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آبادان؛ حاشيه  اي 
ميان  2  رود 

 سفر بي بازگشت 
به هند و پاكستان

مردم آبادان معتقدند بازسازي 
نیمه تمام خرابی های جنگ و 

تداخل كاري منطقه آزاد اروند و 
ساير ارگان ها، عمال  شهر را به يك 

حاشیه بزرگ تبديل كرده است

 همشهري موضوع توقف پروازها 
از شبه قاره را راستي آزمايي مي كند

صحبــت پیرامون حاشیه نشــیني، 
ســكونتگاه هاي غیررســمي و بافت 
فرسوده در خوزستان همیشه بر چند 
شهرســتان اهواز، مسجدسلیمان و 
ماهشهر متمركز بوده است. سكونت 
نیمــي از جمعیت 850هــزار نفري 
حاشیه نشــین خوزســتان در اهواز، 
معضــل حاشیه نشــیني را در ايــن 
شــهر نفتي پررنگ  كرده، اما آبادان 
هم مشــكالت خاص خود را در اين 
زمینه دارد.  ســتاد بازآفريني شهري 
در آبــادان هــم مانند بســیاري از 
شهرهاي بزرگ كشور شكل گرفته، 
اما هیچ يك  از طرح هاي آن نتوانسته 
تصويب شــود يا اعتباري براي اجرا 
بگیرد و به نظر مي رســد عاملي فراتر 
 از كمبــود اعتبار، ســد راه اســت.

 صفحه6 را بخوانید.

با اطالعیه اي كــه متولي هوانوردي 
ايران به شركت هاي هواپیمايي ابالغ 
كرده، فروش بلیت به مسافراني كه 
از مبدأ كشورهاي ممنوعه كرونايي 
قصد ســفر به ايران را دارند، ممنوع 
است و حتي سفر با پرواز كانكشن به 
كشورهايي نظیر هند و پاكستان نیز 
فعال يك سفر بي بازگشت محسوب 
مي شــود. به گزارش همشــهري، 
به دنبال بحراني شدن شرايط كرونا 
در هند، از ابتداي هفته جاري با نامه 
فرمانده قــرارگاه عملیاتي مقابله با 
كرونا به وزير راه و شهرسازي، هرگونه 
تردد مستقیم يا غیرمستقیم مسافر 
و كاال با كشورهاي هند و پاكستان 
تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم شــد و 
سازمان هواپیمايي كشوري نیز پس 
از ابالغ اين نامه از لغو پروازها میان 
ايران و كشورهاي هند و پاكستان و 
حتي ممنوعیت مسافرت با پروازهاي 
كانكشن از مبدأ اين كشورها به ايران 

خبر داد. صفحه4 را بخوانید.
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نگاه
الهه کواليی؛  استاد دانشگاه تهران

انتشار فايل سخنانی كه از سوی وزير امور خارجه ايران 
برای درج در پروژه خاصی به منظور شــكل گیری يك 
مجموعه از مباحث مربوط به تاريخ شفاهی تنظیم شده 
است، در فضای رسانه ای خارج از كشور در شرايطی كه 
مذاكرات هسته ای بین ايران و 4 كشور قدرتمند جهان كه در فرآيند اين مذاكرات باقی 
مانده اند و البته همكاری خود را هم با اياالت متحده آمريكا قطع نكرده اند، می تواند 
براساس انگیزه ها و عوامل گوناگون شكل بگیرد. بايد توجه داشت در فضای نزديك 
به برگزاری انتخابات در كشور به طور طبیعی می توان انتشار اين فايل را به رقابت های 
جناحی و تبلیغاتی جريان ها و نامزدهای رقیب مربوط ســاخت، اما از سوی ديگر با 
توجه به اهمیت اين مذاكرات، شرايط كنونی كشور و مشكالت  اجتماعی- اقتصادی 
مردم ايران و نیز رخدادهای ماه های اخیر در كشور، در ارتباط با فعالیت های هسته ای 
جمهوری اسالمی ايران، به طور طبیعی عوامل خارجی اثرگذار بر انتشار اين فايل نیز 

نبايد مورد غفلت قرار  گیرد. 
می توان انتظار داشت همان گونه كه در ماه ها و هفته های اخیر شاهد تالش هايی برای 
بر هم خوردن روند مذاكرات هسته ای بوده ايم و درحالی كه ديپلمات های ارشد كشور 

برای دفاع از منافع ايران و تامین منافع مردم ايران می كوشند، 
انتشار اين فايل ضربه ای بر استحكام مواضع آنها برآورد شود. 

بنابراين هم بايد به مجموعه ای از عوامل داخلی در اين زمینه توجه كرد و هم بر عوامل 
بیرونی تاثیرگذار بر اين رخداد دقت نظر داشت.

ناکارآمد سازي  ديپلماسي

يادداشت
سيد مناف هاشمي؛ مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران 

حمل ونقل مفهومي است كه بشر از ابتداي خلقت خود 
با آن درگیر بوده و اين مفهوم از ديرباز نقشي كلیدي در 
زندگي انسان ها بازي كرده است. پس از اختراع چرخ، 
حمل ونقل تحولي اساسي پیدا كرد و روزبه روز وسايل 
پیشرفته تر و پیچیده تر در اين عرصه به كار گرفته شد. اختراع خودرو در قرن اخیر 
كه قرار بود وسیله اي براي راحتي بیشتر و افزايش رفاه جوامع انساني شود، در كنار 
تمام مزايا و فوايد، امروزه به يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي زندگي بشري خصوصا 

در جوامع مدرن و نیمه مدرن شهري تبديل شده است. 
مصرف باالي منابع انرژي فسیلي، تولید و انتشار آلودگي هاي زيست محیطي به ويژه 
آلودگي هوا و انتشــار گازهاي مضر، ترافیك، آلودگي صوتي و ديگر موارد، امروزه 
به چالش اصلي مديران شــهري در برنامه ريزي و تصمیم گیري ها بدل شده است 
و بخش عمده منابع مالي و انســاني شــهرداري ها و حكومت هاي محلي را به خود 
اختصاص داده است. اما مهم ترين موضوع در اين حوزه، از بین رفتن افراد و منابع 
ملي در تصادفات و سوانح رانندگي است. هرچه شهرها بزرگ تر مي شوند شبكه معابر 

و بزرگراهي طوالني تر، ســرعت خودروها افزايش مي يابد و 
به تبع آن احتمال تصادف و شدت آن نیز بیشتر مي شود.

تقريبــا نیمــي از تلفــات تصادفــات ترافیكــي و تعــداد قابل توجهــي از 
 مصدومیت هاي شــديد ناشــي از تصادفــات، در معابــر و بزرگراه هاي شــهري 

رخ مي دهند.

پويش خيابان هايي براي زندگي
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تغييرآرايش پليس 
براي حمايت از كودكان

بررسي جزئیات اليحه تشكیل پلیس كودكان و نوجوانان

فايل صوتي وزير چرا  و چگونه  تهیه شد؟
هدف از انتشار اين فايل چیست و  چه كساني سود مي برند ؟

در فضاي شكل گرفته، چشم انداز مذاكرات وين چه خواهد بود؟
واكنش هاي داخلي به انتشار اين فايل چه بود؟

آينده سیاسي ظريف  چه  خواهد شد؟
 گزارشي از ديدارهاي ظريف در بغداد

همشهري داليل منفي شدن تست هاي كرونا با وجود عالئم ابتالي افراد به كوويد-19 را بررسي مي كند
ديروز   هموطن ديگر را ازدست داديم

وقوع جرائم متعدد مرتبط با كودك آزاري، ضرورت حمايت اثربخش و كارآمــد از كودكان و نوجوانان در نظام قضايي و همچنین 
ضرورت جدايي رســیدگي به پرونده هاي مرتبط با كودكان در حوزه انتظامي و قضايي، ازجمله مواردي اســت كه كارشناسان و 
طراحان تشكیل پلیس ويژه كودكان و نوجوانان به عنوان يك ضرورت و مطالبه مهم در جامعه مطرح مي كنند. صفحه10 را بخوانید.

 پاسخ به  5پرسش 
درباره  فايل صوتي ظريف

افزايش خطا  در آزمايش هاي سريع کرونا
تشويق به نوسازي
 دولت و شهرداري تهران  با  ارائه بسته هاي تشويقي و پرداخت وام
 راهكارهاي نويني را براي نوسازي، پيش روي مالكان بافت هاي فرسوده قرار داده اند

صفحه12

صفحه2
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 ظریف در بدو ورود به بغداد به سرداران مقاومت؛ شهیدان سرافراز سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در محل شهادت این شهیدان ادای احترام کرد.

وزارت خارجه

براي ثبت در تاریخ
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور 
خارجه كشــورمان با بيان اينكه فايل صوتي 
منتشر شده از محمدجواد ظريف يك مصاحبه 
و گفت وگوي رســانه اي نبوده اســت، گفت: 
اين گفت وگــو در چارچوب هــاي معمول و 
محرمانه اي كه در داخل دولت انجام مي شود، 
صورت گرفتــه و تعهد دوجانبــه براي حفظ 

محرمانگي آن بوده است.
سعيد خطيب زاده در نشست هفتگي خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
انتشار فايل صوتي ســخنان محرمانه ظريف 
در مورد سياست خارجي به معناي پايان آينده 
سياسي ظريف است، تأكيد كرد: تفاسير شاذ 
درباره اين فايل براي بعدا باشد. آنچه منتشر 
شــده از ابتدا يك مصاحبه نبــوده و قرار هم 
نبوده يك مصاحبه باشــد، يــك گفت وگوي 
رسانه اي هم نبوده اســت و يك گفت وگو در 
چارچوب هاي معمول و محرمانه اي است كه 

در داخل دولت انجام مي شود.
وي با بيان اينكه نظر آقاي رئيس جمهور اين 
بوده كه بــراي انتقال ســوابق و تجارب براي 
دولت هاي بعدي اعضاي كابينه گفت وگوهايي 
براي ثبت در اسناد داشته باشند و نظراتشان 
را اعالم كنند و اين گفت وگو در اين چارچوب 
صورت گرفته است، گفت: تعهد دوجانبه براي 
حفظ محرمانگي اين گفت وگوها وجود داشته 
و  وزارت خارجه در هيچ كدام از فرايندهاي اين 
گفت وگو ازجمله انتخاب تيم مصاحبه كننده، 
عوامل و نگهداري فايل ها هيچ نقشي نداشته 
است و اينكه چه كساني، چگونه و چرا اين فايل 
را منتشر كرده اند، ما نمي دانيم. خطيب زاده با 
بيان اينكه به آنچه آقاي ظريف در اين گفت وگو 
مطرح كرده اند بايد به صورت كلي نگاه شود، نه 
گزينشــي، ادامه داد: ما از 2شب قبل كم كم 
مطلع و متوجه شــديم كه بخش هايي از اين 

فايل در حال منتشر شدن است.

گپ

نگاه

گفت وگو با حسين مرعشي درباره چگونگي تهيه تاريخ شفاهي در دولت دوازدهم 

 همه کابینه جز جهانگیري و واعظي 
مصاحبه دارند

حسین مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي، به همشهري 
خبرداده است که گفت وگو هاي هیأت دولت در مورد عملكردشان به 
دستور رئیس جمهور انجام شده است. او مي گوید: همه وزرا این گفت وگو 
را انجام داده اند و محل انجام گفت وگو ها هم در باغ  کتاب تهران بوده 

است. مشروح گفت وگوي ما با مرعشي را در پي بخوانید.

چرا در روزهایي که جریان میانه رو و اصالحات به سمت اقناع 
ظریف براي ورود به عرصه انتخابات1400 گام هاي جدي اي برداشته اند 
باید فایل گفت وگوي محرمانه او منتشر شود که عملكرد او را در تمام 

8 سال گذشته تحت تأثیر قرار دهد؟
اشتباه اصلي را در اين روند سيســتم رياست جمهوري انجام داده است. اين 
ايده شــخص رئيس جمهور كه وزرا را مكلف و وادار بــه انجام گفت وگوي 
عملكردي ای كند كه ناگفته هايشان را در زمان مسئوليت بگويند، ايده خوب 

و دردسرسازي بود كه حاال هم كمي دردسر ساز شده است.
متأســفانه سيســتمي كه آقاي حســام الدين آشــنا براي جمع آوري اين 
گفت وگو ها پياده كرده و به كار گرفته بودند سيستم امني نبود. بردن وزرا به 
يك اســتوديو در باغ  كتاب تهران و گرفتن ناگفته های عملكردی از اعضاي 
هيأت دولت كار پرريسكي است و دسترسي خيلي ها را به اين فايل تسهيل 
كرده. االن مشخص نيســت مخالفان ظريف اين كار را كرده اند يا دلواپسان 
يا موافقان ظريف و يا نفوذي هاي خارجي. اين روند كاري بود كه مراقبت و 

امنيت بيشتري را مي طلبيد.
چه کساني از طرف دولت این مصاحبه ها را انجام مي دادند؟

تا آنجا كه مي دانم تقريبا همه اعضاي هيأت دولت منهاي اسحاق جهانگيري 
و محمود واعظي اين گفت وگو هاي عملكردي را انجام داده اند و سعيد ليالز و 
محمدفاضلي نيز مصاحبه كننده بوده اند. همه گفت وگو ها هم  جز گفت وگوي 
وزير اطالعات كه در وزارت اطالعات و توســط بچه هاي آن مجموعه انجام 

شده، در يك استوديو در باغ كتاب بوده است.
به نظرتان انتشــار این فایل به سود چه کسي یا کساني بود و 

ضررش متوجه چه کسي است؟
براي اينكه مشخص شود منتفعان اين كار چه كساني يا گروهي هستند هنوز 
خيلي زود است و بايد اجازه داد شوك بروزيافته فروكش كند اما مسلما نظام 
جمهوري اســالمي از اين اقدام ضرر كرده و ضرر اصلي متوجه نظام است و 
سايه منفي ای از پس اين ناگفته ها، مذاكرات وين را تحت تأثير قرار خواهد 

داد.
برخي معتقدنــد ظریف به عنوان کاندیــداي بالقوه جریان 
اصالحات و چهره اي مردمي نیز آســیب اساسي از این مثال افشاگري 
خورده است و دست کم روندي شكل گرفته که سبب حذف از رقابت هاي 

انتخاباتي خواهد شد؟
معتقدم ظريف به لحاظ شخصي محبوب تر از گذشته شده است. هنوز چيزي 

مشخص نيست.
پس معتقدید که شاید به رغم نگراني  براي پایان یافتن عمر 

سیاسي ظریف، او همچنان در عرصه بماند؟
بله، اين فايل الزاما نمي تواند منجر به حذف ظريف شــود و شايد برعكس، 

فضاي استقبال از او بيشتر شد.
به نظرتان انتشــار این ناگفته ها سبب تغییر آرایش سیاسي 

انتخابات1400 مي شود؟ 
هنوز جريان هاي سياســي در شــوك اين فايل صوتي هستند و بايدكمي 

صبور بود.
به نظرتان واکنش مجلس اصولگرا که همواره منتقد سرسخت 

ظریف بوده است به این موضوع چگونه خواهد بود؟
حتما نمايندگان جبهه پايداري عصبانيت شــان 

را بروز خواهند داد و شايد طرح استيضاح او را 
هم به جريان بيندازند. اما آنچه ما از جريان 
اصولگرا شنيده ايم اين است كه مي خواهند 

تدبير كنند چگونه اعالم موضع كنند 
و نمي خواهند به گونه ای واكنش 

نشــان دهند كه 
در آســتانه 
انتخابــات از 

آن ضرر 
ببينند. 

مي دانند ظریف محبوب است

 نكات اساســي مصاحبه اخير آقــاي ظريف 
درخصوص واقعيت هاي سياست خارجي ايران 
اســت؛ چه آنجا كه از حقيقت مواجهه روس ها 

با برجام ســخن مي گويند و چه آنجا كه خنجر از پشت جبهه داخلي را 
به عنوان شرايط استثنايي 8سال حضور خودشــان در وزارت خارجه و 
مديريت ديپلماسي كشور ذكر مي كنند. اين بخش از سخنان ايشان طبعا 

واكنش تندروها را به همراه داشته است. 
بعد از اينكه حاج سيدحســن آقاي خميني از نامزدي جبهه اصالحات 
در انتخابات بنا به دستور رهبري كنار رفتند، بيشترين فردي كه در اين 
جبهه قابليت رأي آوري دارد و احتمــاال آمادگي حضور پيدا كند، آقاي 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه اســت. علت هجمه وســيعي كه 
هم اكنون عليه آقاي دكتر ظريف صــورت مي گيرد، صرفا به اين جهت 
است كه اگر ايشان نامزد شود، احتمال رأي آوري شان در جبهه اصالحات 
بيشتر از بقيه آقايان است، چون آقاي ظريف 2ويژگي دارند كه لزوما همه 

نامزدها آنها را ندارند. 
ويژگي اول ايشان محبوبيت در داخل كشور اســت و ويژگي دوم شان 
مقبوليت در بين الملل است. ايشان ديپلمات موفقي در مذاكرات بوده اند 
و زماني كه مذاكرات برجام انجام شد، خوب درخشيدند. ايشان كامال به 
منافع ملي ايران آشنايي دارند و مي توانند براساس منافع ملي و احترام 
متقابل در عرصه بين الملل از حقوق ملت دفاع كنند. به نظر مي رسد ريشه 
اين هجمه ها و تخريب ها و در برخي موارد بي ادبي ها عليه ايشان ناشي از 
اين باشد كه احتمال مي دهند آقاي دكتر ظريف نامزد شوند و اگر نامزد 

شوند، ضريب نفوذ سياسي شان بيشتر از بقيه است.

 محمدجواد ظريــف، وزير خارجه 
ديــروز درحالی كه حاشــيه های گزارش

انتشار فايل صوتی مصاحبه اش به 
اوج رسيده بود، درادامه ســفر منطقه ای از قطر 
وارد عراق شد  و  با رئيس جمهوري ، نخست وزير، 
وزير امورخارجه و رئيس مجلس  عراق  ديدار و 
گفت و گو كرد. قرار است سفر او به بغداد دو روزه 
باشد و او امروز عازم اقليم كردستان عراق خواهد 

شد.
 او در بــدو ورود به بغداد به ســرداران مقاومت 
شهيدان ســرافراز سردار ســليمانی و ابومهدی 
المهندس در محل شــهادت اين شهيدان ادای 
احترام كرد.ظريف در ادامه و در تشــريح اهداف 
اين ســفر عنوان كــرد: در هفته های گذشــته 
فرصتی داشتم به كشورهای منطقه سفر كنم. در 
منطقه ما يكی از مهمترين كشورها برای ايران، 

جمهوری عراق است.

دیدار ظریف با رئیس جمهوری و نخســت 
وزیر عراق 

ظريف همچنين با برهم صالح رئيس جمهوری 
عراق هم ديدار كرد. به گزارش ايرنا، دو طرف در 
اين ديدار پيرامون همكاری های دو كشور، مسائل 
منطقه ای و بين المللی بحث و گفت و گو كردند.

ظريف پيش از اين ديدار با فواد حسين وزير امور 
خارجه عراق ديدار كرد.

وزير امور خارجه ايران در نشست خبری مشترك 
با همتای عراقی گفت كــه اميدواريم آمريكا با 
اتخاذ يك سياســت معقول به برجام بازگردد. 
ظريف افــزود : در صورت بازگشــت آمريكا به 
برجام، تهران هم پس از راستی آزمايی اقدامات 

آمريكا، اقدامات متقابل را انجام می دهد.
ظريف همچنين گفت: ما از تالشی كه دولت عراق 
برای ايجاد زمينه های گفت وگو درمنطقه ايجاد 

كرده است، تشكر می كنيم و اميدواريم كه اين 
تالش ها به گفت وگوی بيشتر و مفاهمه جدی تر 

در اين منطقه بينجامد.
فواد حســين وزير امــور خارجه عــراق هم در 
ســخنان خود با تاكيد بر نقش كشورش برای 
حل مسائل منطقه گفت كه بغداد نقش مهمی 
برای ايجاد صلح در منطقــه دارد . او گفت كه با 
آقای ظريف درباره روابط ايران و آمريكا و روابط 
با كشورهای حوزه خليج فارس گفت وگو كردم 
و نقش عراق در اين زمينه مثبت ارزيابی شــد . 
وی افزود: ما در نشســت امروز خود به مسائل 

دوجانبه و موضوعات مهم منطقه ای و وضعيت 
بين المللی پرداختيم.

تاکید ظریف بر اجرای مصوبه مجلس عراق
وزير امور خارجه در ســفر روز گذشــته خود به 
عراق با وزير امور خارجــه و رئيس مجلس اين 
كشــور ديدار و گفت وگو كرد. وزير امور خارجه 
كشــورمان در اين ديــدار با تاكيد بــر ديدگاه 
جمهوری اسالمی ايران در همگرايی منطقه ای 
 از نقش سازنده عراق در اين راستا استقبال كرد.

ظريف با اشــاره به اينكه رعايت مصوبه پارلمان 
عراق در خصوص خروج نيروهای بيگانه احترام 

به حاكميت عراق اســت، افزود: آمريكايی ها در 
خاك عراق حاج قاسم سليمانی و ابومهدی را به 

شهادت رساندند.
وزير امور خارجه كشــورمان از انتخابات پيش 
روی ايــران و عراق بــه عنوان نمــاد حاكميت 
مردم در 2 كشــور ياد كــرد و برای عــراق در 
 برگزاری انتخاباتــی آرام آرزوی موفقيت كرد.

رئيس مجلس عراق نيــز به نقش دولت ومجلس 
عراق بر كمك به شــكل گيری فضــای آرام در 
منطقــه  تاكيد كرد و از فراهم شــدن شــرايط 

گسترش تجارت بين ايران و عراق حمايت كرد.

 محمد بیاتی - همشهری آنالین: 
گفت وگــوي بازتاب صوتــي  فايــل 

محمدجواد ظريف و سعيد ليالز كه 
قرار بود به عنوان ســندي براي آينــده بماند و 
منتشر نشود، 2شب پيش به طور غيرمنتظره اي 
منتشر شد. اين مصاحبه با وزير خارجه كشورمان 
در روز ششــم اســفند ســال 1۳۹۹ و در قالب 
برنامه اي با عنوان »تاريخ شفاهي دولت تدبير و 

اميد« ضبط شده است.
ايــن فايــل پنجــم ارديبهشــت1400 براي 
نخســتين  بار توســط شــبكه های تلويزيوني 
ايران اينترنشــنال و بی بی سی فارســی منتشر 

شده است.
در اين فايل صوتي درباره نقش شهيد سرلشكر 
قاسم سليماني در ديپلماســي، مطالبي مطرح 
شده است. ظريف در اين فايل درباره كارشكني 

روسيه در برجام نيز سخن گفته است.
ظريف در بخش ديگري از ايــن فايل صوتي كه 
به صورت تقطيع شده منتشر شده است؛ گفته در 
تمام اين سال ها »ما هزينه ميدان كرديم. ميدان 

هزينه ما نكرد«.
در بخشــي از اين فايل ظريف عنوان مي كند كه 
در جلساتي كه داشــتيم دائماً شهيد سليماني 
به مــن مي گفت كه فــالن موضــوع را به فالن 
شخصيت فالن كشور بگو و مســائل را پيگيري 
كن و هميشه فرماندهان ميدان بودند كه مسائل 
خود را پيگيري مي كردند و اينگونه نبود كه من 
از آنها بخواهم كه فالن كار را بكنند كه ازجمله 
آن مي توان به بحث ســوريه اشاره كرد كه البته 

اين مسئله موضع نظام بود.

آیا تهیه اسناد تاریخ شفاهي، در دولت هاي 
گذشته سابقه دارد؟

۳ ســاعت از اين گفت وگوي 7 ســاعته سعيد 
ليالز تحليلگر سياســي- اقتصادي با ظريف در 
شــبكه هاي اجتماعي در حال انتشــار است و 
واكنش هاي متعددي را به همراه داشــته است. 
از مسئوالن دولت و وزارت خارجه تا تحليلگران 
سياسي و مردم عادي. سخنگوي وزارت خارجه 
نيز گفته اگر مسئوالن امنيتي اجازه دهند همه 
7 ساعت گفت وگو را منتشــر مي كنيم چرا كه 

معتقديم حرف هاي ظريف تقطيع شده است.
پيش از هر چيز ســؤالي كه ذهن خوانندگان را 
به خود مشغول مي كند اين اســت كه اگر قرار 
نبوده اين مصاحبه منتشر شود اصال چرا انجام 
شده است. در پاسخ به اين سؤال برخي مي گويند 
اين ايده توسط مركز بررســي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري در دولت يازدهم شكل گرفته 
و قرار اســت تاريخ شــفاهي دولت ها را روايت 
كند. برخي ديگــر ازجمله عبدالرضــا داوري، 
مشاور سابق محمود احمدي نژاد مي گويد چنين 
موضوعي در دولت هاي نهم و دهم وجود نداشت 
و ايده تازه اي است. از ســوي ديگر محمدعلي 
ابطحي، رئيس دفتر محمــد خاتمي در دوران 
رياست جمهوري وي در كالب هاوس گفته در 
زمان دولــت خاتمي هم اين گونــه مصاحبه ها 
وجود داشــته اســت. با اين همــه گويا چنين 
مصاحبه هايــي كه قرار نبوده به زودي منتشــر 
شوند و به عنوان سند باقي بمانند، در دولت هاي 

قبل به صورت مولتي مديا نبوده و صرفا به صورت 
مكتوب انجام مي شده است.

هدف از انتشار این فایل چیست؟
 موضوع مهم ديگري كه ذهن ها را به خود مشغول 
كرده است اين است كه اين فايل توسط چه كسي 

يا كساني و به چه علتي منتشر شده است؟
برخي تحليلگــران معتقدند اين فايل توســط 
مخالفان ظريف منتشر شده و هدف آنها تخريب 
ظريف به عنوان گزينه احتمالي اصالح طلبان براي 
كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري1400 
اســت. بررســي ســطحي در آمار انتشــار آن 
در شــبكه هاي اجتماعي و ســايت ها هم گويا 
نشــان دهنده فزوني گرفتن واكنش ها به انتشار 

فايل وزير امور خارجه است.
گروهي ديگر از تحليلگران هم مي گويند هدف 
از انتشــار اين گفت وگو باال آوردن نام ظريف در 
نظرســنجي ها و در واقع نوعــي تبليغ براي وي 

به عنوان كانديداي احتمالي رياســت جمهوري 
است.

برخي كه عمدتا از طيف هاي اصالح طلب هستند 
برآنند كه درســت در روز اعــالم كانديداتوري 
مصطفي تاج زاده براي رياست جمهوري، انتشار 
چنين فايلي به حاشيه بردن اين اتفاق )به زعم 
آنها(  مهم است. اين بخش از تحليل ها در ادامه 
دوگانه اصالح طلب و اصولگرا و به دنبال نشــان 
دادن تخريب ها و تبليغ ها و توطئه براي تخريب 

اصالح طلبان است.
آمدن نام سردار شــهيد حاج قاسم سليماني كه 
ظريف بارهــا به رفاقت و دوســتي صميمي اش 
با وي تأكيد كرده اســت در اثناي اين مصاحبه، 
حساسيت ها را دوچندان كرده است و تندروهاي 
هر دو طيف چپ و راست نگاه هاي كامال متضادي 
به آمدن نام سردار شهيد حاج قاسم سليماني در 

اين مصاحبه داشته اند.
عده اي معتقدنــد كه هرچند انتشــار اين فايل 
براي تخريب ظريف انجام شــده است اما نتيجه 
برعكســي خواهد داد و در نهايت اين انتشار به 
نفع وزير امور خارجه خواهد شد و مردم طرفدار 

ظريف به صداقت او بيشتر ايمان مي آورند.
برخي نيز مي گويند انتشار اين فايل و اظهارات 
ظريف درباره تالش روســيه براي عملي نشدن 
برجام مي تواند در مذاكرات كنوني احياي برجام 
در وين تأثير منفي بگذارد و باعث شكست احياي 

برجام شود.
گروهي نيز بر واژه »ميدان« در ميان صحبت هاي 
ظريف تمركز كرده اند و درصدد تاويل و تفسير 

آن برآمده اند و سخن سرايي ها كرده اند.
با اين همه انتشار فايل صوتي گفت وگوي ظريف 
با ســعيد ليالز همانطور كه انتظارش مي رفت 
سر و صداي زيادي در شبكه هاي اجتماعي برپا 
كرد و طی 2شب گذشــته موضوع داغ اتاق هاي 

گفت وگوي پلتفرم تازه آمده كالب هاوس بود.
حال بايد منتظر بمانيــم و ببينيم آيا فايل كامل 
7ساعته اين گفت وگو منتشــر مي شود يا خير؟ 
و اگر منتشر شــد يا نشــد چه واكنش هايي را 
برمي انگيزد و مهم تــر از آن بايــد منتظر ماند 
 تا شــايد هويت منتشــر كنندگان و هدف آنها

روشن  شود.

ظريف در بغداد  وزير امور خارجه  در ادامه تور منطقه اي  ديروز  وارد بغداد شد

پاسخ به چند پرسش درباره  فایل صوتی ظریف

محمد هاشمي
عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام

رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه:

تحریم ها  دستاویز دعواهاي سیاسي  نشود
 رئيس قوه قضاييه گفت: لغو تمامي 

تحريم ها و راستي آزمايي آن، مطالبه قضاییه
ملي اســت و اين مطالبه ملي نبايد 

دستاويز دعواهاي سياسي شود.
ابراهيم رئيسي در جلســه ديروز شوراي عالي قوه 
قضاييه گفت: برخي كرامت را بخشش و بخشش 
قبل از تقاضا معني كرده اند، ولي كرامت روحيه  اي 
است كه انســان در پرتو عبادت خدا پيدا مي كند 
كه به جز خدا نينديشد و جز خدا نبيند كه مكارم 

اخالق و بخشندگي از پيامد هاي آن است.
رئيسي با بيان اينكه شهدا قبل از رسيدن به مقام 

شهادت به مقام كرامت رسيده  اند كه از جان خود 
براي خدا گذشــته  اند، تصريح كرد: انسان در سايه 
كرامت نفس به مقامي مي  رسد كه از مال، وقت، آبرو 

و جان خود براي خدا و ديگران مي گذرد.
به گزارش ميزان، رئيس قــوه قضاييه كمك هاي 
مؤمنانه را جلوه اي از كرامت دانست و گفت: شرايط 
حساس امروز توجه ويژه به نيازمندان و مستمندان 
به ويژه كساني كه به كرونا مبتال شده اند را مي طلبد 
و اين وظيفه همگاني ماســت كه به هر شكلي كه 

مي توانيم از زندگي آنها گره گشايي كنيم.
رئيســي با ابراز تأســف از حادثه غم بار در يكي از 

بيمارستان هاي عراق كه موجب مرگ تعدادي از 
بيماران كرونايي اين مركز درماني شد، با دولت و 
ملت اين كشور و خانواده هاي قربانيان اين حادثه 

ابراز همدردي كرد.

