
اين منطقه جســت وجو كــرد. خاورميانه 
گذرگاه زميني 3قاره مهــم جهان، يعني 
آســيا، اروپا و آفريقاست. بايد توجه داشت 
كه اساس پروژه راه ابريشــم جديد چين 
)كمربنــد و راه( در شــبكه هاي ارتباطي 
اين 3قاره تعريف مي شود؛ بنابراين روشن 
است كه بدون حضور در خاورميانه و اشراف 
بر مســيرهاي تجاري آن، امــكان اجراي 
موفق چنين پروژه اي بــراي چين وجود 
ندارد. از ســوي ديگر خاورميانه مهم ترين 
كانون نفتي جهــان را نيــز در خود جاي 
داده اســت؛ انرژي ای كه نقشي حياتي در 
توسعه اقتصادي چين و قدرت توليدي اين 
كشــور ايفا مي كند. در اين زمينه، نگاهي 
به رشد روزافزون خريدهاي نفتي چين از 

كشورهاي حوزه خليج فارس به منظور درك 
اهميت منطقه خاورميانه براي پكن كافي 
است. به نوشته بلومبرگ، هم اكنون بيش 
از 40درصد واردات نفتي چين از بازارهاي 

خاورميانه و خليج فارس تامين مي شود.
اما ويژگي هاي منحصــر به فرد خاورميانه 
بــراي چيــن در مســيرهاي زميني يا 
نفــت محــدود نمي شــود. به نوشــته 
نشــريه فارين پاليســي، بخــش مهمي 
از تمركز چيــن در خاورميانــه معطوف 
بــه گذرگاه هــا و تنگه هــاي دريايــي 
ايــن منطقه اســت؛ چرا كه سرنوشــت 
پروژه كمربنــد و جاده اش بــه امنيت و 
ثبــات آنها گره خورده اســت. براســاس 
فارين پاليســي، مهم تريــن گذرگاه هاي 
 آبي نزديك به آب هاي آزاد از منظر چين 
عبارتند از، »بوسفور، داردانل، باب المندب 
و هرمــز.« نكته قابل توجه اين اســت كه 
تمركز يا حتي سرمايه گذاري چين براي 
حمايت از اين گذرگاه هــا نه تنها تضادي 
با منافع كشــورهاي مشــرف به مناطق 
مذكور ندارد بلكه به سود آنها نيز ارزيابي 
مي شــود. به عبارت ديگر تمام چشم انداز 
نفوذ خارجي چين از همين قاعده پيروي 
مي كند؛ بازي برد- بــرد كه ضمن تامين 
منافع و امنيت كشــورهاي مختلف، راه را 
براي تجارت جهاني چين نيز هموار خواهد 
كرد. تمام اينها در حالي است كه هرگونه 

بي ثباتي چشــمگير يا وقــوع تنش هاي 
جدي ميان كشورهاي منطقه خاورميانه، 
منافع بلندمــدت اقتصادي چيــن را در 
معرض تهديد قرار مي دهد. بر اين اساس، 
پكن همواره از كاهش تنــش و عدم وقوع 
منازعات نظامي- امنيتي ميان كشورهاي 
خاورميانه حمايت كرده است. شايد يكي 
از بهترين نشــانه ها در ايــن زمينه، اصرار 
چين براي برقراري روابط با همه بلوك هاي 
قدرت منطقــه اي و خــودداري از ورود به 
صف كشي هايي باشــد كه معموال از سوي 
آمريكا، روسيه و كشــورهاي اروپايي مورد 
استقبال قرار مي گيرد. خبرگزاري بلومبرگ 
عالوه بر تمام موارد مذكور به اهميت انرژي 
گاز در چشــم انداز چين براي خاورميانه 
مي پردازد. به نوشته اين خبرگزاري اكنون 
نزديك به 20درصد از واردات گاز طبيعي 
چين در بازارهاي خاورميانه تامين مي شود؛ 
آماري كه بدون شك طي سال هاي آينده، 
به ويژه در رابطه با كشــورهاي قطر و ايران 

رشد چشمگيري خواهد داشت.

امنيت ناوبري و پايگاه نظامي جيبوتي
پايگاه اينترنتي »ديپلماســي مدرن« در 
گزارش مفصلي با اشــاره به نقش فزاينده 
چين در تحوالت سال هاي آينده خاورميانه 
مي نويسد: اگرچه نقش نظامي گري و نفوذ 
امنيتي در سياســت خارجي چين نسبت 

به ابعاد اقتصادي بســيار كمرنگ اســت، 
اما نمي توان به كلــي آن را ناديده گرفت. 
البته در عين حال بايد توجه داشــت كه 
ابعاد امنيتي در سياســت خارجي چين 
نيز معطوف به صيانت از شبكه اقتصادي-

تجاري اين ابر قدرت شرقي است. به نوشته 
ديپلماسي مدرن، طي ســال هاي آينده 
بخشي از توان نظامي چين در حوزه دريايي 
بر تامين امنيت گذرگاه هاي اســتراتژيك 
خاورميانــه، نظير باب المنــدب متمركز 
خواهد شــد چرا كه اكثر صادرات چين به 
اروپا از اين تنگه مي گذرد. از ســوي ديگر، 
تنگه هرمز نيز به دليل عبور ســاالنه يك 
ســوم نفت توليدي جهان از آن، اهميت 

بسيار بااليي براي چين دارد.
چين برخالف آمريكا، روســيه، فرانسه و 
انگليس تنها يك پايگاه نظامي در منطقه 
خاورميانه و مشــخصا حوزه مشــرف به 
خليج فارس و درياي سرخ دارد؛ اين پايگاه 
نظامي-دريايــي در جيبوتي قرار گرفته و 
نخستين مركز حمايت لوجستيك ارتش 
چين در خارج از اين كشــور به حســاب 
مي آيد. اين پايگاه با ظرفيت بيش از 10هزار 
ســرباز، داراي ويژگي هاي منحصر به فرد 
دفاعي و امنيتي اســت؛ ويژگي هايي كه 
قبل از هر چيز اهميــت حوزه دريايي باب 
المندب و درياي ســرخ را براي سياست 

خارجي چين ثابت مي كند.

