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گزارش به مردم -1
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

در ۲۲آبان1۳۹۷، با رأي اكثریت اعضاي شــوراي 
شهر تهران، پس از ۲ شهردار منصوب كه جمعا  كمتر از یك سال و نیم بر مسند 
شهرداري تهران بودند؛ مدیریت جدید شهر تهران شروع به كار نمود و اكنون 
پس از حدود ۳۰ ماه خدمت در شــهرداري تهران، با نزدیك شــدن به زمان 
انتخابات شوراي شهر، فرصتي فرا رسیده تا گزارشي از فعالیت هاي انجام شده 
در این دوره مدیریتي به مردم تقدیم شود. این گزارش به مرور در قالب سلسله 
یادداشــت هایي در روزنامه همشهري خدمت شــهروندان عزیز تهراني ارائه 
خواهد شد. یادداشت حاضر نخســتین گام از این سلسله یادداشت هاست كه 
در آن تالش شده تا خوانشي از زمینه و زمانه آغاز تصدي اینجانب بر مدیریت 
شهر تهران ارائه شود و شرایط جهاني و داخلي كه مدیریت شهري فعلي )شورا 
و شهرداري( با آن روبه رو شده را شرح داده، سیاستگذاري كلي مدیریت شهري 

حاضر را در مواجهه با این بستر توضیح دهد.

 نخست؛ شرايط جهاني 
 مدیریت شهري حاضر، در حالي كار خود را شــروع كرد كه با ۲بحران جدي 
تحریم و شیوع ویروس كووید-1۹ روبه رو بود. 6 ماه قبل از آغاز مدیریت شهري 
فعلي در شهرداري تهران یعني در 1۸اردیبهشت1۳۹۷ آمریكا رسما از برجام 
خارج شد و سیاست »فشار حداكثري« یعني شــدیدترین، بي سابقه ترین و 
ظالمانه ترین تحریم ها بر ملت ایران را در پیش گرفت. به باور اغلب كارشناسان، 
تحریم هاي ۳ سال گذشته شدیدترین تحریم هاي این سرزمین در كل دوران 
پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران بوده اند. شرایطي كه در نتیجه آن برخي 
شركت هاي خارجي طرف قرارداد شهرداري از ایفاي تعهدات خود سرباز زدند 
و ســازوكار رایج براي خریداري و انتقال كاالهاي صنعتي و تكنولوژیك مورد 
نیاز شهر با چالش مواجه شد. قرار گرفتن دولت در معرض تحریم ها نیز امكان 
استفاده از كمك هاي دولتي در مدیریت شــهري را كاهش داد و در كنار آن 
افزایش مشــكالت براي حضور گردشگران خارجي در شــهر تهران به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمد شهرداري تهران اثر گذاشتند.
عالوه بر مســئله تحریم ها، حدود یك ســال بعد از آغاز دوره مدیریت جدید 
شــهرداري تهران، یعني در پاییــز1۳۹۸، جهان با پدیده اي بــه نام بیماري 
كووید-1۹ مواجه شــد. پدیده اي كه عالوه بر ایجاد رعب و وحشت در حوزه 

ســالمت، تمامي مناســبات زندگي شــهري را دگرگون 
ســاخت. ۳ماه بعد یعني در ۲۸بهمن1۳۹۸، این ویروس 

در حالي وارد كشور شد كه ایران نیز مانند مابقي كشورها، امكانات بهداشتي و 
آمادگي الزم براي مواجهه با این بحران را نداشت. 

  3سال مديريت شهري
در بحران

صفحه13

بازگشت زندگي 
به آشوراده

همشهري از ناگفته هاي جزیره، احتمال بازگشت 
ساكنان سابق به روستا و احیاي روابط اجتماعي، 

فرهنگي و اقتصادي آن گزارش مي دهد 

 همشهري در گفت وگو با كارشناسان، اثرات پدیده تغییر اقلیم
 و تغییرات ناگهاني آب و هوایي در پایتخت را بررسي كرد

   ساخت و سازها و تغییر پوشش گیاهي روددره ها در سال هاي 
گذشته  از دالیل تبدیل شدن تهران به جزیره گرمایي است

طرح شهید سلیماني با هدف بیماریابي و پیشگیري از ابتال 
كلید خورد اما در كمتر از 6 ماه به بن بست رسید

 در شرایطي كه كشور در پیك چهارم كرونا قرار دارد و میزان ابتال به باالترین میزان آن 
در 14 ماه گذشته رسیده،  خبر مي رسد كه اجراي طرح شهید سلیماني، متوقف شده 
 است؛ طرحي كه با هدف غربالگري گسترده و نظارت بر رعایت پروتكل هاي بهداشتي   
كلید خورد و حاال در اوج شیوع كرونا، اجرای آن با ابهام مواجه شده است.  این در حالي 
است كه گفته مي شود اجراي آن، در مدیریت پیك سوم كرونا، یعني آذر سال گذشته 

مؤثر بوده است. صفحه1۲ را بخوانید.

بهار كوتاه تهران

 حاشيه هاي توقف  طرح 
 »بيمار يابی فعال «

عبــداهلل انــوار، نویســنده، مترجم، 
محقق و تهران شناســي مطرح است. 
او بیش از  ۲۰سال رئیس بخش نسخ 
خطي كتابخانه ملي ایران بود. با این 
پیشكسوت نسخه شناسي در آستانه 
۹۷سالگي اش درباره تاریخچه كتاب و 
راسته هاي كتابفروشي و كتابخانه هاي 
تهران همكالم شده ایم. او از روزگاري 
مي گوید كه خیابان ناصرخسرو به جاي 
فروش داروهــاي قاچاق، مهد و مركز 
فرهنگ و كتابخوانــي پایتخت بود. 

صفحه۸ را بخوانید.

 تهران هنوز 
ناشناخته های 

بسيار دارد

 تئوری 
حاكميت يكدست 

را نمی پذيرم

 تشويق پزشكان
از جيب مردم

ديدار با عبدهللا انوار، 
 تهران شناس مطرح 

در آستانه  97سالگی اش

 انتخابات 1400 در گفت وگو با 
محمدرضا باهنر

  اگربرخــی معتقــد باشــند که 
اشکالی ندارد انتخابات حداقلی 
برگــزار شــود، امــا درعــوض 
کاندیدای اصلح انتخاب خواهد 
شد، امنیت ملی را نمی فهمند

  اینکــه بعضــی مــی گوینــد 
»حتما این بار نوبت اصولگرایان 
است«، اینگونه فکر نمی کنم

 بررسی اما و اگرهای
تعرفه های جديد حوزه سالمت  

و دونرخی شدن آن
 بررســي تعرفه هاي پزشــكي تعیین 
شده براي ســال14۰۰ نشان مي دهد، 
متولیان نظام سالمت، تصمیم گرفته اند با 
افزایش پرداختي از جیب مردم، پزشكان 
را ترغیب به نسخه نویســي الكترونیك 
كنند امســال تعرفه نســخه پزشكان 
۳5درصد افزایــش یافته كه مختص به 
نسخه الكترونیكي است و این تعرفه در 
نســخه كاغذي فقط 1۰درصد افزایش 

یافته است. صفحه1۰ را بخوانید.
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 ســكوت وزارت خارجه در 
سیاست 
مقابل كارزار رسانه اي عليه خارجی

مذاكــره و ديپلماســي 
شكســت؛ كارزاري كه البته در 8 ســال 
گذشته جريان داشته اما در ميانه مذاكرات 
وين براي احياي برجام به اوج خود رسيده 
اســت. حاال وزارت خارجــه در بيانيه اي 
نوشــته كه بانيان كارزار رسانه اي عليه 
ديپلماسي و صداوســيما با هزينه هاي 
ميلياردي از جيب ملت تحت فشار و نجيب 
ايران، »هر شب نمايندگان اين مرز و بوم را 
هدف حمله هاي بي امــان و ناجوانمردانه 
قرار داده« است. وزارت خارجه كه پيش از 
اين هم نسبت به »جريان سازي رسانه اي« 
با استناد به »منابع آگاه و مطلع« هشدار 
داده بود در اين بيانيه تأكيد كرده كه شبكه 
انگليسي زبان صداوسيما »با انتشار اخبار 
تحريف شده و مجعول درخصوص محتواي 
گفت وگوهــا بــه زبــان انگليســي 
مذاكره كنندگان را در برابر حريف تخريب 
كرده و به تالش هــاي ديپلماتيك لطمه 
مي زند، كه در بدعتي حيرت انگيز به جدل 
با مذاكره كنندگان جمهوري اسالمي ايران 
مي پردازد.« در ايــن بيانيه مجموعه اين 
اقدامات فعاليت »اقليتــي كوچك ولي 
پرهياهو« عنوان شده كه در »يك بزنگاه 
تاريخي عليه خواست و منافع ملت قدم 

برمي دارند.«

رسیدن به اهداف جناحي با بودجه 
عمومي

در بيانيــه وزارت خارجه مســتند هاي 
صداوسيما عليه توافق هسته اي »نخ نما« 
و »سريالي« دانســته شده است. آخرين 
آنها نيز مســتند »پايان بازي« است كه 
روايتي به شــدت توطئه گونــه از توافق 
هســته اي دارد. پيش از ايــن هم فصل 
دوم ســريال گاندو از شــبكه 3 پخش 

شــد كه طبق بيانيه وزارت خارجه »تيم 
مذاكره كننده را جمعي نفوذي و ساده لوح 
مي خواند.« اين سريال انتقاد دولتي ها را 
برانگيخت و رئيس جمهوري هم در آخرين 
اظهارنظر خود بدون نام بردن از آن گفت: 
»فيلم هايشان روي دستشان باد كرده و 
پخش مي كنند. اينها همان تفكرات قديم 
هستند و عيبي ندارد براي اينكه ماهيت 
خودشان را افشا مي كنند.« اما بخش ديگر 
بيانيه وزارت خارجه درباره جدال آشكار 
صداوسيما با رئيس هيأت مذاكره كننده 
ايران در وين اســت. وزارت خارجه اين 
اتفاق را »بدعتــي حيرت انگيز« خوانده 
اقدام شبكه انگليسي زبان صداوسيما را 
»تنها با اهداف كامال سياسي داخلي كه 
در پخش انبوه خبر به زبان فارسي از سوي 
مديركلش براي اربــاب جرايد داخلي و 
درخواست انتشار وسيع كامال هويداست«  

دانسته است.

 نزاع نابرابر رسانه اي با وزارت خارجه 
بيانيه وزارت خارجه در ادامه رويكرد جريان 
اخاللگر در روند مذاكــرات را »برخالف 
خط مشي مقام معظم رهبري و توصيه هاي 
هميشگي ايشــان« عنوان كرده. در اين 
بيانيه آمده كه جريان مذكــور »با رانت 
آشكار رســانه اي و ظاهرا به واسطه بغض 
و كينه اي نابجا، چنان از واقعيات دور شده 
اســت كه هنگام وصف تاريخ پرافتخار 4 
دهه اي جمهوري اسالمي در روابط خارجي 
به خودكم بيني ملي و تحقيرآميزي دچار 
اســت كه به واقع حيرت انگيز است و اما 
در مقابل، صهيونيســت ها و آمريكايي ها 
را در قامت موجوداتي قدر قدرت با قدرت 
خارق العاده، زيرك و زبردست به تصوير 
مي كشند كه بارها و بارها از ابتداي انقالب 
اسالمي، از نخســتين روزهاي جنگ و 
قطعنامه۵۹8 گرفته تا توافقات منطقه اي 
و بين المللي و علي الخصــوص توافقات 
هسته اي، از توافق ســعدآباد تا برجام، به 
جمهوري اسالمي ايران رودست زده اند.« 
البته رانت رسانه اي كه وزارت خارجه به 
آن اشاره كرده نه فقط درباره برجام بلكه 
درباره ديگر نقاط اختالف تأثيرگذار مثل 
لوايح FATF نيز وجود داشت. تاجايي كه 
مخالفان امكان برگزاری تجمع و پوشش 
رسانه اي از آن را داشــتند اما موافقان با 
پيامك هايي حتي تهديد به قتل مي شدند.

انتشار سند در پاسخ به مخالفان
وزارت خارجه همچنين در بيانيه خود به 
تحريف واقعيت در اين جريان رســانه اي 
و مستند هاي آن اشــاره كرده و نوشته: 
»به ياري خدا به زودي و پس از انتشــار 
بخشي از اســناد غيرمحرمانه مذاكراتي 
برجام عيان خواهد شد كه آنچه اكنون با 

نام برجام شناخته مي شود، نه نوشته يك 
گروه مطالعاتي و نه حتي نوشته هيأت هاي 
غربي، بلكه تا حــد قابل توجهي حاصل 
ابتكارات و متوني اســت كه نمايندگان 
ايران در جلســات متعدد« ارائــه دادند. 
اســنادي كه وزارت خارجه وعده انتشار 
آن را داده است، نشــان خواهد داد تا چه 
ميزان برجام و چارچوب آن ماحصل ابتكار 
و قدرت تيم ايراني است.« همچنين اعالم 
شده اسنادي كه نشان مي دهد مباني فكر 
مسلط بر برجام از ســال ها پيش از دولت 
يازدهم و سال84 مطرح بوده نيز منتشر 
خواهد شــد. وزارت خارجه تأكيد كرده: 
»هيهات از اين همه بي تقوايي عزت سوز 
و در خوش بينانه ترين حالت، كم اطالعي 
و ســاده دلي بيش از حد اين جريان كه از 
پول بيت المال ارتزاق مي كند و از رانت هاي 
وسيع رسانه اي براي انتشــار دروغ هاي 
شــاخدار خود در جهت رسيدن به گندم 
خيالي ري استفاده كرده، و از آبرو و عزت 

ملت بزرگ ايران خرج مي كند.«
»هم نوايي« مخالفان داخلي ديپلماسي با 
مقامات رژيم اسرائيل در ضديت با مذاكرات 
وين ديگر نكته اي است كه وزارت خارجه 
به آن اشاره كرده . بر همين اساس در بيانيه 
وزارت خارجه آمده: »به نظر مي رسد در 
ســناريويي خوش بينانه دو سوءبرداشت 
عامل اين حجــم از مطالــب عليه تيم 
مذاكره كننده باشد؛ اول اينكه برخي براين 
گمانند كه موفقيت در احيــای برجام و 
كاهش فشارهاي تحريمي، داراي اهداف 
انتخاباتي است، درحالي كه بارها اين امر 
تأكيد شده كه رفع موانع تحريمي مردم 
بزرگ ايران وظيفه حياتي هر شــخصي 
است كه مســئوليت دارد و بنابر فرموده 
مقام معظم رهبري نبايد حتي يك ساعت 
به تأخير بيفتد.« سناريوی دوم براساس 
اين بيانيه نيز چنين اســت: »دوم اينكه 
برخي ديگر تصور مي كنند كه احيای برجام 
به معناي دوســتي ايران و اياالت متحده 
است و اين روايت ســاده لوحانه را ترويج 
مي كنند كه برجام محملي براي بازگشت 
آمريكا به ايران است؛ حال آنكه متن برجام 
همانطور كه همواره تأكيد شــده چيزي 
بيش از توافق براي حل يك تنش پرهزينه 
در پرونده هسته اي و رفع تحريم ها نيست و 
در بهترين حالت، مديريت تخاصم در يك  
موضوع خاص اســت، و نه معاهده اخوت 

ميان ايران و آمريكا.«
به نظر مي رســد هجمه رســانه اي عليه 
دولــت و وزارت خارجــه در 2 ماه پاياني 
متوقف نشود. حتي به دليل ظرفيت بالقوه 
محمدجواد ظريف بــراي كانديداتوري 
رياســت جمهوري ممكن اســت حمله 

مخالفان رسانه اي او نيز شدت يابد.

واكنش وزارت خارجه به جعل و تحريف روند مذاكرات وين

نزاع پرهياهو با منافع ملي 

باتوجه به فضاي سیاسي كه هم اكنون در سطح جامعه مشاهده 
مي شود، حال و هواي انتخابات را در كشور چگونه ارزيابي مي كنید؟

به هرحال در شــرايط كنوني برخي نگراني هــا از ميزان مشــاركت در انتخابات 
رياست جمهوري وجود دارد، به ويژه پس از مشاركت پايين مردم در انتخابات مجلس 
يازدهم كه آخرين انتخابات سراسري در كشور هم محسوب مي شد، دغدغه ها درباره 
ميزان مشاركت مردم در سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري بيشتر شده  است. 
عالوه بر اينها، برخي مشكالت انباشته شده در كشور هم مزيد بر علت شده  است تا 
فضاي نااميدي در جامعه بيشتر شود. عدم رضايت كامل مردم از عملكرد دستگاه هاي 
اجرايي كشور اعم از قوه مجريه، مقننه و حتي قوه قضاييه و مشكالت ناشي از اين 
كاستي ها را هم بايد جزو مواردي دانست كه به ســردي فضاي سياسي كشور در 
مقطع كنوني كمك كرده  است. در كنار اينها بايد به فشارهاي نظام استكبار جهاني 
به جمهوري  اسالمي و تبعات ناشي از وضع تحريم ها و فشار حداكثري اياالت متحده 
به كشورمان نيز اشاره كرد كه نقش مهمي در ايجاد وضعيت كنوني در كشور داشته 
است. در كنار همه اين موارد، بايد به نقش ويژه شيوع ويروس كرونا، دغدغه هايي 
كه مردم براي حفظ ســالمت خود دارند و همچنين تبعات ناشي از اعمال برخي 

تعطيلي ها و آسيب ديدن برخي كسب وكارها نيز اشاره كرد.
حدس مي زنیــد در روزهاي منتهي به زمــان رأي گیري فضاي 

مشاركت در انتخابات چه سمت وسويي پیدا كند؟
نكته اينجاســت كه هركس از زاويه ديد خود فرضيه كاهش مشــاركت مردم در 
انتخابات پيش رو را تحليــل مي كند و به نقد وقايعي كــه در جامعه درحال وقوع 
است، مي پردازد. بعضا اين نقدها آن قدر زياد مي شود كه ممكن است در اصطالح به 
»مسئله دار« شدن فرد و به مرور زمان به بي تفاوت شدن او بينجامد. اين تصوير كلي 
است كه ممكن است به شائبه هايي پيرامون كم رغبتي مردم براي حضور در پاي 
صندوق هاي رأي دامن بزند. براساس برخي پايش هاي ميداني كه اخيرا انجام شده ، 
چشم اندازي كه براي ميزان مشاركت مردم در انتخابات 28خردادماه ارائه مي شود، 
اميدوار كننده تر از آن چيزي است كه برخي رسانه ها مدعي هستند، اما معتقدم كه 
هنوز هم كافي نيست و بايد از سوي همه دست اندركاران فعاليت هاي مؤثرتري انجام 
شود تا مردم براي مشاركت حداكثري در پاي صندوق هاي رأي، انگيزه بيشتري 
داشته باشند. از سوي ديگر بايد اين موضوع را هم درنظر گرفت كه برگزاري همزمان 
انتخابات رياست جمهوري و شوراها مي تواند به پرشورتر شدن مشاركت مردم در 
انتخابات كمك قابل توجهي كند. با وجود برخي چالش ها و گاليه ها، اميد زيادي دارم 
روز 28خردادماه شاهد حضور گرمي از سوي مردم در پاي صندوق هاي رأي باشيم.
با چه راهكارهايي مي توان به پرشورتر شدن انتخابات كمك كرد؟

 از قابليت ها و نقاط اتكايي كه وجود دارد و مي تواند در افزايش مشاركت مردم در 
انتخابات مؤثر باشد، بايد كمك گرفت و چند مسئله هم بايد از سوي مقامات مسئول 
و دست اندركاران امر مديريت شود؛ يكي همين مسئله كروناست كه چالش مهمي 
به حساب مي آيد. از همه مسئوالن، از دولت، وزارتخانه هاي مرتبط و به ويژه وزارت 
كشور گرفته تا شوراي نگهبان و حتي مجلس به صورت جدي درخواست مي كنيم 
زمينه حضور بيشــتر مردم در روز انتخابات در شعبه هاي اخذ رأي را فراهم كنند. 
به عنوان مثال مي توان ساعت هاي رأي گيري را خيلي زيادتر درنظر گرفت يا اينكه 
تعداد شعبه هاي اخذ رأي را تا جايي كه براي برگزاركنندگان انتخابات مقدور است، 
افزايش داد. در اين ميان اگر بتوان بخش زيادي از تداركات انتخاباتي را به صورت 
الكترونيكي انجام داد، خيلي مي تواند در ســهولت كار و جذب بيشــتر مردم به 

شعبه هاي رأی گيري مؤثر باشد.
پیشنهاد مشخصي در اين زمینه داريد؟

مي توان به صورت جدي به موضــوع طوالني تر كردن مدت برگــزاري انتخابات 
رياست جمهوري فكر كرد و زمان رأي گيري را از يك روز، به 2يا حتي 3روز افزايش 
داد. برخي دوستان گمان مي كردند قانون اساسي مانعي دراين زمينه ايجاد كرده 
اما اينگونه نيست و تحقيقا مي گويم قانون اساسي منعي براي اينكه انتخابات در 2يا 
3روز برگزار شود، ندارد و تنها در قانون انتخابات اشاره شده  است كه رأي گيري بايد 
در يك روز انجام شود. واقعيت اينگونه ايجاب مي كند كه اگر دولت بتواند امكانات 
مورد نياز را فراهم كند، مجلس هم بايد كمك كند كه منع قانون عادي رفع شود تا 
بتوان انتخابات را در روزهاي بيشتر و با شرايط ايمن تر بهداشتي براي رأي دهندگان 
برگزار كرد. دو كشور كره جنوبي و روسيه در دوران اوج شيوع ويروس كرونا انتخابات 
سراسري برگزار و هر دو كشور در تعداد روزهاي رأي گيري تجديدنظر كردند و زمان 
يك روزه را به 4روز تا يك هفته افزايش دادند و اين رويه به مرور در ســطح دنيا به 
روشي معمول تبديل خواهد شد. به نظرم تصميم سازان كشور بايد از راهكارهاي 

اين چنيني براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات پيش رو بهره بگيرند.
چه عواملي را زمینه ســاز كاهش مشــاركت سیاسي مردم در 

سال هاي اخیر مي دانید؟
در سال هاي اخير با يكسري نارضايتي هاي انباشته شده اي در بخش هاي مختلف 
كشور مواجهيم كه مي تواند بر شور و نشاط انتخابات رياست جمهوري تأثير منفي 
برجای بگذارد. به نظر من بخشي از اين نارضايتي ها از عملكرد نامطلوب سيستم 
بوروكراتيك كشور ناشي مي شود كه كند اســت و مانعي در مسير پيشبرد امور 
محسوب مي شود. برخي از اين ساختارها نياز به ترميم اساسي دارد تا بتوان بهره وري 
آنها و بالطبع رضايت جامعه را افزايــش داد. مي خواهم براين نكته تأكيد كنم كه 
بخش زيادي از عوامل تأثيرگذار بر گاليه هاي مردم يك شبه به وجود نيامده و راه حل 
فوري هم ندارد، اما داشتن جهت گيري دقيق براي رفع موانع در ايجاد تحرك در 
جامعه بسيار ضروري است. برهمين اســاس نقدي كه به مجلس انقالبي يازدهم 
وارد مي دانم، اين است كه بايد در اين مسير گام هاي محكم تري بردارد. در ابتداي 
تشكيل مجلس يازدهم، به رئيس مجلس متذكر شدم كه بايد تدابيري انديشيد 
تا حجم كارمندان دولت بيشتر نشــود، اما حجم تعهدات استخدامي دولت نشان 
مي دهد كه در اين راه موفق نبوده ايم و برخي رويه ها بايد اصالح شود.  در كنار اينها 
اعمال تحريم هاي سنگين از سوي دشمنان نظام هم بر حجم مشكالت اضافه كرده 
است اما معتقدم با تدبير مسئوالن و صبر مردم از اين گردنه صعب هم به سالمت 

عبور خواهيم كرد.
چه پاسخي براي سؤال پرتكرار اين روزها »چرا بايد رأي بدهیم« 

داريد؟
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه براساس قانون اساسي كنوني كه اكثريت مردم 
ايران به آن رأي داده اند و يك منشــور حقوقي ميان مردم و حاكميت به حساب 
مي آيد، انتخابات نقش محوري در تعيين سرنوشت مردم دارد و بايد به بهترين نحو 
برگزار شود. اما نكته اصلي در پاسخ به سؤال چرايي شركت در انتخابات اين است 
كه براساس قانون اساسي، همه مسئوالن عالي رتبه كشور، مستقيم يا غيرمستقيم، 
با رأي مردم انتخاب مي شــوند؛ از مقام معظم رهبري گرفته كه از سوي خبرگان 

منتخب ملت برگزيده مي شود تا رئيس جمهور و همچنين وزراي كابينه كه هم در 
انتصاب از سوي رئيس جمهور و هم در رأي اعتماد مجلس، رأي مردم نقش اساسي 
دارد. برهمين اساس مردم بايد از اين حقي كه در قانون اساسي براي آنان تعيين 
شده، استفاده كنند. حال اگر بخشــي از جامعه خود را از اين حق محروم كنند، 
ديگران به جاي آنان تعيين تكليف خواهند كرد. يــك نكته مهم ديگر را هم بايد 
درنظر گرفت؛ با وجود اينكه ممكن است مردم نسبت به عملكرد برخي مديراني كه 
مستمرا با آنها در ارتباط هستند، از مدير مدرسه فرزندان گرفته تا بخشدار، فرماندار، 
نماينده مجلس و...، گاليه هايي داشته باشند كه بعضا به حق هم هست، اما معتقدم 
نبايد با تعميم دادن اين مشكالت به ساير حوزه ها، زمينه هاي نااميدي از صندوق رأي 
را فراهم كرد. برهمين اساس افكارعمومي را ارجاع مي دهم به عملكرد چهار دولت 
اخير در جمهوري اسالمي؛ با مقايسه اي ميان دولت هاي مرحوم هاشمي رفسنجاني، 
خاتمي، احمدي نژاد و روحاني در مي يابيم كه عملكرد و دستاوردهاي هيچ كدام به 
ديگري شباهت نداشته است. هركدام از اين دولت ها دستاوردهاي مهمي داشته اند 
و در كارشان نقاط ضعف هم وجود داشته اســت. حال اگر برخي بخواهند چنين 
ادعا كنند كه ميان آنها خيلي نمي توان تفاوت قائل شد و »همه مثل هم هستند«، 
معتقدم اين موضوع قابل قبول نيست. افرادي كه در هر چهار دوره زندگي كرده اند، 
مي توانند شهادت دهند تفاوت ميان آنها بســيار زياد بوده است. بنابراين اينكه با 
هدف دلسرد كردن مردم عنوان شود ميان جريان هاي سياسي كشور هيچ تفاوتي 
وجود ندارد و در اصطالح »اين طرف با آن طــرف فرقي ندارند«، گزاره صحيحي 
نيست، چراكه اين تفاوت ها آن قدر زياد است كه حتي تا عمق خانه هاي مردم هم 
نفوذ مي كند و در حوزه هاي گوناگون جامعه از اقتصاد گرفته تا آزادي هاي سياسي و 
سياستگذاري هاي فرهنگي تأثيرگذار خواهد بود. نكته ديگري كه بايد براي جامعه 
تبيين شود، اين است كه رأي ندادن هر تعدادي از مردم، نتيجه انتخابات را متوقف 
نمي كند و صرفا سبب مي شود آن بخشي از جامعه كه رأي نداده اند، از حق انتخاب 
خود محروم شوند و درنهايت شرايط به گونه اي رقم بخورد كه مطلوب آنان نيست. 
ممكن است بخشي از مردم ميان كانديداهاي مطرح، گزينه مطلوب خود را پيدا 
نكنند، اما به نظرم اين موضوع نسبي است و با رويكرد مقايسه اي ميان گزينه هاي 

موجود، مي توان بهترين را انتخاب كرد.
برخي معتقدند مشــاركت پايین مردم در انتخابات چندان هم 
نامطلوب نیست و مي تواند به يكدست شدن حاكمیت و در نتیجه رفع بسیاري 

از مشكالت بینجامد. چقدر اين گزاره را مطلوب مي دانید؟
اين تئوري را كه با كاهش مشاركت مردم در انتخابات، حاكميت يكدست خواهد 
شد، نمي پذيرم و قوي ترين مستند نظرم، بيانات صريح مقام معظم رهبري است 
كه ايشان فرمودند مشاركت حداكثري را »اهم« و انتخاب اصلح را »مهم« مي دانم. 
درست است كه حتما بايد كانديداي اصلح را انتخاب كنيم، اما مشاركت حداكثري 
از همه  چيز برايمان مهم تر است. اگر برخي افراد و گروه هاي سياسي معتقد باشند 
كه اشكالي ندارد انتخابات حداقلي برگزار شود، اما درعوض كانديداي اصلح انتخاب 
خواهد شد، يا امنيت ملي را نمي فهمند يا اينكه قصد دارند منافع كشور و ملت را 
پيش پاي منافع حزب خود قرباني كنند. نخستين وظيفه احزاب ملي و اسالمي ما 
اين است كه تالش كنند مشاركت در انتخابات هرچه بيشتر افزايش يابد. از درون 
مشاركت باال، هر دولتي كه برآيد مقتدرتر خواهد بود. اما از دريچه ديگري هم بايد به 
موضوع نگاه كرد؛ اينكه گاهي تصورات غلطي ديده مي شود كه برخي گمان مي كنند 
قواي سه گانه بايد در تقابل با يكديگر عمل كنند، درحالي كه بايد يكديگر را ياري 
دهند تا بتوان به خوبي بر مشكالت فائق آمد. اينكه هريك از قواي كشور، ديگري را 

متهم به كم كاري كند، سبب اخالل در كاركردهاي نظام مي شود.
اگر همه  چیز در دست يك جريان سیاسي باشد، مي توان به آينده 

كشور امیدوار بود؟
اين موضوع كه اگر همه اركان حكومت در دســت يك جريان سياسي قرار گيرد، 
مي تواند راهگشاي مشكالت باشــد را نمي پذيرم. معتقدم رقابت هاي سياسي در 
كشور تا زماني كه مشفقانه و سالم باشد، سبب ارتقا خواهد شد. همواره بايد درنظر 

داشت كه تك صدايي در كشور رشد و تعالي به همراه نمي آورد. 
ازســوي ديگر بايد دقت كرد كه تخاصم، فعاليت هاي مثبت 

گذشته را هم تخريب خواهد كرد. بايد در نقطه اي بايستيم كه تك صدايي در كشور 
حاكم نباشد و يك جريان سياسي همه مقدرات كشــور را رقم نزند. نقدها نبايد 

زمينه ساز تخريب و مچ گيري و ازميدان به در كردن رقيب شود.

همشهري در گفت وگو با باهنر وضعيت انتخابات 1400 را بررسي كرد

تئوري حاكميت يكدست را نمي پذيرم

چه كساني از لغوتحريم ها ناراحتند؟
رئيس جمهور: براي لغوتحريم ها يك لحظه صبر نمي كنيم، 

مخالفان هرچه مي خواهند بگويند
رئيس جمهور با بيان اينكه براي من قابل درك نيست كه چطور فردي 

مي تواند ايراني و مسلمان باشد اما از برداشتن تحريم ها عليه ملت ايران دولت
خوشحال نشود، گفت: هر زمان كه ببينيم طرف مقابل ما آماده اجراي 
قانون و مقررات شده، لحظه  اي صبر نخواهيم كرد و وقتي ببينيم حق مردم را مي توانيم 

بگيريم، يك لحظه صبر نمي كنيم، حال اگر عده اي ناراحت هستند، مهم نيست.
به گزارش ايسنا، حسن روحاني در شصت و چهارمين پويش تدبير و اميد براي جهش 
توليد و در آيين افتتاح طرح هاي ملي وزارت جهادكشــاورزي، افزود: امروز از فرصت 
استفاده كرده و از وزارت امور خارجه و همه دستگاه هايي كه در كنار وزارت خارجه در 
مذاكرات وين براي شكستن تحريم تالش مي كنند، تشكر و قدرداني مي كنم. روحاني 
ســپس با انتقاد از مخالفان مذاكر ه كنندگان ادامه داد كــه وقتي ببينيم طرف مقابل 
آماده شــده براي اجراي مقررات، يك لحظه هم صبر نمي كنيم. حاال مخالفان هرچه 

مي خواهند، بگويند. هر چقدر هم زور و بلندگو داشته باشند.
اخيرا صداوسيما به عنوان رسانه ملي با پخش برنامه هايي سعي دارد روند مذاكرات وين 
را كه براي لغو تحريم ها دنبال مي شود، زير سؤال ببرد. پخش برنامه هايي مثل سريال 
گاندو يا مستند پايان بازي در كنار انتشار اخباري ناقض برنامه هاي تيم مذاكره كننده 
كشورمان به نقل از منابع آگاه توسط شبكه انگليسي زبان پرس تي وي ازجمله مواردي 
است كه سبب بروز انتقادات جدي از سوي دولت به رويه رسانه ملي شده است. پيش تر 
نيز عباس عراقچي، معاون وزير خارجه و رئيس هيأت مذاكره كنندگان كشورمان در 

وين، صراحتا  از پوشش خبري پرس تي وي از مذاكرات انتقاد كرده بود.
در همين فضا عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهوري در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: »اگر اين تحليل درست باشد كه نگراني از  رفع 
تحريم و احياي  برجام به اين دليل است كه گشايش  احتمالي، اميد شهروندان را زنده 
مي كند، مشاركت در  انتخابات را باال مي برد و نهايتا سناريوي پيروزي قطعي برخي را 
بر هم مي زند، بايد بپذيريم كه اختالل سيستماتيك و خطرناكي در فهم  امنيت ملي 

رخ داده.«

   مذاكرات تهران-رياض؛ هفته آينده
 اخبار مذاكرات اما فقط به وين محدود نیست. »رويترز« مدعي شده كه دور بعدي مذاكرات ايران 
و عربستان در  ماه جاري میالدي برگزار مي شود. پیش از اين نیز روزنامه فايننشال تايمز لندن 
و االخبار بیروت از نتیجه بخش بودن نشست اول تهران-رياض و احتمال برگزاري نشست دوم 

خبر داده بودند.

 واكنش ها به 2 انفجار در اسرائیل 
پنجشنبه گذشــته انفجار  مهيبي در يكي از مراكز حســاس نظامي رژيم 
صهيونيســتي متعلق به شــركت تومر اتفاق افتاد كه مقامات اسرائيل آن 
را ناشي از حادثه به وجود آمده در جريان تست يك موتور ماهواره بر اعالم 
كردند. به دنبال آن بامداد پنجشنبه نيز انفجاري در نزديكي نيروگاه اتمي 
ديمونا به وقوع پيوســت كه مقامات نظامي رژيم صهيونيستي علت آن را 

برخورد موشك پدافند هوايي سوريه در نزديكي اين مركز اعالم كرده اند.
اين انفجارها واكنش  هايي را در داخل ايران به دنبال داشته است؛  چنان كه 
محسن دهنوي، نماينده مردم تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي در توييتي نوشت: »و ما رميت اذ رميت« اقتدار پوشالي گنبد آهنين 
با تنها يك موشك نســل قديم ايراني به باد رفت. اينكه يك موشك بود؛ با 

باراني از موشك هاي پيشرفته ايراني چه خواهيد كرد؟  

قدرت نمايی غیرواقعی
ادعاي دهنوي بي پاســخ نماند و حميد ابوطالبي ،مشــاور ســابق رئيس 
جمهوری در اين باره در حساب شــخصي اش در توييتر نوشت: دليل اين 
امر كه هر اتفاق سياسی يا امنيتی در فلســطين اشغالی می افتد، گروهی 
در ايران وظيفه خود می دانند تا برای آن سناريوسازی مسئوليت آور كنند، 
چيست؟ وي افزود: قدرت نمايی غيرواقعی! پركردن صوری خألها! فريب 
افكار عمومی! تخريب مذاكرات! درگيری علنــی! و...آيا موضع گيری های 

غيرمسئوالنه ۹2-84 در حال بازگشت است؟
سردار محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ  كننده سپاه در واكنش به حوادث 
اخير در سرزمين هاي اشــغالي، گفت: صهيونيست ها خيلي تالش كردند 
حوادثي را كه اتفاق افتاد، الپوشاني كنند اما شدت انفجار به صورتي بود كه 
همه متوجه آن شدند و صدها هزار نفر قارچ انفجاري را مشاهده كردند. به 
گزارش تسنيم، وي افزود: اتفاقاتي كه در جنوب فلسطين اشغالي افتاد قابل 
كتمان نبود لذا وقتي كسي شــرارت مي كند، نبايد انتظار داشته باشد كه 
شرارتش به خودش بر نگردد. سردار نقدي ادامه داد: البته اين حوادث در قبال 
وضعيت پيچيده اي كه رژيم صهيونيستي با آن مواجه است، مسائل كوچكي 
اســت. آنها وضع اجتماعي گره خورده اي دارند و در اداره كشور بالتكليف 
هستند و با آينده پژوهي كه انجام داده اند، متوجه شده اند كه آينده اي ندارند.

 به گزارش تسنيم، همچنين ســردار محمدرضا فالح زاده، جانشين فرمانده 
نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: رژيم غاصب صهيونيستي 
بداند كه گروه هاي مقاومت در جاي جاي كره خاكي در كنار مقرهاي شما قرار 

دارد و هر لحظه شما را به افول نزديك تر مي كنند. 

خبر

 با وجود اينكه رايزني هــاي انتخاباتي در هر دو 
جريان اصالح طلبان و اصولگرايان وارد مراحل 
سخت تر و جدي تري شده و هر دو مي كوشند 
با قانع كردن گزينه هاي اصلــي خود، با قدرت 
حداكثري در رقابت هاي انتخاباتي حاضر شوند، 
اما به نظر مي رســد هنوز در بازگرداندن نشاط 
سیاسي به جامعه موفقیت چنداني نداشته اند؛ 
موضوعي كه اغلب فعاالن سیاســي كشور را 
نگران كرده و برهمین اساس معتقدند كه همه 
اركان حاكمیت بايد دست به دست هم دهند تا 

نشاط به فعالیت هاي انتخاباتي بازگردد و شرايط 
براي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي 
رأي به نحواحسن فراهم شود. در اين میان اما 
محمدرضا باهنر، نماينده ادوار مجلس و دبیركل 
جامعه اسالمي مهندســین كه از چهره هاي 
متنفذ اصولگرايان به حساب مي آيد، برخالف 
رويكرد رايج اين روزها، نگاه بدبینانه اي به میزان 
مشاركت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات 
رياست جمهوري ندارد و معتقد است كه در اين 
زمینه روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات مهم تر 
است و معموال در روزهاي پاياني، شور انتخاباتي 
در جامعه ايجاد مي شود و بالطبع حضور مردم 
در پاي صندوق هاي رأي بیشتر خواهد شد. با 

وجود اين، مرد البي هاي پشت پرده اصولگرايان 
معتقد است كه شوراي نگهبان هم بايد تدابیري 
بینديشد كه همه جريان هاي سیاسي در انتخابات 
نماينده داشته باشند و شاهد تك صدايي نباشیم. 
باهنر در عین حال معتقد اســت  كه شركت در 
انتخابات حقي بي بديل اســت كــه برخي با 
استفاده نكردن از آن، تعیین سرنوشت خود را 
به ديگران مي ســپارند. طوالني تر كردن مدت 
زمان رأي گیري حتي به چند روز، از پیشنهادهاي 
ويژه اي است كه او اعتقاد دارد به افزايش میزان 
مشاركت مردم در انتخابات كمك قابل توجهي 
مي كند. گفت وگوي تفصیلي همشهري با باهنر 

را در ادامه مي خوانید:

همه آنچه بايد از حاشيه هاي مذاكرات وين دانست
پیش از آغاز دور بعدي مذاكرات وين همچنان اخبار حاشــیه ای آن ادامه دارد. 
خبرگزاري رويترز مدعي شده به گزارشي دســت پیدا كرده كه در آن، »رافائل 
گروســي«، مديركل آژانس بین المللي انرژي اتمي »از تغییر روش غني سازي 
۶۰درصدي اورانیوم توســط ايران در تأسیسات نطنز خبر داده است.« براساس 
گزارش رويترز، گروسي »اعضاي شوراي حكام را در جريان تغییر روش غني سازي 
اورانیوم توسط ايران قرار داده است.« در مقابل اما كاظم غريب آبادي، نماينده ايران 
در سازمان هاي بین المللي در نشستي گفته »اين تغییر روش، موضوع تازه اي نبوده 
و كامال مرتبط با اقدامات و تصمیمات فني است و در پرسشنامه اطالعات طراحي 
كه از سوي ايران به آژانس در هفته قبل ارائه شد نیز از قبل پیش بیني شده بود.« 
در همین حال همچنان استقبال اعضاي برجام از ادامه مذاكرات نیز ادامه دارد و در 
آخرين اعالم موضع وزارت خارجه روسیه پیشرفت مذاكرات براي احیاي برجام 
را »راضي كننده« دانسته است. در چنین شرايطي مركز پژوهش هاي مجلس نیز 
در گزارشي شاخص ها و نحوه راستي آزمايي لغو تحريم ها در حوزه های مختلف را 
بررسي كرده است. اين گزارش ها اغلب مورد ارجاع نمايندگان مجلس است كه 

اغلب آنها از مخالفان سرسخت دولت و برجام هستند.

ث
مك

ادامه در 
صفحه 7

علیرضا احمدي
خبر نگار
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 هواي تهران و بســياري ديگر از كالنشــهرهاي كشور 
غافلگيركننده گرم شده است؛ بســياري از رانندگان با 
كولرهاي روشــن خودرو در خيابان هــا تردد مي كنند 
و خيلي از شــهروندان هــم زودتر از هرســال، به فكر 
ســرويس كردن و راه اندازي كولر خانــه افتاده اند. اين 
گرماي ناگهاني، درست از روز پنجشــنبه اوج گرفت؛ 
يعني از آغازين روز هفته زمين پاك )22آوريل ميالدي، 
2 ارديبهشت(. گرمايي كه نشان مي دهد بي نظمي خاصي 
در زمين شكل گرفته و به همين خاطر زمستان با فاصله 
كمي به تابستان مي پيوندد. فصل دل انگيز بهار خيلي 
كوتاه شده؛ آنچنان كه بهلول عليجاني، اقليم شناس به 
همشهري مي گويد: »طول فصل بهار به معناي واقعي 
40روز هم نيست. درحالي كه بايد در شهري مثل تهران، 
شهروندان هواي بهاري و باران هاي مرسوم اين فصل را 2 

تا 2ماه و نيم تجربه كنند.«
هفته جهاني گراميداشت »زمين پاك« فرصتي است 
كه در سبك زندگي خودمان تغييراتي ايجاد كنيم تا اثر 
پديده تغيير اقليم كاهش يابد. تغيير اقليم در سراسر كره 
خاكي باعث شده تا گرمايش جهاني رخ دهد. اين تغيير 
ناشي از دستكاري هاي بشــر در طبيعت طي دهه هاي 
گذشته اســت. تمام معضالت محيط زيستي ازجمله 

آلودگي هوا، آب و خاك، جنگل زدايي، فرسايش خاك، 
تهديد منابع آب هاي زيرزميني و غيره در كنارهم باعث 
شده تا آسيب پذيري و شكنندگي كره زمين بيش از پيش 
احساس شود و سرانجام نه تنها طبيعت، بلكه خود ما نيز 
به عنوان ساكنان زمين، آسيب پذير شده و با تهديداتي 
روبه رو شــويم؛ تهديداتي كه با نشانه هايي مثل گرماي 
بيش از حد در يك نقطه از شهر و باد و توفان همزمان در 
نقطه اي ديگر نمايان مي شود. نمونه اش ديروز جمعه؛ 
به گونه اي كه هنگام ساعات سحرگاهي وزش شديد باد 
و بارش پراكنده باران در شمال شرقي تهران و محدوده 
سوهانك رخ مي داد اما همزمان در جنوب غرب پايتخت 
و اطراف فرودگاه مهرآباد دستگاه های سنجش وزش باد، 
سرعت حداقلي را ثبت مي كردند. ديروز تا حدود ساعت 
2بعدازظهر، هواي تهران به شــكل عجيبي گرم بود اما 
از ســاعت 3بعدازظهر يكباره باد و توفان شد و از شدت 

گرما كاست. 
عليجانــي در ايــن رابطه 
مي گويد: »هوا در كل گرم تر 
از ســال هاي قبل اســت و 
تغييرات هوايي نيز بي نظم 
شــده؛ مثال همين ابتداي 
ارديبهشت امسال هوا مانند 
تابستان گرم شده اما هيچ بعيد نيست كه چند روز بعد، 
هوا چنان خنك و سرد شــود كه همه را شوكه كند.« 

به گفته اين استاد جغرافياي طبيعي بايد تغيير سبك 
زندگي و نگرش ها رخ دهد تا اثــرات تغيير اقليم كمتر 
نمايان شــود؛ »در ســال98 بارش هاي فراوان همه را 
خوشحال كرد و تصور بر اين بود كه از دوره خشكسالي 
وارد دوره تَرســالي شــده ايم. اما پاييز و زمستان99 در 
شهرهاي بزرگ، خشك و كم بارش بود و تا اينجا هم بهار 

پربارشي نداشته ايم.« 

زمان تغيير سبك زندگي
تغيير اقليم با تغيير آب و هوا متفاوت است. مسئله ای كه 
ما اكنون با آن مواجه هستيم و اينكه سال گذشته گرم تر 
بود اينها شرح آب وهوا و ناشی از تغييرات آب وهواست 
كه در بازه های كوتاه مدت اتفاق می افتد اما موقعی كه 
می گوييم تغيير اقليم منظور يك بــازه زمانی بيش از 
30تا 35سال است، درواقع نوسانات اقليمی برآيند يك 
دوره بلندمدت از تغييرات آب و هوايی است كه نيازمند 
بررسی های دقيق است. در اين ميان يكي از مسائلي كه 
طي ســال هاي اخير همواره درباره تهران مطرح شده، 
تبديل شدن شهر به جزيره گرمايي است. اگرچه به گفته 
كارشناسان محيط زيســت تغييرات اقليمي طبيعي و 
چرخه هاي اقليمي طبيعي نيــز صرف نظر از عملكرد 
انســان، عمل مي كنند و نوســانات شناخته شده اي از 
10سال تا چندصد هزارسال دارند اما فعاليت هايي كه 
انسان در طول 150سال گذشته روي اين نوسانات انجام 

داده هم، تشــديد و ازدياد بروز پديده هاي اقليمي مثل 
توفان هاي سنگين، سيل ناشــي از بارندگي هاي بسيار 

شديد يا موج گرما را در پي دارد. 
عليجاني در اين باره مي گويد: »وقتي شــهر از مناطق 
كشــاورزي و روســتايي اطرافش گرم تر باشد، جزيره 
گرمايي رخ مي دهد. آسفالت، سنگ و المان هاي شهري 
گرما را زودتر به محيط منتقل مي كنند. در مجموع خيلي 
چيزها باعث جريزه  گرمايي شدن شهر مي شوند؛ مثل 
خودرومحور بودن زندگي شــهري. البته هنوز تهران با 
جزيره گرمايي واقعي، فاصله دارد اما اگر تغيير ســبك 
زندگي رخ ندهد، اين اتفاق مي افتد. با اين حال، گرماي 
بيشتر و زودتر از موعد، تشديد آلودگي ها، بيماري ها و 
گردوغبار را به دنبال مي آورد. بنابراين بايد آگاهي عمومي 

را نسبت به مسئله باال ببريم.«

ضرورت مديريت با رويكرد انسان محور
آمارها از افزايش 1.1 تا 1.2درجه ســانتي گراد كنوني 
دماي كل زمين نسبت به سال1850 ميالدي حكايت 
مي كنند. از زماني كه انقالب صنعتي با وسعت بيشتري در 
زمين رخ داد، گسترش شهرنشيني، باالرفتن فعاليت هاي 
صنعتي و تخريب جنگل ها و منابــع طبيعي، عواملي 
تأثيرگذار بر تغيير اقليم شدند. در اين ميان، شينا انصاري، 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، 
مديريت شهرها با رويكرد انسان محوري، كاشت درختان 
و گسترش فضاي سبز، كاهش مصرف منابع ازجمله آب 
و انرژي و مصرف بهينه آنهــا، كاهش مصرف كاغذ و در 
پي آن كاهش قطع درختان را ازجمله اقدامات الزم در 

راستاي حفاظت از منابع طبيعي مي داند.

فيروزكوهي ها هم كولر دارند
تغييراتي كه در روددره هاي تهران طي دهه هاي گذشته 
رخ داده هم عاملي براي تغيير اقليم به حساب مي آيند. 
عليجاني، اقليم شناس مي گويد: »طي دوره اي با تغيير 
پوشش گياهي روددره هايي مثل كن و با ريختن سيمان 
و بتن در آنها براي شيك شدن و تبديل شدن به بوستان، 
بخشي از ريه هاي تنفسي تهران از بين رفت. يادم هست 
كه كارشناسي از شهرداري چند سال پيش در جلسه اي 
صراحتا مي گفت كه از اين اقدام پشيمان هستيم و كار 
اشتباهي بود.« او تأكيد مي كند بايد طوري زندگي كرد 
كه طبيعت باقي بماند وگرنه سال هاي بعد اثر تغيير اقليم 
بيشتر نمود پيدا مي كند و هوا گرم تر مي شود. بر همين 
اساس احياي روددره ها در دوره فعلي مديريت شهري در 
دستور كار قرار گرفته است. به نحوي كه پيروز حناچي، 
شهردار تهران در گفت وگو با همشهري از احياي بخش 
پايين دست روددره كن خبر داد. اجراي طرح اكولوژيك 
روددره فرحزاد نيز اقدامي ديگر به شــمار مي رود كه به 
بهبود جريان باد در شهر كمك مي كند. از آن سو نبايد 
فراموش كرد كه اتكا به  خودروي شخصي در ترددها هم 
نقشي غيرقابل كتمان در افزايش دما دارد. عليجاني در 
اين خصوص مي گويد: »با افزايش شهرنشيني، پديده 
گرمايش جهاني رخ مي دهد. براي همين شهروندان ناچار 
به استفاده زودتر و بيشتر از كولر براي خنك كردن فضاي 
داخل ساختمان و خودرو هستند اما اين، عاملي خواهد 
بود براي افزايش دماي محيط بيرون؛ تا جايي كه زماني 
ساكنان فيروزكوه نيازي به استفاده كولر در فصل تابستان 
نداشتند اما افزايش گرماي شهري بر پيرامون اثر گذاشته 

و اكنون فيروزكوهي ها هم كولر دارند.« 

ادامه از 
صفحه اول

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

 3سال مديريت شهري در بحران
ويروس كوويــد-19 از حيــث دامنــه، تلفات و 
هزينه هاي اقتصادي-اجتماعــي، به معناي واقعي 
بحران زا بوده است. اين موضوع باعث شد تا شهرداري تهران براي ايجاد 
هر چه سريع تر شرايط مورد نياز مقابله با اين بيماري در كمك به نهادهاي 
ديگر وارد عمل شود كه فشاري مضاعف بر شهرداري تهران داشت. در اين 
ميان و با وجود مشكالت بيان شده، شهرداري از برخي از درآمدهاي خود 
براي اداره شهر صرف نظر كرد و براي كمك هر چه بيشتر به مردم، بودجه اي 

را براي مقابله با بحران اقتصادي و بحران سالمت اختصاص داد.