ادامه از 
صفحه اول

  ناکارآمد سازی دیپلماسی
 اشــاره های وزيــر امور 
بــه  كشــور  خارجــه 
چارچوب های كلی سياست خارجی جمهوری 
اسالمی و متغيرهای مداخله گر، در آن برخالف 
بحث هايی كه در مــورد دوگانه ميدان مقاومت 
نظاميان و ديپلماسی مذاكره كنندگان منتشر 
می شود، مســئله جديدی نيســت. بايد توجه 
داشت بحث تازه ای در اين ارتباط از زبان آقای 
ظريف مطرح نشده است. پيش تر نيز در سال های 
گذشــته منابع گوناگــون، در مــوارد متنوع و 
متفاوت، به اين گونه مسائل اشاره هايی داشته اند. 
اينكه شــخص وزير امور خارجه اين بحث ها را 
به طور مشخص مورد اشــاره قرار دهد، به طور 
طبيعی بر اهميت و تاثيرگــذاری آن می افزايد. 
وگرنه مسئله جديدی نبوده كه پيش تر در مورد 
آن صحبت نشده باشد، يا در موارد گوناگون آثار 

و شواهدی از آن ديده نشده باشد.
ســاختار تصميم گيــری در حوزه سياســت 
خارجی و تنظيم روابط خارجی ايران، مسائل 
و چالش های مربــوط به اين حــوزه بارها در 
مطالعات و بررســی های گوناگون مورد اشاره 
قرار گرفته انــد. اما آنچه اينــك اهميت دارد 
اين است كه در فضای كنونی داخلی و عرصه 
بين المللی و حتی در ســطح منطقه ای، اين 
اقدام در جهت ايجاد اختالل در روند تالش های 
اعتمادســازی و اعتمادآفرينــی در روابط با 
كشورهای تاثيرگذاری مانند عربستان سعودی 
و تالش برای بهبود موقعيت  منطقه ای ايران از 
طريق ديپلماسی به شمار می آيد. در هرصورت، 
با نفوذ عوامــل داخلی يا خارجی،  با انتشــار 
اين فايل، ناكارآمد ســاختن ديپلماسی هدف 
قرار گرفته اســت. در واقع مخالفان كارآمدی 
ابزارهای سياسی در روابط خارجی كه منبع آن 
در اين زمينه مشخص نيست، ناكارآمد نماياندن 
اهرم ديپلماسی را هدف قرار داده اند، تا مسيرها 
و ابزارهای ديگر روابط خارجی كشور را شكل 
دهند. آنها می خواهند با اين اقدام در مســير 
تامين منافع مردم ايران اختالل به وجود آورند.

چهره ها چه گفتند؟
 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در حساب شخصي اش درتوییتر نوشت: تدبير و شجاعت 
حاج قاسم ميدان ها را فتح و معابر ديپلماســي را باز مي كرد؛چيزي جز سياست بازي يا ساده لوحي 
نمي تواند اين حقيقت روشن را كتمان كند.حاال كه حاج قاسم نيست، نخواهيم گذاشت با فرصت طلبي 
براي رسيدن به مقاصد سياسي خود به او جفا كنند و نقش تاريخي شهيد سليماني را وارونه جلوه 

دهند.
احمد امیرآبادي فراهاني، عضــو جبهه پایداري و نماینده قم در مجلس در حســاب 
شخصي اش در توییتر نوشت: اطالعات منتشر شده در اين فايل »محرمانه و بعضا سري« بوده و 

مجلس با تحقيق و تفحص »افراد خائن« كه اين فايل را منتشر كرده اند، معرفي خواهد كرد.
منصور حقیقت پور، از چهره هاي نزدیك به علي الریجاني در گفت وگو با جهان نیوز گفت: 
محمدجواد ظريف »تمام خطوط نظام را زير سؤال برده و خطا و فول وي مستحق كارت قرمز است، 

شوراي عالي امنيت ملي با ظريف برخورد كند.«
زهره  اللهیان، عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاســت خارجي به فارس گفت: احتمال 
درخواست »تعقيب قضايي و حقوقي« عليه ظريف وجود دارد و اظهارات ظريف از محبوبيت سليماني 

نكاسته و نخواهد كاست.
حمیدرضا جالیي پور، فعال سیاسي اصالح طلب در یادداشتي براي امتداد نوشت:مضمون 
مصاحبه ظريف نقد جدي به روسيه بود و به زودي از خاطره جمعي فراموش نمي شود.  در مبارزات 
انتخاباتي خرداد 1400 دفاع از منافع ملي در برابر قدرت خارجي )مثل روسيه...( دفاعي است كه با 
جان و دل مورد توجه مردم قرار مي گيرد. يكي از خميرمايه هاي بنيادي و پرانرژي ملي گرايي ايراني، 

مخالفت تاريخي آن با تجاوزات روسيه است.

ث
مك
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ساده ترين روش براي حل مشكل 
خانه هاي كوچــك و كوچه هاي گزارش

باريك اين اســت كه يك محله 
بزرگ را ناگهان خراب كنند و از نو بسازند. اين 
كار چندبار در نقاط مختلف شــهر هاي بزرگ 
آزمايش شده اما به نتيجه اي كه الزم بود، نرسيده 
است. در بيشتر مواقع طرح هاي تخريب و ساخت 
گسترده يا نيمه كاره باقي مي ماند يا به شكلي 
بي تناسب، ساختمان هاي بلند و پرجمعيت را به 
معابر تنگ اضافه مي كند. در ســال هاي اخير 
رويكرد شهرداري تهران، بازآفريني بيشتر اين 
محله ها از سوي خود مالكان است كه كارآمدي 
آن نيز به اثبات رسيد. در محله هايي كه اين روش 
در پيش  گرفته شد، خانه هاي كوچك قديمي با 
ســاختمان هاي جديــد جايگزين شــدند و 
رفت وآمد در معابــر بهبود پيدا كــرد. اگرچه 
مشــكالت اقتصادي اخير بر بازار ساخت وساز 
تأثير گذاشت اما اين روش هم از سوي دولت و 
هم از سوي شهرداري پذيرفته شده است تا در 
تعامل با هم و ارائه بسته هاي تشويقي و پرداخت 
وام، راهكارهاي نويني را براي نوسازي پيش روي 
مالكان بافت هاي فرســوده براي نوسازي قرار 

دهند.

ارائه بسته هاي تشويقي
نوســازي 50پالك در محله تختي منطقه12 
)كوچه عدالت( تجربه مثبتــي بوده كه اكنون 
چهره اين بخش از جنوب شــهر تهران را كامال 
نونوار كرده اســت؛ البته كه در كنار خانه هاي 
تازه ساز، ساختمان هاي زهوار دررفته اي ديده 
مي شوند كه يا مالكان به خاطر موضوعاتي مثل 
تجميع دو پالك، بهره مند نشدن از امتياز گرفتن 
يك طبقه تراكم بيشتر به دليل مجاورت با بناهاي 
ارزشمند و ميراثي يا نداشتن اطالعات كافي از 
امتيازها اراده اي براي نوســازي ندارند. اين در 
حالي است كه به گفته كاوه حاجي علي اكبري، 
مديرعامل ســازمان نوســازي شــهر تهران 
صدور رايگان مجوز ســاخت در اين بافت ها و 

اجازه ســاخت يك طبقه اضافه موجب شــده 
تا شهروندان خود به نوســازي ساختمان هاي 
فرســوده ترغيب شــوند. او گفت: »با توجه به 
اينكه حاشيه سود نوسازي در مناطقي با بافت 
فرسوده بســيار كم است، شــهرداري تهران 
كمك هزينــه اي را براي خدمات مهندســي و 

انشعابات به متقاضيان ارائه مي دهد.«
با اين حال در مناطق جنوبي تهران محله هاي 
زيادي نيازمند بازآفريني هستند و مالكان نيز از 
آن استقبال مي كنند. در كوچه اتابكي محله   باغ 
آذري مي توان خانه هاي 2طبقه 80-70متري را 
پيدا كرد. بعضي ساختمان  هاي نوساز از تجميع 
4ملك ســاخته  شــده اند تا با به هم چسباندن 
آنها به حداقل مساحت يك مجتمع مسكوني 
برسند. خانه ها آنقدر قديمي هستند كه بيشتر 
مالكان داوطلب تخريب و نوســازي هستند اما 
كسي نمي داند كه هر ملك در عمل چقدر بايد 
عقب نشيني كند و ساختمان نهايي چندطبقه 
مي شود و مهم تر از همه اينكه در اين بازار متغير 

مسكن، چه نتيجه  مالي ای خواهد داشت. 

2ميليون  و 800هزار واحد ناكارآمد
در چند دهه گذشــته قوانيــن متعددي براي 
نوســازي بافت هاي فرسوده تنظيم شده است. 
نزديك 10سال از تصويب قانون حمايت از احيا، 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شهري و حدود 5سال از تهيه آيين نامه اجرايي 
تأمين منابع مالي اجراي طرح و همچنين تدوين 
سند ملي راهبردي احيا، بهســازي و نوسازي 
و توانمندســازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
شــهري مي گذرد. با اين حال بنا به آنچه مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در فروردين 
امسال اعالم كرده اســت، بيش از 2ميليون و 
800هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده، 
ناكارآمد و حاشيه شــهرهاي كشور وجود دارد 
و حدود 12ميليون نفر در اين مناطق ســاكن 

هستند.
از سال1385 كار شناسايي و ثبت بافت فرسوده 
تهران آغاز شد كه شــامل 5درصد شهر تهران 
مي شود اما حدود 15درصد جمعيت اين شهر 
يعني حدود يك ميليون  و 200هزار نفر در آن 

زندگي مي كنند. 85درصد آن در جنوب خط 
خيابان انقالب-آزادي قرار گرفته است و نزديك 
210هزار قطعه مســكوني در اين بافت ها قرار 
دارد. امســال نيز 70هزار پالك، در كميسيون 
ماده5 و شــوراي عالي معماري و شهرســازي 
تأييد و به اين محدوده اضافه شد. اين محدوده 
بزرگ بايــد در فرايندي طوالني و گســترده 
بازسازي و رفع خطر شود. ابتداي امسال پيروز 
حناچي، شهردار تهران در نشست هيأت مديره 
متروپليس كه به صورت مجازي برگزار شــد، 
افزود: »تالش اســت بازآفرينــي در تهران از 
كوچك ترين مقياس شــهري قابل مشاركت، 
يعني محله، آغاز شود و در كنار نقش هاي شهري 
و فراشهري  در هماهنگي با زمينه هاي محلي و 
بومي شكل بگيرد؛ امري كه در نهايت ساكنان 
شهر را مالك و دنبال كننده فرايند توسعه شهر 
مي داند و پايــداري آن را از اين طريق تضمين 

مي كند.«

طبقه اضافه  و عوارض رايگان
در هر دوره شــهرداري روش هــاي مختلفي 
براي حل مشكل بافت فرسوده در پيش گرفته 

شد و سابقه ارائه »بســته هاي تشويقي« براي 
اين كار به بيش از يك دهه پيش مي رســيد. 
در اين مــدت 2عامل اصلي هميشــه وجود 
داشته اســت. شــهرداري تهران صدور مجوز 
ساخت وساز در بافت هاي فرســوده را رايگان 
اعالم كرده و دولــت  وام هايي را بــه اين كار 
اختصاص داده است. تا ســال گذشته اين وام 
50ميليون تومان با نرخ بهره ۹درصد )قرارداد 
عامليت( بود. دو نوع تســهيالت ديگر شامل 
30ميليون تومان با نرخ بهره 16درصد )خريد 
اوراق( و 20ميليون تومان با نرخ بهره 18درصد 
)بدون ســپرده( نيز به اين كار اختصاص داده 
شــده بود. تا سال گذشــته همچنين اعطاي 
تسهيالت 100 تا 170ميليون توماني دولتي 
با ســود پايين به متقاضيان تخريب و نوسازي 
داده مي شــد. اكنون در نتيجــه تعامل بين 
شــهرداري و دولت، ميزان وام ساخت وســاز 
در بافت فرسوده افزايش پيدا كرده است. حاال 
وام ساخت در بافت فرســوده در كالنشهرها 
به ازاي هر واحــد مســكوني 120ميليون و 
در ســاير شــهرها 80ميليون تومان تعيين 
شده اســت. نرخ سود اين تســهيالت جديد 

بايد طوري تنظيم شــود كه به انــدازه نصف 
وام هاي مشابه باشــد. از طرف ديگر با وجود 
افزايش هزينه عوارض ساخت وساز در تهران، 
اين عوارض همچنان در بافت هاي فرســوده 
رايگان هســتند. به گفته مديرعامل سازمان 
نوسازي شــهر تهران، شــهرداري تهران در 
طول چند سال گذشته نزديك به 300ميليارد 
تومان تخفيف عوارض در بافت هاي فرســوده 
داده اســت. كاوه حاجي علي اكبــري با تأكيد 
بر اينكــه طبق ضوابط طــرح تفصيلي، مجوز 
ســاخت يك طبقه اضافه بــه متقاضيان داده 
مي شــود، مي گويد: »3268هكتــار به عنوان 
محدوده بافت فرسوده در شهر تهران شناسايي 
و تاكنون اين محدوده ها مالك عمل شهرداري 
و دولت، جهت اعطاي تسهيالت و مشوق هاي 
نوسازي بوده است اما نخستين مانع دستيابي 
به مسكن مناســب در بافت فرسوده موضوع 
مالكيت اســت. 1168هكتار بافت فرســوده 
جديد كه در طرح تفصيلي قديم مغفول مانده 
بودند شناســايي شــده و 800هكتار آن را به 
كميسيون ماده 5 و شــوراي عالي شهرسازي 
رفته تا به تصويب رسيده و بسته هاي تشويقي 
را به منظور بهسازي و نوسازي براي مالكان آنها 

پيش بيني كرديم. «

راهكاري به نام انتقال حق توسعه
گاهي مالك يك خانه 2طبقه 80متري قديمي 
در اين مواقع تصــور مي كند كــه مي تواند با 
مشاركت همسايگان و ســازندگان ملك خود 
را با ملك مجاور تجميع كنــد و با دريافت وام و 
صرف مخارج متعدد در مدت يك سال مجموعه 
مسكوني جديدي بســازد اما درنهايت باز هم 
صاحب 2طبقه از آن خواهــد بود كه كمابيش 

همين مساحت را دارند. 
عبدالرضــا گلپايگاني، معاون شهرســازي و 
معماري شهرداري تهران در اين باره مي گويد: 
»در كميســيون ماده5 بنا به مصلحت هايي، 
ممكن اســت تعداد طبقات را افزايش دهند. 
در شوراي شــهر اين نگراني وجود داشت كه 
نبايد اجازه صدور پروانه بــا تراكم مازاد صادر 
كنيم. اگر تراكم مازاد را بدهيم مالك بايد سرانه 
خدماتي آن را تامين كند.« او در واكنش به اين 
موضوع كه برخي از مالكان خانه هاي قديمي 
به خاطر آنكه نمي تواننــد طبق طرح تفصيلي 
اجازه ساخت يك طبقه بيشتر را بگيرند براي 
همين به كلي نوســازي را فراموش مي كنند، 
مي گويد: »به هرحال مــالك، طرح تفصيلي 
است تا شــهر بيش از اين دچار آسيب نشود. 
براي اينكه چنين مالكاني نيز از حق شهروندي 
محروم نشــوند، طرح حق انتقال توســعه را 
تدوين كرده ايم كه به زودي به شــوراي شهر 
ارائه مي شود. براساس اين طرح، مالك مي تواند 
ملكش را چنانچه شاخصه هاي مناسبي داشته 
باشد بازآفريني كرده تا تبديل به كافه، گالري 
يا امثال اينها شود يا نوســازي كند، سپس از 
امتياز تراكم طبقات اضافه در نقطه اي ديگر از 

شهر كه امكان دارد، بهره مند شود.« 

خبر

بودجه براي ساخت مددسرا داريم اما زمين نداريم
روز گذشته مديرعامل ســازمان رفاه، خدمات اجتماعي و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
تهران در نشست خبري به پرســش هاي خبرنگاران به صورت آنالين پاسخ داد. به گزارش 
همشهري، سيدمالك حسيني درخصوص شناسايي و جذب آسيب ديدگان براساس آمار، 
گفت: »در سال۹۹، 8۹هزارو68نفر را از سطح شــهر جذب كرديم. تعدادي از اين افراد به 
گرمخانه ها و تعدادي به سامان سراها منتقل شــدند. در اين ميان تعدادي از افراد چندبار 
جذب شده اند. همچنين از تعداد كل تقريبا 1۹00نفر زن و ساير افراد مرد بودند. در خصوص 
جذب زنان و مردان به نسبت سال گذشته مي توان گفت در جذب مردان 34درصد افزايش 
و در زنان 25درصد كاهش داشتيم. مجموع جذب افراد بي خانمان حدود 32درصد افزايش 
داشته  اســت. اين نكته را يادآور شوم در زمســتان با تراكم جذب مواجه  بوديم و حدودا از 

آبان ماه بالغ بر 40هزار نفر را جذب كرده ايم.« 
حسيني در ادامه در پاسخ به سؤال روزنامه همشهري درباره ساخت مددسرا در سال13۹۹، 
به موانع انجام اين پروژه ها در شــهر اشاره كرد و گفت: »ســال13۹۹ بودجه 3 مددسراي 
فرامنطقه اي با ظرفيت 300نفر درنظر گرفته شد كه 2مددسرا براي آقايان و يك مددسرا 
براي بانوان بود. اجراي پــروژه در ســال13۹۹ به دليل نبود زمين مناســب در موقعيت 
جغرافيايي مددسرا و آسيب نديدن بافت محلي به تعويق افتاد. خوشبختانه نقشه ها كشيده 
شده است و ســاخت مددســراها در مناطق 4، 16 و 1۹ تهران تعريف شــده اند. اما زمين 
منطقه4 معارض شــخصي پيدا كرد، منطقه16 پيمانكار قبلي تسويه حســاب نكرده بود و 
زمين مورد نظر منطقه1۹ موضوع حريم تهران در آن پيش آمد. بنا به اين تفاسير مددسراها 
را هركجا نمي توان ساخت و همين دليل اصلي تأخير در ساخت شد. پيش بيني شده بود تا 
خرداد1400 يكي از مددسراها ساخته شود اما با وجود اين موانع به بهره برداري در خردادماه 
نمي رسيم و با سريع ترين زمان بيش از 6 ماه به طول خواهد انجاميد و اميدواريم تا فصل سرما 
با ساخت يك مددســرا بتوانيم خدمات خوبي را ارائه بدهيم.«  سيدمالك حسيني معتقد 
است واكسيناسيون مددكاران بعد از كادر درمان در اولويت است  و با توجه به رايزني هايي 
كه در اين باره داشته ، اضافه كرد: »تا انتهاي ســال۹۹، بالغ بر ۹3نفر از همكاران ما درگير 
كرونا شدند و به نسبت تعداد افراد آمار بااليي بود. در اين موج جديد بيش از 30نفر كرونايي 
مثبت داشتيم. از اين تعداد برخي در گرمخانه ها و بعضي در سازمان خدمت رساني مي كنند. 
متأسفانه هنوز سختي كار مددكاران به خوبي درك نشده اســت. رايزني هاي بسياري در 
اين خصوص داشتيم، قول هايي با نگاه مثبت نيز دريافت كرديم، اما تا به اين لحظه ما هيچ 

پيغامي درخصوص نوبت واكسيناسيون مددكاران دريافت نكرده ايم.«

حناچي: عذرخواهي مي كنم كه نتوانستم همه 
دست اندازان به بيت المال را به دستان قانون بسپارم

 تحريف واقعيت و انتشار نادرست اخبار توسط برخی رسانه ها با واكنش 
شهردار تهران روبه رو شد و او ديشب در چند توييت به اين موضوع واكنش شهردار

نشان داد.
پيروز حناچي، شهردار تهران شامگاه دوشنبه در رشته توييتي نوشت: ابايي از عذرخواهي بابت 
كاستي ها در برابر مردم نداشته ام و ندارم ولي با مشاهده تحريف ها و تخريب هاي غيرتخصصي 
و غيرمنصفانه اي كه با غفلت از عملكرد مجموعه خدوم شهرداري در بحبوحه تحريم و كرونا 
بنا بر مقاصد سياسي انجام مي شود الزم مي دانم نوعي ديگر از مردم عزيز عذرخواهي نمايم. 

به گزارش همشــهري آنالين، وي ادامه داد: عذرخواهي مي كنم كــه به رغم همه  اقدامات 
صورت گرفته نتوانستم همه دست اندازان به بيت المال را به دستان قانون بسپارم.

حناچي اضافه كرد: عذرخواهي مي كنم كه نتوانستم شهر را به طور كامل از چنگال رانت خواران 
رها كنم و بيت المالي را كه با راه هاي مختلف در اختيار افراد خاص بود، از دستشان خارج كنم.

در بخش ديگر اين توييت، شهردار تهران گفته است: شهروندان شريف بدانند حركتي را كه 
در مبارزه با فساد، رانت و شهرفروشــي و توسعه شفافيت آغاز كرديم هرگز با اين هجمه ها و 

تخريب ها متوقف نخواهد شد.
حناچي در پايان نوشت: اميدوارم با حضور مردم و تأييد تداوم نگاه حاكميت قانون، تعهد و 

تخصص و نه سرمايه داري در شهر، در برابر خداوند و آيندگان سربلند باشيم.

محمد سرابي
خبر نگار

ادامه از   به دليــل تنــوع كـــاربـــــران 
حمل ونقل شهري و نزديكي آنها به صفحه اول

جريان ترافيك، كاربران آسيب پذير )دوچرخه سواران، عابران 
پياده، كودكان و ســالخوردگان( در معرض خطر ويژه اي 
هستند؛ چراكه تصادفات برون شهري در اغلب موارد به دليل 
برخورد خودروها صورت مي گيرد كه خودرو خود مي تواند در 
بسياري از موارد حافظ جان سرنشينان باشد؛ اما در تصادفات 
شهري همچنان كه ذكر شد، در اغلب موارد قربانيان، عابران 
پياده، دوچرخه سواران و راكبان موتورسيكلت هستند كه با 
حداقل برخورد، با بيشــترين آســيب ها و صدمات مواجه 

مي شوند.
تصادفات يكي از بزرگ ترين مشــكالت سالمتي عمومي 
در جهان است. اين مشــكل به اين دليل بزرگ  است كه 
قربانيان بيشتر جوان هســتند و قبل از تصادف سالمتي 

كامل داشته اند.
بيش از ۹0درصــد از تصادفات جــاده اي منجر به مرگ يا 

جراحت در كشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد.
از آنجا كه متوســط خســارت مالي هر فوتي در تصادفات 
رانندگي در ايران حدود 5.2ميليارد تومان برآورد شده است، 
تصادفات به طور متوسط خســارتي معادل 3درصد توليد 

ناخالص ملي به اقتصاد كشورمان وارد مي كند.
نگاهي به آمارها نشــان مي دهد بيش از 20هزار كودك در 
طول يك ســال به دليل فوت يك يا هردوي والدين بر اثر 

تصادف، يتيم مي شوند.
بدون آنكه آمار مرگ ومير ناشــي از كرونا را درنظر بگيريم، 
مرگ ومير ناشــي از تصادفات بعــد از بيماري هاي قلبي و 
عروقي، دومين علت مرگ ايراني ها ســت كه هر 2ســال، 
تلفاتي به اندازه زلزله 6.6ريشتري بم به همراه دارد و اينك 
در كشور مهم ترين عامل تهديد كننده سالمت مردمي است، 
به گونه اي كه مرگ ومير ناشــي از آن، رتبه اول مرگ  هاي 

غيرطبيعي و در رتبه دوم كل مرگ ها قرار دارد.
درواقع هر 30دقيقه، يك كشــته بر اثر سوانح رانندگي در 

ايران ثبت مي شود.
در سال هاي بعد از جنگ تحميلي، متوفيان سوانح رانندگي 

بيش از 3برابر شهيدان جنگ تحميلي بوده است.
كشــور ما به لحاظ آماري يكي از باالترين تلفات جاده اي 
در جهان را داراســت كه از مهم ترين داليل آن مي توان به 
عوامل انساني از جمله: سرعت زياد، بي احتياطي رانندگان 
و بي توجهي به مقــررات راهنمايــي و رانندگي )فرهنگ 
رانندگي( و عوامــل فني و محيطي ازجملــه خودروهاي 
فرســوده، پايين بودن ســطح ايمني خودروها، كاستي ها 
در كنترل كيفــي خودروهاي موجــود و كيفيت پايين و 

غيراستاندارد بودن جاده ها اشاره كرد.
در ســال۹8 بيش از 600مــورد تصادف منجــر به فوت 
در تهران و بيــش از 22هزار تصادف جرحي ثبت شــده 

اســت كه بيش از ۹0درصد اين متوفيان، عابران پياده و 
موتورسيكلت سوارها هستند.

بيشــترين تصادفــات در بزرگراه هــا به دليــل ســرعت 
باالي وســايط نقليه بوده كه 60درصد كشته شــدگان از 
موتورسيكلت و 55درصد كشته شدگان از عابران پياده در 

بزرگراه ها فوت شده اند.
در رابطه با موتورسيكلت شــرايط بحراني است؛ چنان كه 
در ســال۹8 حدود 45درصد از كشته شــدگان راكبان يا 
سرنشينان موتورسيكلت بوده اند و اين روند در سال جاري 
نيز ادامه داشته  كه عامل اصلي فوت آنان )بيش از ۹2درصد( 

ضربه به  سر است.
متأسفانه بيشترين تلفات سوانح رانندگي در سنين 15 تا 

35سال اتفاق مي افتد.
بررسي ها نشان مي دهد كه ساختار مطلوب مديريت شهري 
در امر كنترل و مديريت حمل ونقــل و ترافيك و به مفهوم 
ديگر به حداقل رسانيدن ضرر و زيان ناشي از آن بر 3ركن 
اســتوار اســت: 1- آموزش، 2- اجراي قوانين و مقررات و 

3- مهندسي ترافيك .
دست اندركاران و متخصصان حوزه حمل ونقل شهري بر اين 
باورند كه عالوه بر تجهيز معابر و بزرگراه ها به فناوري هاي 
پيشرفته، مي بايست به مقوله فرهنگســازي  و آموزش در 
حوزه ترافيك بيش از هميشه پرداخته شود، زيرا اين ابزارها 
به تنهايي كارايي الزم براي رفع بحران ترافيك را نخواهند 
داشت. به عقيده كارشناسان، چون رفتارهاي ارادي انسان، 
منشأ فكري و اعتقادي دارند و هدف اصلي و نهايي آموزش، 
تغيير رفتار فرد اســت؛ ارائه باور و ديــدگاه جديد و اصالح 
باورهاي قبلي تنهــا از طريق آموزش امكان پذير اســت و 
آموزش مقررات و رفتارهاي شــهروندي در حوزه ترافيك، 
يكي از ابتدايي ترين مباحــث مربوط به اصالح رفتار جهت 
افزايش توجه و احترام به مقررات ترافيكي در شهرها بوده و 
مي توان آن را زيربناي هرگونه اقدامي در اين زمينه دانست.

آموزش ايمنــي ترافيك يكي از روش هــاي مؤثر و كارآمد 
براي تغيير الگوهاي رفتاري كودكان و نوجوانان و همچنين 

بزرگساالن در برخورد با مسائل ترافيك است.
با تدوين يك الگوي مناسب راهبردي وظيفه سازمان هاي 
مسئول در امر آموزش و فرهنگسازي  در چارچوبي كالن، 
مشخص و معين مي شود؛ به گونه اي كه دسترسي به اهداف 

اصلي، يعني ارتقاي فرهنگ ترافيك محقق خواهد شد.
در رابطه با راهبــرد آموزش ترافيك در شــهرداري تهران 
تمهيداتي انديشــيده شده اســت كه از آن ميان مي توان 
به تأســيس بوســتان هاي آموزش ترافيك اشــاره كرد؛ 
بوستان هايي كه با ماهيت و اهداف آموزشي شكل گرفتند و 

ميزبان حضور كودكان و خانواده ها هستند.
همچنين در زمان شيوع همه گيري كرونا دوره هاي آموزشي 
ايمني ترافيك به صورت رايگان در بستر فضاي مجازي براي 
شهروندان مناطق مختلف شهر تهران و حتي ديگر شهرها 
برگزار شد  كه با استقبال كم نظير اقشار مختلف شهروندي 

روبه رو شــد. به طوري كه در ســال13۹۹ تعداد دوره هاي 
برگزار شده به بيش از 2600دوره و تعداد فراگيران به بيش 
از 40هزار نفر افزايش يافت. باتوجه به استقبال شهروندان در 
سال جاري برنامه ريزي هاي الزم براي آموزش 500هزار نفر از 

شهروندان در فضاي مجازي فراهم شده است.

پويش »خيابان هايي براي زندگي«
از نظر مــا پويش هاي مردمــي در حوزه ايمنــي حمل ونقل 
بايســتي به عنوان يك الــزام پايدار درنظر گرفته شــوند كه 
مي توانند اهدافي ازقبيل  آگاه سازي  در مورد خطرات تصادفات و 
آسيب پذيري كاربران خاص )كودكان، سالمندان، معلوالن و...(، 
آموزش شهروندان در مورد آنچه جزو رفتار ايمن يا غيرايمن در 
حوزه حمل ونقل محسوب مي شود، تغيير نگرش ها و باورها به 
سمت رويكرد مثبت تر در زمينه ايمني خيابان ها، اطالع رساني 
به شهروندان درخصوص تغيير شرايط بهره برداري از مكان هاي 
تردد عمومي و... را پوشش دهند. بنابراين، پويش هاي ايمني 
حمل ونقل بايد به عنوان بخش جدايي ناپذير هر راهبرد ايمني 

راه و حمل ونقل مورد توجه قرار گيرند.
در سال گذشــته با توجه به نقش خطير بانوان در افزايش 
ايمني ترافيك و توسعه رفتارهاي صحيح رانندگي و نيز سهم 
بزرگي كه از آسيب هاي اجتماعي، روحي و جسمي ناشي از 
تصادفات رانندگي داشــتند، ما به عنوان حوزه حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران در پويش »زنان عليه ســوانح 
ترافيكي« مشاركت كرديم كه به نظر مي رسد حركت مثبتي 
بوده و تا اينجا توانسته به بخشي از اهداف خود در رابطه با 
ايمني حوزه حمل ونقل دست يابد. امسال سازمان بهداشت 
جهاني پويش »خيابان هايي براي زندگي« را با هدف اصلي 
ترويج رانندگي در سرعت پايين تر از 30كيلومتر در ساعت 
براي خيابان هاي محلي  راه اندازي كرده  كه اقدام خوبي است 
و با اهداف آموزشي و ترويجي ما در جهت ايمن سازي  معابر 

محلي تطابق دارد.
اگر رانندگي با ســرعت كمتر از 30كيلومتر در ساعت در 
خيابان هاي محلي انجام شــود، خيابان ها براي گروه هاي 
مختلف سني - از كودكان گرفته تا سالمندان - ايمن خواهد 
بود و پياده روي و دوچرخه سواري بهتر در خيابان ها انجام 
خواهد شــد. عالوه بر اينها آالينده هاي ســوختي كمتري 
وارد هوا خواهد شد و بنابراين شرايط بهتري براي گياهان، 

درختان و به طور كلي محيط زيست ايجاد خواهد شد.
تمام تالش ما در مجموعه شــهرداري تهران بر اين اساس 
است كه محيط هاي عمومي شــهري ازجمله خيابان ها در 
كنار محيط خانه و محيط كار، محيط سومي براي »زندگي« 
شهروندان باشــد نه فقط محل عبوري از خانه تا محل كار. 
بر همين اساس، اميدوارم با مشــاركت همكارانم در حوزه 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران بتوانيم زمينه ساز 

مشاركت گسترده شهروندان در اين پويش باشيم.
به اميد روزي كه تمام خيابان هــاي ما »خيابان هايي براي 

زندگي« باشند.

پويش خيابان هايي براي زندگي

   سند ملي بازآفريني
»سند ملي راهبردي احيا، بهسازي و نوسازي و توانمندســازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري« در مهر 
سال1393 به تصويب هيأت دولت رســيد. در بخش اصول هادي اين سند بر »به كارگيري رويكرد مشاركتي و 
تقاضامحور با حضور حداكثري مردم در انواع فعاليت هاي احيا، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف 
و اجتناب از رويكرد هاي يك سويه باال به پايين و شناسايي حفاظت و پاسداري از ارزش ها« تأكيد شده است. در 
بخش ديگري از اين سند نيز مداخله دولت، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آنها در محدوده هاي هدف به 

قصد صرف كسب درآمد و اقداماتي كه منجر به جابه جايي گسترده ساكنان شود منع شده است.

جلسه كميسيون ماده5 شهر تهران به رياست پيروز حناچي شهردار، 
محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي اسالمي شــــهر تهران، شهرسازي

عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي و معماري شهرداري و علي 
اشراقي،  رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5 تشكيل و با احداث مجموعه فرهنگي، 
ورزشــي و تفريحي كميته ملي المپيك موافقت شد. به گزارش همشهري، علي 
اشراقي رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5 در اين باره گفت: طرح مذكور در زميني 
با مســاحت بيش از 4هزار مترمربع در منطقه 2شــهرداري، در محدوده اراضي 
پيراموني فرحزاد قــرار دارد. وي افزود: از آنجا كه كميته ملــي المپيك در كنار 
بخش هاي اصلي ورزشي به بخش هايي به  عنوان فضاهاي خدمات دهنده ورزشي، 
تفريحي و فرهنگي نياز دارد، در نخستين جلسه كميسيون ماده5 شهر تهران در 
ســال1400، براي تأمين اين خدمات با احداث يك مجموعه 7طبقه فرهنگي، 

ورزشي و تفريحي در اين محدوده شهري موافقت شد.