شــراكت هاي اســتراتژيك به جاي 
ائتالف هاي امنيتي

از جمله نقــاط حساســيت برانگيز براي 
قدرت هاي غربــي درباره نفــوذ چين در 
خاورميانه، تــالش اين كشــور به منظور 
برقراري شراكت هاي اســتراتژيك با تمام 
بازيگران منطقه اي است. پكن در اين ميدان 
هيچ سقف سياسي يا امنيتي براي خود قائل 
نبوده و حتي براي سيطره بر بازار متحدان 
آمريكا در خاورميانه نيز تالش مي كند. بدون 
شك مهم ترين گام چين در اين مسير، ورود 
گسترده به بازارهاي رژيم صهيونيستي بوده 
است. اين فرايند از يك دهه قبل آغاز شده و 
نتايج مهمي ازجمله سيطره چين بر برخي 
بنادر، زيرساخت هاي حمل نقل، شبكه هاي 
ارتباطي-مخابراتي، نيروگاه هاي توليد برق 
و حتي صنايع غذايي اســرائيل را به دنبال 
داشته اســت. تمام اينها در حالي است كه 
چين اراده قوي از خود براي ورود مشابه به 
بازارهاي تركيه، عربستان سعودي و حتي 
ايران نيز نشان مي دهد. نبايد فراموش كرد 
كه چشم انداز شراكت هاي استراتژيك چين 
)توسعه اساسي زيرســاخت هاي عمراني 
و ارتباطي در ازاي اســتفاده از شبكه هاي 
تجاري( آنقدر براي كشــورهاي منطقه و 
حتي متحــدان غرب جذاب اســت كه به 
سادگي قادر به چشم پوشيدن از آن نيستند. 
تجربه الجزائر )عبور از فرانسه براي افزايش 
شراكت هاي استراتژيك با چين( به خوبي 
دليل نگراني قدرت هاي غربي از تقويت نفوذ 

پكن در خاورميانه را روشن مي كند.
به رغم آنكــه طي ســال هاي اخير مواضع 
منفي غــرب )مخصوصا آمريــكا( درباره 
ســرمايه گذاري هاي چين در نقاطي مانند 
فلسطين اشغالي يا خليج فارس تشديد شده، 
اما به نظر نمي رســد توان كافي براي مهار 
اژدهاي شــرقي وجود داشته باشد؛ به ويژه 
كه همچنان بخش مهمي از توان سياسي 
و اقتصادي كشورهاي غربي در تنش هاي 
نظامي و امنيتي خاورميانه تحليل مي رود، 
درحالي كه چين اولويت خــود را اجتناب 
از هرگونــه ورود به منازعــات منطقه اي و 

ائتالف هاي سياسي قرار داده است.

اصرار چين بر افزايش نفوذ و همكاري اقتصادي با كشورهاي خاورميانه، حساسيت قدرت هاي غربي را برانگيخته است
طرح »كمربند و راه« چین در ایستگاه خاورمیانه

نيويورك تايمز در گزارشي از درگيري هاي خياباني 
مردم و سربازان ارتش ميانمار، نوشته كه معترضان 
از سنگ و چوب و تيركمان براي مقابله با سالح 
نظاميان كودتاچي اســتفاده مي كنند. ميانمار 
از حدود 3 ماه قبل، صحنه اعتراض به حكومت 
كودتاست. ابتدا اعتراض ها مسالمت آميز بود، اما با 
كاربرد خشونت از سوي ارتش، شهرهاي بزرگ به 

صحنه جنگ هاي خياباني تبديل شده اند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[ 

پروژه اي مكتوب براي توافقي سخت

سنگ در برابر تفنگ 

روزنامه العربي الجديد گزارش نخست خود را به 
مذاكرات هسته اي وين اختصاص داده است. به 
روايت اين روزنامه، تمام نشانه ها حاكي از حركت 
سريع طرفين به سوي تنظيم توافقي جديد براي 
بازگشت آمريكا به برجام است. العربي الجديد 
همچنين تأثير بازگشت نفت ايران به بازارهاي 
جهاني در ماه هاي آينده را مورد بررســي قرار 

داده است.

نگاه

ويراني؛ دستاورد دودهه اشغال افغانستان

جنــگ افغانســتان به عنــوان طوالني تريــن، بيهوده تريــن و 
ناموفق ترين جنگي كه آمريكا و انگليس در 70سال گذشته در آن 
شركت كرده اند و دستاوردي جز ويراني نداشته، قرار است اواخر 
تابستان امســال به پايان برسد. 20ســال پيش آمريكا به تالفي 
حمله هاي تروريستي 11ســپتامبر2001، به افغانستان حمله 
كرد. هدف، كشتن بن الدن بود كه دستور حمله هاي 11سپتامبر 
را داده بود. آمريكا تصميم داشت حكومت طالبان را هم كه به بن 
الدن پناه داده بود، ســرنگون كند. اين درحالي بود كه نيروهاي 
ميانه روي طالبان كه آن زمان تازه پا گرفتــه بودند، به بن الدن 
لقب»مهمان ناخوانده« داده بودند و حكومت نيز خواستار حذف او 
بود. آمريكا درنهايت به كابل حمله كرد. انگليس اما هيچ ارتباطي 
با اين درگيري نداشت و فقط به دليل رابطه نزديكي كه توني بلر، 
نخست وزير وقت اين كشور، با جورج دابليو بوش، رئيس جمهور 
وقت آمريكا داشت پايش به اين ماجرا كشيده شد. اين دو كشور 

ناتو را هم وارد بازي كردند.
در طول سال ها، سربازان انگليســي و آمريكايي بدون هدف در 
افغانســتان ســرگردان بودند و فرمانده نظامــي و حاكم محلي 
منصوب مي كردند. در بازديدي كه آن زمان از كابل داشتم، گفته 
مي شــد هدف ناتو از شــركت در جنگ، حذف تروريسم، ايجاد 
دموكراسي، آزادي زنان و ايجاد يك كشور دوست در منطقه است. 
اين جنگ اما براي من يادآور تجربه هولناك جنگ اول انگليس و 
افغانستان در سال1839 بود. اين جنگ در سال1842 با شكست 