دوم؛ شرايط داخلي
شرايط داخلي كه شــهرداري تهران در بدو شكل گيري مديريت شهري 
جديد با آن مواجه شد، ميراث مسلم 3 دهه از رويكردهاي موروثي دوره هاي 
قبلي مديريت شهري بود كه در پارادايم فكري خاصي پديدار شده بود. به 

زبان ساده »سياست شهرفروشي«.
از منظر اقتصادي شهر تهران از پايان جنگ بدين سو فقط يك سياست را 
براي اداره شهر پي  گرفته بود: »فروش شهر«. شهر را بفروشيم و با پولش 
آن را بسازيم. در واقع شهرداري تهران براي تداوم حيات خود، حياط شهر 
و مردم را به فروش مي گذاشت. در چارچوب اين سياست رانت هاي بزرگي 
در شهر به وجود آمد كه حاصل آن قدرتمند شدن هرچه بيشتر افراد، گروه ها 
و نهادهاي خاص به قيمت از بين رفتن منافع عموم مردم بود. وابستگي به 
فروش شهر به سطوح پايين تر نيز كشيده شده بود و ساختار اداري شهر 
و شهروندان عادي را نيز آلوده ســاخت. عالوه بر اين ما با پديده عجيبي 
روبه رو بوديم كه به نوعي مي توان آن را »پيش فروش كردن تراكم« ناميد. 
به طوري كه شهر اساســا نه براي مردم، بلكه در خدمت اهداف سوداگرانه 
برخي افراد، گروه ها و نهادهاي خاص قرار مي گرفت. مجموعه اين مسائل 
تصوير شهرداري را به عنوان نهادي فاسد در اذهان عمومي شكل داده بود 
و مشكل از دست رفتن اعتماد عمومي را به يكي از مهم ترين مشكالت در 

اداره شهر بدل كرده بود.
از منظر تراز مالي ما شهر را با انبوهي از بدهي تحويل گرفتيم كه به دليل 
پراكندگي و فقدان داده هاي تجميع شــده، محاسبه ميزان آن وقت قابل 

توجهي را در ابتداي دوره از ما گرفت.
از منظر عمراني تعريف پروژه هاي كالن كالبدي، گونه ديگري از رانت و فساد 
را رواج داده بود كه به واسطه اداره پروژه محور شهر توسط مجموعه اي از 
پيمانكاران نمايان مي شد. شهري كه مديريت شهري فعلي تحويل گرفت 
به يك كارگاه بزرگ ساختماني فروكاسته شده بود و نه شهري براي همه، 

شهري كه منافع عمومي مردم به گروه خاصی فروخته شده بود.
از منظر كالبدي نيز بخش قابل توجهي از امالك شهر طي 3 دهه به افراد 
و نهادهاي مختلف سپرده شده بود، بي آنكه منافع عموم شهروندان در اين 
واگذاري ها ضرورتا درنظر گرفته شود. پس گرفتن اين امالك به خصوص 
با توجه به نفوذ و قدرت كســاني كه آنها را تملك كرده بودند به هيچ وجه 

كار آساني نبود.
از منظر جمعيتي، تمركز امكانات در شــهر تهران، پديده ماكروسفالي با 
شدت و مقياسي گسترده تر را نمايان مي ساخت. جمعيت انبوه، به دنبال 
خود مسائلي مانند ترافيك، آلودگي هوا و نابرابري اجتماعي و طبقاتي را به 

3 چالش ريشه دار شهر بدل كرده بود.
از منظر سياسي نيز متأسفانه تعارض و كشمكش ميان قواي سياسي در 
اين دوره به حد بي سابقه اي توسعه يافته بود كه امكان ايجاد اجماع براي 

هر تصميمي و تغيير رويه و مسيرهاي اساسي را بسيار دشوار ساخته بود.
شايان ذكر است كه غير از بيماري كوويد-19 و تا حدي ميزان بدهي هاي 
شهرداري به واسطه پراكنده بودن تخمين دقيقي از آن وجود نداشت؛ ساير 
موارد براي تيم جديد مديريت شهرداري و اعضاي شوراي شهر روشن بودند 
و مديريت شهري با اشراف به اين وضعيت و دشواري هاي آن كار خود را آغاز 
كرد. اساسا در چنين شرايطي، تصور مي شد كه ادامه روندهاي مديريتي 
موروثي و مرسوم دهه هاي اخير، دورنمايي ناپايدار و شكننده براي كالنشهر 
تهران ترسيم مي كند.آشنايي مديران شــهري با وضعيت دگرگون شده 
شهري كه از تخصص و مسئوليت هاي افراد در حوزه هاي مختلف مرتبط با 
مديريت شهري ناشي مي شد؛ تيم جديد مديريت شهري را متقاعد ساخته 

بود كه ادامه مديريت شهر در ريل گذاري پيشين امكان پذير نيست.
همچنين ظرفيت هاي مثبت شهر در زمينه هايي مانند هويت تاريخي شهر، 
بهره مندي از نيروهاي جوان و متخصص، فرهنگ ديگرپذيري و مسالمت جويي 
تهراني، زيرساخت هاي مناسب فراهم شده در حوزه هايي مانند مترو، تبديل 
شدن مسائل شهر به مطالبات مردم و گروه هاي مدني و اجماعي كه به تدريج 
ميان مردم و روشنفكران و نيروهاي جامعه مدني و سياستمداران در ضرورت 
تغيير مسيرهاي جاري اداره شهر شكل مي گرفت اين اميد را در مديران شهري 

تقويت مي كرد كه بتوانند مسيري نو براي مديريت شهري به ارمغان آورند.
شعار »تهران شهري براي همه« با اين استدالل انتخاب شد كه اداره شهر 
با تداوم حذف اكثريت شــهروندان از فرايندهاي اداره شــهر امكان پذير 
نيست. مديريت شــهري بايد بتواند اداره شهر را از وابستگي به گروه هاي 
خاص نجات داده و به مشاركت پايدار همه شهروندان واگذار كند. تالش 
براي كاهش نابرابري ها و تبعيض هاي اقتصادي-اجتماعي و سياستگذاري 
براي توزيع بدون تبعيض منابع، فرصت ها و امكانات از يك ســو و مبارزه 
با تنگ نظري هاي فرهنگي و  حركت در مســير به رسميت شناسي  همه 
شهروندان بدون لحاظ كردن  تفاوت هاي آنها در عقايد و ساليق و  از سوي 
ديگر 2هدف اصلي شعار  »تهران شهري براي همه« بوده  است. در اين زمينه 
برقراري رابطه  مؤثر با نخبگان و گروه هاي مدني  فعال و شنيدن سخنان آن 
و همچنين تقويت كردن سامانه هاي  ارتباط مردمي شهرداري تهران چه 
در قالب ارتباط مستقيم و چه با نظرسنجي ها، 2گام مهم ارتباطي بوده كه 

تصميمات زيرساختي شهرداري را همراهي كرده و جهت داده است.
از سويي »تهران شهري براي همه« سِر سخني نيز با سياستمداران داشت. 
تغيير ريل گذاري صورت گرفته براي اداره شــهر جز با غلبه بر اختالفات 
سياسي، مشاركت همه نيروهاي حاضر در ساختار قدرت، ترجيح منفعت 
عمومي شــهر بر منافع سياســي و جناحي و در يك كالم اجماع سازي  و 
تشكيل ائتالف هاي اجتماعي-سياسي ممكن نبود. با اين استدالل در 30 ماه 
گذشته بخش مهمي از تالش مديريت شهري مصروف دور نگه داشتن شهر 
تهران از انواع و اقسام حاشيه ها و تنش هاي سياسي بوده است. در كنار آن 
مذاكرات گسترده اي با مقامات عالي كشوري و لشگري در سطوح مختلف 
به طور مداوم در جريان بوده است تا آنها را نسبت به فرايند تغيير ريل گذاري 
اداره شهر متقاعد كند و مشاركت شان را در اين فرايند جلب كرده و آنها را 
در آن سهيم كند. به نظر مي رسد يكي از مهم ترين موفقيت هاي شهرداري 
در 30 ماه گذشته، در همين حوزه بوده اســت. طيف بزرگي از نهادهاي 
حاكميتي، نيروهاي لشكري و همچنين دســتگاه هاي دولتي و مجلس 
شوراي اسالمي در اين مدت با همدلي و همراهي قابل توجهي در فرايند 
تغيير ريل گذاري شهر با ما همراه و همدل شدند. ريل گذاري جديد در پرتو 
اين همكاري و همدلي تا حد بسياري تسهيل و در مواردي به كمك لوايح 
قانوني تثبيت شد و در موارد ديگري با صرف نظر كردن بخش هاي مختلف 

از منافع درون بخشي تحقق يافت.
بنابرايــن ما بــا شــعار »تهران شــهري براي همــه« و با اســتراتژي 
»اجماع سازي « ، »تغيير ريل گذاري مســير اداره شهر« را در شرايطي 
كه شهر با بحران هاي متعددي دست به گريبان بود آغاز كرديم. »تغيير 
ريل گذاري مسير اداره شهر« ابعاد متنوعي در حوزه هايي مانند اقتصاد 
شــهر، حمل ونقل عمومي، الگوهاي حكمراني، نــگاه به حوزه عمومي، 
مسئله فراموش شده عدالت اجتماعي، انسان محوري و زيرساخت هاي 
الزم براي اداره شهر داشته است كه به تدريج طي يادداشت هايي گزارش 

فعاليت هاي انجام شده در آنها به مردم ارائه خواهد شد.
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حال زمين خوب نيســت. كره خاكي كه مامــن و پناهگاه و 
زيستگاه انسان هاست اين روزها توســط همين مردمان به 
زباله دان بزرگي تبديل شده است؛ انواع و اقسام زباله هايي كه 
در محيط زيست رها شده و نفس زمين را بند آورده اند و هر 
روز كه مي گذرد به تعدادشان افزوده می شود و حال اين كره را 
وخيم تر مي كنند. رفع اين معضالت به چالش بزرگ پيش روي 
فعاالن محيط زيست و مديران شهري تبديل شده است و از 
اين رو قصد دارند متناسب با شعار زمين پاك »احياي دوباره 
زمين همراه با افزايش بهره وري براي توسعه پايدار« با استفاده 
از فرصت ها و تجهيزات و ظرفيت ها، قدمي براي احياي دوباره 
زمين بردارند و به پيشنهاد ســازمان يونسكو هر كسي بايد 
در جلوگيري و كاهش آلودگي هاي زيســت محيطي سهم 
داشته باشد؛ سهمي كه مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران از آن با عنوان مشاركت ياد مي كند و مي گويد: 
»تفكيك پسماند از مبدأ، بهترين راهكار براي كاهش آلودگي 
زيســت محيطي و كم كردن توليد زباله است.« صدرالدين 
عليپور در گفت وگو با همشهري به شيوه هاي كاهش پسماند 
در مديريت شهري تهران اشاره و عنوان مي كند: »روش هاي 
كاهش پسماند و تفكيك زباله از مبدأ را منطبق با اصول جهاني 
كه در مباحث مديريت پسماند مطرح شده اند، پيگيري كرديم 
و به اين نتيجه دست يافتيم كه بايد پسماند كمتري دفن شود؛ 

يعني اينكه بتوانيم پسماندهاي خشك و  تر را از هم جداسازي 
كنيم و در نهايت پسماندهاي خشك تبديل به انرژي يا كود يا 
به چرخه بازيافت برگردانده شوند. در اين شرايط قطعاً زمين 
پاكي خواهيم داشت و آالينده هاي زيست محيطي به حداقل 

مي رسند.«

كاپ، نخستين قدم
اجراي طرح كاپ)كاهش پسماند( نخستين قدمي بود كه توسط 
مديريت پسماند شهرداري تهران در راستاي تفكيك زباله هاي 
 تر و خشك برداشته شد. هر چند اين طرح به صورت پايلوت در 
برخي از مناطق اجرا شد و به گفته عليپور نواقصي داشت اما تا 
حدود زيادي در كاهش توليد زباله مؤثر بوده اســت. اين مقام 
مسئول مي گويد: »تفكيك زباله از مبدأ مهم ترين كار در كاهش 
آالينده هاي زيست محيطي است. بنابراين شهروندان بايد در 
اين مسير با مديران شهري همراه شــوند. طرح كاپ دقيقاً با 
همين هدف يعني همراه كردن مردم و مشاركت آنها در تفكيك 
زباله هاي  تر و خشك در مبدأ اجرايي و موفقيت هايي هم حاصل 
شد.« حدود 3سال از اجراي طرح كاپ مي گذرد و در اين مدت 
به گفته صدرالدين عليپور حجم توليد زبالــه در تهران روزانه 
7500تن بوده كه با اجراي طرح كاپ اين ميزان با كاهش قابل 

توجهي به 5000تن در روز رسيده است.

طرح ها و ابزارهاي تشويقي
طرحي به موفقيت ختم مي شــود كه در راســتاي مطالبه 

شهروندان باشــد و با مشــاركت آنها اجرايي شود. مديريت 
پسماند شهرداري تهران هم با توجه به اين سياست و همچنين 
استفاده از ظرفيت هاي تشويقي تالش كرده تا زمينه مشاركت 
شهروندان در موضوع تفكيك زباله از مبدأ بيش از بيش فراهم 
شود. صدرالدين عليپور مي گويد: »با استفاده از اين شيوه هاي 
تشويقي به نوعي از مردم دعوت مي كنيم تا در اجراي طرح ها و 
برنامه ريزي هايي كه انجام داده ايم با ما همراه شوند و هر چند 
مدت زمان كوتاهي از اجراي طرح ها مي گذرد اما اســتقبال 

مردم بسيار خوب بوده است«. 
به گفته اين مقام مسئول تفكيك زباله از مبدأ از يك سو ميزان 
توليد زباله را كاهش مي دهد و از سوي ديگر منجر به حذف 

زباله گردها مي شود.

غرفه هايي براي زباله ها
اجراي طرح جديد مانع از خدمت رساني روال گذشته مديريت 
پسماند شــهرداري تهران نشده اســت و به گفته صدرالدين 
عليپور غرفه هاي بازيافت در مناطق همچنان فعال هستند. او 
مي گويد: »حدود 370غرفه بازيافت و 18غرفه ويژه پسماندهاي 
الكترونيكي به رنگ بنفش در تهران فعال هستند كه شهروندان 
همه روزه مي توانند تا ساعت 16زباله هاي تفكيك شده خود را به 
آنها تحويل دهند. در اين غرفه ها عالوه بر پول نقد اقالم شوينده 
و بهداشتي هم در اختيار مردم قرار مي گيرد.  اگر  شهروندان هم 
تخلفي در اين غرفه ها مشاهده كردند مي توانند از طريق سامانه 

137گزارش دهند.«

نظافت زمين با طرح های جديد
مديريت پسماند شهرداري تهران ايده هاي جديدي را در قالب طرح كاپ و در راستاي كاهش دفن 

پسماندهاي خشك اجرا مي كند

گلدان در ازاي زباله
»گلماند« يكي از طرح هاي تشــويقي اجرا شــده در منطقه 18است كه مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران به آن اشاره مي كند و مي گويد: »در اين طرح 
يك فروشگاه يا به عبارت ديگر گلخانه اي وجود دارد كه شهروندان پسماندهاي خشك 
مانند كاغذ، مقوا، كارتن، پالســتيك و... را تحويل مي دهند و به ازاي حجم و مبلغي 
كه براي زباله محاسبه مي شود، گلدان تحويل مي گيرند.« بيش از 20نوع گياه در اين 
فروشگاه وجود دارد كه مشخصات آنها و نحوه نگهداري شان روي كارت ها نوشته شده 
و همراه با گلدان ها در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. عليپور مي گويد: »گلدان هاي 
اين فروشگاه قيمت هاي متفاوتي دارند و شهروندان پس از تحويل زباله ها اگر گلداني 
را انتخاب كنند كه بيشتر از هزينه زباله ها باشد، مقدار و مبلغ زباله ها در سامانه ثبت 

مي شود و هر وقت به حد الزم رسيد گلدان خود را تحويل مي گيرند.« 

خريد از هايپر با پسماندهاي خشك
راه اندازي »هايپر پسماند« هم گام ديگري است كه مديريت پسماند شهرداري تهران 
براي ترغيب شهروندان به تفكيك زباله از مبدأ برداشته است. نخستين هايپر پسماند 
در منطقه 19راه اندازي شده است كه به گفته صدرالدين عليپور شهروندان با تحويل 
كيسه زباله هاي خشك تفكيك شــده مي توانند از اين فروشگاه خريد كنند. او ادامه 
مي دهد: »در اين فروشگاه حدود 100قلم اجناس متفاوت و البته با قيمت هاي مصوب 
وجود دارد كه شهروندان مي توانند متناسب با قيمت پسماند خشك تحويل داده شده، 
اقالم مورد نياز را از قفسه هاي اين هايپر انتخاب كنند.« مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند در ادامه عنوان مي كند: »اگر اين طرح با استقبال شهروندان مواجه شود تعداد 

هايپر پسماند در تهران را افزايش مي دهيم.«

خريد كتاب با طالي كثيف
»كتابماند« جديدترين طرحي است كه در راستاي تفكيك زباله از مبدأ در تهران 
اجرا مي شــود كه به گفته صدرالدين عليپور فضايي در بوستان هنرمندان به اين 
طرح اختصاص داده شده اســت؛ »براي همه گروه هاي سني در اين غرفه كتاب 
وجود دارد و از اين رو شهروندان زباله هاي خشك و تفكيك شده خود را به اين غرفه 
ارائه مي دهند كه در ازاي آن براي خود يا فرزندانشان كتاب خريداري مي كنند.«

   سيد آرش حســيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران

بايد پذيرفت حدود 40درصد پسماندهايي كه در تهران توليد مي شود، خشك  هستند و قابليت 
تجديد پذيري دارند اما بنا به داليلي ازجمله تفكيك نادرست يا عدم مشاركت شهروندان همراه 
با زباله های  تر در سطل هاي زباله ريخته مي شــوند. اجراي طرح هاي متفاوت با رويكرد جلب 
مشاركت شهروندان قطعًا در كاهش دفن زباله هاي خشك تأثير گذار خواهد بود و اميدوارم با 

چنين اقداماتي شاهد كاهش توليد زباله در كالنشهر تهران باشيم.

40درصد پسماندهاي شهر تهران خشك هستند
   هايده شيرزادي، فعال محيط زيست

مديريت شهري تهران، طرح هاي خوبي براي تفكيك زباله از مبدأ توسط شهروندان اجرا مي كند 
كه مي توان به كاپ اشاره كرد. اين طرح ها في نفسه مشكلي ندارند و حتماً در همراه كردن مردم با 
مديران شهري در راستاي تفكيك زباله هاي  تر و خشك تأثير گذار هستند اما در اين ميان حلقه 
گمشده الزام است. شهروندان بايد مسئوليت اجتماعي خود را بپذيرند و بدانند تفكيك زباله 
از مبدأ يك حق شهروندي است و بدون هيچ چشمداشتي خود را ملزم به رعايت آن بدانند. در 
چنين شرايطي است كه مي توانيم شاهد كاهش توليد زباله و استفاده بهينه از زباله هاي خشك 

و قابل بازيافت نه در پايتخت بلكه در تمام شهرهاي كشور باشيم.

اگر الزام نباشد طرح ها نتايج خوبي نخواهند داشت

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

   در برابر تغييرات آب و هوايي تاب آور شويم
شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران: 

جزيره گرمايي شهر به افزايش دماي فضاي انسان ساخت شهري اشاره دارد. اين پديده كه از 
پيامدهاي گسترش شهرنشيني است، امروزه به مسئله اي بسيار بااهميت در اقليم شناسي 
شهري تبديل شده است. بي توجهي كافي به عناصر طبيعي مؤثر در فرايند برنامه ريزي و اجراي 
طرح هاي شهري، پيامدهاي زيست محيطي متعددي به همراه دارد كه ازجمله آنها پديده جزيره 
گرمايي است كه از تمركز فعاليت هاي انساني و از تغيير نوع پوشش سطحي ناشي مي شود. 
امسال فعاليت ضعيف سامانه هاي بارشــي و كاهش 43درصدي بارش كل كشور از ميانگين 
بلندمدت به وضوح از تشديد گرمايش در كشور و به تبع آن شهرهاي بزرگي چون تهران حكايت 
دارد. حتي اگر آنچه به عنوان »تغيير اقليم« مي گوييم، چيزي بيشتر از نوسانات اقليمي نباشد، تغيير زماني و مكاني پارامترها 
ولو اينكه مقدار متوسط همان پارامتر تغيير چنداني نكرده باشد هم درخور تامل است. پايان زودتر از موعد زمستان در سال 
گذشــته، گرماي زودهنگام بهاري و كاهش نزوالت جوي ازجمله رخدادهاي قابل مشاهده است. اثرات اين تغييرات در 
كالنشهرها بيش  از پيش قابل  توجه است. بارگذاري بيش از توان اكولوژيك درشهرهاي بزرگ از يك سو باعث شده است تا 
اين شــهرها به عنوان منابع مهم انتشار گازهاي گلخانه اي، خود موجب تشــديد گرمايش زمين شوند و از  سوي  ديگر، 
محيط زيستي شكننده و آسيب پذير را در مقابل مخاطرات ناشي از شوك ها و تنش هاي اقليمي متحمل شوند. از اين رو، 
زمان آن رسيده كه شهرها با ابزارهاي مناسب براي روبه رو شدن با اثرات تغيير اقليمي آماده شوند. ايجاد »شهرهاي تاب آور« 
يكي از راهكارها براي تحقق سازگاري با تغييرات آب و هوايي است. تاب آوري به مفهوم افزايش ظرفيت انطباق شهرها و 
ميزان انعطاف پذيري در مقابله با كاهش اثرات اقليمي است. همچنين توجه به كاربري اراضي، تناسب پهنه هاي كاربري از 
منظر تبادل جريانات هوايي به خصوص توجه به 7روددره شهر تهران به عنوان كريدورهاي اصلي جريان هوا و ممانعت از 
ساخت و سازهايي كه منجر به قطع جريان هوا و انباشت گرما مي شود، حفظ درختان و باغات موجود و توسعه فضاهاي سبز 

سازگار با اقليم ازجمله راهكارهايي هستند كه مي توانند به جلوگيري از تشديد جزاير گرمايي در تهران كمك كنند.

همشهري در گفت وگو با كارشناسان اثرات پديده تغيير اقليم و تغييرات ناگهاني آب و هوايي در 
پايتخت را بررسي كرد

بهار كوتاه تهران
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   بازي در سرزمين عجايب
به گزارش همشهري، سرمايه گذاري و فعاليت در بازار رمزارزها در ايران به بازي در سرزمين عجايب شبيه است و درحالي كه هر 
روز شاهد حركت حجم بيشتر نقدينگي و ورود افراد جديد به اين سرزمين هستيم، سياستگذاران و تصميم گيرندگان، سردرگم 
به نظر مي رسند آن هم درحالي كه گفته مي شود دست كم 2ميليون ايراني در اين بازار فعالند و حجم تراكنش رمزارزها در ايران به 
بيش از يك ميليارد دالر رسيده است. مركز بررسي هاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري پيش از اين با انتشار گزارشي به تأخير 
در تصميم گيري در اين باره هشدار داده و تأكيد كرده بود  فعاليت استخراج فرصت هاي مناسبي براي اقتصاد ايران به همراه دارد، 
سياستگذار با تنظيم گري مناسب مي بايست شرايط و سازوكاري ايجاد كند كه استفاده از اين فرصت ها براي اقتصاد بيشتر شود 
و چالش هاي آن نيز به حداقل ميزان خود برسد. بازوي تحقيقاتي نهاد رياست جمهوري به صراحت نوشته است:به طوركلي دولت 
در حوزه اقتصاد فضاي مجازي معموال با تعلل، خود موجب فرصت سوزي و تهديدسازي مي شود  و تعلل دولت كه ناشي از ناآگاهي 
برخي سياستگذاران و نبود دورانديشي صحيح در كنار محافظه كاري آنها بوده موجب سردرگمي فعاالن اين حوزه نيز شده است.

گزارش

مخالفت بانك مركزي با ماليات بر تراكنش ها

گزارش تحليلي همشهري از مهاجرت پول ها در بورس طي فروردين امسال

حجم تقاضا براي خريد سهام  بورس
در فروردين امسال نسبت به 
پارسال 41درصد افت كرد و 
از 85درصد كل معامالت بازار ســرمايه به 
28درصد رسيد، اما در مقابل براي نخستين 
بار در تاريخ بازار ســرمايه 56درصد از كل 
معامالت بازار ســرمايه بــه معامالت اوراق 
بدهي اختصاص يافت و ارزش كل معامالت 
اين اوراق دست كم 2100 درصد  )بيش از 
21 برابر(رشــد كرد. به گزارش همشهري، 
آمارها نشان مي دهد حجم معامالت سهام 
درفروردين امسال به طور چشمگيري كاهش 
يافته و در مقابل حجم معامالت اوراق بدهي، 
فارغ از اينكه چه كسي در حال خريد آن است، 
به شدت افزايش يافته است. اين ارقام نشان 
مي دهد نقدينگي كه پارسال در همين دوره 
صرف خريد سهام مي شــد، امسال به دليل 
تغيير مولفه هاي اقتصادي، به سمت معامالت 
اوراق بدهي مهاجرت كرده است. بخش عمده 
اين اوراق بدهي را بانك هــا و صندوق هاي 
سرمايه گذاري خريده اند، سرمايه گذاران خرد 
نيــز تحت تأثيــر تغييــر رويكــرد ايــن 
سرمايه گذاران بزرگ، حجم سرمايه گذاري 
خود را در صندوق هاي ســرمايه گذاري با 
درآمد ثابت افزايش داده اند، تحت تأثير اين 
رويــداد جريــان ورود نقدينگــي به اين 
صندوق ها افزايــش يافته اســت. افزايش 

ســرمايه گذاري ســهامداران خــرد در 
يونيت هاي صندوق هاي ســرمايه گذاري با 
درآمــد ثابــت، به معناي ســرمايه گذاري 
غيرمستقيم سهامداران حقيقي و كوچك در 
اوراق بدهي است. موضوعي كه چندي پيش 
مديران فرابورس دربــاره آن آدرس غلط به 

فعاالن بازار داده بودند.
به نظر مي رسد بخشي از داليل اين موضوع 
تغييــر در رويكرد هاي اقتصــادي به دليل 
كاهش انتظارات تورمي و ركود در بازار هاي 
موازي است كه موجب شــده تمايل براي 
خريــد اوراق بدهــي يا خريــد واحد هاي 
صندوق هاي با درآمد ثابت كه بخش عمده 
منابع شــان در اوراق بدهي سرمايه گذاري 
شده، افزايش يابد. با اين حال صندوق هاي 
ســرمايه گذاري با درآمد ثابت از اســفند 
پارسال مكلف شدند دست كم 15درصد از 
منابع مالي موجود در سبدشان را در سهام 

سرمايه گذاري كنند.

افت 41درصدي تمايل مردم براي خريد 
سهام 

در فروردين ماه پارســال جمعــا 139هزار 
ميليارد تومان ســهام در بــورس تهران و 
فرابورس دادوستد شــده بود اما اين ميزان 
امســال به 81هزار و 800ميليــارد تومان 
رسيد. اين آمار نشــان مي دهد تقاضا براي 

خريد سهام تا 41درصد افت كرده و موجب 
شــده ارزش معامالت بازار سهام 57هزارو 
200ميليــارد تومان كاهــش يابد. كاهش 
تمايل ســرمايه گذاران براي خريد ســهام 
موجب شده ســهم 85درصدي بازار سهام 
از كل معامالت بازار ســرمايه به 28درصد 
تنزل كند كه در تاريخ بازار سرمايه بي سابقه 
است. به نظر مي رسد كاهش انتظارات تورمي 
موجب شــده صاحبان نقدينگي ريســك 
سرمايه گذاري در بازار سهام را نپذيرند و پول 
خود را صرف ســرمايه گذاري در بازار هاي 
كم ريسك تر كنند. از ابتداي امسال تاكنون 
به دليل تداوم روند نزولي شــاخص بورس 
5هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام 

خارج شده است.

رشد 2100درصد معامالت اوراق بدهي
گزارش همشهري حاكي است: همزمان با 
كاهش شديد تقاضا براي خريد سهام تقاضا 
براي خريــد اوراق بدهي در بازار ســرمايه 
به طور بي ســابقه اي افزايش يافته اســت. 
طبق آمار موجود ارزش كل معامالت اوراق 
بدهي در فروردين امســال در مقايســه با 
پارســال 2119درصد افزايش يافته است. 
در فروردين پارســال جمــع كل معامالت 
اوراق بدهــي در بورس تهــران و فرابورس 
معادل 7هزارو 250ميليــارد تومان بود اما 

امسال ارزش كل اين معامالت با 153هزار و 
602ميليارد تومان رشد به 161هزار ميليارد 
تومان رسيده است. حجم معامالت اين اوراق 
فقط در فرابورس 3584درصد رشــد كرده 
اســت. همچنين تحت تأثير رشد معامالت 
اوراق بدهي براي نخســتين بــار در تاريخ 
بازار سرمايه، 56درصد از كل معامالت بازار 
سرمايه به معامالت اوراق بدهي اختصاص 
يافت. پيش از اين در هيچ دوره اي، ســهم 
معامالت سهام از كل معامالت بازار سرمايه، 

به كمتر از 75درصد نرسيده بود.
اين ارقام تأييد مي كنند ســرمايه گذاران، 
به دليل تغييــر در مؤلفه هــاي اقتصادي، 
ســبك ســرمايه گذاري خود را به سمت 
ســرمايه گذاري هاي كم ريســك تر تغيير 
داده اند. برخي تحليل گران برآورد مي كنند 
به دليل كاهــش انتظارات تورمــي به ويژه 
از آبان پارســال بخشــي از نقدينگي راهي 
سپرده هاي مدت دار بانكي شده، با اين حال 
به دليل غيرشفاف بودن آمارهاي اقتصادي، 
اطالعات دقيقي در اين باره وجود ندارد اما 
به نظر مي رسد با توجه به نرخ بهره منفي و 
تعيين نرخ 16تا 18درصدي در شوراي پول 
و اعتبار براي ســپرده هاي مدت دار، اوراق 

بدهي جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران 
داشته است.

صندوق هاي قابل معامله
در فروردين امسال جمعا 290هزار ميليارد 
تومان انواع محصوالت ازجمله سهام، اوراق 
بدهــي، كاال، اوراق مشــتقه و يونيت هاي 
صندوق هــاي ســرمايه گذاري در بــازار 
ســرمايه داد و ستد شــده كه از اين مقدار 
7درصد بــه صندوق هاي ســرمايه گذاري 
قابل معامله اختصاص داشــته است. سهم 
اين صندوق ها از كل معامالت بازار سرمايه 
در فروردين پارســال 5درصد بود كه نشان 
مي دهد سرمايه گذاران امســال نسبت به 
پارســال به خريد واحد هاي اين صندوق ها 
تمايل بيشتري داشته اند؛ چنان كه ارزش 
معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بوس 143درصد رشد كرده و به 
20هزارو 600ميلياردتومان رســيده است. 
هم اكنون واحد هــاي ايــن صندوق ها در 
بورس هاي تهران، فرابــورس و بورس كاال 
دادوستد مي شود و هركدام از اين صندوق ها 
ازجمله صندوق هاي سرمايه گذاري در طال 

طرفداران خود را دارد.

دادو ستد كاال
آمارها نشــان مي دهد ارزش كل كاالهايي 
كــه در فروردين امســال در بــورس كاال 
دادوستد شده اســت در مقايسه با فروردين 
سال قبل 291درصد رشد كرده و از 6هزار و 
400ميليارد تومان به 25هزار ميليارد تومان 
رسيده اســت. در فروردين امسال 9درصد 
از كل معامــالت بازار ســرمايه به معامالت 
محصوالت فلــزي و معدني، پتروشــيمي و 
فرآورده هاي نفتي اختصاص داشته است اين 
ميزان پارسال معادل 4درصد از كل معامالت 
بازار سرمايه بود. آمار ها نشــان مي دهد در 
فروردين امسال 12هزارو 600ميليارد تومان 
محصوالت صنعتــي و معدني در بورس كاال 
دادوستد شــده كه اين ميزان در مقايسه با 
پارسال 358درصد رشد نشان مي دهد. ارزش 
كل معامالت محصوالت پتروشيمي هم در 
فروردين امســال 250درصد رشد كرده و به 
7هزار ميليارد تومان رســيده، پارسال جمع 
معامالت محصوالت پتروشيمي 2هزار ميليارد 
تومان بــود. ارزش فرآورده هاي نفتي مبادله 
شــده در بورس كاال هم در فروردين امسال 
در مقايسه با پارسال 200درصد رشد كرده 
و به 5هزارو 150ميليارد تومان رسيده است.

گرفتن ماليات از هر تراكنش بانكي همچنان گزينه روي ميز است؛ از 
شواهد پيداست درصورت افزايش فشار كسري بودجه بر خزانه، اين 
احتمال وجود دارد در قالب اصالحيه قانون بودجه، در نيمه دوم سال 
حكم شود كه بايد از تراكنش هاي بانكي عوارض يا ماليات گرفته شود. 
البته اين پيشنهاد را پيش از اين هم تعدادي از نمايندگان و همچنين 
مركز پژوهش هاي مجلس مطرح كرده بودند. برآوردهاي بهارســتان 
نشــان مي داد مي توان دســت كم در گام نخســت 20هزار ميليارد 
تومان از اين طريق درآمد به دست آورد؛ پيشنهادي كه فعال در قانون 

بودجه 1400 منعكس نشده است.
نشريه روند به عنوان ارگان تحقيقي و رسمي بانك مركزي در شماره 
فروردين امســال خود، از احتمال وضع اين ماليات انتقاد كرده و اين 
راهكارها را در بلندمدت كم اثر و پردرسر معرفي كرده است. ارگان بانك 
مركزي به صراحت تأكيد دارد: ماليات بر تراكنش هاي بانكي ابزار موفقي 
براي افزايش درآمدهاي دولت در كوتاه مدت است؛ با اين حال، واكنش 
بازار به اين ماليات در كشــورهاي مختلف از آثار منفي آن بر اقتصاد 
حكايت دارد. اين تحقيق نشان مي دهد: با وضع اين ماليات، به احتمال 
فراوان ابزارهاي پرداخت مورداستفاده عامالن اقتصادي تغيير خواهد 
كرد تا جايي كه فعاليت  هاي اقتصادي و مراودات مالي فعاالن اقتصادي 
غيرشفاف خواهد شد، تقاضا براي پول نقد تا حد زيادي افزايش مي يابد 
و به طور خالصه واسطه گري مالي رسمي به طور قابل توجهي كاهش 

خواهد يافت.

زودبازده و غيرشفاف
در دي ماه سال گذشــته، در جريان رسيدگي به اليحه بودجه 1400، 
محمد رضا ميرتاج الديني، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، 
از پيشنهادي رونمايي كرد كه براســاس آن به طور نمونه قرار بود، به 
ازاي واريز هر 10ميليون تومان به حساب هر شخص، 100هزار تومان 
آن به عنوان ماليات كسر و به حساب دولت واريز  شود. البته پيشنهاد 
گرفتن ماليات از تراكنش هاي بانكي را نخســتين بار به صورت جدي 
در ارديبهشت سال 99، كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس مطرح 
كرده بودند. كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس مدعي بودند نه تنها 
زيرساخت هاي اجراي طرحشان تقريبا آماده است، بلكه هم دولت و هم 
مجلس با آن موافقند، ضمن اينكه اجراي اين طرح چالش سياسي هم 

ايجاد نمي كند و حتي جلوي فرارهاي مالياتي را مي گيرد.
بازوي تحقيقاتي مجلس در دي ماه پارسال هم در تأييد نظر نمايندگان 
موافق وضع ماليات بر تراكنش هاي بانكي، اعالم كرد: درصورت وضع 
عوارض هزار توماني يا 5هزار توماني بــراي تراكنش هاي 10ميليون 
تومان به باال به ترتيب 4هزار ميليــارد تومان و 20هزار ميليارد تومان 
درآمد در سال حاصل مي شود. در مقابل كارشناسان مي گويند هرچند 
وضع ماليات بر تراكنش هاي بانكــي در كوتاه مدت مي تواند به عنوان 
يك ابزار درآمدي زودبازده به كمك بودجه بيايــد اما در يك تصوير 
كلي تر فضاي كلي اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داده و آن را غيرشفاف 
مي كند. برخي كارشناسان اين شيوه ماليات ستاني را به رفتار داروغه 
ناتينگهام در كارتون رابين هود تشبيه مي كنند كه در نهايت به معناي 

دستبرد زدن به جيب و حساب هاي مردم است.

چرا بانك مركزي مخالف است؟
بانك مركزي تمام قد در برابر ماليات بر تراكنش هاي بانكي ايستاده و 
حتي دي ماه سال گذشته و در اوج طرح پيشنهاد اخذ ماليات و عوارض 
از تراكنش هاي بانكي، مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در گفت وگو با همشهري به صراحت اعالم كرد: خيلي صريح 
مي گويم كه همين حد از شفافيت فعلي در تراكنش هاي بانكي را هم از 
دست خواهيم داد و افراد راه هاي ديگري را پيدا مي كنند كه به كاهش 
شفافيت منجر خواهد شد. بازار راه خودش را پيدا مي كند. او توضيح 
داد: وقتي يك كارمنــد اول مالياتش را مي پــردازد و بعد حقوقش را 
دريافت مي كند، پس از سال ها كار كردن مقداري پول پس انداز مي كند 
و مي خواهد آن را تبديل به يك كاال كند، چــرا بايد دوباره از اين پول 
درصدي را به عنوان ماليات يا عوارض به دولت بپردازد؟ اين كار مردم 

را در مقابل حاكميت قرار مي دهد و بانك مركزي با آن موافق نيست.

بي خيال شويد
نتيجه پژوهشي كه در آخرين شماره نشريه روند، ارگان رسمي بانك 
مركزي، به قلم 2نفر از كارشناسان دايره بررسي و تحليل بازار بين بانكي 
اين نهاد  نوشته شده، نشان مي دهد: ماليات بر تراكنش هاي بانكي در 
برخي كشورهاي آمريكاي التين اجرا شده و نتوانسته به عنوان يك منبع 
كاراي درآمدي براي دولت درنظر گرفته شــود. آنها هشدار مي دهند 
استفاده از اين نوع ماليات به عنوان يك ابزار بلندمدت، واسطه گري مالي 
را با ريسك قابل توجهي روبه رو مي كند، به طوري كه بازگرداندن وضع 
به حالت پيشين، حتي درصورت لغو اين ماليات، دشوار است. افزون بر 
اين به دليل تأثير منفي اين ماليات بر عايدي ماليات هاي ديگر به دنبال 
زيرزميني شدن فعاليت هاي اقتصادي، هزينه واقعي وضع اين ماليات 

ممكن است كمتر از حد ارزيابي شود.
اين پژوهشگران به سياســتگذاران و برنامه ريزان اقتصادي كشور به 
صراحت پيشنهاد داده اند كه از وضع چنين مالياتي به دليل آثار منفي 
آن خودداري كنند و به جاي آن دنبال سرعت دادن به اصالح ساختار 
نظام مالياتي با رويكرد گرفتن ماليات از مجموع درآمد خانوار، دريافت 

ماليات بر عايدي سرمايه و حذف معافيت هاي مالياتي باشند. 

شرط ماليات بر تراكنش ها
پژوهشگران بانك مركزي در تحقيق خود به اين جمع بندي مي رسند 
كه اگر هم به هر دليل قرار بر گرفتن ماليات از تراكنش هاي بانكي باشد، 
ضرورت دارد تا آثار منفي آن كاهش يابد و به همين دليل 4پيشنهاد 
مشــخص داده اند ازجمله اينكه نرخ ماليات بــر تراكنش هاي بانكي 
پايين باشد و به اين ماليات به عنوان يك مصلحت موقتي در مواجهه 
با فشارهاي مالي كه به كاهش عملكرد بســياري از ابزارهاي مالياتي 
مناسب  تر منجر شده، نگريسته شود. پيشنهاد ديگر آنها هم اين است 
كه مدت زمان اجراي آن محدود و از پيش مشخص باشد و هدف بايد 
اين باشد كه درآمد حاصل از اين ماليات در سريع ترين زمان ممكن با 
درآمد حاصل از ماليات هاي ديگر مانند ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات 
بر درآمد جايگزين شود، در نهايت اينكه براي تقويت درآمدهاي حاصل 
از اين ماليات، امكان فرار مالياتي )به طور مثال از طريق پشت نويسي 
بارديگر چك( حذف شود و تراكنش هاي بيش از حد حساس به هزينه 
)مانند تراكنش هاي بازار اوراق بهادار( معاف از اين ماليات شــوند. با 
اجراي قانون جديد چك و جلوگيري از پشت نويسي چك ها اين احتمال 
جدي وجود دارد كه سرانجام مجلس در قالب اصالح قانون ماليات ها 
به گرفتن ماليات بر تراكنش  هاي بانكي مردم برخالف نظر كارشناسان 
اقتصادي و حتي بانك مركزي رأي بدهد؛ اقدامي كه معدود كشورهاي 
جهان ازجمله ونزوئال، برزيل، آرژانتين، اكوادور و پرو در آمريكاي التين 
آن را مطلــوب ديده اند و يكي از اهداف اين كشــورها البته برخورد با 

مافياي مواد مخدر و باند هاي تبهكاري است.

در آستانه اجرايي شــدن قانون  مسكن
ماليات بر خانه هاي خالي، عرضه 
خانه هاي چندساله كليد نخورده 
در بازار فروش و اجاره مســكن در حال افزايش 
است؛ اما هنوز از امالك حقوقي كه سهم عمده 
خانه هاي خالي متعلق به آنهاست، خبري نيست.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي 
است، ترس از ماليات سنگين بر خانه هاي خالي 
باعث شده، مالكان و ســازندگان خرد نسبت به 
عرضه بخشــي از خانه هاي خالي مانده و كليد 
نخورده به بازار اقدام كنند؛ اما سهم اين واحدها 
از مجموعه خانه هــاي خالي كشــور به قدري 
اندك اســت كه تقريباً هيچ تأثيري بر معادالت 

و قيمت گذاري بازار نداشته است.

نوسازهاي قديمی
با الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به ثبت اطالعات 
ملكي و اقامتي در سامانه ملي امالك، زمينه مورد 
نياز براي اجراي مــاده54 مكرر قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي فراهم آمده اســت. مشــاهدات 
خبرنگاران همشهري در بازار خريد و اجاره مسكن 
و آگهي هاي اينترنتي اين بازارها نشان مي دهد: 
در روزهاي اخير، واحدهاي كليد نخورده با عمر 
تا 10سال نيز براي نخستين بار در بازار فروش و 
اجاره مسكن آگهي شــده اند و بخشي از مالكان 
حقيقي ترجيح داده اند براي خروج از فهرســت 
ســياه ماليات خانه هاي خالي، ايــن واحدها را 
بفروشــند يا به مســتأجران واگذار كنند. يك 
حساب وكتاب سرانگشتي گوياي اين مطلب است 
كه فعاًل كمتر از 5درصد آگهي هاي جديد در بازار 
اجاره و مسكن مربوط به واحدهاي كليد نخورده 
با عمر بيش از يك سال است كه حداقل يك سال 
بدون ســكنه مانده و اكنون وارد بازار شــده اند. 
البته در بازار مسكن شهر تهران، واحدهاي كليد 
نخورده با عمر تا 10سال نيز آگهي شده كه تنها 
دليل توجيهي آن، مي تواند اثربخشي قانون جديد 

باشد؛ هرچند از ظواهر امر چنين برمي آيد كه اين 
واحدها متعلق به ســرمايه گذاران يا سازندگاني 
است كه با سرمايه محدود در بازار فعال بوده اند و 
اكنون پس از بهره مندي از ارزش افزوده مناسب، 
حاضر به ترك بازار يا تغيير رويكرد سرمايه گذاري 
شده اند و دير يا زود تعداد اينگونه آگهي ها كمتر 
و كمتر خواهد شد. در حقيقت قانونگذار مجازات 
محدوديت هايي براي ثبت نكردن اطالعات ملكي 
و اقامتي براي اشخاص حقيقي تعيين كرده كه 
از نگاه مردم، ثبت اطالعات و عرضه امالك مازاد 
به صرفه تر اســت، اما در مورد اشخاص حقوقي 
و مالكان عمده، گرچه مبلغ جرايم مطرح شــده 
باالتر از اشخاص حقيقي است و اين افراد حداقل 
بايد دو برابر ماليات بپردازنــد؛ اما همچنان اين 
سؤال وجود دارد كه آيا حقوقي ها و مالكان عمده 
كه تاكنون واكنشي به الزام قانونگذار نداشته اند و 
استراتژي شان ثابت بوده است، تسليم مي شوند و 
واحدهاي آنها نيز به بازار عرضه مي شود يا باالخره 
ماده و تبصره اي براي تبرئه از ابزار شفاف ساز بازار 

مسكن پيدا مي كنند؟

موج بدون دنباله
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال95، 
تعداد خانه هــاي خالي در ايــران با 55درصد 
افزايش نسبت به سال90 به 2.5ميليون واحد 
مسكوني رسيد. اين در حالي بود كه قانونگذار 
در تيرمــاه94 با اصــالح قانــون ماليات هاي 
مســتقيم، الزام شناســايي خانه هــاي خالي 
و دريافت ماليات از آنهــا را در قانون گنجانده 
بود و انتظار داشــت با اجراي ايــن قانون، بازار 
مسكن و اجاره متعادل شــود. در ادامه اجراي 
اين قانون به داليل متعدد ازجمله آماده نبودن 
زيرساخت شناســايي خانه هاي خالي اجرايي 
نشد تا اينكه در سال99، به روزرساني و اصالح 
مجدد مــاده54 قانون ماليات هاي مســتقيم 
در دســتور كار مجلس قرار گرفت و مقرر شد 

ضمن شناسايي سريع خانه هاي خالي از طريق 
اطالعات موجود و خوداظهاري مالكان و مردم، 
دريافت ماليات بسيار سنگين از اين خانه ها نيز 
بالفاصله در دســتور كار قرار گيــرد. در ادامه، 
از 19فروردين امســال، الزام ثبــت امالك در 
سامانه ملي امالك و اسكان آغاز شد و اشخاص 
حقيقي مكلف شــدند ظرف 2 ماه تا 19خرداد 
ضمن تأييد يا اصــالح اطالعات مالكيتي خود، 
وضعيت اقامت خود را نيز مشــخص كنند تا از 
اوايل مرداد1400، ماليات ستاني از خانه هايي 
كه از ابتداي سال حداقل 120روز خالي بوده اند، 
اجرايي شود. به واسطه اينكه قانونگذار مجازات و 
محروميت هاي متنوعي براي سرپيچي از ثبت 
اطالعات در اين ســامانه مقرر كرده، اشخاص 
حقيقي با كمترين مقاومــت در حال تكميل 
اطالعات هستند و كســاني كه خود را مشمول 
ماليات سنگين بر خانه هاي خالي مي دانند نيز 
دست به كار عرضه امالك مسكوني مازاد خود به 
بازار مسكن و اجاره شده اند. بررسي هاي ميداني 
و پيگيري ها نشان مي دهد اين موضوع فقط در 
مورد اشخاص حقيقي يا به اصطالح مردم صدق 
مي كند و مالكان عمــده خانه هاي خالي اعم از 
بانك هــا، نهادها و شــخصيت هاي حقوقي، به 
هر دليل وقعي بر اين الزام قانونگذار ننهاده اند. 
ازايــن رو، به نظر مي رســد مــوج فعلي عرضه 
كليد نخورده ها به بازار مســكن نمي تواند موج 
ادامه داري باشد و به همين مناسبت اثر ملموسي 
نيز بر تحوالت بازار مســكن و اجــاره نخواهد 
داشــت. به عبارت  ديگر، اگر سختگيري هايي 
كه براي امالك خصوصــي مدنظر قرار گرفته، 
براي مالكان عمده، حقوقــي، نهادها و بانك ها 
هم مدنظر قرار بگيرد و قانونگذار بدون مالحظه 
به برخورد با اين حوزه بپردازد، تعديل مناسبات 
بازار مسكن و اجاره دور از انتظار نخواهد بود؛ در 
غير اين صورت، اين ابزار شفاف ساز بازار مسكن 

نيز به زودي خلع سالح خواهد شد.
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 پژوهش بانك مركزي نشان مي دهد ماليات بر تراكنش هاي بانكي
 ريسك واسطه گري مالي را افزايش مي دهد و اقتصاد را زيرزميني مي كند

 نخستين اثر اجراي قانون ماليات 
مانورکلیدنخوردههابر خانه هاي خالي نمايان شد

هيأت عامــل بانك مركزي ضوابــط ناظر بر  بانك
چگونگي اســتفاده واحدهاي صنعتي داراي 
پروانه بهره بــرداري از رمزارزهاي حاصل از 
استخراج داخلي، براي واردات را تصويب و ابالغ كرد. تصميمي 
كه به نظر مي رسد يك گام به ســمت رسميت بخشيدن به 
تجارت رمزارزهاست. البته فعال دامنه استفاده از اين رمزارزها 
به پرداخت هاي ارزي بابت واردات و البته با رعايت مقررات 
ارزي محدود اســت. چنان كه در مصوبه هيأت عامل بانك 
مركــزي تأكيد شــده واحدهــاي صنعتــي داراي پروانه 
بهره برداري از وزارت صنعت صرفــا مي توانند از رمزارزهاي 
حاصل از استخراج داخلي به منظور انجام پرداخت هاي ارزي 

بابت واردات و با رعايت مجموعه مقررات ارزي بهره ببرند.
به گزارش همشــهري، با اين تصميــم صرافي هاي مجاز و 
بانك ها مي توانند در چارچوب ضوابط يادشده نسبت به انجام 
و پرداخت هاي ارزي بابت واردات از طريق رمزهاي استخراج 

شده در داخل كشور اقدام كنند.
پيش از اين عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي درباره 
استفاده از رمزارزهاي استخراج شده در واحدهاي صنعتي 
در تجارت خارجي گفته بود آيين نامه اجرايي مرتبط با اين 
موضوع در انتظار تصويب در شوراي عالي پولشويي است. با اين 
حال ضوابط تعيين شده در هيأت عامل بانك مركزي درباره 
نحوه مصرف رمزارزهاي استخراج شده در مزارع فاقد مجوز از 
وزارت صنعت سكوت كرده و همچنان دادوستد اين رمزارزها 

را به رسميت نمي شناسد. اين در حالي است كه حجم تجارت 
رمزارزها در ايران به ويژه پس از ســقوط شاخص كل بورس 
تهران به تدريج افزايش يافته و برخي برآوردها از ورود روزانه 
1500ميليارد تومان پول از منابــع داخلي به بازار رمزهاي 

ديجيتال حكايت دارد.
ايران ازجمله كشورهايي است كه استخراج و توليد رمزارزها 
را به رســميت مي شناســد و به واحدهاي صنعتي و مزارع 
اســتخراج داراي مجوز اجازه فعاليت مي دهد اما همچنان 
تجارت آن را قانوني نمي داند؛ بانك مركزي هم طبق سياست 
اعالم شده اش با درگاه هاي پرداخت و صرافي هاي ارائه دهنده 
خدمات ارز ديجيتال برخورد مي كند. تصميم جديد هيأت 
عامل بانك مركزي، احتماال نخســتين نشــانه  به رسميت 
شناختن ارزهاي ديجيتال در تجارت خارجي، البته تنها براي 

واردات و فقط با استفاده از رمزارزهاي توليد داخل است.
اين تصميم در حالي گرفته شــده كه هيچ آمار رســمي از 
ميزان رمزارزهاي استخراج شده در داخل ايران وجود ندارد 
و مشخص نيســت كه آيا بازرگانان و واردكنندگان حاضر 
به تجارت با رمزارزها مي شــوند يا نه؟ پيش از اين يك مقام 
مســئول در بانك مركزي گفته بود: بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد در حال پيگيري تصويــب آيين نامه اي براي مبادله 
رمزارزهاي توليد داخل هستند؛ قرار است اين آيين نامه در 
شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مستقر در وزارت اقتصاد به 

تصويب برسد.
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آزادسازي واردات با رمزارزهاي توليد ايران
 هيأت عامل بانك مركزي اعالم كرد واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت مي توانند 

از رمزارزهاي حاصل از استخراج داخلي صرفا براي پرداخت هاي ارزي بابت واردات بهره ببرند
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   دولت علت گراني گوشت را جاي ديگري غيراز توليد جست وجو كند
رئيس شوراي تامين كنندگان دام كشور در گفت وگو با همشــهري با استناد به آمار توليد گوشت قرمز در سال 
گذشته بر تامين بدون مشكل بازار گوشت قرمز كشور تأكيد مي كند و مي گويد: نياز ساالنه كشور به گوشت قرمز 
در مجموع يك ميليون تن است كه سال گذشته 880هزار تن از اين نياز بدون هيچ مشكلي در داخل كشور توليد 
و عرضه شد اما از آنجا كه تقاضا براي گوشت در سال گذشته به نصف شرايط عادي كاهش يافته بود، ميزان توليد 
بيش از نياز بود. منصور پوريان شرايط توليد امسال دام را نيز با وجود مشكالت حوزه توليد، خوب توصيف مي كند 
و مي افزايد: توليد گوشت به صورت انبوه در حال انجام است و دليل قيمت باال در حوزه توزيع نهايي را بايد در جاي 
ديگري غير از بخش توليد جست وجو كرد. او با تأكيد بر لزوم تغيير سياست هاي دولت در حوزه بازار گوشت، اضافه 
مي كند: عمده برنامه هاي اجرا شده در حوزه دام و گوشت غيركارشناسي بوده و كمكي به توليد نكرده است. به 
اعتقاد او تصميمات اتخاذ شده و سياست هايي نظير تامين بازار با واردات، فرعي بوده و بايد اصل را بر حمايت از 
توليد گذاشت. به گفته او، توليد هر كيلوگرم گوشت براي توليدكننده 50هزار تومان هزينه دارد و با وجود شرايط 
نامناسب اقتصادي كه همه بخش هاي جامعه اعم از توليدكننده و مصرف كننده را درگير خود كرده، توليدكنندگان 
نمي توانند با اين قيمت ها توليد را ادامه دهند. همين قيمت نيز در خرده فروشي دو تا سه برابر مي شود و توان خريد 
مصرف كننده را كاهش مي دهد. رئيس شوراي تأمين كنندگان دام كشور معتقد است كه دولت بايد ضمن اتخاذ 
تصميمات درست حمايتي از توليدكنندگان داخلي به جاي واردات، به دنبال فرمولي بگردد كه نشان دهد چرا 

قيمت ها در بازار خرده فروشي گوشت اين قدر باالست.