تشويق به نوسازي
 دولت و شهرداري تهران در تعامل با هم و ارائه بسته هاي تشــويقي و پرداخت وام در وضعيت 

ركود اقتصادي فعلي راهكارهاي نويني را براي نوسازي مالكان بافت هاي فرسوده ارائه كرده اند
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 موافقت با ساخت مجموعه 
كميته ملي المپيك
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بررسي همشــهري نشان 
مي دهد با شــيوع كروناي 
جهش يافتــه در هنــد، 
ممنوعيت هاي جدي براي 
مسافرت به هند و پاكستان 
اعمال شده و هيچ مسافري 
از مبدأ اين كشــورها حق 

ورود به ايران را ندارد

حمل و نقل

همشهري موضوع توقف پروازها از شبه قاره را 
راستي آزمايي مي كند

با اطالعيه اي كه متولي هوانوردي ايران به شركت هاي هواپيمايي ابالغ 
كرده، فروش بليت به مسافراني كه از مبدأ كشورهاي ممنوعه كرونايي 
قصد سفر به ايران را دارند، ممنوع است و حتي سفر با پرواز كانكشن 
به كشورهايي نظير هند و پاكستان نيز يك سفر بي بازگشت محسوب 
مي شود. به گزارش همشهري، به دنبال بحراني شدن شرايط كرونا در 
هند، از ابتداي هفته جاري با نامــه فرمانده قرارگاه عملياتي مقابله با 
كرونا به وزير راه و شهرسازي، هرگونه تردد مستقيم يا غيرمستقيم 
مسافر و كاال با كشورهاي هند و پاكستان تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم 
شد و سازمان هواپيمايي كشوري نيز پس از ابالغ اين نامه از لغو پروازها 
ميان ايران و كشورهاي هند و پاكستان و حتي ممنوعيت مسافرت با 

پروازهاي كانكشن از مبدأ اين كشورها به ايران خبر داد.

فروش بليت به مقصد ايران ممنوع
متوليان حوزه هوانوردي مي گويند ايران، پروازهاي برنامه اي زيادي با 
كشورهاي هند و پاكستان ندارد اما همين تعداد محدود پرواز به اين 
2كشور نيز تعليق شده و وجوه دريافتي بابت بليت كاماًل به مسافران 
برگشت داده مي شود. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري مي گويد: 
اگرچه پرواز ايرالين هاي ايراني با اين 2كشور كاماًل متوقف شده؛ اما 
اصل اول در ممنوعيت پرواز ميان ايران و كشورهاي پرخطر، ممانعت 
از ورود مسافر از مبدأ اين كشورهاست و به همين واسطه ورود مسافر 
از مبدأ هند و پاكســتان از طريق پروازهاي كانكشــن ايرالين هاي 
خارجي نيز ممنوع اســت. محمدحســن ذيبخــش در گفت وگو با 
همشهري مي افزايد: با اطالعيه هوانوردي )نوتام( ايران به شركت هاي 
هواپيمايي، هيچ شركتي براي مسافراني كه از مبدأ هند و پاكستان و 
ساير كشورهاي پرخطر قصد عزيمت به ايران داشته باشند، بليت صادر 
نمي كند؛ ازاين رو افراد مي توانند از طريق پروازهاي كانكشن از ايران 
به هند و پاكستان يا حتي برزيل، آفريقاي جنوبي و هر كشور پرخطر 
ديگري سفر كنند اما تا زماني كه ممنوعيت هاي كرونا لغو نشود قادر 

نخواهند بود به ايران بازگردند.

بليت هاي پرحاشيه
باوجود ابالغ ممنوعيــت پرواز 
ميان ايران و كشــورهاي هند و 
پاكستان از شــنبه هفته جاري، 
برخي از سايت هاي فروش آنالين 
بليت هواپيما همچنان تا ديروز 
مشــغول فروش بليت پروازهاي 
كانكشن در اين مسير بودند؛ اما 
سخنگوي ســازمان هواپيمايي 
كشــوري مي گويد: اين بليت ها 
رزروي و پيش فــروش بوده اند و 

عمدتاً به واسطه ابالغ ممنوعيت ســفر ميان ايران و هند و پاكستان، 
پروازي براي آنها وجود ندارد. ذيبخش با اشــاره به اينكه ســازمان 
هواپيمايي كشــوري، چند شــركت متخلف در بحث فروش بليت 
رزروي هند و پاكســتان را شناســايي كرده اســت، از صدور اخطار 
براي اين شــركت ها خبر مي دهد و برخورد درصورت تكرار تخلفات 
را حتمــي مي داند. او تأكيــد مي كند: هيچ گونه پــروازي به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم از هند و پاكستان اجازه ورود به ايران و فرود 
در فرودگاه هاي كشور را ندارد؛ اما اگر كسي الزاماً بايد به اين 2كشور 
سفر كند، مي تواند با علم به اينكه تا رفع محدوديت ورود مسافر از اين 
كشورها، امكان برگشــت به ايران ندارد، از طريق پروازهاي كانكشن 

ايرالين هاي خارجي عازم اين كشورها شود.

بالتكليفي ممنوعيت سفر زميني به پاكستان
در ابالغيه ستاد مقابله با كرونا توصيه شده بود در كنار توقف مسافرت 
هوايي ميان ايران و كشورهاي هند و پاكستان، سفر زميني در مرزهاي 
پاكستان نيز متوقف شــود. يك روز بعد از اين ابالغيه، سيدحسين 
حسيني، معاون دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري 
اعالم كرد: اين بخشنامه هنوز كتبي به سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي ابالغ نشده؛ اما ســازمان راهداري، ممنوعيت ورود و خروج 
مسافر بين ايران و پاكستان در مرزهاي مشترك ميرجاوه و ريمدان را 
از  روز يكشنبه )5ارديبهشت( اعالم كرده است. در ادامه، سيدروح اهلل 
لطيفي، سخنگوي گمرك ايران نيز اعالم كرد: تاكنون مصوبه اي درباره 
ممنوعيت تردد مسافر بين ايران و هند از مرز پاكستان به اين سازمان 

ابالغ نشده و تردد مسافر به روال گذشته در حال انجام است.

تداوم تجارت دريايي با هند
از ابتداي شــيوع كرونا، اين بيماري به يكي از اصلي ترين چالش هاي 
تجارت جهاني تبديل شد؛ اما به تدريج با اجراي پروتكل هاي بهداشتي، 
بخش عمده مبادالت تجــاري حتي با كشــورهاي پرخطر و داراي 
وضعيت بحراني كرونا به حالت عادي برگشت. در اين شرايط تجارت 
خارجي ايران با كشــورهاي پرخطر كرونايي نيز با تشديد تمهيدات 
و پروتكل هاي بهداشــتي ادامه دارد و آنگونه كه حسين عباس نژاد، 
مديركل امور دريايي ســازمان بنادر و دريانوردي مي گويد: فعاليت 
بنادر بدون تعطيلي و فقط با رعايــت محدوديت هاي اعمالي از نظر 
تردد افراد و جريان كاال ادامه دارد. به گفته او، تردد دريايي بين ايران و 
هند نيز كه فقط در حوزه تجارت كااليي است، در دوره جديد اعمال 
محدوديت ها ادامه دارد. طبق اظهارات مديركل امور دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي، در مورد كشورهايي كه از سوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا به عنوان كشور حساس معرفي شوند، تست گرفتن از پرسنل 
كشتي قبل از ورود به بندر و نيز بررسي شرايط داخل كشتي پيش از 
پهلودهي در دستور كار قرار دارد و كشتي هايي كه از كشورهاي برزيل 

و هند به ايران مي آيند نيز مشمول رعايت همين پروتكل ها هستند.
عادل دريس، مديركل بنادر و دريانوردي خوزســتان نيز به رسانه ها 
گفته است: زمان ورود و پهلوگيري كشتي ها از مبدأ هند، به مركز پاس 
كشتي ها اعالم خواهد شد تا كار قرنطينه و ساير تمهيدات الزم براي 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي اين كشتي ها و خدمه شان اجرايي 
شود. به گفته او كنترل وضعيت تندرستي خدمه كشتي هاي ورودي، 
نظارت بر تردد خدمه كشتي ورودي به خارج از كشتي و كنترل تردد 
كارگران تخليه و بارگيري روي عرشه كشتي ورودي ازجمله اقداماتي 
است كه از لحظه ورود كشتي تا پهلوگيري آن در بنادر استان خوزستان 
انجام مي شود. خبرها حاكي از اين است كه سازمان بنادر، شركت هاي 
تجاري و بخش هاي مرتبط با تجارت خارجي معتقد هستند به واسطه 
زمان ســير كاال ميان ايران و هند، ورود كاالها به صورت كانتينري و 
همچنين با توجه به پروتكل هاي سخت گيرانه اي كه براساس آن خدمه 
و پرسنل حق پياده شدن از كشتي ها را ندارند، بحث انتقال ويروس 

از خدمه و پرسنل كشتي هاي ورودي از هند نمي تواند مطرح باشد.

سفر بي بازگشت به هند و پاكستان

براي نخســتين بار در تاريخ  گزارش
اقتصاد ايران است كه قانون 
بودجه ساالنه پس از تصويب 
در مجلس و ابالغ به دولــت چالش برانگيز 
مي شــود؛ وضع چنــان بحراني اســت كه 
100نماينده در نامه اي به رئيس مجلس از 
دستكاري گسترده در رديف هاي بودجه، پس 
از تصويــب در مجلــس پــرده برمي دارند. 
دردسري پيچيده براي محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس، آن هم در شرايطي كه به نظر 
مي رسد او هم در انتخابات رياست جمهوري 
امسال از گزينه هاي نامزدي است و هم طبق 
روال در خرداد ماه انتخابات هيأت رئيســه 
مجلس برگزار خواهد شد. برخي منابع خبري 
و شــبكه هاي اجتماعــي نــوك انتقادها و 
ابهام هاي مربوط به دستكاري در جدول هاي 
بودجه1400، آن هم پــس از تصويب ماده 
واحده و تبصره ها در صحن علني مجلس را، به 
سمت الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق 
بودجه و جمال الدين آبرومند دستيار رياست 
مجلس در امور آباداني و پيشــرفت نشــانه 

رفته اند.

بيانيه سازمان برنامه
همزمان با باالگرفتن تنش هــا در مجلس، 
سازمان برنامه و بودجه ديروز در اطالعيه اي 
كوتــاه اعالم كــرد: پــس از ابــالغ قانون 
بودجــه1400 در تاريخ 27اســفند ســال 
گذشــته از مجلس به دولــت، جدول هاي 
بودجه1400 نيــز در نامه رئيس مجلس در 
تاريخ 25فروردين ماه بــه رئيس جمهوري 
ابالغ شده است. اين سازمان تأكيد مي كند: 
پيش تر هيأت رئيســه مجلس جدول اليحه 
بودجــه1400 را در نامــه  معاونت تقنيني 
مجلس به معاون پارلمانــي دولت ارائه داد، 
اما حســينعلي اميــري، معــاون پارلماني 
رياست جمهوري پاســخ داد قانون بودجه 
بايد رســما در قالب نامــه  رئيس مجلس به 
رئيس جمهور ابالغ شود، چنين هم شد و در 
نامه رئيس مجلس به رئيس جمهور تغييرات 

در جدول بودجه به دولت ابالغ شده است.

2نامه قاليباف در يك روز
محمدباقر قاليباف، 2نامه در قالب ابالغ قانون 
بودجه سال1400 به رئيس جمهوري نوشته 
اســت، يكي به تاريخ 27اســفند1399 كه 
در آن خطاب به حســن روحاني مي نويسد: 
در اجراي اصل123 قانون اساســي، قانون 
بودجه سال1400 كل كشور كه به مجلس 
تقديم شــده بود، با تصويب در جلسه علني 
روز سه شنبه 26اسفند1399 و تأييد شوراي 
نگهبان به پيوســت ابالغ مي شــود. در اين 
نامه هيچ اشــاره اي به جداول بودجه نشده 
است. رئيس مجلس در نامه ديگري در تاريخ 
25فروردين ماه به رئيس جمهور مي نويسد: 
پيرو جلسات مشــترك كميسيون تلفيق با 
شوراي نگهبان و سازمان برنامه و بودجه به 
پيوست متن نهايي جداول بودجه جهت ابالغ 

ارسال مي شود.
اصلي ترين چالــش در ارتباط بــا نامه هاي 
قاليبــاف اينجاســت كــه اگــر جــداول 
بودجه1400 در روز 27اســفند ماه ســال 
گذشته نهايي و طي نامه اي به رئيس جمهور 
ابالغ شــده، چرا با يك ماه تأخيــر جداول 
تغييرات بودجــه كه بالغ بــر 100صفحه 
مي شود براي رئيس جمهور ارسال مي شود؟ 
ابهام ديگر و جدي تر اينكه آيا سازمان برنامه 

و بودجه در جريان اين تغييرات بوده است؟
پاســخ اين معما در نامه حســن روحاني 
عيــان اســت؛ او در نامــه اي بــه تاريخ 
25فرورديــن1400 خطاب به ســازمان 
برنامــه و بودجه مي نويســد: پيرو ابالغيه 
مــورخ 28اســفند1399 قانــون بودجه 
ســال1400 كل كشــور به پيوست نامه 
شماره300/4417 مورخ 27اسفند1399 
رئيس مجلس شوراي اســالمي به همراه 
متن نهايــي جداول بودجه كــه در تاريخ 
25فروردين1400 واصل شده، براي اجرا 
ابالغ مي شــود. راز يك معماي ديگر را هم 
ســازمان برنامه و بودجه فــاش مي كند، 
آنجا كه در اطالعيه اي رســمي اش اعالم 
مي كند: اين ســازمان در جريان تغييرات 
نبوده و صرفا به عنوان مجري قانون خود را 
به اجراي آن ملزم مي داند؛ چراكه همواره 
ارتباط نمايندگان دولت و سازمان برنامه 
و بودجه تا پايان بررســي اليحه بودجه در 
صحن علني اســت و بعد از آن اين ارتباط 
قطع مي  شــود و در جريان بررسي احكام، 

ارقام و جداول بودجه1400 نيز همين گونه 
بوده است.

دولت، قانون را اجرا مي كند
درحالي كه اختالفات بين نمايندگان معترض 
به دستكاري در بودجه و اعضاي هيأت رئيسه 
و كميســيون تلفيــق ادامه دارد، حســن 
روحاني، رئيس جمهور ضوابط اجرايي قانون 
بودجه1400 را 4ارديبهشت به سازمان برنامه 
و بودجه ابالغ مي كند. با اين اتفاق عمال دولت 
پاي خود را از مناقشــه درون مجلس كنار 
كشيده است. يكي از مقام هاي ارشد دولت 
كه با همشــهري گفت وگو كرده، در اين باره 
مي گويد: هيچ مقام و مسئولي به نمايندگي 
از دولت در جريان تغييرات در 200رديف از 
جداول بودجه نبوده ولي طبق قانون دولت 
خود را به اجراي آنچه از مجلس و با امضاي 

رئيس قوه مقننه ابالغ شده، ملزم مي داند.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال دارد 
بودجه دوباره اصــالح و جــداول آن مورد 
بازنگري قرار گيرد؟ مي گويد: رئيس جمهوري 

طبق قانون اساســي، هم متن قانون بودجه 
و هم جداول آن را، كه در قالــب دو نامه به 
امضاي رئيس مجلس ارسال شده، براي اجرا 
به سازمان برنامه ابالغ كرده و حتي ضوابط 
اجراي بودجه1400 هم بــه تصويب دولت 
رسيده و به دستگاه هاي مختلف ابالغ شده 
است، بنابراين از نظر دولت، آنچه ابالغ شده، 
قانون مصوب مجلس است و اگر اختالفي هم 
بين نمايندگان مبني بر شــائبه دستكاري 
وجود دارد، ارتباطي به دولت پيدا نمي كند و 

دخالتي در اين زمينه نخواهيم كرد.

حاشيه سازي  يا شفافيت؟
هيأت رئيســه كميســيون تلفيق بودجه به 
رياســت الياس نادران، ديروز در واكنش به 
شائبه دســتكاري در جداول بودجه، بدون 
شفاف ســازي  درباره اصل ماجرا اعالم كرد: 
كميســيون تلفيق وظايف خود را قانوني و 
در موعد مقــرر انجام داده اســت و دربرابر 
نمايندگانــي كه ابهــام دارند مســتقل از 
تعدادشان، وظيفه خود را روشنگري مي دانيم 

تا همه مسائل برطرف شود. البته در نامه اين 
كميســيون به برخي تغييرات و بودجه هاي 
اختصاص يافته به رديف ها و دســتگاه هاي 
خاص به عنوان قدم هاي بزرگ اين كميسيون 
با مشورت نمايندگان ديگر كميسيون هاي 
اشاره شــده و به طعنه آمده است اگر دولِت 
كمربسته و باهمتي بر ســر كار بيايد، آينده 

خوشي را براي كشور نويد مي دهد.
به نظر مي رســد هيأت رئيســه كميسيون 
تلفيــق به جاي پاســخ دادن بــه ابهام ها و 
مطالبه نماينــدگان معترض، تالش كرده تا 
معترضان را به خويشــتنداري دعوت كند، 
بلكه آتش اختالف ها فروكش كند. نادران و 
همكارانش در دفاع از اختصاص بودجه براي 
محروميت زدايي، آبرســاني روســتايي، راه 
روستايي، ايجاد اشتغال و تسهيل ازدواج را 
برشمرده اند اما به اصل اعتراض 100نماينده 
درباره چگونگي تغييــر 200رديف بودجه، 
آن هم خارج از تصميــم نمايندگان و حتي 
با دخالت افــرادي خارج از مجلس، پاســخ 

نمي دهند.

تغييرات در 3سطح
بررســي هاي همشــهري نشــان مي دهد 
تغييرات رخ داده در جداول بودجه را مي توان 
در 3سطح ارزيابي كرد. سطح نخست افزايش 
50درصدي منابع و مصارف بودجه عمومي 
در مصوبه مجلس نسبت به اليحه دولت كه 
مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زيرا باعث 
متورم شدن بودجه و خطر تشديد كسري آن 
مي شود و ضرباتي از جنس تورم را به سفره 
خانوارها وارد مي سازد. سطح دوم تغييرات به 
اضافه و كم كردن بودجه دستگاه هاي اجرايي 
به ويژه در بخش هزينه اي مربوط مي شــود؛ 
به ويژه اضافه شدن رديف هاي جديد. در واقع 
اصل دعوا اينجاســت كه چه ميزان افزايش 
بودجه دستگاه هاي اجرايي عمدتا نزديك به 
جريان اصولگرايي با نظر نمايندگان صورت 
گرفته و چه ميزان خارج از اراده و تصميم آنها 
بوده است. سطح سوم تغييرات هم كه ممكن 
است حتي هيأت رئيســه كميسيون تلفيق 
بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، 

تغييرات در رديف هاي بودجه عمراني است.

چالش  بين مجلسي ها
از ديگر چالش هاي بين مجلسي ها مي توان 
به نحوه هزينه كردن و توزيع منابعي اشــاره 
كرد كه در ســقف دوم بودجه ديده شده و 
تكيه  اصلي سقف دوم به نتيجه بخش بودن 
مذاكرات برجامي و افزايش درآمدهاي نفتي 
است، البته قرار بوده براي هزينه كردن آن، 
در نيمه دوم سال، يعني زمان استقرار دولت 

آينده تصميم گيري شود.
بر اســاس جداول كالن بودجــه، مجلس 
ميزان درآمدهاي دولت شامل درآمدهاي 
مالياتي و گمركي را 24درصد، ميزان منابع 
ناشــي از فروش دارايي هاي ســرمايه اي 
به ويژه نفــت و گاز و... را 76درصد و تامين 
كســري تراز بودجه از محل فروش اوراق 
مالي را 63درصد باالتر از ميزان پيشنهادي 
دولت درنظر گرفته كه از انبســاط شــديد 
در بودجــه1400 حكايــت دارد. دعواي 
اصلي كــه شــايد به دليــل مصلحت هاي 
درون جناحي جريــان اصولگرا در روزهاي 
آينده با پادرميانــي و رايزني فروكش كند، 
اينجاست كه اين ميزان افزايش در بودجه 
مصوب مجلس نسبت به اليحه دولت قرار 
اســت كجا هزينه شــود و چرا سهم برخي 
دستگاه ها و رديف ها رشــدي انفجارگونه 
داشــته و مرجع اين افزايــش بودجه چه 
كساني بوده اند؟ روي كاغذ در بودجه روشن 
اســت كه مجلس هزينه هاي جاري دولت 
را 41درصد، بودجــه عمراني را 62درصد و 
بودجه براي بازپرداخت تعهــدات مالي را 
96درصد نسبت به آنچه مدنظر دولت بوده، 
افزايش داده و به اين ترتيب ميزان بودجه 
عمومي كشــور رشــدي 49.5درصدي را 

نشان مي دهد.
بديهي اســت كه بخش زيادي از اين بودجه 
صرف هزينه هــاي جاري دولــت به عنوان 
نمادي از همه دستگاه ها و رديف هاي بودجه 
شامل وزارتخانه ها و نهاد رياست جمهوري، 
مجلس، قوه قضاييه و... مي شــود اما چالش 
اصلي اينجاســت كه گفته مي شود حتي در 
توضيحات تغييرات رخ داده در جداول بودجه، 
احكامي آورده شده كه شــائبه قانونگذاري 
خــارج از رأي و نظر نماينــدگان را تقويت 

مي كند.

تغييرات گسترده در رديف هاي متفرقه
رســم در بودجــه هميشــه اين بــوده كه 
نمايندگان نهايت تالش خــود را مي كنند 
تا مطالبات شــان را در رديف هــاي متفرقه 
بگنجانند و فصل نهم از تغييرات رخ داده در 
بودجه1400 بيش از 240مــورد تغيير در 
ارقام و جابه جايي در عنوان بودجه بگيران را 
نمايان مي سازد. ازجمله اين تغييرات مي توان 
به موضوع اختصــاص بودجه براي كمك به 
مؤسســات و فعاالن مجازي اشاره كرد. قرار 
اســت پولي كه در قانون بودجــه براي اين 
كار در نظر گرفته شده، با تصميم كميته اي 
با عضويت ســازمان تبليغات اسالمي، قوه 
قضاييه، مركز مديريــت حوزه هاي علميه، 
سازمان ساترا وابسته به صداوسيما، سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و 2نماينده به انتخاب مجلس بين 

مؤسسات و فعاالن مجازي پخش شود.
اين كميته در ســازمان صداوسيما مستقر 
خواهد بود و قرار است در تخصيص و توزيع 
پول بين مؤسســات و فعاالن مجــازي، به 
موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده 
توجه شود و اين اعتبارات به عنوان تسهيالت 
و كمك به اين افراد قلمداد شــده و كميته 
تخصيص پول بايد هر ماه جلسه تشكيل دهد 
و درباره ميزان و ســهم هر مؤسسه يا فعال 

مجازي طرف همكار تصميم بگيرد.
به گــزارش همشــهري، چنيــن فرايند و 
سازوكاري هم در تغييرات بودجه در ارتباط با 
نحوه توزيع و هزينه كردن 750ميليارد تومان 
بودجه با عنوان كمك به ساير نهادهاي ديني 
و فرهنگي در ســرفصل كاهش آسيب هاي 
فرهنگــي و اجتماعي درنظر گرفته شــده؛ 
به اين نحو كه اين بار كميتــه ديگري براي 
توزيع اين 750ميليارد تومــان با عضويت 
سازمان تبليغات اســالمي، مركز مديريت 
حوزه هاي علميه، وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي، سازمان برنامه و بودجه و 2نماينده 
ناظر مجلس تصميم گيــري مي كند كه چه 
ميزان پول به چه نحوي در اختيار چه افراد 
و اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد. البته 
اين كميته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

به صورت ماهانه تشكيل مي شود.

استان هاي بوشهر باالترين نرخ تورم  كالن
ماهانــه، ايــالم باالترين نــرخ تورم 
نقطه اي و كرمانشاه هم  باالترين نرخ 
تورم ســاالنه ايران در فرورديــن1400 را به خود 
اختصاص دادنــد تا در وضعيت قرمــز تورمي قرار 
بگيرند. براســاس داده هــاي مركزي آمــار ايران 
11استان ايران در فروردين امسال نرخ تورم ساالنه 
باالتر از نرخ تورم كشــوري را تجربه كرده است. در 
اين  ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
بوشــهر با 4،4درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان هاي تهران و چهارمحال 

وبختياري با 1.7درصد افزايش بوده است.
اين گزارش مي افزايد: درصد تغيير شــاخص كل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي كشــور 49.5 درصد در فروردين 
 ماه بــوده كه بيشــترين نرخ تورم نقطــه به نقطه 
مربوط به اســتان ايالم )58.1 درصــد( و كمترين 
آن مربوط به اســتان قم )42.8 درصد( اعالم شده 
اســت. مركز آمار ايران با اعالم نرخ تورم ســاالنه 
ايــران در فروردين1400 به ميــزان 38.9درصد 
مي گويد: شهروندان استان گلستان با تحمل فشار 
تورم ساالنه 42.9درصد مواجه شده اند درحالي كه 

شهروندان ساكن استان قم كمترين فشار را با درجه 
35.8درصدي تحمل كرده اند.

نبض تورم استاني در شهرها
داده هاي مركز آمار مي گويد: نــرخ تورم ماهانه در 
مناطق شــهري ايران 2.6درصد در فروردين بوده 
كه بيشترين سرعت يا آهنگ رشــد تورم در بين 
خانوارهاي شهري استان سيستان و بلوچستان با 
4.5درصدي مشاهده شده درحالي كه سرعت رشد 
ماهانه تورم در بين خانوارهاي شهري ساكن استان 
تهران كمترين ميزان بوده و به 1.7درصد رســيده 
كه يكي از داليل آن خلوت شدن پايتخت به دليل 
سفرهاي نوروزي و افت تقاضا براي كاالها و خدمات 
مي تواند باشــد.اين گزارش مي افزايد فشــار تورم 

نقطه اي 48.8درصدي فروردين به صورت عادالنه 
در بين نقاط شهري ايران توزيع نشده زيرا بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شــهري مربوط 
به اســتان چهارمحال وبختياري )58.2درصد( و 
كمترين آن مربوط به اســتان قــم )42.7درصد( 
بوده اســت. افزون بر اين نرخ تورم 12 ماه منتهي 
به فروردين ماه1400 براي خانوارهاي شــهري به 
عدد 38.6درصد رسيد و استان كردستان با تحمل 
تورم ساالنه 42.7درصد و استان آذربايجان غربي با 
تحمل 35.3درصد به ترتيب بيشــترين و كمترين 

نرخ تورم ساالنه نقاط شهري را تجربه كرده اند.

ريتم تند تورم روستاييان
مركز آمار گزارش داده بيشــترين نرخ تورم ماهانه 

خانوارهاي روستايي به استان خوزستان با 5.5درصد 
افزايــش و كمترين نرخ تــورم ماهانه به اســتان 
چهارمحال وبختياري با 0.7درصد افزايش مربوط 
بوده است. درحالي كه نرخ تورم نقطه اي در مناطق 
روستايي در فروردين1400 به 53درصد رسيده، 
روستانشينان استان ايالم با ثبت ركورد 63.3درصد، 
باالترين حــرارت قيمت ها را تحمــل كرده اند، در 
همين دوره درجه حرارت قيمت ها در روســتاهاي 
استان قم 43.5درصد بوده است. همچنين نرخ تورم 
12 ماه منتهي به فروردين ماه1400 براي خانوارهاي 
روستايي به عدد 40.6درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم 12 ماه مربوط به استان همدان )47.1درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان سيستان وبلوچستان 

)35.7 درصد( بوده است.

بوشهر، كرمانشاه و ايالم در منطقه قرمز تورم

 میلیون ریال نام دستگاه
 1,000,000 ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته

 10,000,000 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
 2,000,000 سامانه هوشمندسازی و رصد مجلس

 150,000 پژوهشکده شورای نگهبان
 400,000 ارتقای سالمت کارکنان ناجا

 3,000,000 کمک به مسکن کارکنان
 500,000 دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور
 8,000,000 سازمان زندان ها - فوق العاده کارکنان

 4,000,000 طرح تحول قوه قضاییه 
 1,500,000 طرح شهید نوروزی

 300,000 کمک به صندوق ذخیره بسیجیان
 3,494,900 طرح های زیرساختی و پشتیبانی سپاه

 9,290,000 طرح زهد والیت - پهپادی
 81,000 طرح نسیم والیت - سایبری

 1,700,000 نیروی هوایی ارتش
 1,410,000 طرح شهید رحیمی ستاد مشترک سپاه

 2,000,000 تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیج
 40,000 مرکز راهبردی سپاه

 2,000,000 فرماندهی فناوری های اقتدارآفرینی 
 2,000,000 طرح شهید موسوی ستاد مشترک سپاه

 3,000,000 طرح شهید فنی ستاد مشترک سپاه
 10,000,000 طرح شهید پاشایی پور ستاد مشترک سپاه

 4,551,900 طرح یونس ستاد کل نیروهای مسلح
 1,000,000 طرح جبار ستاد کل نیروهای مسلح

 50,000 مرکز جذب اعضای هیات علمی
 30,000 مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 40,000 پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
 800,000 سازمان تبلیغات اسالمی - حمایت از حلقه های میانی

 2,000,000 سازمان تبلیغات اسالمی - سایبری
 100,000 سازمان تبلیغات اسالمی - هیات رزمندگان اسالم
 100,000 سازمان تبلیغات اسالمی - مجتمع فرهنگی نور قم

 50,000 دانشکده علوم اجتماعی
 200,000 دانشگاه الزهرا واحد ارومیه

 میلیون ریال نام دستگاه
 41,800 پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی

 10,000 پژوهشکده مکتب حاج قاسم سلیمانی
 10,000 پژوهشگاه ملی گل و گیاه محالت

 80,000 دانشگاه سوره
 500,000 سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

 500,000 دفتر طب سنتی
 10,868,000 کمک به جانبازان معسر
 20,000 دانشگاه صنعت نفت

 16,500,000 کارگروه حمایت از توسعه زیرساخت اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات
 20,000 شورای قیمت گذاری کاالهای کشاورزی

 40,000 طرح ذبح شرعی نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد
 15,000,000 صدا و سیما - حمایت از رسانه ها و پلتفرم ها

 3,000,000 سازمان صدا و سیما
 2,000,000 صدا و سیما - تلویزیون تعاملی

 1,000,000 قرارگاه امام حسن)ع(
 500,000 کمک به دانشجویان دکترای دانشگاه های دولتی

 200,000,000 وزارت دفاع - جبران خسارت هواپیمای اوکراینی
 1,000,000 کمک به پلیس امنیت قضایی

 4,000,000 یارانه حمل و نقل هوایی جهت صادرات کاال
 20,000,000 ارتقای برنامه های صدا و سیما 

 150,000,000 یارانه قیر رایگان
 300,000 کمک به صندوق سرمایه گذاری حرم های مطهر

 500,000 دادسرای عمومی انقالب تهران
 50,000 بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان

 10,000 دانشگاه اصول دین
 1,497,000 تعهدات مجلس در سال 99

 250,000 نظارت مجلس بر انتخابات شوراها
 2,000,000 تامین خرج ادارات جدید در شهرهای جدید

 20,000 موسسه شهید مدنی
 50,000 مرکز مطالعات رودخانه های مرزی

 50,000 بنیاد چهارم خرداد
 1,750,000 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی جهت تولید محتوای فضای مجازی

 10,000,000 سازمان انرژی اتمی - قانون مجلس درباره تحریم ها
516354600جمع کل

برخی ردیف های جدید اضافه شده به بودجه 1400

 گزارش همشهري از تغييراتي كه نمايندگان مجلس مي گويند بدون اطالع آنها توسط رئيس مجلس 
در بودجه اعمال شده است

رديف هاي  مناقشه برانگيز بودجه
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راهبرد تقویت طرف تقاضا
رئيس سازمان بورس پس از پايان نشست فوق العاده كميسيون اقتصادي 
گفت: اميدواريم با پيشنهادهاي مطرح شده و راهكارهاي سازمان بورس 
بتوان بازار سهام را ســاماندهي كرد. بخشي از اين پيشنهادها در دولت 
تصويب شده و بخشي از آن قرار است در شوراي  عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا بررسي و درخصوص آنها تصميم گيري شود تا بتوانيم با تدوين 
بسته سياستي مناسب، پيام حمايت از بازار ســرمايه را به سهامداران 
منتقل كنيم. محمدعلي دهقان دهنوي تقويت تقاضا در بازار سرمايه را 
يكي از راهكارهاي بهبود شرايط دانست و ادامه داد: در ماه هاي گذشته 
تقاضا تضعيف شده كه مي توان با استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه، 
طرف تقاضا را در بازار تقويت كرد. او در تشــريح راهكار مذكور توضيح 
داد: شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ هاي بزرگ براساس تحليل هاي 
به دست آمده، به سرمايه گذاري در سهام ارزشمند تمايل دارند، اما امكان 
تامين مالي براي آنها وجود ندارد كه ما اين مســير را تسهيل مي كنيم، 
قرار است اين شركت ها، اوراق بدهي منتشر كنند و با جمع آوري سرمايه 
به دست آمده، سهام بخرند. با تحقق اين امر، طرف تقاضا تقويت مي شود. 
دهقان تأكيد كرد: عالوه بر اين روش، برنامه هــاي متنوعي براي ارائه 
اطالعات ارزشمند درباره شركت ها به سهامداران داريم تا اين افراد بتوانند 

براساس تحليل درست درباره سهام خود تصميم گيري كنند.