انگليس پايان يافت.
در همان ســال هاي اول، خيلي از آمريكايي ها ترجيح مي دادند 
كه از افغانستان خارج شوند و تمركز خود را بر عراق بگذارند. اين 
لندن بود كه مايل بود در كابل بماند. نخست وزير انگليس حتي 
كلر شــورت، وزير توســعه بين الملل، را به منظور كنترل كشت 
مواد مخدر به منطقه فرستاد. اما نه تنها اين هدف عملي نشد، بلكه 
تعداد استان هاي زيركشت از 6  استان به 29استان افزايش پيدا 

كرد و درآمد حاصل از آن هم به ركورد 2.3ميليارد دالر رسيد.
ســال2005، ارتــش انگليس كه به قــدرت خــود مي باليد، با 
3400سرباز به جنوب افغانستان لشكركشي كرد تا واليت هلمند 
را تصرف كند. ژنرال ديويد ريچــاردز ، يكي از فرماندهان جنگ، 
ترديدي درباره پيروزي سربازانش نداشت و حتي جان ريد، وزير 
دفاع وقت انگليس پيش بيني  كرد كه پيروزي بدون شليك حتي 
يك گلوله رقم مي خــورد. آنها آن قدر از پيروزي شــان مطمئن 
بودند و آن را پيش پا افتاده مي دانستند كه به عمليات هاي خود 
عنوان هاي فانتزي مانند آشــيل، حمله چكشــي، چشم عقاب، 
خنجر قرمز و شمشير آبي داده بودند. اما اوضاع در هلمند آنطور 
كه انتظار مي رفت، پيش نرفت. 10هزار نيروي آمريكايي به ناچار 
به كمك فراخوانده شــدند و 454سرباز انگليســي جان خود را 
از دســت دادند. روســيه كه يك دهه قبل از آن مجبور شده بود 
افغانستان را ترك كند، از اين شكســت غرب، حيرت زده و البته 
خوشــحال بود. گوردون براون، نخســت وزير وقت، سال2009 
به ناچار در توجيه ماجرا ادعا كرد كه ســربازان انگليســي براي 
حفظ امنيت در خيابان هاي كشورشــان جان خود را در هلمند 

از دست دادند.
از آن زمان تاكنون، بيشــتر نيروهــاي ناتو نيز بــه اين اميد كه 
ديپلماسي بتواند دولت كابل را نجات دهد و جلوي سرشكستگي 
بيشتر غرب را بگيرد، از منطقه عقب نشيني كرده اند. در اين مدت 
3 رئيس جمهور در آمريكا وعده دادند كــه نيروهاي نظامي اين 
كشور را از افغانســتان خارج مي كنند، اما قدرت آن را نداشتند 
كه به وعده شــان عمل كنند. حتي جو بايــدن هم ضرب االجلي 
را كه تا اول مي امســال )11ارديبهشــت( تعيين شــده بود تا 
11سپتامبر)20شهريور( تمديد كرد. هركدام از آنها فقط سعي 
كردند تا ثبات رژيم دست نشانده كابل را تا اندازه اي كه به حكومت 

پادشاهي مطلق برنگردد، حفظ كنند.
2300سرباز آمريكايي حاال قرار اســت افغانستان را ترك كنند. 
سرنوشتي كه براي750سرباز انگليسي نيز رقم خواهد خورد. يكي 
از مقام هاي ارشد وزارت دفاع انگليس به روزنامه گاردين گفته كه 

اگر آمريكايي ها از منطقه بروند، ماهم بايد برگرديم.
واشنگتن در اين مدت تاوان سنگيني را براي اين حضور نظامي 
پرداخته: 2216كشــته و بيش از 2تريليــون دالر هزينه. گفته 
مي شــود ميلياردها دالر كمك مالي كه روانه كابل شــده بود، 
قرار اســت ســر از بازار امالك دبي دربياورد. امــا هزينه اي كه 
مردم افغانســتان در اين دودهه پرداختند، تكان دهنده اســت؛ 
بين 50هزار تــا 100هزار نفر فقط به جــرم طراحي حمله هاي 
11سپتامبر از خاك اين كشــور، جان خود را از دست دادند. آيا 
اين همان چيزي اســت كه به عنوان ارزش هاي غربي از آن ياد 
مي كنيم؟ مذاكرات صلح افغانســتان تاكنون راه به جايي نبرده 
است. دليل آن روشن است: طالبان فقط بايد تا 5 ماه ديگر و زمان 
خروج نيروهاي خارجي صبر كند و بعد از آن دستشان براي انجام 
هراقدامي باز اســت. دولت فعلي ممكن است كه براي مدتي در 
كابل بماند، اما وقتي با حمايت آمريكا به سختي سرپا مانده، بعيد 

است كه با رفتن اين كشور به تنهايي بتواند دوام بياورد.
اگر در ســال 2001، آمريكا ســران طالبان را به حال خود رها 
كرده بود، آنها قطعا براي تحويــل بن الدن راهي پيدا مي كردند؛ 
به خصوص كه همان موقع رهبران طالبان با نهادهاي اطالعاتي 
آمريكا در ارتباط بودند. ارتش پاكستان هم با اين قضيه همراهي 
مي كرد. اما اين اتفاق نيفتاد و درعوض، پشــتون ها طي دودهه 
هرچه خواستند كردند و دست به كشتار مردم زدند. پولش را هم 
معتادان به هروئين در غرب تامين كردند. كشتن رهبران آنها نيز 
طي اين سال ها، هيچ تغييري در مسير و اهداف آنها ايجاد نكرده 
است. اكنون، بار ديگر در نقطه اي هستيم كه غرب براي مهار يك 
نيروي ديگر كه محصول دخالت ناتو در منطقه است، به طالبان 

نياز دارد؛ براي مهار گروه داعش.
حضور آمريكا و انگليس در افغانســتان چه دستاوردي داشت؟ 
ژنرال روپــرت اســميت، نظريه پرداز جنگ در كتــاب »كاربرد 
قدرت« اشــاره مي كند كه ارتش هاي مدرن معموال از نبردهاي 
چريكي دست خالي برمي گردند. آنها خاورميانه را از افغانستان تا 
ليبي درنورديدند و تنها دستاوردشان اين بود كه كشورها را يكي 
پس از ديگري ويران كردند. توجيه هميشگي انگليس در اين باره، 
اعمال نفوذ، مقابله با تروريسم و حفظ برتري در جهان است. اما 
اينها حرف هاي پوچ و تكراري اســتعمار نوين اســت. در جهاني 
زندگي مي كنيم كه پر از افسوس و پشــيماني است. بايد منتظر 

يك پشيماني بزرگ در  ماه سپتامبر بود.