   كوتاهي سازمان حمايت و مركز امور اصناف
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و تعميــركاران صنايع برودتي، تهويه 
مطبوع، لباسشــويي و قطعات يدكي تهران با بيان اينكه 90درصد 
شكايتي كه از تعميركاران لوازم خانگي مي شود مربوط به افرادي است 
كه فاقد پروانه هستند و به دليل موانع قانوني، اتحاديه نيز قدرت برخورد 
با تخلفات آنها را ندارد، گفــت: به مصرف كنندگان توصيه مي كنيم از 
طريق سايت اتحاديه از فهرســت نمايندگي هاي مجاز ارائه خدمات 
پس از فروش لوازم خانگي مطلع شوند و سپس اقدام كنند. همچنين 
مشتريان ناراضي به اتحاديه شــكايت كنند زيرا حتي درصورتي كه 

شركت هاي ارائه دهنده خدمات نمايندگي مجاز نباشند و فقط داراي واحد صنفي داراي پروانه كسب باشند امكان احقاق 
حقوق مردم از طريق شكايت به اتحاديه وجود دارد. جمالي با اشاره به اينكه فقط در مواردي كه افراد فاقد مغازه و محل 
كسب در حق مشتريان اجحاف كرده باشند، امكان برخورد نداريم، افزود: مشترياني كه از خدمات پس از فروش لوازم 
خانگي ناراضي هستند مي توانند شكايت خود را از طريق اتحاديه يا در سامانه124 سازمان صمت استان تهران ثبت كنند 
و به اين شيوه پرونده هاي زيادي ثبت و با متخلفان برخورد شده است. او با انتقاد از كوتاهي سازمان حمايت و مركز امور 
اصناف و بازرگانان وزارت صمت در معرفي واحدهاي صنفي فاقد صالحيت براي ثبت شــماره تلفن آنها در سامانه118، 
گفت: ثبت نام شركت هاي مجاز در سامانه118 بايد از طريق اتحاديه هاي صنفي ذيربط انجام شود اما متأسفانه برخي از 
طريق روابطي كه با اين سازمان ها دارند با دريافت نامه از اين سازمان ها، نام و مشخصات خود را به عنوان نماينده مجاز 
ارائه خدمات در سامانه118 ثبت كرده و براي اتحاديه نيز هيچ ارزشي قائل نيستند. جمالي افزود: ممكن است زماني برخي 
افراد با شركت هاي خارجي همكاري داشته اند اما اكنون چند سال است كه اين برندهاي لوازم خانگي از بازار ايران خارج 
شده و با وجود اين با استناد به اينگونه سوابق و روابط با دريافت معرفي نامه از سازمان حمايت خود را نماينده مجاز خدمات 
پس از فروش اين برندها معرفي مي كنند. مركز اصناف و بازرگانان حتي پا را فراتر گذاشته و مي گويد؛ اتحاديه حق اعالم 
نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش لوازم خانگي يا ارائه اســامي آنها به سامانه118 را ندارد. او تأكيد كرد: شاهد 
هستيم كه مثال براي تعويض فيلتر سايدباي سايد سامسونگ و ال جي بارها با مردم تماس مي گيرند درحالي كه قيمت فيلتر 
يخچال سايدباي سايد مثال سامسونگ حدود 50هزار تومان و با اجرت تعويض 100هزار تومان است اما اين افراد با استفاده 
از فيلترهاي تقلبي پول بيشتري را از مردم مي گيرند، مشتريان بايد توجه داشته باشند و حتي براي انجام اين كار نيز به 

واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب مراجعه كنند تا تخلفات احتمالي قابل پيگيري و برخورد باشد.

كمبود انواع قطعات لوازم خانگي خارجي  لوازم خانگی
و افزايــش شــديد قيمت هــا موجب 
سوءاستفاده برخي تعميركاران و تحميل 
هزينه هاي گزاف به مصرف كنندگان شــده اســت. 
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي از آن است كه 
اين روزها قيمــت برخي قطعات اصلي لــوازم برقي و 
حجيم آشپزخانه حتي از نرخ مدل هاي نو توليد داخل 
آنها نيــز باالتر رفته اســت. برخي فعــاالن صنفي به 
همشــهري گفته اند در بســياري از مــوارد مالكان 
دستگاه هاي دچار مشكل شده، به خاطر گراني يا كمبود 
قطعه، از تعميــر لــوازم خانگي خود منصــرف و به 
جايگزيني آن با محصوالت ارزان قيمت داخلي ناگزير 

مي شوند.

نمايندگي هاي جعلي
به گزارش همشهري، شايد شما هم ازجمله مشترياني 
باشــيد كه پس از تمــاس تلفني با منزل يا گوشــي 
همراهتان با پيشنهاد برخي تعميركاران يا فروشندگان 
قطعات براي تعويض قطعه يا انجام ســرويس دوره اي 
لوازم خانگي منــزل يا محل كارتان مواجه شــده ايد. 
افرادي كه با سماجت بســيار و تماس چند باره سعي 
در مجاب كردن شما به مثال تعويض فيلتر آب يخچال 
فريزر يا تسمه و ســاير اجراي ماشــين لباسشويي و 
ظرفشويي داشته، هيچ ارتباطي با شبكه خدمات پس 
از فروش شــركت هاي فروشــنده اينگونه محصوالت 
ندارند و اغلب موارد با استفاده از قطعات تقلبي و گران 
هزينه هاي مضاعفي را به مالكان لوازم خانگي تحميل 
مي كنند. عالوه بر اين ممكن است شما به دليل نياز به 
تعويض قطعات مصرفي يا تعمير و تامين قطعات اصلي 
انواع لوازم خانگي منزل به ناچار فهرست نمايندگي ها و 
تعميركاران مجاز را در فضاي مجازي جست وجو كرده 
و فهرســت بلندي از شــماره تماس و مشخصات اين 
شــركت ها را يافته و در نهايت بعد از دريافت خدمات 
با مشكل قيمت باال و كيفيت پايين قطعات و خدمات 

مواجه شده باشيد.

برخي تعميركاران با جعل عنوان شبكه خدمات پس 
از فروش برندهاي معتبر به معضلي براي مشــتريان و 
فروشندگان اين محصوالت تبديل شده اند. تعميركاراني 
كه با ثبت شماره خود در مركز تماس118، متقاضيان 
دريافت خدمات پس از فروش لــوازم خانگي را به دام 
مي اندازند، مشكلي كه اين روزها به دليل كمبود و گراني 
شديد، در بازار قطعات و تعميرات لوازم خانگي برندهاي 

اروپايي و كره اي بيشتر مشهود است.

تالش نافرجام دوماهه براي دريافت خدمات
به تازگي يكي از مشتريان ماشــين لباسشويي آ.ا.گ 
در تماس با خبرنگار همشــهري ضمن شــرح تالش 
نافرجــام دوماهه اش براي تعمير دســتگاهش گفت: 
ماشين لباسشويي ام كه 7سال كار كرده بود، لباس را 
آبگيري و خشك نمي كرد، چون دوره گارانتي تمام شده 
بود و شركتي براي ارائه خدمات وجود نداشت به ناچار 
با جســت وجو در فضاي مجازي شــماره نزديكترين 
نمايندگي ارائه خدمات پس از فروش را دريافت كردم 
و تماس گرفتم. خانم قنبري، افزود: تعميركار شركت با 
مراجعه به منزل و آزمايش ماشين لباسشويي از خرابي 
برد آن خبر داد و اعالم كرد هزينه تعويض برد نو 18 تا 
20ميليون و هزينه تعمير آن 4ميليون تومان است و در 
نهايت به دليل نداشتن تمكن مالي به تعمير برد در مدت 
10روز رضايت دادم. او افزود: با گذشت چند هفته و پس 
از چندبار تماس با تعميركار از تعمير برد خبري نشد، 
در نهايت ناگزير با شركت تماس گرفتم كه اعالم كردند 
بايد برد نو خريداري كنيد، خواستار عودت دادن قطعه 
شدم. سرانجام با تأخيري چند روزه تعميركار برد ماشين 
لباسشويي را عودت داد و به طور ناقص نصب كرد، اين بار 
ماشين لباسشويي اصال روشن نشد و كار نكرد. موضوع را 
ازطريق اتحاديه، سازمان حمايت و برخي مراجع صنفي 
پيگيري كردم كه درنهايت اعالم شــد شركت مذكور 
جزو نمايندگي هاي مجاز نبوده است و قادر به برخورد با 
آن نيستند. در نهايت به دليل هزينه باالي تعويض برد، 
به ناچار ماشين لباسشويي معيوب را با حداقل قيمت به 

امانت فروشان، واگذار كردم و يك ماشين لباسشويي از 
بين برندهاي داخلي خريدم.

از قطعات تقلبي تا عرضه چندنرخي خدمات
مشاهدات خبرنگاران همشــهري بيانگر آن است كه 
عالوه بر كمبود قطعــه، هزينه تعمير لــوازم خانگي 
هم افزايش قابــل مالحظه اي داشــته به گونه اي كه 
براي تعويض قطعاتي مانند كمپرسور سايدباي سايد 
برندهاي اروپايي بايد بيش از 10 تا 12ميليون تومان، 
تعويض برد ماشين لباسشويي 10 تا 20ميليون تومان، 
قطعات ماشين ظرفشويي، مايكرويو و اجاق گاز بين 2 
تا 5ميليون و تعويض برد يا قطعات اصلي تلويزيون هاي 
ال اي دي و نمايشــگرهاي بزرگ برندهاي خارجي از 
2 تا 5ميليون تومان هزينه كــرد. حتي درصورتي كه 
مشــتريان و تعميركاران بتوانند قطعات يدكي اصلي 
محصوالت ايــن برندهــا را از بازار تاميــن كنند نيز 
قيمت هاي متفاوت قطعات و نــرخ باالي تعميركاران 
براي ارائه اين خدمات، مشكالت مشتريان را دوچندان 
مي كند. اين موضوع محدود بــه قطعات الكترونيك و 
برقي لوازم خانگي حجيم نيست، حتي برخي قطعات 
يدكي و مصرفي اين وسايل، مانند؛ فيلتر يخچال هاي 
سايدباي سايد نيز با كيفيت و قيمت هاي متفاوت 200 
تا 300هزار تومان عرضه مي شود، يا هر عدد از پايه هاي 
ضربه گير ماشين لباسشويي و ظرفشويي به قيمت 80 

تا 100هزار تومان فروخته مي شود.

هركه بامش بيش، برفش بيشتر
در شــرايطي كه تماس خبرنگار همشهري با سازمان 
حمايت و مركز امور اصنــاف و بازرگانان وزارت صمت 
براي پيگيري اين مشكالت بي نتيجه مانده؛ نايب رئيس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي دليل اصلي افزايش 
هزينه خدمات و تعويض قطعات لوازم خانگي را، كمبود، 
مشكالت واردات و رشد قيمت قطعات اين محصوالت 
اعالم كرد و گفت: وقتي لوازم خانگي گران مي شــود 
هزينه تعمير آن هم باال مي رود و كساني كه لوازم خانگي 
خارجي دارند نيز به دليل مشــكالت تامين و افزايش 
قطعات محصوالت بايد هزينه بيشتري را براي تعمير و 

نگهداري آن بپردازند.
محمدحسين اسالميان افزود: كسي كه سايدباي سايد 
۹0ميليون توماني مي خرد طبيعي است براي تعويض 
كمپرســور آن بايد متحمل هزينه 10ميليون توماني 
شــود. او افزود: واردات كمپرســور يخچال آزاد است 
و كمپرســور برخي يخچال هــاي ايرانــي از چين و 
سنگاپور خريداري مي شود اما در يخچال هاي ايراني 
كمپرســورهاي اتريشــي و ايتاليايي به كار برده شده 
كه واردكنندگان مي توانند از كشورهاي مذكور آن را 
وارد  كنند. اســالميان به مصرف كنندگان توصيه كرد 
براي خريد لــوازم خانگي حتما كد كاال را در ســامانه 
جامع گارانتي اســتعالم كنند. همچنين فروشندگان 
لوازم خانگي مي توانند سايدباي سايدهايي كه گارانتي 
اصلي دارند را تا 5 سال رايگان تعمير كنند اما كساني 
كه كاالي قاچاق خارجي مي خرند بايد هزينه تعمير و 

نگهداري آن را از جيب خود پرداخت كنند.

واردات و نامگذاري كمپرسورهاي بي نام و نشان
رئيس اتحاديه توليد كننــدگان و تعميركاران صنايع 
برودتي، تهويه مطبوع، لباسشويي و قطعات يدكي تهران 
در گفت وگو با همشــهري، گراني قطعات يدكي لوازم 
خانگي را به دليل افزايش قيمت دالر، كمبود قطعات و 
رشد هزينه تمام شده واردات اين اقالم دانست و گفت: 
متأسفانه شرايط به گونه اي شده كه هر كسي وارد كننده 
قطعات لوازم خانگي است و نظارتي بر قيمت، كيفيت 
و اصالت قطعــات وارداتي وجود نــدارد. علي جمالي، 
افزود: بارها به دســتگاه هاي نظارتــي و گمرك ايران 
اعالم كرده ايم تا افراد يا شــركت هايي كه مي خواهد 
قطعات لوازم خانگي وارد كنند بايد هويت و شناسنامه 
داشته باشند و عالوه بر آن هويت قطعات وارداتي نيز 
به راحتي قابل پيگيري باشــد. او افزود: بايد كمپرسور 
سايدباي سايد واردات مشخصات داشته و معلوم باشد كه 
با چه كيفيت و قيمتي و از چه كشوري وارد شده است. 
اما متأسفانه برخي افراد كمپرسورهاي بي نام و نشان 
را به راحتي وارد كرده و خودشــان براي آن نام تعيين 
مي كنند. جمالي، افزود: بارها در مكاتبات و جلســات 
از گمرك ايران خواســته ايم تا فهرســت شركت هاي 
وارد كننده قطعات لوازم خانگي و ريزمحصوالت وارداتي 
را اعالم كنند اما فقط يك بار فهرســتي كلي دادند كه 
چقدر موتور يخچال طي مدت يك سال وارد شده است.

بازار گوشت قرمز در يك سال اخير از  بازار
لحاظ روند قيمت جزو باثبات ترين 
بازارها بوده و نوسان قيمت به نسبت 
كمي داشته است. در شرايطي كه ديگر محصول 
پروتئيني پرمصرف يعني مرغ رشد قيمت باالي 
150درصدي را در نيمه دوم ســال گذشته تجربه 
كرد گوشت قرمز كمتر از 30درصد تغيير قيمت 

داشت. 
ثبات قيمت در يك بازه زماني طوالني در شرايط 
نرمال اقتصادي مولفه اي مثبت شــمرده مي شود 
اما افزايش قيمت ديگــر اقالم پرمصرف در 12 ماه 
گذشته در كنار افت قدرت خريد، جايگاه گوشت 
قرمز را در سبد مصرف بسياري از خانوارها متزلزل تر 
از گذشته كرد و سرانه مصرف را به حدي كاهش داد 
كه به گفته مسئوالن صنفي بازار گوشت قرمز بيش 
از يك سال است كه در ركود به سر مي برد؛ دقيقا 
همان شرايطي كه بر بازار طالي كشور حاكم است. 
شايد اين مقايسه دور از ذهن نشانه اي باشد از اينكه 
گوشت براي بســياري حاال ديگر كااليي لوكس 

محسوب مي شود.

نه مصرف بيشتر شد، نه قيمت ها كمتر
پيش از آغاز  ماه رمضان دست اندركاران حوزه توليد 
و عرضه گوشت از فراواني و احتمال كاهش قيمت 
سخن گفتند. رئيس شوراي تامين كنندگان دام 
كشور در گفت وگو با خبرگزاري ها از باال بودن ميزان 
توليد دام و انتظار كاهش قيمت گوشت قرمز در بازار 
در روزهاي پيش رو گفت و افزود: مشكلي در تأمين 

گوشت مصرفي  ماه رمضان وجود ندارد. 
منصور پوريان با اشــاره به واردات و توزيع گوشت 
قرمز منجمد با قيمت كمتــر از 100هزار تومان 
و همچنين افزايش عرضه گوشــت گرم، به مردم 
اطمينان داد كه مقادير زيادي گوشت توليد شده 
كه در اختيار بخش خصوصي و دولتي قرار گرفته و 
بازار در دو بخش منجمد و گرم تامين است. رئيس 
شوراي تامين دام وعده داد: عرضه دام در ماه هاي 
فروردين، ارديبهشت و خرداد به اوج خود مي رسد و 
ازدياد عرضه در برابر تقاضا به تعادل قيمت در سطح 
بازار منجر خواهد شد؛ اتفاقي كه در پايان فروردين 

ماه، هنوز رخ نداده است.
علي اصغر ملكــي، رئيس اتحاديه فروشــندگان 
گوشــت گوســفندي تهران، علت گراني گوشت 
به رغم توليد باال را در گراني نهاده هاي توليد مي داند 
و مي گويد: مشكالت دستيابي به نهاده هاي دامي، 

هزينه توليد را باال برده است.

انتظار گراني بيشتر
ميزان توليد دام در كشــور وابســتگي زيادي به 
شــرايط آب و هوايي دارد. 2ســال گذشته يعني 
سال هاي ۹8و ۹۹ســال هاي پرباراني بود و ايران 
بعد از چندين سال خشكســالي دوره كوتاهي از 
پرآبي را تجربه كرد. افزايش سرسبزي مراتع و در 
دسترس بودن علوفه طي سال گذشته باعث شد با 
وجود سه برابر شدن قيمت نهاده هاي دامي توليد 
دام سبك و سنگين افزايش يابد اما اين شرايط به 
افزايش عرضه گوشت قرمز و ارزاني آن منجر نشد 
زيرا رشد نرخ دالر و كاهش ارزش ريال موجب شد 
بسياري از توليدات دامي به خارج از كشور قاچاق 
شود. امسال اما شواهد از تغيير شرايط آب و هوايي 
كشور و بازگشت خشكسالي حكايت دارد؛ شرايطي 
كه احتماال به كاهش توليد دام ســنگين و سبك 
يا افزايش هزينه توليد منجر خواهد شــد. در اين 
شرايط به نظر مي رسد به رغم گفته ها و وعده هاي 
مسئوالن، امســال نه تنها خبري از كاهش قيمت 
گوشت قرمز نباشد بلكه همين ثبات نسبي بازار هم 

به زودي با افزايش قيمت ها بشكند.

خريدهاي ميليوني 
قيمت كنوني گوشت گوســفندي در مغازه هاي 
قصابي 140هزار تومان است و گوشت گوساله هم 
مدتي است كه از 110هزار تومان پايين تر نيامده 
است. رئيس اتحاديه گوشــت گوسفندي قيمت 
هر كيلوگرم شــقه بدون دنبه گوسفندي خريد 
مغازه دار را 127 تا 130 هــزار تومان و قيمت هر 
كيلوگرم شقه بدون دنبه با 10 درصد سود براي 
مصرف كننــده نهايي را حــدود 140 هزار تومان 
اعالم مي كند اما در مغازه هاي قصابي سطح شهر 
قيمت ها بيشتر از اينهاســت. قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي در فروشــگاه هاي محصوالت 
پروتئينــي در بعضي مناطق تهــران تا 180هزار 
تومان هم باال رفته و هر كيلو گوشــت گوساله هم 
كمتر از 130هزار تومان نيست. اين شرايط باعث 
شده شاهد صحنه هاي متضاد و متفاوتي از خريد 
دهك هاي باال و پايين جامعه باشــيم. درحالي كه 
از سال قبل، گزارش هاي زيادي از خريد استخوان 
و چربي و بخش هايي از گوشــت، منتشر مي شد، 
در بعضي ديگر از مناطــق و قصابي ها صحنه هاي 
متفاوتي ديده مي شود؛ فروشگاه هايي كه معموال 
به جاي عنوان قصابي اســامي متفاوتــي دارند و 
محصوالت متفاوت تري را هــم عرضه مي كنند و 
به همين نسبت مشتري هاي متفاوتي هم دارند. 
اگرچه خريد عمده و شــقه اي گوشت در گذشته 
امري عادي تلقي مي شد اما قيمت باالي گوشت 

قرمز كم كم اين فرهنگ غالب را از بين برده است.

همشهري در يك گزارش ميداني بررسي مي كند

هرچند در يك سال گذشته تقاضا براي گوشت كاهشي بوده ولي رشد 
هزينه هاي توليد، احتمال گراني را افزايش داده است

مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان می دهد اين روزها قيمت برخي قطعات لوازم خانگي خارجي حتي از 
نرخ نمونه مشابه و نو ايراني آن هم فراتر رفته است.

مصائب تعمير لوازم خانگي خارجي

حمله هزينه هاي توليد به بازارگوشت

 تخمه هم 
به جمع تنقالت لوكس پيوست

گراني آجيل حاال ديگر فقط به پســته و بادام و گردو  سوپرماركت
مربوط نيست؛ زماني مي شــد به وقت فيلم و فوتبال 
ديدن، يك كيلو تخمه برد پاي تلويزيون و يك ساعته 
يك سيني پوسته به آشپزخانه برگرداند، حاال اما اين كار 70تا بيش از 
100هزار تومان هزينه دارد و بايد براي زمان فيلم و ســريال ســراغ 
تنقالت ارزان تري رفت. قيمت تخمه آفتابگردان كه تا تابستان پارسال 
از 32هزار تومان بيشتر نبود، حاال از كيلويي 65هزار تومان گذشته و 
اگر نــوع مرغــوب آن را بخواهيد از خشكبارفروشــي هاي مطمئن 
خريداري كنيد قيمت از 80هزار تومان هم بيشتر است. اما اين قيمت 
تخمه باز و كيلويي است و وقتي حرف از بسته هاي تخمه مغز شده يا با 
پوست در سوپرماركت ها باشد، قيمت از اين هم بيشتر است.  هر بسته 
100گرمي تخمه در سوپرماركت ها از هر نوع و برندي كه باشد قيمتي 
كمتر از 10هزار تومان ندارد و ايــن يعني هر كيلو يكصد هزار تومان. 
قيمت انواع مغز شده طبيعتا بيشتر هم هست و بسته هاي 30گرمي 
5 تا 7هزار و500تومان قيمت دارند. خريد تنقالت مخصوصا تخمه به 
شكل بسته بندي شده در سوپرماركت ها از سال گذشته به دليل نگراني 
مردم درباره مصرف مواد غذايي روباز بيشتر شد و به 2 تا 3برابر رسيد، 
اما همزمــان قيمت اين محصــوالت هم افزايش يافت. بســته هاي 
100گرمي انواع تخمه هاي سوپرماركتي ظرف مدت 6 ماه به بيش از 
2برابر رسيد و از 4هزار تومان در اوايل سال به 10هزار تومان در پاييز 
رســيد. بعضي از برندهاي توليدكننده ازجمله سنجابك و مزمز كه 
عمده سهم بازار اين محصوالت را در سوپرماركت ها در اختيار دارند 
هنوز قيمت 10هــزار توماني را حفــظ كرده انــد و افزايش قيمتي 
نداشته اند اما برندهايي هم هستند كه قيمت بسته هاي 100گرمي شان 

تا 16هزار تومان و بيشتر، باال رفته است. 
سنجابك، مزمز، چي توز، برتر، برندهاي بيشتر شناخته شده تخمه در 
سوپرماركت ها هستند اما محصوالت هرول، ناتلز، ماني و برفود را هم 
مي توان در بعضي از سوپرماركت ها ديد. برتر، خشكپاك و گلستان هم 
بيشتر محصوالت هايپرماركتي هستند و وزن بسته هايشان بيشتر 
است. يك بسته 125گرمي تخمه كدوي گوشتي برند برتر 28هزار 

تومان قيمت دارد.

قيمت انواع تخمه در سوپرماركت هاي سطح شهر
قيمت - تومانمشخصاتبرند
10.000تخمه آفتابگردان - 105گرميمزمز
10.000تخمه آفتابگردان گلپر - 110گرميمزمز

10.000تخمه هندوانه آبليمويي - 100گرميسنجابك
10.000تخمه آفتابگردان فلفل - 120گرميسنجابك
9.400تخمه آفتابگردان - 105گرمي وي نات
10.000تخمه هندوانه گلپر - 90گرميسنجابك

5.000مغز سه تخمه - 30گرميمزمز
7.500مغز تخمه هندوانه نمكي - 35گرميچي توز
5.000مغز تخمه آفتابگردان - 45گرميچي توز
7.500مغز تخمه كدو - 35گرميچي توز

10.000تخمه آفتابگردان با طعم هالوپينو - 105گرميسنجابك
3.500مغز تخمه آفتابگردان كم نمك - 30گرميماني

16.000تخمه آفتابگردان كدو نمكي دو آتشه - 100گرميهرول
10.000تخمه آفتابگردان با طعم ليمو - 120گرميهرول

10.000تخمه آفتابگردان گلپر - 100گرميگلستان
4.000تخمه با طعم باربكيو - 30گرميلورا
28.000تخمه كدوي گوشتي - 125گرميبرتر
15.500تخمه جاباني شور - 125گرمبرتر

فهرست 10ميوه گران ميادين 
ميادين ميوه و تره بار شهرداري تمام اجناس عرضه شده  تره  بار
را با ســود كمتر و قيمتي حداقل 30درصد پايين تر از 
مغازه هاي سطح شــهر به فروش مي رسانند، اما وقتي 
قيمت خريد كاال بسيار باال باشد طبيعتا قيمت فروش هم پايين نخواهد 
بود. به گزارش همشــهري، گوجه ســبز، چغاله بادام و توت فرنگي، 
گران ترين ميوه هاي ميادين ميوه و تره بار هستند كه البته نسبت به 
ميوه فروشي هاي سطح شهر با قيمت هاي به مراتب پايين تري از عرضه 
مي شوند. هم اكنون هر كيلوگرم گوجه سبز با قيمت 45 هزار تومان، 
چغاله بادام با قيمت 42 هزار تومان و تــوت فرنگي با قيمت 36 هزار 
تومان در ميادين ميوه  و تره بار به فروش مي رسد؛ درحالي كه قيمت 
گوجه سبز در سطح شــهر 115هزار تومان و چغاله 145هزار تومان 
اســت و توت فرنگي تازه و غيرگلخانه اي هم كمتر از 50هزار تومان 

فروخته نمي شود.
10 ميوه گــران ميادين ميوه و تــره بار عبارتند از: 1- گوجه ســبز 
هركيلوگرم 45 هزار تومان2- چغاله بادام هركيلوگرم 42 هزار تومان 
3- توت فرنگــي هركيلوگرم 36 هــزار تومان 4- مــوز هركيلوگرم 
26.500تومان 5- نارنگي هركيلوگــرم 17.300تومان 6- نارگيل 
هر عدد 17 هزار تومان 7- ليمو ترش هــر كيلوگرم 16.500تومان 
8- پرتقال والنســيا هركيلوگرم 14.200تومــان۹- بِه هركيلوگرم 
13.۹00تومان 10- كيوي هر كيلوگرم 13.700تومان. قيمت هفته 
گذشــته براي ديگر انواع ميوه ها غيــراز نوبرانه ها و همچنين قيمت 
محصوالت سبزي و صيفي در جداول زير با قيمت اين محصوالت در 
سطح شهر مقايسه شده كه بر اين اساس ميوه ها 33درصد و محصوالت 

فرنگي و سبزي در مجموع 2۹درصد از مغازه ها ارزان تر بوده است.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام ميوه

40.5% 8.90015.000سيب قرمز
36%11.50018.000سيب زرد

38% 8.70014.000پرتقال تامسون شمال
35.5% 12.90020.000پرتقال تو ُسرخ

42.5% 17.30030.000نارنگي 
30%11.90017.000ليمو شيرين
31%16.50024.000ليمو ترش

36%13.70021.500كيوي
16%26.50031.500موز

30%4.2006.000هندوانه
33%132.100197.000جمع

مقايسه قيمت سبزي و صيفي در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام ميوه

21%7.90010.000خيار گلخانه اي
21.5% 5.9007.500خيار رسمي و رويال

27%5.5007.500گوجه فرنگي
40%4.8008.000بادمجان

31%6.2009.000كدوي مسمايي
30%7.00010.000كدوي حلوايي

29% 3.2004.500سيب زميني انباري
31%4.5006.500سيب زميني نو

31.5% 4.8007.000پياز قرمز
30%2.8004.000پياز زرد

29% 52.60074.000جمع

فرخنده رفائي
خبرنگار

چه ضرورت هايي براي خريد 
تضميني مناســب گندم از كشاورزان 

وجود دارد؟
گندم كااليي اســتراتژيك و تأمين آن براي 
حفظ امنيت غذايي كشــور ضروري است. 
با وجود اين عــالوه بر گاليه كشــاورزان و 
تشــكل هاي صنفــي از نرخ پاييــن خريد 
تضميني گندم، اخيرا رئيس اتاق بازرگاني، 
كشاورزي و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره 
به حواشي خريد تضميني گندم و وضعيت 
آبي كشور، درخصوص احتمال بروز بحران 

در بازار گنــدم و توليدات وابســته به آن و 
شكل گيري بازار سياه و قاچاق اين محصول 
كشاورزي هشدار داد. زيرا گندم مهم ترين 
محصول كشاورزي مشمول خريد تضميني 
است و حتي مي توان گفت معيشت بخش 
بزرگي از جامعه به طور مســتقيم با گندم 

مرتبط است.
پيامد نارضايتي گندمكاران از 
نرخ خريد تضميني گندم چه خواهد بود؟ 
طبق قانون خريد تضميني، هر سال دولت 
موظف است نرخ خريد تضميني محصوالت 

كشاورزي را قبل از شــروع فصل كاشت به 
كشــاورزان اعالم كند. اما امسال با توجه به 
افزايش بسيار هزينه هاي توليد گندم و تأثير 
قيمت هاي بين المللي بر نرخ گندم داخلي، 
موضوع خريد تضميني گندم مي توانســت 
مشكل زا شود زيرا دالالن، گندم توليد داخل 
را با قيمت باالتر از نرخ خريد تضميني، آن 
هم به صــورت نقد از كشــاورزان مي خرند 

كشت قراردادي؛ راه حل بحران قاچاق گندم
دولت از ابتداي ارديبهشت ماه امســال با افزايش قيمت تضميني خريد  كشاورزی
هر كيلوگرم گندم معمولي و دوروم موافقت كرده و قيمت خريد تضميني 
هر كيلوگرم گندم را به 5هزار تومان افزايــش داده نرخي كه هنوز هم با 
پيشنهاد تشكل هاي صنفي 500 تومان فاصله دارد. با مهدي كريمي تفرشي، نايب رئيس 

هيأت مديره انجمن علوم و فناوري غالت ايران در اين باره گفت وگو كرده ايم.

كه اين موضوع امســال شدت گرفته است. 
كشــاورزان هم به دليل رشــد هزينه توليد 
و نارضايتي از نرخ تعيين شــده براي خريد 
تضميني گندم، به فروش محصول خود به 
دالالن تمايل بيشتری داشتند. اين موضوع 
احتمال افزايش قاچاق معكــوس گندم از 
مرزها را جدي كرده؛ به ويژه آنكه نرخ خريد 
گندم يا آرد در كشورهاي همسايه دو تا سه 

برابر قيمت آن در ايران است.
اثر اين موضوع بر بازار داخل 

چه خواهد بود؟
درصــورت رواج اين پديده بــا كمبود آرد، 
افت كيفيت نان و مشكالت ديگري مواجه 
خواهيم شــد و حداقل پيامد آن كمبود و 
افزايش قيمت گندم در بازار داخلي خواهد 
شد. از سوي ديگر شرايط نامساعد اقتصادي، 
بسياري از كشــاورزان را به تغيير كاربري 
زمين ها وادار كرده و بيكاري تعداد زيادي از 
كارگران و بحران اشتغال در بخش كشاورزي 
را به دنبال خواهد داشــت. در نهايت دولت 

مجبور به افزايش واردات گندم با خروج ارز 
از كشور خواهد شد؛ پس بهتر است دولت به 
جــاي واردات گندم با قيمت هــاي باالتر، 
منابع مالي مورد نياز براي اين واردات را به 

كشاورزان تخصيص دهد.
علت اصلي تمايل نداشــتن 
برخي كشــاورزان براي فروش گندم به 

دولت چيست؟
با چند برابر شدن قيمت سموم دفع آفات، 
بذر، كود، تجهيزات كاشــت و برداشــت و 
ساير ملزومات كشاورزي هزينه توليد گندم 
به شدت افزايش يافته و موجب ناهمخواني 
دخل و خرج كشاورزان شــده؛ روندي كه 
تــداوم آن مي تواند توليد ايــن محصول را 
دچار بحران كند. بر اين اســاس بايد قيمت 
خريد تضميني گندم به نحوي اصالح شود 
كه عالوه بر پوشــش هزينه هاي كشاورزان 
عايدي مناسبي نيز براي آنها داشته باشد تا 
رغبت كشاورزان به كشت و تحويل گندم به 
دولت بيشتر و مانع قاچاق گندم توليدي با 

قيمت باالتر شود.
راهكار اصولي رفع مناقشات 
تعيين نرخ خريد تضميني گندم چيست؟

انعقاد قرارداد هاي پيــش خريد گندم بين 
صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي 
با توليد كنندگان مي تواند راهكار حل مشكل 
بازار گندم باشد. اين شــيوه عالوه بر اينكه 
بازاري مطمئن براي كشاورز ايجاد مي كند، 
احتمال قاچاق اين محصول را كمتر خواهد 
كرد و از دغدغه دولت بــراي تامين امنيت 

غذايي خواهد كاست.
چنين كاري در كشــورهاي 

ديگر هم تجربه شده است؟
كشــت قراردادي محصوالت كشاورزي در 
كشورهاي پيشرفته بسيار رايج است؛ به طور 
مثال در اياالت متحده آمريكا در سال2001 
ميالدي 3۹درصد از ارزش كل محصوالت 
كشاورزي سهم كشــت هاي قراردادي بوده 
و تا ســال2020 نيز قطعا اين آمار افزايش 

يافته است.
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پيگيري

اقليم

 زلزله زدگان بوشهر
در انتظار تصميم هيأت دولت

ارزيابي خسارت هاي زلزله 5.9ريشتري بوشهر به پايان رسيده و 
به ستاد بحران كشور تحويل داده شده است. حاال زلزله زدگان اين 
استان منتظر تصميم گيري هيأت دولت براي پرداخت تسهيالت 

جبران خسارت هستند.
مديركل مديريت بحران استانداري بوشهر با بيان اينكه در مجموع 
حدود 400خانه روستايي در اين استان تحت تأثير زلزله به تعمير 
يا بازسازي نياز دارند به همشهري مي گويد: »اميدوارم هيأت دولت 

هرچه زودتر تسهيالت مورد نياز براي بازسازي را تصويب كند«.
جهانگيــر دهقاني خســارت را مربوط به 20روســتا مي داند اما 
توضيح مي دهد كه 7روســتاي بخش مركزي گناوه يعني شول، 
كلر، گمارون، بهمن ياري، كمالي، اسالم آباد و تاج ملكي بيشترين 
خسارت را ديده اند. وي با بيان اينكه برآورد هزينه بازسازي و تعمير 
خانه هاي خســارت ديده برعهده بنياد مســكن است، مي افزايد: 
»براساس رويكرد دولت معموال در هرسال با توجه به نوع خانه ها 
و ميزان خسارت، رقمي مشخص به عنوان تسهيالت درنظر گرفته 
مي شــود كه در هر منطقه همان پرداخت خواهد شد. به همين 
دليل هر تسهيالتي كه هيأت دولت براي زلزله زدگان سي سخت 
تصويب كرد، احتماال در اختيار بوشهري ها هم قرار خواهد گرفت. 
فقط طرح و تيپ نقشــه ها با توجه به مناطق روستايي، شهري و 

متراژهاي گوناگون، متفاوت است.«
مديركل مديريت بحران استانداري بوشهر با اشاره به توزيع بيش از 
330چادر براي اسكان اضطراري روستاييان و 500پكيج 72ساعته 
غذايي درباره نگراني ها از شيوع كرونا هم توضيح مي دهد: »با توجه 
به حجم پايين خسارت ها در جريان زلزله تجمع آنچناني نداشتيم 
كه جاي نگراني براي شيوع كرونا باشد. حتي اسكان اضطراري را 

هم در حياط شخصي افراد انجام داديم تا مشكلي پيش نيايد.«
زلزلــه 5.9 ريشــتري بوشــهر ســاعت11:11 )روز يكشــنبه 
29فروردين( مرز فارس و بوشــهر را لرزاند و مركــز لرزه نگاري 
مؤسسه ژئوفيزيك  دانشگاه تهران، كانون آن را در حوالي بندرگناوه 
و در عمق 10كيلومتري زمين اعالم كرد. اين زلزله عالوه بر بندر 
ديلم 21روســتا با 4553نفر را هم در گناوه تحت تأثير قرار داد و 
ساكنان شهرستان هاي اســتان فارس و خوزستان در همسايگي 
بوشهر هم آن را احســاس كردند. اهالي و مسئوالن بوشهر تأكيد 
مي كنند كه خانه هاي روستايي در اين استان اغلب به همت بنياد 
مسكن مقاوم ســاخته شــده و طبق اعالم دهياران و بخشداران 

خانه ها اغلب جزئي و در حد ترك خوردگي ديوار خسارت ديدند.

تگرگ بهاري در 8 استان

پيش بيني هاي هواشناســي نشــان مي دهد كه امروز )شــنبه 
4ارديبهشت( استان هاي قزوين، البرز، ارتفاعات تهران و سمنان، 
اصفهان، شرق فارس، غرب يزد و نيمه غربي كرمان شاهد رگبار و 

رعد و برق، وزش باد شديد موقتي و احتمال وقوع تگرگ هستند.
به گزارش گروه ايرانشهر، كارشــناس سازمان هواشناسي با بيان 
اينكه سازمان هواشناسي در روزهاي گذشته هشدار زرد و آگاهي 
صادر كرده است به همشهري مي گويد: »وقوع رگبار و رعد و برق، 
وزش باد شديد  و تگرگ از بعدازظهر پنجشــنبه در استان هاي 
آذربايجان شــرقي، آذربايجان غربــي، اردبيل، غــرب اصفهان و 

چهارمحال و بختياري شروع شد. 
روز گذشته يعني جمعه در استان هاي گلستان، ارتفاعات البرز، 
تهران و سمنان، شمال فارس، جنوب اصفهان و ارتفاعات كرمان 
هم شــاهد اين پديده جوي بوديم.« فريبا گودرزي با بيان اينكه 
امروز هم چون 2روز گذشــته در برخي مناطق احتمال وزش باد 
شــديد موقت همراه با خيزش گرد و خاك، جاري شدن روان آب 
در مســيل ها، صاعقه و برق گرفتگي و وقوع تگــرگ وجود دارد، 
مي افزايد: »از فردا تا نيمه هاي هفته جاري بارش هاي بهاري را در 
مناطق مركزي، شمال شرق و ســواحل خزر داريم كه با شدت و 
ضعف ادامه دارد.« به گفته او، اين بارش ها شرايط نگران كننده اي 
ايجاد نمي كند و 2هفته ديگر براي نواحي جنوب غربي شاهد وزش 
باد و مواج شدن خليج فارس هستيم كه اطالع رساني الزم درباره 

آن انجام خواهد شد. 
در تهران ناپايداري هوا از بعدازظهر ديروز )جمعه( شروع شد و در 
ارتفاعات به ويژه  فيروزكوه شاهد وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد 
شــديد موقت بوديم كه پيش بيني شده است اين شرايط تا پايان 

امروز )شنبه 4ارديبهشت(  ادامه داشته باشد.
براساس اعالم اداره هواشناسي تهران، امروز در نيمه شمالي استان 
شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد شديد موقت و در مناطق مستعد 
بارش تگرگ و در نيمه جنوبي وزش باد شــديد موقت و احتمال 

خيزش گردوخاك خواهيم بود.
عالوه بر تهران در همه اســتان هاي اعالم شــده از سوي سازمان 
هواشناســي نســبت به لغزندگي جاده ها، باال  آمدن سطح آب 
رودخانه ها و مســيل ها، صاعقه و برق گرفتگي و وزش باد شديد 

گاهي با خيزش گرد و خاك هشدار داده شده است.

خبر روز

خواهرخواندگي يزد با سِويا
اعضاي شوراي اسالمي شهر يزد در آخرين جلسه اين شورا 
با اليحه شهرداري و پيشنهاد كميسيون ميراث فرهنگي، 
گردشــگري و امور بين الملل شــهرداري اين شهر براي 
خواهرخواندگي يزد با شهر سويا اسپانيا موافقت كردند. رويدادي كه شهردار يزد آن را 

زمينه ساز گسترش اقتصادي و فرهنگي يزد مي داند.

فرصتي براي يزد
جمال الدين عزيزي در گفت وگو با همشهري مي گويد: »در ديپلماسي شهري يكي از 
موضوعاتي كه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد ارتباط بين المللي شهرها با يكديگر است. 
شهرداري يزد هم تالش كرده است بستر الزم را براي ارتباط بين يزد و شهرهاي ديگر 

كشورها كه به لحاظ فرهنگي و ساختاري با آن شباهت دارند، ايجاد كند.«
وي ادامه مي دهد: »با افزايــش اين ارتباطات بين المللــي در آينده مي توانيم ضمن 
مبادالت فرهنگي و اقتصادي با اين شهرها زمينه را براي حضور گردشگران خارجي 
در يزد ايجاد كــرده و همچنين براي بازرگانان خود اين فرصــت را فراهم كنيم كه با 
شهرهاي خواهرخوانده يزد بيشتر آشنا شوند و در آنها به فعاليت اقتصادي بپردازند. 
گاه حتي همين پيمان هاي خواهرخواندگي با شهرهاي مختلف جهان باعث شده است 
كه سفيران آن كشورها به يزد سفر كنند و زمينه آشنايي و همكاري بيشتر پديد آيد.«
شهردار يزد با بيان اينكه پيمان خواهرخواندگي با يك شهر موجب آشنايي بيشتر با آن 
مي شود، اظهار مي كند: »در دو سال گذشته در اين زمينه فعاليت بسيار خوبي داشتيم 
كه البته تحت تأثير شــيوع بيماري كرونا قرار گرفته اســت. با اين حال ايجاد پيمان 
خواهرخواندگي براي شهرهاي جهان بسيار مهم است زيرا فعاالن حوزه گردشگري 
براي انتخاب يك شهر به تعداد خواهرخوانده هاي آن توجه دارند. با بهتر شدن شرايط 
كرونا اميدوارم بتوانيم از اين امكان ايجادشده به نفع شهر يزد و جذب گردشگر خارجي 

براي آن استفاده كنيم.«

به دنبال شهرهايي شبيه يزد هستيم
مسئول امور بين الملل شــهرداري يزد درباره روند خواهرخواندگي اين شهر با سويا 
اسپانيا مي گويد: »موضوع روابط بين الملل شهر يزد از 10سال پيش آغاز شده است 
اما زماني كه 140هكتار از بافت قديمي و تاريخي يزد در يونسكو ثبت شد و توانستيم 
به عضويت سازمان شــهرهاي ميراث جهاني درآييم، با شــهرهاي بيشتري پيمان 

خواهرخواندگي بستيم.«
»محمدجواد عاشــق طوس« با بيان اينكه بيشــترين شــهرهاي شــبيه به يزد در 
ايتاليا، اسپانيا و فرانســه قرار دارند، اظهار مي كند: »براي انتخاب يك شهر به منظور 
خواهرخواندگي دو معيار داريم، يكي تاريخي بودن و ديگري ثبت جهاني بودن. ما از 
مدتي قبل به دنبال عقد خواهرخواندگي با شهر والنســيا در اسپانيا بوديم اما به دليل 
موافق نبودن سفير وقت اسپانيا، اين پيمان بسته نشد. پس از آن سويا را انتخاب كرديم 
كه شباهت بيشتري با يزد دارد و تاريخي تر و فرهنگي تر هم هست. نامه نگاري وزارت 
امور خارجه ما با شهرداري سويا با استقبال مسئوالن اين شهر مواجه شد. شهرداري 
سويا با توجه به ويژگي هاي خاص يزد، پيش نويس نفاهم نامه را براي ما فرستاد، پس 
از آن موضوع را در شوراي شهر يزد مطرح كرديم كه در نهايت با موافقت شورا مواجه 
شد. در مرحله بعد بايد از وزارت كشور مجوز دريافت كنيم و پس از آن در يك وبينار با 

شهرداري سويا مذاكره خواهيم داشت.«
وي ادامه مي دهد: »براي خواهرخواندگي با شهر براگا در كشور پرتغال هم كارهاي اوليه 
انجام شده است و تا حدود دو هفته ديگر سند خواهرخواندگي يزد با اين شهر هم امضا 
خواهد شد.« مسئول امور بين الملل شهرداري يزد با اشاره به اينكه خواهرخواندگي 
مانند بسياري از سندهاي بين المللي ظرفيت بااليي دارد، مي افزايد: »شهرها مي توانند 
اتفاقات خوبي را با استفاده از پيمان هاي خواهرخواندگي براي خود رقم زنند به شرط 
آنكه اين موضوع به درستي پيگيري شود. متأسفانه ما در اين زمينه خيلي خوب نيستيم 
و بايد تالش خود را براي پيگيري پيمان هاي خواهرخواندگي بهتر كنيم.« عاشق طوس 
ادامه مي  دهد: »سندهاي خواهرخواندگي براي همكاري بين دو شهر شكل مي گيرد تا 
به عنوان دو حكومت محلي و بدون واسطه هاي سياسي با يكديگر تعامل داشته باشند. 

تالش ما اين است كه با سويا در زمينه هاي مشترك همكاري الزم را داشته باشيم. 
هرچند كرونا موجب شد همه  چيز تغيير يابد و همكاري ها به صورت آنالين درآيد. البته 
اين شرايط مي تواند براي ما فرصتي باشــد تا با برنامه ريزي بهتر و شناخت بيشتر از 

شهرهاي خواهرخوانده خود در آينده همكاري بهتري با آنها داشته باشيم.«
يزد جز سويا، خواهرخوانده هاي ديگري هم دارد. ياسبرين مجارستان، پوتي گرجستان، 
خيوه ازبكســتان، گيومري ارمنســتان، لينز اتريش و بلونيا ايتاليا ديگر هم پيمانان 

فرهنگي يزد هستند.
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نكته اي جامانده طي سال ها   

در سال1393 و پس از سال ها مناقشــه بر اجراي طرح 
گردشگري يا طبيعت گردي در جزيره كه به عنوان منطقه 
نمونه گردشگري و در مرداد1384 به تصويب هيأت وزيران 
رسيده بود، يك بار ديگر طرح مطالعاتي با عنوان »مطالعات 
ارزيابي اثرات محيط زيســتي منطقه نمونه گردشگري 

آشوراده« از سوي سازمان همياري شهرداري هاي گلستان آغاز شــد تا در سازمان محيط زيست كشور 
بررسي شود.  درميان 4 گزينه عنوان شده براي نحوه اجراي طرح، عنوان جالبي به چشم مي خورد؛ گزينه اي 
با نام بررسي اثرات عدم اجرا. اين گزينه به بررسي وضعيت حيات وحش جزيره درصورت اجرا نشدن هيچ 
طرح گردشگري در آينده آشوراده پرداخته است. در بخشــي از اين بررسي كه از سوي اداره كل حفاظت 
محيط زيست گلستان در اختيار همشهري قرار گرفته است، مشاور طرح يكي از اصلي ترين داليل آسيب 
گسترده به تنوع زيستي گياهي و جانوري در جزيره را خالي شدن از سكنه عنوان مي كند. نبود سكونت در 
منطقه اي كه آب، آن را از دسترسي آسان خارج كرده، جزيره را به محل مناسبي براي شكار بي رويه، صيد 
غيرقانوني ماهيان و آسيب هاي حاصل از تردد بي ضابطه گردشگران تبديل كرده است. براساس اين طرح 
مطالعاتي، بوته كني و آتش زدن درختچه ها، سرقت و كشتار اسب ها و برخي از گونه هاي جانوري نيز در نبود 
سكونت در جزيره با شدت زيادي روبه روست؛ نكته اي كه به عمد يا سهو طي سال ها حتي از قلم رسانه ها نيز 
جا افتاد. حاال شايد بازگشت به جزيره و سكونت دوباره آدم هايي كه دلشان براي حيات آشوِركوچك مي سوزد 
بخشي از اين اثرات منفي را از بين ببرد. از سوي ديگر، موضوع گردشگري بي ضابطه نه فقط در بررسي گزينه 
»عدم اجرا« بلكه در بررسي هر 3گزينه پيشنهادي براي طرح طبيعت گردي به عنوان يكي از اصلي ترين داليل 
آسيب به محيط زيست جزيره عنوان شده است. موضوع مهمي كه در امتيازدهي، تراز مثبت اجراي طرح را 
باال مي برد. زباله ريزي و بوته كني، شناخت نداشتن از منطقه و بي توجهي به اصول طبيعت گردي به دليل نبود 
آموزش كه اكنون در جزيره رايج است در هر 4مورد بررسي شده در مطالعات سازمان همياري شهرداري ها 

كه به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست كشور رسيده، معضل مهم جزيره عنوان شده است.

ث
مك

جزيره آرام اســت؛ آن قدر آرام كه 
شايد هيچ وقت در طول تاريخ حياتش گزارش 

نبوده. وقتــي از حيات جزيره حرف 
مي زنيم، همه فكر مي كنند آنچه زيست آشوراده را 
طي قرن ها در خزر شامل مي شــده، انبوهي از 
پرندگان زمستان گذران است و اسب هاي كوچك 
خزري يا هر آنچه حيات وحش را تشكيل مي دهد. 

اما اين همه حقيقت جزيره نيست. 
طي سال هاي اخير رسانه ها آن قدر از محيط زيست 
جزيره گفته اند كه كمتر كسي از تاريخ، سياست 
و اقتصاد آن خاطره اي به يــاد دارد. اين خاطره  
شــايد از ذهن عموم ايرانيان و فعاالن اجتماعي 
و محيط زيستي پاك شده باشد اما نه از ياد خزر 
رفته، نه از ذهن آشــور كوچك و نه از قلب و ياد 

ساكنانش.

  چه بر سر آشوركوچك و ساكنانش آمد؟ 

جزيره اي كه امروز به نام آشــوراده مي شناسيم در تاريخ 
معاصر ايران، آشــور كوچــك مي خواننــد؛ جزيره اي 
كوچك در منتهي اليــه شــرقي مجمع الجزاير جنوبي 
خزر؛ كوچك افسانه اي كه برخي آن را حتي با آبسكون 
اســطوره اي اشــتباه گرفتند. آشــور كوچك روزگاري 
به ويژه از زمان ناصرالدين شاه قاجار به يكي از مهم ترين 
و اســتراتژيك ترين نقاط شــمال ايران و محل مناقشه 
دوقدرت بزرگ آن زمان يعني انگليس و روســيه تزاري 
بدل شد؛ اهميتي اســتراتژيك كه در نهايت به معاهده  
حقوقي پاريس براي تعيين سرحدات شمال و شرق ايران 
منجر شد. جزيره پيش از آن و در زمان صفويه هم به عنوان 
شكارگاه استفاده مي شد و براساس آنچه كتب تاريخي 
مي گويند در عهد ناصري و استقرار خدر خان تركمن تا 
حدود 3دهه پيش، هيچ گاه خالي از سكنه نبوده. سال72 
باال آمدن آب دريا، اهالي روستاهاي آشوراده را ناچار به 
ترك جزيره كرد؛ جالي وطني كه نه لشكركشــي تزار 

توانسته بود آن را محقق كند و نه توطئه بريتانياي كبير.