ث
مك

قانون بازار سرمایه اصالح مي شود
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پس از پايان نشست فوق العاده كميسيون اقتصادي 
كه ديروز براي تدوين بسته نجات بورس برگزار شد، گفت: در اين نشست پيشنهادهاي 
مربوط به ساماندهي بورس كه قرار است در جلسه رئيس مجلس با وزير امور اقتصادي 
و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و همچنين نشست ســران قوا مطرح شود، مورد 
بررسي قرار گرفت. محمدرضا پورابراهيمي در اين باره گفت: نخستين دستور كار در 
جلسه ديروز بررسي پيشنهاد هاي فعاالن بازار سرمايه براي حمايت از بازار سهام بود 
كه قرار بود در قالب يك بسته تهيه شده و در نشست سران قوا مطرح شود. او افزود: 
دومين دستور كار اصالح قانون بازار اوراق بهادار بود كه با تحقق اين مهم جايگاه بازار 
سرمايه در اقتصاد ارتقا مي يابد و رئيس سازمان بورس، عضو هيأت دولت خواهد شد 
و اختيارات و مسئوليت هاي او گسترده تر مي شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
يازدهم با بيان اينكه اصالحات قانون بازار سرمايه به زودي در كميسيون اقتصادي 
نهايي شده و گزارش آن در صحن علني مجلس ارائه مي شود، افزود: پيش بيني مي شود 
با مجموعه اقداماتي كه قرار است انجام شود و همكاري مجلس و دولت، مسير براي 
بهبود شرايط بازار فراهم شود. او با بيان اينكه براي جبران خسارت صاحبان سهام 
صندوق پااليش يكم كه دچار زيان شده اند، پيشنهادهايي ارائه شد، تأكيد كرد: بايد 
مجموعه اقدامات انجام شده براي ســاماندهي بورس در 2 سطح در دستور كار قرار 
گيرد. نخست آنكه موضوعات مربوط به اين حوزه در سازمان بورس، شوراي بورس و 

سران قوا بررسي و درخصوص آنها تصميم گيري شود.

ث
مك

نايب رئيــس اتحاديه طال و 
جواهر تهــران در گفت وگو 
با همشــهري: افت بيشتر 
قيمت هــا، باعث خروج طال 

از كشور مي شود

بســته نجات بورس ديروز در كميســيون  بورس
اقتصادي مجلس تدوين شد. قرار است اين 
بسته را امروز وزير اقتصاد و رئيس كل بانك 
مركزي در نشستي با رئيس مجلس بررسي كنند تا پس از 
تأييد نهايي، براي تصويب، به شوراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا برده شود. اين بسته حاوي پيشنهاد هاي متنوعي 

است.
به گزارش همشهري، ظرف چند هفته گذشته كارشناسان 
و فعاالن بازار، راهكار هاي مختلفي براي نجات شاخص هاي 
بورس ارائه كرده اند. روز گذشــته كميســيون اقتصادي 
مجلس در يك نشست اضطراري به بررسي همه راهكارهاي 

جمع آوري شده براي نجات بورس پرداخت.
در شــرايطي كه همه راهكار هاي به كار گرفته شده براي 
نجات بورس ظرف 7 ماه گذشــته بي نتيجــه بوده و نزول 
شــاخص هاي بورس همچنان ادامه دارد، افزايش حجم 
اعتراض هاي اجتماعــي، نماينده هــاي مجلس و برخي 
مقامات دولتي را بر آن داشته كه راهكارهاي ديگري براي 

نجات بورس پيدا كنند.

تدوين بسته نجات
در نشست روز گذشته كميسيون اقتصادي مجلس كه يك 
نشست فوق العاده بود، پيشنهادهاي اصالحي فعاالن بازار 
سرمايه با حضور رئيس سازمان بورس، اعضاي شوراي بورس 
و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و در قالب يك 
بسته پيشنهادي با 21بند تدوين شد. قرار است اين بسته 
امروز با حضور فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد و عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركــزي در حضور رئيس مجلس 
بررسي شــود و بعد از تأييد نهايي طرفين براي تصويب به 

شوراي هماهنگي سران قوا ارسال شود.
موضوعاتي از قبيل جلوگيري از قيمت گذاري دســتوري، 
اصالح و تعديل نرخ تسعير ارز، تامين منابع مالي صندوق 
تثبيت بازار از محل يك درصد منابع صندوق توسعه ملي، 
تغيير در دامنه مجاز نوســان، حجم مبنا و شفاف ســازي  
صورت هاي مالــي، معافيت هاي مالياتي انتقال ســهام، 

نگه داشتن ماليات نقل و انتقال سهام به مدت يك تا 3سال 
در صندوق تثبيت بازار براي حمايت از بــازار و پس از آن 
انتقال به سازمان امور مالياتي، تخفيف براي نرخ خوراك 
پااليشگاه ها و توليد كننده هاي پتروشيمي، ازجمله مفاد 
بسته نجات بورس هســتند كه پس از تأييد نهايي به اجرا 

در خواهند آمد.
محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو 
شوراي بورس درباره تدوين اين بسته و پيشنهاد هاي ارائه 
شده گفت: پيشــنهادهايي كه جمع بندي شــده، امروز 
سه شنبه در جلسه اي با حضور رئيس مجلس، وزير اقتصاد 
و رئيس كل بانك مركزي مطرح و پس از تأييد به جلســه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا برده خواهد شد.

عليزاده تأكيد كرد: برآورد ما اين است كه 30 تا 40درصد 
از سهام قابل عرضه در بازار سرمايه، تحت  تأثير قيمت هاي 
دستوري در صنايع مختلف قرار گرفته است و اگر جلوي 
اين كار را بگيريم كمك خوبي به مثبت شــدن بازار سهام 
مي كند. عضو شوراي بورس تأكيد كرد: پيش بيني مي شود 
مواردي كه ديروز مطرح شد اگر در جلسه شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا تصويب و به صورت صددرصد اجرا شود 
حركت خوبي در بازار سهام شــكل مي گيرد. حسينعلي 
حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه مجلس هم در اين باره 
گفت: 21پيشنهاد براي بهبود اوضاع بورس، به محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس ارائه شــده تا در جلســه شوراي 

اقتصادي سران سه قوه، بررسي شود.

در شــرايطي كه سرنوشت  گزارش
اجراي سياست تزريق مالي 
دولت به بورس، به دليل آنكه 
به مصوبات قانوني مجلس نياز دارد، مبهم 
است، روز يكشنبه حسن روحاني،رئيس 
جمهوری خواستار تسهيل در اعطاي اعتبار 
به ســهامداران به عنوان اهرم رونق بورس 
شد. كارشناســان مي گويند: اين راهكار 
مي تواند تا حدودي در تقويت طرف تقاضا 

در بورس مؤثر باشد.
بــه گــزارش همشــهري، اعتراض هاي 
اجتماعي به روند نزولي بورس، روزبه روز 
ابعاد وســيع تري پيدا مي كند، معترضان 
مي گويند دولت در ابتداي ســال گذشته 
از مردم بــراي ســرمايه گذاري در بورس 
دعوت كرد. دولت در آن زمان قصد داشت 
تا از طريق فروش سهام برخي شركت هاي 
دولتي بخشي از منابع مالي مورد نيازش 
را به دليل كســري بودجه شــديد تامين 
كند؛ به همين دليل حضور گسترده مردم 
در بازار ســهام اهميت زيادي داشت؛ زيرا 
مي توانســت جريــان ورود نقدينگي به 
بورس را تقويت كند و زمينه فروش سهام 
شــركت هاي دولتي را فراهم كند. مطابق 
با اين سياســت، ظرف 5 ماه نخست سال 
99بيش از 120هــزار ميليارد تومان پول 
جديد وارد بازار سهام شد و دولت از همين 
طريق توانست بخشي از كسري بودجه اش 

را جبران كند.
فروش سهام 2 صندوق ســرمايه گذاري 
بزرگ با نام هاي »دارا يكــم« و »پااليش 
يكم« با همين هدف انجام شد.آن طور كه 
محمد علي دهقان دهنوي، رئيس سازمان 
بورس مي گويد: دولت در ســال گذشته 
از محل فروش ســهام شــركت هاي خود 
35هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده، 
اين درآمد به غير از ماليات هايي است كه 
سهامداران به طور مستقيم از محل نقل و 
انتقال سهام پرداخت كرده اند كه 17هزار 

ميليارد تومان را شامل مي شود. 
حاال سهامداران معترض بر اين باورند كه 
راه نجات بورس از محل تزريق منابع مالي 
مســتقيم از دولت مي گذرد. به ويژه آنكه 
مشكل اصلي بازار سهام در شرايط حاضر 
كمبود پول است. اما آيا دولت حاضر است 
ضمن پذيرش بار تورمي اين اقدام به بورس 

پول تزريق كند؟ 

برنامه هاي تزريق پول به بورس
ظرف چند هفته گذشــته نشســت هاي 
مختلفي در مجلس، سازمان بورس، ستاد 
هماهنگــي اقتصادي دولــت براي نجات 
بورس برگزار شــده و فصل مشترك همه 
اين نشست ها تزريق پول از دولت به بورس 
بوده، اما اختالف نظر دربــاره آثار تزريق 
پول دولتي به بورس مانــع از تحقق اين 
موضوع شده است.ضمن اينكه بررسي ها 
نشــان مي دهد اقدام دولت بــراي تزريق 
پول به مصوبات قانونــي مجلس نياز دارد 
و دركوتاه  مدت شــدني نيست. آنطور كه 
حســينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت 
رئيسه مجلس مي گويد: تخصيص رديف 
اعتباري براي بهبود وضع بورس نيازمند 
مصوبه مجلس اســت و بايد دولت اليحه 
دهد كه زمان بر اســت و ممكن است در 
حل مشكل بورس نتواند مؤثر واقع شود. 
در نتيجه احتماال نمي توان در كوتاه مدت 
به سياست هاي تزريق نقدينگي به بورس 
اميدوار بود؛ ضمن اينكه ســاير مسير ها 
ازجمله تزريق نقدينگي از صندوق توسعه 

ملي نيز مسدود شده است. 
قرار بود سال گذشته صندوق توسعه ملي 
15هزار ميليارد تومان نقدينگي به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه تزريق كند كه به دليل 
فقــدان الزامات اجرايي از ايــن رقم فقط 
1000هزار ميليارد تومان تزريق شد.محمد 
ابراهيم آقــا بابايي، رئيــس هيأت عامل 
صندوق تثبيت بازار ســرمايه در اين باره 

مي گويد: نياز بازار بيشــتر از هزار ميليارد 
توماني اســت كه صندوق توسعه ملي در 
صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده گذاري 
كرده و ضــرورت دارد منابع اين صندوق 
براي حمايت و امكان اثرگــذاري در بازار 

تقويت شود.

آيا استفاده از اهرم مالي كمكی مي كند؟
در شــرايطي كــه مســير هاي تزريــق 
نقدينگي به غير از منابعي كه قرار اســت 
از صندوق هاي ســرمايه گذاري با درآمد 
ثابت و هلدينگ ها در قالب انتشــار اوراق 
بدهي به بازار ســهام تزريق شود، مسدود 
شده است، روز يكشــنبه حسن روحاني، 
رئيس جمهوري درباره اجراي سياست هاي 
حمايتي از بورس گفت: سيســتم بانكي 
مي تواند با ايجاد امكان الزم براي اعطاي 
تســهيالت به ســرمايه گذاران به كمك 

بورس بيايد و رونق را به بورس بازگرداند.
او تلويحا از بانك ها خواست تا روند اعطاي 
اعتبار به سهامداران را تسهيل كنند تا در 
شرايطي كه پولي براي تزريق به بازار سهام 
نيست، طرف تقاضا در بورس تقويت شود.

در ادبيات مالي از اين روش با نام اهرم مالي 
ياد مي شــود زيرا قدرت سرمايه گذاري را 
افزايش مي دهد و در ابعاد كالن به رشــد 
تقاضا منجر مي شــود. ابراهيــم عنايت، 
مديرعامل كارگزاري بانك ســپه درباره 
ســخنان رئيس جمهوري و به كارگيري 
روش اهرم مالي براي نجات بورس گفت: 
اعطاي تســهيالت بــه ســرمايه گذاران 
بورس يكي از مهم ترين اقداماتي است كه 
شركت ها و بازار را رو به جلو پيش مي برد، 
اما نبايد هيچ شــرط و الزامي در آن وجود 

داشته باشد.
نبايــد  البتــه  كــرد:  اضافــه  او 
تســهيالت گيرندگان را به خريد ســهام 
مجبور كــرد، بلكه مي توان اجــازه داد تا 
شــركت كســورات خود را جبران كند و 
در ايــن صــورت، نتيجــه مثبــت آن را 
درصورت هاي مالي شــركت ها شــاهد 
خواهيم بود. مهدي آسيما، كارشناس بازار 
سرمايه در اين باره گفت: يكي از مهم ترين 
عوامل تقويت ســمت تقاضا در بازارهاي 
مالي، استفاده از اهرم مالي در زمان هايي 
است كه بازار ســرمايه در نقطه بهينه از 
لحاظ ريسك و بازده قرار دارد. استفاده از 
تسهيالت براي خريد سهام، انگيزه بسيار 
زيادي  را براي حضور فعال تر سهامداران 

در بازار سرمايه به همراه دارد. 
او اضافه كرد: براســاس مكانيســم هاي 
موجــود و همچنين از نظر نــوع و ميزان 
وثيقه و ســاير مــوارد، اگر ادعــا كنيم از 
ميان انواع تســهيالت اعطايــي بانك ها؛ 
بهينه ترين نوع تسهيالت از نظر ريسك و 
بازده، تسهيالت اعطايي به سهامداران براي 
خريد سهام است؛ ادعايي گزاف نكرده ايم. 
احمد اشتياقي، كارشــناس بازار سرمايه 
درباره ســخنان رئيس جمهوري گفت: با 
توجه به شرايط بازار ســرمايه كه كمبود 
نقدينگي چالش اصلي آن اســت، اعطاي 
تسهيالت براي تقويت بازار ضروري است.   
بنابراين تأكيــد رئيس جمهوري بر چنين 
اقدامي پسنديده است و حتي بايد زودتر 
هم اتفاق مي افتاد چون زماني كه با مديران 
هلدينگ ها صحبت مي كنيــم معتقدند 
سهام شان ارزنده است اما پولي وجود ندارد 

تا تزريق كنند.
او تأكيد كــرد: البتــه كه ايــن موضوع 
درخواســت فعاالن از سران ســه قوه هم 
اســت و اگر اين موضوع عملياتي شــود، 
راهكاري كليدي بــراي حمايت از بازار به 
شمار مي رود. اكثر سهام بزرگ در بازار زير 
ارزش ذاتي شان معامله مي شوند؛ بنابراين 
هر ســرمايه گذار حقوقي و حقيقي كه در 
بازار حضور دارد، مي تواند با وثيقه قراردادن 
سهامش تســهيالت الزم در جهت خريد 

سهام را دريافت كند.

امروز تيم اقتصادي دولت و رئيس مجلس بسته نجات بورس را براي ارائه به شوراي سران قوا نهايي مي كند

 همشهري پيشنهاد رئيس جمهوري 
براي تقويت طرف تقاضا در بازارسهام را بررسي مي كند

بسته نجات بورس با حضور مديران بازار سرمايه در كميسيون اقتصادي مجلس تدوين شد.

تدوین بسته نجات بورس
دوپينگ اعتباري بورس

رب گران شد

همزمان با آزاد شدن صادرات رب گوجه فرنگي قيمت  سوپرماركت
بعضي مارك هاي معروف اين كاال در ســوپرماركت ها 

افزايش 10تا 20درصدي داشته است.
به گزارش همشهري، رب گوجه فرنگي در ماه هاي ابتداي امسال، طبق 
روال هرسال، درصدي از افزايش قيمت را به خود ديد. بعضي از برندهاي 
شاخص مثل چاشني و دريان دشــت، قيمت هاي خود را بين هزارتا 
3هزار تومان باال بردند. اين رشــد قيمت فعال در برندهاي محدودي 
اعمال شده و برخي شــركت ها هنوز تغيير قيمت نداشته اند اما بعيد 
نيست كه در روزهاي آينده شاهد نرخ هاي جديد در محصوالت ديگر 
شركت ها هم باشــيم. رب گوجه فرنگي در قوطي هاي 800گرمي و 
400گرمي و شيشــه هاي 700تــا 750گرمي عرضه مي شــود كه 
هم اكنون با احتســاب قيمــت برندهاي مختلــف، ميانگين قيمت 
قوطي هاي 800گرمي، 19هزار تومان است و شيشه هاي 700گرمي 
نيز به طور ميانگين 17هزار تومان قيمت دارند. مشــاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد قوطي هاي 400گرمي بيشتر 
برندها قيمت 10هزار تومان دارند و از اين لحاظ تفاوتي بين محصوالت 

شركت هاي مختلف ديده نمي شود. 
در هفته هاي اخير قيمت قوطــي 800گرمي رب برند چاشــني با 
10درصد افزايش از 18هزار و 900تومان به 20هزار تومان رسيده و 
اين افزايش در برند دريان دشت 20درصد بوده است. قيمت محصوالت 
800گرمي اين شركت از 16هزار و 800تومان به 19هزار و 500تومان 
افزايش يافته است. درصد رشــد قيمت رب گوجه هرسال براساس 
هزينه هاي توليد، متغير بوده و به طور مثال تابستان 98اين كاال افزايش 
100درصدي قيمت را تجربه كرد. سال گذشته فراواني گوجه بازار را 
متعادل تر كرد اما افزايش قيمت ديگر مولفه هاي توليد ازجمله ورق 
فوالد، دستمزد و هزينه حمل ونقل، درصدي از رشد قيمت را براي اين 

محصول رقم زد كه براساس گزارش مركز آمار بيش از 10درصد بود.

قيمت بعضي انواع رب گوجه فرنگي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

20.000قوطي 800گرمييك و يك
10.000قوطي 400گرميطبيعت
17.500قوطي 800گرميدلپذير
30.500شيشه 1.5كيلوگرميطبيعت

19.500قوطي 800گرميدريان دشت
36.000شيشه 1600گرميدريان دشت

18.000قوطي 820گرميطبيعت 
20.000قوطي 800گرميمكنزي
20.000قوطي 800گرميچاشني
15.900شيشه 700گرميچاشني
17.200قوطي 800گرميتبرك

8.500قوطي 400گرميشيرين عسل
16.500قوطي 800گرميپيك
18.000شيشه 700گرميپيك

19.500قوطي 800گرميچين چين
19.500قوطي 800گرميروژين
9.900قوطي 430گرميچاشني

 فاصله قيمت بوقلمون 
در ميادين و مغازه ها 

قيمت گوشــت بوقلمــون در ميادين ميــوه و تره بار  تره  بار
15درصد افزايش يافت. به گزارش همشهري، براساس 
نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه وتره بار شهرداري 
تهران، از روز گذشته انواع قطعه بندي شده گوشت بوقلمون در ميادين 
با افزايشــي بين 10تا 15درصد نسبت به قيمت هاي قبلي به فروش 
مي رسد. بر اين اساس هر كيلوگرم سينه بوقلمون كه تا پيش از اين 
58هزار و 800تومان قيمت داشــت با 9هزار تومان رشد، 67هزار و 
700تومان قيمت خورده است. نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار 
نشان مي دهد هر كيلوگرم از الشــه كامل بوقلمون نيز از 35هزار و 

500تومان به 41هزار و 300تومان رسيده است. 
قيمت بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران با وجود اعمال 
درصدي از افزايش، هنوز با قيمت اين محصول در بازار فاصله زيادي 
دارد به طوري كه در مغازه هاي سطح شهر هر كيلوگرم سينه بوقلمون 
بين 80تا 90هزار تومان و هر كيلوگرم ساق بوقلمون بين 70تا 75هزار 
تومان به فروش مي رسد. قيمت ســاق بوقلمون در ميادين 63هزار 
و 100تومان تعيين شده اســت. در جدول زير تغييرات قيمت انواع 
قطعه بندي شده بوقلمون در ميادين آمده و قيمت هاي جديد با قيمت 

همين محصوالت در اسفندماه مقايسه شده است.

تفاوت قيمت بوقلمون در ميادين و مغازه ها )تومان(
قيمت كنونيقيمت اسفندماه مشخصات نام محصول 

50.80058.400با پوست و استخوانران 
54.50063.100با پوستساق 
46.40053.300بدون بال و گردن، با پوستسينه 

71.60082.500بي پوست و استخوانمغز ران 
58.80067.700بدون بال و گردن و پوستسينه 
70.20080.800بسته بنديفيله 
16.50018.600بدون نوك بالبال 
46.60051.200با پوست و استخوانران 
56.30064.700بدون پوست با استخوانران 
35.50041.300الشه باالي 15كيلوگرمشقه 
36.50042.300الشه زير 15كيلوگرمشقه 
42.800-با بال و گردنسينه 
24.100-بدون پوستگردن

سكه بعد از 10 ماه سرانجام  سكه و طال
روز گذشــته مرز مقاومتي 
مهم 10ميليون تومان را از 
دست داد و تا 9ميليون و 800هزار تومان 
پايين آمد. به گزارش همشــهري، قيمت 
سكه براي نخستين بار 14تيرماه 99وارد 
كانــال 10ميليون تومان شــد و بيش از 
10 ماه است كه زير محدوده 9 ميليون و 

800 هزار توماني نوسان نكرده است. 
از دســت رفتن مرزهــاي مقاومت دالر 
و كاهــش قيمت ايــن ارز بــه 23هزار و 
200تومان در روز گذشــته ســكه را هم 
پايين كشــيد و ايــن دارايي ارزشــمند 
ســرانجام مرز مقاومت 10ميليوني را از 
دست داد. اين قيمت البته ماندگار نبود و 
براساس نرخ هاي مندرج در سايت اتحاديه 
طال و جواهر تهران، ســكه تــا پايان روز 
دوباره تا 10ميليون تومــان باال رفت اما 
شكستن مرزهاي مهم ارز و سكه اتفاقات 
قابل توجه بازارهاي مالي بود كه به اعتقاد 
فعاالن بازار داليل سياسي و اقتصادي را 

توامان در پشت سر خود داشت. 
چشم انداز مثبت مذاكرات برجام عاملي 
بود كه در چندماه گذشــته همواره نقطه 
اميد فعاالن اقتصادي بوده و همين عامل 
دالر را در 2 هفته گذشته از 25هزار تومان 
تا 23هزار و 200تومــان پايين آورد. در 
بازار طال اما عوامل تأثيرگذار ديگري هم 
وجود داشت. بازار طال كه برخالف انتظار 
فعاالن، شــب عيد كم رونقي را نيز تجربه 
كرد، حاال دوميــن هفته تعطيلي كامل را 
نيز پشت سر مي گذارد و اين عامل بر ركود 
تأثير مضاعفي داشته اســت و به اعتقاد 
كارشناســان و فعاالن صنفي، در غياب 
تغييرات محســوس در بهــاي اونس، در 
روزهاي گذشته توقف معامالت مهم ترين 
دليل نوسان رو به پايين ارزش فلز زرد بود. 

نايب رئيس اتحاديه طــال و جواهر تهران 
درخصوص داليل افت قيمت سكه به زير 
محدوده 10ميليون تومان، به همشهري 
گفت: اتفاق خاصي پيش نيامده و 2 فاكتور 
تأثيرگذار بر نرخ ســكه تغييرات قيمتي 
مهمي نداشــته اند، تنها دليل افت قيمت 
سكه در روزهاي اخير پايين بودن تقاضا و 

كاهش نقدينگي بوده است. 
محمد كشــتي آراي ادامــه داد: تعطيلي 
بازار به دليل محدوديت هاي قرنطينه اي 
و نبود نقدينگي نزد مردم طي يك هفته 
اخير قيمت ســكه و طال را كاهش داد و 
امــروز در حقيقت حباب ســكه به صفر 
رسيده و حباب انواع ديگر سكه نيز در حال 

كاهش است.
وي با اشــاره به افزايش بهــاي اونس در 
نخستين روز هفته كاري پيش بيني كرد 
درصــورت ادامه افزايــش قيمت اونس، 
قيمت طال نيز در بازار داخلي افزايش يابد و 
سكه بتواند مرز 10ميليون توماني را پس 
بگيرد. به اعتقاد كشتي آراي، قيمت واقعي 
سكه 10ميليون تومان است و به احتمال 
زياد روي همين قيمت تثبيت خواهد شد.

نوسانات قيمت داليل صرفا اقتصادي دارد
نايب رئيس اتحاديه طــال و جواهر تهران 
گشايش بازارها بعد از پايان محدوديت هاي 
كرونايي را عامــل تعيين كننده اي براي 
متعادل شدن قيمت ها دانســت و افزود: 
با بازگشــايي واحدهاي صنفي و شــروع 
دادوســتد از روز شنبه مســلما قيمت ها 
دوباره به 2 فاكتــور تعيين كننده اونس و 
قيمت ارز باز مي گردد. به اعتقاد اين فعال 
بازار طال، نوســانات كنوني بازار و به ويژه 
كاهش شديد قيمت ســكه داليل كامال 
اقتصادي دارد و هيچ عامل ديگري در اين 

ميان تأثيرگذار نيست.

او با اين حال بــه چشــم انداز مذاكرات 
برجام به عنوان عاملي بســيار مهم اشاره 
كرد و افزود: روند مثبت مذاكرات بســيار 
تعيين كننده اســت چراكه در قيمت ارز 
تأثير مستقيم دارد اما هم اكنون 2 عامل 
نبود نقدينگي و كاهش تقاضا را بايد داليل 
اصلي افت قيمت ها دانست. كشتي آراي در 

پاسخ به اين سؤال كه آيا ماندن سكه زير 
سقف 10ميليون تومان مي تواند تأثيري 
بر بازار مصنوعات طال بگذارد، گفت: اين 
موضوع بر همه مسائل تأثير خواهد داشت، 
هم اكنون حباب سكه صفر شده و قيمت 
ســكه قيمت ذاتي طالي آن اســت، اگر 
قيمت بيش از اين كاهش پيدا كند طبيعتا 

طال از كشور خارج خواهد شد. 
نايب رئيس اتحاديه طــال و جواهر تهران 
در ترسيم چشم انداز كوتاه مدت بازار طال 
گفت: مسلما از هفته آينده با از سرگيري 
دادوســتد و فعاليت واحدهــاي صنفي، 
بازار طال رونق خواهــد گرفت و اين رونق 
با پايان ماه مبارك رمضان و قرار داشــتن 
در فصل بهار و تابستان كه زمان برگزاري 
مراســم پيوندها و ازدواج هاســت بيشتر 

خواهد شد.

حباب سكه صفر شد
دليل افت قيمت سكه افت تقاضا و كاهش نقدينگي است

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

9.968.100طالي 18عيار)گرم(
10.000.000سكه طرح جديد
9.800.000سكه طرح قديم

5.500.000نيم سكه
3.600.000ربع سكه

2.050.000سكه يك گرمي
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پیگیری خبر روز 

 محصوالتي كه در پرويزخان
فاسد مي شوند

نبود برنامه ريزي براي صادرات میوه و صیفي به عراق 
بازرگانان را در مرز پرويزخان به دردسر انداخته است

صف كامیون هاي حامل میوه  و صیفي  در مــرز پروزخان تمامي 
ندارد، كامیون دارها در انتظار بازشدن مرز هستند اما چشم شان به 
میوه هايي است كه زير آفتاب داغ قصرشیرين از تازگي می افتند. 
اين داستان تازه اي نیست، هر سال صادرات محصوالت كشاورزي 
از مرز پرويزخــان به عراق همین اوضــاع را دارد. حاصل زحمت 
كشاورزان گاه آنقدر پشت مرز مي ماند كه خراب مي شود و برگشت 
مي خورد. مسئوالن مي گويند بازرگانان بايد از ارسال بیش از اندازه 
محصول خودداري كنند اما اين توصیــه گويا فايده اي ندارد زيرا 

مشكل فقط ارسال بي وقفه بار به مرز نیست.

مرز گنجايش كاميون ها را ندارد
احد شاويســي از بازرگانان كرمانشاهي است كه میوه و صیفي به 
عراق مي فرستد. مشكالت پرويزخان دامن او را هم گرفته است. 
او به دلیل مشــكالت در مرز مجبور شــده هفته قبل 3كامیون 
گوجه فرنگي را به كارخانه هاي رب ســازي بفرســتد تا بیش از 
اين ضرر نكند. اين صادركننده به همشــهري مي گويد: گرماي 
40درجه اي قصرشیرين به هیچ محصولي رحم نمي كند. نمي شود 
بارها را زياد اينجا نگه داشت. میدان بازارچه پرويزخان هم كوچك 
است. گاهي روزي 300كامیون براي فرستادن بار به عراق اينجا 
جمع مي شوند و مجبورند منتظر باشــند تا نوبت خروج از كشور 
به آنها برســد. به نظر من بايد 2محوطه ديگر اينجا ايجاد كنند تا 

ماشین ها در پاركینگ نمانند و بتوانند سريع تر وارد عراق شوند.
شاويســي از نبودن خدمات رفاهي در مرز پرويزخان هم ناراضي 
است زيرا كامیون دارها در روزهايي كه منتظر راهي شدن به سمت 

عراق هستند، جايي براي رفع نیازهاي اولیه و استراحت ندارند.

او كه البته قبــول دارد بازرگانــان بیش از نیاز عــراق بار به مرز 
مي فرستند، ادامه مي دهد: هركســي مي خواهد بار بیشتري در 
عراق بفروشد تا سود ببرد اما مشكل اينجاست، كساني كه كارت 
بازرگاني ندارند هم براي فرســتادن میوه و صیفي به پرويزخان 
مي آيند. از طرف ديگر بايد با عراق هم صحبت كنند تا بار به اندازه 
ارسال و سريع تر روانه بازار شود. باري كه 2روز پشت مرز مي ماند، 
2روز در قرنطینه عراق نگه داشته مي شود و 2روز هم طول مي كشد 
تا بارگیري شــود، حتما خراب مي شــود و چیزي از آن به دست 

مصرف كننده عراقي نمي رسد.