شــهردار تهران ديــروز درباره 
تغييــر رونــد كار آرادكوه بعد 
از شــروع بيماری كرونا گفت: »يكــی از اقدامات 
بزرگی كه در آرادكوه انجام می شــود دفن پسماند 
پزشكی اســت. مخصوصا بعد از شرايط كرونا حجم 
اين پســماند افزايش پيدا كرده و روزانه به 100 تن 
پسماند پزشكی و عفونی رسيده است. بخشی از آ نها 
در بيمارستان های سطح شهر تهران بی خطر و بعد 
به اينجا منتقل می شوند تا با ضوابط سازمان بهداشت 

جهانی امحا شوند.«
پيروز حناچی افزود: »در اين زمينه مشكلی نداريم 
اما هرچقدر كه بتوانيم ميزان دفــن را كمتر كنيم 
موفقيت بيشتری خواهيم داشت. اگر مطمئن باشيم 
پسماندی كه از بيمارســتان ها به اينجا می رسد بی 
خطر شــده آمادگی بيشــتری برای دفن و امحاي 

پسماند عفونی خواهيم داشت.« 
شهردار و معاون اول رئيس جمهور ديروز همچنين 
از كارخانه سيمان ری بازديد كردند. چندی پيش 
مسابقه ای برای بازآفرينی اين كارخانه قديمی و ايجاد 
كاربری های گوناگون مانند موزه صنعت در آن برگزار 
شد كه مراحل اجرايی آن به دليل برخی مشكالت 

هنوز آغاز نشده است.

نخاله ها شن و ماسه مي  شوند
معاون اول رئيس جمهور در مراســم بهره برداري از 
پروژه هاي سازمان مديريت پسماند در مجتمع آبعلي 
تهران نيز گفت: »امروز به صورت كامل با مســائل 
زيست محيطي و زندگي مردم ســر و كار داشتيم و 
در جريان امور پسماند خانگي كه يكي از مشكالت 
جدي تهران در كنار پســماند پزشــكي است، قرار 

گرفتيم.«
اسحاق جهانگيري افزود: »ورود فناوري مناسب، به 
صحنه آمدن بخش خصوصي و حمايت هاي دولت 
باعث مي شود تا برق توليدي از پسماندها با قيمت 
مناسب خريداري شود و براي سرمايه گذاري بخش 

خصوصي صرفه اقتصادي داشته باشد.« 
 جهانگيری در ادامــه با بيان اينكه پســماندهاي 
ساختماني از ديگر پسماندهايي است كه در شرايط 
عادي در حجم باال و روزانه حدود 45 هزار تن توليد 
مي شــود، گفت: »عالوه بر توليد ايــن حجم باال از 
پسماند ساختماني، شــاهد تخلف افرادي هستيم 
كه به صورت غيرقانوني پسماندها را در هر نقطه اي 
از شــهر تخليه مي كننــد و زمين و شــهر را آلوده 

مي كنند.«
جهانگيري با بيان اينكه با ايجاد مركز بازيافت، هم نقاط 

ديگر براي معادن شن و ماسه حفاري نمي شود و هم 
كوه هايي از پسماند خانگي ايجاد نمي شود، ادامه داد: 
»ايجاد مراكز بازيافت براي تبديل پسماند ساختماني 
به محصول باارزش اقتصادي از ديگر اقدامات ارزشمند 
مديريت شهري اســت و محصولي به شهروندان ارائه 
مي شود كه از نظر زيســت محيطي آالينده نيست و 
مصالح اوليه كه در آن به كار مي رود به محيط زيســت 
كمك مي كند. البته مشكالتي در اين زمينه وجود دارد 
كه از طرف اســتاندار براي حل آنها تالش مي شود و 

دولت نيز از اين اقدامات حمايت مي كند.«
شــهردار تهران نيز در بخش پايانــي بازديد گفت: 
»بخش عمده پسماندهايي كه در شهر تهران توليد 
مي شود، پسماندهاي ســاختماني است. بازيافت 
پسماندهاي ســاختماني باعث مي شود تا سرمايه 
عظيمي به چرخــه ساخت وســاز بازگشــته و از 

محيط زيست حفاظت شود.«
پيروزحناچي ادامــه داد: »پيش از اين ميزان توليد 
پسماندهاي ســاختماني در طول روز 45هزار تن 
بوده كه با پايين آمدن ميزان ساخت وساز اين عدد 
روزانه به 30 هزار تن رسيده است. هر چقدر بتوانيم 
پســماندهاي ســاختماني را به چرخه برگردانده 
و بازيافت كنيم ســرمايه هاي عظيم مصرف شــده 

برمي گردد و از محيط زيست محافظت مي شود.«
او اضافه كرد: » نگاه ما در حوزه مديريت شــهري و 
بازيافت پســماند، نگاه جديدي بود كه براساس آن 
طرح جامع پسماند شــهر تهران تدوين شده است. 
سايت حاضر توســط بخش خصوصي ايجاد شده و 
هدف از تشكيل اين ســايت تفكيك پسماندهاي 
ساختماني و تبديل آن به شن و ماسه است تا مجدد 

در مسير ساخت وساز مورد استفاده قرار گيرد.«

او گفــت: »تپه هاي پشــت ســر در دوره هاي قبل 
ايجاد شده است كه در آن زمان فقط پسماندها دپو 
مي شدند اما طرح جديد در سال97 به بهره برداري 
رســيد و اين فــاز دوم آن اســت كه بــه زودي به 

بهره برداري مي رسد.«
در بازديدهای ديروز، انوشــيروان محسني بندپي، 
 اســتاندار تهران و محســن هاشــمي رفسنجاني،

رئيس شوراي شهر تهران نيز حضور داشتند.