     سيماي آن روز، چهره امروز 

از دهه40 شمسي، جزيره در عرصه اقتصادي به شكوفايي 
رسيده بود. با لغو قانون اجاره ســواحل و رودخانه هاي 
كشور از سوي خوانين به روس ها در سال1215 هجري 
شمسي و با فرمان محمد شاه قاجار زمينه ايجاد شركت 
ماهيگيري و صيادي ايران در اين جزيره شــكل گرفت. 
در ســال1332 هجري شمسي شــركت صيادي ايران 
ملي به عنوان شيالت ايران نامگذاري شد تا سهم بزرگي 

از اقتصاد شمال داشته باشــد. تاسيسات شيالت مانند 
صيدگاه هاي رسمي، ســوله هاي ذخيره و توزيع ماهي و 
همچنين شيالت و سازه هاي ســبك و بي پيرايه اهالي 
كه بيشترشان كاركنان شــيالت بودند در جزيره رشد 
و گسترش پيدا كرد. مدرســه، سينما و حتي دكان هاي 
 پارچه فروشــي، بقالــي و قهوه خانه اگر چــه متروك و
نيمه  فروريخته هنوز در جزيره وجود دارند. حتي مسجد 
قديمي جزيره با وجود اينكه همچنان در محاط آب است 

با طاق هاي كوچك، خودش را به رخ مي كشد.
در منطقه اي كه نام آن را بارهــا در طرح طبيعت گردي 
آشوراده به نام 48هكتار مستثنيات خوانده ايم هم روستاي 
باشكوهي است كه مالكانش در قيد حياتند و مي خواهند 
به خانه بازگردند؛ آشوراده اگرچه براي بسياري گنجينه اي 
در خزر اســت كه بايد با طرح طبيعت گردي يا پناهگاه 
حيات وحش شناخته شود اما براي گروهي خانه است و 

همه خاطرات كودكي و رؤياي زندگي دوباره.

    بازگشت به خانه حق ماست 

طي 3دهه دغدغه بسياري از شهروندان و مسئوالن ملي 
و محلي تكميل، اخذ مجوز و اجراي طرح طبيعت گردي 
يا گردشگري در جزيره بوده اســت ؛ گويا انسان و تاريخ 

زيستش در اين جزيره به دست فراموشي سپرده شده.
دبير ستاد مطالبه مردمي آشوراده و از بوميان جزيره كه 
مالكيت بخشي از اراضي و خانه اي در آشوراده را داراست 
به همشهري مي گويد: »وقتي آب، جزيره را در دريا فرو 
برد، ناچار شديم خانه هايمان را ترك كنيم، درحالي كه 

شيفته زندگي در جزيره كوچكمان بوديم«.
نرگس رحمانــي به يك ســوءتفاهم دربــاره خانه ها و 
سازه هاي مستقر در جزيره اشــاره مي كند و  مي افزايد: 
»اگر در جزيره يك متر چاله بكنيد به آب مي رسيد؛ يعني 
اين مكان اصال موقعيت و شرايط ساخت وساز سنگين را 
ندارد. ما خانه هايمان را از مصالح سبك و بوم آورد ساخته 

و با محيط پيرامون در صلح بوديم.
كسي به طبيعت دست درازي نمي كرد درحالي كه طي 
30سال گذشــته در نبود اهالي، بارها اين اتفاق افتاد و 
جزيره جوالنــگاه قاچاقچيان پرنده و ماهي شــد. كدام 
كارشناسي رأي به اين داده كه حضور اهالي براي جزيره 
خطرناك اســت؟« او با بيان اينكه در جزيره تلي از زباله 
انبار شده اســت، اظهار مي كند: »گردشگران مي آيند و 
مي روند، اما چه كسي دلش براي آنجا مي سوزد؟ ما مالك 
زمين هاي روستا هستيم، در آن زندگي و رشد كرديم. اگر 
يك زلزله يا سيل بيايد، دولت خانه هاي خراب شده را از نو 
مي سازد. چرا اين كار را براي ما نكرد؟ فقط اهالي آشوراده 

بايد زندگي خود را رها كنند؟«
سيد، يكي ديگر از اهالي جزيره است. او را باستان شناسي 
كه بر تاريخ جزيره پژوهش مي كند به ما معرفي مي كند. با 
قايق سيد به جزيره مي رويم و مهمان خانه اي مي شويم كه 

ميان خانه هاي متروك از معدود خانه هايي است كه كمي 
بازسازي شده. خودش مي گويد: »اينجا را براي پذيرايي 
از گردشــگران تعمير و مهيا كردم، اما از محيط زيست 
و منابــع طبيعي آمدنــد و گفتند حق نــداري فعاليت 
كني. حاال من در خانه ام از كســي پذيرايي نمي كنم، اما 
گردشگران روزانه به اينجا رفت وآمد مي كنند«. سيد ما را 
در مسيرهايي كه به نظر روزگاري كوچه هاي روستا بود، 
راهنمايي مي كند. ساختمان ها را نشان مان مي دهد و از 
خاطره هاي كودكي اش، از عروسي و عزاي جزيره، از نوروز 
و جشن هاي جمعي مي گويد؛ »انصاف نيست كه ما مالك 
جايي باشــيم كه نمي توانيم از آن استفاده كنيم. دلمان 
گرو اينجاست. نمي توانيم به جزيره نياييم. هميشه فكر 

مي كنم روزي برخواهيم گشت.«
ســاختمان قديمي رســتوران را نشــان مان مي دهد و 
مي گويد: »بايــد روزي بياييد تا عكس هــاي قديمي را 
نشان تان بدهم. انگار ما را به جاي ديگري تبعيد كرده اند؛ 

تبعيدي كه دليلش را نمي دانيم«.

  انتخابات شوراي روستا برگزار مي شود

اهالي بومي آشوراده در حالي از رؤياي بازگشت صحبت 
مي كنند كه به نظر فقط يك گام تا تحقق آن فاصله دارند. 
استاندار گلستان، بازگشت بوميان به جزيره را حق مسلم 
و طبيعي آنان مي داند. هادي حق شناس، در اين باره به 
همشهري مي گويد: »اين مردم مالك زمين ها و خانه هاي 
خود هستند. تعيين و تكليف اســناد آنان بايد در اداره 
ثبت اسناد انجام شود. همه كساني كه داراي سند باشند، 
مي توانند به جزيره بازگردند و كسي نمي تواند اين حق را 
از آنان سلب كند. با اجراي طرح طبيعت گردي در جزيره 
همين خانه هاي روســتايي موجود مي توانند اقامتگاه و 

محل پذيرايي گردشگران شوند«.
او ادامه مي دهد: »اگر خدا بخواهد انتخابات شوراي روستا 
براي روستاي آشوراده، روســتاي چاپقلي و دو روستاي 
ديگر در اين محدوده برگزار خواهد شــد و اين موضوع 
زمينه بازگشــت حيات اجتماعي و اقتصادي به روستا 
را فراهم خواهد كــرد. نبود ســاكنان در جزيره به نفع 

هيچ كس تمام نشده است«.

  
گرچه هم اكنون جزيره متروكه محســوب مي شود، اما 
روزهاي تعطيل حكايتي ديگر دارد. برخي از اهالي براي 
گذراندن تعطيالت يا آخر هفته به جزيره برمي گردند و در 
اتاق هايي كه با مصالح باقي مانده از گذشته آن را تعمير 
كرده اند، اســتراحت مي كنند. سال72 وقتي آب جزيره 
را فرا مي گرفت، بيش از هزار نفر ســاكن آشوراده ناچار 
به ترك خانه شدند. برخي از ســالمندان اكنون در قيد 
حيات نيستند و گروهي حتي از ايران رفته اند، اما كودكان 
و نوجواناني كه حاال بزرگ شده اند در جست وجوي خانه 

خود يا خانه پدري مي خواهند به جزيره برگردند.
عدد دقيقي از افزايش يا كاهش احتمالي جمعيت جزيره 
در دست نيست. آنچه مشخص اســت اينكه به ازاي هر 
خانه اي، صاحبخانه اي نيز هســت كه مي خواهد درهاي 
منزلش يك بار ديگر به روي خود يا فرزندان و نوه هايش 

گشوده شود.

برخی از اهالی در حــال حاضر برای 
گذراندن تعطيالت يا آخــر هفته به 
جزيره بر می گردند و در اتاق هايی كه با 
مصالح باقی مانده از گذشته آن را تعمير 

كرده اند، استراحت می كنند

بازگشت زندگي به آشوراده
 همشهري از ناگفته هاي جزيره، احتمال بازگشت ساكنان سابق آشوراده به روستا 

و احياي روابط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن گزارش مي دهد 
حميده پازوكي

خبرنگار

ستاره حجتي 
خبرنگار
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اصولگرايان چــه تدابیري بــراي جلب تا انتخابات
مشاركت مردم در انتخابات پیش رو دارند؟

يكسري عوامل انساني، محيطي و فكري بايد درنظر گرفته شود تا 
شاهد برگزاري انتخابات پرشورتري باشيم. نكته نخست اين است 
كه دولت، شوراي نگهبان و مجلس حتما بايد تدابيري بينديشند تا 
مردمي كه مي خواهند رأي دهند، حداقل دغدغه سالمت نداشته 
باشند. موضوع مهم ديگر مهيا كردن فضاي رقابتي ميان جريان های 
سياسي مختلف در كشور است. هر شــهروند ايراني كه مي خواهد 
پاي صندوق برود، حداقل يكي از كانديداها بايد نظرش را جلب كند. 
نبايد فضا را به گونه اي يكدست و يكپارچه كرد كه مثال اصالح طلبان 
بگويند ما كانديدا نداريم. نبايد به همه اصالح طلبان به چشم فتنه گر 
نگريست، بسياري از اصالح طلبان نظام، انقالب و رهبري را دوست 
دارند، اما راه حل هايشان با ما اصولگرايان متفاوت است. پس حتما 
بايد از جريانات مختلف فكري، نمايندگاني درميان كانديداها حضور 

داشته باشند.
در صورت پیروزي اصولگرايان، سیاســت درهاي 
بسته نســبت به اصالح طلبان اعمال خواهد شد يا با توجه به 

راهبردهاي گام دوم انقالب، همه  چیز متفاوت خواهد بود؟
دراين زمينه پيشنهادم اين است كه رســانه ها بايد 12-10سؤال 
از كانديداهاي رياست جمهوري داشــته باشند كه البته اين كاري 
است كه جامعه اسالمي مهندسان هم آن را انجام خواهد داد. يكي 
از سؤال هاي مهم از كانديداها، اين است كه »شما به عنوان كانديدا 
اگر به رياست جمهوري رسيدي، مي خواهي رقبا را قلع و قمع كني 
يا مي خواهي از توانمندي هايشان استفاده كني يا اينكه اصال با آنها 
كاري نداشته باشي؟« نمي خواهم خودم به اين سؤال پاسخ دهم و 
اصال كانديداي رياســت جمهوري هم نيستم، اما مي خواهم بگويم 
ما در كشور حداكثر 150 تا 200مدير سياسي داريم كه يك تعداد 
وزير، اســتاندار و... هستند و بقيه مديران كشــور، كارمند و تحت 
امر دولت هستند. نبايد فرايندي شكل بگيرد كه براساس آن يك 
رئيس جمهور بيايد همه وزرا را عوض كند، وزرا معاونان را و معاونان 
مديركل ها و مديركل ها هم روساي اداره ها را تغيير دهند و درنهايت 
به مدير و سرايدار مدرسه برسيم. نمي شود هر دولتي كه بر سر كار 
آمد، نيمي از مديران كشور را به دليل حضور در دولت قبل يا تعلق به 
جريان سياسي مقابل از كار بركنار كند. يك مثال ساده بزنم؛ خطوط 
هوايي ممكن است مستمرا در بازار بورس مالك شان عوض شود و 
سهام آنها را شركت هاي مختلفي بخرند، اما اين به آن معنا نيست 
هر روز خلبان هايشان را هم عوض مي كنند. خلبان تنها با مديران 
صاحب سهام آن ايرالين كار مي كند، خلبان يك سياستمدار نيست، 
بلكه نيروي تكنوكراتي است كه براساس رهنمودهاي مديريت يا 
سيستم فعاليت مي كند. سيستم بوروكراســي كشور كه سياسي 
نيست و نبايد با آمد و رفت دولت ها، از ظرفيت هاي موجود در همه 

جناح ها غافل شويم.
از كانديداهاي رياســت جمهوري چه ســؤال هاي 

ديگري داريد؟
يك سؤال مهم ديگر اين اســت كه بودجه عمومي دولت درحال 
حاضر نامتعادل و درآمدهاي دولت از هزينه هايش بســيار كمتر 
است. شما اگر به رياست جمهوري رســيديد، در اين زمينه چه 
اقدامي مي كنيد؟ هزينه هاي دولت را كاهش مي دهيد؟ اگر پاسخ 

مثبت اســت، چگونه اين كار را انجام خواهيــد داد؟ با كم كردن 
حقوق كارمندان، حذف يارانه و...؟ اگر هم پاسخ كانديدا افزايش 
درآمدهاي دولت باشد، بازهم بايد چگونگي كار و برنامه اش را از 
وي پرســيد كه اين كار را با افزايش ماليات انجام مي دهد؟ اگر 
مي خواهد اقتصاد كشور را سروسامان دهد، بايد طرح و برنامه اش 
را بگويد و به اين سؤال، خيلي شفاف جواب دهد كه بودجه عمومي 
دولت را چگونه متعادل خواهد كرد؟ و اين كسري بودجه كه نتيجه 
آن تورم، بيكاري، گراني، تشنج قيمت ها و... است، چگونه به يك 
ساحل آرامش مي رسد؟ نكته ديگري كه بايد مشخص شود اين 
است كه ما متأسفانه در شاخص مصرف انرژي در دنيا سوم هستيم 
و روزانه حجم بااليي گاز و نفت مي سوزانيم كه  اي كاش تبديل به 
رفاه و توليد كاال مي شــد، اما تنها محيط زيست را آلوده مي كند. 
حال فردي كه كانديداي رياست جمهوري است، بايد به اين سؤال 
پاسخ دهد كه براي مديريت مصرف انرژي چه برنامه اي دارد؟ فكر 
مي كنم بايد اين سؤاالت را از كانديداها بپرسيم تا به جاي تبليغات 
و ايراد گرفتن از دولت هاي گذشته، بگويند خودشان مي خواهند 
چه كاري انجام دهند. دراين ميان اگر هم كانديدايي اعالم كند 
بيكاري، گراني، مشكالت توليد و... همه را رفع مي كند، احتماال 

اصال متوجه مشكالت كشور نيست.
مهم ترين چالش دولت سیزدهم را چه مي دانید؟

اصال نمي توانم اهم و مهم درنظر بگيرم؛ چراكه با مسائل اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و سياســي مختلفي مواجه هســتيم. بعضي 
دولت ها مي گفتند توســعه اقتصادي، برخي توســعه سياسي و 

برخي مشكالت معيشــتي و پيشــرفت و عدالت را اولويت خود 
اعالم كردند، اما همه اينها درعمل شــعاري بيش نيســت. اگر 
معيشت مردم دغدغه اصلي باشــد، چطور بايد آن را حل كرد؟ 
مثال پولي در بانك وجود دارد كه بتوان بين مردم تقســيم كرد؟ 
نكته اينجاست كه درآمدهاي كشــور محدود است و اگر بيش از 
درآمدهاي كشور هزينه شود، به رفاه مردم منجر نخواهد شد. بارها 
گفته ام كه افزايش حقوق ها و حتي بسته هاي معيشتي كه نقدي 
هستند، معنايش اين است كه دولت يك ميليون تومان در جيب 
مردم مي گذارد و 2ميليون تومان بابــت تورم از جيب ديگر آنان 
برمي دارد. برخي مسائل فوري نيستند، اما حتما بايد به استقبال 
آنها رفت. به عنوان مثال فضاهاي اســتارت آپي يا اپليكيشن ها و 
فضاي مجازي به سرعت درحال رشــد است. اگر به شركت هاي 
دانش بنيان كمك شود، مي توانند بر همه ابعاد اقتصاد كشور اثر 

مثبتي بگذارند.
جزو افرادي هستید كه معتقدند رياست جمهوري 

اين بار به اصولگرايان مي رسد؟
نه، اينكه بعضي ها مي گويند حتما اين بار نوبت اصولگرايان است، 
اينگونه فكر نمي كنم. معتقدم حتي ممكن است در مقابل كانديداي 
اصلي اصولگرايان كانديداهايي مطرح شوند كه چالش ايجاد شود. 
به هرحال انتخابات در كشور ما شورانگيز است و معموال در روزهاي 
آخر تبليغات انتخاباتي و مناظره ها مي توان دقيق تر به برآورد فضا 
پرداخت، اما درمجموع شــانس آقاي رئيســي را براي پيروزي در 

انتخابات زياد مي دانم.

وضعیت اصالح طلبان را چگونه مي بینید؟ با توجه 
به احتمال مشاركت پايین و همچنین موضوع رد صالحیت ها، 

فرصتي براي تنفس مي يابند؟
حتما. اينكه خود مقام معظم رهبري اصرار بر مشاركت حداكثري 
دارند، تصديقي بر اين موضوع است. البته ايشان هميشه نظرشان 
همين بوده، اما اين بــار با اولويت جدي تري بــر موضوع ضرورت 
مشــاركت باال در انتخابات تأكيد كرده اند و اين مشــاركت باال در 
چندصدايي محقق مي شــود. اگر فقط يك جريان و گروه كانديدا 
داشته باشد كه مشاركت باال ايجاد نمي شود. در اين ميان شوراي 
نگهبان هم بايد دقت بيشتري داشته باشــد تا فضاي تك صدايي 

ايجاد نشود.
به نظر شما قالیباف يا رئیســي توانايي سكانداري 

جريان اصولگرايي را دارند؟
معتقدم دوران كاريزمايي اشخاص حقيقي در جريان هاي سياسي 
به ســر آمده و اتفاقا از اين به بعد ساختارها، ســازمان ها و احزاب 
بايد در جايگاه كاريزما براي كشــور ايفاي نقش كنند. البته مسئله 
مقام معظم رهبري هم در قانون اساسي و هم در باورها و اعتقادات 
مردم منزلت جداگانه اي دارد. به عنوان مثال در جريان اصولگرايي 
افرادي مانند مرحوم مهدوي كني و مرحوم عسگراوالدي چهره هاي 
كاريزماتيكي بودند كه معتقدم ديگــر نبايد به دنبال چهره هايي با 
چنين ويژگي هايي گشت. به نظرمن بايد ساختارها در جريان مقابل 
هم همين گونه باشــد. زماني آقاي خاتمي، چهره اي كاريزماتيك 
داشــت، اما االن معلوم نيست نفوذ كالم گذشــته را داشته باشد. 
پس ديگر زمان آن فرا رســيده كه به ساختارها به جاي افراد بهاي 

بيشتري بدهيم.
برآوردي از حضور الريجانــي در انتخابات داريد؟ 

شنیده شده شما را به عنوان معاون اول درنظر گرفته است.
درباره حضور يا عدم حضور آقاي الريجانــي اطالعي ندارم و هنوز 
براي اظهارنظر در اين زمينه زود است. من با تعداد زيادي از افرادي 
كه قصد كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را دارند ازجمله 
آقايان رئيسي، قاليباف، رضايي، رستم قاسمي، دهقان و... مالقات 
داشته ام و جلساتي داشته ايم، اما هنوز به يك جمع بندي نرسيده ايم، 
ولي مي توانم پيش بيني كنم در مجموعه شــوراي وحدت، شوراي 
ائتالف و مجموعه اصولگرايان اگر رئيســي وارد رقابت شود، تقريبا 
همه جريان ها از وي حمايت مي كنند. البته منهاي برخي كانديداها 
كه ممكن است باز هم در صحنه بمانند، اما بسياري از كانديداها به 

نفع ايشان كنار خواهند رفت.
گفته مي شود الريجاني ممكن است با اعتدالي هاي 
دولت ائتالف كند. چنین تركیبي مي تواند تركیب ايده آلي براي 

1400 يا حتي 1404 باشد؟
بايد يك نكته مهم را درنظر گرفت؛ متأســفانه در كشور ما صحنه 
انتخابات در چند روز مانده به موعد رأي گيري شــفاف مي شــود، 
بنابراين خيلي نمي توان درباره چنين ائتالف هايي با قطعيت سخن 
گفت. برهمين اساس هم هســت كه برخي معتقدند در اين دوره 
فردي انتخاب خواهد شد كه كســي فكرش را نمي كرد. متأسفانه 
چون در كشــور احزاب قدرتمند و داراي جايگاه نداريم، انتخابات 
رياست جمهوري اينگونه برگزار مي شود كه 2 ماه قبل از انتخابات 

سونامي راه مي افتد و جريان هايي ايجاد مي شود.

تئوري حاكميت يكدست را نمي پذيرم ادامه از 
صفحه 2

  شوراي پنجمي ها در لیست انتخاباتي شوراي ششم 
مصطفي كواكبيان، دبيــركل حزب مردم ســاالري گفت: 21 
نفر به صورت نهايي در فهرســت ما )برای شــورای شــهر(قرار 
خواهند گرفت كه 10 يا 12 نفر از شوراي پنجم هستند كه براي 
شوراي ششم ثبت نام كرده اند.  او درباره آخرين گمانه زني ها در 
مورد نامزدهای انتخابات شوراي شــهر تهران و كشور افزود: در 
كالنشهر ها بيشتر از شهر هاي كوچك و روستا ها فعال هستيم. 
بحث هيأت هاي اجرايي وجــود دارد كه بعضا افرادي را گفته اند 
مي خواهند ردصالحيت كنند، طبق آماري كه گرفته اند ۹0درصد 
ثبت نام شدگان تأييد شده اند. دبيركل حزب مردم ساالري با ابراز 
اميدواري نســبت به اينكه هيأت هاي نظارت اســتاني عدالت، 
انصاف و حق را رعايت كنند، گفت: حق الناس وجود دارد، اينكه 
ما كسي را سليقه اي رد صالحيت كنيم، روز قيامت بايد جوابگو 

باشيم./ ايلنا
 

  موازي كاري در اردوگاه راست
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اسالمي  در رابطه با 
موازي كاري شوراي وحدت با شوراي ائتالف اصولگرايان، گفت: 
جامعه انساني پر از ديدگاه هاي مختلف است. اگر به ديدگاه ها 
احترام بگذاريم، ديدگاه ها خودشان را مطرح مي كنند و اتفاقا 
ما بايد زمينه را براي مطرح شــدن همه ديدگاه ها، باز كنيم. 
اينكه در انتخابات با هم دعوا و برخــورد و همديگر را تخريب 
كنيم، غلط اســت. او ادامه داد: اينكه همه با هم حرف بزنيم، 
اين خوب اســت. شــوراي وحدت در آغاز از دوستان شوراي 
ائتالف دعوت كرد تا با هم باشــند و اين دوستان گفتند كه ما 
مي خواهيم خودمان جداي از شــما كار كنيم و اصرار آنها بر 
اين موضوع بود. در اين مدت ما يك كلمه عليه شوراي ائتالف 
و جبهه پايداري و ساير دوستان نگفته ايم. موضع من تا امروز 
اين بوده و هست كه اگر آنها بين ما اصلح يافتند، همراه شوند 
و اگر ما بين آنها اصلح ديديــم، همراهي كنيم. اين نوع روش 
صحيح در اداره كشور و اداره جامعه و مسائل سياسي مؤثر است 
و جامعه را از دعواها، اختالف ها و برخوردها بيرون مي آورد و 
يك جامعه ايماني توحيدي پيش مي برد كه هر كسي احترام 

خودش را دارد. / برنا

  ضرورت برگزاري يك انتخابات معنا دار
 ابراهيم اصغــر زاده، رئيس كميته سياســي جبهه اصالحات در 
ارزيابي از انتخابات رياست جمهوري 1400 گفت: فرصتي براي 
كشور وجود دارد براي اينكه انتخابات پيش رو را مثال معنادار كند 
و بگويد كه هم قانون اساسي به اين انتخابات معنا مي بخشد و هم 
اين ظرفيت وجود دارد كه گروه هايي كه مشابه آن هسته سخت 
قدرت نمي انديشند، بيايند. اما به نظر مي رسد تحمل نمي كنند 
كه يــك انتخاباتي معنادار برگزار شــود و بايد حتمــا انتخابات 
رياست جمهوري معطوف به يك نتيجه خاص باشد كه از نظر آنها 

شك و شبهه اي هم در آن نباشد. / خبرآنالين

دی
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك



2   شنبه 4 ارديبهشت 1400   شماره 8203 8 3 0 2 3 6 4 3 كتاب

عكس: همشهري/ رضا نوراله

تازه هاي نشر دريچه

 اعالم نامزدهاي نهايي 
بوكر بين المللي 

مراســم اعالم نامزدهــاي نهايي جايــزه بوكر 
بين المللي به دليل شيوع ويروس كرونا به صورت 
آنالين برگزار شــد و 6 نويســنده و مترجم به 
فهرست نهايي جايزه بوكر بين المللي راه يافتند. 
نكته جالب امسال انتخاب و برتري مجموعه مقاله 
و اتوفيكشن به فرم سنتي داستان نويسي است.  
نامزدهاي نهايي بوكر بين المللي 2021 به شرح 
زير هستند. »شــب ها همه خون ها سياه است« 
نوشته ديويد ديوپ با ترجمه آنا موسچوواكيس از 
فرانسه. »خطرات سيگار كشيدن در رختخواب« 
نوشــته ماريانا انريكز با ترجمه مگان مكداول از 
اسپانيا. »وقتي جهان را درك نمي كنيم« نوشته 
بنجامين الباتوت با ترجمه آدرين نستان وست از 
اسپانيا. »كارمندان« نوشته اُلگا ريون با ترجمه 
مارتين آيتكن از دانمارك. »به ياد خاطره« نوشته 
ماريا استوپونوا با ترجمه ساشا داگديل از روسيه. 
»جنگ بيچارگان« نوشته اريك وويالرد با ترجمه 
مارك پوليزوتي از فرانســه. به گزارش گاردين، 
هيأت پنج نفره داوران بــراي انتخاب نامزدهاي 
اوليه، 125كتاب را مورد بررسي قرار دادند. لوسي 
هيوز-هالت، مورخ و رئيس هيأت داوران درباره 
آثار بررسي شده امسال گفت: »مهاجرت، دردهاي 
ناشي از آن و همچنين ارتباط بين دنياي مدرن از 
موضوعات اصلي آثار شركت كننده در سال جاري 
بود. همه نويسندگان در كشــورهاي خودشان 
نيســتند. خيلي ها در كشــور خودشان حضور 
دارند و داستان هاي شگفت انگيزي مي نويسند. 
نويســندگان از مرزها عبور مي كنند و كتاب ها 
نيز مرزهــا را درمي نوردند.«  برنــده  اين جايزه 
معتبر، دوم  ماه ژوئن اعالم مي شود. سال گذشته 
»ناراحتي شب« نوشته ماريكه لوكاس رينولد با 
ترجمه ميشل هاچيسون از هلند به عنوان برنده 

معرفي شد.

  جامعه مصرفي و شهر پسامدرن 
كتاب »جامعه مصرفي و شــهر پسامدرن« 
نوشــته ديويد كالرك را حميــد پورنگ به 
فارســي برگردانده كه به تازگي از ســوي 
انتشارات علمي و فرهنگي منتشر شده است.
 اين كتاب 472صفحه اي، روايت شكل گيري 
جامعه مصرفي و تناقضات آن در بطن تحوالت 
اخير است. اين اثر سعي دارد از طريق ديدگاه 
انديشمنداني چون باومن و بودريار نشان دهد 

كه تالش مدرنيته در نگهداشت كميابي، قطعيت و بيگانه هراسي ناكام مانده 
و در پســامدرنيته اين موارد به صورت هزينه گري، عدم قطعيت، و تسري 
پرسه زني به كل جامعه، درمقام مصرف كننده، به مدار زندگي بازگشته اند؛ 
جامعه اي كه ويژگي بارز آن اغواگري است وگرچه افراد فكر مي كنند كه 
قدرت انتخاب و آزادي دارند، نوعي مشق بدني خودراه بر را در پيش مي گيرند 
كه هدف آن متناسب ســاختن بدن خويش با وعده كاالهاست. به موازات 
تغييرات جامعه مصرفي، در فضاي جهاني، محلي شدن نيز شاهد جايگزيني 
دولت ملت ها با شــهرها در جايگاه بازيگران اصلي هستيم. در اين شهرها 
برخي افراد، گروه ها و سازمان ها ابتكار عمل جهاني دارند و مكان و فضا را در 
مي نوردند، اما برخي ديگر مقهور مكان هستند و در فضاهاي طردشده اي 
مانند دگرجاها سير مي كنند. جامعه مصرفي و شهر پسامدرن با شمارگان 

هزار نسخه به بهاي 45هزار تومان منتشر شده است.

  الني
كتاب »اِلِني« با زيرعنوان »عشق يك مادر 
و انتقام يك پسر؛ داستاني مستند« نوشته 
نيكالس گيج را مينو مشــيري به فارسي 
برگردانده كه از ســوي انتشارات علمي و 
فرهنگي منتشر شده است. كتاب، داستاني 
واقعي از زندگي نيكالس گيج، روزنامه نگار 
آمريكايي يوناني تبار است؛ داستاني كه از 
پيش از تولد وي و در واقع پيش از ازدواج 
پدر و مادرش آغاز مي شــود و بــه يونان 

سال هاي جنگ داخلي مي رســد. گيج، ژورناليست مشهور و باتجربه 
نيويورك تايمز، در جست وجوي پاسخ چراها و چه كسي هايي كه سال ها 
در گوشه ذهنش نگه داشته بود، روانه يونان مي شود تا قاتالن مادرش، 
الني گاتزويانيس را پيدا كند. اين كتــاب كه خود به نوعي زندگينامه 
الني نيز هست، با خاطراتي از كودكي نويســنده و برداشت هاي او از 
مسئله هاي پيرامونش در سال هاي كودكي در آميخته است. نويسنده 
كه دانش آموخته دانشگاه هاي بوستون و كلمبيا در آمريكاست، در اين 
كتاب با روحيه اي يوناني به شرح رويدادهاي جنگ جهاني دوم و پس 
از آن جنگ داخلي يونان مي پردازد. اما اين بار نه از ديد يك آمريكايي 
ساكن آمريكا كه از ديد يوناني تباري در جست وجوي انتقام. انتشارات 
علمي و فرهنگي اين كتاب 802صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه به 

بهاي 70هزار تومان منتشر كرده است.

عبداهلل انوار، نويسنده، مترجم، محقق و تهران شناسي مطرح است. 
او بيش از  ۲۰سال رئيس بخش نسخ خطي كتابخانه ملي ايران بود. 
با اين پيشكسوت نسخه شناسي در آستانه 97ســالگي اش درباره تاريخچه كتاب و راسته هاي 
كتابفروشي و كتابخانه هاي تهران همكالم شده ايم. او از روزگاري مي گويد كه خيابان ناصرخسرو 

به جاي فروش داروهاي قاچاق، مهد و مركز فرهنگ و كتابخواني پايتخت بود.

از كتابفروشــي هاي قديم تهران 
برايمان بگوييد. نخستين راسته كتابفروشي ها 
در كجا شــكل گرفت و چند كتابفروشي در 

تهران وجود داشت؟ 
در زمــان حكومت هاي قبل از پهلــوي، صنعت 
چاپ سنگي رايج بود، اما در دوره حكومت پهلوي 
اول چاپ ســربي شــكل گرفت. همين موضوع 
باعث شــد تا صنعت نشــر و كتاب متحول شود. 
درباره تعداد كتابفروشي هاي قديمي كه در تهران 
وجود داشته اند دقيق نمي دانم چند كتابفروشي 
بودند، اما نخستين راسته كتابفروشي ها در زمان 
ناصرالدين شاه در خيابان ناصرخسرو شكل گرفت. 
علت اصلي اينكه ناصرخســرو تبديل به راســته 
كتابفروشان شد، تأسيس دارالفنون در اين خيابان 
بود. بعد از تأســيس دارالفنون، بالفاصله چندين 
چاپخانه نيز در خيابان ناصرخسرو راه اندازي شد. 
همين موضوع باعث شد تا تعداد كتابفروشان در 
اين خيابان روزبه روز بيشتر شــود و كسب وكار 
آنها رونق بهتري بگيرد. پس از ناصرخســرو و در 
دهه 30، راســته كتابفروش ها به خيابان شاه آباد 

ســابق يا جمهوري فعلــي منتقل شــد. در اين 
خيابان كتابفروشــي هاي بزرگي وجود داشت و 
با گذشت زمان تعداد اين كتابفروشي ها افزايش 
يافت، اما در سال هاي پاياني دهه40 و با تأسيس 
دانشگاه تهران در خيابان انقالب، اتفاقات جديدي 
افتاد. تأسيس دانشگاه باعث شد تا دانشجويان و 
روشنفكران بســياري در اين خيابان  تردد كنند 
و همين موضوع سبب شــد تا كتابفروشي هاي 
متعددي در محدوده دانشگاه تهران داير شوند و 

به مرور بر تعداد آنها افزوده شود و اينگونه بود 
كه راسته كتابفروشي ها به خيابان انقالب 

انتقال يافت.
از كتابخانه هاي شــهر 
تهران برايمــان بگوييــد. كدام 
كتابخانه ها جزو كتابخانه هاي قديمي 

تهران محسوب مي شوند؟ 
البتــه در شــهر تهــران 

مراكــز  و  ســازمان ها 
هركدام براي خودشــان 

كتابخانه اي داشــتند، 

اما از كتابخانه هايي كه به صورت مســتقل عنوان 
كتابخانه را بر خود داشتند، مي توان به كتابخانه 
ملك و كتابخانه ملي اشاره كرد كه از كتابخانه هاي 
قديمي شهر تهران هســتند. كتابخانه ملك در 
آبان  ماه1316 وقف آستان قدس رضوي شد. اين 
كتابخانه، ابتدا در خيابان 15خرداد قرار داشت و 
بخشي از خانه حاج حسين ملك بود كه به شكل 

تاالر مطالعه و مخزن كتب خطي درآمد.
همچنين يكــي ديگــر از كتابخانه هاي 
قديمي شــهر تهران، كتابخانه ملي 
اســت. اين كتابخانــه به دليل 
قدمت و ســال تأســيس اش 
نقــش پرمعنايــي در تاريخ 
پايتختي تهــران دارد. آندره 
گدار، از معماران بنام فرانسوي 
كــه بــراي فعاليت هــاي 
معماري به ايران آمده 
بود، ســال1308 
طــرح تأســيس 
مــوزه و كتابخانه 
ملــي را ارائــه 
كــرد و پــس از 
مدتی ساخت اين 
بناها تمام شــد و 
سال1316 آغاز به 
كاركردنــد. پس از 
راه انــدازي كتابخانه 
ملي اين نهاد فرهنگي 
محــل مهمــي بــراي 
مراجعه انديشــمندان و 
فرهيختــگان در تهران 

شــد كه از همان زمان تا امروز بخشي از هويت 
فرهنگي تهران به شمار مي آيد.

براي معرفي تهران، چه تهران قديم 
و چه تهران جديد هنوز جا براي انتشار و تأليف 
كتاب هاي جديد وجــود دارد يا اين حوزه از 

ديدگاه شما ديگر اشباع  شده است؟ 
هم اكنون اوضاع براي كتاب نوشتن با هر موضوعي 
خوب نيســت. تيراژ كتاب ها بسيار پايين است و 
مردم هم زياد از كتاب استقبال نمي كنند. بنابراين 
از ديدگاه من نوشتن كتاب جديد با هر محتوايي 
بستگي به مردم و استقبال آنها از كتاب دارد. در 

غير اين صورت هزينه كردن اضافي است.
در حــوزه تهران شناســي چــه 
كتاب هايي را به عالقه مندان توصيه مي كنيد؟ 
در حوزه تهران شناسي كتاب خاصي وجود ندارد 
و تنها چند مقاله در اين باره نوشــته شده است. 
تهران شهري است ناشــناخته كه براي شناخت 
بهتر و كامل تر اين شهر هنوز جاي كار تحقيقاتي 
براي جوانان عالقه مند به اين حوزه وجود دارد. به 
جوانان پژوهشگر و عالقه مند به حوزه شهرشناسي 
توصيه مي كنم تحقيقات خود را درباره شهر تهران 
گســترده كنند. زيرا اين شــهر، ناشناخته هاي 
بسياري در بخش هاي مختلف فرهنگي، معماري 

و ديگر بخش ها دارد.
امســال چه كتاب هايي در دست 

انتشار داريد؟ 
چندين كتاب را در دســت چاپ دارم كه ازجمله 
مي توانم به كتاب »شــفاي بوعلي ســينا« كه در 
22جلد ترجمه كرده ام اشــاره  كنم. البته شيوع 
ويروس كرونا هم در تأخير انتشار آنها تأثيرگذار 

بوده است.

ديدار با عبداهلل انوار، تهران شناس مطرح در آستانه  97سالگي اش

 تهران هنوز 
ناشناخته هاي بسيار دارد 

سعيده مرادي
خبرنگار

 كتابخانه ملي به دليل قدمت و سال تأسيس اش نقش 
پرمعنايي در تاريخ پايتختي تهران دارد. آندره گدار، از 

معماران بنام فرانســوي كه براي فعاليت هاي معماري به 
ايران آمده بود، سال1308 طرح تأسيس موزه و كتابخانه 
ملي را ارائه كرد و پس از مدتی ساخت اين بناها تمام شد 

و  سال1316 آغاز به كار كردند
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زمينه خاكستر شدن هزاران هكتار ديگر 
منابع
از جنگل هاي ايران با كاهش بارندگي ها طبيعي

فراهم شــده اســت و توده هاي هوايي 
پايدار، افزايش علف هاي خشك، بادهاي گرمسيري و 
البته گردشگران بي احتياط، امسال نيز مهم ترين تهديد 
براي اراضي جنگلي كشور هستند. تجهيزات اندك و 
اوليه اطفاي حريق نيز دست به دست ديگر عوامل داده 
است تا  درصورت آتش سوزي،شعله ها دمار از روزگار 
جنگل هاي هيركاني و زاگرسي كشور درآورد. اگرچه 
حاال و در آســتانه فصل آتش سوزي جنگل ها و مراتع، 
زمان تالش براي انجام اقدامات پيشــگيرانه جديد از 
دست رفته است، اما يگان حفاظت محيط زيست پس از 
ده ها حريق رخ داده در عرصه هاي جنگلي كشــور در 
سال جاري، دستورالعمل پيشگيري و اطفاي حريق را 
در 1۵بند ابالغ كرده اســت كه به گفته كارشناســان 

اقدامي ديرهنگام است.  در چنين شرايطي، همشهري 
براســاس ارزيابي خطر حريق هاي جنگلي كه توسط 
ســازمان جنگل ها و ســازمان حفاظت محيط زيست 
صورت گرفته است، نقشه احتمالي آتش سوزي جنگل ها 
در سال1400 را  تهيه كرده كه براساس آن، بيشترين 
خطر آتش سوزي جنگلي در استان هاي شمالي و غرب 

زاگرس ارزيابي مي شود.

آتشدرجنگلهايشمال
گذر ســامانه هاي گرم حاره اي كه  موجب افزايش دما 
و وزش باد گرم شــديد به ويژه در ارتفاعــات و دامنه 
جنگل هــاي هيركانــي مي شــوند، احتمــال وقوع 
آتش ســوزي در عرصه هاي طبيعي شــمال كشور را 
تشديد كرده است. اين سامانه ها در شرايطي علف هاي 
اراضي جنگلي را خشك مي كنند كه حضور گردشگران 
در اين مناطق نيز مزيد بر علت مي شــود تا در پي يك 
بي احتياطي ســاده، درختان جنگل هاي ارزشــمند 
هيركاني با حريق گسترده مواجه و خاكستر شوند. خطر 

آتش سوزي هاي جنگلي امسال براساس اطالعات اداره 
كل منابع طبيعي استان مازندران، در جنگل هاي ساري، 
نور، آمل، چالوس، نكا و رامسر كه ترددهاي محلي، حتي 
در شرايط كرونايي نيز در اين مناطق پرشمار است، با 
افزايش علف هاي خشك جنگلي جدي است و ضريب 
احتمال آتش سوزي جنگل هاي اين نقاط را در ماه هاي 
آينده باال برده اســت. ارزيابي هاي موجــود از رويش 
علف هاي خشك و ترددهاي پرشمار در استان گيالن 
نيز مشخص كرده است كه جنگل هاي رودبار، رشت، 
تالش، آستارا، شفت و سياهكل به علت قرار گرفتن در 
معرض باد گرم مداوم، بيش از هميشه در معرض خطر 
آتش سوزي در سال1400 هستند. در استان گلستان 
نيز رويشــگاه هاي جنگلي واقع در مناطــق نوكنده، 
بندرگز، كردكوي، گرگان، علي آباد كتول، آزادشــهر، 
مينودشــت، گاليكش و پارك ملي گلستان در نقطه 

هشدار آتش سوزي هاي جنگلي قرار دارند.

حريقزودرسدرجنگلهايجنوب
هرچه در نيمه شــمالي و غربي كشور شــرايط وقوع 
آتش در جنگل ها بيشتر شده است، در مناطق جنوبي 
كشور به علت كاهش بارندگي ها در بهار، احتمال وقوع 
حريق گسترده جنگلي كمتر شده است. ساالنه بخش 
قابل توجهي از عرصه هاي طبيعي اعم از مراتع و جنگل ها 
در استان هاي فارس و خوزستان، طعمه حريق مي شوند 
كه به نابودي گياهان و جانوران در زيست بوم هاي اين 
استان ها منجر مي شود. سال گذشته 72آتش سوزي در 
مناطق حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت 
محيط زيست در استان فارس به وقوع پيوست كه بيش 
از 2هــزارو2۵۵ هكتار از مراتع زير پوشــش مديريتي 
سازمان حفاظت محيط زيست را نابود كرد. امسال اما 
براساس نقشه آتش سوزي احتمالي جنگل ها و مراتع، 
مناطق ارژن، پريشان، ماله گاله و پارك بمو به عنوان نقاط 
پرخطر آتش سوزي هاي جنگلي و مرتعي نشانه گذاري 
شده و در اولويت حفاظت و پيشگيري از آتش سوزي قرار 
گرفته اند. ارزيابي همشهري از نقشه پيش بيني حريق 
جنگلي در سال1400 مشخص مي كند كه با توجه به 
كاهش ميزان بارش  در سال گذشته و بهار سال جاري، 
ميزان كمتري از گياهان در مراتع و جنگل هاي استان 
فارس و خوزســتان روييده اســت كه احتمال تعداد و 
وسعت آتش سوزي ها را در رويشگاه هاي اين دو استان 
كاهش داده است. اما با توجه به احتمال گرماي زودرس، 
پيش بيني مي شــود كه در مناطق گرمسيري حريق 
زودرس نسبت به سال هاي گذشته رخ دهد كه دامنه و 

تعداد آنها كمتر از سال هاي گذشته است.

زاگرس؛قلبآتشسوزيهايجنگلي
جنگل هاي بلوط اما در تمامي 14استان زاگرس نشين 
كشور مســتعد آتش سوزي در ســال جاري هستند. 
بلوط زارهاي گســترده و ارزشمند مســتقر در اين 
استان ها به واسطه نزديك بودن به علفزارهاي سطح 
جنگل و ترددهاي گردشگران محلي امسال به شدت 
در معرض حريق سريع قرار دارند و صعب العبور بودن 
جنگل هاي زاگرسي باعث مي شــود امكانات اطفاي 
حريق در اين مناطق با كمترين سرعت به جنگل هاي 
زاگرسي برســد و بدين ترتيب بلوط زارهاي زاگرس 
امســال نيز در معرض تهديد بزرگ آتش سوزي قرار 

دارند.
محمــد درويش فعــال محيط زيســت در اين باره به 
همشهري مي گويد: آتش سوزي هاي جنگلي و مرتعي 
هر سال از استان هاي جنوب غربي كشور شروع مي شود. 
زيرا فصل گــرم در اين مناطق زودتر آغاز مي شــود و 

علوفه ها نيز زودتر خشك مي شوند.
به گفته درويــش، مي توان خط حريــق احتمالي را 
به راحتي در اين مناطق دنبال كرد. پس از خوزستان 
آتش از جنگل هاي جنوب كهگيلويه و بويراحمد شروع 
مي شود و آتش ســوزي جنگل ها در جنوب كرمانشاه 
و ايــالم نيز اتفاق مي افتــد. بنابرايــن، اين مناطق با 
افزايش گرما و رشد علفزارها امســال نيز در معرض 
حريق گسترده هســتند. به مرور، جنگل ها در غرب 
اســتان فارس، چهارمحال و بختياري، كردســتان، 

آذربايجان غربي حتي بخش هايي از اســتان همدان 
و اســتان مركزي هم آتش خواهند گرفت. متأسفانه 
احتمال وقوع حريــق در جنگل هاي ارســباران در 
آذربايجان شــرقي و اردبيــل و هيركاني به خصوص 
در استان گلستان، بيشتر اســت. اين مناطق همواره 
مستعد آتش ســوزي هاي جنگلي هستند و بايد همه 
دســت اندركاران براي كاهش احتمال حريق در اين 

مناطق اقدام فوري انجام دهند.
مسئول كميته سالمت اجتماعي كرسي محيط زيست 
يونسكو در ايران مي گويد: بايد هر چه سريع تر يگان هاي 
امداد  به صورت فوري در اين مناطق مستقر شوند تا به 
محض وقوع آتش، اطفاي حريق جنگل هاي زاگرسي با 

امكانات گسترده زميني و هوايي انجام شود.
به گفته اين فعال محيط زيست، هرسال عددي حدود 
10 تا 14هزار هكتار بلوط زار زاگرسي در آتش مي سوزد 
كه هشداري در مورد كاهش سطح جنگل هاي زاگرسي 

به ويژه در مناطق غرب زاگرس است.
او مي گويد: درخت بلوط ارزشــمندترين گونه گياهي 
زاگرس است كه مي تواند تا 2هزار سال عمر كند و بسيار 
كند رشد مي كند و متأسفانه حتي بسياري از پايه هاي 
بلوط 100ساله را در آتش ســوزي ها از دست داده ايم. 
جبران اين آتش ســوزي ها در صورت وجود بارندگي 
خوب نيز در خوش بينانه ترين حالت 100ســال طول 
مي كشد و آتش خسارت عميق بر پيكر محيط زيست 

زاگرس وارد كرده است.

31نقطه جنگلي در شمال، غرب و جنوب غرب كشور تابستان امسال در زون آتش سوزي قرار دارند
آتش  در كمين جنگل هاي 7 استان  خبرها

راهحلكاهشبرخوردمسلحانهشكارچيومحيطبان
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست اعالم كرد: بهره گيري از امكانات 
مدرن همچون پايش هوايي منجر به كاهش درگيري بين محيط بان 
و شكارچي مي شود كه متأسفانه در برخي اســتان ها امكان استفاده 
از تجهيزات وجود ندارد. سرهنگ جمشــيد محبت خاني با اشاره به 
اهميت قوانين حمايتي و امكانــات محيط بان ها كه منجر به كاهش 
حوادث بين شكارچي و محيط بان  مي شود به ايلنا گفت: محيط بان ها 
در حوزه اي فعاليت مي كنند كه جامعه هدفشان مسلح است. افرادي 
بدون مجوز و با سالح به منطقه مي آيند كه شكارچي ها براي متوقف 
كردن محيط بان ها دست به تير مي شوند و محيط بان ها هم براي دفاع 
از خودشان دست به كار مي شــوند. او افزود: پايش هاي هوايي ارتباط 
فيزيكي بين محيط بان و افراد مسلح متخلف كه وارد مناطق مي شوند 
را كمتر مي كند. استفاده  محيط بان از جليقه هاي ضد گلوله هم تأثير 
بااليي دارد كه در 2سال گذشته بيش از 20مورد تيراندازي داشتيم كه 
به دليل استفاده  محيط بان از جليقه ضدگلوله آسيبي به آنها نرسيد. 
محبت خاني در مورد 600محيط باني كه به صورت غيررسمي مشغول 
به كار هستند گفت: آنها قراردادي هســتند و حقوقشان كم است كه 
پيگير تبديل وضعيت آنها هستيم تا از قراردادي به رسمي تبديل شوند.

زنگخطرازدسترفتنزيستبوم»ترشيز«
سميه گلدوي، پژوهشگر محيط زيست و عضو هيأت علمي مركز آموزش 
عالي كاشــمر به ايرنا خبر داد: منطقه ترشــيز شامل شهرستان هاي 
كاشمر، بردســكن، خليل آباد و كوهســرخ با انواع مختلف معضالت 
زيست محيطي ازجمله فرونشســت زمين، فرسايش و شوري خاك، 
بيابانزايي، ريزگرد، تغييرات اقليمي و كاربري زمين مواجه شده است. 
او افزود: پيامدهاي حاصل از وجود معضالت محيط زيستي به كاهش 
زمين هاي زيركشــت، كاهش عملكرد محصــوالت زراعي، كاهش 
دسترسي به آب سالم، افزايش اثرات نامطلوب ناشي از تغييرات اقليمي، 

كاهش امنيت غذايي و درنهايت فقر مي انجامد.

درخواستممنوعيتاستفادهازكيسههاينايلوني
مديرعامل جمعيت ديده بان طبيعت شــاهرود در حاشيه پاكسازي 
طبيعت شاهرود با حضور سمن هاي محيط زيستي از روند استفاده از 
پالستيك و كيسه هاي نايلوني در كشور انتقاد كرد و گفت: مسئوالن 
كشور براي انبوه پالستيك رها شده در طبيعت بايد چاره انديشي كنند. 
به گزارش ايرنا، اميرحســين وليان با اعالم اينكه در برخي كشــورها 
مصرف پالستيك محدودشــده و براي آن قانون خاص گذاشته شده 
اما كشور ما يكي از بي مباالت ترين كشورها در مصرف پالستيك است 
افزود: نه تنها آب هاي زيرزميني و سطحي توسط پالستيك آلوده شده، 
بلكه در همه جاي زمين رسوخ كرده است. او گفت: مصرف پالستيك 
بالي فراواني ســر بشــر درمي آورد و تعجب مي كنيم چرا در مجلس 
قانوني براي آن نيســت و دولت اليحه اي بــراي جلوگيري از مصرف 
پالستيك ارســال نمي كند و سازمان محيط زيســت برنامه اي براي 
كنترل اين وضعيت ندارد؟ او گفت: نمي دانيم چرا ســازمان جنگل ها 
به كمك نمي شتابد و براي هيچ ارگاني خطرات پالستيك در طبيعت 

مهم نيست؟ 

سيدمحمدفخار
خبر نگار

   دستورالعمل پيشگيري و اطفاي حريق جنگل در سال1400
درپيكاهشچشمگيرنزوالتجويطيسال99وابتدايسالجاريواحتمالبروزآتشسوزيهايعمديوغيرعمديدر
سطحمناطقتحتمديريتسازمانحفاظتمحيطزيست،دستورالعملپيشگيريواطفايحريقبهاداراتكلحفاظت
محيطزيستاستانهاابالغشــدوبهگزارشروابطعموميسازمانحفاظتمحيطزيست،براساسايندستورالعمل،
فرماندهانيگانحفاظتاســتانهاتاشــروعفصلگرمابايدبرايجلوگيريوبهحداقلرساندنخسارتناشياز

آتشسوزيدرمناطقتحتمديريتسازمانحفاظتمحيطزيستاقداماتذيلرادردستوركارقراردهند:
تدوينبرنامهعملياتيپيشگيريوكنترلحريق

تشكيلكارگروهمشتركبااستانهايهمجواردرخصوصمناطقواقعدرمرزسياسي2استانجهتتعيينافرادرابط،
وضعيتموجوديامكاناتاطفايحريقو...