صادرات بدون برنامه ريزي 
بســیاري از كامیون هايي كه در پرويزخان معطــل مي مانند، از 

استان هاي جنوبي كشور مثل كرمان و هرمزگان هستند.
رئیس جهادكشاورزي جنوب كرمان درباره مشكالت صادرات به 
عراق به همشهري مي گويد: مشكل از آنجا آغاز مي شود كه ما در 
كشور برنامه ريز ي  براي صادرات نداريم. دولت عراق، صادرات از 
ايران را ممنوع كرده است، به همین دلیل مجبوريم محصوالت را 
ابتدا به اقلیم كردستان بفرستیم تا درصورت نیاز بازار عراق از آنجا 
وارد ديگر نقاط اين كشور شود. سعید برخوري، ادامه مي دهد: در 
واقع مشخص نیست كه عراق به چه میزان محصوالت كشاورزي 
نیاز دارد. بازرگان هم مي خواهد بار بیشتري بفروشد و به امید وجود 
تقاضا در عراق بارش را به مرز مي فرستد، حال اگر تقاضايي از بازار 
بخش مركزي اين كشور نباشد، محصوالت آنقدر در مرز مي مانند 
كه يا خراب مي شوند يا به كارخانه هاي فراوري فرستاده مي شوند. 
وي ادامه مي دهد: متأســفانه ما شــركت هاي مديريت صادرات 
نداريم، اگر چنین شركت هايي وجود داشــت میزان نیاز كشور 
مقصد مشخص و قیمت درست و يكپارچه اي هم براي محصوالت 

درنظر گرفته مي  شد.

آسيب صادرات سنتي
مديركل گمركات استان كرمانشاه با اشاره به انباشت میوه و تره بار 
در مرز پرويزخان مي گويد: مجموعه اســتانداري، اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن و گمركات استان 3سال است كه در حوزه ملي در 
حال پیگیري حل اين مشــكل با سازمان هاي مرتبط هستند، اما 

اين روند هنوز به نتیجه اي نرسیده است.
خلیل حیدري به همشــهري مي گويد: سازمان هاي مربوطه بايد 
به شكلي اصولي براي اين مشــكل چاره انديشي كنند. با توجه به 
اينكه صادرات محصوالت كشاورزي در كشور هنوز سنتي و بدون 
برنامه ريزي انجام مي شود بارها شاهد زيان تولیدكننده و راننده 
كامیون هستیم. از طرفي اين وضعیت براي كاركنان و مرزداران نیز 
مشكل آفرين مي شود. وي با بیان اينكه با توجه به چهارفصل بودن 
كشور براي تولید محصوالت كشاورزي، در طول سال كامیون هاي 
محصوالت كشاورزي از نقاط مختلف كشــور به مرزهاي استان 
مي آيند. هم اكنون در اين فصل بیشتر محصوالت از جنوب كشور به 
مرزهاي استان مي رسد. مديركل گمركات استان كرمانشاه هدف از 
صادرات را فراهم كردن ارزش افزوده و بازگشت ارز به كشور مي داند 
و مي گويد: در روش صادرات سنتي نه تنها منافع ملي كشور تامین 
نمي شود بلكه به بخش هاي مختلف تولیدي و صادراتي آسیب وارد 
مي شود. صادرات بخش كشاورزي در كشور رها شده است و بدون 
هیچ قانون و دستورالعمل خاصي انجام مي گیرد. بنابراين نمي توان 

انتظار بیشتري در اين بخش داشت.
حیدري با بیان اينكه بازار عراق يك پتانسیل خوب براي اقتصاد 
كشور ايران محسوب مي شود، اظهار مي كند: اگر مي خواهیم در 
اين زمینه قدم خوبي برداشته شود، بايد روش هاي سنتي را تغییر 
دهیم و به ســمت روش هاي نوين و علمي تجــاري پیش برويم. 

آسیب هاي ناشي از صادرات سنتي، گريبان همه را گرفته است.

حميده پازوكي، فرحناز چراغي 
خبرنگار

 آذربايجان شرقي
صدرنشين شهرهاي خالق

برگزيدگان نخستین دوره شبكه  شهرهاي خالق معرفي شدند و آذربايجان شرقي 
با انتخاب 7شهر در حوزه هاي مختلف صدرنشین استان هاي برخوردار از شهرهاي 

خالق است.
به گزارش گروه ايرانشهر، شبكه شهرهاي خالق مجموعه 5 شهر يا بیشتر است كه 
در يك حوزه موضوعي ازجمله ادبیات، موسیقي، مد و لباس، سینما، صنايع دستي، 
چاپ و بســته بندي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشــي و رسانه و مطبوعات 

بیشترين امتیاز را مطابق نظر داوران كسب مي كنند. 
بر اين اســاس و با اعالم دبیرخانه علمي جشــنواره شــبكه شــهرهاي خالق 
فرهنگ و هنر با ارزيابي شاخص هاي شــهرهاي كشور درنهايت 60شهر انتخاب 
 و عضو نخســتین دوره شــبكه شــهرهاي خالق فرهنگ و هنــر در موضوعات 

مختلف شدند.
در حوزه ادبیــات، برازجان )بوشــهر(، فومن )گیــالن(، گتوند )خوزســتان(، 
نیشــابور و تربت حیدريه )خراسان رضوي(، ســلطانیه )زنجان(، شبستر و تبريز 
)آذربايجان شرقي( و سرباز )سیستان و بلوچستان( به عنوان شبكه شهرهاي خالق 
معرفي شدند. گنبد كاووس )گلستان(، میانه )آذربايجان شرقي(، قوچان )خراسان 
رضوي(، بندر كنگ )هرمزگان(، خاش )سیستان و بلوچستان(، بوشهر، اسالم آباد 
غرب )كرمانشاه(، ايذه )خوزستان( و منوجان )كرمان( در حوزه موسیقي انتخاب 
شدند و پیرانشهر )آذربايجان غربي(، آق قال )گلســتان(، نوشهر )مازندران(، اوز 

)فارس( و جیرفت )كرمان( در حوزه مد و لباس.
بندرعباس )هرمزگان(، بندر انزلي )گیالن(، قصر شیرين )كرمانشاه(، تفت )يزد(، 
كاشان )اصفهان( و چابهار )سیستان و بلوچستان( در حوزه سینما قرار گرفتند و در 
حوزه هنرهاي تجسمي هم كرمان، شیراز، يزد، نهبندان )خراسان جنوبي(، اردبیل، 
خوي )آذربايجان غربي(، گرگان )گلســتان(، قم، قزوين، جوانرود )كرمانشاه( و 

بابلسر )مازندران(.
همچنین اهر )آذربايجان شرقي(، مســجد سلیمان، بهبهان )خوزستان(، تفرش 
)مركزي( و میناب )هرمزگان( شــهرهاي خالق هنرهاي نمايشي شدند و میبد 
)يزد(، زنجان، ســیرجان )كرمان(، سمنان، مود )خراســان جنوبي(، كوزه كنان 
)آذربايجان شرقي(، مینودشت )گلستان(، اللجین و مالير )همدان( هم در حوزه 
صنايع دستي. در حوزه چاپ و بسته بندي گلمورتي )سیستان و بلوچستان(، جلفا و 
اسكو )آذربايجان شرقي( و بم )كرمان( در فهرست  شهرهاي خالق قرار گرفتند و در 

حوزه رسانه و مطبوعات هم مشهد به عنوان تنها شهر خالق معرفي شد.
فرشــید فالح، مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمي استان ســمنان در اين باره 
گفت: در قالب شــهرهاي خالق بايد با مشــاركت ادارات كل و شــهرداري ها، 
فعالیت هاي مشــترك تعريف و اجرايي شــود و در اين خصــوص معاون وزير 
 كشور در امور شــهرداري ها با وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي همكاري مشترك

تعريف كرده اند.
مجید جواديان، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمي اســتان يزد هم با بیان اينكه 
31استان كشــور برنامه هاي خود را به دبیرخانه علمي جشنواره شبكه شهرهاي 
خالق فرهنگ و هنر ارســال كردند، گفت: اين رويداد در سال۹7 آغاز شد كه در 
اين زمینه كارگاه آموزشي در مراكز استان ها و با همكاري اداره هاي كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي ، شــهرداري ها و انجمن هاي هنري و فرهنگي برگزار شد. پس از 
چند مرحله ارزيابي 6شهر يزد به مرحله نیمه نهايي راه يافتند و در مرحله نهايي 
نیز 3 شهر استان توانستند امتیاز حضور در نخستین دوره شبكه شهرهاي خالق 

فرهنگ و هنر را به دست آورند.
رضا كمالي زركاني، مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمي هرمزگان هم با اشاره به 
ثبت نام 11شهر استان در شبكه شهرهاي خالق عنوان كرد: از اين تعداد 4 شهر در 
فهرست نهايي قرار گرفتند و ايجاد و معرفي شهرهاي خالق باتوجه به ظرفیت هاي 
موجود بهترين مسیر براي شكل دادن به آينده شهرها و گشودن افق هاي جديد 

براي پیشرفت خواهد بود. 
وي تأكید كرد: استمرار فعالیت از ضرورت هاي شهرهاي خالق است و از اين طريق 

ظرفیت هاي شهرهاي كوچك شناسايي می شود.

اعتبار براي بازسازي بافت فرسوده آبادان و خرمشهر   

پيگيري هاي روزنامه همشهري براي صحبت با شهردار آبادان بي نتيجه ماند اما در ماه هاي گذشته رئيس 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي از اختصاص 1500ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي بازسازي 
بافت فرسوده شهرستان هاي آبادان و خرمشهر خبر داده بود. محمدرضا رضايي كوچي در نشست بررسي 
مشكالت بافت فرسوده آبادان گفته بود اين اعتبار پس از پيگيري نمايندگان آبادان و خرمشهر و در جلسه با 

ستاد بازآفريني، براي بازسازي محله هاي آسيب پذير اين دوشهرستان درنظر گرفته شده است.
اين مبلغ به استان خوزستان ابالغ شده بود و بايد عمليات اجرايي آن توسط شهرداري هاي آبادان و خرمشهر 

و با هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي آغاز شود.
محمود رضا شيرازي، شــهردار آبادان،  نيز پيش از اين گفته بود كه براي اجراي طرح هاي بازسازي بافت 
فرســوده در آبادان به 3120ميليارد ريال و براي اجراي طرح هاي دفع آب هاي سطحي به ۶ميليارد ريال 

اعتبار نياز است.

ث
مك

آبادان، حاشيه  اي ميان  2  رود 
 مردم آبادان معتقدند بازسازي نیمه تمام خرابی های جنگ و تداخل كاري منطقه آزاد اروند و ساير ارگان ها
در بازآفريني شهري، عمال اين شهررا به يك حاشیه بزرگ در كنار اروند رود و بهمن شیر تبديل كرده است

 صحبت پيرامون حاشيه نشيني، 
ســكونتگاه هاي غيررسمي و گزارش

بافت فرســوده در خوزستان 

هميشــه بر چنــد شهرســتان اهواز، 
مسجدسليمان و ماهشهر متمركز بوده است. 
ســكونت نيمي از جمعيت 850هزار نفري 
حاشيه نشين خوزســتان در اهواز، معضل 
حاشيه نشيني را در اين شهر نفتي پررنگ  
كرده، اما آبادان هم مشكالت خاص خود را در 

اين زمينه دارد  ستاد بازآفريني شهري در 
آبادان هم مانند بسياري از شهرهاي بزرگ 
كشور شكل گرفته، اما هيچ يك  از طرح هاي 
آن نتوانسته تصويب شود يا اعتباري براي 
اجرا بگيرد و به نظر مي رسد عاملي فراتر از 

كمبود اعتبار، سد راه است.

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار

جزئیات سکونتگاه های غیررسمی در آبادان

جمعیتمساحتسکونتگاه غیررسمی

5400نفر83/4 هکتارسلیج غربی

8هزار نفر91/8 هکتارذوالفقاری

2300نفر18/4 هکتاراراضی تصرفی

2400نفر28/2 هکتارعلوانیه

  رفت وآمدهاي بي حاصل طرح هاي بازآفريني

آبادان به دلیل بافت شــهري، حاشیه نشیني را شبیه به 
اهواز، مشــهد يا زاهدان تجربه نكرده است. اين شهر در 
میان اروندرود و بهمن شیر گســترش يافته اما در بافت 
طولي آن، هم سكونتگاه هاي غیررسمي و هم بافت هاي 

فرسوده زخم هايي برجاي گذاشته است.
براســاس اطالعات ســتاد بازآفريني شــهري آبادان، 
سكونتگاه هاي غیررسمي اين شهر به چهارمحله سلیج 
غربي، ذوالفقاري، اراضي تصرفي راه و شهرسازي و علوانیه 
خالصه مي شود كه كمتر از 20هزار نفر جمعیت دارند. 
در مجموع اما طرح هاي بازآفريني شهري هشت منطقه 
را شامل مي شود كه به گفته محمودرضا شیرازي، شهردار 
آبادان، قــرار بود بخشــي از آنها در قالب هشــت محله 
 بافت فرســوده طي تفاهمنامه اي با راه و شهرســازي

 سامان بگیرند.
ذوالفقاري، سده، جمشیدآباد، شطیط، كفیشه، كوي بهار 
و كوي قدس از مناطق پرجمعیت و فرسوده شهر آبادان 
هستند كه شــهردار تأكید كرد بود براساس تفاهمنامه 
با وزارت راه و شهرســازي با 3هزار میلیارد ريال اعتبار 
بازسازي خواهند شد. اين درحالي است كه مسئول ستاد 
بافت هاي فرسوده شــهرداري آبادان تأكید مي كند اين 
ستاد با وجود شروع به كار و نهايي شدن مطالعه ها هنوز 

هیچ اعتباري در سطح استان دريافت نكرده است.
سارا گوهري در اين باره به همشهري توضیح مي دهد: »ما 
از سال قبل كار را شروع كرده ايم اما طرح هاي نهايي نه 
تصويب شده اند و نه اعتباري براي اجرا گرفته اند. درواقع 
همه مراحل در شهرستان طي مي شود و در استان براي 

تصويب و دريافت اعتبار به بن بست مي خورد«.
به گفته وي، طرح هاي بازآفريني شهري در آبادان تاكنون 
موفق به دريافت اعتبار نشده اند و فقط اعتبار اندكي در 
حد 500میلیون تومان هزينه قیر و مواردي از اين دست 

به برخي از پروژه ها اختصاص يافته است.
جلیل مختار، نماينده آبادان در مجلس شوراي اسالمي، 
هم پیش از ايــن گفته بود كه موضــوع بازآفريني بافت 
فرســوده آبادان بیش از دوسال اســت كه در حال رد و 
بدل شــدن و پیگیري است و متأســفانه هنوز راهكاري 

عملي براي آن ارائه نشده است.

   بعد از جنگ چه اتفاقي افتاد؟

با همه تفاوت ها، شهرهاي خوزستان يك وجه مشترك 
در شكل گیري حاشیه نشــیني دارند. اصالحات ارضي 
در جلگه كشــاورزي خوزســتان و بي نصیــب ماندن 
خوش نشــینان در تقســیم مجدد زمین، وقوع جنگ 
هشت ساله عراق و ايران، تخريب زيرساخت هاي شهري 
در خرمشهر و آبادان، محاصره و بمباران دشت آزادگان 
و ديگر شــهرها، انهدام صنايعي چون پااليشگاه نفت و 

تأسیسات مشــابه و از كارافتادن صنايع و مراكز بزرگ 
اشتغال و تأسیســات بندري خرمشهر، خشكسالي هاي 
دامنه دار و هجوم متعدد ريزگردها، ساخت سد هاي بزرگ 
و تشكیل درياچه ها و زير آب رفتن روستا ها يا از بین رفتن 
راه هاي مواصالتي و در محاصره قرارگرفتن بســیاري از 
روستا ها و در نتیجه تشكیل درياچه سدها فقط بخشي از 
ريشه هاي گسترش حاشیه نشیني در شهر هاي خوزستان 
هستند كه موجب شكل گیري محالت حاشیه نشین در 

استان شده اند.
يك كارشناس اجتماعي براي تحلیل وضعیت آبادان به 
كمي عقب تر بازمي گردد. رياض فرحاني به همشــهري 
مي گويد: »در دوران پیش از جنگ، بیشــتر ســاكنان 
آبادان روستايي بودند و معیشت شــان برپايه دامداري، 
كشاورزي و صیادي مي گذشت و مشكلي هم نداشتند. 
اما وقتي جنگ شكل گرفت بســیاري از مردم روستايي 
آبادان و خرمشهر به كالنشهرهايي چون مشهد، تهران، 
شیراز و تبريز مهاجرت كردند و بعد از آتش بس بسیاري از 
مهاجران همانجا ماندگار شدند اما بخشي هم به مناطقي 
چون سلیج بازگشتند. البته در زمان بازگشت، به واسطه 
جنگ، بسیاري از زيرســاخت هاي روستايي و اقتصادي 
از بین رفته و از سوي ديگر ذائقه مهاجران بازگشته هم 

تغییر كرده بود و همین موجب بروز مشكالتي شد«.
او توضیح مي دهد كه ســكونتگاه هاي غیررسمي آبادان 
قرار بود در كمیســیون هاي مربوطه در راه وشهرسازي 
مطرح شود و جزو شهر شوند، اما تاكنون ابالغي در اين باره 

صورت نگرفته است.

    زير سايه منطقه آزاد  

مناطق حاشــیه اي آبادان و خرمشــهر بعد از افزايش 
مســاحت منطقه آزاد اروند به عنوان بخشي از مساحت 
34هزار هكتاري اين منطقه معرفي شــده اند و فضايي 
منفصل نیســتند؛ همین اتفاق كافي بود تــا نگاه ها از 
حاشیه نشیني، ســكونتگاه هاي غیررسمي و مشكالت 
آن در آبادان برداشته شود، درحالي كه با وجود رسیدگي 
شهرداري و منطقه آزاد اروند، حاشیه نشینان اين شهر 
ســاحلي چالش هاي زيادي دارند كــه مهم ترين آن را 
مي توان بیكاري دانســت. اهالي مي گويند شــهرداري 
به واسطه مسئولیت اجتماعي خدماتي با شدت و ضعف به 
محله هاي تعريف شده در طرح بازآفريني شهري ازجمله 
4سكونتگاه  غیررســمي مي دهد. منطقه آزاد اروند هم 
اقداماتي انجام داده، اما شايد بتوان گفت مشكل يا مانع 
اصلي در مسیر توســعه اين شهر بالتكلیفي در مديريت 
است. شــهرداري، راه وشهرســازي يا منطقه آزاد اروند 

هیچ يك صفر تا 100كار را در اختیار ندارند.
يكي از شــهروندان آباداني كه اتفاقــا در زمینه مباحث 
حقوقي سررشته دارد، ريشــه اين مشكل را اجرانشدن 
قانون مناطق آزاد مي داند و به همشهري مي گويد: »در 

قانون مناطق آزاد، مديرعامل باالتريــن مقام اجرايي و 
همسطح استاندار در سرزمین اصلي است، اما برخالف 
مناطق آزاد ديگر چون كیش و قشم، در آبادان و خرمشهر 
همچنان شهرداري و فرمانداري فعال هستند. عوارض 
به عنــوان يك منبع درآمد در توســعه شــهري بايد به 
منطقه آزاد داده شود و منطقه آزاد هم آن را خرج شهر 
كند اما نه تنها اين اتفاق نمي افتد، بلكه شهرداري ها هم 
عمال بخشــي از منابع درآمدي خود را از دست داده اند. 
ســردرگمي در اجراي قانون موجب شــده اســت كه 
شــهرداري معطل منطقه آزاد اروند باشد و منطقه آزاد 
هم معطل شهرداري و عمال هر دو مجموعه هیچ كاري 

از پیش نبرند«.
اين شهروند معتقد اســت منطقه آزاد از 15سال پیش 
تاكنون توسعه شهري را در همه محله هاي آبادان، به ويژه 

محله هاي محروم عقب نگه داشته است.
به گفته اين شهروند، بودجه براي رسیدگي به مشكالت 
آبادان و خرمشهر كم نیست اما ضعف قوانین و بالتكلیفي 
مسئولیت موجب شــده است مردم مشــكالت زيادي 

داشته باشند.

    شهر در قامت يك حاشيه

با وجود نداشــتن محله هاي حاشیه اي همچون ديگر 
شــهرها اما به اذعان مــردم، آبادان بعــد از جنگ با 
وجود خرابي ها و بازســازي نیمه تمام و از سوي ديگر 
مشكالت ناشي از تداخل كاري منطقه آزاد اروند و ساير 
 ارگان ها، عمال يك حاشــیه بزرگ در كنار اروند رود و

 بهمن شیر است.
اين را يكي از اهالي مي گويد و توضیح مي دهد: »آبادان 
يك شهر جنگ زده است كه بازســازي آن به طور كامل 
رخ نداده. خرمشــهر هم چنین وضعي دارد. مشكالت 
اقتصادي هم موجب شــد تا فضاي كار براي روستايیان 
مثل صیادي و كشاورزي از بین برود و روستايیان به ويژه 
بعد از جنگ در شــهر ساكن شــوند. افزايش جمعیت، 
قیمت باالي زمین و خانه، بازســازي ناقص، خرابي ها و 
عملكرد بد مديران، شهر را به يك حاشیه بزرگ تبديل 
كرده است«.مسعود آل كثیر معتقد است نبود نظارت بر 
بازسازي و ساخت وسازها و انباشته شدن اين مشكالت، 
 همه دست به دســت هم داده تا آبادان بیشــتر از همه با

چالش های اجتماعي در شهر مواجه باشد.

  
آبادان، شبیه يك جزيره اســت بین دورودخانه، اما با دو 
روي متفاوت. بخشي از شهر در حاشیه اروند و نزديك تر 
به شــركت هاي نفتي حال بهتري دارد، اما شهروندان 
معتقدند در اين ســوي شــهر و در نزديكي بهمن شیر 
 گاهي نمي توان در پیــاده رو قدم زد چــون پیاده رويي

 وجود ندارد.

رنا
:  اي

س
عك
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يك الگوي غذايــي معمول در 
بيشــتر فرهنگ ها در روزهاي تغذيه

عادي شامل 3وعده غذايي اصلي 
با 3 ميان وعده است. به دنبال روزه داري در  ماه 
مبارك رمضــان، وعده هاي غذايــي اصلي به 
افطار، شام و سحر و يك يا دو ميان وعده تبديل 

مي شود.
هر روز زمان نســبتاً كوتاهي هســت تا تمام 
مواد مغــذي و مايعــات و ويتامين ها و امالح 
ضروري بدن كه براي ســالم بودن الزم است 
مصرف شــود، بنابراين كيفيــت رژيم غذايي 
در ماه رمضان از اهميت ويژه اي برخورداراست. 
بنابراين بهتر اســت در اين ماه برنامه اي براي 
متعادل شــدن وعده هاي غذايي خود تنظيم 
كنيد و در همين وعده هاي اصلي، مواد مغذي 
را به بدنتان برســانيد. براي افرادي كه بيمار 
هســتند يا ســالمتي آنها مي تواند تحت تأثير 
روزه داري بــه خطر بيفتد، بهتر اســت قبل از 
اقدام به روزه داري با پزشك خود مشورت كنند.
در ساعات ناشتايي كه هيچ نوع غذا و نوشيدني 
مصرف نمي شود، بدن با استفاده از كالري غذاهاي 
مصرفي در طول شــب، از ذخيره كربوهيدرات 
)ذخيره شــده در كبد و عضالت( و چربي براي 
تأمين انرژي استفاده مي كند. بدن نمي تواند آب 
را ذخيره كند و بنابراين كليه ها با كاهش مقدار از 
دست رفتن آب، حداكثر آب را ذخيره مي كنند. 
ولي به هرحال بدن از طريق ادرار، پوست، تنفس 

و تعريق آب  را  از دست مي دهد.
اگر فرد از افطار تا ســحر آب كافــي دريافت 
نكنــد، در طول روزه داري دچار دهيدريشــن  
عالوه برآن دچار ســردرد و خستگي و اختالل 
تمركز مي شود. براي كساني كه به طورمعمول 
نوشيدني هاي كافئين دار مانند چاي و قهوه در 
طول روز مصرف مي كننــد، كمبود كافئين در 
روزه داري ممكن است در ابتدا منجر به سردرد 
و خستگي شــود. ولي در طول ماه اين مشكل 

كاهش پيدا مي كند.

در طــول افطار تا ســحر 40تــا 50درصد از 
كالــري كل بايــد از كربوهيــدرات پرفيبــر 
به صورت شاخص گاليســميك باال در افطار 
و شاخص گاليســميك پايين در سحر باشد. 
20تا 30درصد از كالــري كل بايد مختص به 
پروتئين، ترجيحاً گوشــت هاي غيراز گوشت 
قرمز )مثاًل تخم مرغ، گوشــت ســفيد، ماهي 
و...( و 35درصد از كالــري كل براي چربي از 
نوع غيراشباع مثل روغن  زيتون و روغن كانوال 
باشد. افطار و شام 40تا 50درصد و سحر 30تا 
40درصد و ميان وعده ها 20-10 درصد كالري 

را شامل مي شوند.
يــك عامــل مهــم و مرتبــط در مطالعات 

روزه داري مــاه رمضــان، مــدت روزه داري و 
موقعيت جغرافيايي اســت. اين تأثير بيشــتر 
در كشورهاي با ساعات روشــنايي بيشتر روز 
اهميــت دارد. ســاعات روزه داري همچنين 
شامل تغييرات فصلي اســت كه به موجب آن 
روزه گرفتن ماه رمضان در ماه هاي زمســتان 
تأثيرات فيزيولوژيكي متفاوتي در مقايســه با 
روزه داري ماه رمضان در ماه هاي تابستان دارد.

نتايج حاصــل از مطالعات در مــورد تأثيرات 
روزه داري ماه مبارك رمضان متفاوت اســت، 
احتماالً به اين دليل كه طول مدت زمان روزه و 
شرايط آب وهوايي بسته به زمان سال و كشوري 
كه روزه در آن برگزار مي شود، متفاوت است.
برخي مطالعات نشان داده است كه افراد داراي 
اضافه وزن يا چاق در مــاه رمضان وزن و چربي 
بدن خود را از دســت مي دهند )اگرچه ممكن 
است اين وزن پس از ماه مبارك به حالت قبل 

از خود برگردد(.
به نظر مي رســد تنوع بين فردي در روند اضافه 
يا كاهــش وزن با روزه داري مــاه رمضان وجود 
دارد. انتظار مي رود اين عوامل فردي، فرهنگي، 
اجتماعي و همچنين ژنتيك و ســاير عواملي 

مانند ميكروب هاي طبيعي روده تعيين شوند. 
اگر اضافه وزن داريــد و مي خواهيد وزن خود را 
كاهش داده و آن را پس از ماه مبارك نگه  داريد، 
برنامه ريزي براي يك رژيم غذايي سالم و حفظ 
آن پس از پايان ماه رمضان ممكن است به شما 
كمك كند تا وزن كم شده به دليل روزه داري را 
حتي بعد از پايان ماه رمضان حفظ كنيد. برخي از 
مطالعات، اثر روزه داري ماه رمضان روي عواملي 
مانند كلسترول و تري گليسيريد )چربي خون( 

را بررسي كرده اند و بهبود  مشاهده شده است.
همچنين  مطالعات انجام شــده حاكي از آن 
اســت كه روزه داري  ماه رمضــان اثرات مفيد 
روي سيستم ايمني بدن دارد. بهتر است هنگام 
افطار آرام غــذا بخوريد و با مايعــات فراوان و 
غذاهاي كم چرب و حــاوي قندهاي طبيعي 
شروع به افطار كنيد؛ البته از مصرف زياد غذاها 
يا نوشيدني ها با قندهاي اضافه شده خودداري 
كنيد. نوشيدن مايعات فراوان مثل آب، شير، 
آب ميوه ها يا اســموتي ها و همچنين مصرف 
غذاهاي غني از مايعات مانند ســوپ )حاوي 
پروتئيــن، حبوبات و جــز كربوهيدرات هايي 
مانند رشــته، جو يا برنج( بــراي جايگزيني 

مايعات ازدســت رفته در طول روز بسيار مهم 
است.

خرما يك وعــده عالي براي افطار اســت زيرا 
حاوي قندهاي طبيعي و مــواد معدني مانند 
پتاســيم، مس، منگنــز و منبع فيبر اســت. 
همچنين مي توانيد ميوه هاي خشــك مانند 
انجير يا كشــمش را امتحان كنيد كه فيبر و 
مواد مغذي را نيز فراهم مي كند. پس از افطار از 
موادي مانند غالت سبوس دار، ميوه و سبزي ها، 
غذاهاي لبني و غذاهاي غني از پروتئين مانند 
گوشت بدون چربي، ماهي، تخم مرغ و حبوبات 
به عنوان شام اســتفاده كنيد. بهتر است براي 
پختن غذاها از روغن هاي غيراشباع مانند روغن 
زيتون و روغن كانوال به جاي روغن هاي اشباع 

مثل روغن جامد و كره استفاده كنيد.
نمك تشنگي را تحريك مي كند، بنابراين بهتر 
اســت از مصرف زياد غذاهاي شــور خودداري 
كنيد. براي ســحر نوشــيدن مايعات فراوان و 
انتخاب غذاهاي حاوي مايعات اهميت ويژه اي 
دارد تا اطمينان حاصل كنيد كه براي روز آينده 
به خوبي هيدراته شده ايد. براي واحد غالت سحر 
از انواع ســبوس دار مانند نان هاي سبوس دار، 
نان سنگك، جو دوسر و غالت صبحانه كم قند 
ســبوس دار اســتفاده كنيد زيرا اين مواد فيبر 
بيشتري را تأمين مي كنند و مي توانند احساس 

سيري بيشتري را در شما ايجاد كنند.
براي واحد پروتئين، شما مي توانيد از غذاهاي 
غني از پروتئيــن مانند پنيرهــاي كم نمك، 
تخم مرغ يا حبوبات استفاده كنيد. از غذاهاي 
شــور ماننــد پنيرهــاي شــور، محصوالت 
فرآوري شده و كنسروها خودداري كنيد زيرا 
در طول روز ممكن اســت احســاس تشنگي 
كنيد. ماســت به خصوص از نــوع پرپروتئين 
)ماست يوناني يا ماست ايسلندي( مي تواند يك 
وعده مناسب براي سحر باشد زيرا مواد مغذي 
مانند پروتئين، كلســيم، يــد و ويتامين هاي 
گروه ب را فراهم مي كنــد و همچنين حاوي 
مايعات اســت؛ كه مي توانيد آن را با غالت و 

ميوه تركيب كنيد.
ســعي كنيد غذاهاي چرب، غذاهاي شــور يا 
شــيرين و نوشــيدني هاي گازدار قندي را در 
اين ماه محــدود كنيد.مي توانيد براي ســحر 
از غذاهاي از قبل آماده شــدن  بدون دردسر 
مثل پروتئين بارهاي آماده يا اورنايت اوتميل 
)تركيب جو دوسر با شــير يا ماست به همراه 
ميوه هــا و دانه هــاي آجيل بــدون نمك كه 
شــب آماده كرده و در يخچال گذاشته ايد( و 
همچنين مي توانيــد از كره هاي مغزها )بدون 

نمك اضافه شده( نيز در سحر استفاده كنيد.

ريحانه خزائي
 آمار جانباختگان كرونا رزيدنت پزشكي ورزشي

در آستانه 500 نفر

  5واحد ميوه و ســبزي مجموعًا در طول افطار تا سحر به طوركلي توصيه 
مي شود

  لبنيات مورد استفاده خود را به صورت كم چرب استفاده كنيد.
  حداقل 1.5ليتر )6ليوان( آب در طول افطار تا سحر استفاده كنيد.

  تغيير در عادات غذايي و كمبود مايعات در طول روز ممكن است باعث يبوست در برخي افراد شود.
  مصرف مقدار زياد غذاهاي حاوي فيبر باال، مانند غالت كامل، غالت حاوي فيبر زياد، ســبوس، ميوه و 

سبزي ها در كنار مايعات فراوان مي تواند به كاهش يبوست كمك كند.
  فعاليت بدني سبك مانند پياده روي و حركات كششي در اين ماه توصيه مي شود.