برق پسماند تهران در مدار قرار می گيرد
ادامه از 
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هيچ فرقى نمى كند كه در  آمازون باشى يا در صحراى فاطمه عباسی
آفريقا، در استراليا و يا در ايران، مهم اين است كه انسان عزم 
خود را براى از بين بردن طبيعت جزم كرده و اين است كه 
ما هــر لحظــه مى بينيم و مى شــنويم كــه جنگل ها و 
پوشش هاى گياهى توسط انسان ها از بين مى رود، درخت ها 
قطع و چوب ها قاچاق مى شود. تصويرش را حتما در فيلم ها 
ديده ايد؛ چند نفر با اره برقى مى افتند به جان درخت ها و 
بعد الوارها را بار كاميون مى كنند و دور مى شوند. اما اين 
تصوير حاال كمى فرق كرده، ديگر خبرى از كاميون و وانت 
نيست، سختگيرى ها بيشتر شده و با تنگ تر شدن حلقه 

حفاظتــى جنگل بانى و تالش نيروهــاى منابع طبيعى، 
قاچاقچيان نمى توانند به راحتى چوب ها را از جنگل خارج 
كنند. دقيقا از همين جاست كه انسان هاى عجيب و غريب 
داستان ما سر و كله شان پيدا مى شود و هنرنمايى خودشان 
را به رخ مى كشند. چطور؟ اينطور كه خودروهاى شخصى 
به ويژه پرايد جاى خودروهاى بارى را گرفته و معموال اين 
انسان هاى مرموز شبانه چوب ها را بار مى زنند و مى برند و 
خالص. جالب است بدانيد كه راننده اين ماشين ها به هيچ 
عنوان در جاده توقف نمى كنند، يعنى خبرى از خوردن و 
آشاميدن و چرت و بنزين زدن نيست. زمان بارگيرى، باك 
خودرو را پر مى كنند، در مبدا استارت مى زنند، با سرعت 

باالى 150كيلومتر در ســاعت مى رانند و در مقصد ترمز 
مى كنند. بيشتر قاچاق چوب در شمال كشور و استان هاى 
زاگرس نشــين اتفاق مى افتد، بــه همين خاطر راننده ها 
چوب هاى قاچاق شده را از يك استان در حاشيه زاگرس به 
استانى دورتر كه پول بيشــترى بابت چوب ها بپردازند، 
منتقل مى كنند. البته مسئوالن منابع طبيعى هم بيكار 
ننشسته اند و ايست و بازرسى ها را امسال در مناطق جنگلى 
5برابر كرده انــد. اما با اين همه كم نيســتند خودروهاى 
شخصى اى كه به جاى مسافر، تمام ماشين را پر مى كنند از 
چوب هاى خوش تراش جنگل هاى بكر و مثل يك تاكسى 

اينترنتى اين محموله ها را به مقصد مى رسانند...

چوب  َبرهای چاالک ماراتن با زبان 
روزه در 101سالگی 
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بهارى كه به  وقــت گل * شهنام صفاجو
مى رسد

بهار واژه اى آشــنا در شعر نو فرانسه است؛ 
رويارويى دوباره با ســبزى طبيعت كه در 
تمامى احوال، منبع الهام شاعران فرانسوى 
بوده اســت. لطافت بهار را مى توان با شعر 
فرانســوى بوييد و از خنكاى توأم با نور و 

ايمان آن لذت برد.
ويكتور هوگو، نويسنده بزرگ فرانسوى يكى 
از ستايشگران بهار طبيعت است. در شعر 
او، بهار جان زندگى است؛ آغازى بر جان و 

آوازى با سپيده عشق.
هوگو در شــعر معروف خــود »بهار« 
)Printemps( از دفتــر »آواز كامل« 

چنين مى سرايد:
اينجا روزهاى طوالنى، نور، عشق، شور

اينك بهار است! مارس، آوريل با لبخندى 
زيبا

مى پُرگل، ژوئن سوزان، همه ماه هاى زيباى 
دوستانه

صنوبرها در كناره رودخانه ها خفته، 
مثل نخل هاى بلند، آرام خم شده

قلب پرده در عمق جنگل آرام مى تپد 

گويــى همه چيز حتــى درختان ســبز 
مى خندند، 

از با هم بودن خوشــحالند و براى هم شعر 
مى گويند 

بلنــداى روز با ُخنكاى ســپيده دم متولد 
مى شود

عصر پُر از عشق است؛ 
شب هنگام، باور داريم

زير آسمان از ميان سايه بى انتها، 
دعاى شكر مى شنويم

و آوازى بى نهايت شاد مى خوانيم.
شعر و شاعرى بهارى در سرزمين ُگل را با 
نويسنده اى به قد جهان آغاز كرديم. شايد 
بايد از پل الوآر يا لويى آراگون مى نوشتيم؛ 
اما دنياى خالق ابدى بينوايان، سرشــار از 
بوى بهار است تا شما را ميهمان واژه هايى 

ناب از زايش ُگل كند.
اما ديگر شــاعران فرانســوى زبــان كه 
گمنام تر از آنانى هســتند كه نام برديم و 
يادى كرديم هم وصف بهار را بر قلم جارى 
ســاختند؛بهارى كه مى آيد تا به ما بگويد 
دوستت دارم و چه جمله اى زيباتر از اين در 
زايش جان طبيعت مى توان گفت تا براى 

هميشه بهارى شد.

بانو »الودى سانتوس« در شعر خود »بهار 
در راه است« ) Printemps qui vient ( در 

وصف بهار چنين گفته است:
بهارى كه به وقت گل مى رسد

يك روز مى رسد، بدون اينكه آن را ببينيم
بهارى كه مثل باد مى آيد

بر زمستان مى وزد و آن را مى برد
بهارى كه مى آيد تا دوباره متولد كند
جان را نوازش  كند و ما لبخند بزنيم

بهارى كه همراه آرامى مى آيد
استقبال كنيد از آفتابى كه فراموش شده 

بود
بهارى كه ما را دوباره گرم مى كند

باغ ها را سيراب كنيد، گل ها را پديدار كنيد
بهار مى آيد كه به ما بگويد دوستت دارم

براى اينكه مى توانيم همه چيز را از نو آغاز 
كنيم.