انجامتستادواريتجهيزاتوامكاناتاطفايحريقورفعنواقصاحتمالي
ايجادپدبالگردوحوضچهبرداشتآبدرمناطقدارايسابقهحريق

هماهنگيباستادبحراناستانبراياستفادهازخدماتپروازيهاللاحمر،ستادكلنيروهايمسلحو...بهمنظورپايش
كانونهايحريقدرمواقعبحرانيوآمادگيجهتاطفايحريقوامدادرسانيدرصورتبروزحريق

هماهنگيبااداراتآتشنشانياستانهابرايآموزشنيروهاوهمكاريهنگامبروزحوادث
شناساييكانونهايوقوعحريقدرتماميمناطقباتوجهبهسوابقموجود،استقراراكيپهايسياردرايننقاطومجهز

كردنآنهابهوسايلوادواتسبكاطفايحريقازجملهكپسولآتشنشاني،آتشكوبو...
تهيهبروشورهايهشداردهندهحاويقوانينومقرراتمربوطبهبرخوردباافرادخاطيومسببآتشسوزيدرمناطق

وارائهبهجوامعمحلياطرافمناطقوگردشگران
پخشاطالعيههايهشداردهندهدررسانههاياستاني

هماهنگيباشوراهايمحلي،نيروهايبسيج،يگانحفاظتمنابعطبيعي،ســازمانهايمردمنهادو...بهمنظور
بهرهگيريازتوانايننيروهادرمواقعبروزآتشسوزيها

مكاتبهبااداراتجهادكشاورزياستانوارائهتذكرمبنيبرجلوگيريازايجادآتشسوزيعمديمزارعبرداشت
شدهجهتكشتدوم

اعالمشمارهسامانه۱۵۴۰بهشورايروستاهاويانصبتابلووبنرجهتاعالموقوعآتشسوزيبهسامانه
اقداماتپيشگيرانهبرايجلوگيريازوقوعحريقازجملهپاكسازيآتشبرهاوياايجادآتشبربانظردفاترتخصصي

تهيهبانكاطالعاتافرادداوطلبهمكاريتحتنظرافرادمجربومسلطبهامورمرتبطبااطفايحريق
رعايتتماميشيوهنامههايابالغيازمراجعذيصالحجهتجلوگيريازسرايتويروسمنحوسكروناتوسطتمام

افرادشركتكنندهدرعملياتاطفايحريق

نقشه  پيش بيني حريق هاي جنگلي در ماه هاي آينده
ساري، نور، آمل، چالوس، نكا و رامسرمازندران

رودبار، رشت، تالش، آستارا، شفت و سياهكل گيالن
بندرگز، كردكوي، گرگان، علي آباد كتول، مينودشت، گاليكش و پارك ملي گلستان گلستان
ارژن، پريشان، ماله گاله و پارك بمو فارس

باغملك، ايذه، انديكا، خاييزخوزستان
گچسارانكهگيلويه و بويراحمد

مريوان، سروآباد، پاوهكردستان
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در روزهايي كه اجراي شــتابزده طرح نسخه نويســي 
الكترونيك سبب شكل گيري انتقاداتي از سوي پزشكان، 
داروخانه داران و بيماران شــده است، بررسي تعرفه هاي 
پزشكي تعيين شده براي ســال1400 نشان مي دهد، 
متوليــان نظام ســامت، تصميم گرفته اند بــا افزايش 
پرداختي از جيب مردم، پزشكان را ترغيب به نسخه نويسي 
الكترونيك كنند امسال تعرفه نسخه پزشكان 35درصد 
افزايش يافته كه مختص به نسخه الكترونيكي است و اين 
تعرفه در نسخه كاغذي فقط 10درصد افزايش يافته است. 
نسخه نويسي الكترونيك يكي از تكاليف برنامه 5 ساله ششم 
توسعه كشور بوده و سال1400 به عنوان سال پاياني اجراي 
اين برنامه، طبعا آخرين مهلــت اجراي اين طرح قلمداد 
مي شود. با اين حال آغاز اجراي اين طرح در ماه هاي پاياني 
سال گذشته، چندان با همراهي و اقبال جامعه پزشكان 
مواجه نشــد و اين مسئله برخي ســردرگمي ها را براي 
بيماران در پي داشت. پزشكان انتقاداتي همچون اجراي 
شتابزده، افزايش هزينه ها و آماده نبودن زيرساخت ها را 
به طرح نسخه نويسي الكترونيك وارد مي دانند. با وجود 
اين انتقادات اما اجراي طرح همچنان ادامه دارد و متوليان 
مربوطه معتقدند، برخي ايرادات اجرايي آن در طول زمان، 
برطرف خواهد شد. آنها در آخرين گام، سعي كرده اند با 
منوط كردن افزايش سنواتي تعرفه خدمات تشخيصي و 
درماني به اجراي طرح نسخه نويسي الكترونيك، پزشكان 
را ترغيب به اجراي اين طرح كنند. اين در حالي است كه 
اين افزايش تعرفه عما توســط بيمار پرداخت مي شود 
و اين اقــدام طراحان تعرفه ها، به معناي ارائه مشــوق به 
پزشكان از جيب مردم است. علي اكبر جعفريان، فلوشيپ 

فوق تخصصي درد و طب تسكيني در انتقاد نسبت به تفاوت 
نرخي كه بين نسخه نويسي الكترونيك و غيرالكترونيك 
وجود دارد، به همشهري مي گويد: »اين تفاوت ظلمي است 
كه به مريض مي شود. چون يك تفاوت 20درصدي بين 
ميزان افزايش تعرفه خدمات پزشكي و بدون نسخه نويسي 
الكترونيك وجود دارد. تصميم گيرندگان نرخ جديد تعرفه 
خدمات پزشكي، هزينه هاي نسخه نويسي الكترونيك در 
بخش خصوصي را به گردن مريــض انداخته اند. اگر كار 
كارشناســي دقيق كرده بودند، مي فهميدند كه حداقل 
هزينه هاي اجراي نسخه نويسي الكترونيك شامل خريد 
لپ تاپ، هزينه اينترنت، استخدام يك دستيار به منظور 
وارد كردن نسخه ها در سامانه الكترونيكي و... است. ضمن 
اينكه قطعي اينترنت و صرف زمان 15تا 20دقيقه اي براي 
نوشتن يك نسخه الكترونيكي ازجمله مسائل وقت گير اين 
برنامه محسوب مي شود.« بيماران هم نسبت به افزايش 
نرخ تعرفه هاي پزشكي به خصوص براي دريافت نسخه 
الكترونيــك گايه دارند. آنها مي گوينــد كه چرا هزينه 
اين برنامه را بايد آنهــا بپردازند. »چند روز پيش به دكتر 
متخصصي مراجعه كردم، 120هزار تومان ويزيت گرفتند 
و وقتي معترض شدم، گفتند كه چون نسخه الكترونيك 
دريافت مي كنيد، ويزيت گران شده. خيلي شوكه شدم. به 
جاي اينكه هزينه هاي درمان در دوره كرونا ثابت بماند يا 
حداقل افزايش معقولي داشته باشد، آن را چندين بار در 
طول سال افزايش مي دهند.«  در عين حال دقت در روند 
افزايش نرخ  تعرفه ها در طول سال گذشته و مقايسه آن 
با نرخ تورم نيز بر انگاره تشــويق پزشكان از جيب مردم 
صحه مي گذارد. به عنوان مثال ويزيت يك پزشك عمومي 
در بخش خصوصي كــه در نيمه اول ســال1399 برابر 
32هزارو400تومان بوده، در دي ماه1399 يك افزايش 
25درصدي ديگر پيدا كرده و بــه 40هزارو500تومان 

رسيده است. از آن طرف بنا بر اعام مركز آمار ايران،  نرخ 
تورم ساالنه منتهي اســفند ماه99 هم 36.4درصد بوده 
است. عرف هر ســاله اين بوده كه تعرفه ها مطابق با تورم 
ساالنه افزايش كند. بنابراين با توجه به افزايش 25درصدي 
كه از دي مــاه99 به صورت فوق العاده بــراي تعرفه هاي 
بخش خصوصي اعمال شــده بود، انتظار مي رفت كه در 
سال1400 شاهد افزايشي حدود 10درصد روي تعرفه 
ويزيت در بخش خصوصي باشــيم. البته براي پزشكاني 
كه به صورت سنتي نسخه مي نويسند، نرخ افزايش تعرفه 
همين 10درصد تعيين شده كه مي توان گفت مطابق با 
نرخ تورم ساالنه اســت اما براي پزشكاني كه نسخه هاي 
خود را به صورت الكترونيكي مي نويسند، افزايش تعرفه 
30درصد اعام شــده و معناي اين كار اين است كه يك 
مابه التفاوت 20درصدي عما از جيب مردم براي ترغيب 
پزشكان به همراهي با طرح نسخه نويسي الكترونيك به آنها 

پرداخت مي شود.
 

 هزينه هاي اجراي نسخه الكترونيك نبايد از جيب 
مردم برود

فاطمه محمدبيگي، عضو هيأت رئيســه كميســيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسامي درباره چرايي 
دونرخي شدن تعرفه خدمات تشــخيصي و درماني، 
به همشــهري گفت: »نظر مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي در جلســه هفته قبل كميســيون بهداشت 
مجلس اين بود كه نرخ بيشتر تعرفه نسخه الكترونيك، 
براي تشويق پزشكان براي نسخه نويسي الكترونيكي و 
جاافتادن اين قضيه است. به هر حال بايد بين پزشكاني 
كه براي اجراي اين طرح وقت مي گذارند و نيرو و امكانات 
جديدي صرف مي كنند با پزشــكاني كــه به اين مهم 
اعتنا نمي كنند، تفاوتي وجود داشته باشد.« او در عين 
حال تصريح كــرد: »ما البته معتقديــم كه اين هزينه 
براي اجراي نســخه الكترونيك نبايــد از جيب مردم 
برود. سامت امري حاكميتي است و دولت بايد هزينه 
زيرساخت آن را تامين كند. ســرعت عمل در تكميل 
فرايند نســخه الكترونيك و رفع اشــكاالت موجود از 
مهم ترين اولويت هاي خدمت رســاني در اين حوزه به 

مردم است.«

 به مديرعامل تامين اجتماعي تذكر مي دهيم
 سيدمسعود خاتمي، ديگر عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي اســامي نيز با انتقاد از اختاف 

20درصدي در افزايش تعرفه هاي تشخيصي و درماني 
كه مربوط به اجرا شدن يا نشــدن طرح نسخه نويسي 
الكترونيك است، به همشهري مي گويد: »در راستاي رفع 
اين اختاف، در جلسه بعدي كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، به وي تذكر 
خواهيم داد.« او با انتقاد از نوع اجراي طرح مورد نظر از 
سوي مراجع مســئول، اضافه مي كند: »نسخه نويسي 
الكترونيك يك تكليف قانوني در برنامه ششم توسعه 
بوده كه انجام نشده است. برنامه اي كه بايد 4 سال پيش و 
در طول زمان اجرا مي شد را مي خواهند در فرصت چند 
ماهه باقي مانده تا آخر دولــت اجرا كنند. چنين برنامه 

وسيع و بزرگي را نمي توان 4 ماهه اجرا كرد.«

  قرار بود ويزيت ها 50درصد افزايش يابد
غفاري، مدير كل درمان غير مســتقيم سازمان تامين 
اجتماعي درباره مبناي افزايش تعرفه خدمات تشخيصي 
و درماني در بخش دولتي، گفت: »هر ساله تعرفه خدمات 
تشــخيصي و درماني بر مبناي نرخ تورم زياد مي شود. 
سال گذشته ميزان تورم در ساير حوزه ها خيلي شديد 
بود. بنا بود كه ويزيت ها در سال1400 حداقل 50درصد 
اضافه شود ولي خب منابع اجازه نمي داد تا اينكه افزايش 
30 تــا 35درصدي خدمات تشــخيصي و درماني كه 
البته در برخي مصاديق نيز مقداري فــرق دارد، مورد 
موافقت همه تصميم گيران ازجمله شوراي عالي بيمه 
با مشاركت وزارت بهداشت، بيمه هاي پايه و سامت و 
تامين اجتماعي، بيمه نيروهاي مسلح، سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان نظام پزشكي قرار گرفت. البته صنف 
درخواست افزايش بيشتري داشت ولي روي افزايش 30 

تا 35درصدي توافق شد.«

 موضع نظام پزشــكي دربــاره تعرفه هاي جديد 
چيست؟

محمد جهانگيري، معاون فني و نظارت سازمان نظام 

پزشكي در تشــريح مبناي افزايش نرخ تعرفه خدمات 
پزشكي در بخش هاي مختلف به ويژه بخش خصوصي، 
به همشهري گفت: »در ســال1399 نسبت به تعرفه 
خدمات تشخيصي و درماني كه براي اين سال پرتورم 
تصويب شده بود، اعتراض داشــتيم و ادله خود را ارائه 
كرديم كه درنهايت تعرفه سال گذشته براي بار دوم از اول 
دي ماه1399 تغيير كرد. در سال گذشته، اجاره ها 2برابر 
شده بود و هزينه هاي خريد تجهيزات و نگهداري مطب تا 
چند برابر رسيده بود. با ترميم دوباره اي كه در سال1399 
روي تعرفه ها صورت گرفت، رشد 25درصدي در ويزيت 
و رشــد 35درصدي در هتلينگ اتفاق افتاد. همچنين 
ميزان ترميمي كه در تعرفه ها رخ داد تا حدودي فقط 
هزينه هاي فني طبابت را جبران مي كرد ولي در عمل 
هيچ رشدي در زمينه جزء حرفه اي يعني حق العاج رخ 
نداد.« وي افزود: »تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در 
سال1400 در همه بخش هاي دولتي، خصوصي و خيريه 
در حوزه غيرنسخه نويسي الكترونيك به اندازه 10درصد 
نسبت به تعرفه دي ماه1399 و در حوزه ارائه خدمات 
همراه با نسخه نويسي الكترونيك نيز به اندازه 30درصد 
تعرفه دي ماه1399 افزايش پيدا كرده است.« جهانگيري 
درباره اينكه آيا اين اســتنباط كــه تصويب كنندگان 
تعرفه هاي 1400 به دنبال تشــويق پزشكان همراه با 
نسخه نويســي الكترونيك در بخش خصوصي بوده و 
به نوعي سياست تنبيهي براي پزشــكان غيرهمراه با 
اين برنامه در بخش دولتي درنظر گرفته اند را درســت 
مي دانيد، پاسخ داد: »چون در نيمه دوم سال1399 يك 
افزايش 25درصدي در تعرفه ويزيت در بخش خصوصي 
داشتيم، با افزايشي كه در سال1400 اعمال شده است، 
تقريبا تورم ســاالنه را حتي براي پزشكاني كه با برنامه 
نسخه الكترونيك همراه نيستند، هم پوشش داده ايم، 
بنابراين ميزان افزايش بيشــتري كه براي پزشــكان 
اجراكننده نسخه نويسي الكترونيك تعيين شده است 

به نوعي تشويق آنهاست.«

بررسي اما و اگرهاي تعرفه هاي جديد حوزه سامت  و دو نرخي شدن آن در گفت وگو با كارشناسان و مسئوالن نظام سامت؛ 

تشويق پزشكان از جيب مردم
نيما شايان

خبر نگار

خبر

افزايش يك ميليوني حقوق سربازان 
در سال جاري

اواسط هفته جاري بود كه ستادكل نيروهاي مسلح در اطاعيه اي 
از افزايش حقوق ســربازان خبر داد و حاال رئيس اداره ســرمايه 
انساني سرباز ســتاد كل نيروهاي مسلح جزئيات اين افزايش در 

حقوق سربازان را تشريح كرده است.
به گزارش ايسنا، 25فروردين ماه امسال بود كه سردار ابوالفضل 
شكارچي، سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح اعام كرد كه حقوق 
سربازان در سال1400 افزايش مي يابد. خبري كه خيلي زود مورد 
توجه سربازان قرار گرفته و انتظار براي افزايش حقوق ها آغاز شد.

برابر ايــن اطاعيــه پيگيــري ســتادكل نيروهاي مســلح و 
همكاري دولت و مجلس ســبب شــد تا از فروردين ماه امسال 
ميانگين حقوق ســربازان از 440هزار تومان در ســال1399 به 
يك ميليون و500هزار تومان در ســال1400 برسد. به طوري كه 
هم اكنون حداقل حقوق پرداختي به كاركنان موصوف در مناطق 
عــادي يك ميليون و50هزار تومان و حداكثــر آن نيز 4ميليون 
تومــان در مناطق عملياتي اســت. همچنين اعام شــد كه به 
كاركنان وظيفه متاهل و كاركنان وظيفــه نخبه حقوق معادل 
100درصد مبناي قانون خدمت وظيفه عمومي پرداخت خواهد 
شد كه رقم آن در مناطق عادي 2ميليون تومان و در ساير مناطق 

نيز عاوه بر حقوق، فوق العاده ها نيز به آن اضافه مي شود.
اميرغامرضا رحيمي پور، رئيس اداره ســرمايه انســاني سرباز 
ستادكل نيروهاي مسلح درباره جزئيات افزايش حقوق سربازان 
گفت: اين موضــوع در قانــون بودجه ســال1400 پيش بيني 
شده و خوشــبختانه با پيگيري هايي كه انجام شد، از همان اول 
فروردين ماه حقوق سربازان با مبلغ جديد به حساب آنان واريز شد.

وي درباره اينكه آيا احتمال دارد كه در سال  جاري باز هم شاهد 
افزايش حقوق ســربازان باشــيم، گفت: موضوع افزايش حقوق 
سربازان ازجمله مواردي است كه در اليحه بودجه به آن پرداخته 
مي شــود، لذا هرگونه افزايش حقوق جديد هــم بايد در بودجه 
پيش بيني شــود و ما از حاال در حال رايزني و پيگيري هســتيم 

كه حقوق سربازان در اليحه بودجه1401 نيز افزايش پيدا كند.
رحيمي پور با بيــان اينكه طبق قانون خدمــت وظيفه عمومي 
حقوق سربازان وظيفه بايد حداقل 60درصد و حداكثر 90درصد 
حداقل حقوق كاركنان نيروهاي مسلح باشد، گفت: هم اكنون با 
اين افزايش حقوقي كه اعمال شــد به طور ميانگين ۷2درصد از 
60درصد حداقل حقوق كاركنان نيروهاي مســلح به ســربازان 
پرداخت شده است. براي ســربازان متأهل و نخبه و نيز سربازان 
مناطق عملياتي و مرزي بين 90 تــا 100درصد اين امر محقق 
شده است و اين ســربازان معادل يا نزديك به 60درصد حداقل 
حقوق كاركنان نيروهاي مســلح را دريافت مي كنند. ستادكل 
نيروهاي مسلح پيگير اســت تا اين افزايش حقوق در سال هاي 

آتي نيز ادامه پيدا كند.

    بيمار هزينه اضافه نسخه الكترونيك را  پرداخت نمي كند
شهرام غفاري، مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي نيز در گفت وگو با همشهري درباره چرايي بيشتر بودن 
نرخ تعرفه برنامه نسخه الكترونيك سالمت در سال1400 نسبت به نسخه كاغذي گفت: »اين اختالف براي اين است كه همه 
پزشكان و درمانگران ترغيب شوند تا با توجه به قانون برنامه، الزام قوانين باالدستي و تحقق دولت الكترونيك، در فضاي 
نسخه الكترونيك سالمت فعاليت كنند و هر چه سريع تر بتوانيم پرونده الكترونيك بيماران را داشته باشيم.« وي با تأكيد 
بر اينكه تعهد سازمان تامين اجتماعي بر مبناي تعرفه دولتي است، افزود: »تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش 
دولتي در سال1400 كه با اجراي برنامه نسخه الكترونيك همراه باشد، به اندازه 30 تا 35درصد نسبت به تعرفه خدمات 
تشخيصي و درماني در سال1399 افزايش داشته كه اين افزايش طبق روال هرساله و متناسب با نرخ تورم است و بيماراني 
كه از خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي همراه با نسخه الكترونيك سالمت استفاده مي كنند، هزينه اي اضافه تر 
از افزايش ساالنه متناسب با نرخ تورم پرداخت نمي كنند. بلكه پزشكاني كه نسخه الكترونيك را اجرا نمي كنند، 20درصد 

از 35درصد افزايش تعرفه ساالنه شامل حال شان نمي شود.«
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   فروش رمزارز استخراج داخلي آزاد شد
هيأت عامل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد كه صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند 
در چارچوب ضوابط اين بانك، نسبت به انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات از طريق ارزهاي ديجيتال 
استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند. روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرده است كه هيأت عامل اين 
بانك با استناد به ماده11 قانون پولي و بانكي كشور، ضوابط ناظر بر چگونگي استفاده از رمزارزهاي حاصل 
از استخراج داخلي توسط واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
صرفاً به منظور انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات و با رعايت مجموعه مقررات ارزي به تصويب رسانده 
است. بر اين اساس، صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند در چارچوب ضوابط يادشده نسبت به انجام 

پرداخت هاي ارزي بابت واردات از طريق رمزهاي استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند.

بعد از گذشت حدود يك هفته از اختالل 
عمــدي و مشــهود شــبكه اجتماعي اينترنت

كالب هاوس در شبكه ارتباطي 2 اپراتور 
مسلط موبايل كشــور و اينترنت ثابت شركت مخابرات 
ايران، اكنون ماجرا با ابالغ مصوبه هيأت وزيران وارد فاز 
جديدي شده و حساسيت فضاي مجازي در هفته هاي 

باقي مانده به انتخابات هر روز بيشتر مي شود.
براســاس ايــن مصوبه كــه به پيشــنهاد مشــترك 
وزارتخانه هاي اطالعات، ارتباطات و فناوري اطالعات، 
امور اقتصادي و دارايي  و سازمان برنامه و بودجه كشور 
بــه اپراتورها ابالغ شــده و از امروز اجرايي مي شــود، 
جريمه هاي ســنگيني به صورت عمومــي و كلي براي 
اپراتورها براي هر نوع اختالل، محدوديت يا انسداد در 
نرم افزارها، وب سايت ها و اپليكيشن ها خارج از ترتيبات 

تعيين شده قانوني درنظر گرفته شده است.
براساس اين مصوبه كه رونوشــت آن هم به دفتر مقام 
معظم رهبري و رياست قوه قضاييه ارسال شده، سازمان 
تنظيم مقررات بايد جزئيات اختالل ايجاد شده را ظرف 
24 ساعت روي سايت خود منتشر كند. اين مسئله باعث 
مي شود كه هيچ نهاد و ســازماني نتواند اعمال نفود در 

شبكه ارتباطي كشور را به صورت محرمانه ادامه دهد.
در بنــد دوم اين مصوبــه تأكيد شــده درصورتي كه 
اپراتورها ظرف 24 ســاعت از زمان اعــالم رگوالتوري 
نسبت به رفع محدوديت، اختالل يا انسداد اقدام نكنند، 
سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف 
۵0 ميليارد تومان اپراتورهــاي متخلف را جريمه كند. 
در اين بند آمده است كه اپراتور متخلف موظف است با 
اعالم به سازمان مبالغ جريمه را به حساب خزانه داري 

كل كشور واريز كند.
از مدتي پيش كه اين اختالل گسترده به ويژه در شبكه 
ارتباطــي 2 اپراتور همراه اول و ايرانســل دسترســي 
كاربران به كالب هاوس را مختل كرد، وزارت ارتباطات 

در اين رابطه هشدار 
داد. همچنين ســازمان 

تنظيم مقــررات طي نامه اي 
ضرب االجلي 24 ساعته به اپراتورها 

براي رفع اختالل داد كــه با بي توجهي 
آنها روبه رو شد. وزارت ارتباطات به دنبال اين 

بي  توجهي اعالم كرد كه ادلــه ديجيتال اختالل را 
طي شكايتي رسمي به مرجع قضايي ارجاع داده است.

خط و نشان جدي 
2 اپراتور مسلط كشور مسير ارتباطي تقريبا 90 درصد 
كاربران كشــور به اينترنت پهن باند به حساب مي آيند 
و بــه همين خاطر هر نوع اختــالل و محدوديت ايجاد 
شده توســط آنها مي تواند ميليون ها كاربر را در كشور 
تحت تأثير قرار دهد. دولــت اين بار به صورت جدي در 
مصوبه  خود تالش كرده با كســاني كه وراي قانون در 
تالش براي مديريت فضاي مجازي كشــور هســتند، 
برخورد داشته باشــد. در بند سوم مصوبه هيأت دولت 
تأكيد شده درصورتي كه با وجود جريمه سنگين روزانه 
۵0 ميليارد تومــان اپراتورها پس از يــك هفته باز هم 
نسبت به رفع محدوديت، اختالل يا انسداد اقدام نكنند، 
رگوالتوري مجاز است با رعايت وظايف و اختيارات مقرر 
در اساسنامه و ديگر قوانين و مقررات مربوط، عالوه بر 
جريمه تعيين شده اين مصوبه، نســبت به تعليق )لغو 
موقت( يا كاهش مدت اعتبار پروانــه اپراتور حداكثر 

به مدت 2سال اقدام كند.

مديريت اينترنت كشور؟
اينترنت و فضاي مجازي طي سال هاي اخير هميشه 
در انتخابات ايران نقش مهــم و گاهي تعيين كننده را 
ايفا كرده است. در چند سال اخير فراتر از صدا و سيما 
اين اليوهاي اينســتاگرامي و كانال هاي تلگرام بودند 

كــه نقــش مهمــي را 
در ايــن زمينه بــا كاربران 
ميليوني خود بازي كردند. ستاد 
انتخاباتي حســن روحانــي به خوبي 
در انتخابات گذشــته از ظرفيت پلتفرم ها  اســتفاده 
كرد و مخاطبان خود را به جاي صدا و سيما، در پخش 
زنده اليو در اينســتاگرام پيدا كــرد. اكنون خيلي ها 
عقيده دارند كه كالب هاوس به عنوان پلتفرمي كامال 
تعاملي و بر پايــه گفت وگو مي  تواند نقشــي مهم در 
بحث هاي انتخاباتي داشته باشــد. اختالل گسترده 
در اپراتورهاي همراه اول و ايرانســل كــه به عقيده 
كارشناســان نوعي فيلترينگ به حســاب مي آيد، در 
حالي رخ داده كه به گفتــه مقام هاي وزارت ارتباطات 
از مسيرهاي قانوني صورت نگرفته است. مديران اين 
اپراتورها كه درآمدهاي كالني از كاربران خود دارند، 
هر نوع اختاللي را همچنــان رد مي كنند و مي گويند 
هيچ دســتوري از كارگروه تعيين مصاديق يا حكمي 
قضايي براي فيلترينگ كالب هاوس دريافت نكرده اند. 
در عمل اما كاربران امكان دسترسي به اين پلتفرم را 
ندارند. اين گمانه زني وجود دارد كه به خاطر بيشتر از 
۷۵ ميليون كاربر اينترنت پهن باند در اين 2 اپراتور آنها 
بتوانند سياست هاي خاص خود را درباره پلتفرم ها و 
اپليكيشن هاي ديگر اجرا كنند. به نظر مي رسد همين 
مسئله باعث شده تا در مصوبه دولت هر نوع اختالل، 
محدوديت و انســداد در فضاي مجــازي در روزهاي 

حساس آينده مورد دقت و تأكيد قرار بگيرد.

مصوبه هيأت وزيران براي مقابله با اختالل و انسداد فراقانوني 
در فضاي مجازي به اپراتورها ابالغ شده و اين هفته بايد 

منتظر انتشار عمومي جزئيات فني قطع دسترسي ميليون ها 
كاربر به كالب هاوس بود

سقوط با شيب تند رمزارزها 
 طرح پيشنهادي بايدن براي ماليات، بازار ارزهاي ديجيتال را به سرازيري كشانده

و ارزش رمزارزها را در روز گذشته به شدت كاهش داد نبرد مديريت اينترنت 
در آستانه انتخابات 

به سوي آينده

اولين توليد اكسيژن بشر در سياره اي ديگر
ســخنان اخيــر جــو بايدن، 

رئيس جمهــور آمريــكا، تأثير رمزارز
منفي بر بازار ارزهاي ديجيتال 
داشــته و ارزش بيت كويــن بــا ســقوطي 
خيره كننده به زير ۵0هزار دالر رسيد. به گزارش 
بلومبرگ، به دنبال انتشار خبري در اين خصوص 
كه رئيس جمهور آمريــكا مي خواهد نرخ هاي 
مالياتي ثروتمنــدان به ويژه ماليات بر ســود 
سرمايه گذاري در بازار بورس آمريكا را افزايش 
دهد، شاخص هاي اصلي وال استريت به شدت 
دچار افت شد. انتشار خبري درخصوص طرح 
پيشنهادي كاخ سفيد كه مي تواند باعث شود 
نرخ ماليات سود ناشي از سرمايه گذاري در بازار 
بورس از 20درصد به 39درصد برسد با واكنش 
عجيب بازار و كاهش يك درصدي شاخص هاي 
اصلي وال اســتريت روبه رو شد كه شديدترين 
افت در بيش از يك ماه گذشته به حساب مي آيد. 
اين موضوع درحالي باعث افت شــديد ارزش 
ارزهاي ديجيتال شده كه بسياري بر اين باور 
هســتند كه جمهوريخواهان كنگره با چنين 
موضوعي مخالفت خواهند كــرد اما اكثريت 
كنگره در اختيار دمكرات هاســت. خبرگزاري 
رويترز هم در اين باره نوشت كه اين سقوط پس 
از آن رخ داد كه بايدن روز پنجشنبه از مجموعه 
پيشــنهادي تغييرات در قانون ماليات اياالت 
متحده رونمايي كــرد؛ ازجمله برنامه اي براي 
افزايش تقريبا دوبرابري ماليات بر سود سرمايه 
براي افرادي كه بيش از يك ميليون دالر درآمد 

دارند.

تحليل بازار
درحالي كه رسانه هاي اجتماعي با پست هايي 
در مورد اين طرح، موضــوع صدمه به ارزهاي 
ديجيتال را پيش كشيده بودند و سرمايه گذاران 

شــخصي از ضرر و زيان شــكايت داشــتند، 
معامله گران و تحليلگــران گفتند كه احتماال 
اين كاهش با توجه به پذيرش ارزهاي ديجيتال 
توسط ســرمايه گذاران سازماني به عنوان يك 
كالس دارايــي قانوني، موقتي اســت. اتريوم 
بيش از 10درصد سقوط كرد؛ آن هم يك روز 
پس از صعود فوق العاده اي كه داشت و به ركورد 
2هزارو64۵دالر و 9۷سنت رسيد. طبق گفته 
»كلوين وونگ« در مؤسسه بازارها CMC در 
سنگاپور، اگر اتر موفق شــود خود را باالتر از 
19۵۵دالر در پايان هفته )يكشنبه( نگه دارد، 
بنابراين روند صعودي اش بايد دست نخورده 
باقي بمانــد. كريس وســتون، رئيس تحقيق 
در شــركت بازارهاي پپر استون، يك كارگزار 
ارزي در ملبورن، با اشاره به طرح ماليات گفت: 
»اين چيزي است كه اكنون همه در مورد آن 
صحبت مي كنند. من فكر مي كنم شما ممكن 
است مقداري فروش فني داشته باشيد. اتريوم 
عملكرد بهتري نســبت به بيت كوين داشته 
است.« از سوي ديگر اســمات مينرد، رئيس 
بخش اطالعات شــركت گوگنهايــم پارتنرز 
گفت كه قيمت بيت كوين تا مرز 20هزار دالر 
ســقوط خواهد كرد و شــايد در ادامه شاهد 
رســيدن ارزش آن به 600هزار دالر در چند 

سال آينده باشيم.

 مريخ نـــورد اســــتقامت
بــه   )Perseverance (
موفقيتی ديگر دست يافت كه 
ممكن است راهي براي اكتشافات آينده فضانوردان در سياره سرخ و 
حتي زندگي بشر در اين سياره هميشه مرموز باشد. به گزارش اسپيس، 
 )MOXIE(اين مريخ نورد براي نخســتين بار از ابزاري به نام موكسي
براي تبديل اتمسفر رقيق و آكنده از دي اكسيدكربن مريخ به اكسيژن 
اســتفاده كرده است. اين فناوري باعث مي شــود كه هم فضانوردان 
بتوانند در مريخ نفس بكشند و هم به موشك هاي آنها براي بازگشت به 
زمين كمك مي كند. در واقع براي نخستين بار بشر توانسته اكسيژن 
مورد نياز براي تنفس خود را به جاي حمل كردن از زمين در سياره اي 
ديگر توليد كند. اين نقطه عطف باعث مي شــود كه فضانوردان براي 
اســتفاده از اكســيژن، نيازي به انتقال آن از زمين به مريخ نداشته 
باشند. جيم روتر، معاون مدير اداره فناوري فضايي ناسا مي گويد: »اين 
نخستين قدم حياتي در تبديل دي اكسيدكربن به اكسيژن در مريخ 
است. موكسي براي موفقيت كامل نياز به  كار بيشتري دارد، اما نتايج 
به دست آمده، اميدواركننده اســت. زيرا ما را به سمت هدف خود كه 

زيست انسان در مريخ است، نزديك مي كند.«

دستگاهي به اندازه تستر
موكســي كه به اندازه يك دستگاه تستر اســت، از دي اكسيدكربن، 
اكسيژن توليد مي كند و مونواكســيدكربن را به عنوان ماده زائد دفع 
مي كند. فرايند تبديل در دماي حدود 800درجه سانتي گراد اتفاق 
مي افتد. بنابراين موكسي بايد از مواد مقاوم در برابر گرما ساخته شده 
باشد. به همين خاطر، داراي يك پوشش نازك طاليي است تا گرماي 
بالقوه آســيب زا را به بيرون از بدنه مريخ نورد استقامت منتقل كند. 
موكسي به خودي خود نمي تواند اكسيژن كافي براي كاوش هاي آينده 
در مريخ توليد كند. به عنوان مثال، پرتاب 4فضانورد از ســطح مريخ 
احتماال به حدود ۷هزار كيلوگرم سوخت موشك و 2۵هزار كيلوگرم 
اكسيژن نياز دارد. با اين حال، مديران ناسا مي گويند كه نسل بعدي 
موكسي بسيار بزرگ تر خواهد بود تا زمينه ساز اكتشافات بزرگ باشد.

پس از پرواز موفقيت آميــز بالگرد نبوغ، موكســي دومين موفقيت 
مريخ نورد استقامت به شمار مي رود كه هر دو مورد، در رتبه اولين هاي 

بشر قرار مي گيرند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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 در شرايطي كه كشــور در پيك چهارم كرونا قرار 
دارد و ميزان ابتال به باالترين ميــزان آن در 14 ماه 
گذشته رسيده،  خبر مي رسد كه اجراي طرح شهيد 
سليماني، متوقف شده  اســت؛ طرحي كه با هدف 
غربالگري گسترده و نظارت بر رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي   كليد خورد و حاال در اوج شيوع كرونا، 
اجرای آن با ابهام مواجه شــده است.  اين در حالي 
است كه گفته مي شود اجراي آن، در مديريت پيك 
سوم كرونا، يعني آذر سال گذشته مؤثر بوده است. 
شاهين محمدصادقی،  مسئول سابق سازمان بسيج 
جامعه پزشكي كشــور به عنوان يكي از پايه گذاران 
طرح شــهيد ســليماني اين خبر را به همشهري 
مي دهد و مي گويد: 3هفته پيش نامه اي به سازمان 
بسيج جامعه پزشكي فرستاده شده كه در آن توقف 
اجراي اين طرح اعالم شــد. همه اينها در شرايطي 
اســت كه قرار بود طرح شهيدســليماني، تا پايان 
اپيدمي كرونا همراه كادر درمان باشد و به مديريت 
شيوع كرونا كمك كند. حاال اما گفته مي شود پس 
از آن نامه، طرح تقريبا متوقف شده است. يك منبع 
آگاه در كميته كشوري كرونا در گفت وگو با همشهري 
از  ارسال نامه اوليه به دانشــگاه های علوم پزشكی 
استان ها از سوی معاونت بهداشتی وزارتخانه  براي 
پايان طرح خبر می دهد و مي گويد كه وزير بهداشت 
براي تداوم و اجراي اين طرح، همچنان تالش هايي 
مي كند و نامه نگاري هايي هــم در اين زمينه انجام 
داده است. پيش از اين اواسط فروردين امسال، سعيد 
نمكي، وزير بهداشت از اجرايي نشدن طرح به دليل 
انجام سفرها و جمعيت سيال، خبر داده و گفته بود 
كه با توجه به گستردگي شيوع ويروس جهش يافته، 
بايد در مورد شــيوه اجراي مرحله جديد آن پس از 
ساكن شدن جمعيت ســيال، برنامه ريزي شود. اما 

به طور رسمي خبري از پايان اجراي آن نداده بود. 

طرح شهید سلیماني چه بود؟
طرح شهيد سليماني، آبان سال گذشته يعني در اوج 
پيك سوم كرونا، كليد خورد كه قرار بود زنجيره انتقال 
ويروس را قطع كند و هدف از اجراي آن، بيماريابي 
و محدودسازي افراد مبتال به كرونا بود. همان موقع 
گفته شد اين طرح، 3فاز دارد؛ فاز اول مراقبت است 
كه از سوي تيم هاي  15نفره از پزشكان و پرستاران 
تشكيل مي شــود. اين افراد به درِ خانه ها مي روند و 
بسته هاي بهداشــتي و مراقبتي توزيع   و بيماران 
را شناســايي مي كنند. فاز دوم، حمايتي است كه 
براي جلوگيري از تردد بيماران كرونايي، بسته هاي 
معيشتي و بهداشتي در اختيارشان قرار مي  گيرد و 
پايگاه هاي نواحي مقاومت بسيج به صورت محله محور 
پذيرفته بودند كه اگر خانواده اي براي خريد، نياز به 
كمك دارد، براي حمايت از آنها وارد عمل شوند. فاز 
سوم هم نظارت اســت كه در اين مرحله تيم  هاي 
بســيجي در نواحي مقاومت بسيج رصد مي  كنند 
آيا اقداماتي كه بايد در حوزه پيشگيري از بيماري 
كرونا انجام شود، به خوبي صورت مي گيرد يا خير. 
براساس اعالم اعضاي كميته كشوري پيشگيري از 
كرونا و ستاد ملي كرونا، اجراي اين طرح از آذر سال 
گذشته، به كندشــدن روند شيوع بيماري كمك و 
غربالگري هاي صورت گرفته به صورت محله محور 
زنجيره شــيوع را مختل كرده اســت. حاال اما در 
شــرايطي كه در پيك چهارم كرونا به سر مي بريم 
و براســاس اعالم وزارت بهداشت، ميانگين رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در كشور به 58درصد رسيده، 
ناقالن خاموش و مبتاليان، ويروس را از نقطه  اي به 
نقطه ديگر انتقال مي دهند. درحالي كه سطح مورد 

انتظار رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي براي مهار 
بيماري و خروج از موج چهــارم حداقل 90درصد 
اعالم شده، اما در استان هايي كه صدرنشين رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي اعالم شــده اند، اين عدد 
66 تا 76درصد است؛  مثل  زنجان، تهران، سمنان 
و يزد. در اين ميان اســتان هاي ايالم و سيستان و 
بلوچستان كمترين آمار رعايت پروتكل ها را دارند؛ 
يعني 28 تــا 32درصد.نظارت و اجبــاري بر  روند 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و غربالگري ها وجود 
ندارد، همين مسئله سبب شده تا ناقالن خاموش، 
همچنان بيماري را با شعله باال در مناطق مختلف 
روشن نگه دارند تا وضعيت 301 شهر قرمز، 95 شهر 
نارنجي، 45 شــهر زرد و 7 شهر آبي بماند. در هفته 
گذشته آمار فوتي هاي كرونا به عدد 453نفر رسيد 
كه فاصله زيادي با ركورد فوتي هاي روزانه در 26آبان 

سال گذشته يعني 486نفر در يك شبانه روز ندارد.
در اين وضعيت، طرح بيماريابي فعال شهيد سليماني 
هم متوقف شــده است. شــاهين محمدصادقي، 
مسئول سابق سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور 
كه چند روز پيــش به دليل حضــور در انتخابات 
رياســت جمهوري از سمت خود اســتعفا داده، به 
همشهري مي گويد: »اين طرح برآمده از يك منطق 
قوي علمي بود كه توسط جمعي از جامعه پزشكي، 
استادان دانشــگاه ها، متخصصان اپيدميولوژي و 
مجريان طرح هاي قبلي كنترل بيماري هاي واگير 
ازجمله فلج اطفال در مهر 99 آماده و در آبان همان 
سال پس از مذاكره و تأييد وزير بهداشت با همكاري 
وزارت بهداشت و سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور 
آغاز شد.« به گفته او، با اجراي طرح، در يك ماه  و نيم 
آمار مرگ ومير از نزديك 500نفر به 57نفر در روز 
رسيد و بيمارستان هايي كه از بيماران كرونايي سرريز 

شده بودند، به حداقل تعداد بســتري ها رسيدند. 
محمدصادقي، می گويد: »اين طرح با مشاركت مردم 
اجرا  شد. در مرحله اول بيماريابي صورت مي گرفت و 
فرد آلوده به ويروس يا مبتال از سوي مراكز بهداشتي 
و نيروهاي بسيج كشور شناسايي مي شد. پس از آن 
هم نظارت بر رعايت قرنطينه هاي خانگي از سوي 
بيماراني كه وضعيت حاد نداشتند، اعمال مي شد. در 
اين ميان مشكالتي ازجمله تامين معيشت مشكالتي 
براي برخي  خانواده ها به وجود مي آورد كه بسته هاي 
غذايي از سوي پايگاه هاي مقاومت بسيج با حضور 
خيرين تأمين و به آنها اهدا مي شد. به گفته او، اين 
طرح نه نيازي به آي سي يو داشت و نه سي  تي اسكن. 
نه دالر مي خواست و نه تجهيزات گران قيمت: »آن 
زمان كه اين طرح اجرا مي شد، ويروس جهش يافته 
وارد كشور نشده بود و بسياري از مبتاليان با گذراندن 
قرنطينه در خانه، دوران بيماري را طي مي كردند. 
البته در مقطعی  همكاري وزارتخانه با ما كم شد و 
ما هم كمتر وارد اين حوزه شــديم. با بحراني شدن 
وضعيت شيوع در خوزســتان، بار ديگر با همكاري 
وزارت بهداشــت اجراي طرح را در اين استان آغاز 
كرديم و 13شــهر قرمز با كروناي انگليسي تحت 
كنترل درآمد. اما بعد از تعطيالت نوروز باخبر شديم 
نامه ای ارسال و توقف طرح اعالم شده است.« مسئول 
سابق سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور مي گويد: 
»اقدام خوبي كه آغاز شــده بــود اكنون به طرحي 
بي جان و كم رمق در استان ها بدل شده است. ما در 
مرحله اول با دولت و وزارت بهداشت توافق كرديم 
1250ميليارد تومان در اختيار طرح بگذارند. از اين 
مبلغ 150ميليارد تومان تخصيص پيدا كرد و بيش از 
هزار ميليارد تومان پرداخت نشد. با همه اينها حاضر 
بوديم كه همچنان طرح را با كمك خيرين اجرايي 

كنيم اما با اعالم پايان اجراي طرح، ديگر شرايطي 
براي كار كــردن فراهم نبود.« اين مســئول درباره 
داليل مخالفت با اجراي طرح هم توضيح مي دهد: 
»ما با هدف كمك به وزارت بهداشــت وارد ميدان 
شديم. در اين باره بايد دســتگاه ها و سازمان های 
مسئول  پاسخگوي چنين تصميماتي باشند كه چرا 
در بحران كرونا ما از اجراي اين طرح كنار رفتيم؟« او 
مي  گويد تالش هايي براي احياي دوباره اين طرح در 
حال انجام است، وزارت بهداشت وعده داده بود كه 
طرح جديدي نوشته و ابالغ شود اما تا امروز خبري 

نشده است.  
تاكنون هيچ مقام مسئولی در ستاد مقابله با كرونا، 
وزارت بهداشت يا دولت درباره لغو اجرای طرح شهيد 
سليمانی خبر رسمی اعالم نكرده است. همچنين 
مشخص نيست اگر اين طرح لغو شده دليل مخالفت 

با اجرا آن چه بوده است؟

کندي اجراي طرح با جمعیت بي ثبات 
خبرهايي كه از استان ها به گوش مي رسد هم ماجراي 
توقف و كندي اجراي اين طرح را تأييد مي كند. كاظم 
فرهمند، قائم مقام مركز بهداشت خراسان رضوي و 
ناظر ارشد اجراي طرح شهيد سليماني در دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان رضوي به همشهري مي  گويد: 
»براساس صحبت هاي وزير بهداشت در تعطيالت 
نوروز ثبات و سكون جمعيت وجود نداشت و نيازمند 
تقويت طرح بوديم تا اجراي آن توسعه يابد.« به گفته 
او، شــيوع ويروس جهش يافته اجراي اين طرح را 
با مشــكل مواجه كرد. در اين طرح هدف رهگيري 
تماس هاي بيماران بود و چنانچه فردي مبتال بود، 
اطرافيان او رصد مي شدند و به شكل خوشه اي مورد 

تست قرار مي گرفتند.

 طرح شــهيد ســليماني بــا هــدف بيماريابــي و محدودســازي افــراد مبتال 
به كرونا و پيشــگيري از ابتال كليد خورد اما در كمتر از 6 ماه به بن بســت رســيد

مسئول سابق سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور از نامه به اين سازمان و درخواست پايان اجراي طرح شهيد سليماني خبر داد

 حاشیه های توقف  طرح 
مریم سرخوش  »بیمـــار یابی فعــــال «

خبرنگار

از ابتداي شــيوع كرونا تاكنون، كشور 
4پيك كرونا را تجربه كــرده و حاال در 
چهاردهمين ماه از ورود رســمي اين 
ويروس به ايران، چهارمين پيك آن رقم 
خورده است. نخستين پيك، فروردين 
سال 99اتفاق افتاد؛ زماني كه 5هزارو 
794نفر جانشان را در اثر اين بيماري 
از دســت دادند و 493هزار و 122نفر 
هم مبتال شــدند. فروردين سال 99، 
دومين ماه شيوع كرونا در كشور بود و 
وضعيت پيش آمده از نظر شيوع كرونا، 
تحت تأثير شرايط اسفند سال 98بود كه 
به طور ديرهنگام با اعمال محدوديت ها 
مواجه شد. با تعطيلي بسياري از مشاغل 
و توقف فعاليت مراكز آموزشي، شيوع 
كرونا در ارديبهشت، روند نزولي گرفت و 
درنهايت از اواسط ارديبهشت، بازگشايي  
اصناف و مراكز آموزشي به تدريج اتفاق 
افتاد. همين موضوع در كنار تعطيالت 
خرداد، ســبب شــد تا در مرداد پيك 
جديدي از بيماري اتفاق بيفتد. در اين 
پيك، 5هزار و 742نفر جانشــان را از 
دســت دادند و 73هزار و 625نفر هم 
مبتال شدند.  پيك ســوم كرونا، آذر ماه 
گريبان كشور را گرفت. در آن يك ماه، 
9هزار و 729نفر جانشــان را از دست 

دادند و 330هزار و 7نفر هم مبتال شدند. 
از ابتداي پاييز، آمار فوتي ها و ابتال روند 
صعودي به خود گرفته بود كه درنهايت 
در آذر ماه به اوج خود رســيد. فوتي ها 
و مبتاليان كرونــا در آن دوره، به دليل 
سفرهاي مرداد و شهريور و همچنين 
فعاليت گسترده مشــاغل به باالترين 
ميزان خود رســيده بود. از ابتداي آذر 
اما با اعمال محدوديت هاي سختگيرانه 
و ممنوعيت تردد شــبانه، روند شيوع 
و در ماه هاي بعد يعني زمســتان 99، 
آمار شيوع كنترل شــد. پيك چهارم 
اما در پي عادي ســازي ها در اسفند و 
آغاز خريد عيد و رفت وآمدهاي قبل از 
تعطيالت، از اواخر فروردين ماه آغاز شد. 
در 31روز فرورديــن، 5هزار و 794نفر 
فوت كردند و 493هزار و 122نفر مبتال 
شدند كه تعداد مبتاليان باالترين ميزان 
در 13 ماه گذشته بود. ادامه پيك چهارم 
در ارديبهشت در جريان است و آمارها 
حكايت از روند صعودي تعداد فوتي ها 
در روزهاي آينده دارد.  در اين ميان اما 
تجربه آذر سال گذشته  نشان مي دهد 
محدوديت هاي سختگيرانه در كنترل 
شيوع كرونا مؤثر بود و توانست شيوع 

ويروس را كنترل كند.

 نگاهي به وضعيت 4پيك كرونا 
در 14 ماه گذشته

هر
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اگراستقاللامشبپيروزنشود،همازصدرنشينيبازميماندهمرتبهدومشبهخطرميافتد

    كورس مهيج     بازگشت به صدر با 10نفر    پايان يك رؤيا با چند جمله انگليسي
جالل و احسان كيانوش رستمي قهرمان آسيا شد، اما بعيد است به سهميه 

المپيك برسد مگر اينكه در مسابقات كلمبيا، 22كيلوگرم بيشتر 
از ركوردش در تاشكند وزنه بزند

سپاهان يك اخراجي داد اما برد و به صدر رسيد
 فكري هم به روزهاي خوبش در مسجدسليمان 

2كاپيتان باتجربه فوتبال ايران، در رقابت ادامه داد
شانه به شانه براي باال بردن جام

00:45 الدوحیلاستقالل

الدوحيل  در زمين،  االهلي  در كمين

1414



14
2 3 0 2 3 6 0 شنبه  4 ارديبهشت1400       شـماره  28203

باشگاه پرسپوليس به شدت به سازمان ليگ فشار مي آورد كه 
برنامه داربي برگشت را براي بعد از برگزاري مسابقه معوقه 
استقالل و صنعت نفت آبادان بچيند. اين بازي به دليل حضور 
آبي پوشان در ليگ قهرمانان آسيا و هراس از سفر به آبادان 
در شرايط كرونايي به تعويق افتاد. حاال هم پرسپوليسي ها 
مي گويند تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند تا پيش از انجام 
آن بازي به مصاف اســتقالل بروند. تاريخ مقرر براي داربي 
تهران، روز چهارشنبه 22ارديبهشت است و چون استقالل 
در دور رفت درخواست مشــابهي داده بود، پرسپوليس هم 
االن قصد دارد از همين امتياز استفاده كند. با اين همه به نظر 
مي رسد نيت اصلي پرسپوليســي ها تالفي رفتار استقالل 
نيست، بلكه آنها در تالش براي فرار از تونل وحشت هستند. 
پرسپوليس بعد از پايان مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا و 
بازگشت به ايران به ترتيب بايد به مصاف ذوب آهن، سپاهان 
و استقالل برود. البته تاريخ بازي اين تيم با ذوب آهن هنوز 
معلوم نيست و شــايد به تعويق بيفتد، اما نبرد با سپاهان آن 
هم 5روز پيش از داربي حســابي براي پرسپوليس سنگين 
است. در نتيجه به نظر مي رسد سرخ ها دنبال اين هستند كه 
به بهانه برگزاري بازي نفت و استقالل، بين ديدار با سپاهان و 
داربي تهران وقفه بيندازند. اين مسئله هم از جهت خستگي و 
هم از حيث محروميت احتمالي بازيكنان براي پرسپوليس 

اهميت دارد.

هدف پرسپوليس
 فرار از تونل وحشت

 پشت پرده اصرار شديد سرخ ها در مورد داربي

كورس مهيج جالل و احسان
2كاپيتان باتجربه فوتبال ايران، در رقابت شانه به شانه براي باال بردن جام

از اول هم معلوم بود بزرگ ترين انتقال زمســتاني 
ليگ بيستم يعني بازگشــت احسان حاج صفي به 
سپاهان، روي معادالت قهرماني اثر خواهد گذاشت. 
سپاهان در نيم فصل اول هم تيم خوبي بود، اما 
بازگشت احسان به طور توامان وزن فني 
و تجربي تيم را باال برد. او فوتباليســت 
بسيار خوبي است كه در ميانه ميدان 
مي تواند براي تيمش گره گشايي كند. 
گاهي پاس هاي كليدي يا ارسال هاي 
حاج صفي به كار مي آيد و گاهي هم 
مثل بازي با نساجي، ضربات از راه 
دور او همه  چيز را تغيير مي دهد. 
حاج صفي در قائمشــهر تك گل 
نساجي را روي يك شوت فني، 
محكم و استثنايي به ثمر رساند. 
اينكه مي گوييم » اســتثنايي« 
به خاطر كمياب بــودن اين گل ها در كل 
فوتبال ايران اســت، وگرنه احسان قبال 
هم از اين ضربات زده اســت. او در لباس 
تراكتور با شوتي به همين زيبايي دروازه 
خود سپاهان را باز كرد و البته قبال هم در 
سپاهان چنين گلي به پرسپوليس زده بود.

به نظــر مي رســد امســال ايــن خود 
كاپيتان هاي پرسپوليس و سپاهان هستند 

كه دوئل اصلي را بر سر بلند كردن جام آغاز كرده اند. 
با احترام به تيم خوب اســتقالل كه قطعا همچنان 
ضلع سوم مثلث مدعيان به شمار مي رود، حاج صفي 
در سپاهان و جالل حسيني در پرسپوليس شخصا 

دســت به كار شــده اند تا قهرمانــي را براي 
تيم شــان به ارمغان بياورند. احسان بعد از 
بازگشت به سپاهان 2پاس گل ارسال كرده 
بود و در قائمشهر هم با شوت استثنايي اش 
3امتياز را به حســاب تيم اصفهاني واريز 
كرد. در مورد جالل حسيني هم هرچه 
گفته شــود تكــراري اســت. او غير از 
درخشش در ليگ قهرمانان آسيا، 4گل 
هم در ليگ بيستم به ثمر رسانده كه از 
اين تعداد 3گل، 3امتيازي بوده اند! با 
حذف اين گل ها شرايط پرسپوليس در 
جدول رده بندي بسيار دشوار مي شد. 