جديدترين آمار فوتي هاي كرونا، 
حكايت از ثبــت ركورد جديدي كرونا

دارد. 4آذر سال گذشته، باالترين 
ميزان فوتي هاي كرونا از ابتداي شيوع ويروس 
ثبت شــد؛ يعني483نفر. حاال پس از گذشت 
154روز، ركورد فوتي ها با مرگ 496نفر شكسته 
شد و بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي آينده اين 

عدد تا چه ميزان افزايش پيدا خواهد كرد. 
4آذر سال گذشــته، 13هزار و 721نفر در يك 
شــبانه روز مبتال شــده بودند و آخريــن آمار، 
نشــان دهنده ابتالي جديد 21هــزار و 26نفر 
است. هر چند كه به گفته متخصصان، آمار ابتال 
را بايد 3 برابر كرد تا به عدد واقعي شيوع رسيد، 
چراكه خيلي ها پس از ابتال به بيمارستان مراجعه 
نمي كنند و در آزمايشگاه هاي خصوصي تست  
مي دهند. آذر ســال گذشــته، خبري از شيوع 
ويروس انگليسي نبود و حاال ويروس جهش  يافته، 
در جامعه با شــتاب در حال پيشروي است و در 
كنار همه اينها، ميزان غربالگري هم باال رفته كه 
روي آمار ابتال تأثير قابل توجهي مي گذارد. روند 
شدت گرفتن شيوع كرونا در كشور از سيزدهم 
فروردين ماه آغاز شد. آن روز 117نفر جانشان 
را از دســت دادند و 11هزار و 660نفر هم مبتال 

شدند. 
از ســيزدهم فروردين تاكنون آمارها با شــيب 
تندي، صعودي شده است. از هجدهم فروردين 
هم آمار ابتالي روزانه يكبــاره به باالي 20هزار 
نفر رسيد و تا 25هزار نفر در بيست وهفتم همان  
ماه پيش رفت. همه اينها در شرايطي است كه 
به گفته متخصصان و اعضاي ستاد مقابله با كرونا، 
هر پيك، نزديك به دو ماه طول مي كشد و به نظر 
مي رسد تا مدت ها درگير اين پيك كه چهارمين 
پيك كروناســت، خواهيم بــود. عليرضا زالي، 
فرمانده مقابله با كروناي تهران، وضعيت 10روز 
گذشته پايتخت از نظر شيوع كرونا را سهمگين 
توصيف مي كند و مي گويد وضعيت فعلي تا دو 
هفته ديگر هم ادامه خواهد داشــت. به گفته او، 
وضعيتي كه تهران در 10روز گذشــته داشته، 
وخيم ترين شرايط از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 
بوده است. در اين مدت حجم مراجعه كنندگان 
ســرپايي و بيماران بدحال باال بــوده و الگوي 
مراجعه بيماران تغيير كرده است. مراجعه هاي 

بستري هم افزايش داشــته، تخت ها به سرعت 
پر شــده اند و بر مرگ ها افزوده شده است. زالي 
مي گويد اين وضعيت، شرايط سختي را به كادر 
درمان تحميل كرده است. رئيس بخش آي سي يو 
بيمارستان مسيح دانشوري هم به اين نكته اشاره 
مي كند. به گفته محمدرضا هاشميان، اين روزها 
بيشترين فشار روي اورژانس بيمارستاني است و 
به دليل تنوع سني مبتاليان، بيماران بدحال تري 

مراجعه مي كنند.
با اينكه بيش از 14 ماه از شيوع رسمي كرونا در 
ايران مي گذرد و هنوز چشــم انداز روشني براي 
واكسيناسيون عمومي وجود ندارد، وزير بهداشت 
تأكيد مي كند كه حداقل 3سال ديگر، گرفتار اين 
ويروس خواهيم بود و هر 6 ماه بايد واكســن زد. 
همه اينها در شرايطي است كه رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي ايران به ايلنا گفته، واكسن براي 
عموم وجود ندارد. روز گذشته وزارت بهداشت 
اعالم كرد كه تاكنون 824هزار دوز واكسن كرونا 
تزريق شده كه بيشتر كساني كه واكسن گرفته اند 
از گروه هاي درمان و بيماران خاص بوده اند. حاال 
براســاس اعالم رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
ايران، در اين شرايط راهي جز رعايت پروتكل ها 
نيست، درحالي كه ميزان رعايت پروتكل ها بايد 
باالي 90درصد باشــد، زير 75درصد است. او 
پيرو صحبت هاي زالي، اعالم كرده كه با ركورد 
8500بستري در بيمارستان هاي تهران مواجه 
هســتيم كه اين عدد هم رو به افزايش اســت: 
»فعال اوضاع در كنترل اســت، اما از آنجايي كه 
ويروس هندي در كشــورهاي همسايه، هند و 
پاكستان ديده شــده، بايد مراقب بود.« ناهيد 
خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران هم نســبت به كاهش رعايت پروتكل ها 
انتقاد مي كند. او به مهر مي گويد كه وقت آزمون 
و خطا نيست: »ديگر نه شوراي شهر و نه دولت 
ابزار نظارتي مؤثر و كارآمدي براي كنترل شرايط 
به ويژه قرنطينه و ايجــاد محدوديت در ترددها 
ندارند. هم اكنون با وجود اعمال محدوديت ها و 
لزوم فعاليت محدود مشــاغل بنا بر اعالم ستاد 
ملي مقابله با كرونا، همچنان در ســطح شــهر 
شاهديم كه مغازه ها و كســبه به فعاليت خود 
ادامه مي دهند و تغيير چنداني در ســطح شهر 

ديده نمي شود.«

نكات مهم درباره تغذيه در  ماه مبارك رمضان 

برنامه ريزي براي رژيم غذايي در ماه رمضان
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فرشاد شيرزادي
تازه هاي نشرروزنامه نگار

  تاريخ اروپاي مدرن
»تاريخ اروپاي مدرن« اثر تي ســي دبليو 
بالنينــگ را ابراهيم عامــل محرابي به 
فارســي برگردانده و انتشــارات علمي و 
فرهنگي آن را منتشــر كرده است. كتاب 
حاضر در 11 فصل به قـلم 11 نويسنده 
و مـــورخ برجستــــه به رشته تحريــر 
در آمــده اســت، شــــرحي خواندني 
و معتبر از تــاريـــخ پرتالطــم اروپا از 
انقالب فرانسه در اواخر سده هجدهم تا 

زمان معـاصـر. در هـر يـك از فـصل هاي 
كـتــــاب، بُـعـدي از ابعـــاد سيــاسي، اقتصـــادي، اجتمـاعي، 
فرهنـگي و نظـامي اروپـــاي مـدرن از ديدگاه تغييرات و پيوستگي 
و نيز از منظر انقالبيگري و ثبات به تصوير كشيده شده است. خواننده 
با مطالعه اين كتاب بــه درك بهتري از اروپاي مدرن، چگونـــگي 
رسيدن به موقعيت فعلي و به ويژه جايگاه احتمالي آن در آينده دست 
مي يابد. تيموتي چارلز ويليام بالنينگ، مورخ و اســتاد بازنشســته 
دانشگاه است. وي بين سال هاي 1992 و 2009 استاد تاريخ مدرن 
اروپا در دانشگاه كمبريج بود.  تاريخ اروپاي مدرن با شمارگان هزار 

نسخه به بهاي 65هزار تومان منتشر شده است.

  دولت هاي علوي
كتاب »دولت هاي علوي« نوشته محرم 
اوچان با ترجمه مشترك حسن صادقيان 
و يداهلل بهجتي از سوي انتشارات علمي 
و فرهنگي منتشــر شده اســت. در اين 
كتاب 60دولت معرفي شــده اســت؛ 
معيار انتخاب طرفداري و دلبستگي اين 
دولت  ها به اهل بيت)ع( بوده است. برخي 
از دولت ها قابل نقد هســتند و برخي از 
انتقادات ذكر شــده است. دليل انتخاب 

نام »دولت هاي علوي« به اين كتاب بدين 
قرار است: نخســت اينكه اين دولت ها از سوي ســيدها تأسيس 
شده  اند؛ زيرا تمامي محافل، نسل امام حسن)ع( و امام حسين)ع( 
را علوي مي نامند. براساس اسناد و منابع تاريخي مرتبط با هويت 
علويان آناتولي، علويان در آناتولي دولت را شكل داده و نيز برخي 
از دولت ها در ايــن قلمرو به تأثير از علويان بنيان نهاده شــده اند. 
برخي  دولت هاي علوي نيز از سوي اجداد علويان امروزي آناتولي 
در صحنــه تاريخي ظاهر شــده اند. علويان خــارج از آناتولي نيز 
دولت هاي خود را »علوي« معرفي كرده  انــد. افزون بر اين در اين 
كتاب، تمامي دولت هاي هواخواه اهل بيت)ع( كه پيرو 12 امام يا 
مذهب اسماعيليه بوده اند، گردآوري شده است. در اين بررسي ابتدا 
به دولت هاي علوي عرب پرداخته شده و ســپس به بررسي تمام  
دولت هايي كه عموما طرفدار اهل بيت)ع( و به طور خاص معتقد به 
شيعه 12امامي هستند، پرداخته شده است.  اين كتاب با شمارگان 

500نسخه به بهاي 75هزار تومان منتشر شده است.

اســت كه بگوييم چرا اگر مردم كتاب 
مي خواننــد همچنان بــه ترامپ رأي 
مي دهند يا آلمان اواسط قرن بيستم به 
هيتلر رأي مي دهد. اينها از سوي ديگر 
مباحثي نيســت كه بتوانيد يك اصل 
جاافتاده را مردود بشــماريد و بگوييد 
كتابخوانــي كمكي به بــاال رفتن فهم 
سياسي نمي كند. كار علوم انساني فهم 

اينگونه رفتارهاست.
چكسلواكي سه، چهار نسل 
اصال بي سواد نداشت. چطور شد كه 
به آغوش كمونيسم غلتيد؟ آن هم 

در بهار پراگ!
اينها پرســش هايي اســت كه مقداري 
پيچيده اســت. به مختصات سياسي و 
اجتماعي، فكــري، فرهنگي و تحوالت 
اجتماعي آن جوامع بازمي گردد. شــما 
مي توانيد اين ســؤال را مطرح كنيد كه 
چه مي شــود در كشــوري مثل آلمان 
كه بزرگ ترين فالســفه و انديشمندان 
را در قــرن 19 و 20 تقديم بشــريت 
كرده، يك نظام سياســي  آن هم با رأي 
مردم حاكم مي شــود كه چند ميليون 
انســان را به جرم يهودي بودنشــان از 
بين مي بــرد. طبعا تجزيــه و تحليلش 
نگاه پيچيده تــري مي طلبد. نمونه اين 
پرســش ها زياد است. شــما مي توانيد 
مطرح كنيد كه چه مي شود آدمي مثل 
نلســون ماندال كه نزديك 30، 40سال 
در زندان بــوده، وقتي آزاد مي شــود و 

از زنــدان بيــرون مي آيد، نخســتين 
و مهم تريــن اقدامي كــه مي كند، اين 
اســت كه مي گويد همه را بخشيدم و 
شــعارش اين بود:»فراموش نمي كنيم 
اما مي بخشــيم«. يا واتسالف هاول هم 
همينطور. وقتي نظام كمونيســتي در 
اروپاي شــرقي ســرنگون مي شود، باز 
حاضر نمي شــود يك نفر از كساني كه 
در آن نظام، يعني نظام كمونيســتي، 
خدمت مي كردنــد، محاكمه شــوند. 
يك نظر قطعي همــه اينها را نمي تواند 
توجيه كند. بايد مورد به مورد بررســي 
و مطالعه كرد. خيلي از جامعه شناسان 
اعتقاد به ســاختار دارند و معتقدند كه 
ســاختارها را بايد بشناســيم. بسياري 
ديگر معتقدند كه فرد خيلي مهم است. 
بعد از انقالب حــزب توده، چريك هاي 
فدايي خلق و ســازمان مجاهدين شعار 
مي دادند كه چرا فهرست ساواكي ها را 
منتشر نمي كنيد. چرا ساواكي ها اعدام 

نمي شوند. به هر حال فضا چنين بود.  
دانشجويان اهل مطالعه ما 
كه كتاب مي خواندند و برخي هايشان 
هنرمندان امروز ايران اند چه واكنشي 

داشتند؟
در دوران پهلوي دانشــجويان علمدار 
مبارزه با ديكتاتــوري و خفقان بودند. 
ســه چهارم زندانيان زمان شاه دانشجو 
بودند. حاال چه ماركسيســت بودند و 
چه طرفدار چريك هــاي فدايي خلق و 

چه آنهايي كه مسلمان بودند و طرفدار 
سازمان مجاهدين يا كتاب شريعتي را 
خوانده بودند. البته خيلي هم نمي شود 
وارد اين بحث شد كه بگوييم اينها كتاب 
خوانده بودند يا نخوانده بودند! اينها چه 
جور كتاب هايي خوانده بودند كه طرفدار 
انتقام بودند يا آلمانی ها چه جور كتابي 
خوانده بودند كه بــه هيتلر رأي دادند؟ 
هيتلر كه به تنهايي آن 6ميليون نفر را از 
بين نبرد. بلكه نظامي بود كه كل آلمان 
با آن نظام همكاري مي كرد. بايد مورد 
به مورد بررسي كرد و جزء به جزء پيش 
رفت كه چه مي شود كه چنين تحوالتي 
در جوامــع اتفاق مي افتــد. مگر مردم 
عراق كتاب نخوانده بودند. چرا به آدمي 

مانند صدام كه سمبل خشونت بود و از 
كشتن هيچ احساس بدي نداشت، رأي 
دادند. االن كه همه در آپارتمان زندگي 
مي كنند اما هستند و بودند كساني كه 
وقتي يك مرغ در خانه شان مي كشتند، 
نمي توانســتند بخورند. اين قدر رقت 
قلب داشتند و توي ذوقشان مي خورد! 
مي گويند كه هيتلر گياهخوار بوده! اصال 
گوشــت نمي خورده. اينها پرسش هاي 
ساده اي نيســت كه حاال پاسخ بدهيم 
كه كتاب خوانده اند يا نخوانده اند و چه 

كتابي خوانده اند كه چنين شده اند.
مردم در شهرهاي توسعه 
يافته ايران امروز، بــه همان اندازه 
شهر توسعه يافته، نگاه سياسي هم 

صادق زيباكالم، جزو روشنفكران و فعاالن حوزه سياست است كه سعي دارد هرچه بهتر و بيشتر 
مردم خود را بشناسد. او در قبال يك پرسش، معموال يا به پاسخي كوتاه بسنده مي كند يا سعي 
مي كند با تفصيل به تجزيه و تحليل موضوع مورد بحث بپردازد تا ابعاد تازه تر و روشــن تري از 
موضوع را پيش روي مخاطب قرار دهد. او مانند اغلب روشنفكران ما براي هر پرسشي پاسخي قطعي و برگشت ناپذير در 
آستين ندارد و سعي مي كند با نورافكندن بر بحث، پاسخ نهايي را به تعويق بيندازد. او درِددل كوتاهي هم با ما كرد و گفت 
دوست دارد روزي از واگويه ها و سطوح نازل سياسي رها شود و مانند ديگر روشنفكران و حتي مردم عادي رمان بخواند و 
فيلم ببيند. چراكه آخرين رماني كه خوانده مربوط به 10سال پيش است. رمان خوشخوان »بادبادكباز« نوشته خالد حسيني 

با ترجمه مهدي غبرايي. گفت وگوي ما را با او تا پايان بخوانيد.

پيدا كرده اند؟ توســعه سياسي در 
شهرهاي توسعه يافته معنايي دارد؟

معتقدم از نظر فهم سياســي، پيشرفت 
چنداني نكرده ايم. چراكه سال1357 كه 
انقالب شد، فقط شاه معتقد بود كه اين 
انقالب دروغ و برنامه است و آمريكايي ها 
آن را برنامه ريــزي كرده اند. داليلي هم 
براي خودش داشت كه من قيمت نفت 
و بنزين را باال برده ام و پيشرفت هايي كه 
من در ايران كرده ام باعث شده غربي ها 
مشكل پيدا كنند. ايران در حال صنعتي 
شدن است و كاالهاي ساخت ايران وارد 
بازارهاي منطقه و جهان شــده. بايد از 
او مي پرســيديم كه چــرا آمريكايي ها 
شما را بردارند؟ چرا انگليسي ها شما را 
بردارند؟ شما يك عمر متحد آنها بوديد، 
يار غار همديگر بوديد و پيشرفته ترين 
سالح ها را به شما مي دادند. سال1357 
ما 100هزار دانشجو داشــتيم و امروز 
5-4 ميليون دانشــجو داريــم. جالب 
اينكــه فارغ التحصيالن دانشــگاه ها و 
اينترنت و فضاي مجــازي و آگاهي به 
ظاهر بيشتر شده اما عمقش را كه نگاه 
مي كنيد، مي بينيد كه ملتي هست كه 
هر پديده سياســي كه اتفــاق مي افتد 
مي گويد دســت خارجي ها در كار بوده 
و... اگر گسترش فرهنگ، توهم توطئه، 
ناباوري سياســي و كتــاب نخواندن و 
روزنامه نخواندن را مقداري مالك قرار 
دهيم، بايد قدري ترديد كنيم كه همراه 
با آپارتمان ها و مجتمع هاي تجاري اي 
كه باال رفته، آيا فهم مــان هم به همان 
ميــزان افزايش يافته يا نــه؟ من چون 
با تاريخ ايران ســر و كار دارم، گاهي به 
اين نتيجه مي رســم كــه فرهيختگان 
100سال پيش ما خيلي بهتر از صادق 
زيباكالم روشنفكر امروز بودند. نسبت 
به يك قــرن پيش پيشــرفت چنداني 
نكرده ايم. فهم آنهــا از جهاني كه در آن 
مي زيستند، خيلي بيشتر از روشنفكران 
و فرهيختگان امروزي جامعه ايران بود.

آخرين رماني كه خوانديد 
چه بود؟

دوســت دارم از اين مهمالت سياسي 
رها شــوم و مانند ديگــران فيلم ببينم 
و رمــان بخوانم. اما آخريــن رماني كه 
خواندم مربوط به 10ســال پيش است. 

»بادبادكباز« نوشته خالد حسيني.
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گفت وگويي كتابي و البته متفاوت با صادق زيباكالم، نويسنده و استاد دانشگاه

فهم سياسي ما به اندازه 
كالنشهرهاي مان توسعه نيافته

تأثير كتابخواني بر جوامع 
توســعه يافته جهــان در قياس با 
شــهرهايي كه در حال توسعه اند 
چگونه است؟ در پيشرفت و باالرفتن 
كيفيت فهم سياســي مردم چقدر 

تأثيرگذار است؟
پرســش هاي كلــي پاســخ هاي كلي 
مي طلبد. قطعا كتابخواني در باال رفتن 
فهم مردم و جوانان تأثير دارد. مطالعه 
به باال رفتن فهم سياســي جامعه هم 

كمك خواهد كرد.
چرا در ايــران اين روزها 
آمار مطالعه و تيــراژ كتاب اين قدر 
پايين است؟ 200 يا 300 نسخه تيراژ 
كتابي است كه شايد فهم سياسي را 
به ميزان قابل مالحظه اي باال ببرد. از 
سوي ديگر مي گوييم غربي ها كتاب 
مي خوانند. اگر مردم آمريكا كتاب 
مي خواندند در همين انتخاباتي كه 
ترامپ شكست خورد، 74ميليون 

نفر به ترامپ رأي مي دادند؟
شــما از ايــن گفتــه مي خواهيد چه 

نتيجه اي بگيريد؟
همه جاي دنيا تقريبا عوام 
و عوام فريبي داريــم. كاريش هم 

نمي شود كرد!
نه، اتفاقا همه جاي دنيا به يك شــكل 
نيست. جامعه شناسي، علم سياست و 
جديدتر از آن علــوم ارتباطات، عميقا 
كارشــان تجزيــه و تحليــل اينگونه 
پديده هاست. كارشان اين است كه چه 
مي شود كه سال1380، 25ميليون نفر 
به آقاي خاتمي رأي مي دهند و 4سال 
بعدش يعني ســال1384، 17ميليون 
نفر بــه احمدي نژادي كــه هيچ گونه 
تشــابهي با هم ندارند رأي مي دهند. 
يعني واقعا تنها وجه اشتراكشان زبان 
فارسي اســت! واكاوي اينها كار علوم 
انســاني اســت. در حقيقت كار علوم 
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قاچاق چوب در جنگل هاي شمالي 
منابع
و غربي ايران بيداد مي كند و طرح طبيعي

تنفس جنگل پس از 5ســال هنوز 
نتوانســته ترمز اين بــاي غيرطبيعي باشــد. 
ســال99حجم كشــفيات چوب قاچاق توسط 
نيروهاي جنگلباني نسبت به سال 98به ميزان 
35درصــد افزايــش يافت. براســاس اظهارات 
مسئوالن ســازمان جنگل ها، شرايط به گونه اي 
است كه برخي افراد توانسته اند با قطع و فروش 
يــك درخت جنگلــي، رقمــي معــادل 50تا 
60ميليون تومان كسب سود كنند. فرمانده يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها نيز به همشهري گفته، 
طبيعي اســت در چنين شــرايطي بسياري از 
متخلفان به جاي آنكه خود را درگير دردسرهاي 
قاچاق مواد مخدر كنند، بــه قاچاق چوب روي 

بياورند.
ســرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها درباره چرايــي اين وضعيت به 
همشــهري مي گويد: قاچاق چوب در كشور بر اثر 
افزايش فقر و بيكاري رشــد فزاينده داشته و البته 
افزايش افسارگســيخته تعداد شركت هاي صنايع 
چوبي، شرايط دشوار واردات چوب براي كارخانه ها 
و رشد شديد قيمت چوب در كشــور در باالرفتن 
آمار قطع درختان جنگلي و قاچاق چوب بي تأثير 

نبوده است.
يگان حفاظت سازمان جنگل ها البته از سال 99برخورد 
جدي تري با قاچاقچيان چوب داشت و دستورالعمل 
جديدي براي تشــديد مبارزه با متخلفان صادر كرد. 
تعداد ايســت هاي بازرســي نظارت بــر جنگل هاي 
زاگرسي، هيركاني و ارســباران نيز افزايش يافت؛ به 
همين دليل بود كه ميزان كشفيات قاچاقچيان چوب 
در كشور 35درصد افزايش يافته است. هم اكنون نيز در 
برخي مناطق كشور با برخورداري از درختان قيمتي، 
قاچاق چوب به جاي استفاده از كاميون ها با خودروي 
ســواري صورت مي گيرد؛ چون قاچاقچيان چوب با 
استفاده از خودروي شخصي آســان تر از ايست هاي 

بازرسي عبور مي كنند.

 نقاطتمركزسوداگران
عمده مناطق قاچاق چوب كشور منطبق بر نقشه 
تمركز درختان جنگلي است؛ يعني بيش از همه 
در جنگل هاي شمالي و زاگرســي، قاچاق چوب 
صورت گرفته اســت. علي عباس نــژاد، فرمانده 
يگان حفاظت ســازمان جنگل ها در گفت وگو با 
همشهري درباره عمده مناطق تمركز قاچاقچيان 
چوب مي گويد: مناطق شمالي و زاگرسي مشخصا 
با اين مشكل مواجه هستند يعنی در استان گيان 
مناطق آستارا و تالش و در استان مازندران مناطق 
گلوگاه، آمل و عباس آباد. در اســتان گلستان در 
جنگل هاي توسكستان و در منطقه زاگرس بيشتر 
كشفيات از چهارمحال و بختياري بوده است. البته 
در جنوب كشور نيز كشــفياتي صورت گرفت كه 
ميزان آن بســيار كمتر از بلوط زارهاي زاگرس و 

جنگل هيركاني بود.
عباس نــژاد دربــاره اينكــه مصرف كنندگان 
چوب هــاي قاچاق چــه بخش هايي هســتند، 
گفت: چــوب جز بــراي عرضــه در كارخانه و 
كارگاه هاي  چوب بري مصرف ديگري ندارد، ولي 
كارخانه هاي صنايع چوبي به صورت مشــخص 
عامــل قاچاق چوب نيســتند. البتــه احتمال 
همكاري سوداگران چوب با شركت هاي مرتبط 
بيشتر است؛ چون نياز كارخانه ها و كارگاه هاي 
توليدكننده مصنوعات چوبي روزبه روز افزايش 
مي يابد و متأســفانه كارخانه هــا نيز به صورت 
افسارگســيخته  در حــال افزايش هســتند؛ 
درحالي كــه واردات چــوب با مشــكل مواجه 
اســت و بهره برداري از جنگل هم با هدف حفظ 

جنگل هاي ايران ممنوع است.

سال گذشته 6500مترمكعب چوب از قاچاقچيان كشف شد، اين ميزان معادل قطع 65هكتار از درختان جنگل هيركاني يا 325هكتار از جنگل هاي زاگرس است

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها: قاچاق چوب سال گذشته 35درصد افزايش يافت 

100ميليارد تومان گردش مالي قاچاق چوب در ايران خبرهای كوتاه

آمادگيمجددهتلهابرايتبديلشدنبهنقاهتگاهكرونا
رئيس جامعه هتلــداران ايران با اعام مجــدد آمادگي هتل ها براي 
تبديل شدن به نقاهتگاه هاي بيماران كرونا گفت: هنوز از هيچ هتلی به 
عنوان نقاهتگاه بيماران كرونا استفاده نشده است، اما مسافران ورودی 
به ايران در صورت نياز در هتل های فرودگاهی قرنطينه می شــوند. 
جمشيد حمزه زاده به ايسنا گفت: اين آمادگی در هتل ها وجود دارد 
كه در هر يك از استان ها، حداقل يك هتل به وزارت بهداشت معرفی 
شود تا در صورت نياز نقاهتگاه شود. او درباره هزينه استفاده از هتل 
به عنوان نقاهتگاه گفت: قرار اســت اين هزينه با توافق مدير هتل با 

دانشگاه علوم پزشكی هر شهرستان تعيين شود. 

پايشآنالينآفتوحريقدرجنگلومرتع
مديــركل دفتر فناوری اطاعــات، ارتباطات و تحول اداری ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور با اعام راه اندازی سامانه حدنگاری از 
پايش آناين آفات و حريق در جنگل ها و مراتع خبر داد. ميثم حسينی لر 
به ايسنا گفت: درج اطاعات در سامانه حدنگاری عاوه بر مستند كردن 
مدارک، پاسخگويي به استعامات را تسريع و شفاف مي كند و مي توان در 
آن پايش آفات در عرصه های منابع طبيعی، پايش حريق و نقاط بحرانی 
را تعيين و حتي بانك اطاعات معدن و مجوزهای صادر شده را نيز در 
اختيار داشت. به گفته وي، سامانه حدنگاری در 4استان كشور به صورت 

آزمايشی اجرايی شده و از 3ماه آينده در كل كشور اجرايي مي شود.

فروشقايقهايسنتيايرانبهحاشيهخليجفارس
ايوب زارعی، رئيــس پايگاه ميراث دانش ســنتي لنج ســازي و 
دريانوردي خليج فارس اعام كرد: كشورهای حاشيه خليج فارس 
قايق های كوچك سنتی را با قيمت حدود 500 هزار تا يك ميليون 
تومان خريداري كرده و آنها را در موزه  مي گذارند؛ درحالي كه در 
ايران دانش لنج سازي با يك مصوبه نابود مي شود. او از در خطر بودن 
دانش لنج ســازي در ايران خبر داد و به مهر گفت: در حال حاضر 
يك لنج چوبی برای قطر در حال ســاخت است؛ چون ساخت لنج 
در ايران برای آنها ارزان تر تمام می شــود و بزرگ ترين لنج چوبی 
منطقه نيز كه بيش از 1500 تن ظرفيت داشت برای امارات ساخته 

و ارسال شد.

پارکملیبمودرشيرازآتشگرفت
مديرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ايمنی شــيراز گفت: 
آتش سوزی گسترده در ارتفاعات پارک ملی بمو 10 هكتار از مراتع اين 
منطقه را از بين برد. به گزارش ايرنا، محمدهادی قانع افزود: به دليل 
مجاورت خار و خاشاک و درختان خشكيده آتش به سرعت در حال 
گسترش و سرايت به اطراف بود كه آتش نشانان به دليل ارتفاع كوه و 
عدم دسترسی به شعله ها از طريق خودروهای عملياتی، با تجهيزات 
مخصوص به صورت پياده خود را به محل آتش ســوزی رساندند و با 
توجه به دشواري مهار حريق، آتش نشان ها با همكاری نيروهای ارتش 

مستقر در محل، بعد از3 ساعت، آتش را خاموش كردند. 

سيدمحمدفخار
خبر نگار

قاچاقچوبسال99زيرذرهبين

كشفيات:6500مترمكعب
خودرويتوقيفشده:3865دستگاه
دستگيريقاچاقچيان:4832نفر

تعرضقاچاقچيانبهمأمورجنگلباني:107مورد

گردشماليقاچاقچوبجنگلهايايران

قيمتبرمبنايدرختانتوسكاقيمتهرمترمكعب
)كمترينقيمت(

قيمتبرمبنايدرختانتوسكا
)بيشترينقيمت(

100ميلياردتومان65ميلياردتومان10ميليونتومان

معادلسازيكشفياتقاچاقچوبسال99باجنگلهايكشور

چوبكشفشدهاز
برمبنايجنگلهايغربكشوربرمبنايجنگلهايشمالكشورقاچاقچيان

معادل325هكتارمعادل65هكتار6500مترمكعب

 قاچاقزيرسايهطرحتنفسجنگل
از سال96 طرح تنفس جنگل هاي شمال كشور در 
حال اجراست و هيچ بهره برداري اجازه قطع درختان 
جنگلي را ندارد. در عين حال در سال هاي اخير قاچاق 
چوب رشد فزاينده  داشته است. رضا بياني، قائم مقام 
معاون جنگل  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
درخصوص وضعيت نگران كننــده قاچاق چوب در 
كشور به همشــهري مي گويد: طرح تنفس جنگل 
پيش نيازي داشت كه محقق نشد و همين خأل منجر 
به روند افزايش قاچاق چوب شد. بايد از همان ابتدا 
بحث زراعت چوب با قوت و منسجم پيگيري و اجرا 
مي شد تا مي توانست جايگزين چوبي شود كه پيش تر 
از جنگل استحصال مي شد. بايد مناطق بحراني نيز با 
دقت بلوک بندي مي شدند و نيروهاي حفاظت در حد 
امكان كيفي سازي مي شدند. البته طرح زراعت چوب 
در برنامه هاي سازمان جنگل ها بوده و هست، اما اين 
روند نتوانســت به رفع كامل نياز چوبي كمك كند. 
قيمت چوب هم رشد چندبرابري داشت و بايد واردات 

چوب انجام مي شد تا شاهد اين وضعيت نباشيم.
 

رشد70درصديدستگيريمتخلفان
سال گذشته، 6500مترمكعب قاچاق چوب كشف 
شده است، اما اين ميزان، معادل چند هكتار جنگل 
است؟ براساس بررسي همشهري و مطابق قانون ملي 
شدن جنگل ها، حجم درختان موجود در حوزه شمال 

از آستارا تا گليداغي استان گلســتان در هر هكتار 
حدود 100مترمكعب و در ساير مناطق ايران حدود 

20مترمكعب است.
بدين ترتيب ميزان كشــفيات چوب قاچاق در سال 
99، معادل 65هكتار از جنگل هاي شــمال كشــور 
يا 325هكتار از جنگل هاي غرب كشــور در منطقه 
زاگرس است. رشد 70درصدي دستگيري متخلفان 
در سال گذشــته و افزايش آمار قاچاق چوب نيز در 
شرايطي رخ داده است كه از سال 95، قانون تنفس 
جنگل  در سراسر كشور به اجرا گذاشته شد و از سال 
ســوم اجراي اين قانون هرگونه بهره برداري تجاري 
و صنعتي از چوب جنگل هاي سراسر كشور ممنوع 
شد. اخيرا هم مسئوالن ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور تأكيد كرده اند كه اين قانون تا زمان 

بهبود وضعيت جنگل ها ادامه خواهد يافت.
بدين ترتيب هرگونــه قطع درخــت جنگلي جرم 
است و نيروهاي جنگلباني خودروهاي حامل چوب 
جنگلي را توقيف مي كنند. ســال گذشــته 3هزار و 
865خودروي قاچاق بر توقيف شد كه نسبت به سال 
98به ميزان 65درصد رشد داشت. سال 99همچنين 
تعداد 4هزار و 832قاچاقچي چوب دستگير شدند 
كه نسبت به سال 98رشد 70درصدي داشت. سال 
گذشته همچنين تعداد 107مورد تعرض به نيروهاي 
جنگلباني در كشور ثبت شــد كه براين اساس آمار 

جنگلبانان مصدوم نيز افزايش يافت.