اما زاويــه نگاه »كمــال زردومــى« زاده  
كازابالنكا به بهار بســيار متفاوت و جذاب 
است و در شعر خود )Printemps(، زايش 
سبز را به حقيقِت كهنسالى گره زده است؛ 
به احترام آنانى كه چون سپيدند، بسيار با 

ارزش و دوست داشتنى اند...
در تنهايى خود دفن شده

مثل فريادى از پريشانى
در تاريك سوى ستاره 

يك اتاق
در خانه سالمندان

پشت پنجره ها
چشم ها نگاه مى كنند

نوزايى طبيعت را
جوانه پيرى

شكوفا مى شود...
با آرزوى بهترين ها براى نيكان اين سرزمين 
كه آغاز ســخِن بهار را فصــل جديدى از 

زندگى خود براى بهتر شدن مى پندارند.

درماندگی توی صف
من آن شــهروند غريب و شــرمگين و 
سرفروافكنده و ماســك زده و تنها توى 
صف يك كار ادارى ام. بيمارم توى بيمارســتان روى تخت دراز كشيده و 
پرونده اش را سپرده اند به من تا بروم به يك اداره و از اين اداره به اداره اى 
ديگر و از آن اداره ديگر به ســمت بيمه و هزار تــا كار ديگر تا پرونده اش 
تكميل شود. من يك بار رفته ام، يكى از كارمندان گفته برو شنبه بيا. من 
شنبه هم رفته ام، يكى از كارمندان گفته چرا االن آمده اى كه ظهر است و 
يكى ديگر گفته بايد 8صبح مى آمدى. من سرم را پايين انداخته ام، گردن 
نازك تر از مويم را نشان شــان داده ام، بعدش خواهش كرده ام و تصويرى 
از بيمارستان جلوى چشمان شان ســاخته ام كه بيمارم آنجا روى تخت 
دراز كشيده و درد دارد و هزار تا كار ديگر هم دارم. فكر مى كردم كه با اين 
توصيفات كارمندان جملگى دل شان به حالم سوخته، سرى به افسوس 
تكان مى دهند و خواهند گفت كه» باش، تا كارت را انجام دهيم.« اما كسى 
چيزى نگفت، سرى به افســوس تكان نداد و تا خواستم سخنى بگويم، 
يكى گفت برو بنشين تا صدايت كنيم. و اين آغاز داستان آن روز من بود. 
ايستادن در برابر كارمندانى كه نه حوصله داشتند، نه اعصاب، نه چگونگى 
رفتار با ارباب رجوع را مى دانستند و نه اندكى برايشان اهميت داشت. جايى 
با چند ميز و صندلى كه نام يكى از كارگزارى هاى بيمه روى آن حك شده 
بدون داشتن ساده ترين امكانات. حاال سخن اين نيست، نكته برايم همين 
موضوع ساده رفتار خوش با ارباب رجوع است.چيزى كه براى بعضى ها با 
يك لبخند ساده آغاز مى شود و برخى ديگر لبخندشان پيشكش همين كه 

يقه ات را نگيرند، جاى شكرش باقى است.
واقعيت نظام ادارى را نه در انجام كارهاى بزرگ، بلكه در برخورد ســاده 
كارمندان با ارباب رجوع ها بايد ديد؛ جايى كه تماس مستقيم با مردم آغاز 
مى شود و بخش عمده تصورات عمومى از آن شركت يا سازمان را مى سازد. 
يك كارمند بداخالق و بى حوصله، با همان رفتار زشت چنان آسيبى به 
وجهه  يك سازمان مى زند كه هزار فيل هوا كردن تبليغاتى هم باعث ترميم 

آن چهره نمى شود.
من ايستاده ام توى صف و صف طوالنى است و كرونا در هوا موج مى زند و 
كارى ادارى كه مى توانست به آسانى از طريق سيستم هاى آنالين انجام 
شود، به كاغذبازى ادارى سپرده شــده و كارمند پشت پيشخوان چنان 
عصبانى است كه حتى نمى شود از او پرسيد كارم چقدر طول مى كشد. 

شايد روزها، شايد سال ها، شايد عمرى ديگر.

قصه شهر

داوود پنهانی

مصرف بنزین در فروردین ماه 
امسال به 79/6میلیون لیتر 

در روز رسید كه نشان دهنده 
رشد 6۰درصدی در مصرف 

این سوخت در كشور نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 

است. ایرانی ها به طور 
میانگین در فروردین سال 

گذشته ۵۰ میلیون لیتر بنزین 
سوزاندند؛ این در حالی 

اتفاق افتاد كه به طور معمول 
فروردین ماه به دلیل افزایش 

مسافرت ها، مصرف بنزین نیز 
ركورد می زد.

 79.6
میلیون لیتر

به طور مثال در سال9۸ كه 
خبری از كرونا نبود، مصرف 

بنزین در فروردین ماه به بیش 
از 9۱میلیون لیتر در روز رسیده 
بود. با این حال در فروردین 

امسال، ایرانی ها به طور 
میانگین روزانه بیش از سال 

گذشته بنزین سوزاندند.

 91
میلیون لیتر

این عدد از آن جنبه حائز 
اهمیت است كه افزایش 

سفرها در فروردین ماه را نشان 
می دهد. افزایش سفرهای 

نوروزی آن هم در شرایط كرونا 
باعث شده تا موج چهارم این 
بیماری در كشور آغاز شود و 

تعداد فوتی ها در روز به حدود 
۴۰۰ نفر افزایش یابد.

 400
نفر

عدد خبر

عدد خبر

دعاي روز هشتم ماه مبارك رمضان 

اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

الِم، َو ُصْحَبه الِْكرَاِم،  َعاِم، َو ِإْفَشاَء السَّ َُّهمَّ اْرزُْقِني ِفيِه رَْحَمه اْلَْيَتاِم، َو ِإْطَعاَم الطَّ الل
به طولَك َيا َمْلَجأَ اْلِمِليَن.