جالل با 8عنوان قهرماني در تاريخ ليگ 
برتر ركورددار است. او در 4فصل گذشته به طور 
ســريالي جام را باالي ســر برده، اما حاال يك 
رقيب پرانگيزه و مؤثر كنار خــودش مي بيند. 
مطمئن باشــيد كورس مهيج جالل و احسان 
ادامه خواهد داشت و البته بسيار دشوار است كه 
حدس بزنيم در پايــان فصل، لبخند آخر را كدام 

كاپيتان خواهد زد.

نكته بازي

آماربازي

واقعا پول پيراهن دادي؟

رسانه ملي دنبال فالوئر

به زمان چاپ مصاحبه توجه كنيد

فلورنتينو پرز كه كمتر اهل مصاحبه 
و اظهارنظر است، سر اين ماجراي 
راه اندازي سوپرليگ اروپا به اندازه 
همه عمرش حــرف زد. اين پروژه 
البته اصــال پايان خوشــي براي او 
نداشت و نهايتا موفق نشــد ايده اش را 
اجرايي كند. با اين حال شنيدن برخي مطالب از زبان رئيس 
رئال مادريد هم در نوع خودش جالب بود. به عنوان مثال پرز 
گفته: »من هرگز به دنبال كسب منفعت براي خودم نيستم. در 
اين سال ها حتي اگر يك پيراهن تيم را براي خودم برداشتم، 
پولش را داده ام.« آقا راســت مي گويي؟ يعني واقعا اينطوري 
بوده؟ خب چرا با خودتان اين معامله را مي كنيد؟ چرا اينقدر 
ســخت مي گيريد؟ بابا اين دنيا ارزش ندارد كه. ما در فوتبال 
ايران مديــري مي شناســيم كت وشــلوار و جورابش را هم 

به حساب باشگاه خريد. چه ژست هايي داريد شما اروپايي ها!

يكي از روي اعصاب ترين پديده هاي 
ايــن روزهــا، تبليغــات مفصل 
گزارشــگران فوتبال براي صفحه 
رسمي شبكه3 در فضاي مجازي 
است. قشنگ رسانه موسوم به ملي 
را تبديــل كرده اند به يك پيج ســخيف 
اينستاگرامي كه چپ و راست آگهي جذب فالوئر مي گذارد. 
آنقدر كه اسم صفحه شبكه3 را مي شنويم، نامي از بازيكنان 
2تيم به ميان نمي آيد. بين 2 نيمه بازي استقالل و الدوحيل 
درحالي كه فقط 2دقيقه زمان براي مرور آن همه اتفاق زيبا 
وجود داشت، محمدرضا احمدي با ذكر نام، كامنت مخاطبان 
همان صفحه را مي خواند؛ شايد مردم ترغيب بشوند و فالو كنند. 
اين وضعيت رقت بار صداوسيماي ماست كه كلي هم بودجه 
دارد و تازه پاي بحث هاي كارشناسي كه وسط مي آيد، باال تا 
پايين شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را زير سؤال مي برد.

آقا االن كه مسابقات ليگ قهرمانان 
به فشرده ترين شــكل در جريان 
است، دوستان عزيز پيشكسوت 
و كارشناس هم خيلي بايد مراقب 
اظهارنظرهاي شان باشند. يعني اگر 
شما با يك رسانه صحبت كرديد، حتما 
بايد پيگيري كنيد كه مصاحبه تان در اسرع وقت منتشر شود، 
چون ممكن است بازي بعدي به سرعت از راه برسد و حرف شما 
را نابود كند. مثال بنده خدا اصغر حاجيلو بعد از بازي با الشرطه به 
يك روزنامه گفته: »استقالل در دفاع و حمله انسجام بيشتري 
نسبت به پرسپوليس دارد.« بعد آنها اين مصاحبه را بعد از بازي 
با الدوحيل كار كرده اند و از قضا كنار تيتر شكســت چهار گله 
آبي ها قرار گرفته! طبيعتا بعد از چنين نمايشي، جناب حاجيلو 
ديگر از »انســجام دفاعي« حرف نمي زد. در نتيجه االن زمان 

انتشار مصاحبه حتي از محتواي آن مهم تر است!

خلعتبري در بازي با نساجي از ظاهر جديدش رونمايي 
كرد. او در 37 سالگي با ريش هاي رنگ شده و ظاهري 
شبيه به ليونل مسي به ميدان رفت تا در بازگشت زردپوشان 

اصفهاني به صدر جدول سهيم شود.

درحالي كه فراز كمالوند كماكان دست راست مجيدي در 
عربســتان به حســاب مي آيد و حتي به جاي او در 
كنفرانس مطبوعاتي حاضر شده، در تهران خبر توافق او با سايپا 

جدي و جدي تر دنبال مي شود.

عكس خبر

متريكا

دور برگشــت از مرحلــه گروهي ليگ 

قهرمانان آسيا ديشب در حالي آغاز شد 09
كــه تيم هــاي ايراني بخش زيــادي از 
ركوردهاي دور رفت را از آن خود كردند 
و حضور پررنگــي در جمع برترين ها داشــتند. در پايــان دور رفت 
پرسپوليس بيشترين امتياز و استقالل بيشترين گل زده را داشتند و 
از لحاظ گل خورده نيز فوالد و پرسپوليس دومين آمار برتر را داشتند. 
پرســپوليس تنها تيم 9امتيازي غرب آســيا در پايــان 3بازي بود. 
استقالل با 11گل زده بيش از هر تيم ديگري دروازه رقبا را باز كرد و 
با دومين خط حمله برتر )الهالل و الدوحيل( 4گل اختالف داشت. 2 
تيم عراقي يعني الشرطه و نيروي هوايي تنها تيم هايي بودند كه هيچ 
گلي نزدند. شــارجه امارات هم با تنها يك گل خورده بهترين خط 

دفاعي را داشت.

4تيم ايراني در پايان دور رفت به 24امتياز 

رســيدند تا ايران باالتر از تمام كشورها 24
عنوان موفق ترين كشــور غرب آسيا را 
به دست بياورد. عربســتان با 16 و قطر و 
امارات با 12امتياز پشت سر ايران قرار گرفتند. البته ايران تنها كشوري 
اســت كه 4تيم در اين رقابت ها دارد و بازي هاي بيشتري نسبت به 
رقبايش داشته است. اما با لحاظ كردن اين موضوع هم باز ايران برتر از 
سايرين عمل كرده است. ايراني ها با 12بازي به امتياز24 رسيدند و به 
اين ترتيب معدل امتيازگيــري آنها 2امتياز از هر بازي بوده اســت. 
عربستان با 3تيم به امتياز16 رسيد و ميانگين 1/78امتياز در هر بازي 
را به جا گذاشت. قطر، امارات و تاجيكســتان از هر بازي 1/33امتياز 

گرفتند و ازبكستان به ميانگين يك امتياز از هر بازي رسيد.

اما استقالل و پرسپوليس در چند فاكتور 

فني هم جزو بهترين تيم هاي غرب آسيا 31
بودند. استقالل عالوه بر اينكه بيشتر از هر 
تيم ديگري گل زده، باالترين نرخ تبديل 
شوت به گل )31درصد( را بين همه تيم ها دارد. فوتبال مالكانه مجيدي 
باعث شده در تعداد و دقت پاس هم اســتقالل جزو 3تيم برتر ليگ 
قهرمانان باشــد. ميانگين پاس آبي ها 536پاس در هر بازي است كه 
دومين ركورد برتر در جمع 40تيم است. در دقت پاس هم استقالل با 
86درصد رتبه ســوم را دارد. همچنين فقط 2 تيم بيشتر از استقالل 
شوت در چارچوب زده اند كه يكي از آنها پرسپوليس است. ميانگين 
شوت در چارچوب استقالل 6شوت در هر بازي و ميانگين پرسپوليس 

8.3شوت بوده و در اين آيتم پرسپوليس تيم اول مسابقات است.

 بازگشت به صدر
 با 10نفر

سپاهان يك اخراجي داد اما برد و به صدر رسيد
 فكري هم به روزهاي خوبش در مسجدسليمان ادامه داد

ليگ برتر ايران در روزهاي پنجشنبه و جمعه با انجام 4بازي پيگيري شد. در غياب 4نماينده آسيايي، 
مهم ترين بازي هفته را سپاهان در قائمشهر برگزار كرد و با برتري يك بر صفر مقابل نساجي به صدر 
جدول برگشت. بازي روي چمن مصنوعي ورزشگاه شهيدوطني به يكي از سخت ترين بازي هاي 
فصل براي شــاگردان نويدكيا بدل شــد. به خصوص كه آنها در آخرين دقيقه نيمه اول با اخراج 
نژادمهدي 10نفره شدند و در نيمه دوم براي حفاظت از تك گل احسان حاج صفي به زحمت زيادي 
افتادند. مدافع مياني سپاهان با اين كارت قرمز بازي با پرسپوليس را از دست داد. احسان حاج صفي 
هم با دريافت يك كارت زرد 4كارته شد اما گفته مي شود چون 3كارت قبلي را در تراكتور گرفته از 
بازي با پرسپوليس محروم نمي شود. نساجي در اين بازي 17شوت به دروازه سپاهان زد كه 5شوت 
اين تيم داخل چارچوب بود. هيچ تيم ديگري در اين فصل به اين اندازه دروازه سپاهان را تهديد 
نكرده بود اما درنهايت دروازه سپاهان بسته ماند تا اين تيم به چهارمين كلين شيت متوالي اش در 

ليگ برسد. تيم نويدكيا كه در نيم فصل اول گل هاي زيادي دريافت مي كرد در نيم فصل دوم فقط 
يك بار گل خورده و در 405دقيقه اخير گلي دريافت نكرده است. البته سجاد شهباززاده هم براي 
سومين بازي متوالي موفق به گلزني نشد تا در آستانه بازي با پرسپوليس رسما وارد بحران گلزني 
شده باشد. در 2 بازي ديگر روز پنجشنبه، نفت مسجدسليمان با يك گل مس رفسنجان را برد و 
پيكان و آلومينيوم هم در اراك يك-يك مساوي شدند. در مسجدسليمان محمود فكري در دومين 
حضورش روي نيمكت نفت به يك پيروزي باارزش مقابل تيم سرسخت مس رسيد. فكري طي 
2بازي نفت مسجدسليمان را به يك تساوي مقابل سپاهان و يك برد مقابل مس رفسنجان رسانده 
است. تيم او طي 180دقيقه هيچ گلي نخورده و با اين 4امتياز خودش را تا حدود زيادي از خطر 
سقوط نجات داده است. نفت مسجدسليمان در بازي بعدي ميزبان ماشين سازي است و ممكن 

است با بردن اين تيم تا ميانه هاي جدول هم باال بيايد.

برنامه بازي ها

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۱7 ارديبهشت ۱۴۰۰

شنبه ۱8 ارديبهشت ۱۴۰۰

دوشنبه 27 ارديبهشت ۱۴۰۰

گل گهر سیرجان-پارس جنوبی جم

استقالل-ذوب آهن

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان
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326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10
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بارسلونا و مسي تيم يا بازيكني نيستند كه به 
تيم هاي كوچك رحم كنند و معموال در بازي 
با تيم هاي ضعيف تر گل هاي زيادي مي زنند. 
پيروزي 5بر2 مقابل ختافه اي كه همين هفته 
گذشته رئال مادريد را به سود بارسا متوقف 
كرده بود، گام بزرگي براي رسيدن به قهرماني 
الليگا در اين فصل بود. حاال آنها با يك بازي 
كمتر شانس بيشتري نسبت به رئال و اتلتيكو 
دارند، البته با يك بازي رودررو با اتلتيكو كه 
بايد آن را هم ببرند. اتلتيكو هم با 2 گل كوريا 
و كاراسكو موفق شد اوئسكا را ببرد و به صدر 
جدول تكيه بزند. گل دوم مادريدي ها آفسايد 
بود اما كمك داور ويدئويي هنگام ارسال پاس 
يورنته، پاي او را به جاي توپ مدنظر قرار داد 

كه عجيب بود.
جدا از گل به خودي چهــارم لنگله در اين 
فصل و تنش بين  مينگسا مدافع جوان تيم با 
رونالد كومان، شب خوبي براي كاتالونيايي ها 
بود. مســي يك بار ديگر از خودگذشــتگي 
نشــان داد و از هت تريك صرف نظر كرد تا 
پنالتي اي را كه گريزمــان گرفته بود، خود 
اين بازيكن به گل تبديل كند و مســي در 
اين بازي دو گله بماند. گريزمان قبال پنالتي 
خراب كرده و اين نشــان مي دهد فداكاري 

مسي چه باارزش بوده است. حاال 
از آخرين هت تريــك او 14ماه 

مي گذرد. ابرستاره آرژانتيني با 
پاس گلي كه در اين بازي 

داد، به ركورد 

268پاس گل در تمامــي رقابت ها با 
پيراهن بارسا رســيد؛ 134پاس در 
نوكمپ و 134 تا خارج از نوكمپ. 
مسي در 25۹بازي اكنون 2۷5گل 
در نيوكمپ گل زده اســت. او در 
ســال2021 بــراي كاتاالن هــا 

23بازي كرده و با ثبــت 8پاس گل، 
23گل به ثمر رسانده است. با اين دو گل 

25گله شد و باالتر از كريم بنزماي 21گله در 
صدر جدول گلزنان الليگا قرار گرفت. او حاال 
در 12فصل پياپي ركورد باالي 25گل زده 
در هر فصــل را ثبت كرده اســت. لئو با اين 
دو گل تعداد گل هايش را به رونالدو رساند. 
حاال هر دو 25گله هستند و در رقابت براي 
كفش طالي فوتبال اروپــا 10گل ناقابل از 

لواندوفسكي كم دارند.
در شهر بارسلون همه از تمديد دوساله قرارداد 
اين بازيكن حــرف مي زنند امــا خودش به 
پدرش گفته فعال تا پايان فصل مذاكره نكند 
تا تمركزش  به هم نخورد. بارسا پيشنهاد مالي 
كمتري نسبت به آخرين قراردادش ارائه كرده 
اما مي خواهد او را مادام العمر نگه دارد و بعد از 
بازنشستگي پستي در باشگاه برايش درنظر 
بگيرد. توافق با آگوئرو كه دوســت صميمي 
مسي است با دستمزد ساالنه ۷ميليون يورو 
هم يكي از نشــانه هاي ماندن مســي است. 
تنشي كه بين مينگسا و سرمربي تيم به وجود 
آمد هم مورد توجه رســانه ها و هواداران قرار 
گرفت. رســانه ها كه از هلندي به عنوان بچه 
لوس گريه كن ياد مي كنند، با اشاره به چند 
نكته منفــي او را مورد انتقاد قــرار دادند؛ او 
كسي بود كه به لوييس ســوارس گفت بايد 
بــرود، در پرونده جدايي مســي روبه روي او 
قرار گرفت، پيانيچ و ريكي پوچ را به نيمكت 
دوخت، در رســانه ها از گريزمان انتقاد 
كرد و در ال كالســيكو بــه او بازي 
نداد و از دي يونگ هم انتقاد كرد 
و حاال نوبت مينگســاي جوان 
بود كه كومان بر سرش فرياد 
بكشد و هنگام تعويض به او 
بي محلي كند. البته كومان 
بعد از بازي ضمن انتقاد 
از مدافعانش كه تمركز 
نداشــتند، گفت كه دليل 
تعويض اين بازيكن ناراحتي سرمربي 
نبود بلكه كادرفني مي خواســته به 

اومتيتي هم بازي بدهد.

  مسي فداكار
   ستاره آرژانتيني بارسا از وسوسه هت تريك گذشت

 تا گريزمان گل بزند

جنگ سهميه در سري آ

اينتر در مسابقه اين هفته ســري آ در زمين اسپتزيا 
يك-يك متوقف شد اما چه اهميتي دارد؟ با توجه به 
شكســت 2 بريك ميالن برابر ميهمان خود، ساسولو 
به نظر مي رســد در فاصله 6هفته به پايان رقابت هاي 
اين فصــل ليگ و فاصلــه 10 امتيازي بــا ميالن كه 
نزديك ترين تعقيب كننده اســت، از همين حاال بايد 
جام را بــراي بازيكنان آنتونيو كونته دانســت تا اين 
يوونتوسي كه خودش آغازگر قهرماني هاي پياپي يووه 
در دهه قبل بود، نوار اين قهرماني ها را پاره كند. اينتر 
براي تثبيت قهرماني تنها به يك توقف ديگر از سوي 
مدعيان و يك برد از جانــب خودش نياز دارد. تمديد 
يكســاله قرارداد زالتان ايبراهيموويچ هم نتوانست 
دردي از ميالن دوا كند. ميالن بين مدعيان صعود به 

ليگ قهرمانان از بقيه اوضاع وخيم تري دارد و بايد در 
ادامه فصل با اينتر، آتاالنتا و يووه بازي كند. يووه هم با 
2 تيم شهر ميالن روبه رو خواهد شد. وضعيت ناپولي 
از ديگران بهتر است. 4 تيم ميالن، آتاالنتا، يوونتوس 
و ناپولي كه تنها 3 امتياز بين شــان فاصله است براي 
كســب ســهميه ليگ قهرمانان فصل آينده مبارزه 
مي كنند. يوونتوس كه يك كريستيانو رونالدو ناراضي 
را در هفته هاي اخير در اختيار داشته، فردا در زمين 
فيورنتينا به ميدان مي رود. يك لغزش ديگر مي تواند 
اين تيم را حتي از كسب ســهميه هم محروم سازد. 
مدعيان سهميه بايد مديون آاس رم باشند كه باالخره 
با گارسيا زحمت كشــيد و ناپرهيزي كرد و توانست 
يك تيم مدعي را متوقف كند! آنها در مصاف با آتاالنتا 
به تساوي يك-يك رسيدند. اما ناپولي با برد پرگل 5 
بر2مقابل التزيوي قدرتمند براي يووه و 3 تيم ديگر 
خط و نشان كشيد. غيراز آتاالنتا كه فردا با بولونيا بازي 
دارد، 3 تيم ديگر بازي هاي ســختي در پيش دارند؛ 
يوونتوس در زميــن فيورنتينا، ناپولي در ورزشــگاه 

خانگي تورينو و ميالن هم ميهمان التزيو. فقط آتاالنتا 
اين هفته ميزبان است. بازي هاي پيش روي مدعيان 

سهميه تا پايان فصل به اين ترتيب است:
  ميالن: التزيو )خــارج از خانــه(، بنونتو )خانه(، 
يوونتوس )خــارج از خانه(، تورينو )خــارج از خانه(، 

كالياري )خانه(، آتاالنتا )خارج از خانه(
  آتاالنتا: بولونيا )خانه(، ساســولو )خارج از خانه(، 
پارما )خارج از خانه(، بنونتو )خانــه(، جنوا )خارج از 

خانه(، ميالن )خانه(
  يوونتوس: فيورنتينا )خارج از خانــه(، اودينزه 
)خارج از خانه(، ميالن )خانه(، ساسولو )خارج از خانه(، 

اينتر )خانه(، بولونيا )خارج از خانه(
  ناپولي: تورينو )خــارج از خانه(، كالياري )خانه(، 
اســپتزيا )خارج از خانه(، اودينزه )خانه(، فيورنتينا 

)خارج از خانه(، ورونا )خانه(
  التزيو: ميــالن )خانه(، جنوا )خانــه(، فيورنتينا 
)خارج از خانــه(، پارما )خانه(، رم )خــارج از خانه(، 

ساسولو )خارج از خانه(، تورينو )خانه-بازي معوقه(

شانس ناپولي از بقيه بيشتر است

خائن لو رفت
افشاي دستمزد نجومي رئيس يوفا و لو رفتن مالك 
منچسترسيتي به عنوان خائن به پروژه سوپرليگ

انگار كودتاي 12باشــگاه بزرگ اروپايي و البته شكست خوردن 
پروژه ســوپرليگ به سود رومينيگه شده اســت. رئيس باشگاه 
بايرن مونيخ كه البته جزو دعوت شدگان رسمي به اين تورنمنت 
نبود، توانست از دودستگي ايجاد شده براي خودش لباسي بدوزد 
و در اتحاديه باشگاه هاي اروپا و همچنين يوفا قدرت بگيرد. چفرين 
به عنوان رئيس يوفا كه به شدت اين روزها مورد انتقاد قرار گرفته، 
مي خواست رئال مادريد و بارسلونا را كه هنوز از طرح سوپرليگ 
خارج نشــده اند تنبيه كند و آنها را از رقابت هاي ليگ قهرمانان 
بيرون بيندازد امــا رومينيگه جبهه اي مقابل او تشــكيل داد و 
مانع اين كار شد. رئيس بايرن مونيخ كه از اين كار وجهه اي براي 
خودش نزد سوپرليگي ها ساخته، مي گويد: »من هميشه رابطه 
بسيار خوبي با فلورنتينو پرس داشته ام و با وجود تمام اين اتفاقات 
بياييم فراموش نكنيم كه او رئيس مشــهورترين باشگاه جهان 
است.« او با اين جمله دل رئيس رئال مادريد را هم به دست آورد. 
آينده يوفا در دستان رومينيگه است. شايد هم سوپرليگي ها هم 
جامانده ها غيراز منچسترسيتي و پاري سن ژرمن كه منافع شان 
در ابقاي چفرين است، آرزو كنند روزي در آينده نزديك رئيس 
بايرن مونيخ به عنوان رئيس يوفا برگزيده شود. در ادامه انتقادات 
از چفرين كه پرس و الپورتا به ادبيات توهين آميز و چاله ميداني 
او تاختند، گزارش هايي هم درباره لفت وليس رئيس يوفا منتشر 
شد. پرس گفته بود كه باشگاه ها از كرونا زيان ديده اند اما رئيس 
يوفا حقوق خــودش را افزايش داده و شــفافيتي در درآمدها و 
دريافتي هايش وجود ندارد. حاال يك خبرگزاري روس گزارش 
داده كه رئيس اسلونيايي از سال2016 به اين سو كه رئيس يوفا 
شــده، تاكنون 6ميليون و۷00هزار يورو حقوق دريافت كرده و 
درحالي كه دســتمزد كاركنان يوفا در ماه هاي ژوئن و مه2021 
به دليل همه گيــري كرونا 20 تا 30درصد كاهش يافته اســت! 
الكساندر چفرين در همين ســال 2/1۹ ميليون يورو گرفته كه 
نشان دهنده افزايش 20درصدي نســبت به سال قبلش است. 
يوفا در سال2020 ميالدي كه ويروس كرونا شروع به گسترش 
در ســطح جهاني كرد با 21درصد كاهش درآمدي مواجه شد و 
به 3/38 ميليارد يورو دست يافت و اين يعني كرونا براي هر كس 
نان نداشت، براي يوفا و چفرين آب داشت. رئيس رئال مادريد در 
سخنان آخر هفته خودش گفت كه يك باشگاه باعث پشيماني 5 
باشگاه ديگر و خروج آنها از سوپرليگ شد. حاال گاردين گزارش 
داده كه اين باشگاه منچسترســيتي بود و همه مي دانيم كه آنها 
به خاطر رعايت نكردن فيرپلي مالي و همچنين قرارداد بستن با 
بازيكن زير سن قانوني خارج از كشورهاي اتحاديه اروپا قرار بود از 
ليگ قهرمانان محروم و 2پنجره نقل وانتقاالتي اش بسته شود كه 
اين اتفاق نيفتاد. حاال مشخص است چه كسي پشت اين باشگاه 
بوده كه محروم نشده و چرا من ســيتي به سوپرليگي ها خيانت 

كرده و خائن چه كسي بوده است!

هفته سخت مدعيان الليگا
امشب و فردا رئال، بارسا و اتلتيكو به مصاف حريفان 

قدرتمندي مي روند كه ممكن است سرنوشت ليگ را رقم بزنند

اين هفته مدعيان قهرماني الليگا بازي هاي ســختي را در پيش دارند. فردا بارسلونا به 
مصاف ويارئال مي رود، تيمي كه براي كسب سهميه ليگ اروپا مي جنگد و هم امتياز با 
رئال بتيس، حريف امشب رئال مادريد است. اتلتيكو هم فردا يك ديدار سخت با اتلتيك 
بيلبائو دارد. بيلبائو كه در طول 2 هفته 2 قهرماني جام حذفي را با باخت به سوســيداد 
)2020( و بارسلونا )2021( از دست داد، حاال براي حيثيت خودش مي جنگد. رئال در 
بازي آخر هفته مقابل كاديس موفق شــد باخت در ديدار رفت را با يك برد 3 بر صفر و 
درخشــش كريم بنزما جبران كند. كاديس كه در اين فصل 4 امتياز هم از بارسا گرفته 
بود، از معدود تيم هاي رده پاييني است كه از بارسا امتياز مي گيرد. كريم با آن 2گل براي 
نخســتين بار در اين فصل پنالتي زد كه بعد از 26هفته و ال كالسيكوي رفت نخستين 
پنالتي اعالم شده براي اين تيم بود و تعداد گل هايش را در ۹بازي آخر به عدد11رساند. 
او هشتادوهشــتمين پاس گلش را هم در الليــگا داد كه يكي از تعــداد پاس گل هاي 
كريستيانو رونالدو بيشــتر اســت. او حاال به 35تيم مختلف در الليگا گل زده كه برابر 
است با ركورد استثنايي رائول گونســالس. رونالدو به 32تيم مختلف گل زده بود. اين 
گل ها چهارصدمين گل رئال در دوران زيدان به عنوان ســرمربي در الليگا بود. رئال با 
اينكه 3 امتياز از اتلتيكو كمتر دارد و احتماال با برد بارسا در ديدار عقب افتاده اين هفته 
يك امتياز هم از اين تيم عقب مي افتد، از الليگا نااميد نيست. رئالي ها در 16بازي آخر، 
12برد و 4تساوي به دست آورده اند با 28گل زده كه كم است و 8گل خورده كه خيلي 
كم است و البته 8كلين شيت. كورتوا هم براي سومين بار در ثبت كلين شيت هاي پياپي 

هت تريك كرد؛ تريپل كلين شيت يا بازي بدون گل خورده در 3 بازي پياپي. حريف امشب 
كهكشاني هاي سابق، رئال بتيس است كه مثل ويارئال براي سهميه ليگ اروپاي فصل 
آينده مبارزه مي كند. براي بازي امشــب هم زوج طاليي مودريچ و كروس در دسترس 
نيستند كه دليل آن خستگي مودريچ و درد كروس و احتماال استراحت به هر دو هافبك 
پابه سن گذاشته است. مودريچ به طور رسمي قراردادش را يك فصل ديگر تمديد كرد و 
احتماال از معدود ستاره هايي خواهد بود كه فوتبالش را در رئال تمام مي كند و با گريه و 
نامهرباني جدا نمي شود. والورده و راموس و واسكس هم در اين بازي در ليست نيستند. 
تســت كروناي راموس اين بار منفي شــده و كاپيتان بعد از فيفادي آخر براي اولين بار 
در تمرينات حضور يافته اما به بازي اين هفته مقابل چلســي نمي رسد و شايد به بازي 
الليگايي مقابل اوساسونا به تركيب برگردد. ادن آزار براي بازي امشب آماده است. البته 
او براي ختافه هم آماده بود ولي در ليست جاي نگرفت. باشگاه اميد زيادي دارد تا اين 
بازيكن گران قيمت در بازي با تيم ســابق خودش يعني چلسي بدرخشد و پول اين دو 
فصلش را حالل كند. براي همين احتماال آزار برابر بتيس به ميدان مي رود. در مادريد 
همه از درخشش بالنكوي جوان در پست هافبك دفاعي و در كنار كاسميرو خوشحال اند 
و در اين وانفساي بحران اقتصادي كرونايي به نظر مي رسد اين بازيكن 20ساله باشگاه 
را از خريد هافبك دفاعي ذخيره براي فصل بعد بي نياز كند. داور بازي امشب يك داور 
كاتالونيايي به نام خاوير استرادا و كمك داور ويدئويي گونسالس است كه رئالي ها روي 
او حساسيت دارند و اين چينش داوري را به ســوپرليگ و دشمني جديد خاوير تباس، 
رئيس الليگا با فلورنتينو پرس –رئيس رئال مادريد- ربط مي دهند. البته حساسيت روي 
داور بازي با كاديس هم نسبت به متئو الهوس وجود داشــت كه مشكلي پيش نيامد. 
خوش شانسي رئال براي بازي امشب اين است كه نبيل فكير تكنيكي و بازيكن محبوب 
زيدان در ديدار با اتلتيك بيلبائو كارت قرمز گرفت و اين بازي را از دست داد. بتيس هر4 
بازي گذشته خود را با تساوي به پايان برده است. مانوئل پيگريني، سرمربي سابق رئال 

و منچسترسيتي هدايت اين تيم را به عهده دارد.

سومين مسابقه استقالل 
در ليگ قهرمانان آسيا با 
شكست 4 بر 3 اين تيم 
برابر الدوحيل به پايان رسيد؛ يك بازي حيرت انگيز كه 
از دقيقه يك تا ۹0 هر سناريويي ممكن بود در آن اتفاق 
بيفتد. به هر حال با اين شكســت استقالل 6امتيازي 
باقي ماند و پشت سر الدوحيل ۷امتيازي قرار گرفت. 
االهلي عربســتان هم با توجه به كسب پيروزي قاطع 
برابر الشرطه عراق 4امتيازي شد و زنگ خطر را براي 
استقالل به صدا درآورد. با اين تفاسير امتياز مسابقات 
دور برگشــت براي نماينده ايران ارزش مضاعف پيدا 

كرده است. چند نكته در مورد آبي پوشان بخوانيد.
1   3بازي ابتدايي استقالل در آسيا، مجموعا 1۷گل 
داشته است؛ يعني به طور ميانگين 5.6 در هر بازي. اين 
يك آمار حيرت انگيز اســت. مسابقات استقالل آنقدر 
جذاب بوده كه شــايد يك بيننده خارجي و بي طرف 
هم مي توانسته ۹0 دقيقه پاي تلويزيون بنشيند و لذت 

ببرد. اين اما لزوما به نفع اســتقالل نيست. به هر حال 
اين تيم اگر 11گل زده، 6گل هم خورده كه ميانگين 
دريافت 2 گل در هر بازي را نشــان مي دهد. فراموش 
نكنيد تنها كلين شيت استقالل برابر الشرطه عراق رقم 
خورده كه اين تيم هم از دقيقه يازدهم با يك بازيكن 
كمتر بازي كرده. بنابراين وضع ساختار دفاعي استقالل 
خيلي خيلي خراب اســت و با اين شرايط آنها ممكن 

است در ادامه مسير هم دچار مشكل شوند.
2   نمايش هــاي اســتقالل به معنــاي واقعي كلمه 
»اكشن« اســت. اين تيم االهلي عربستان را در حالي 
5 بر 2 شكســت داد كه تقريبا تا دقيقه ۹0 خيالش از 
كســب پيروزي راحت نبود. در ديدار با الدوحيل هم 
هر لحظه مي توانســت نتيجه بازي عوض شود. به ياد 
بياوريد كه بعد از ثبت نتيجه 2 بر 2، شيخ دياباته چطور 
توپ را از روي خط دروازه بيرون زد. گل شدن اين توپ 
شايد مسير مسابقه را عوض مي كرد. با اين حال اتفاق 
ديگري رخ داد و الدوحيل گل سوم را زد. مسئله ساده 

است؛ استقالل مهاجماني دارد كه مي توانند كار را براي 
حريف دشوار كنند و البته مدافعاني كه قادر هستند تيم 
خودي را به دردسر بيندازند. در اين شرايط هر توپي كه 
از نيمه زمين 2تيم عبور كند، پتانسيل تبديل شدن به 

يك موقعيت گل را دارد.
3   گروه استقالل سخت است و حاال با فرا رسيدن 
نخستين باخت، فرهاد مجيدي اين دشواري را بيشتر 
حس مي كند. تيم او در حالي بامداد فردا بايد در بازي 
برگشت برابر الدوحيل به ميدان برود كه نياز ضروري 
به كســب حداقل يك امتياز دارد. شكســت در اين 
مسابقه كار آبي ها را سخت خواهد كرد و به احتمال 
زياد سرنوشــت صعود را به بــازي رودررو با االهلي 
عربستان مي كشاند. از آن سو اما اگر استقالل موفق 
به شكست الدوحيل شود، صدر جدول را پس خواهد 
گرفت. صعود آبي پوشــان به عنوان تيم صدرنشين 
قرعه آنها را در مرحله يك هشتم نهايي بسيار آسان تر 
مي كند. درصورت صعود استقالل به عنوان تيم دوم 

و از آن طرف هم صدرنشــيني پرسپوليس در گروه 
پنجم، احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه سرخابي ها 
در مرحله بعد به هم بخورند. طبيعتا استقالل در پي 
يك قرعه راحت تر است، پس بايد رنج كسب پيروزي 

در بازي امشب را به جان بخرد.
4   اســتقالل در دور رفت بازيكنــان خوب و مؤثر 
زيادي داشــته؛ از مهدي قائدي كه به معناي واقعي 
كلمه مي درخشد تا شيخ دياباته كه در مسير بازگشت 
به اوج گام برمــي دارد. حتي محمد نــادري هم در 
2بازي اول خيلي خوب بود. با اين همه اگر قرار باشد 
فقط از يك نفر اسم ببريم بايد به فرشيد اسماعيلي 
اشــاره كنيم؛ ســتاره خط مياني آبي ها كه در حال 
پشت سر گذاشــتن بهترين روز هاي بازي اش است. 
او در دور رفت 3گل زد، 2پــاس گل داد و خيلي از 
حركات هجومي آبي ها را هم طراحي كرد. استقالل 
براي صعود در دور برگشت به چنين فرشيد قبراقي 

نياز دارد.

سه، دو، يك... اكشن!
استقالل آسيايي يك تيم زيبا و هيجان انگيز است، اما نه كامل

 الدوحيل در زمين
 االهلي در كمين

اگر استقالل امشب پيروز نشود، هم از 
صدرنشيني باز مي ماند هم رتبه دومش 

به خطر مي افتد

نيمه شب امشــب، يا در واقع 45دقيقه بامداد 
فردا تيم استقالل در يك بازي بسيار حساس در 
ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الدوحيل مي رود 
تا 3روز بعد از آن مصاف پرگل و هيجان انگيز، 
بازي برگشــت را مقابل اين تيم قطري برگزار 
كند. آبي ها بازي رفت را با يك تركيب هجومي 
آغاز كردند و هيجان هــر دو تيم براي گلزني 
باعث شــد يكي از پرگل تريــن نيمه هاي اين 
مســابقات با ثبت 5گل طي 45دقيقه به پايان 
برسد. در 30بازي دور رفت فقط نيمه دوم بازي 
پاختاكور و تراكتور پرگل تر از اين نيمه بود كه با 
ثبت 6گل به پايان رسيد. حاال همه جا صحبت 
از قدرت عجيب استقالل در خط حمله و ضعف 
شديد اين تيم در خط دفاعي است. تيم مجيدي 
طي 3بازي گذشته 34بار به حريفانش فرصت 
شــوتزني داده كه از اين تعداد 15شوت داخل 
چارچوب بوده و اين عدد نســبتا بزرگي است. 
جالب اينكه نيمي از اين 34شــوت در بازي با 
االهلي به دروازه اســتقالل شليك شده است. 
يعني تيمي كه با 5گل مغلوب آبي ها شد به اندازه 
مجموع الدوحيل و الشرطه به دروازه استقالل 
شوت زده است. در آن بازي هر دو تيم 8شوت 
داخل چارچوب داشــتند و در مقابل الدوحيل 
هم 2 تيم در شــوت هاي داخــل چارچوب به 
تساوي 6-6 رسيدند. به اين ترتيب مهم ترين 
دغدغه مجيدي و كمالوند براي بازي امشــب 
بســتن روزنه هاي دفاعي و حفاظت از دروازه 
رشيد مظاهري خواهد بود. استقالل امشب براي 
پيروزي و پس گرفتن صــدر جدول به مصاف 
حريف قطري مي رود. اما الدوحيل شايد به يك 
مساوي هم راضي باشــد، چون در اين صورت 
صدر جدول را حفظ مي كند و در 2بازي بعدي هم 
امتيازي به الشرطه و االهلي نمي دهد تا دست 
ايران از صدر جدول گروهC كوتاه بماند. براي 
الدوحيل ريســك حمله كردن مقابل االهلي و 
الشرطه خيلي كمتر از حمله ور شدن به دروازه 
استقالل است. صبري الموشي در بازي رفت اين 
ريسك را برداشــت و البته با خوش شانسي از 
چنگ استقالل گريخت. شايد او اين بار محتاط تر 
بازي كند و به حفاظت از دروازه اش در مقابل خط 

حمله خوفناك استقالل بپردازد.

 فريبا: مدافعان استقالل نبايد
 عقب بازي كنند

شكســت استقالل 
برابر الدوحيل قطر، 
انتقادها از خط دفاعي 
آبي پوشان را بيشتر كرده و به نظر مي رسد فرهاد مجيدي 
براي از بين بردن اين مشكل، چالش سختي داشته باشد. 
بهتاش فريبا بازيكن و مدير فني اسبق استقالل اما بر اين 
عقيده است كه تنها نمي توان خط دفاعي را مقصر دانست، 
در ضمن او تأكيد مي كند كــه برخي نكات در خط دفاعي 
استقالل هم بايد رعايت شود. فريبا درخصوص شكست 
استقالل برابر الدوحيل حرف هايش را اينگونه آغاز مي كند: 
»استقالل 2بار در اين بازي مي توانست به گل برتري برسد 
كه اين اتفاق رخ نداد و همان توپ ها برگشت و تبديل به گل 
الدوحيل شد. يكي از مشكالت اصلي استقالل در اين بازي 
به خط هافبك مربوط مي شد و اگر دقت كنيد هافبك هاي 
الدوحيل پشت هافبك هاي ما، 10 يا 12بار با مسعود ريگي 
در موقعيت تك به 3 قرار گرفتند و ريگي هم نمي دانست 
كه بايد روي پاي كدام بازيكن برود. درنهايت هم مسعود 
روي يك صحنه ليز خورد كه نبايــد آن اتفاق رخ مي داد، 
درست مثل آن صحنه معروف كه استيون جرارد ليز خورد و 
ليورپول قهرماني را از دست داد. البته ريگي در اين بازي هم 

كمي تخليه شده بود.«

   مدافعان سختگيري نكردند
فريبا در قســمت ديگري از حرف هايش مي گويد: »آرش 
رضاوند در بازي قبلي جزو بهترين ها بود و طبيعتا سرمربي 
هم نمي تواند چنين بازيكني را بيرون بگذارد ولي آرش در 
اين بازي مثل هميشه نبود. او كمتر صاحب توپ شد و كمتر 
هم توپ گيري كرد، در ضمن برخي بازيكنان استقالل هم 
از لحاظ بدني خالي كرده بودند كه مي توان به محمد نادري 
اشاره كرد كه از دقيقه40 به بعد تخليه شد. تيم هاي ايراني 
هر 3 روز يك بار بازي مي كنند و اين فشــار طبيعتا براي 
باشگاه هاي ما قابل تحمل نيست. مسئله ديگر كه بايد به 
آن اشاره كنم، سختگير نبودن مدافعان روي گل هاي سوم 
و چهارم الدوحيل است، خصوصا گل چهارم. در آن صحنه 
بازيكن الدوحيل خيلي راحت توپ را كنترل كرد، چرخيد 
و توپ را وارد دروازه كرد. وقتي اولونگا )مهاجم الدوحيل( 
توپ را كنترل كرد، فاصله مرادمند با او به 2 متر رسيد، اين 
در حالي است كه او بايد با سختگيري بيشتري به بازيكن 
الدوحيل مي چسبيد تا اجازه چرخش به اين مهاجم ندهد.«

   مدافعان نبايد عقب بازي كنند
فريبا با اشــاره به نوع پوشــش مدافعان مياني مي گويد: 
»مدافعان مياني 2 نوع پوشش دارند، يكي از آنها پوشش 
مدافعان كناري است كه يزداني و مرادمند اين كار را به خوبي 
انجام دادند و ديگري هم پوشش خودشان است كه در اين 
زمينه چندان خوب عمل نكردند. عمق خط دفاع استقالل 
با وجود بازيكني مثل سياوش يزداني، كم سرعت نيست و 
چندبار هم شاهد بوديم كه الدوحيل توپ را به پشت مدافعان 
استقالل فرستاد ولي سياوش كه گام و سرعت خوبي دارد 
توپ را جمع كرد. من معتقدم كه مدافعان اســتقالل نبايد 
عقب بازي كنند، آنها بايد باال بازي كنند. خيلي ها از خط دفاع 
ايراد مي گيرند ولي من معتقدم اگر خط هافبك استقالل در 
اين بازي وظايف شان را به نحو احسن انجام مي دادند به خط 
دفاع فشار وارد نمي شــد، هرچند كه نبايد از بازي خوب و 

تجربه باالي معزعلي در اين بازي هم به سادگي گذشت.«

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

 بهروز رسايلي
روزنامه نگار
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دعوا ادامه دارد 

ليگ فوتسال 10تايي شد

در جديدترين رده بندي فيفا و در اتفاقــي نادر، تيم ملي فوتبال 
زنان ايران كه 2سال است وجود خارجي ندارد، با رتبه۷۰ به جمع 
تيم هاي ملي بازگشــت، اما عجيب تر از اين اتفاق صحبت هاي 
شهره موسوي بود. خانم نايب رئيس فدراسيون علت بازگشت به 
رده بندي فيفا را 2بازي دوستانه اي دانست كه قرار است در آينده 
برگزار شود. يعني او از الفبا و بديهيات فوتبال دنيا هم بي اطالع است؟ 
وقتي هم از او انتقاد كردند كه اين چه حرفي است، باز هم با اظهارنظر 
ديگري غافلگيرمان كرد: »بعضي ها مي خواهند نشاط و آرامش در 
فوتبال بانوان برقرار نشود و بستري براي حاشيه ايجاد مي كنند. 
گاهي بهتر اســت نيمه پر ليوان را ببينيم و با سهل انگاري، آب به 
آسياب دشمن نريزيم!« نيمه پر ليوان اين است كه فيفا به خاطر 
ويروس كرونا، تعطيلي 2ساله تيم ملي را ناديده گرفت و بازگشت به 
رنكينگ، ارتباطي به بازي هاي آينده يا مذاكره و رايزني با فيفا ندارد.

باالخره پس از 3سال پاداش تيم ملي فوتســال زنان پرداخت 
شد، اما هنوز هم اين تيم از فدراســيون طلبكار است و هم دعوا 
ادامه دارد. تنخواه ارزي كادر فني كه در طول سفر بايد پرداخت 
مي شد، پرداخت نشده است. گفته اند عدم پرداخت آن در طول 
ســفر به دليل كمبود ارز بود. واكنش ها به موضوع كسر ماليات 
از پاداش بازيكنــان هم همچنان ادامه دارد. وحيد شمســايي 
ملي پوش اسبق تيم ملي فوتسال مردان گفته بود زنان فوتسالي 
بايد به جاي اعتراض، تشكر كنند. يكي از ملي پوشان زن هم در 
پاسخ گفت: بله، شما حق داريد چون پول يك دست لباس شما 

برابر با اين پاداش است.

در دور مقدماتي ليگ برتر فوتســال زنان كــه به تازگي به پايان 
رسيده است، ۱۰بازي در ۱۴هفته به دليل انصراف ميهمان ها از 
رويارويي با حريفان لغو شد. قانون حق انصراف از يك بازي در اكثر 
ليگ ها وجود دارد اما در ليگ زنان حتي تيم هاي باالي جدول هم 
از آن استفاده مي كنند. پااليش نفت آبادان به دليل قطعي شدن 
صعودش به دور نهايي از سفر به مشهد سر باز زد و پذيراي شكست 
3 بر صفر شد. مس رفسنجان كه فصل پيش در ۴بخش از فهرست 
بهترين هاي جهان در جمع ۱۰نامزد برتر قرار گرفته بود، اين فصل 
در اوج ناباوري از صعود به دور نهايي باز ماند تا به شــگفتي هاي 

ناخوشايند اين فصل از فوتسال بيفزايد.

كيانوش رستمي قهرمان آسيا شد، اما بعيد است به سهميه المپيك برسد مگر اينكه در مسابقات كلمبيا، 22كيلوگرم بيشتر از ركوردش در تاشكند وزنه بزند

گل زن

نيمه پركدام ليوان؟

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

رســتمي  كيانــوش 
بازي هاي المپيك توكيو 
را از دســت مي دهد؟ 
مطرح شدن اين سؤال بعد از قهرماني اين وزنه بردار در مسابقات قهرماني 
آسيا، شايد عجيب باشد اما موضوع اين است كه او با وجود اين قهرماني، 
با سهميه فاصله دارد و احتمال اينكه بتواند در مسابقات گزينشي بعدي، 
امتيازاتش را باال ببرد و به سهميه برسد، زياد نيست. كيانوش رستمي، 
در بازي هاي المپيك دوبار روي سكو رفته است؛ در لندن نايب قهرمان 
شد و در ريودوژانيرو قهرمان. او بعد از بازي هاي 2۰۱6 ريو راهش را از تيم 
ملي جدا كرد. خواسته اش اين بود كه به تنهايي و با مربيان مورد اعتماد 
خودش تمرين كند. فدراسيون سال هاي اخير با او مدارا كرد تا با آرامش 
تمرين كند؛ به اين اميد كه در المپيك سومش هم بتواند مدال ديگري 
بگيرد اما حاال 3ماه قبل از اين بازي ها، براي او تيتر خداحافظ المپيك 
زده اند و نوشته اند قهرماني او در مسابقات آسيايي، تلخ ترين قهرماني 
است.مسابقات گزينشي المپيك هنوز به پايان نرسيده است و كيانوش 
بايد در مسابقات گزينشي كلمبيا هم وزنه بزند. اما امتيازات پايينش 

تقريبا همه احتمال رسيدن او به المپيك را به صفر نزديك كرده است.

   طالي بي سهميه
اما چرا رســتمي با وجود قهرماني در مسابقات آسيايي كه در تاشكند 

ازبكستان برگزار مي شود، به سهميه نرسيد؟ كيانوش رستمي و علي 
ميري 2 نماينده ايران در دسته 89كيلوگرم بودند كه پنجشنبه شب 
روي صحنه رفتند ولي توقعات را برآورده نكردند. ميري به عنواني بهتر از 
پنجمي نرسيد. رستمي هم وزنه هايي را كه بايد مي زد، نزد. اين مسابقات 
گزينشي المپيك بود و رستمي اميدوار بود امتيازاتش را با زدن وزنه هاي 
سنگين باال ببرد. او در حركت يك ضرب ۱6۷كيلوگرم را باالي سر برد ولي 
در 2 حركت بعدي در مهار وزنه ۱۷6كيلوگرمي ناكام ماند. در حركت اول 
دوضرب وزنه 2۰6كيلوگرم را باالي سر برد كه رأي سفيد داوران توسط 
هيأت ژوري برگشت و اين وزنه مورد قبول قرار نگرفت. كيانوش رستمي 
براي بار دوم پشت اين وزنه قرار گرفت و اين بار اين وزنه تأييديه داوران را 
گرفت. او براي حركت سوم وزنه 2۱6كيلوگرم را درخواست كرد كه در 
برابر اين وزنه ناكام بود و دوم شد. رستمي در مجموع با 3۷3كيلوگرم به 
قهرماني رسيد. او براي گرفتن سهميه در مجموع بايد 395كيلوگرم وزنه 
مي زد. بعضي ها اميدوارند كه شايد كيانوش در كلمبيا بتواند به اين ركورد 
برسد اما فاصله نزديك مسابقات آسيايي و مسابقات كلمبيا كار كيانوش 

را سخت كرده است. او فرصت زيادي براي ريكاوري ندارد.
مسافت زياد تا كلمبيا و سفر طوالني اين نگراني را ايجاد كرده كه شايد 
بدن كيانوش قبل از مسابقه خالي كند و نتواند وزنه هاي مورد نظرش را 
باالي سر ببرد. وزنه برداري كه پنجشنبه در تاشكند وزنه زد، يك هفته 

بعد مي تواند در كلمبيا 22كيلو بيشتر باالي سر ببرد؟ تجربه مي گويد 
بعيد به نظر مي رسد.رستمي قصد داشت با حضور در وزن 89كيلوگرم 
امتيازات بااليي به دست بياورد و دوباره به وزن 96كيلوگرم بازگردد اما اين 
برنامه ريزي به نتيجه نرسيد. در هر وزن 8نفر سهميه المپيك مي گيرند، 

از طرفي هر كشور مي تواند تنها يك نماينده در هر وزن داشته باشد.
سهراب مرادي ديگر وزنه بردار ايران است كه شانس المپيكي شدن دارد. 
او ديشب در دســته 96كيلوگرم وزنه زد. سهراب براي المپيكي شدن 
حداقل بايد در مجموع 2 حركت، ۴۰۰كيلوگرم وزنه بزند. ديروز شايعه 
شده بود كه اگر مرادي هم نتواند خوب وزنه بزند، فدراسيون تيمي را به 
كلمبيا اعزام نمي كند. يعني كاروان ايران بــدون وزنه برداران به توكيو 
مي رود؟ وزنه برداري هميشــه يكي از اميدهاي مدال كاروان ايران در 

المپيك ها بوده است.

    گاليه به زبان انگليسي
كيانوش رستمي بعد از مدال طالي المپيك2۰۱6 تقريبا در هر مسابقه  اي 
شركت كرده ناكام بوده، اما بارها با اظهارنظرهاي عجيب تيتر يك اخبار 
شده است. او پس از ناكامي در مسابقات جهاني آناهيم گفته بود: »بهتر 
كه مدال نگرفتم تا مسئولين را بهتر بشناسم!« اين بار هم بعد از اينكه در 
تاشكند خوب وزنه نزد، رو به دوربين پخش زنده مسابقات جمالتي به 

انگليسي گفت: »استرس زيادي داشتم و همين مسئله باعث شد خوب 
نتيجه نگيرم، مجبور شدم در مسابقات زيادي شركت كنم و بارها تست 
دوپينگ دادم اما اين بار هم امتيازات الزم را به دست نياوردم. 6ماه چيزي 
نخوردم، وزنم را پايين آورده ام براي اينكه بتوانم سهميه المپيك بگيرم اما 

اين مسير خوبي براي من نبود.«
در اين چند سال خيلي ها به او انتقاد كردند كه چرا به تنهايي 
تمرين مي كند. حتي بعــد از ناكامي در بازي هاي آســيايي 

جاكارتا هــم طبق رويه ســابق تك روي كرد 
و حاضر نشــد در اردوهاي تيم ملي حاضر 
شود. سهراب كه با برادرش تمرين مي كند، 
درخواست حقوق مربيگري براي برادرش 
را داشــت و گفته بود او كارش را رها كرده 
و تمرينات من را زير نظر دارد و بايد از نظر 
مالي تامين شود. جواب به رستمي اين بود 

كه فدراسيون به كادرفني تيم ملي 
حقوق مي دهد تا وزنه برداران 
را براي مسابقات آماده كند 
و رستمي هم مي تواند در 

اردو تمرين كند.