منبع: براساس داده های سازمان جنگل
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گزارش  اليحه تشكيل پليس كودكان و نوجوانان، 
باالخره روز پنجم ارديبهشت در هيأت خبري

دولت بعد از8 سال رفت و آمد ميان دولت 
و قوه قضاييه به تصويب رسيد تا روند رسيدگي به جرائم 
و نيازهاي اين گروه ســني در نيروي انتظامي از گروه 
بزرگساالن جدا و مســائل و پرونده آنها با سازوكاري 
متفاوت توسط پليس ويژه در كالنتري ها دنبال و بررسي 
شود. وقوع جرائم متعدد مرتبط با كودك آزاري، ضرورت 
حمايت اثربخش و كارآمد از كودكان و نوجوانان در نظام 
قضايــي و همچنين ضــرورت جدايي رســيدگي به 
پرونده هاي مرتبط با كودكان در حوزه انتظامي و قضايي، 
ازجمله مواردي است كه كارشناسان و طراحان تشكيل 
پليس ويژه كودكان و نوجوانان به عنوان يك ضرورت و 

مطالبه مهم در جامعه مطرح مي كنند.
فعاالن حقوق كودك مي گويند اگرچه طي سال هاي 
گذشته تشكل ها و ســازمان هاي مردم نهاد در مسير 
حمايت از كودكان و همچنين مسئله انگاري مشكالت 
آنها در جامعه كوشش فراواني كرده اند اما بديهي است 
كه حمايت اثربخش از كــودكان و نوجوانان در مقابل 
آسيب ها و مشــكالت متعددي كه پيش روي آنها در 
جامعه قرار دارد، جز با تصويب قوانين خاص و مشاركت 
همه دستگاه هاي اجرايي، قضايي و تعامل حداكثري 

نهادهاي دخيل، ممكن نيست. موضوع تشكيل پليس 
ويژه كودكان و نوجوانان به عنوان يك نهاد اختصاصي 
در نظام دادرسي كشور، براي نخستين بار در سال1383 
و در جريان اليحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان 
پيش بيني شد اما درنهايت به دليل تصويب نشدن اليحه 
در آن مقطع، تشكيل پليس كودكان و نوجوانان حتي 
با وجود اشاره ضمني به ضرورت تشكيل آن در قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به سرانجام نرسيد تا اينكه 
در سال1392، قانونگذار در ماده31 قانون آيين دادرسي 
كيفري، موضوع تشكيل پليس مخصوص كودكان و 

نوجوانان را به پليس تكليف كرد.
مظفر الوندي، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك 
وزارت دادگستري، در اين باره به همشهري گفت: اين 
اليحه با توجه به ضرورت اتخاذ سياســت هاي قضايي 
جداگانه يا اصطالحا افتراقي در قبال كودكان و نوجوانان 
نگاشته شــده چون اين گروه آسيب پذيري جسمي و 
روحي بااليي دارند و هميــن خصوصيات ويژه، نياز به 
ايجاد يك فرايند حمايتي اثربخش براي آنها در سيستم 
دادرسي كشور و مواجهه درست، اصولي و حمايت گرا از 

سوي مراجع قضايي و انتظامي را طلب مي كرد.
الوندي افزود: تصويب اين اليحه يك قدم رو به جلو است 
كه اگر درســت و دقيق در نيروي انتظامي اجرا شود، 

كمك بزرگي به كودكان و نوجوانان ايراني است؛ چه در 
گروه بزهكاران و چه كودكاني كه نياز به حمايت انتظامي 
و قضايي دارند. اين خأل جدي بود كه سال هاي طوالني 
در برخورد پليس با كودكان و نوجوانان، به ويژه بزهكاران 
در دادگاه ها و دادسراها مشاهده مي شد و بارها از سوي 
فعاالن حقوق كودك براي پيداكردن راه حلي قانوني به 

دادسراها مطرح شده بود.
او با بيان اينكه پليس كودكان بايد آگاه به مسائل اين 
گروه ســني، مجرب و دوره ديده باشــند، افزود: البته 
پيش از اين برخي از رؤساي كالنتري به شكل ابداعي و 
خودجوش مشاوره كودك در كالنتري ها را به كار گرفته 
بودند كه فراگير نبود اما با تصويب اين قانون، موضوع 

جدي تر و اساسي در همه كشور دنبال مي شود.

كاهش حضور فيزيكي كودكان در كالنتري ها 
و دادگاه ها

اليحه تشــكيل پليس كودكان و نوجوانــان، به گفته 
معاون حقوقي قوه قضاييه مشتمل بر ۵8ماده است و در 
معاونت حقوقي قوه قضاييه با حضور و مشاركت قضات، 
مستشاران، متخصصان و صاحب نظران مربوط تدوين 
شده است. حجت االســالم محمد مصدق تأكيد كرده 
نيروي انتظامي براساس ماده3 اين اليحه مكلف است 
ظرف 6ماه از تاريخ الزم االجراشــدن اين قانون، پليس 
ويژه اطفال و نوجوانان را در سراسر كشور تشكيل دهد و 
نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرايط اقدام 
كند. اين اليحه به موضوعاتي مثل نحوه تشكيل پليس 
ويژه و شرايط و ويژگي هاي آنها، پيش بيني سازوكارهاي 
حمايتي الزم مانند استخدام زنان پليس، جداسازي از 
بزرگساالن، تشريفات خاص اعزام نزد مرجع قضايي و منع 
اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش هاي غيرقضايي 
در مواجهه با جرائم كودكان و نوجوانان با تكيه بر اصول و 

مباني عدالت ترميمي پرداخته است.

برخورد نامناسب با كودكان در پليس آگاهي
معاون حقوقي قوه قضاييه، يكي از اهداف تدوين اين 
اليحه را فراهم ساختن زمينه مناســب براي كاهش 
حضور فيزيكي كودك و نوجوان در وضعيت مخاطره آميز 
انتظامي و قضايي دانست و گفت: طبق يكي از مواد اين 
قانون، پليس مكلف شده اســت اظهارات و اطالعات 
كودك و نوجوان را به جاي احضار فيزيكي با شيوه هايي 
مانند استفاده از اتاق هاي نظارت يا سامانه هاي ويدئو 

كنفرانس و ساير سامانه هاي ارتباط الكترونيكي يا ضبط 
فيلم با رعايت مقررات دادرسي الكترونيك اخذ كند.

مصدق با بيان اينكه كودكان به دليل آســيب پذيري، 
بي دفاع بودن شان و همينطور ويژگي هاي خاص ديگري 
كه دارند، نيازمند برخوردهاي ويژه حمايتي و قضايي 
هستند، گفت: درست به همين دليل در فرايند قضايي 
يك سياست افتراقي در قبال كودكان و نوجوانان پيش 
گرفته شده و نمود اين سياست در قانون مجازات اسالمي 
و قانون آيين دادرسي كيفري قابل مشاهده است. به اين 
معنا اگر كودكي مرتكب عمل مجرمانه اي شود يا بزهي 
نسبت به او انجام شود، موضوع بايد با قواعد و ويژگي هاي 
متفاوتي رسيدگي شود و مجازات ها نيز بايد متفاوت از 
بزرگساالن باشد. اين برخورد حمايتي، در قانون حمايت 
از كودكان و نوجوانان مصوب سال1399 نيز از سوي 

قانونگذار مورد تأكيد قرار گرفته است.
معاون حقوقي قوه قضاييه درباره نحوه مواجهه پليس 
با كودكان و نوجوانان گفت: از آنجا كه بخشي از فرايند 
قضايي توســط پليس به عنوان ضابــط قضايي انجام 
مي شــود، معموال افراد و نيروهاي پليس در مواجهه با 
كودكان نگاه درست و تخصصي ندارند. مثال مي بينيم كه 
كودك در فرايند قضايي به پليس آگاهي سپرده مي شود 
كه در آنجا رفتارهايي با او صورت مي گيرد كه با يك فرد 
باالي 18سال مي شود كه اصال برخوردهاي مناسبي 

نيست يا در فرايند رســيدگي به پرونده برخوردهايي 
از سوي پليس مي بينيم كه نشــان مي دهد تخصص 
و آموزش الزم را در مواجهه با  كــودكان ندارند، حال 
آنكه بايد نگاه سيستم نظامي و قضايي با كودكان كامال 
حمايتي باشد. او افزود: اين نكته مهم است كه پليس 
بداند كودك مجرم درنهايت بايــد به جامعه برگردد و 
زندگي كند. نبايد طوري با او برخورد شــود كه تمام 
زندگي او تحت تأثيــر قرار گيرد و نتوانــد در آينده به 
جامعه برگردد؛ مثال بخشــي از اين حمايت اين است 
كه با شناسايي كودكاني كه در وضعيت مخاطره آميز 
هســتند از وقوع جرم عليه كودكان يا توسط كودكان 
جلوگيري كنيم. رفتار پليس در پيشگيري، كشف جرم، 
دستگيري عوامل جرم و فرايند قضايي بايد متناسب با 
اين سياست باشد. يعني نيروهاي پليس به اين منظور 
آموزش ببينند و برخوردهاي آنها با كودكان آگاهانه، 
تخصصي و حمايت گرا باشد.  طبق آخرين آمار منتشر 
شده از سوي مجتمع قضايي شهيد فهميده كه مختص 
رسيدگي به پرونده كودكان و نوجوانان داراي جرم است، 
رانندگي بدون گواهينامه در صدر جرائم نوجوانان قرار 
دارد، بعد از آن ضرب و جرح، سرقت، ايراد صدمه بدني 
غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي و توهين به 
اشخاص به ترتيب از جرائمي هستند كه اين گروه سني 

مرتكب مي شوند.

پليس كودك بايد مستقل از نيروي انتظامي باشد
فعاالن حقوق كودكان نيز از اين اليحه حمايت مي كنند. آنها معتقدنــد راه اندازي پليس ويژه كودكان و 
نوجوانان بايد زودتر از اينها تصويب مي شد تا از آسيب هاي روحي و رواني كه اين دو گروه سني در مواجهه با 
مراجع نظامي و قضايي مي ديدند، كاسته مي شد. مونيكا نادي، عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان و وكيل 
پايه يك دادگستري، در اين باره مي گويد: در برخي از كشورهاي دنيا پليس اطفال متفاوت است و حتي خيلي 
از جاها پليس اطفال اساسا يك نيروي منفك و جدا از پليس است، حال آنكه در قانون ما، پليس اطفال جدا از 
ساختار نيروي انتظامي نيست و شايد بهتر اين بود كه براي اجراي مؤثرتر سياست افتراقي در قبال كودكان، 
اين پليس، مستقل از نيروي انتظامي پيش بيني مي شد. او افزود: با تمام اين اوصاف، با اينكه انتقاداتي به اين 
اليحه وارد است و من اميدوارم هنگام بررسي در مجلس مورد توجه نمايندگان قرار گيرد و اصالح شود، اما 
همين كه باعث مي شود يك نيروي متخصص و آموزش ديده براي مواجهه با كودكان در فرايند قضايي تربيت 
شود و كودكان با مخاطره كمتري فرايندهاي قضايي را طي كنند، قطعا در مسير استيفاي حقوق آنها مؤثر 
است. نادي با توضيح اينكه نحوه اجراي اين قانون بسيار مهم است، گفت: البته ما قوانين دقيق زيادي در 
كشور داريم اما اينكه قانون چقدر از قابليت اجرايي برخوردار است هم مهم است. اين مسئله درخصوص 
قانون تشكيل پليس كودكان و نوجوانان نيز اهميت دارد و بايد ببينيم پس از تصويب نهايي آن، فرايند اجرا به 
چه شكل خواهد بود و مفاد آن چگونه در نيروي انتظامي و كالنتري ها دنبال مي شود. اما اين قانون في النفسه 
در راستاي تكميل سياست افتراقي، حمايت هاي پيشگيرانه از كودكان و برخورد تخصصي با كودكان در 

فرايند قضايي و كاهش آسيب هاي احتمالي، مفيد به نظر مي رسد.

ث
مك

تغيير آرايش پليس براي حمايت از كودكان
همشهري جزئيات اليحه تشكيل پليس كودكان و نوجوانان را بررسي مي كند

خبر

بازگشت طرح تعالي جمعيت به 
مجلس، ماحصل يك كارزار جمعي

از همان روزي كه كبري خزعلي، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره طرح جديد مجلس 
يازدهم در مورد حذف غربالگري توييتي منتشر كرد، اعتراضات و 
مخالفت هاي گسترده اي در اين باره مطرح شد. گرچه بعدتر با اعالم 
جزئيات بيشتر از اين طرح، مشخص شد كه طرح تعالي خانواده 
و جمعيت نه تنها ماجراي غربالگري را نشانه گرفته كه به موضوع 
سقط جنين نيز ورود كرده است. اين طرح، خواستار نسخ قانوني 
بود كه سال84 با نظر فقها و رهبري به تصويب رسيده و تاكنون نيز 

در حال اجرا بوده است.
براساس گزارشي كه 21فروردين ماه، همشهري منتشر كرد، در 
طرح جديد و بنابر گفته هاي رئيس كميسيون مشترك طرح جواني 
جمعيت، طبق طرح جديد، براي سقط جنين شوراي جديدي در 
پزشكي قانوني، متشكل از 3پزشك و 3 فقيه تشكيل خواهد شد. 
در واقع به عقيده آنها بررسي موضوعاتي ازجمله تعيين حرج مادر 
در نگهداري فرزند معلول و همچنين بعد شرعي تشخيص موارد 

سقط به عهده فقهاي حاضر در اين شورا خواهد بود.
علي رغم مخالفت هاي گســترده، اين طرح در سكوت خبري و با 
تصويب مجلس شوراي اسالمي به شــوراي نگهبان ارسال شد و 
اين شورا از تاريخ 18 ارديبهشت بررسي آن را آغاز كرد. بنابر روال 
معمول انتظار براين بود كه تا 10روز پس از تاريخ يادشده، شوراي 
نگهبان در رابطه با آن، اعالم نظر كند؛ اما بررسي شوراي نگهبان 
اين بار طوالني تر از حد معمول شــد و در نهايت بعد از گذشــت 
حدود 20روز، عصر يكشنبه، ۵ارديبهشت، عباسعلي كدخدايي، 
سخنگوي اين شــورا در توييتي از اعاده اين طرح به مجلس خبر 
داد؛ »طرح »جواني جمعيت و حمايت از خانواده« پس از بررسي 
كارشناسي و رسيدگي در چندين جلسه عادي و فوق العاده شوراي 
نگهبان، با ايرادات و ابهامات متعــددي مواجه و جهت اصالح به 
مجلس اعاده شــد. با توجه به  اهميت جواني جمعيت، اشكاالت 

مطروحه به دقت مورد رسيدگي نمايندگان محترم قرار گيرد«.
البته بازگشت طرح تعالي جمعيت و خانواده از شوراي نگهبان به 
مجلس چندان دور از انتظار هم نبود. چراكه در 2هفته گذشــته، 
اعتراضات متعددي در مخالفت با اين طرح در شبكه هاي اجتماعي 
به راه افتاد و عالوه  برآن، نامه هاي متعددي نيز از ســوي برخي از 
انجمن هاي علمي و تخصصي و همچنين برخي از وزرا و مشاورين 

آنها به شوراي نگهبان ارسال شد.
نمونه اش نامه اي كه 18 فروردين ماه، انجمن و بورد ژنتيك پزشكي 
به شوراي نگهبان ارسال كرد و طي آن، با ارائه مستنداتي خواستار 
اصالح طرح جواني جمعيت شــد. پس آن ســعيد نمكي، وزير 
بهداشت دست به كار شــد و 23فروردين با ارسال نامه اي به دبير 
شوراي نگهبان اعالم كرد كه طرح جواني جمعيت مجلس، مغاير با 

سياست هاي كلي نظام و قانون اساسي است.
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 روزنامه همشــهري به تازگي با هدف 
بررســي موضوع رمزارزهــا، بحثي رمزارز

چندجانبه را با عنــوان »رمزارزها در 
ايران به كجا مي رسند؟« در كالب هاوس برگزار كرد. 
اين موضوع كه با اســتقبال تعــداد قابل توجهي از 
عالقه مندان و كارشناســان اين حوزه روبه رو شد تا 
بامداد يكشنبه و حدود 4ساعت ادامه يافت.  نزديك 
به 2300 نفــر از مخاطبان اين برنامه را در شــبكه 
اجتماعــي كالب هــاوس دنبال كردنــد. ازجمله 
كارشناســاني كه در اين گفت وگو حضور داشتند، 
مي توان به عباس آشتياني)رئيس كميسيون بالكچين 
و رمزارز سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور(، رضا 
قرباني)رئيس كميســيون فين تك سازمان صنفي 
رايانه اي تهــران(، نيما اميرشكاري)كارشــناس 
بانكداري الكترونيك(، عليرضا كالهي)عضو هيأت 
مديره اتاق بازرگاني ايران(، علي ميزاني، ســهيل 
نيكزاد، سعيد خوشــبخت و مهدي عبادي به عنوان 
كارشناسان و فعاالن اين حوزه اشاره كرد. همچنين 
بسياري ديگر ازجمله تريدرها، ماينرها و معامله گران 
در اين گفت وگو به بيان دغدغه هاي خود در اين حوزه 
پرداختند. دقايقي بعد از شروع برنامه هم محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به 
اين جمع اضافه شد تا بحث به گونه اي ادامه يابد كه 
منتقدان به عملكرد دولت در حوزه رمزارزها، به طور 
مستقيم مشكالت و موانع موجود را با وزيري كه به 
نوعي متولي اقتصاد ديجيتال كشور است، در ميان 
بگذارند. تالش همكاران تحريريه همشــهري براي 
دعوت از مسئوالن و كارشناسان بانك مركزي براي 
حضور در ايــن گفت وگو ناكام ماند. اما همشــهري 
آمادگي دارد اين موضوع را از نگاه بانك مركزي هم 

بررسي كند. 

آذري جهرمي: رمزارزها سرانجام در ايران هم فراگير 
مي شوند

محمدجــواد آذري جهرمــي، وزير 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات در اين 
گفت وگــوي چندجانبــه گفــت: 
تكنولــوژي بالكچيــن، بانك هــاي 
مركزي را از بين نمي برد، بلكه جايگزين تراست مي شود. 
به عبارت ديگر، بالكچيــن مرجع تراســت را جابه جا 
مي كند و در اين ميان بانك مركزي جايگاه خود را حفظ 
خواهد كرد. آذري جهرمي به اغراق هاي صورت گرفته در 
مورد تأثير رمزارزها بر تحريم اشــاره كــرد و ادامه داد: 
گاهي در مورد اين فرايند بزرگ نمايي مي شود، به طوري 
كه بارها شنيده ايم كه با اســتفاده از رمزارزها مي توان 
تحريم ها را دور زد. درحالي كه كشور ما در ليست سياه 
تحريم ها قرار دارد. البته شايد بتوان برخي معامالت خرد 
را از اين طريق انجام داد، اما نمي توان در حوزه هاي كالن 

و خريد و فروش هاي گسترده از رمزارزها براي دور زدن 
تحريم ها بهره برد. با اين حال، وزيــر ارتباطات در اين 
گفت وگو معتقد بود كه رمزارزها با كمي تأخير)lag( در 
كشور ما فراگير مي شود و ما بايد در اين زمينه خالق و 
ريســك پذير عمل كنيــم. آذري جهرمي با اشــاره به 
سياســتگذاري هاي فعلي در زمينه ارزهاي ديجيتال و 
تأكيد بر اينكه سياستگذاري هاي محافظه كارانه به معناي 
ناآگاهي سياستگذاران از حوزه رمزارزها نيست، گفت: 
اگرچه سياستگذاران پولي كشور محافظه كارانه و دست 
به عصا در اين زمينــه حركت مي كنند، امــا بايد اين 
محافظه كاري را به رسميت شناخت و براي آن راه حل 
ارائه داد. با اين حال، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
زيرزميني شدن اين صنعت را انكار نكرد و بر اين باور بود 
كه بســياري از مردم در خانه ها، كارخانه هــا و مزارع 

كشاورزي مشغول به استخراج رمزارز هستند.
آذري جهرمي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اين 
اتفاق)فراگيري رمزارزها( خواهد افتاد. بنابراين مردم نه 
بايد به آن به عنوان مدينه فاضلــه نگاه كنند و نه از وارد 

شدن به اين حوزه بهراسند.

ضرورت آموزش
عباس آشــتياني، رئيس كميسيون 
رمزارز سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشــور هم در اين بحــث داغ گفت: 

حاكميت بايد موضوع آموزش به مردم را توسعه بدهد، 
چراكه ما شــاهد رشــد قارچ گونه سوءاســتفاده گرها 

هستيم.
آشتياني با اشاره به اينكه آمريكا سال هاست با چاپ پول 
بدون پشتوانه در حال تحميل تورم خود به همه دنياست، 
ادامه داد: رمزارزها، براي ثروت آفريني و ارزش آفريني 
بسيار مفيد هستند و ما نبايد با محروم شدن از مزاياي 

آن، اقدام به خودتحريمي كنيم.

كارگروه هاي بررسي رمزارزها
نيما اميرشكاري، كارشناس بانكداري 
الكترونيك هم در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا برخــورد حاكميت درخصوص 
رمزارزها مطابق بــا روندهاي جهاني 
است، گفت: اين موضوع در بانك مركزي مطرح شده و 
در حال بررسي است. بانك مركزي كارگروه هاي بسياري 
در اين حوزه دارد و آنها درحــال فعاليت در اين زمينه 

هستند.
اميرشــكاري با اشــاره به اينكه حاكميت به دنبال آن 
اســت كه مزاياي اين حوزه را جذب و مضرات ارزهاي 
ديجيتال را دفع كند، ادامــه داد: مردم انتظار دارند كه 
بانك مركزي از معامالت پولي آنها مراقبت كند، اما بانك 
مركزي اكنون ابزاري براي مراقبت از پول هاي مردم در 

اين حوزه ندارد.

سياستگذاري و ساماندهي
همچنين علي رضــا كالهي صمدي، 
به عنوان فعال اقتصادي و عضو هيأت 
رئيسه اتاق بازرگاني ايران بر اين باور 
بود، از آنجا كه ما برق مازاد داريم، اين 
انــرژي مي تواند بــه ماينينگ اختصاص يابــد، اما با 
تعرفه هاي باال، اين حوزه به ســمت زيرزميني شدن 

سوق يافته است.
كالهي با اشاره به اينكه اين حوزه، سازماندهي مناسبي 
نشده است، ادامه داد: بايد استخراج ارزهاي ديجيتال 
به جاي درست و زمان درســت هدايت شود. بنابراين 
موضوع پيك مصرف برق و اســتفاده از برق شهري از 
موضوعات بااهميت به شــمار مي رود كــه بايد به آن 

توجه شود.
كالهي با تأكيد بر اينكه برخورداري از يك سياســت 
منطقي در اين عرصه ضرورت دارد، معتقد اســت كه 
علت فرار ســرمايه، ارزهاي ديجيتال نيســتند و اگر 
سياست درســتي در پيش مي گرفتيم، اكنون حجم 

ماينينگ بسيار بااليي داشتيم.

دنيا چه مي كند؟
علــي ميزاني اســكويي، مديرعامل 
شركت فيكاس سوئيس هم در كالب 
همشهري گفت: كشورهاي مختلف 

با حوزه رمزارزها برخوردهاي متفاوتي دارند.
ميزاني اسكويي با اشاره به مشاهدات خود از تجربيات 
كشورهاي ديگر ادامه داد: دنيا به اين نتيجه رسيده  
كه رمزارزها، آينده اقتصاد جهان هستند. به گفته او، 
قوانين دقيقي در اين زمينه در سوئيس وجود دارد 

كه البته قوانين جديدي هم نيست.
اين فعال حوزه رمزارز معتقد است كه دولت سوئيس 
با اين قضيه به طور عقالني و با ديد باز عمل مي كند 
و فضاي مناسبي براي كارآفرين ها ايجاد كرده است.

ميزاني با اشــاره به اينكه دولت سوئيس در مقايسه 
با بسياري از دولت ها محافظه كارتر است، ادامه داد: 
شايد بگوييد سوئيس، كشور متفاوتي است، اما اگر 
تهديدي براي مردم در اين كشور وجود داشت، حتما 
دولت ســوئيس چنين فضايي براي ايــن كار ايجاد 
نمي كرد. اگر صحبــت از حمايت از مردم، خروج ارز 
و محافظه كاري باشــد، دولت ســوئيس بايد خيلي 

محتاط تر از ساير كشورها عمل كند.
به گفته او، ايــن بــازار مي تواند فرصــت مغتنمي 
براي كشــور فراهم كند و بي توجهي، تحت  عنوان 
محافظه كاري، مي تواند خسارات بسياري براي كشور 

به همراه داشته باشد.
ميزاني با تأكيد بر اينكه رمزارزها براي كشور ارزآوري 
دارد، معتقد اســت كه ما بايد كار را بــراي جوانان 
كشور تسهيل كنيم، نه اينكه خود را كنار بكشيم يا 

مسئوليت را متوجه ديگران كنيم.

جاماندن بانك مركزي
رضا قربانــي، رئيس كميســيون 
فين تــك ســازمان نظــام صنفي 
رايانه اي اســتان تهران هم گفت: 
رمزارز ابزار پولدار شدن يا دور زدن 

تحريم ها و خروج ارز از كشور نيست.
قرباني با تأكيــد بر اينكه ســاختار بانكي كشــور 
مشــكل دارد، ادامه داد: ما يــك رگوالتوري)بانك 
مركزي( داريم كه از مردم جا مانده و حاضر نيست از 

عملكردش دفاع كند.
قرباني با اشاره به اينكه دولت بايد قبول كند بازاري 
تشكيل شــده كه با روش هاي قديمي نمي توان بر 
آن نظارت كرد، گفــت: اين موضــوع 3راس دارد؛ 
مردم، كســب وكارها و رگوالتورها كــه دراين ميان 

بانك مركزي نمي خواهد به اين حوزه ورود كند.

حوزه اي براي سرمايه گذاري هاي خرد
سهيل نيكزاد هم كه عالقه مند است 
به عنوان بيت كوينر معرفي شود، در 
كالب همشهري حاضر شد و گفت: 
بازار ارزهاي ديجيتال مي تواند جايي 
براي ســرمايه گذاري هاي خرد مردم باشد. موضوع 
بازار رمزارزها خيلي فراگيرتر از موضوعات اقتصادي 
است كه نهادهاي دولتي مي خواهند براي ما تعيين 
 كنند. در اين خصوص بهتر است پروژه بيت كوين را 
با پروژه ريال مقايســه كنيد تا موضوع بيشتر روشن 

شود.

نبود شفافيت
با اين حال، اين مباحثه و گفت وگو 
با نقطه نظرات ديگــري هم همراه 
بــود. به عنــوان مثــال، ســعيد 
خوشــبخت، از كارشناسان حوزه 
رمزارز با اشاره به اينكه اين بازار دست كساني است 
كه اجازه شــفافيت در آن را نمي دهند، گفت: مردم 
پــس از تجربه بازارهــاي مختلف مثل مؤسســات 
اعتباري، بورس و... حاال به بــازار ارزهاي ديجيتال 

رسيده اند.
او با تأكيد بر اينكه، رفتاري كه اكنون از بســياري از 
مردم شاهد هســتيم، همان »سندروم پوست موز« 
است، ادامه داد: اين اصطالح ارجاع به لطيفه اي دارد 
كه يك نفر پوست موزي را روي زمين ديد و گفت،  اي 

واي، دوباره بايد زمين بخورم.
خوشبخت با اين حال تأكيد كرد كه اگر مردم قصد 
ورود به سرمايه گذاري در اين حوزه را دارند، حتما با 

آگاهي و دانش كافي اقدام كنند.

وزير ارتباطات به همراه كارشناسان حوزه رمزارز در كالب هاوس همشهري درباره مسائل و مشكالت حوزه 
ارزهاي ديجيتال كشور بحث و تبادل نظر كردند 

رمزارزهادرايرانبهكجاميرسند؟
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موارد ابتال به كرونا به شــدت در حال افزايش است 
و حاال جمعيت بيشــتري براي گرفتن تســت هاي 
پي سي آر به مراكز آزمايشگاهي مراجعه مي كنند. در 
اين شرايط بسياري از آزمايشگاه ها هم آستين ها را باال 
زده اند و به صورت سيار تست هاي كرونا مي گيرند؛ يا به 
خانه ها و محل كار مي آيند، يا در خيابان و مكان هاي 
عمومي اقدام به گرفتن تست كرونا مي كنند. اواخر 
فروردين هم دانشــگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
اعالم كرد كه براي سرعت دادن به ماجراي غربالگري، 
تســت كرونا در خودروی مراجعه كننــدگان انجام 
مي شود. تست هاي پي سي آر را به عنوان مطمئن ترين 
روش براي تشخيص ابتال به كرونا مي دانند و استناد 
بيمارستان ها، افراد و حتي مراكز اداري براي ابتال به 
كرونا، همين برگه آزمايش است. همه اينها در شرايطي 
است كه در هفته ها و ماه هاي گذشته با افزايش قابل 
توجه مبتاليان، ميزان مراجعه افراد با نشانه هاي كرونا 
براي گرفتن تست و منفي شدن آزمايش  كرونايشان، 
باال رفته است. همه مي خواهند تست بدهند و نتيجه 
منفي و مثبت آزمايش ها دردسرساز شده است. برخي 
با داشــتن عالئم بيماري، با تست هاي منفي مواجه 
مي شوند و گروهي با نداشتن عالئم، تست شان مثبت 
مي شود. آنها ميان ماندن در خانه و ادامه فعاليت هاي 

روزانه شان، مانده اند.