خدايا در اين  ماه مهرورزي به ايتام، و خوراندن طعام، و آشكار كردن سالم، و 
همنشيني با اهل كرامت را نصيبم فرما، به عطايت  اي پناهگاه آرزومندان.

چندان كه گفتم غم با طبيبان
درمان نكردند مسكين غريبان

حافظ

بهار در شعر نو فرانسویبر و برگ

دوشنبه شب ها ميزبان يك مجله داستاني 
هستم در راديو با نام »همنشين«. مي دانم 
اسم سردســتي و يخ و تو ذوق زن و لوسي  است، ولي بگذريم. داستان 
مي شنويم و داســتان مي خوانيم و كال جمع باحاِل خوبي  است. يكي 
از كارهايي كه مي كنيم اين است، در هر قســمت ايده اي مي دهم و از 
شنوندگان مي خواهم با آن ايده يك روايت كوتاه چند خطي بنويسند. اين 
هفته ازشان خواستم تصور كنند در مقابل ماشين زماني ايستاده اند و اگر 
قرار باشد زمان و جغرافيايي را در تاريخ براي سفر انتخاب كنند، دوست 
دارند كجا بروند و حاال روايت هايي كه در جواب برايم فرستادند: »ا.م« 
از كرج نوشته: »دوست داشتم به سال 60هجري مي رفتم و با يك دوشكا 
مي افتادم به جان شمر و ابن زياد.« به نظرم بايد توجه مي كرد كه وقتي در 
زمان سفر مي كني اين يك سفر همه جانبه است و نمي تواني با خودت 
سالح گرم ببري. »ك.ب« از فالورجان نوشته: »كاش مي شد برگشت 
به 20سال پيش در كودكي. بيشتر بازي مي كردم و مي خنديدم و مدام به 

آسمان و گل ها نگاه مي كردم.«
»ع.ر« پسربچه اي 7،8 ساله از قم بود كه آمد پشت تلفن و من فكر كردم 
دختر خانمي است. با همان صداي گول زننده اش گفت: »دوست دارم 
برگردم به عصر دايناسورها و ببينم چرا منقرض شده اند.« دغدغه مندي 
و خالقيتش ستودني ا ست. ما 7سالمان بود درگيري مان اين بود اول زيپ 
شلوار را مي كشند و بعد دكمه اش را مي بندند يا بالعكس. »م.م.ا« از آمل 
هم دوست داشت برگردد به 2سال پيش وقتي هنوز درد چشم هاي دختر 
يكساله و نيمه اش، نازنين، آنقدري نبود كه جدي بگيرندش و 6ماه بعد كه 
از درد خوابش نمي برده و دكتر رفته اند، شنيده اند كه 2 ماه دير آورده ايد 
و با اين پيشرفت سرطاِن چشم، كاري نمي توان كرد. اين را االن راحت 

مي نويسم، ولي دوشنبه شب، سخت تا ته متن را خواندم.
ما اگر برمي گشــتيم به عقب خيلي كارها را نمي كرديم. خيلي جاها 
نمي رفتيم. سر فالن سفره نمي نشستيم و از برخي مسائل به ظاهر كوچك 
مثل همان درد مختصر چشِم نازنين به سادگي رد نمي شديم. حاال فكر 
كنيد ما در سال 1450هستيم و به ما رخصتي داده اند براي برگشت به عقب 
و ويرايش و اصالح. بياييد آدم تر باشيم، كمتر فحش بدهيم، بوق ماشين 
را تا خرتناق فشار ندهيم، لباس تميز بپوشيم، بوي عرق ندهيم، ماسك 

بزنيم، فاصله قانوني را رعايت كنيم و كمتر پرت و پال بگوييم؛ همين.

به خاطر نازنين و باقي

سیداحمد بطحایی

دبيراالســالم چودهارى 101ساله مثل 
بسيارى از سالمندان دور باغچه اش قدم 
مى زد با اين تفاوت كه او توانســت با اين 
كار 420هزار پونــد پول براى خيريه هاى 
52كشور جهان جمع آورى كند. سال پيش 
او 970بار دور باغچه اش گشت و تالش او 
تحسين ملكه انگلستان را هم برانگيخت و 

به او درجه نمادين امپراتور را اهدا كردند.
ايــن مــرد بنگالدشــى امســال هم در 
101ســالگى روزه مى گيرد و پياده روى 
ماراتن وار خــود را از باغچــه  خانه اش به 
150شهر گسترش داده است. دبيراالسالم 
در حالى قرار اســت حدود يك ميليون و 
500هزار گام در اين شــهر ها بردارد كه 
طى مسير بسيارى با او همراه مى شوند. او 
مى گويد: پول هاى جمع آورى شده اين بار 
براى مبتاليان به كوويد- 19است و آنها از 
هر نژاد و دينى كه باشــند بايد از اين پول 

بهره مند شوند.
خيريه هاى حامى او سايتى را براى ساكنان 
انگلستان راه اندازى كرده اند كه به وسيله 
آن مى توانند از موقعيت فعلى دبيراالسالم 
آگاهى پيدا كنند، با او همراه شوند يا برايش 
پيغام بفرستند. به نوشته ديلى ميل، او در ماه 
رمضان به بزرگ تريــن جمع آورى كننده 
خيريه بدل شده و كسى نتوانسته به پاى 
چالش پياده روى او براى كمك به خيريه ها 
برسد. اين در حالى است كه به طور معمول 
فقط افراد مشهور و هنرپيشه ها مى توانند 
براى خيريه ها پول زيــادى جمع كنند. 
دبيراالسالم اما با عزم راسخ و سن بااليش 
نشان داده آنچه قلب مردم را مى لرزاند باور 

قلبى كمك به ديگران است.