الهام محمودي 
 روزنامه نگار
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  تعطيالت كرونايي شامل بخش خصوصي نيست
در يك شــركت بازرگاني بزرگ شــاغلم كه در يك ســال گذشته، 
جز تعطيالت نوروزي و رسمي كشــور هيچ وقت تعطيل نبوده ايم، 
درحالي كه شركت حداقل 100نفر نيروي شاغل دارد. بخش عمده اي 
از كار ما به صورت دوركاري قابل انجام است، اما شركت ما هرگز زير 
بار مصوبات ستاد ملي كرونا مبني بر دوركاری و به كارگيري دوسوم 
نيروها به صورت حضوري نرفته است. آيا كسي نبايد نگاهي به شاغالن 

اين بخش داشته باشد؟
آوايي از تهران 

  داروهاي پيشگيرانه را داروخانه ها به مردم بدهند
معلوم نيست به علت كمبود داروست يا هر موضوع ديگر، داروخانه ها 
حتي از دادن قرص هاي مســكن و جلوگيري از ســرماخوردگي به 
مراجعان خودداري مي كنند. آيا در اين شرايط نبايد اينگونه داروها در 

اختيار مردم قرار گيرد و حتي با قيمت ارزان تر آن را به مردم بدهند؟
رضواني از بردسكن خراسان رضوي

  اقدامات مسئوالن، متمركز بر آرامش مردم باشده
قبول كه عدم رعايت پروتكل ها از سوي مردم بخشي از موضوع شيوع 
گسترده كروناست ولي آيا در تمام دنيا همه برنامه ها و مراسم تعطيل 
اســت؟ چرا همه مشــكالت به گردن مردم انداخته مي شود و چرا 
به جاي پيشرفت در كنترل شــيوع كرونا هر روز داد و بيداد و جدل 
مي شنويم. از مسئوالن تقاضا داريم به جاي جريان سازي  تمركزشان 
روي آرامش مردمي باشــد كه زير فشارهاي اقتصادي و كرونا هر روز 

كمر خم مي كنند.
محمدحسين عسگري از تهران

  بسته هاي كمك معيشتي براي مردم درنظر بگيرند
گراني بيداد مي كند و كرونا و بيكاري هم مزيد بر علت شده است. از 
مسئولين مي خواهيم براي اقشار ضعيف جامعه بسته هاي معيشتي 
درنظر بگيرند تا سالمتي اين قشر از جامعه به خطر نيفتد. رقمي كه 
به عنوان كمك معيشت مي پردازند حتي براي خريد لبنيات يا ميوه يك 

خانواده چهارنفري كفايت نمي كند چه برسد به خريد مرغ و گوشت.
كشتيراني تهران

  مردم سنندج همچنان در صف روغن 
متأسفانه با وجود اينكه در روزهاي سياه كرونايي به سر مي بريم مردم 
سنندج براي دريافت روغن نباتي در صف هاي طوالني مي ايستند و 
جداي اينكه پروتكلي رعايت نمي شود چه بسا روغني هم نصيبشان 

نمي شود و دست خالي بازمي گردند.
ساالري از سنندج

  تشويق به تفكيك از مبدأ زباله كال فراموش شد
متأسفانه تشويق به تفكيك از مبدا زباله كه قبال به صورت جدي انجام 
مي شــد و براي مردم هم جذاب بود اكنون كال فراموش شده و حتي 
بعد از شيوع كرونا غرفه هاي بازيافت در شهرهايي مثل اصفهان به كل 
تعطيل شده است. حيف آن همه اطالع رســاني و برنامه ريزي كه به 

حال خود رها شد.
عليمرداني از اصفهان

  حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به رقم اعالم شده نرسيد
از سه ماه پيش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و وزير رفاه اعالم 
كردند كه هيچ بازنشسته اي با سابقه 30ســال، كمتر از 4ميليون و 
دويست هزارتومان دريافتي ندارد درحالي كه من با 33سال سابقه زير 

اين مبلغ حقوق مي گيرم.
حيدري از تهران

  آلودگي شديد محيط زيست باقرشهر
بلوار تاسيسات نفت ري كه محل اتصال چندين شركت نفتي ازجمله 
انبار نفت و پخش ري است و در مجاورت پااليشگاه شهيد تندگويان 
قرار دارد يكي از آلوده ترين نقاط است و كاركنان آن در معرض انواع 
بيماري ها قرار دارند. از سوي ديگر محيط زيست اين منطقه به شدت 
در حال فرسايش و نابودي است و درختان آن خشك شده اند. متأسفانه 
نه شــهرداري منطقه20 تهران و نه شــهرداري باقرشهر، هيچ كدام 

مسئوليت رسيدگي به فضاي سبز اين منطقه را برعهده نمي گيرند.
 صادقي از باقرشهر

  كارخانه بازيافت اسالم آباد چه شد؟
سال هاست هر مسئولي كه ســر كار مي آيد وعده راه اندازي و احداث 
كارخانه اسالم آباد را مي دهد اما هميشه در حد وعده مي ماند و به رغم 
افزايش جمعيت شهر و طبيعتا افزايش توليد زباله و نابسامانی در دفن 
زباله ها، همچنان خبري از احداث كارخانه بازيافت زباله در اسالم آباد 

نيست.
نوري از اسالم آباد ايالم

  تعطيلي سايت چوبفروشان بي موقع و نابجاست
حدود 10روز قبل تعطيالت سراسري نقاط مختلف تهران اعالم شد، 
اما سايت چوبفروشان شــهرك صنعتي خاوران همچنان داير بود و 
ابالغيه اي هم براي تعطيلی آن نيامده بود اما روز شنبه يكباره اعالم 
كردند كه سايت تعطيل است؛ درحالي كه بسياري از افراد براي اواسط 
هفته قرار مالقات يا معامله داشــتند يا كار بانكي دارند كه بايد انجام 
شود. چرا مسئوالن اين قدر بي برنامه عمل كردند و اگر قرار بر تعطيلي 

بود چرا همان موقع اين كار را نكردند.
اركاني از تهران

  روستاي هيو در ساوجبالغ در آستانه نابودي است
روستاي سرسبز و خوش آب وهواي هيو واقع در ساوجبالغ كرج كه 
قدمت 2000ســاله دارد به دليل خاكبرداري هاي كارخانه سيمان 
و يكي دو شركت ديگر در آســتانه نابودي اســت. اين روستا كه در 
دامنه هاي البرز مناظري زيبا دارد، پيش از اين به خوش آب وهوايي 
معروف بوده و حتي تابســتان هاي آن نياز به كولر نداشت، اما حجم 
باورنكردني خاكبرداري توســط كارخانه سيمان از دشت حاصلخيز 
كشــاورزي هيو، باعث آلودگي هوا و نابودي محيط زيســت روستا 
شده است. در اين فاجعه زيســت محيطي كه اگر كرونا نبود به دليل 
حضور گردشگران بســيار زودتر علني مي شــد بيش از 100هكتار 
زمين كشاورزي خاكبرداري شده و اطراف آن تبديل به كانون توليد 

گردوغبار شده است.
حسين خاني از ساوجبالغ

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  جزئيات آتش سوزي
 در تونل بزرگراه پرديس

آتش سوزي خودرويي در تونل بزرگراه جديد 
پرديس موجب ايجــاد دود غليظي در تونل 
شد و جان سرنشــينان خودروهاي عبوري را 
به خطر انداخت اما آتش نشــانان در عملياتي 
سخت و نفس گير موفق به مهار آتش و نجات 

شهروندان شدند.
به گزارش همشهري، ســاعت 1۵:1٧دقيقه 
ظهر پنجشنبه به مركز فرماندهي آتش نشاني 
تهران خبر رسيد كه در تونل اول بزرگراه جديد 
پرديس)به سمت پرديس( آتش سوزي اتفاق 
افتاده اســت. دقايقي از اين خبر مي گذشت 
كه آتش نشانان ايســتگاه26 خود را به محل 
حادثه رساندند. آنطور كه شواهد نشان مي داد 
خودرويــي در تونل به داليــل نامعلوم دچار 
آتش سوزي شــده و دود ناشــي از آن آنجا را 
فرا گرفته بود. اين دود آنچنان شــدت داشت 
كه سرنشــينان خودروهاي عبوري به ناچار 
خودروهايشــان را رها كرده و از تونل خارج 
شده بودند و همين اقدام مســير را مسدود و 
دسترسي آتش نشانان به محل حادثه را دشوار 
كرده بود. در اين شــرايط بود كه آنها مجبور 
شــدند مســافت زيادي را لوله كشي كنند تا 
بتوانند آب را به محل حادثه برسانند. اين در 
حالي بود كه آتش نشانان پرديس نيز از سوي 
ديگر تونل خود را به كانون آتش سوزي رسانده 
و مشغول اطفاي حريق بودند تا اينكه سرانجام 

آتش به طور كامل مهار شد.
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين باره گفت: بررســي ها نشــان داد يك 
دستگاه خودروي پژو20٧ به داليلي كه بايد 
بررسي شود دچار آتش سوزي شده بود. در اين 
حادثه خوشبختانه سرنشينان پيش از حادثه 
از خودرو خارج شده بودند و خودروهاي ديگر 
نيز به علت دودي كه ايجاد شده بود به سرعت 
خودروها را در وضعيت نامنظم رها كرده بودند 
و همين موضوع كار را براي همكارانم دشوار 
مي كرد اما اين حادثه مصدومي نداشت و تخليه 

دود نيز به  صورت طبيعي و به مرور انجام شد.
ملكي در ادامه گفت:  اين حادثه با وجود انباشت 
زياد دود به لطف خدا و تالش آتش نشــانان 
مصدوم و تلفات جاني نداشــت اما اگر حريق 
گســترده تر مي شــد و به چندين خودروي 
ديگر ســرايت مي كرد يا اگر افراد سالخورده، 
ناتوان و بيمــاران قلبي-ريوي در آن وضعيت 
گرفتار مي شــدند، قطعا جان آنــان با تهديد 
بسيار جدي تري مواجه مي شد و با يك بحران 
روبه رو مي شديم. حوادث و آتش سوزي داخل 
تونل ها و بخش هاي زيرزميني مانند تونل هاي 
مترو و زيرزمين هاي عميق و بزرگ براي تمام 
آتش نشــانان دنيا چالش آفرين است. هرچه 
تونل ها طويل تر و زيرزمين ها عميق تر باشند، 
مشكالت آنها بيشتر است. مواردي چون نبود 
دسترسي مناســب، ترافيك سنگين، سخت 
بودن آبرساني و خدمات امداد و  نجات، دشوار 
بودن تخليه نفرات و مصدومان و موارد ديگر 
ازجمله مشــكالت عمليات در چنين اماكني 

است.

افراد مست امدادگران 
اورژانس را كتك زدند

نزديكان زني كه به  دليــل مصرف الكل دچار 
مسموميت شده بود درحالي كه شرايط طبيعي 
نداشــتند امدادگران اورژانس را به باد كتك 

گرفتند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه شــامگاه 
چهارشنبه در ياسوج اتفاق افتاد و در جريان 
آن 2نفر از امدادگران اورژانس به شدت مصدوم 
شــدند. جهانبخش وحدت نژاد، سرپرســت 
اورژانــس كهگيلويه و بويراحمــد در اين باره 
گفت: ســاعت23 چهارشــنبه در تماسي با 
اورژانس11۵ ياســوج، اعالم شد كه خانمي 
جوان به  علت مصرف الكل دچار مسموميت 
شده اســت كه بالفاصله آمبوالنس اورژانس 

پايگاه مادوان به محل حادثه اعزام شد.
او ادامه داد: شخص بيمار با خودروي پژوپارس 
در حال حركت بود كه جنــب زندان مركزي 
امدادگران اورژانس به او رســيدند و اقدامات 
درماني شان را آغاز كردند و با توجه به شرايط، 
تصميم به انتقال او به بيمارستان گرفتند اما 
همراهان بيمار مانع شــدند و اصرار داشتند 
كه درمان در آمبوالنس انجام شــود. آنها در 
نهايت 2نفر از همكارانم را مورد ضرب و شتم 

قرار دادند.
به گفته وي مســئوالن دانشگاه علوم پزشكي 
ياسوج در حال پيگيري اين درگيري و ضرب و 

شتم از طريق مراجع قضايي هستند.

نجات مرد 94ساله بعد از 3روز سرگرداني در كوهستان
وقتي خبر رسيد مرد 94ساله در كوهستان گم شده، همه 

براي نجات او بســيج شــدند و همه منطقــه را زير پا داخلي
گذاشتند تا اينكه پس از 3روز امدادگران هالل احمر با 
استفاده از كوادكوپتر او را پيدا كردند. بررسي وضعيت مرد سالخورده 
نشان داد او به دليل اينكه االغش رهايش كرده در كوهستان سرگردان 
شده بود و در اين مدت از گياهان كوهســتاني به عنوان غذا استفاده 

مي كرد.
به گزارش همشهري، اين مرد 94ســاله كه ساكن يكي از روستاهاي 
چادگان در استان اصفهان بود، روز سه شــنبه سوار بر االغش از خانه 
بيرون رفت. او به همســرش گفته بود براي چيدن گياهان دارويي به 
ارتفاعات مي رود. اين مرد با اينكه ســن زيادي داشت اما سرحال بود 
و معموال در اين فصل از سال به دنبال جمع آوري گياهان كوهستاني 
بود. او آن روز از روستا خارج شد و ازقضا چند نفر از اهالي روستا هم او 
را ديده بودند اما وقتي غروب شد او برنگشت و همسرش كه دلواپس 
شده بود از همسايه ها كمك خواست. آنها فرزندي ندارند اما همسايه ها 
و اهالي روستا مراقب آنها هســتند. چند ساعت گذشت و شب شد اما 
باز هم خبري از مرد مسن نشد و جست وجوي اهالي براي يافتن او در 

روستا هم بي فايده بود.

سرنوشت مبهم مرد روستايي
آن شــب همســر اين مرد تا صبح پلك نزد و منتظر شوهرش بود اما 
هرچه صبر كرد او نيامد. صبح چهارشــنبه در شرايطي كه نگراني ها 
درباره سرنوشت او بيشتر شده بود از هالل احمر درخواست كمك شد. 
هيچ كس، حتي ساكنان روستاهاي مجاور اين مرد را نديده بودند و با 
توجه به سن زياد او جانش در خطر بود و معلوم نبود به چه سرنوشتي 
دچار شده است. به دليل گسترده بودن منطقه، تيم جست وجو به چند 
گروه تقسيم شدند و هر گروه بخشــي از منطقه را به صورت دشتبان 
جست وجو كرد. در اين ميان نيروهاي انتظامي، بسيج، سپاه و اهالي 
منطقه كه همگي نگران اين مرد بودند نيز همه در عمليات جست وجو 
شركت داشتند. حتي تعدادي از روستاييان با موتورسيكلت هايشان 
به دنبال پيداكردن بزرگ روستايشــان بودند. بخشي از اين منطقه، 
كوهستاني و سخت گذر بود. به همين دليل يكي از داوطلبان هالل احمر 

از كوادكوپتر شخصي خودش 
براي تصويربــرداري هوايي و 

جست وجوي ســريع تر استفاده 
كرد. اين وســيله كمــك كرد تا 

بخش هــاي وســيعي از منطقــه در 
كوتاه ترين زمان ممكن جســت وجو شود و 

عمليات با ســرعت زيادي ادامه پيدا كند؛ با اين حال در دومين روز از 
مفقودشدن اين مرد هم هيچ ردي از او به دست نيامد.

روز سوم
2شبانه روز از ناپديدشدن مرد روستايي مي گذشت و هنوز هيچ نشاني 
از او به دست نيامده بود. اعضاي تيم جســت وجو، گستره وسيعي را 
جســت وجو كرده بودند و اين بار با كمك اهالي منطقه مســيرهاي 
مشــخصي را كه به محل روييدن گياهان دارويي منجر مي شد براي 

جســت وجو انتخاب كردند. اين بار هم كوادكوپتر هالل احمر به پرواز 
درآمد و جست وجو در ارتفاعات ادامه پيدا كرد تا اينكه ساعت 4عصر 
پنجشنبه امدادگران مرد 94ساله را در شرايطي كه 3روز و 2شب از 
مفقودشدنش مي گذشت در ارتفاعات پيدا كردند. با وجود اينكه او از 
سرگرداني خسته شده بود اما هيچ نشــاني از ضعف و آسيب ديدگي 
نداشت؛ با وجود اين امدادگران او را براي انجام مراقبت هاي بيشتري به 

مركز درماني منتقل كردند.
اين مرد درباره چگونگي گم شدنش به نيروهاي هالل احمر گفت: مثل 
هر سال براي چيدن گياهان دارويي به كوهستان رفته بودم اما االغم 
در بين راه رهايم كرد و تنها شدم. بعد از آن به خاطر اينكه خسته شده 
بودم و هوا هم تاريك شــده بود راه را گم كردم و مجبور شدم شب را 
در كوهستان بمانم. او درباره خوابيدنش در كوهستان و اينكه 
در اين مدت براي رفع گرســنگي و تشــنگي چه كرده 
اســت گفت: جاي امني را در كوهستان پيدا كردم و 
2شب در آنجا خوابيدم و در اين مدت هم از گياهان 
كوهي به عنوان غذا استفاده مي كردم و از اين نظر 
مشكلي نداشتم و خدا كمك كرد تا اينكه من را 

پيدا كردند.

جزئيات عمليات
داريوش كريمي، معــاون امداد و نجات هالل احمر 
اســتان اصفهان درباره عمليات نجات مرد سالخورده 
به همشــهري مي گويد: اين مرد 3روز و 2شــب بود كه 
از دســترس خارج شــده بود تا اينكه در نهايت از سمت سه راه 
اسكندري به سمت روســتاي بلمير از توابع شهرســتان فريدن در 
ارتفاعات مشرف به روستاي بلمير پيدا شد. اين عمليات با همكاري 
نيروهاي نجاتگر جمعيت هالل احمر شهرســتان چــادگان، نيروي 
انتظامي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، بسيج و نيروهاي مردمي انجام 
شد و وقتي اين مرد پيدا شد وضعيت جسماني خوبي داشت اما توسط 
يك دستگاه آمبوالنس جمعيت هالل احمر به مركز بهداشتي درماني 
شهر رزوه منتقل شد تا توسط پزشك معاينات الزم صورت گيرد و اگر 

نياز به اقدامات درماني وجود دارد، در اين زمينه انجام شود.

35 مرگ عجيب كرونايي در هند
آتش سوزي در بيمارستان بيماران كرونايي فاجعه آفريد

مقصران مرگ 3بيمار 
كرونايي اعالم شدند

با گذشــت 10 ماه از مرگ 3بيمار 
كرونايي در يكي از بيمارستان هاي پيگيري

پايتخت، هيأت 3نفره كارشناسي 
كه با دستور بازپرس جنايي تهران تشكيل شده 

بود، مقصران اين حادثه مرگبار را اعالم كرد.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونده 
از روز چهارم تير ماه پارســال شروع شد. آن روز 
گزارش مــرگ 3بيماركرونايي كــه در بخش 
مراقبت هاي ويژه يكي از بيمارستان هاي تهران 
بستري بودند به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
جنايي تهران اعالم شد. بررسي هاي اوليه حكايت 
از اين داشت كه يكي از بيماران مردي ۵۵ساله 
و از 1۵خرداد99 در بيمارســتان بستري شده، 
ديگري مردي 38ســاله از اول تير و نفر ســوم 
مردي بود 49ســاله كه از روز 24خرداد ماه در 
بيمارستان بســتري و تحت درمان قرار گرفته 
بود. اين 3نفر امــا صبح روز چهــارم تير ماه در 
فاصله زماني ۵ تا 6صبح در بيمارستان جانشان 
را از دســت دادند. اين درحالي بود كه وضعيت 
عمومي نسبتا خوبي داشــتند و به همين دليل 
خانواده هايشــان مي گفتند كه علت مرگ آنها، 

قصور پرسنل بيمارستان بوده است.
برادر يكي از بيماران فوت شــده گفت: برادرم 2 
فرزند داشت؛ يكي از آنها 13 و ديگري 11ساله. 
او مبتال به كرونا شــده و چون ريه هايش درگير 
شده بود براي بررسي و انجام سي تي اسكن، وي 
را به بيمارستان برديم و در آنجا به ما گفتند بايد 

بستري و تحت نظر باشد.
وي ادامــه داد: در مدت كوتاهي كــه برادرم در 
بيمارستان بســتري بود هرچه آمپول و دارو در 
نسخه پزشكي نوشته شــده بود تهيه كرديم و 
حال برادرم خوب بود. 3 روز از بستري شــدن او 
در بيمارستان گذشته و وي خيلي سرحال بود و 

به ما گفتند رو به بهبودي است و تا يكي، دو روز 
ديگر پزشك معالج مرخصش خواهد كرد. حتي 
با او تصويري صحبت مي كرديم و برادرم حالش 
كامال خوب بود، اما وقتي روز چهارم به بيمارستان 
رفتيم كه او را ترخيــص كنيم به ما گفتند كه او 

فوت شده است.
وي گفت: اين خبر باوركردني نبود و ما مطمئنيم 
كه بيمارســتان در مرگ برادرم مقصر است. يا 
نظارت كافي نداشتند و يا دستگاه هاي اكسيژن 
هايشان خراب بوده اســت. چرا كه شنيديم در 
همان زماني كه برادرم فوت شــده 2 مرد ديگر 
هم جانشان را از دست داده اند كه آنها هم حال 

عمومي نسبتا خوبي داشتند.

بررسي هاي تخصصي
از لحظه اي كه ايــن پرونده در شــعبه يازدهم 
دادسراي جنايي تهران تشــكيل شد، بازپرس 
مصطفــي واحدي دســتور تحقيقات بيشــتر 
درخصوص كشف اسرار مرگ 3بيمار كرونايي را 
صادر كرد تا مقصران اين حادثه مشخص شوند. 
در گام نخست تيم تحقيق راهي بيمارستان شد، 
اما مسئوالن بيمارســتان اعالم كردند كه 3مرد 
فوت شــده به دليل ابتال به بيماري كرونا و حال 
عمومي بدي كه داشــتند جانشــان را از دست 
دادند. با اين حال شــواهد حكايت از اين داشت 
كه قصوري در اين ماجرا صورت گرفته است. گام 
بعدي اعالم نظريه سازمان نظام پزشكي بود كه 
بازپرس جنايي تهران از اين سازمان خواست تا 
با انجام بررسي هاي تخصصي اعالم كنند كه آيا 
پزشكان، سوپروايزر، پرســتاران و مسئول فني 
بيمارســتان درخصوص مرگ 3بيمار كرونايي 

مرتكب تخلف شده اند يا نه.
از سوي ديگر بازپرس جنايي تهران دستور داد 
تا هيأت كارشناسي 3نفره كه شامل 2 مهندس 
پزشكي و يك پزشك ُخبره بودند تشكيل شود و با 
انجام تحقيقات تخصصي تر، مقصران اين حادثه 

مرگبار را معرفي كنند.

نظريه اول؛ نظام پزشكي
با گذشت چند  ماه از حادثه، سازمان نظام پزشكي 
با انجام تحقيقات تخصصي و جمع بندي نظريه 
خود را اعالم كرد. براساس اين نظريه هر 3بيمار 
مبتال به بيمــاري كوويد-19 بــوده و اقدامات 
درماني كه روي آنها در بيمارســتان مورد نظر 
انجام شده كامال براســاس اصول و مباني علمي 
و پزشكي بوده اســت. به همين دليل پزشكان 
مرتكب قصوري نشده و در مرگ متوفيان مقصر 
نيستند، اما مسئول فني بيمارستان تخلف صنفي 

داشته است.
در ادامه اين نظريه آمده است: مدارهاي كاهش 
و افزايش فشار و تامين اكســيژن دستگاه هاي 
اكســيژن بيمارســتان داراي نقص بوده است. 
همچنين مدار اتصال ســانترال غيراتوماتيك و 
دستي بوده، درصورتي كه بايد اتوماتيك باشد و 

اين موارد شامل تخلف صنفي است.

نظريه دوم؛ هيأت 3نفره كارشناسي
بعد از اعالم نظريه سازمان نظام پزشكي، نوبت 
به اعالم نظريه هيأت 3نفره كارشناسي رسيد كه 
با دستور بازپرس جنايي تهران از همان ابتداي 
اين حادثه مرگبار تشكيل شــده بود. آنها اعالم 
كردند كه علت اصلي اين حادثه مرگبار كاهش و 
افت غلظت اكسيژن به عنوان عامل شروع كننده 
مرگ درنظر گرفته شده است، اما ماهيت بيماري 
نيز در مرگ متوفيان دخيل بوده است. به گفته 
كارشناسان، ماهيت بيماري براي بيمار ۵۵ساله، 
90درصد در مرگ او دخيل بــوده و 10درصد 
نيز افت دســتگاه اكســيژن علت مرگش بوده 
است. درخصوص بيمار 49ساله ماهيت بيماري 
8۵درصد و 1۵درصد افت دستگاه و درخصوص 
بيمار 38ســاله ماهيــت بيمــاري ۵0درصد و 

۵0درصد ديگر هم افت دســتگاه فشار در مرگ 
او دخيل بوده است.

اين همه نظريه كارشناسان نبود چرا كه با انجام 
بررســي و تحقيقات 10ماهه اعالم شد كه چه 
ارگان هايي درخصوص اين حادثه مرگبار مقصر 
هستند. به گفته كارشناســان، نخست معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشــكي شهيد بهشتي و 
رئيس معاونت دانشــگاه به دليل عدم  نظارت و 
ارزيابي دستگاه هاي اكسيژن ســاز بيمارستان 
و عدم نظــارت كافــي و درســت روي فعاليت 
بيمارستان مرتكب قصور شده اند. دوم، مسئول 
فني يا رئيس بيمارســتان به دليل عدم  پيگيري 
درخصوص نصب و راه اندازي صحيح دستگاه هاي 
اكسيژن ساز و نبود سيستم قطع كن اتوماتيك در 
اتاق تاسيسات مقصر بوده است؛ چرا كه دستگاه 
دســتي بوده درحالي كه بايد اتوماتيك مي بود و 
همين مسئله يكي از داليل عدم اكسيژن رساني 

به بيماران و مرگ آنها بود.
سوم مسئول تجهيزات پزشــكي به علت خريد 
دستگاه هاي غيراستاندارد و چهارم نيز بار ديگر 
مسئول تجهيزات پزشــكي به دليل عدم نظارت 
و بازديد دوره اي از دســتگاه هاي اكسيژن ساز. 
پنجم 2شــركت خصوصي فروش دســتگاه ها 
به خاطر عدم رعايت تعهدات در قبال دانشــگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي و بيمارستان و ششم 
مسئول تاسيسات به دليل عدم نظارت بر اجراي 
تعهدات شركت هاي خصوصي به عنوان مقصران 

اين حادثه مرگبار معرفي شده اند.
با مطرح شدن نظريه هيأت كارشناسان، بازپرس 
جنايي تهران با سازمان نظام پزشكي مكاتبه اي 
انجام داده تا با توجه به اعالم اين نظريه، چنانچه 
پزشــكي در اين خصوص تخلفي انجــام داده 
موضوع را بررســي و نتيجه را به بازپرس جنايي 
تهران اعالم كند. از سوي ديگر اين نظريه نيز به 

طرفين ابالغ شده است.

پايان تحقيقات هيأت كارشناسي در ماجراي مرگ 

مشكوك بيماران كرونايي در يكي از بيمارستان هاي تهران

به فاصله 2روز 3۵ بيمار كرونايي در هند قرباني حوادثي 
دلخراش و عجيب شدند. در نخســتين حادثه نشت 
مخزن اكسيژن در يكي از بيمارستان ها و خالي شدن 
آن باعــث مرگ 22 بيمار شــد و در دوميــن حادثه، 
آتش سوزي در يكي از بيمارســتان ها جان 13 بيمار 

را گرفت. 
به گزارش همشــهري به نقل از رويتــرز، صبح ديروز 
حادثه  دردناكي در بيمارستاني در شهر ساحلی ويرار 
در نزديكــي بمبئی رخ داد. شــعله هاي آتش به ناگاه 
بخش مراقبت های ويژه اين بيمارستان را كه مخصوص 
درمان بيماران مبتال به كرونا بود در بر گرفت و بيماران 

زيادي را در محاصره خود قرار داد. تا پيش از رسيدن 
آتش نشانان به بيمارستان، افراد حاضر در آنجا تالش 
براي نجات بيماران را آغاز كردند اما تنها توانســتند 
4نفر از آنها را نجات دهند و 13 بيمار ديگر كه همچنان 
در محاصره دود و آتش بودند، جانشــان را از دســت 
دادند. هنوز علت اين آتش ســوزی مشخص نشده و 
سروزير ايالت ماهاراشــترا دستورتحقيق در اين مورد 

را داده است.
حادثــه آتش ســوزي در بيمارســتان در حالــي رخ 
مي دهد كه روز چهارشــنبه نيــز در حادثه اي عجيب 
22 بيمار مبتال به كرونا در يكي از بيمارستان هاي ايالت 

ماهاراشترا  جان باختند. ماجرا از اين قرار بود كه عده  
زيادي در اين بيمارستان و در بخش مراقبت هاي ويژه 

 الهه فراهاني
خبرنگار

به ســر مي بردند و از طريق يك مخزن بزرگ اكسيژن 
به آنها اكسيژن رساني مي شــد. اما بي آنكه مسئوالن 
بيمارســتان در جريان باشــند، مخزن اكسيژن دچار 
نشتي شــد و اكســيژن داخل آن خيلي زودتر از آنكه 
پرســنل بيمارســتان تصورش را مي كردند تمام شد. 
اين در حالي بود كه پرسنل بيمارســتان متوجه اين 
ماجرا نشدند و همين باعث شد كه 22 بيماري كه در 
بخش مراقبت هاي ويژه بســتري بودند جانشان را از 

دست بدهند.  
هند ديروز بيشــترين آمار روزانه ابتال به ويروس كرونا 
را در جهان برای دومين بــار به نام خود ثبت كرد. آمار 
مبتاليان جديد در يك روز در اين كشور از رقم 330هزار 
نفر نيز بيشتر شــد. اين در حالي است كه بزرگ ترين 
معضل سيستم درماني اين كشــور، كمبود اكسيژن 
عنوان شده و مسئوالن هندي تالش مي كنند كه با حل 

اين مشكل، به روند درمان بيماران سرعت ببخشند.
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ســريال هاي تلويزيونــي پربيننــده و برنامه هــاي تركيبي 
پرمخاطب بيشــترين شــانس گرفتن آگهي را براي مديران 
سازمان به دنبال دارند. تبليغاتي كه با تعرفه هاي باال و ارائه حق 
پخش متوالي و درصدد تخفيف هاي ترغيب كننده براي سازمان ها و توليدكننده ها؛ 
محل درآمدزايي خوبي براي اداره بازرگاني صدا و سيما به حساب مي آيد. تعرفه هايي 
كه اداره بازرگاني سازمان هر سال آن را در سايت خود منتشر مي كند. اما گاهي پخش 
اين آگهي ها آنقدر زياد مي شــود كه صداي تماشاگران را درمي آورد. پخش متوالي 
آگهي و تالش براي درآمدزايي مختص تلويزيون ايران نيست بلكه همه شبكه هاي 
تلويزيوني دنيا به دنبال اين درآمدزايي هســتند اما تبليغــات صرفا براي تلويزيون 

نبوده و عوامل محيطي نيز بيشترين كمك را به آنها مي كند. يك  سريال 45دقيقه اي 
در ايران كه توانسته مخاطبش را به دســت بياورد در 3 يا 4نوبت آگهي دارد؛ گاهي 
آنقدر پخش آگهي ها زياد مي شود كه به طنز گفته شــده سريال ها مابين آگهي ها 
پخش مي شود. حاال در چند سال اخير اين ســردرگمي به فوتبال نيز رخنه كرده 
است. در شب هاي  ماه رمضان عالوه بر پخش 4سريال مناسبتي ؛ تلويزيون بيشترين 
تماشاگرانش را براي پخش بازي هاي زنده فوتبال دارد.بازي ليگ قهرمانان آسيا كه به 
داد تلويزيون رسيده و عموم مردم بازي ها را دنبال مي كنند. عالوه بر تبليغات پرحجم 
در هر نيمه بازي و تبليغات محيطي در زمين فوتبال نكته ديگر تبليغات زباني است 
كه گزارشگران حين بازي فوتبال براي تماشــاگران تكرار مي كنند. گزارشگري كه 
به جاي گزارش لحظه به لحظه فوتبال و ايجاد هيجان براي دوستداران فوتبال؛ در هر 
فرصتي به دنبال تبليغ اپليكيشن هاي مختلف است و يا مخاطب را ترغيب مي كند كه 

با ارسال پيامك ها در مسابقه ها به اميد برنده شدن شركت كنند.

درآمدزاييباپخشفوتبالخارجي
البته مديران سازمان مي دانند كه پخش فوتبال برگ برنده آنهاست. با پخش رقابت هاي 
فو تبا لي مي توانند بينندگان زيادي را پاي گيرنده ها بنشانند و بدون اينكه زحمت ساخت 
و پرداخت برنامه هاي پر زرق و برق را به خود بدهند، مي توانند از ظرفيت تبليغاتي باالي 
فو تبا ل براي كسب درآمد بهره ببرند و در ضمن رضايت مخاطب را نيز جلب كنند. از اين رو 
هر سال صدا و سيما مبالغ هنگفتي را به شبكه هاي جهاني پرداخت مي كند تا حق پخش 
رقابت هاي بين المللي را به دست بگيرد و البته پرداخت مبلغ كالن هميشگي نيست چرا 
كه اكثر بازي ها به شكل كپي برداري از شــبكه هاي خارجي در ايران روي آنتن مي رود. 
هرچند باتوجه به سختگيري هاي زياد صداوسيما هرســال پول زيادي براي خريد حق 

پخش بازي ها پرداخت مي كند.

هليانصيري
روزنامه نگار

ندازندي
روزنامه نگار

فخريخوروشدر»اميركبير«

آزيتاحاجياندر»سالهايمشروطه«

مونتيهلمنبهخاطرفيلم»جادهايبهناكجاآباد«درسال2010جايزهويژهشيرطالييونيزرا
ازدستانكوئنتينتارانتينودريافتكرد.

ايِرنزازيانسدر»سلطانصاحبقران«

مريالزارعيدر»جيران«

گزارش

مرور آثار آنتوني هاپكينز در برنامه »صحنه گران« 
شبكه نمايش

ازجانيآدمخوارتاعاشقمتين

فروردين امســال كه براي بازي در نقــش »آنتوني«، پيرمرد 
مبتال به فراموشــي، در فيلــم »پدر« )فلوريــان زلر، 2020( 
برنده جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد شد، احتماال كساني 
كه او را مي شــناختند زياد تعجب نكردند. اين عادت آنتوني 
هاپكينز 83ساله است كه هر وقت در جلدي فرو مي رود، چنان 
متقاعدكننده و عالي در آن نقش ظاهر مي شــود كه فقط بايد 
از ظرايف بازي او لذت برد. البته زماني كه در ســال1991 در 
54ســالگي در نقش »دكتر هانيبال لكتر« در فيلم »سكوت 
بره ها« )جاناتان دمي، 1991( ظاهر شد و شيطان را پيش چشم 
تماشاگران مجسم كرد، خيلی ها شگفت زده شدند؛ چراكه تا آن 
زمان با اينكه سابقه همكاري با كارگرداني مثل ديويد لينچ را 
در فيلم »مرد فيل نما« )1980( داشت، اما هنوز اينچنين براي 
مخاطب عام شناخته نشده بود و نامش مترادف با ارائه يك بازي 
شــگفت آور نبود. هاپكينز با بازي در نقش هانيبال لكتر نشان 
داد چه جواهري اســت و از تجربه اي كه در بازي در نقش هاي 
شكسپيري تئاتري به دست آورده بود، استفاده كرد تا شخصيتي 
را به تصوير بكشد كه اين قدرت را داشت تا با كالم ذهن آدم ها 
را به ميل خودش دســتكاري كند. او بعدها بارها در فيلم هاي 
مختلف قدرت بازيگري خود را به رخ كشيد و حاال هم يكی از 
بخت های اسكار امسال اســت. از شنبه تا جمعه اين هفته، هر 
شب ساعت21، در بخش »صحنه گران« شبكه نمايش تعدادي 

از فيلم هاي اين بازيگر توانا به روي آنتن مي رود.

شنبه:افسانههايخزان)ادواردزوييك،1994(
اين درام حماســي تاريخي درباره 3برادر و پدرشان است كه در 
اوايل دهه1900 ميالدي در بيابان دوردستي زندگي مي كنند و 
اين فيلم تأثيرات طبيعت، تاريخ، جنگ و عشق را بر زندگي آنها 
نشان مي دهد. جز هاپكينز در نقش پدر خانواده، برد پيت و آيدان 
كويين هم در اين فيلم حضور دارند. »افســانه هاي خزان« فيلم 
بزرگي نيست و به همين نسبت بازي هاپكينز هم يكي از بهترين 
بازي هايش نيست اما نمي توان كتمان كرد كه مي شود هم از بازي 

او و هم خود فيلم لذت برد.

يکشنبه:نيکسون)اوليوراستون،1995(
فيلم داســتان زندگــي رئيس جمهور ســابق ايــاالت متحده، 
ريچارد نيكســون را از دوراني كه پســر جواني بود تا زماني كه 
رياست جمهوري اش با شرمســاري پايان يافت، روايت مي كند. 
هاپكينز نيكســوني قدرتمند و مرموز و البتــه احترام برانگيز را 
ترسيم مي كند كه تماشاگر را با هوشمندي، قدرت طلبي و حتي 

نقاط ضعف اين شخصيت به خوبي آشنا مي كند.

دوشنبه:سکوتبرهها)جاناتاندمي،1991(
خود هاپكينــز درباره هانيبال لكتر آدم خوار - كه نقشــش را در 
اين فيلم بازي مي كنــد - گفته: »او يك  جورهايــي رابين هود 
آدمكش هاست. او آدم هايي را مي كشد كه به طور عالج ناپذيري 
وحشي هستند.« مؤسسه فيلم آمريكا اين نقش آفريني هاپكينز 
را در فهرست بهترين شريران ســينما قرار داده است. هاپكينز 
براي اين نقش برنده جايزه اســكار بهترين بازيگر نقش اول مرد 
شد و جوي فاستر هم جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن را گرفت. 
بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه اقتباســي و بهترين فيلم 
ديگر اسكارهاي اين فيلم هســتند. البته منتظر تماشاي نسخه 

كامل فيلم از تلويزيون نباشيد.

سهشنبه:نقابزورو)مارتينكمپل،1998(
فيلمي مفرح و پر از اكشن و زدوخورد كه داستان زورو بازنشسته 
)هاپكينز( و شــاگرد تازه نفســش )آنتونيو باندراس( را تعريف 
مي كند. گويا هاپكينز عالقه داشــته شانســش را براي بازي در 
فيلمي اكشــن بيازمايد و به همين دليل وارد اين پروژه مي شود. 
تماشاي شمشيرزني هاپكينز و باندراس آنقدر به مذاق تماشاگران 

خوش آمده كه فيلم در گيشه موفقيت بزرگي به دست آورد.

چهارشنبه:تسکين)آفونسوپويار،2015(
در اين فيلم، هاپكينز در نقش دكتر روانشناسي ظاهر شده كه به 
درخواست دوست پليس خود قرار مي شود در دستگيري قاتلي 
ســريالي با اف بي  آي همكاري  كند اما در اينجا بازي اي كه ارائه 
مي دهد به كل با دكتر لكتر - كه او هم در دستگيري قاتل سريالي 
به پليس كمك مي كرد - متفاوت است. اين نقش توانايي هاپكينز 
را در بازي كردن نقش هاي شــبيه به هم، با اجرا و لحن متفاوت، 

به رخ مي كشد.

پنجشنبه:سوءاستفاده)شينتاروشيموساوا،2016(
هاپكينز در نقش صاحب يك شــركت داروســازي به نام آرتور 
ِدنينگ ظاهر مي شود و در كنارش بازيگري مثل آل پاچينو هم 
حضور دارد. اما فيلم اصال در زمان اكرانش با واكنش مثبتي همراه 
نشــد و اغلب نقدها منفي بود. به جاي اين فيلم مي شد آثار بهتر 

هاپكينز را براي پخش انتخاب كرد.

جمعه:بازماندهروز)جيمزايُوري،1993(
يكي از بهترين نقش آفريني هاي هاپكينز در فيلمي كه از رماني با 
همين نام نوشته كازئو ايشي گورو اقتباس شده است. هاپكينز در 
نقش جيمز استيونس و اِما تامسون در نقش خانم ِكنتون عشقي 
را به تصوير مي كشند كه بين اين دو وجود داشته اما ابراز نشده تا 
اينكه باالخره زمانش فرامي رسد. فيلمي ستوده شده كه براي هر 

2 بازيگر اصلي اش نامزدي جايزه اسكار را به ارمغان آورد.

جادهآسفالتدوطرفهبهسينما
مونتي هلمن؛ يكي از نسل نوگرايان هاليوود 

اگرچه نام »مونتي هلمن« كه به تازگي در 91سالگي چشم 
از جهان پوشيده، در ميان اسامی چهره هاي اصلي سينماي 
نوي آمريكا قرار داشت، با اين حال به نظر نمي رسيد از نظر 
سبك كار به هيچ يك از نهضت هاي سينمايي عصر خود شــباهتي برده باشد. كارهاي او در 
زمان توزيع به مشكالت بسياري برمي خورد و اغلب به سختي در بازار يافت مي شد. در واقع 
عالقه مندان به فيلم هاي وي به جاي اينكه به طور منفعالنه اي آثارش را در سينما تماشا كنند، 
بايد به طور فعاالنه اي ساخته هاي سينمايي اش را جســت و جو مي كردند. اين مسئله به طور 
كنايه آميزي مي تواند بازتاب دهنده تمركز هلمن بر افراد منزوي كه اهداف خود را به صورت 

وسواس گونه اي دنبال مي كردند، باشد.
»مونتي هلمن« سال1929 درنيويورك متولد شــد، او به لس آنجس نقل مكان كرد و در 
آن شهر كمپاني تئاتر خود را داير كرد. ازجمله ســاخته هاي تئاتري وي مي توان به يكي از 
نخستين اجراهاي آمريكايي»در انتظار گودو«)اثر ســامول بكت( اشاره كرد. كارگرداني و 
اجراي »در انتظار گودو«، تأثيري عميق بر ساير كارهاي »هلمن« گذاشت؛ تا جايي كه خود 
وي گفته اســت: »در هركاري كه انجام مي دهم رد كوچكي از »بكت« به چشم مي خورد.« 
»راجر كورمن« كه در آن زمان به عنوان تهيه كننده فيلم هاي B )فيلم هاي ســاخته شده با 
بودجه اندك( در ابتداي راه بود، ازجمله ســرمايه گذاران فيلم هاي»هلمن« شد. زماني كه 
كمپاني تئاتر»هلمن« بسته شد، راجر كورمن به وي پيشــنهاد كار داد و او را براي ساخت 
چندين فيلم تحت اســتخدام خود در آورد كه ثمره اين همكاري، ســاخت نخستين فيلم 
»مونتي هلمن« با نام»هيواليــي از غار جن زده«)1959( بود. كورمن در ســال1963 نيز 
وظيفه اتمام ساخت فيلم »وحشت« را به عهده هلمن گذاشــت. در زمان ساخت اين فيلم 
بود كه »هلمن« با جك نيكلســون يكي از بازيگران اين فيلم آشنا شد و با وي طرح دوستي 
ريخت. »جك نيكلسون« در ادامه در 2فيلم جنگي هلمن با نام»در پشتي به جهنم«)1964( 
و »پرواز به خشــم«)1964(بازی كرد، او نگارش فيلمنامه را نيز عهده دار بود. اين دو فيلم 
نه تنها خواسته هاي مالي ســرمايه گذارانش را به طور كامل برآورده كردند كه با صحنه هاي 
مهيج تكان دهنده اي كه در لوكيشن هاي سخت و ناخوشايند، فيلمبرداري شده بود، نوعي 
حس پوچي و عبثي خاص نگرش»بكت« )ساموئل بكت نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر 
مشهور ايرلندي( را نيز به بيننده القا مي كردند. در اين دو فيلم همچنين تأكيد و نگاهي ويژه 
به اين مسئله شده كه چگونه مرگ، فعاليت هاي ما را در طول زندگي تبديل به اموري پوچ و 
بي معني مي كند. اين نگاه به طور ويژه در ديالوگ يكي از شخصيت هاي فيلم »در پشتي به 
جهنم« زماني كه مي پرسد: »چه تفاوتي مي كند؟ همه ما در هر صورت مي ميريم، فردا، هفته 

بعد يا 30سال بعد«، به خوبي بازتاب داده شده است.

اوجگيريهمراهباتيراندازيجكنيکلسون
»هلمن« ســپس به پيشــنهاد »كورمن« و حمايت مالي غيررســمي وي، 2فيلم وســترن به 
نام هاي»تيراندازي«)1966( و »ســواري در ويرلوايند«)1966( را يكي پس از ديگري در ايالت 
»يوتا« ساخت. جك نيكلسون در اين دو فيلم نيز ســتاره اصلي بود و فيلمنامه فيلم»سواري در 
ويروايلند« را نيز او نوشت. »وارن اوتس« در زمان ساخت فيلم»تيراندازي« به تيم بازيگران اين 
فيلم ملحق شد. »مونتي هلمن« بعدها گفته است: ما تصور مي كرديم كه در نيمه دوم همان سال 
فيلم هاي كورمن را در برخي از ســينماها با عنوان »2فيلم يك بليت« نمايش دهند. اما به دليل 
توزيع نامناســب، در پخش اين فيلم ها در نهايت وقفه اي يكســاله پيش آمد، با وجود اين وقفه، 
جايگاه »جك نيكلسون« به عنوان يك ســتاره در ميان تماشاگران و منتقدان دوباره مورد توجه 
قرار گرفت. فيلم»تيراندازي« به دليل تكنيك هاي ضد روايي اش از ســوي منتقدان با تحســين 
بسيار مواجه شــد و در آن زمان اين فيلم را به عنوان فيلمي از يك كارگردان كه حتما بايد ديد، 

مورد تمجيد قرار دادند.

جاودانگيبا»جادهآسفالته«
اما فيلم بعدي »جاده آســفالت دوطرفــه«)1971( نام »هلمن« را براي هميشــه به عنوان يك 
كارگردان جاودانه كرد. اين فيلم داستان 2راننده مسابقات جاده اي با بازي »جيمز تيلور« و »دنيس 
ويلسون« را كه هردو از خوانندگان آن زمان آمريكا بودند، روايت مي كند كه با يك شورلت150 در 
يك جاده در حال سفر هستند و در طول مسير دختري مسافر را سوار مي كنند. انتظار مي رفت اين 
فيلم نيز با اقبال برخي جوانان طرفدار فيلم»ايزي رايدر« مواجه شــود كه اينگونه نشد و در زمان 
اكران خود با استقبال چنداني روبه رو نشد. اين يكي از معدود فيلم هاي آمريكايي بود كه در آن از 
نگاه چپ گرايانه، جنبش هيپي ها مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما )به دليل آنكه آن زمان سال هاي 

اوج هيپي گري بود(، اين فيلم نتوانست خواسته هاي مخاطبان جوان خود را برآورده كند.
هلمن ســال ها بعد با فاصله گرفتن از فيلمســازي تجاري، فيلم هاي»خروس جنگي«)1974( و 

»چين9، آزادي 37« را نيز با بازيگري وارن اوتس ساخت.

ايگوانافيلمموردعالقهتارانتينو
پوچ گرا ترين فيلم وي با عنوان »ايگوانا«)1988(، با مشــكالت عديده اي در زمان پخش مواجه 
شــد؛ با اين حال »ايگوانا« در آن زمان توجه »كوئنتين تارانتينو« را به طــور ويژه اي جلب كرد؛ 
تا جايي كه »تارانتينو«، »هلمن« را دعوت به ســاخت فيلمي با اقتباس از فيلمنامه »سگ هاي 
انباري« كرد. فيلمنامه »سگ هاي انباري « را تارانتينو خود نگاشته بود. در زماني كه براي ساخت 
فيلم »سگ هاي انباري« در نهايت قرعه به نام تارانتينو خورد، او از »هلمن« در اين فيلم به عنوان 

تهيه كننده اجرايي استفاده كرد.
»هلمن« در سال2010 آخرين شــاهكار خود با نام »جاده اي به ناكجاآباد« را ساخت كه درباره 
كارگرداني با حروف اول »ام.اچ« )درست مانند نام مونتي هلمن( بود كه به يك بازيگر عالقه مند 
شده است. اين فيلم به صورت معماگونه ساخته شــده و به نظر در جريان فيلم پاسخي براي حل 

معماها پيدا نمي شود. پخش اين فيلم نيز با اشكاالت زيادي همراه شد. 
منبع: سايت  اند ساوند

گل تبلیغات در دروازه

همه»مهدعليا«هايسريالها
پنجشنبه گذشته، نخســتين عكس از گريم مريال زارعي در نقش 
»مهدعليا«، مادر ناصرالدين شاه، در سريال »جيران« به كارگرداني 
حسن فتحي منتشر شد. اين دومين بار است كه حسن فتحي، پس 
از سريال »شهرزاد«، براي شبكه نمايش خانگي سريال مي سازد و 
آن طور كه از شواهد و قرائن و خالصه داستاِن منتشرشده اين سريال 
مشخص است، مجموعه جديد حسن فتحي به ماجراي عاشقي شاه 
قاجار مي پردازد. اما همزمان با اين سريال، 2سريال ديگر هم درباره 
ناصرالدين شــاه در شــبكه نمايش خانگي در دست ساخت است؛ 
»آهوي من مارال« به كارگرداني مهرداد غفارزاده و »قبله عالم« به 
كارگرداني حامد محمدي. در سريال »قبله عالم« كه مايه طنز دارد، 
شــقايق دهقان نقش مهدعليا را بازي مي كند اما تاكنون عكسي از 
گريم او منتشر نشده است. از بازيگر نقش مهدعليا در سريال »آهوي 
من مارال« هم در رسانه ها نامي نيامده است. اما پيش تر هم بازيگران 
ديگري در سريال هايي كه درباره ناصرالدين شاه ساخته شده، ايفاگر 
نقش مهدعليا بوده اند. ايِرن زازيانس)1391-1306( در ســريال 
»سلطان صاحبقران« ســاخته علي حاتمي به سال1354 در نقش 
مهدعليا بازي كرد. به اعتقاد برخي، در اين سريال، ناصرالدين شاه و 
وزرايش نمادي از پهلوي دوم و دربار او بودند و مهدعلياي اين سريال 
نيز در واقع بازنمايي مادر محمدرضا پهلوی بود. ســال ها بعد و در 
سال1364، در ســريال »اميركبير« ساخته سعيد نيك پور، فخري 
خوروش نقش مهدعليا را بازي كرد كه او هــم به نوعي يادآور فرح 
پهلوي و نقش او در سياست هاي پهلوي دوم بود. در سال1388 نيز 
آزيتا حاجيان در سريال »ســال هاي مشروطه« ساخته محمدرضا 
ورزي در نقش مهدعليا ظاهر شد. اين سريال نتوانست مانند 2سريال 
ديگري كه به روزگار ناصرالدين شاه مي پرداختند، مورد توجه قرار 
بگيرد و به همين دليل نقش آفريني حاجيان هــم در يادها نماند. 
حاال بايد ديد، بعد از بيش از يك دهه كــه مهدعليا براي آخرين بار 
به تصوير كشيده شــد، بازيگران جديدي كه در سريال هاي شبكه 
نمايش خانگي نقش او را بــازي مي كنند چه اجراي جديدي از اين 

شخصيت ارائه مي دهند.

مديران سازمان، عالوه بر پخش آگهي هاي مستمر تلويزيوني، 
گزارشگران را هم ترغيب به تبليغ حين گزارش فوتبال مي كنند

ياوريگانه
روزنامه نگار

برداستونز
مترجم: آرش نهاوندي
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موشك Hyunmoo-4 متعلق به كره جنوبی توانايي حمل كالهك جنگي 2تني دارد.

كيوسك

 حــس رقابت و حســادت 
ســال هاي ســال است كه گزارش

كره شمالي و كره جنوبي را 
در مقابل يكديگر قرار داده و 2كشور حتي 
بر سر ارتفاع پرچم  شان در منطقه مرزي با 
يكديگر رقابت دارند. اين روزها اما رقابت 
ميان 2كره رنگ و بوي ديگري گرفته و وارد 
عرصه رقابت تسليحاتي شده است؛ رقابتي 
كه كارشناسان نسبت به ادامه آن هشدار 

جدي داده اند.
رويــاي كره جنوبــي براي ســاخت جت 
جنگنده مافوق صــوت اكنون به حقيقت 
پيوسته و اين كشــور طي روزهاي اخير، 
از جنگنده KF-21 بــه ارزش 7.8ميليارد 
دالر رونمايي كــرده اســت. كره جنوبي 
همچنين اخيرا اعــام كرده كه قصد دارد 
ده ها هلي كوپتر جنگي جديــد از آمريكا 
خريداري كند. سال گذشــته وقتي مون 
جائه ايــن، رئيس جمهــور كره جنوبي، از 
آژانس توسعه دفاعي وزارت دفاع كشورش 
بازديد كرد از توليد نوع جديد موشك هاي 
بالســتيك كوتاه برد كره جنوبي خبر داد؛ 
موشــك هايي كه به گفته او توانايي حمل 
يكي از بزرگ تريــن كاهك هاي جنگي 

ساخته شده در جهان را دارد.
برخاف كره شــمالي، كره جنوبي ساح 
هسته اي ندارد. سئول اما در سال هاي اخير 
بودجه نظامي خود را افزايش چشمگيري 
داده است. به نوشته نيويورك تايمز، بودجه 
نظامــي كره جنوبي به خريــد جت هاي 
رادارگريز آمريكايي و ساخت موشك هاي 

قدرتمند غيرهســته اي كه توانايي هدف 
قرار دادن تأسيسات موشكي كره شمالي را 
دارند، اختصاص پيدا كرده است. استراتژي 
بازدارندگي كره جنوبي بر پايه تقويت توان 
موشكي براي حمله به سنگرهاي زيرزميني 
يعني پناهگاه هــاي كيم جونگ اون، رهبر 

كشور رقيب بنا شده است.
كره شمالي نيز از اين فرصت استفاده كرده 
تا به اين بهانه، زرادخانه هســته اي خود را 
گسترش دهد. اين كشور تهديد كرده كه 
دست به پرتاب موشــك هاي كوتاه برد با 
قابليت حمل كاهك  هســته اي مي زند؛ 
موشك هايي كه دشــمن به راحتي امكان 

شناسايي و رهگيري آنها را ندارد.
كارشناســان آنچــه ميان 2كره بر ســر 
رقابت تسليحاتي در گرفته را يك چرخه 
خطرناك مي دانند كه در نهايت به عميق تر 
شدن بحران امنيتي در شــبه جزيره كره 

منجر خواهد شد.

تقويت توان نظامي كره جنوبي
مون جائه اين در مدتي كــه هدايت دولت 
را به عهده داشــته، بودجه نظامي ساالنه 
كره جنوبــي را به طور متوســط 7درصد 
افزايش داده است. رقمي كه در دولت قبلي 
4.1درصد بود. بعد از اينكه اهرم ديپلماسي 
براي محــدود كردن زرادخانه هســته اي 
كره شمالي راه به جايي نبرد، مون چاره اي 
نداشت جز اينكه با تقويت زيرساخت هاي 
نظامي به مردمش اين اطمينان را بدهد كه 

كشورشان بي دفاع و آسيب پذير نيست.

مدت كوتاهي بعد از بازديد مون از آژانس 
توســعه دفاعي، رســانه هاي كره شمالي 
گزارش دادند كه ساحي كه رئيس جمهور 
اين كشــور به آن اشــاره كرده موشــك 
Hyunmoo-4 است كه سال قبل از آن، 
آزمايش شــده بود. به اعتقاد كارشناسان، 
Hyunmoo-4 بُــردي 800كيلومتري 
دارد و براي هدف قرار دادن زيرساخت هاي 
نظامي كره شمالي كافي است. اين موشك 
با ظرفيت كاهك 2تني مي تواند تأسيسات 
موشكي زيرزميني كره شمالي را تخريب 
كند. البته ايــن موضوع بســتگي به اين 
دارد كه انبار مهمات كره شــمالي در چه 
عمقي از زمين قرار گرفته باشد. به اعتقاد 
كارشناســان، كره جنوبي براي هدف قرار 
دادن چنين تأسيســات گســترده اي به 
تســليحات هســته اي آمريكا كه قابليت 
نفوذ به زمين را دارد، نيازخواهد داشــت. 
كره شمالي در پاسخ، حدود يك ماه پيش 
يك موشك جديد بالستيك جديد با بُرد 
600كيلومتر و كاهك 2.5تني را آزمايش 

كرد.

نقش واشنگتن
آمريكا دهه هاســت كه در منطقه حضور 
دارد و تاش كرده براي پيشــبرد مقاصد 
سياسي خود مانع افزايش تنش موشكي 
در شــبه جزيره كره شــود. طبــق توافق 
ســال1979 بين واشــنگتن و ســئول، 
كره جنوبــي از ســاخت موشــك هاي 
بالســتيك با بُرد بيش از 300كيلومتر و 

ظرفيت كاهك بيشــتر از 500كيلوگرم 
منع شــده اســت. اما بعد از حمله راكتي 
كره شمالي به يكي از جزاير كره جنوبي در 
سال2010، سئول از واشنگتن خواست كه 
اين محدوديت ها را كمتر كند تا اين كشور 
بتواند با ساخت موشك هاي قدرتمندتر از 

مرزهايش دفاع كند.
سال2012 آمريكا به كره جنوبي اجازه داد 
تا موشك هاي بالستيك با بُرد 800كيلومتر 
را آزمايش كند، به شــرط اينكه ظرفيت 
كاهك آن از 500كيلوگــرم فراتر نرود. 
همچنين ســئول اين امكان را پيدا كرد تا 
موشــك هاي با بُرد كمتر از 800كيلومتر 
با كاهــك باالتر از 500كيلوگــرم را نيز 
پرتاب كند. كره جنوبي از آن زمان دســت 
به آزمايش موشــك هاي با بُرد بيشــتر و 
Hyunmoo- كاهك هاي بزرگ تر ازجمله
Hyunmoo- 2 وA، Hyunmoo-2B

2C زده است. وقتي كره شمالي نخستين 
موشك بالستيك قاره پيما )ICBM( خود را 
در سال2017 آزمايش كرد، دونالد ترامپ 
هم محدوديت ظرفيت كاهك هاي جنگي 
را به طور كامل بــراي كره جنوبي لغو كرد؛ 
تصميمي كه راه را براي ســاخت موشك 

Hyunmoo-4 بازكرد.

واكنش كره شمالي
رهبر كره شــمالي از حدود 10سال قبل 
كه قــدرت را در پيونگ يانگ دردســت 
گرفت، سعي كرده تا با ساخت موشك هاي 
بالستيك قاره پيما با آمريكا رقابت كند. او 

همچنين تهديد كرد كه توازن موشــكي 
در منطقه را بر هم خواهــد زد. كيم اوايل 
زمستان سال گذشــته گفت كه كشورش 
براي مقابلــه با كره جنوبي موشــك هاي 
هسته اي كوتاه بُرد ســاخته و وعده داد كه 
آنها را به كاهك هاي كوچك تر، سبك تر و 

پيشرفته تر مجهز خواهد كرد.
كيم در ســال2018 يعني زماني كه براي 
نخســتين بار با ترامپ ديــدار كرد، همه 
آزمايش هاي موشكي كره شمالي را متوقف 
كرد. اين شــرايط اما دوامي نداشت و بعد 
از به بن بست رســيدن مذاكرات 2طرف، 
كره شمالي در ســال2019 آزمايش ها را 
با معرفي 3موشك بالســتيك كوتاه بُرد با 
هدف مقابله با توانايي هاي ضدموشــكي 

كره جنوبي و آمريكا دوباره از سر گرفت.
موشك هاي قديمي كره شمالي از سوخت 
مايع اســتفاده مي كردنــد و دقت پاييني 
داشتند. اما نســل جديد موشك هاي اين 
كشور با سوخت جامد تغذيه مي شوند كه 
پرتاب آنها را سريع تر، حمل آنها را ساده تر 
و هدف قرار دادن آنها سخت تر است. اين 
موشــك ها همچنين قدرت مانور و دقت 
بيشــتري دارند و مي توانند سيستم دفاع 

موشكي كره جنوبي را گمراه كنند.
كــه  جديــدي  بالســتيك  موشــك 
كره شــمالي ماه گذشــته آزمايش كرد، با 
ســوخت جامد كار مي كند. برآورد ارتش 
كره جنوبي از بُرد اين موشــك، برخاف 
ادعــاي 600كيلومتــري كره شــمالي، 
450كيلومتر اســت. البته امكان افزايش 
بُرد و ظرفيت وزني اين موشــك با توجه 
به اينكه مجهز به قوي ترين موتور سوخت 
جامد ساخته شده در كره شمالي هستند، 

وجود دارد.
موشــك هاي بالســتيك قاره پيمــاي 
كره شمالي هنوز از سوخت مايع استفاده 
مي كنند و ساعت ها طول مي كشد تا آماده 
پرتاب شــوند. اين ويژگي آنها را در برابر 
حمله بازدارنده آمريكا آسيب پذير مي كند. 
اما كيم در سخنراني كه حدود 3 ماه پيش 
داشت وعده داد كه موشك هاي بالستيك 
قاره پيما با موتور سوخت جامد بسازد كه 
چالش جدي براي دفاع موشكي واشنگتن 
خواهد بود. اين موضوع بــه نگراني ها در 
كره جنوبي دامن زده است، زيرا درصورت 
حمله هسته اي كره شمالي به اين كشور، 
احتمــال مداخله آمريكا كمتر مي شــود. 
نگراني از عواقب خروج سربازان آمريكايي 
از كره جنوبي، تصميمي كه در دولت دونالد 
ترامپ گرفته شــد، نيز به ايــن نگراني ها 
دامن زده اســت. به نظر مي رســد توسعه 
توانايي هاي نظامي پيونــگ يانگ، نه تنها 
كره جنوبــي بلكه آمريكا را كــه با چالش 
بزرگ چين هم روبه رو اســت، در بن بست 

قرار داده است. 

اكونوميســت در گزارش اصلي خود به بررسي 
اقدامــات اخير والديمير پوتين در ســركوب 
گســترده مخالفان در داخل و اعزام سربازان 
روسيه به پشت مرزهاي اوكراين پرداخته است. 
اين مجله از سران كشــورهاي غربي خواسته 
ساكت ننشينند و هزينه چنين اقداماتي را براي 
پوتين باال ببرند. به نوشته اكونوميست، پوتين از 
آنچه به نظر مي رسد ضعيف تر است و همين قضايا 
را خطرناك تر مي كند؛ چراكه يك حاكم ضعيف 
براي سركوب مخالفان و رقابت با ديگر كشورها 

مي تواند دست به اقدامات نسنجيده بزند.

هفته نامه اشپيگل ]آلمان[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

رقابت برادران

حركت بعدي پوتين

هفته نامه اشپيگل به رقابت بي سابقه ميان دو 
حزب دمكرات مســيحي و سوسيال مسيحي 
براي معرفي نامزد نهايي در انتخابات پارلماني 
)بوندس تاگ( آلمان پرداخته است. اين دو حزب 
جزو يك ائتالف به شمار مي روند و هميشه يك 
نامزد معرفي كرده اند. حزب دمكرات مسيحي 
حزب بزرگ تر و قوي تري است و به همين دليل 
حزب سوسيال مسيحي هميشه در ائتالف با اين 
حزب وارد انتخابات شده است. اين بار اما ماركوس 
زودر، رهبر حزب سوسيال مسيحي تصميم گرفت 
مقابل آرمين الشت، رهبر حزب دمكرات مسيحي 

بايستد؛ اقدامي كه نتيجه اش شكست زودر بود.

جهان نما

 پايان صبر استراتژيك
در صحراي نگب

انفجار يك موشك در 30كيلومتري 
تاسيسات هسته اي ديمونا موجي 
از واكنش ها در منطقه و جهان را به دنبال داشــته اســت. اگرچه 
منابع رژيم صهيونيستي در ساعات اوليه بامداد پنجشنبه اصرار 
داشتند انفجار اين موشك را به خللي فني در سامانه هاي پدافندي 
نسبت دهند اما با گذشت زمان روشن شد مبداء شليك موشك، 
داخل خاك سوريه بوده اســت. به روايت روزنامه جروزالم پست، 
موشك SA-5 )ساخت روسيه( ســاعت 2بامداد روز پنجشنبه از 
جنوب ســوريه، با عبور از چندين ميدان پدافندي گنبد آهنين 
در فاصله اي نزديك به تاسيسات ديمونا فرود آمده است. خبرنگار 
شــبكه الجزيره در نخستين گزارش خود با اشــاره به اين حادثه 
مي گويد: به نظر مي رسد سيســتم پدافندي اسرائيل همزمان با 
مردم عادي از ورود يك موشك به حريم هوايي خود مطلع شده و 
پس از شنيدن صداي مهيب انفجار، فقط توانسته آژير خطر را به 
صدا درآورد. با وجود آنكه نتانياهو تا كنون درباره اين حادثه سكوت 
كرده اما بني گانتز، وزير دفاع رژيم صهيونيستي روزگذشته ضمن 
تأييد شليك موشك گفت: تحقيقات درباره علت عدم رهگيري اين 

موشك توسط سامانه هاي پدافندي ادامه دارد.
در سايه ســكوت و انفعال مقامات رسمي اســرائيل، رسانه ها و 
تحليلگران قرائت هاي مختلفي نسبت به اين حادثه غافلگير كننده 
داشــته اند؛ قرائت هايي كه ابتدا از داخل سرزمين هاي اشغالي و 
مشخصا محافل منتقد بنيامين نتانياهو آغاز شد. روزنامه هاآرتص 
در اين باره مي نويسد: حادثه ديمونا بار ديگر پيامدهاي نگران كننده 
سياست هاي منطقه اي نتانياهو براي تمام اســرائيل را يادآوري 
كرد. او با هدف پيروزي در انتخابات و باقي ماندن در قدرت، امنيت 
اســرائيل را هم در معرض تهديد قرار داده اســت. از سوي ديگر، 
عبدالباري عطوان، ســردبير روزنامه رأي اليوم و تحليلگر مشهور 
فلســطيني در صفحه توييتر خود نوشت: »موشك ديمونا، تغيير 
قاعده نبرد در منطقه و فروپاشي تمام معادالت پيشين را بشارت 
مي دهد. به نظر مي رسد صبر استراتژيك به پايان رسيده و گنبد 

آهنيني كه بسياري از كشورهاي عربي روي آن حساب باز كرده 
بودند دروغ از آب درآمده است!« همچنين روزنامه العربي الجديد 
در گزارش ويژه خود كه روز گذشته منتشر شد نوشت: فارغ از آنكه 
كدام روايت درباره حادثه موشــك ديمونا صحيح باشد، نزديكي 
30كيلومتري محل انفجار به تاسيسات هسته اي نشان مي دهد 
حساس ترين نقاط در عمق اســتراتژيك براي دشمنان اسرائيل 
قابل دســترس اســت. عاوه بر اينها بايد توجه داشت كه حادثه 
ديمونا، اجماع احزاب اســرائيلي براي مخالفت با نخست وزيري 
نتانياهو را تقويت مي كند؛ آن هم درحالي كه براساس گزارش هاي 
موجود، تاش هاي وي براي تشكيل دولت ائتافي جديد شكست 

خورده است.

سايه تهديد بر سر مهم ترين نيروگاه اسرائيل
تاسيسات هســته اي ديمونا كه در دهه1960 ميادي با كمك 
مهندســين فرانســوي در صحراي نگب)جنوب سرزمين هاي 
اشغالي( ساخته شــده، مهم ترين نيروگاه رژيم صهيونيستي به 
شمار مي رود. هدف اوليه از ساخت اين نيروگاه، تامين برق براي 
مناطق صحرايي در سرزمين هاي اشغالي عنوان شده بود اما طي 
سال هاي گذشته رســانه هاي مختلفي از نقش ديمونا در توسعه 
تسليحات اتمي اسرائيل پرده برداشته اند. به نوشته روزنامه يديعوت 
آحارونوت، نيروي موجود در تاسيسات هسته اي ديمونا براي توليد 
10بمب اتمي در سال كفايت مي كند. با وجود آنكه تا كنون بيش 
از 15كشور جهان، تقاضاي بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
از تاسيسات هســته اي ديمونا را در سازمان ملل و شوراي امنيت 
مطرح كرده اند اما اسرائيل حاضر به صدور مجوز ورود بازرسان به 

ديمونا نيست.
به گزارش شبكه12 تلويزيون اســرائيل، اين نيروگاه در پوشش 
يكي از پيچيده ترين سيستم هاي امنيت هوايي و سايبري جهان 
قرار دارد؛ سيستمي كه به دليل وجود تهديدهاي نظامي از سوي 
غزه و لبنان، در حال به روزرساني دائمي است. با وجود اين، برخي 
از رسانه هاي اســرائيل طي ســال هاي اخير فرضياتي را درباره 
سناريوهاي احتمالي حمله به اين نيروگاه و بمباران موشكي آن 
مورد بررسي قرار داده اند. روزنامه هاآرتص سال2018 در گزارشي 
به نقل از يك كارشناس امنيت هسته اي مي نويسد: درصورتي كه 
موشك هاي مهاجم از سيستم پدافندي عبور كرده و به تاسيسات 
ديمونا برخورد كنند، آب سنگين در محيط تاسيسات منتشر شده 
و با آتش سوزي هاي اوليه، انفجارهاي بزرگي ظرف چند دقيقه آغاز 
خواهد شد. براساس اين گزارش، دايره تأثير انفجارهاي احتمالي 
در ديمونا از صحراي نگب تا تل آويو را در برمي گيرد؛ شــهري كه 
5ميليون نفر در آن زندگي مي كنند. عاوه بر اين تمام كرانه غربي، 
مناطق شرقي اردن و حتي قبرس نيز از دامنه تشعشعات ويرانگر 

هسته اي چنين انفجاري در امان نخواهند بود.

خطر زيستي ديمونا
طي ســال هاي اخير نهادهاي بين المللي و حتي برخي كشورها 
نسبت به مخاطرات محيط زيستي نيروگاه ديمونا هشدار داده اند. 
براي مثال دولت اردن به صراحت از خطر تشعشعات اين نيروگاه 
براي نظام طبيعي صحراي اردن و برخي شهرهاي مرزي اين كشور 

ابراز نگراني كرده است.
از سوي ديگر تنش هاي دائمي اسرائيل با كشورهاي منطقه، خطر 
انفجار اين نيروگاه را به تهديدي بالقوه اما دائمي براي ســاكنان 
منطقه تبديل كرده است. تمام اينها در حالي است كه پايگاه علمي 
اينتليجنس ريويو در سال2011 با انتشار گزارشي شامل تصاوير 
ماهواره اي مدعي شــد بخش هايي از تاسيســات ديمونا به دليل 
فرسودگي و استهاك دچار آسيب هاي جدي و نگران كننده اي 

براي امنيت مناطق اطراف شده است.

 

طي هفته هاي گذشته انتشــار گزارش هايي درباره 
مشاهده موارد نادر لخته شــدن خون پس از تزريق 
واكسن آسترازنكا، خيلي از كشورها را وادار به محدود 
كردن استفاده از اين واكســن كرد؛ اين موضوع كه 
موجب ايجاد موجــي از بي اعتمادي ها نســبت به 
واكسن شد، شايد براي كشــورهاي ثروتمند كه به 
انواع مختلفي از واكسن كرونا دسترسي دارند، چندان 
نگران كننده نباشد، اما مي تواند فرايند واكسيناسيون 
در كشــورهاي فقير را كه اتكاي زيادي به واكســن 

آسترازنكا دارند با مانع جدي روبه رو كند.
خيلي از مردم كشورهاي پيشــرفته، ديگر تمايلي 
به دريافت واكسن آســترازنكا كه محصول مشترك 
سوئد و انگليس است، ندارند. اين در حالي است كه 
مدت ها بود نام اين واكسن به عنوان يكي از بهترين 
واكســن هاي موجود براي غلبه بر كرونا مطرح شده 
بود. كارشناســان معتقدند كه آزمايش هاي باليني 
نامنظم و مشــكات توليد پيش از اين نيز به وجهه 
آسترازنكا آسيب زده بود، اما گزارش هاي اخير درباره 
مشاهده موارد نادر لخته خون پس از تزريق واكسن، 

اعتماد ها را بيش از پيش نسبت به آن سلب كرد.
با اين حال آژانس پزشــكي اروپا)EMA( و سازمان 
بهداشــت جهاني مكررا تأكيد كرده انــد كه فوايد 
واكسن آسترازنكا بسيار بيشــتر از عوارض جانبي 
آن اســت. آنها اعمال هر نوع محدوديتي براي اين 
واكسن را غيرضروري دانسته اند. به گفته اين نهادها، 
از بين بيش از 200ميليون نفري كه در سراسر جهان 
واكسن آسترازنكا را دريافت كرده اند، فقط در موارد 
نادري لختگي خون گزارش شــده و بنابراين جاي 
نگراني وجود ندارد. جديدترين آزمايش هاي انجام 
شده در آمريكا حاكي است كه كارآمدي اين واكسن 

در پيشگيري از بروز بيماري 76درصد است.
 اما كشــورهاي مختلف با ارزيابي مزايــا و معايب 
واكســن، هر يك تصميــم متفاوتــي گرفته اند؛ از 
محدوديت تزريق واكسن به برخي گروه هاي سني 
تا تعليق و حتي لغو كامل استفاده از آن. كارشناسان 
هشدار مي دهند كه اين تصميم گيري هاي متفاوت 
ممكن اســت به تاش ها براي جلب اعتماد عمومي 

به واكسيناســيون لطمه بزند و باعث بروز مشكات 
ناخواسته براي كشورهايي شود كه به ساير واكسن ها 

دسترسي محدودي دارند.

گزارش لخته خون
به نوشــته وب ســايت شــبكه تلويزيوني الجزيره، 
نخستين مورد لخته شدن خون در اثر تزريق واكسن 
آسترازنكا حدود 2 ماه پيش در نروژ گزارش شد. بعد 
از آن موارد مشابهي در آلمان و هلند نيز مشاهده شد. 
اين يافته ها موجب شد دست كم 16كشور اروپايي 
استفاده از اين واكســن را تا انجام تحقيقات بيشتر 

محدود كنند يا به حالت تعليق دربياورند.
انگليس اما در واكنش به اين موضوع محتاط تر بود. 
وزارت بهداشت تا اواســط فروردين امسال گزارش 
100مورد لختگي خون دريافت كرده بود كه 22مورد 
از آنها منجر به فوت شــده بود. تــا آن زمان بيش از 
20.6ميليون نفر در اين كشور دوز نخست واكسن را 
دريافت كرده بودند. بعد از انجام بررسي هاي بيشتر 
كارشناسان اعام كردند كه در مورد گروه هاي سني 
باالي 30ســال خطر بستري شــدن بيماران در اثر 
ابتا به كرونا بيشــتر از خطر عوارض واكسن است. 
بنابراين توصيه كردند كه فقط افراد زير 30ســال از 
واكسن هاي ديگر اســتفاده كنند و بقيه گروه هاي 
ســني بدون نگراني به دريافت واكســن آسترازنكا 

ادامه دهند.
آژانس پزشــكي اروپا نيز به سهم خود اعام كرد كه 
واحد نظارت اين مجموعه از بين 34ميليون موردي 
كه تا اواســط فروردين در اتحاديــه اروپا و انگليس 
اين واكســن را دريافت كرده بودنــد، 169گزارش 
لختگي خون در مغز)CVST( و 53مورد لختگي در 
رگ)SVT( دريافت كرده است. بيشتر موارد لختگي 
در بين زنان زير 60سال و طي 2هفته بعد از دريافت 

دوز اول واكسن مشاهده شده بود.
اين نهاد سپس ارزيابي  دقيقي روي 62نفر از افرادي 
كه دچار لختگي خون در مغــز و 24نفري كه دچار 
لختگي در رگ شده بودند -كه 18مورد آنها منجر به 
مرگ شــده بود- انجام داد و در نهايت اعام كرد كه 
مزاياي واكسن آسترازنكا از خطرات آن بيشتر است 
و هيچ نشــانه اي از تأثير منفي عواملي مانند سن در 

كارايي واكسن مشاهده نشده است.

واكنش كشورها
با وجود حمايــت نهادهاي بين المللي از واكســن 
آسترازنكا، كشــورهاي اروپايي راه خود را در پيش 
گرفتند. آلمــان تصميم گرفت كه تزريق واكســن 
به افراد زير 60ســال را متوقف كند؛ حركتي كه به 
اعتقاد كارشناسان با توجه به ديدگاه محافظه كارانه 
مسئوالن سامت اين كشــور جاي تعجب نداشت. 
آنگا مركل، صدراعظم آلمان كه 66سال دارد، روز 
جمعه نخستين دوز واكسن آسترازنكا را دريافت كرد.
ايتاليا نيز همين رويه را در پيش گرفت، اما فرانسه 
و بلژيك استفاده از واكسن را در افراد باالي 55سال 
محدود كردند. در اســپانيا نيز تزريق واكسن فقط 
براي افراد 60تا 70ســال ادامه پيــدا كرد. آلمان و 
فرانســه در ادامه حتي پا را فراتر گذاشتند و توصيه 
كردند افرادي كه دوز اول واكســن آســترازنكا را 
دريافت كرده اند براي دوز دوم از واكســن ديگري 
استفاده كنند. اين در حالي است كه مطالعات كافي 
درباره كارآمدي استفاده تركيبي از واكسن ها انجام 

نشده است.
نروژ هم اســتفاده از واكســن را تا انجام تحقيقات 
بيشــتر متوقف كرد، اما دانمارك نخستين كشوري 
بود كه تزريق اين واكسن را به  صورت كامل از برنامه 
ملي واكسيناســيون خود حذف كرد. مقام هاي اين 
كشــور دليل اين اقدام را جدا از احتمال خطر لخته 
شــدن خون، تحت كنترل بودن كرونا در اين كشور 
و دسترسي به واكسن شركت هاي آمريكايي فايزر و 

مدرنا عنوان كردند.
به  نظر مي رسد دليل اصلي اي كه موجب شده برخي 

كشــورهاي ثروتمند چنين تصميمــي را در مورد 
استفاده از واكسن آسترازنكا بگيرند، همين دسترسي 
به واكسن هاي جايگزين و داشتن حق انتخاب است؛ 
امكاني كه كشــورهاي فقيرتر از آن محروم هستند. 
ژوهانس اولدنبورگ، متخصص انتقال خون دانشگاه 
بُن مي گويــد: »تعداد زيادي از واكســن هاي ديگر 
در آلمان موجود هســتند، به همين دليل مي توان 
آسترازنكا را فقط براي افراد باالي 60سال استفاده 
كرد. با اين كار ما مي توانيم در عيــن پايين آوردن 
خطرات احتمالــي، از همه ذخاير واكســن موجود 

استفاده كنيم.«

مسئوليت كشورهاي ثروتمند
اين روزهــا كرونا دوباره در بســياري از كشــورها 
اوج گرفته و مــوارد ابتاي هفتگــي در جهان طي 
2 ماه گذشــته تقريبا دوبرابر شــده است. به همين 
دليل، كارشناسان هشدار مي دهند كشورهايي كه 
دسترسي بيشتري به انواع واكسن  دارند، بايد موضوع 
را فراتر از مرزهاي خود ببينند و هنگام اطاع رساني 
و تصميم گيري، احساس مسئوليت بيشتري در قبال 
مردم كشورهايي كه با كمبود واكسن روبه رو هستند، 

داشته باشند.
سازمان بهداشت جهاني برآورد مي كند كه تاكنون 
به طور متوســط يك نفر از هر 4نفر در كشــورهاي 
ثروتمند دست كم يك دوز واكسن را دريافت كرده اند، 
درحالي كه اين رقم در كشورهاي كم درآمد يك نفر 

از 500نفر است.
واكسن آسترازنكا يك واكسن »غيرانتفاعي« است و 

به همين دليل در مقايسه با واكسن هاي ديگر ارزان تر 
است. اين واكسن شرايط نگهداري ساده تري هم دارد. 
به همين دليل، برنامه كوواكس)مكانيســم جهاني 
توزيع عادالنه واكسن كرونا( براي تامين واكسن مورد 
نياز كشورهاي ضعيف تر، از ابتدا حساب ويژه اي روي 
واكسن آســترازنكا باز كرده بود. سازمان بهداشت 
جهاني اعام كــرده 90درصد واكســن هايي كه از 
طريق اين برنامه توزيع مي شوند، واكسن آسترازنكا 
هستند. خريد هر دوز واكسن آسترازنكا، 3دالر و هر 

دوز واكسن فايزر 37دالر هزينه دارد.

ضرورت همبستگي
برخي كارشناسان معتقدند كه همه گيري كرونا نشان 
داد كه همبستگي جهاني وجود ندارد و كشورها فقط 
به فكر منافع خودشان هســتند. اين در حالي است 
كه به گفته ســازمان بهداشــت جهاني، تا وقتي كه 
70درصد جمعيت جهان واكســينه نشوند، انتشار 

ويروس كرونا متوقف نخواهد شد.
رجينا اوســيه، متخصص بيماري هــاي عفوني در 
ژوهانسبورگ با اشاره به توقف اســتفاده از واكسن 
جانسون و جانســون در آمريكا مي گويد: »تصميم 
كشورهايي مانند آمريكا و انگليس براي كشورهاي 
ديگر عواقب خطرناكي دارد. درباره چنين موضوعاتي 
بايد اتفاق نظر وجود داشته باشد.« آفريقاي جنوبي 
نيز بعد از تصميم آمريكا فورا تزريق اين واكسن يك 

دوزي را متوقف كرد.
آمريكا اعام كرد كه اين تصميم را بعد از مشــاهده 
6مورد لختگي خون كه يك مورد آن منجر به فوت 
شده، »از روي احتياط« گرفته است. گفته مي شود 
توليد اين واكسن آمريكايي كه تاكنون 7ميليون دوز 

آن در اين كشور تزريق شده، متوقف شده است.
آمريكا تاكنون 37درصد جمعيت خود را واكســينه 
كرده اســت؛ همزمــان فقــط 0.5درصــد مردم 
آفريقاي جنوبي واكسن دريافت كرده اند. اين كشور 
با كمبود جدي واكســن روبه روســت، زيرا تزريق 
واكسن آســترازنكا نيز از 2 ماه پيش به دنبال انتشار 
گزارش هايي از ناكارآمدي اين واكسن بر گونه جديد 

جهش يافته در آفريقاي جنوبي، متوقف شد.
خيلي از مردم قبل از اعام خبــر ناكارآمدي برخي 
واكسن ها نســبت به انجام واكسيناســيون ترديد 
داشتند؛ به  نظر مي رسد حاال با انتشار اخبار مربوط 
به محدوديت استفاده از واكسن هايي مانند آسترازنكا 
و جانسون و جانسون به دليل داشتن عوارض جانبي، 
تعداد اين افراد بيشــتر هم مي شــود؛ موضوعي كه 
مي تواند تاش ها براي واكسيناسيون در جهان را با 

مانع جدي روبه رو كند. 

رقابت آرام اما روزافزون موشكي ميان كره جنوبي و كره شمالي 
احتمال رويارويي نظامي 2كشور را افزايش داده است

جنگخاموشدرشبهجزيره

واكسن هراسي با »آسترازنكا«
بي اعتمادي به واكسن آسترازنكا به  دنبال گزارش موارد لخته شدن خون مي تواند فرايند 

واكسيناسيون در كشورهاي فقير را كه اتكاي زيادي به اين واكسن دارند، مختل كند
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روزنامه نگار

سمانه معظمي
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 در آخر هفته ای كه گذشت 
و همــه درگيــر خبــر سامان رضایی

جديــد  ركورد هــای 
مرگ ومير بودند، كرونا در يك سكوت خبری نصفه و نيمه بام 
جهان يعنی اورست را فتح كرد. قاتل ريزنقش انسان كه شايد 
در يك دهه آينده بيش از هر ديكتاتور خونريزی در تاريخ آدم 
بكشــد در بدن يك كوهنورد پنهان و راهی اورست شد تا 
پرچم نامرئی قدرتش را روی بلندترين قله جهان نصب كند. 
كرونا از ميان 338كوهنوردی كه مجوز صعود گرفته بودند 
و تست PCR آنها منفی بود، ارلند نس نروژی را انتخاب كرد 
و طی سفری نه چندان ژول ورنی )علمی- تخيلی( و كامال 
براساس منطق علم، راهی اورست شد. به اين بهانه بياييد در 
چند گام ساده، منطق علمی كرونا ويروس را با منطق علمی 
بشر مقايسه كنيم. شايد درس هايی برای ما داشته باشد. در 

مبحــث پوزيتيويســم ) Positivisme ( منطقــی يــا 
اثبات گرايی، تمام رويداد های فيزيكی علتی علمی و قطعی 
دارند چه توسط انسان كشف شود چه نشود. برای نمونه اگر 
كوهنوردی كه تست PCR او منفی بوده و سپس در كمپ 
قله عالئم كرونا بروز پيدا كرده، علتی 100درصد علمی و 
منطقی پشت اين قضيه است. اين نكته را هم درنظر بگيريم 
كه »بيس كمپ« اورســت درســت مانند جزيره ای برای 
قرنطينه كامل به شمار می رفت؛ جايی كه هيچ تماسی با 
تست نداده ها وجود نداشت. منطق علمی بشر می گويد: پس 
از منفی بودن تست PCR فرد می تواند با افراد ديگر تست 
داده در تماس باشد، به خصوص در شرايط قرنطينه ای مانند 
اورست. همان گزاره ای كه حتی در شرايط غيرقرنطينه ای 
از افراد می شــنويم كه می گويند: »خيالتان راحت تست 
PCR من منفی بود« و به واســطه اين گزاره غيرعلمی، 

پروتكل های بهداشتی را كامال دور می زنند. اين از منطق 
علمی ناقص بشری به  اصطالح فوق مدرن. اما منطق علمی 
كرونا ويروس چه می گويد؟ اين ويروس بی ادعا به طور حتم 
پوزيتيويسم منطقی را بهتر از بشر آموخته و براساس آن 
عمل می كند. كرونا ويروس می داند كه علم قطعی است نه 
نتيجه تســت PCR بشــر در قرنطينه ای مانند اورست. 
بنابراين از غفلت غرورآميز بشر خود همه  چيزدان و دانای 
كل استفاده می كند و تســت PCR و قرنطينه و كال علم 
ناقص بشر را دور زده و بيس كمپ اورست را تعطيل می كند. 
كرونا ويروس می داند كه تست و قرنطينه فقط ريسك را 
كاهش می دهد اما آن  را از ميان نمی برد. بهتر است ما هم در 
اين مورد خــاص پيرو پوزيتيويســم منطقی باشــيم و 
پروتكل های بهداشتی را در هيچ شرايطی نقض نكنيم. حتی 

.PCRپس از منفی بودن تست دهان پُركن

كرونا بام جهان را فتح كرد

درد بر دوش هايمان سنگين تر می شود و خبرهای تلخ چون مسعود میر فكر و ذكرمان شده زنده ماندن، چه زنده ماندنی؟ هر روز كوله 
خار بر پاهايمان فرو می رود. شرايط به واقع بسيار هولناك به نظر می رسد و اگر بخواهيم اين اوضاع 
را در مختصات هنر هفتم به تصوير بكشيم احتماال مواجه می شويم با يكی از ترسناك ترين و 
مخوف ترين فيلم های تاريخ سينما. سينما هم شده حكايت عجيب اين روزها؛ يك هفته خبر 
می رسد كه سالن ها باز هستند و بی مشتری و هفته بعد همه فرياد می زنند كه چرا سينماها 
تعطيل شده اند؟ صبح ستاره سينما و كارگردان نامی راهی بيمارستان می شوند و قبل از غروب 

خبر می رسد آن خبرنگار سينمايی جانش را به كرونا باخته است.
يكی فرياد می زند سينما را تعطيل كنيد تا مجبور نباشيم دارااليتام داير كنيم برای بازماندگان 
جان باخته هايش در پس و پشت دوربين و يكی می گويد دل بده به تست گريم آن مليجك كه 

البد در گلدان نقره خودش را سبك می كند.
مرض بيداد می كند، دوايی ندارد و ويروس بر پيشانی مردم مهر نكبت زده است. در اين وانفسا 
حرف از سينما و فيلم چونان پســته خوردن رئيس جمهور پيشين ينگه دنيا در استراحتگاه 
سفير ايرانی، بی ربط و دور از ذهن است. بهانه نوشتن اين متن هم تازه كردن درد و مرور احوال 
بی درمان نيست كه فقط ذكر اين مهم، بهانه بود كه در دوردست های  رؤيا و هنر يكی دارد با 
خيال آســوده و بدون واهمه همه گيری، قاتالن  ماه كامل را می سازد؛ يك وسترن تمام عيار 
درباره مرگ زنجيره ای سرخپوســت هايی كه در زمين هايشان نفت كشف شد اما سهمی از 

خوشبختی اش نبردند.
آقای كارگردان روی صندلی اش نشســته، عوامل پشــت و جلوی دوربين با خيال آسوده از     
كوويد-19 در حال رقم زدن بهترين درخشش تاريخ حرفه ای خود هستند و صدها نفر از بوميان 
و محلی های منطقه اوسيج از قبل حضور عوامل اين فيلم و ساخته شدن يك محصول به درد بخور 
فرهنگی در حال كسب درآمد و كشف طعم رونق اقتصادی از طريق سينما هستند. حاال همه 

نگرانند كه اين پروژه ابتدای تابستان آينده اكران می شود يا انتهای آن. همين...
شما هم به اين ديالوگ عالقه مند هستيد كه: خلق خدا به چه روز افتاده اند از تدبير ما...

مرثیه ای برای یك رؤیا

بشری كه قرن ها در آرزوی پرواز بود 
هرگز فكرش را هــم نمی كرد روزی 
بدون بال و حتی بدون دســت بتواند 
پرواز كند. حاال پــس از اختراع انواع 
وســايل پرواز، زنی كه از بــدو تولد 
دست نداشته توانسته مجوز خلبانی 
دريافت كنــد و به تنهايی هوانوردی 
كند. جســيكا كاكس كــه كمربند 
مشــكی انجمن تكواندوی آمريكا را 
هم دارد به هيچ محدوديت جســمی 
باور ندارد. همين نپذيرفتن كمبودها 
باعث شــده او هيچ كم و كاســتی از 
ديگران نداشته باشد. كاكس كه رسما 
خلبان است گاهی هم هوس می كند 
به جای اوج آســمان به اعماق آب ها 
برود. برای همين او مجوز غواصی هم 
گرفته است. اگر روی زمين باشد پيانو 
می زند، رانندگــی می كند و به جای 
نوشتن هم تايپ می كند. او با عينك 
هم ميانه خوبی نــدارد، اما به توصيه 
پزشك هم عمل كرده و به جای عينك 
از لنز اســتفاده می كند. البته هر بار 
با پاهايی تميز لنز هــا را با دقت روی 
چشم هايش گذاشته و شب ها آنها را 
درمی آورد. جســيكا هر مرز جسمی 
را پشت سر گذاشته و به نوعی يادآور 
توانايی های انسان است. اين ركورددار 
كتاب ركورد های جهانــی گينس با 
انگيزه روشن كردن افق های تازه برای 
توان ياب ها به چنيــن موفقيت هايی 

دست پيدا كرده است.

پرواز بدون بال 
بدون دست

پروانه هایی كه پر می دهیم
ماســك را كه از چهــره اش برمــی دارد، 
پروانه ای از روی شانه اش پرمی كشد سمت 
ناكجا. نشسته ايم زير سقف تاكســی زردی كه انباشته از سكوت است. 
چشــم های راننده از ميان آينه نگاهش می كند، مــن نگاهش می كنم، 
او حواسش به تلفن همراهش اســت. نمی دانم ماسك دست دوز راننده 
تاكسی پير را ديده يا لرزش دســتش وقتی مابقی پول كرايه اش را پس 
می داد. نه حوصله حرف زدن دارم و نه می توانم بی تفاوت باشــم. سرم را 
می چرخانم سمتش. كلمات، خسته و بريده بريده از دهانم پر می كشند 

بيرون: »كاش ماسك تان را برنمی داشتيد.«
دور و بر اخمش جــواب می دهد: »من از مردن نمی ترســم، شــما كه 

می ترسيد 6تا ماسك روی هم بزنيد«.
خط می افتد به شيشــه ای كه نمی دانم در قاب كدام پنجره دلم نشسته 
است. پنجره ای كه حاال نور از آن دور می شــود. بايد بگويم، حرف بر سر 
ترس تو از مردن نيست. مادر داری؟ پدر داری؟ اصال همه اينها هيچ. تو 
چه می دانی كه چند نفر چشم انتظار همه آدم های دوروبر تو هستند كه 

به خانه برگردند.
بايد بگويم، می دانی چند پرستار حاال بغض را فروداده اند و عرق ريزان رگ 
می گيرند، تزريق می كنند، ميان آدم های مبتال راه می روند و نمی دانند تا 
كی می توانند دوام بياورند. سياهی قرنطينه را نمی بينی؟ نفير آمبوالنس ها 
و آالرم دستگاه های بخش های ويژه را نمی شنوی؟ كسب وكارهای تعطيل 
و درد و رنج بيماران يعنی همه هيچ؟ شايد فكر می كند كه هيچ كدام از 
اينها به او ربطی ندارد، اما دارد. سر اگر بلند كند و چشم هايش را باز كند، 
می بيند كه دارد. ســهل انگاری او يا هريك از ما می تواند سايه مرگ را بر 

فراز خانه  ديگران پهن كند.
و من اما ســاكت مانده ام. يك دســته پروانه پر می زنند و از كنار شيشه 
تاكسی كه پايين می كشم، عبور می كنند. راننده الكل می زند به دستش 
و پيچ راديو را می چرخاند. يكی آن تو می گويد: »آيا بال زدن پروانه ای در 

برزيل می تواند باعث ايجاد تندباد در تگزاس شود؟«

ويزيت ذهنی
رمضان؛ سهم من از واكسيناسيون اميد

عصرگاهی پيش از فاطمه عباسی تــوی ترافيــك 
افطار با لب هــای به هم چســبيده و دهان تلخ و 
ماسكی كه چسبيده به صورتمان، نشسته ايم توی 
تاكسی و سرمان را كه ديگر نمی توانيم راست نگه 
داريم تكيه می دهيم به پشتی چرمی صندلی. در 
راديو يك روحانی ماجرايی را از صدر اسالم می گويد 
و ما كلماتش را الی بوق ماشين های دور و بر يك 
خط در ميان می شنويم. هر چه چشم می بنديم و باز 
می كنيم باز همان جا در خيابان وليعصر يا بزرگراه 
مدرس يا ميدان ونك هســتيم و فقط چند قدم 
رفته ايم جلوتــر. خانم گوينــده اول تا آخر چند 
الهی نامه را مرور می كند و مــا همان جاييم. انواع 
نثرهای ســنگين قديمی و رباعی های معنوی را 
می خواند و ما تازه رسيده ايم به ميدان هفت تير يا 
انقالب يا نزديكی های آزادی. »اللَُّهَمّ لَك ُصْمُت َو 
َعلَی ِرْزقِك أَْفَطْرُت« پخش می شود و ما هنوز به 
همان صندلی چسبيده ايم. از ترس كرونا شيشه را 
داده ايم پايين و از پشــت شيشــه تاكسی، فقط 
بيلبورد می بينيم، ماشين و ساختمان های سيمانی 

و سنگی كه خورشيد پشت آنها گم شده.
زندگی هر روزمان شده همين، صبح تا شب يا بايد 
بمانيم توی خانه و يا به عنوان فعال در گروه مشاغل 

مجاز به حضور در ســركار، صبح به صبح با ترس 
برويم سركار و عصر با خبرهايی ناگوار از بيماری 
همه گير برگرديم خانه. اما سر سفره افطار يا موقع 
خوردن ســحری، ناخودآگاه يكی از بندهای آن 
الهی نامه های پيش از افطار يا »اَللُّهمَّ اِنّی اَْسَئُلك ِمْن 
بَهاَّئِك بِاَبْهاُه« دعای سحر را زيرلب تكرار می كنيم 
و اشك توی چشــم هايمان جمع می شود، گويی 
هنوز چراغ اميد در دل هايمان مثل يك واكســن 
معتبر عمل می كند و ما باز مثل هر سال از اين همه 
اميدواری به لطف و كرم حضــرت حق مثل يك 
مهمان غافلگير شده از خوان ميزبان فردا را انتظار 

می كشيم و ذوق می كنيم برای وصالش.
در همه اين ســال ها يك معجزه كوچك به قرار 
يك دورهمی بی دعوت سرســفره افطار يا حتی 
يك لبخند پيش بينی نشده، شده همه سهم ما از 
مهمانی رمضان و روزمرگی، درحالی كه مثل هر 
روز منتظر است تا ما را ببلعد، باز پا پس می كشد و 
مقابل سالح اميد و حال خوش ما عقب می نشيند. 
هنوز هم بايد اطمينان داشــته باشيم يك جايی، 
يك روزی، يك شبی، وسط های  ماه يا آخرهايش 
آن واكســن ناب و بی چون و چرا بيايد بنشيند به 
جان ما و ايمن شــويم برای فردا و زندگی و كار و 

مهمانی خدا...

زندگی پديا

سمیه جاهدعطاییان  

قديم ها كه كنار خواهر و برادرهايمان سر 
سفره افطار يا سحر می نشستيم، هركدام 
دعايی زيرلب زمزمه می كرديم. كســی 
از دعای ديگری خبر نداشت. افطارهای 
دوران مدرسه، دبســتان و حتی دوران 
دانشگاه... همه روی لب زمزمه داشتند. 
يكی از بچه هــا زمزمه كنان تا پايان اذان 
مغرب صبوری می كرد تا شايد خدا بهتر 
گوش كند. ديگری اشك گوشه چشمش 
را پنهانی پاك می كرد تا نگاه كشدار كسی 
رويش نماند. يكــی از بچه ها هم تا نماز 
مغربش را نمی خواند، لب به چيزی نمی زد و 
حتی دستمان را برای يك استكان آب گرم 
رد می كرد. آن وقت ها جنس دعاهايمان 
فرق داشت. آرزوهای كوچكمان چنان 
دست نيافتنی بود كه انگار به معجزه بزرگی 
نياز داشت. اول هر  ماه رمضان سوره واقعه 
نذر می كرديم يا چله صلوات می گرفتيم. 
چرتكه می انداختيم روی تعداد صلوات ها 
يا دعای توســل و هميشه هم حساب و 
كتاب هايمان درست از آب درنمی آمد. 
روزه می گرفتيم و دعای سحرمان ترك 
نمی شد. آجربه آجر خانه های ما توان تازه 
می گرفت از اين صــدا... افطار هم ربنای 
مرحوم شجريان كه پخش می شد همه 
وصل می شديم به خدای احد و واحدمان و 
همين يك دعا با صدای سوزناك صاحبش 
كافی بود كه دلمان بلرزد. سال هايی كه 
اين دعا از تلويزيون پخش نمی شد وقتی 
جای خالی اش تمام روحمان را آزار می داد، 
خودمان دســت به كار می شديم و ربنا را 
دست به دست می چرخانديم تا خانه هايمان 
و سفره هايمان از اين صدای دلگشا خالی 
نباشد. بركت سفره های ما همين ربنا بود. 
ما با اين صدا بزرگ شديم، خاطره ساختيم 
و... حاال امسال صاحب اين صدا نيست اما 
سوز صدايش در خانه های ما، سر سفره های 
افطارمان هست... ما هنوز آرزو ها داريم. 
ما حاجت داريم. اما حاجت تك تك مان 
امسال يكی شده مثل حاجت ما سر سفره 
هفت سين امســال. همه با زمزمه ربنای 
شجريان، استاد هميشگی مان، می خواهيم 
خدا جان و تن عزيزانمان را سالمت نگاه 
دارد. همه می خواهيم سايه مرگ و كرونا 
برود... به قدر كافی عزيز از دست داده ايم. 
به قدر كافی سوگوار بوده ايم. بس است 
برای ما؛ ما اطمينان داريــم كه راز و نياز 
همه ما سالمتی شده؛ سالمتی عزيزانی كه 
ماه ها از ديدنشان محروم بوديم و در آغوش 
نگرفتيم شان؛ سالمتی آنها كه بسترشان 
در بيمارستان است؛ خاموش شدن تابلوی 
اعالن هر روزه وزارت بهداشــت كه آمار 
فوتی ها را روی سرمان آوار می كند. ما همه 

به وحدِت دعا رسيده ايم...!

همه به وحدِت دعا 
رسيديم! 

اول آخر  زاهدان ،خيابان آزادی، پارك شادی ها/ نقاشی ديواری عبدالستار شهنوازی هنرمند بلوچ
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عدد خبر

هزار تن
  به گفته رئیس اتحادیه 
بارفروشان 30هزار تن از 

پرتقال هایی كه در انبار ها دپو 
شده بود، خراب شده است. 

اگر میوه های باقیمانده تا 
٢٠اردیبهشت به فروش 

نرسد، كامال فاسد می شود.

30

معاون هماهنگی توزیع 
توانیر گفته: تابستان 

امسال سخت نیست بلكه 
بسیار سخت است؛ چرا 
كه با كاهش 35درصدی 
بارندگی ها و محدودتر 

شدن استفاده از پتانسیل 
نیروگاه های برقابی مواجهیم.

 35
درصد 

3
میلیون نفر

عضو هیأت رئیسه اتاق 
بازرگانی ایران از وجود 

۲500میلیارد تومان طرح 
و پروژه نیمه تمام در كشور 
خبر داد و گفت: با توقف 
این پروژه ها 3میلیون نفر 

بیكار شده اند .

عدد خبر

فيلم تئاتر ببينيد
مدتی است كه تئاتر به خاطر 
شيوع كرونا تعطيل است، اما 
فيلم بيشتر تئاترها اكنون در 
پلتفرم هــای مختلف موجود 
اســت و می توانيــد در اين 
روزهای خانه نشينی فيلم تئاتر 

ببينيد.

   جوجه تيغی
جوجه تيغی يك اثر كمدی است 
كه بهرام افشاری نويسندگی و 
كارگردانی آن را بر عهده دارد 
و در آن ايفای نقش كرده است. 
اين كمدی كه اجرايی تك نفره در 
قالب تئاتر است، داستان جوانی 
در آرزوی اسكار را بيان می كند 
كه برای ورود به عرصه سينما 

تالش های بسياری كرده است.

  به مناسبت ورود اشكان
اشكان پسر كوچك خانواده 
اســت كــه پــس از پايان 
تحصيالتش به خانه برگشته و 
مادر جون به مناسبت ورود او 
يك مهمانی برگزار كرده است. 
با رفت وآمد هر كدام از اعضای 
خانواده و مهمان هــا پرده از 
رازی بزرگ برداشته و خيانتی 
پنهان آشــكار می شود. اين 
اثر به كارگردانی رضا دادويی 
در ژانر خانوادگی اجرا شده و 
هومن برق نورد، نيما رئيسی، 
خسرو شهراز، شمسی صادقی، 
الهه حسينی، ويدا جوان، آرزو 
افشار و علی اميری بازيگران 

اين نمايش هستند.

   خرده نان
زوجی ميانســال كه با مرور 
رؤياها و خاطرات شبی عادی را 
می گذرانند به يكباره با اتفاقی 
غيرمنتظره در همسايگی خود 
مواجه می شوند. خرده نان به 
كارگردانی كورش سليمانی در 
ژانر خانوادگی اجرا شده و رضا 
بهبودی و آناهيتــا اقبال نژاد 
در ايــن اثر به ايفــای نقش 

پرداخته اند.

انجامش بده/تماشا
 روی  ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور من فكــر می كنم   
هركــس در هــر 
موقعيت می دونه خوب تريــن كاری كه می تونه 
انجام بده چيه اما مشكل زمانی شروع می شه كه 
انســان نخواد اين خوب رو انتخاب كنه. در چنين 
صورتی او راه رو كمی محو كرده. اگه در موقعيت 
دوم هم انسان نخواد به خوب تن بده، راه محوتر و 
تاريك تر می شه. وقتی هزارتا انتخاب بدرو به جای 
هزارتا انتخاب خــوب برمی گزينيم وضع اون قدر 
آشفته می شه كه انسان حتی نمی تونه يه قدم هم 

به جلو برداره.

بوك مارك
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 ماه ها ست كه از 
فاصله گذاری اجتماعی 

برای عدم انتقال 
ويروس كوويد- 19 
حرف زده می شود 
و البته ماه هاست 
كه گويی خيلی ها 

گوششان بدهكار اين 
حرف ها نيست. مصداق 

اين ادعا آمار هولناك 
ابتال و مرگ ناشی از 

كرونا ست.

ديالوگ

مارمولك
خدا كه فقــط متعلق به آدم های خوب نيســت. 
خدا، خدای آدم های خالفكار هم اســت و فقط 
خود خداست كه بين بندگانش فرقی نمی گذارد. 
فی الواقــع خداونــد  اندلطافــت،  اندبخشــش،  
اندبی خيال شدن و اندچشم پوشی و  اندرفاقت است. 
بايســتی ما يك فكری به حال اهلی شدن آدم ها 
بكنيم. اهلی كردن يعنی ايجاد عالقه كردن و اين 
تنها راه رسيدن به خداست و خيلی هم مهم است...
كمال تبريزی

حافظ

راهی بزن كه آهی بر  ساز آن توان زد
شعری بخوان كه با او رطل گران توان زد

دعای روز يازدهم ماه مبارك رمضان  اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم َحّبْب ایّل فیِه اإلْحساَن وَکرّْه ایّل فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحرّْم عیّل فیِه الّسَخَط والّنریاَن ِبَعْوِنَک یا غیاَث امُلْستغیثنی.

 خدايا دوست گردان بمن در اين روز نيكی را و نـاپسند بدار در اين روز فسق ونافرمانی را وحرام كن بر من 
در آن خشم وسوزندگی را به ياريت ای دادرس داد خواهان.
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