فرهنگ و زندگی
كم نيستند آدم هايى كه وقت و بى وقت ميان داالن هاى ذهن مان راه  مى افتند. دست تكان مى دهند، نيشخند مى زنند يا دهان باز مى كنند مریم ساحلی

و يادمان مى اندازند كه هى حرف هاى گفته و ناگفته شان را مرور كنيم. 
همين آدم ها كم كم وسط هزار و يك بدبختى كه دچارش هستيم قد مى كشند و روزگارمان را تيره 
و تار مى كنند. ما از كلمات و حركات خواسته و ناخواسته آنها قصه پشت قصه مى بافيم و همان ها با 
هاله دلخورى  هاى ما بزرگ مى شوند، بزرگ تر از حد و اندازه بدى هايشان در جهان واقعيت. كم كم 
چشم هاشان در كاسه سرمان دو دو مى زنند و صداى تاالپ تاالپ قدم هاشان از پوم تاك قلب مان پيش 

مى افتند. اصال ديگر شكل و شمايل آدميزاد ندارند؛  ديو هستند و تنوره مى كشند.
ما درد مى كشيم و با دست هاى خويش زخم هاى نشســته بر جانمان را كارى تر از پيش مى كنيم. 
آدم هايى كه پرو بالشان داده ايم سطل سطل تلخكامى مى پاشند به درخت وجودمان، اما بى ترديد 
اينان كه با انگشت هاى كج و معوج شــان لبخندهامان را مى دزدند، آنهايى نيستند كه رفتارشان ما 
 را آزرده است. آنها گاهى خسته تر و رنجورتر از آنى هستند كه قصدشان آزار ما باشد يا نه قصدشان 
خط و خش انداختن به شيشه احساس مان بوده و شايد حتى شكستن چينى دلمان اما من مى دانم 
و شما هم مى دانيد كه راه كنار آمدن با همه زخم ها و ترك ها، واگويه كردن هزارباره حكايت رنج ها 
نيست. چرا كه انعكاس روايت اندوه، تنها به گســترش دردهامان مى انجامد.  نمى دانم چرا به وقت 
رنجيدن از حرف و رفتار كسى با خود نمى گوييم، اين فالنى حالش خوش نيست، بى خيال. يا دست كم 
همان وقت نمى رويم تا رو  در رو به گفت وگو بنشينيم و سنگ هامان را وا بكنيم. كاش آن وقت ها كه 
عوض مرهم گذاشتن بر زخم هامان مى نشينيم و فكر و خيال مى بافيم و ناسورشان مى كنيم، باور داشته 

باشيم آدم هاى داستانى كه در افكارمان جان بخشيده ايم، خيالى اند.

ويزيت ذهن

آدم های این داستان 
خیالی اند

عاشِق قرن هفتمی
در اين هزار سال  ادب فارسى، چه حمیدرضا محمدی
نظم و چه نثر، كم پيدا مى شود اديبى كه شعرش، 
تاريخ انقضا نداشته باشــد. البته كه هيچ يك از 
متقدمان و متأخران نداشــته اند اما »سعدى« 
حقيقتا چيز ديگرى اســت. از آنانى اســت كه 
همه درك اســت. خرد و كالن و عالــم و عامى 
 مى فهمندش. اصال او خود زندگى است. از قدمايى 
كه ســروده هايش به درد زندگى در سده نو هم 
مى خورد. در زندگى امروزى كه آدم تكنولوژى زده 
شايد پناه ببرد به شعر، او به زيبايى هرچه  تمام تر 
پاسخگوست و خوراكى به دست مى دهد كه جان 
را سير و سيراب مى كند. عاشقانه هاى شيخ  اجل 
يگانــه روزگار بوده و حتى عاشــقى هايش هم 
رشك بر انگيز است: »گفتم آهن دلى كنم چندى/ 
ندهم دل به هيچ دلبندى« و در ادامه همان غزل: 
»ســعديا دور نيكنامى رفت/ نوبت عاشقى ست 
يك چندى«  او هم از درد مى گويد، هم از درمان. 

در سرايش هايش هم وصال دارد و هم فراق. 
او بــا »زيباتر از اين صيــد همه عمر 

نكرده ست/ شيرين تر از اين خربزه 
اوج  در  نبريده ســت«  هرگــز 
عاشقى ســت اما وقتى »اى ســرو 
خوش باالى من اى دلبر رعناى من/ 

لعل لبــت حلــواى من از مــن چرا 
رنجيده اى؟« مى سرايد يعنى براى فرود هم 

نسخه  اى پَر شال خود دارد. با وجود اين، حتى هر 
آمدنى را به استقبال مى نشــيند و تا آخرين دم 
بسان يك عاشق تمام عيار است: »دير آمدى اى 
نگار سرمست/ زودت ندهيم دامن از دست« حتى 
براى معشــوق جان هم مى دهد:»ما ترك سر 
بگفتيم، تا دردسر نباشد/غير از خيال جانان، در 
جان و سر نباشد« اين همه اما مرهون و مديون 
توصيف هاى اوست كه بس خيال انگيز مى نمايد. 
تصويرسازى هاى شيخ ُمشــرف الدين كه ديگر 
محشر كبرى اســت. او در عشق سرايى هايش، 

طورى تصوير مى سازد كه گويى 
معشوق، در بَر و به كام، حاضر و 
ناظر نشسته اســت. كجا بهتر از 
»گيسوت عنبرينه گردن تمام 
بود/ معشــوق خــوب روى چه 
محتاج زيورست« مى توان يافت 
كه معشوق را چنين ملموس و 
محسوس، زمينى و دست يافتنى به 
تصوير كشد. و البته با »خوشا وقت شوريدگان 
غمش/ اگر زخم بينند و گر مرهمش« نشان دهد 
چقدر لطيف عشق مى ورزد اما برخالف بسيارى 
از هم قطارانش، نه تنها عاشقى دل خسته نيست، 
بل عشقى برنا طلب مى كند. الغرض آنكه شيخ ما 
– كه امروز، روز اوست - سرمست خاك شيراز و 
آب ركن آباد و هواى ارديبهشت و بوى بهارنارنج، 
در همان قرن هفتم، خوب عاشقى كرده و خوش 
عاشقانه ســروده و ميراثش حاال در فرهنگ و 

زندگى  و عاشقانه هايمان جارى و سارى است.
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