تست هاي سريع كرونا دقيق نيست
ماجراي تست هاي منفي و مثبت كاذب را محمد جواد 
غروي، دبير انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي در 
گفت وگو با همشهري توضيح مي دهد. به گفته او، چند 

نوع آزمايش براي تشخيص كرونا وجود دارد كه هر كدام 
در جايگاه خود قابل تفسيرند. آزمايش های مولكولي به 
 real time pcr 2روش انجام مي شوند؛ يكي روش هاي
كه روش حساس و دقيقي است و براساس تكثير ژنوم 
ويروس انجام مي شود و مورد تأييد جامعه جهاني هم 
است. آزمايشگاه هاي معتبر كشور كه تحت پايش هاي 
انستيتو پاســتور قرار گرفته اند، اينگونه آزمايش ها را 
به طور كامل و دقيق انجام مي دهنــد. در اين روش از 
حلق و بيني فرد و گاهي تنها از يكي از آنها نمونه گرفته 
مي شود كه شايد نتيجه آن كمي متفاوت باشد كه البته 
قابل اغماض است. غروي تأكيد مي كند كه كيت هاي 
آزمايشگاهي كه هم اكنون در آزمايشگاه ها مورد استفاده 
قرار مي گيرد، به دليل نظارت وزارت بهداشت، كيفيت 
بااليي دارند و معتبرند. با اين حال، او انجام تست هاي 
ســريع كرونا را فاقد اعتبار كافي مي داند؛ »اقدامي كه 
اين روزها رايج شــده اما آزمايشــگاه هاي معتبر آن را 
تأييد نمي كنند ولی به دليل سرعت عمل، به وفور انجام 
مي شود، آزمايش هايی اســت كه در مراكز بهداشتي، 
فرودگاه ها يا ورزشــگاه ها انجــام مي دهند و به عنوان 
تست هاي مولكولي و سريع كرونا شناخته مي شوند. اينها 
تست هاي پي سي  آر واقعي نيستند چون در آزمايش هاي 
پي سي آر روش سريع انجام تست، امكان پذير نيست. در 
اين آزمايش ها، آنتي ژن ويروس را در برخورد با نوارهاي 
مخصوص قــرار مي دهند و به اين ترتيــب ويروس را 
شناسايي مي كنند.   هم اكنون تســت هاي rapid يا 
ســريع، در منزل، خودرو، مراكز بهداشتي، دانشگاه ها 
يا مطب ها گرفته می شود، به همين دليل انجام آنها و 
همچنين متقاضيان آن هم زياد شده اند كه البته ممكن 

است نتايجش هم گاهي با خطا مواجه شود.« او مي گويد: 
»هم اكنون متقاضيان انجام اينگونه آزمايش ها با داشتن 
عالئم ســرماخوردگي يا گاهي بــدون هيچ عالئمي، 
زياد است چون افراد فكر مي كنند شايد بتوانند با اين 
تست ها، هراس و نگراني از ابتاليشان را كم كنند«. دبير 
انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي تأكيد مي كند 
كه اين آزمايش ها، نوعي غربالگري است، با اينكه مورد 
تأييد نيستند اما به عنوان غربالگري اوليه مي توان آن را 
پذيرفت. البته براي اطمينان بيشتر و تأييد نهايي بايد 
آزمايش های دقيق تر و طوالني تري در آزمايشگاه هاي 
معتبر هم انجام شــود؛ »اينگونه آزمايش های سريع 
كرونا هم مانند تست هاي ســريع بارداري يا قند است 
كه داروخانه ها نوار تســت آنها را مي فروشند كه فقط 
براي تشخيص فوري و اوليه مناسب هستند ولي دقت 
الزم را ندارند. اما چون پاســخ اين آزمايش ها سريع به 
شخص مراجعه كننده داده مي شود، اغلب مراجعان از 

آن استقبال مي كنند.«

دردسرهاي نتايج كاذب
غروي مي گويــد كه انجام آزمايش هاي ســريع كرونا 
ممكن اســت به طور كاذب مثبت يا منفي باشد چون 
گاهي نمونه گيري هاي غيرآزمايشگاهي دقيق و توسط 
كارشناســان مطلع انجام نمي شود. به گفته او، مهارت 
كسي كه نمونه گيري مي كند، در نتيجه تست پي سي آر، 
بسيار مهم اســت. ميزان عميق بودن نمونه گيري هم 
اهميت زيادي دارد. نمونه گيري هاي دقيق ممكن است 
منجر به حالت تهوع در شخص شــود. براساس اعالم 
اين متخصص، خطا در انجام آزمايش پي سي آر سريع 

و در محل هاي نامعتبر، در نتيجه تســت هم مشخص 
مي شود. همه اينها در شرايطي است كه حتي با اطمينان 
از نمونه گيري درســت، باز هم انجام تست هاي سريع 
كرونا، قابل اعتماد نيســت و دقت آزمايشگاهي ندارد. 
بنابراين نتيجه تســت، كاذب مي شــود؛ »منفي هاي 
كاذب ممكن است در ســطح جامعه مشكالت زيادي 
به وجود آورد، چون ناقالن خاموش هستند و در جامعه 
تردد مي كنند.« با اين همه غروي تأكيد مي كند كه در 
اين شرايط سخت شيوع ويروس، افراد با داشتن عالئم 
ســرماخوردگي يا آلرژي، باز هم با انجام اين تست ها 
مي توانند تا حدودي غربالگري شــوند، بنابراين انجام 
اينگونه تست هاي سريع در شرايط پرخطر شيوع ويروس 
كرونا كار اشتباهي نيست؛ چرا كه در اين وضعيت بايد 
بيماريابي به حداكثر برسد اما بهتر است اين آزمايش ها 
در آزمايشگاه هاي معتبر و تحت نظارت وزارت بهداشت 
انجام شود؛ چرا كه اغلب مكان هايي كه اين تست ها را 
انجام مي دهند، مجوز الزم را ندارند و بيشتر براي كاسبي 
اين كار را انجام مي دهند، درحالي كه نتيجه اين تست ها 

مي تواند مردم را گمراه كند.

احتمال منفي شدن تســت با مراجعه زودهنگام 
بيماران

كيان امينيان، ميكروبيولوژيست آزمايشگاه  هم درباره 
نتايج تست هاي كرونا با نتيجه هاي كاذب به همشهري 
توضيح هايی مي دهد. به گفته او، با توجه به اينكه بيماري 
كرونا، پاندمي اســت، مي توان احتمــال داد هر كس 
نشــانه اي از بيماري دارد، ممكن است به كرونا مبتال 
شده باشد. دقيق ترين نوع آزمايش هم براي تشخيص 

بيماري كرونا پي سي آر است اما تست هاي آنتي بادي 
igg و igm هم هســتند كه انجام آنها در مرحله اول 
بيماري يا قبل از ابتالي شخص به بيماري هيچ كارايي 
ندارنــد و فقط يك ماه بعد از بيماري براي تشــخيص 
ناقل يا ايمن بودن فرد انجام مي شوند. به گفته امينيان 
يكي از داليل اشتباه در تشخيص نتايج آزمايش های 
پي سي آر مراجعه زودهنگام افراد براي انجام آزمايش 
است؛ »وقتي شــخص در فاز اول بيماري باشد، يعني 
ويروس وارد سطح ريه شده و ممكن است با برداشتن آن 
توسط سواپ بيني يا حلق، قابل تشخيص نباشد؛ يعني 
هنوز به اندازه اي نرسيده اســت كه وارد غشاي مخاط 
سطح بيني يا حلق شود. همين مسئله سبب مي شود 
تا نتيجه آزمايش دقيق نشود.« به گفته اين كارشناس 
آزمايشگاه، در دوران كرونا هر عالمت سرماخوردگي يا 
آلرژي هاي سخت تنفسي نشانه ابتال به كرونا نيست. 
چون در بسياري موارد نتايج تست كروناي اين افراد با 
داشتن چنين عالئمي منفي است. مي توان گفت نتايج 
تست هاي پي سي آر معموال تا 90درصد درست است، اما 
نوع كيت هاي تشخيصي و پرايمرها براي آزمايش كرونا 
هم در اين ميان مهم اند. مثال نتايج آزمايش ها با كيت ها و 
پرايمرهاي بعضي شركت هاي چيني با خطاي بيشتري 
همراه است. به گفته امينيان، حتي اگر در مجاورت با 
شخص مبتال به كرونا هم باشيم نبايد بالفاصله تست 
كرونا داد. بهتر است با فرض مبتال شدن به بيماري، به 
جاي پرداخت هزينه تســت پي سي آر ابتدا به تقويت 
سيســتم ايمني خود با اســتفاده از ويتامين و تغذيه 
درست پرداخت. بهترين زمان مراجعه براي تست هاي 

تشخيصي كرونا پس از بروز عالئم است.

آغاز فاز سوم تست انساني واكسن 
مشترك ايران - كوبا

روز گذشته اجراي فاز ســوم كارآزمايي باليني واكسن 
كرونای انستيتو پاســتور ايران و انستيتو فينالي كوبا 
)سوبرانا( كليد خورد. نخستين تزريق واكسن كوبايي- 
ايراني براي محمد مهدي گويــا، رئيس مركز مديريت 
بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت و دومين تزريق 
هم براي عليرضا بيگلري، رئيس انستيتو پاستور ايران 
انجام شد. به گزارش فارس، قرار است فاز سوم كارآزمايي 
باليني واكسن كروناي انستيتو پاستور ايران و انستيتو 
فينالي كوبا، در 7استان كشور و 8دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران، بابل، اصفهان، يزد، كرمان، هرمزگان، همدان 
و زنجان مورد مطالعه قرار  گيرد و در مجموع در تمام اين 
7 استان، 24هزار داوطلب وارد مطالعه مي شوند كه از هر 
دانشگاه علوم پزشكي، بيش از 3هزار نفر پذيرش خواهند 
شد. همچنين در كوبا قرار است 44هزار نفر در فاز سوم 

كارآزمايي باليني اين واكسن شركت كنند.  

فردا از سامانه واكسيناسيون 
رونمايي مي شود

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا از رونمايي از سامانه 
واكسيناســيون كرونا در روز چهارشنبه خبر داد و گفت:» 
 اين ســامانه همان ســامانه وزارت بهداشــت به نشاني
 salamat.gov.ir اســت كه از هفته آينــده آغاز به كار 
مي كند و افــراد مي توانند اطالعات خــود را ثبت كنند.« 
به گزارش ايسنا، عليرضا رئيســي در توضيح بيشتر گفت: 
»سامانه واكسيناسيون كرونا پس از ثبت نام اولويت بندي 
افراد را مشــخص مي كند و پس از آن، اطالعات درج شده 
راستي آزمايي شده و براساس اولويت بندي صورت گرفته 
نوبت واكسيناسيون به افراد به صورت پيامكي اطالع داده 
مي شــود.« به گفته او، يكي ديگر از اهــداف راه اندازي اين 
سامانه، رصد و پايش عوارض واكسيناسيون است. رئيسي 
درباره واكسيناسيون سالمندان باالي 80سال گفت:» فاز اول 
واكسيناسيون كرونا در ايران روز دوشنبه تمام شده و از امروز 
)سه شنبه( فاز دوم واكسيناسيون با تزريق به سالمندان باالي 
80سال شروع مي شود.« به گزارش ايسنا، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا درباره ثبت نام براي واكسيناسيون كرونا در 
فاز دوم توضيح داد:» براي ثبت نام به هيچ وجه نياز به مراجعه 
حضوري افراد به مراكز بهداشتي و درماني نيست چرا كه در 
اغلب شهرها و روستاهاي كشور، مردم پرونده الكترونيك 
سالمت دارند. همچنين زماني كه نوبت واكسيناسيون افراد 

برسد، از طريق پيامك به آنها اطالع داده مي شود.« 

میز خبر

دبير انجمــن متخصصــان علــوم آزمايشــگاهي مي گويد 
آزمايش هــاي مولكولــي و ســريع كرونا، تســت پي ســي آر 
واقعــي و دقيقــي نيســتند و احتمــال خطــا دارنــد 

همشــهري داليــل منفي شــدن تســت هاي كرونــا بــا 
وجود عالئــم ابتــالي افراد بــه بيمــاري را بررســي مي كند

 افزايش خطا 
يكتا فراهانيدر آزمايش هاي سريع كرونا

خبرنگار
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آلكنو، سرمربي تيم ملي واليبال ايران، فدراسيون را 
قانع كرده است تا در ليگ ملت ها  منتظر نتيجه نباشد. اين 

ليگ تنها بازي تداركاتي تيم ملي براي المپيك است 

استقالل اگرمي خواهد خيالش از 
صعودراحت شود، امشب بايد االهلي 

عربستان را شكست دهد

رافائل نادال، در فينالي جذاب و سخت، 
استفانوس سيتسي پاس را شكست 

داد و براي دوازدهمين بار قهرمان 
رقابت هاي تنيس بارسلونا شد

ليگملتها؛تنهاميدان
تداركاتيواليبالايران
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سختترازهميشهشبصعود

00:45 استقاللاالهلی عربستان 
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  اميد استقاللي ها نااميد شد!
روز گذشته روزنامه معتبر الرايه قطر در خبري اختصاصي 
از منابع نزديكش به االهلي خبر داد كه مديران اين باشگاه 
پس از ارائه پيشنهاد تمديد به قرارداد اميد ابراهيمي، او را 
براي ادامه فعاليت در فوتبال قطر متقاعد كرده اند. الرايه 
نوشت: »باشگاه االهلي به رياست عبداهلل مال و محمد 
عبداهلل المصطفوي)معاون( تصميم گرفت تا قرارداد 
اميد ابراهيمي را براي يك فصل ديگر تمديد كند.« اين 
خبر مي تواند به معناي پايان اميد هواداران استقالل براي 
بازگشت ابراهيمي به اين تيم تلقي شود، بازيكني كه در 
معدود مصاحبه هايش به اين موضوع اشاره كرده بود كه 

دوست دارد دوباره پيراهن استقالل را بر تن كند.

فوتبال ايران

 اينطوري ها هم نيست برادر!
 دشوارنمايي گروه تراكتور از طرف رسول خطيبي تا آخرين لحظه

از روز آغاز مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا رسول 
خطيبي به طور مكرر در مورد دشواري گروه تيمش 
حرف زده و حتي مدعي شــد سرخپوشان تبريزي 
در سخت ترين گروه مســابقات قرار گرفته اند. گويا 
قرار اســت اين تالش ها تا روز آخر هم ادامه داشــته 
باشد؛ به طوري كه خطيبي در نشست خبري پيش از 
بازي برگشت تيمش برابر پاختاكور گفته: »از گروه ما 
3تيم بايد صعود مي كرد. وقتي بازي بعضي از گروه ها 
را مي ديدم، به اين نتيجه رســيدم كه اگر آنها با تيم 
اميدشــان هم به ميدان مي رفتند از آن گروه صعود 
مي  كردند. در گروه ما تيم ها همگي خوب هستند زيرا 
امتيازها تقسيم شده و تا كنون هيچ تيمي صددرصد 
صعود نكرده اســت.« احتماال طعنه خطيبي به گروه 
پرسپوليس است، اما اين مسئله اهميت چنداني 

ندارد. حتي از اين هم بگذريم كه به هر حال نوع قرار گرفتن تيم ها در 
گلدان ها به خاطر شرايط قبلي آنهاست و طبيعتا قهرمان ليگ برتر قرعه 

راحت تري خواهد داشت.
نكته اساسي اينجاست كه واقعا نمي شود گروه تراكتور را دشوار دانست. 
امسال گروه فوالد و استقالل سخت تر از بقيه بود؛ فوالد با النصر ميزبان 
و الســد نامدار و وحدت اردن مصاف مي داد و اســتقالل هم به پست 
االهلي ميزبان و الدوحيل قدرتمند و الشرطه سمج رفت. گروه تراكتور 
اما شرايط ديگري دارد. آنجا غيراز پاختاكور كه تيم نسبتا باكيفيتي 
است، الشــارجه امارات و نيروي هوايي عراق را داريم و روشن نيست 
چطور آقاي خطيبي خواهان صعود 3تيم از چنين گروهي است؟ واقعا 
شارجه و نيروي هوايي اينقدر تيم هاي ترســناكي هستند؟ كال اين 
مسئله دشوار نشان دادن كار به عادت مربيان ايراني تبديل شده است. 
ما امسال 4نماينده داشتيم كه الحمدهلل هر چهار تاي آنها در »گروه 

مرگ« قرار گرفتند!

نكته بازي

آماربازي

االنناراحتيدگلميزند؟

اينيكيراهمترككن

مگسيراكهتوپروازدهيشاهيناست

جماعتي هستيم كه در خوشحال ترين 
لحظات عمرمان هم بايد چيزي براي 
دعوا پيدا كنيم. شيخ دياباته تا قبل 
از مصدوميتش براي استقالل 3گل 
در آسيا به ثمر رساند و به نوعي از آن 
رخوت چند ماه گذشــته فاصله گرفت. 
بعد بالفاصله داستان ماده و تبصره هاي قرارداد او شروع شد 
و اينكه االن بابت هر گل بايد چند هــزار دالر به اين بازيكن 
پرداخت شود. آنقدر داستان ادامه يافت كه باشگاه استقالل 
گفت:»نخير؛ از اين خبرها نيست.« از آن طرف هم رسانه ها 
سند و مدرك رو كردند كه »بله؛ اينطوري است.« اصال كاري 
به درست و غلط بودن ادعاها يا حرفه اي بودن و نبودن قرارداد 
دياباته نداريم. االن سؤال مان اين است كه شما ناراحتيد طرف 
دارد گل مي زند؟ خوب بود گل نمي زد تا بند پاداشــش فعال 

نشود؟

فرهاد مجيــدي در يكي از مهم ترين 
مسابقات فصل استقالل يعني بازي 
برگشــت با الدوحيل ناچار شد از 
روي سكوها تيمش را هدايت كند، 
چرا كه در 2 بازي قبلي 2كارت زرد 
گرفته بود و نمي توانست روي نيمكت 
بنشيند. تغيير رفتارهاي مجيدي در اين مدت خيلي تحسين 
شده؛ خوب است كه او هرازگاهي در نشست هاي خبري حاضر 
مي شود يا برخالف چند ماه پيش، حاال حتي روي سكوهاي 
ورزشگاه هم ماســك مي زند. با اين حال عادت اعتراض به 
داور و دريافت اخطارهاي مفت هم بايد از سرش بيفتد. اين 
شلوغ كاري ها مال مربياني است كه چيزي در چنته ندارند. 
به عالوه در ژانري مثل ليگ قهرمانان آسيا چنين رفتارهايي 
با تاوان سنگين همراه خواهد شــد. از كجا معلوم كه حضور 

مجيدي لب خط نمي توانست به استقالل كمك كند؟

بهترين و موفق تريــن آدم ها آنهايي 
هستند كه هميشه حريف را جدي 
بگيرند. دم پرسپوليس هم گرم كه 
مقابل گوا و بقيه رقبايش ســفت و 
محكم بازي كرد. حتي در نشست هاي 
خبري هم احترام گذاشــتن به حريف 
واجب اســت، اما انصافا اينكه حميد مطهري نيم ســاعت در 
ستايش انســجام تيمي رقيب هندي حرف بزند هم خودش 
»فيلم هندي« حساب مي شود. برادرجان! همه ما مي فهميم هر 
كه را شما ببريد، جزو بزرگ ترين قدرت هاي فوتبال جهان است. 
اصال به قول شاعر »مگسي را كه تو پرواز دهي شاهين است«. 
اما انصافا وقتي دروازه بان دوم گوا را با آن حال غريبش مي بيني، 
چطور رويت مي شود از انسجام تيمي حرف بزني؟ طرف توپ را 
از توي دستش بيرون انداخت بعد زير پاي آل كثير را درو كرد؛ 

اين االن انسجامش كجا بود مطهري جان؟

متريكا

پنجمين بازي فصل اســتقالل در ليگ قهرمانان آســيا باز هم در 
ساعت 45دقيقه بامداد انجام مي شــود. آبي پوشان امشب مقابل 
همان تيمي قرار مي گيرند كه در نخستين بازي با نتيجه سنگين  
2-5مغلوب استقالل شد اما در ادامه نتايج به شكلي پيش رفت كه 
همان تيم حاال نزديك ترين رقيب آبي پوشــان در رتبه دوم گروه 
است. االهلي عربستان كه در شــرايطي نامتعادل و بعد از 6باخت 
متوالي در ليگ كشــورش به ليگ قهرمانان آمده بود در نخستين 
بازي بدجوري مقابل استقالل تحقير شد. اما در بازي بعدي توانست 
يك مســاوي از الدوحيل بگيرد و بعد هم در 2بازي رفت وبرگشت 
6 امتياز از الشــرطه عراق گرفت. در واقع طي 2بازي اخير االهلي 
6 امتياز گرفته و استقالل فقط يك امتياز تا اين دو تيم با 7 امتياز 
در رتبه دوم و سوم جدول همســايه شوند. الدوحيل هم با 8امتياز 
صدرنشين گروه است و امشــب در رويارويي با الشرطه قعرنشين 
اميدوار به حفظ اين صدرنشيني است. در گروهC پيش بيني ها اين 

است كه الشرطه بعد از 4باخت متوالي، 2بازي باقيمانده اش را هم 
به الدوحيل و استقالل خواهد باخت. بنابراين از االن بايد الدوحيل 
را 11 امتيازي و اســتقالل را 10 امتيازي به حساب آورد. مي ماند 
2بازي باقيمانده يعني االهلي-اســتقالل و االهلي-الدوحيل. اگر 
استقالل امشب پيروز شود كامال از دست االهلي فرار مي كند. در اين 
صورت هم مقام دوم استقالل قطعي مي شود و هم مي تواند چشم 
به توقف الدوحيل در بازي آخر و رتبه اول گروه داشــته باشد. اگر 
دو تيم مساوي شوند هم تنها راه االهلي براي رسيدن به استقالل، 
بردن الدوحيل خواهد بود كه در آن صورت هر 3تيم 11 امتيازي 
مي شوند. شكست استقالل هم اتفاق ناجوري است كه اصال نبايد 
به آن فكر كرد. بعيد است كه االهلي حتي با وجود روحيه اي كه از 
2برد متوالي به دست آورده بتواند هر 3 امتياز را از استقالل بگيرد. 
استقالل در خط حمله بسيار خطرناك و گلزن ترين تيم حال حاضر 
آسياست. نرخ تبديل شوت به گل در تيم استقالل 32درصد بوده 

كه باالترين رقم در ميان 20تيم غرب آسياست. آبي ها با اين نرخ 
به معدل خيره كننده 3.25گل در هر بازي رسيده اند كه هيچ تيم 
ديگري در اين تورنمنت به آن نزديك هم نشده است. تيم فرهاد 
مجيدي با اين كارنامه به مصاف االهلــي 7امتيازي مي رود. ديگر 
نكته جالب درباره االهلي هم اين اســت كه اين تيــم با دريافت 
33گل از تيم هاي ايراني بيش از هر تيم ديگري مقابل نماينده هاي 
ايران گل خورده است. استقالل امشب دياباته و نادري را به دليل 
آسيب ديدگي در اختيار ندارد كه البته دياباته در بازي رفت هم در 

تركيب اصلي آبي ها قرار نداشت.

در روزهايي كه پرسپوليسي ها سرشان در 

ليگ قهرمانان آسيا گرم است، سپاهان در 08
ليگ برتر ايران ركوردهايش را به ركوردهايي 
كه پرســپوليس در اختيــار دارد نزديك 
مي كند. ركورد شكست ناپذيري، تعداد كلين شيت و دقايق بسته نگه داشتن 
دروازه؛ ركوردهايي هستند كه پرسپوليس آنها را در اختيار دارد اما سپاهان 
به طور همزمان در حال حمله به تمامي اين ركوردهاســت. پرسپوليس 
10بازي متوالي اســت كه شكســت نخورده و ايــن طوالني ترين دوره 
شكست ناپذيري يك تيم در فصل جاري است. سپاهان اين هفته با برتري 
مقابل نساجي تعداد هفته هاي شكســت ناپذيري اش را به 8هفته رساند. 
زردپوشان اصفهان به محض بازگشت پرسپوليس بايد در اصفهان مقابل اين 
تيم قرار بگيرند. پيروزي شاگردان نويدكيا مي تواند هم پرسپوليس را روي 

عدد10متوقف كند و هم سپاهان را به يك قدمي اين ركورد برساند.

 برد يك بر صفر مقابل نساجي عالوه بر اينكه 

سپاهان را به صدر جدول رساند، اين تيم را 405
به چهارمين كلين شيت متوالي اش رساند. 
در ليگ جاري ســابقه نداشته سپاهان در 
4بازي متوالي دروازه اش را بسته نگه دارد. ركورد پرسپوليس 6كلين شيت 
متوالي بوده كه سپاهان هنوز به آن نرسيده است. ضمن اينكه پرسپوليس 
در مجموع 12بار كلين شيت كرده كه سپاهان با 10كلين شيت در دوقدمي 
اين تيم است. خط دفاعي و دروازه بان سپاهان با كلين شيت مقابل نساجي، 
دقايق گل نخوردن اين تيم را هم به 405دقيقه رساندند كه سومين ركورد 
خوب فصل جاري محسوب مي شود. پيش از اين پرسپوليس و فوالد با ثبت 
ركوردهاي 600و 442دقيقه بهترين ركوردهاي اين فصل را به نام خودشان 

ثبت كرده بودند.

 نفت آبادان كه بعد از يك شروع رؤيايي در 

ادامه فصل به افت شديدي دچار شده، حاال 565
صاحب بدترين ركوردها در گل نزدن و پيروز 
نشدن است. تيم آباداني هفته گذشته بايد با 
استقالل بازي مي كرد كه آن بازي لغو شد و اين هفته در آخرين بازي اش 
يك بر صفر مغلوب گل گهر شد. اين ششمين بازي متوالي بود كه آباداني ها 
در گلزني ناكام مي ماندند و از اين لحاظ به ركوردي عجيب در ليگ جاري 
رسيدند. زردپوشان آخرين بار در 17بهمن ماه سال گذشته گل زده اند و 
دقايق گل نزدن آنها به 565دقيقه رسيده است؛ يعني طوالني ترين زماني 
كه يك تيم در فصل جاري بدون گلزني پشــت سر گذاشته است. ضمنا 
آباداني ها 9هفته است پيروز نشده اند و هيچ تيم ديگري از آخرين بردش 

اين قدر فاصله ندارد.
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بهروز رسایلي| از قرار معلوم باالخره ســر و صداي پرونده آندره آ 
استراماچوني هم درآمد. طي یكي دو روز گذشته ارقام ضدونقيضي 
در مورد مبلغ بدهي و جریمه باشگاه استقالل در پرونده شكایت 
مربي ایتاليایي مطرح شــد، اما اعداد مطروحه غالبا حول و حوش 
یك ميليون و ۴۰۰هزار یورو مي چرخيد و این به پول ما یعني چيزي 
حدود ۴۰ميليارد تومان. باشگاه استقالل دفاعيات خاص خودش را 
دارد و معتقد اســت رأي هنوز نهایي نشده، هرچند از این حرف ها 
زیاد در فوتبال ایران شــنيده ایم. به طور كلي باید منتظر ماند و 
دید آیا این پرونده تبدیل به بزرگ ترین غرامت باشــگاهي تاریخ 
فوتبال ایران خواهد شد یا نه. این وسط اما فقط یك چيز قطعي و 
بدیهي است؛ اینكه استراماچوني بعد از ترك استقالل حتي پيش 
از فرارسيدن نيم فصل اول، نه تنها براي نيم فصل دوم ليگ نوزدهم 
هم پولش را خواســته، بلكه خواهان دریافت غرامت سال دوم هم 
شده است. قرارداد او با استقالل دو ساله بود، اما بعد از چند ماه به 
بهانه عدم پرداخت بموقع حقوق از ســوي باشگاه ایراني، با خروج 

استراماچوني فسخ شد.

  این همه محبوبيت چرا؟
آندره آ استراماچوني از نظر فني در استقالل موفق بود. اگرچه موفقيت هم در 
طول يك بازه زماني قابل توجه معني مي دهد، اما به هر حال مربي ايتاليايي 
در طول همان كمتر از نيم فصلي كه هدايت آبي پوشــان را برعهده داشت 
تيم خوبي ساخت. نمايش هاي اســتقالل در آن مقطع زماني قابل قبول 
بود و كم كم نتايج مطلوب هم از راه رسيد. همچنين خيلي ها امتياز احياي 
ستاره اي مثل مهدي قائدي را به نام استراماچوني مي نويسند كه دستش 

هم درد نكند. به خاطر همه اينها او شايسته تحسين به نظر مي رسد، اما آيا 
مرد ايتاليايي لياقت اين همه محبوبيت را هم دارد؟ يعني واقعا آنقدر حق 
به گردن استقالل داشته كه هواداران اين تيم با 9ميليون كامنت در صفحه 
شخصي اش اين مربي را در اينســتاگرام صاحب ركورد كنند؟ اين ميزان 
محبوبيت مال كسي است كه چهار تا جام آورده باشد و تازه مهم تر از آن، چند 
چشمه فداكاري و از خودگذشتگي در حق باشگاه انجام داده باشد؛ داستان 
استراماچوني كداميك از اينها بود؟ او حتي چند روز منتظر نماند تا نيم فصل 
اول ليگ نوزدهم به پايان برســد و بعد از ايران برود. چطور مي شود مردي 
را كه تيمش را شب بازي در كورس قهرماني اش ول مي كند، به كشورش 

برمي گردد و براي كل 2سال غرامت مي طلبد، اين همه دوست داشت؟

  شاید براي همين تيم نگرفت
استقاللي ها معتقدند حق واقعي استراماچوني همان دستمزد نيم فصل 
اول ليگ نوزدهم است. بايد بردبار بود و ديد در نهايت كداميك از دو طرف 
برنده اين دعواي حقوقي مي شوند. با اين حال به نظر مي رسد استراماچوني 
به اين دليل بعد از ترك استقالل تيم نگرفت كه بتواند پول هر دو فصل كامل 
از قراردادش با آبي ها را بگيرد. او اگر در اين مدت شغل جديدي پيدا مي كرد 
طبيعتا نمي توانست از استقالل ضرر و زيان بگيرد، اما همه پيشنهادها را 
رد كرد تا استراحت كند و خيالش راحت باشــد كه در ايران براي او كنتور 
مي اندازند. اخيرا اخباري در مورد پيوســتن مربي ايتاليايي به يك باشگاه 
قطري منتشر شــده كه خب طبيعتا مال ابتداي فصل بعد است. يعني تا 
دينار آخر پولش را كه از اســتقالل گرفت، ديگر مي تواند به يك تيم ديگر 

برود و كار كند!

 استرا و محبوبيت  عجيب
۴۰ميليارد، براي صاحب ۹ميليون كامنت
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سخت تر از هميشه 
رافائل نادال، در فينالي جذاب و سخت، استفانوس 
سيتسي پاس را شكست داد و براي دوازدهمين بار 

قهرمان رقابت هاي تنيس بارسلونا شد

ديدار اول دور نيمه پاياني ليگ قهرمانان اروپا امشب ميان رئال مادريد و چلسي 
برگزار مي شود؛ ديداري كه زير سايه ترديدهاي هواداران رئال درباره عملكرد 
داوري است. نه اينكه آنها از داور امشب خاطره بدي داشته باشند؛ ترس رئالي ها 
انتقام يوفا از اين باشگاه در پي پروژه سوپرليگ است كه اتحاديه فوتبال اروپا 
كل آن را زير سر فلورنتينو پرس مي داند. يوفا قصد داشت همين فصل رئال را 
محروم كند اما فعال دست نگه داشته و چفرين، رئيس اين اتحاديه گفته ممكن 
است رئال، بارسا و يوونتوس براي فصل آينده از اين رقابت ها كنار گذاشته شوند. 
بازي ساعت23:30 امشب در ورزشگاه دي اســتفانوي مادريد برگزار مي شود؛ 
ورزشگاه دوم رئال كه يورگن كلوپ پيش از ديدار دور قبلي ليورپول با رئال در 
همين جام آن را به زمين تمريني تشبيه كرد و بعدا مجبور به عذرخواهي و توجيه 
شد. رئال مادريد براي سي امين بار در نيمه نهايي ليگ قهرمانان به ميدان مي رود 

كه يك ركورد است؛ 10 بار بيشتر از بايرن مونيخ رده دومي.

   زيدان و توخل
زيدان با وجود اينكه 3بار پياپي اين تورنمنت را به عنوان سرمربي فتح كرده و 
يك بار به عنوان كمك مربي و يك بار هم بازيكن و در دور حذفي تنها به يك تيم 
آن هم منچسترسيتي باخته است، آمار خوبي در رويارويي ها مقابل 3سرمربي 

تيم هاي ديگر حاضر در اين مرحله ندارد و تاكنــون مقابل توخل، پوچتينو و 
گوارديوال پيروز نشده اســت. او 4بار مقابل توخل قرار گرفته كه 3تساوي و 

يك شكست را متحمل شده است. توماس توخل نخستين سرمربي تاريخ 
چلسي است كه در 10 ديدار متوالي خارج از خانه خود در ليگ جزيره 

شكست نخورده است.

   2 خط دفاعي عالي
رئال و چلســي از تيم هايي كه معموال در هر مسابقه گل دريافت 
مي كردند به ديوارهاي غيرقابل نفوذي تبديل شده اند. چلسي با 
توخل در 20 بازي 15 كلين شــيت ثبت كرده و در رويارويي ها با 
پپ گوارديوال، كلوپ و سيمئونه در ليگ و حذفي و ليگ قهرمانان 

گلي دريافت نكرده است. چلسي اكنون با 2۹ كلين شيت، بيشترين 
تعداد كلين شــيت در 5 ليگ معتبر اروپايي را دارد. چلسي زيرنظر 

توماس توخل در تمامي بازي هايي كه كريستنســن را در تركيب اوليه 
خود داشته، تنها يك گل كه آن هم توسط زوج خط دفاعي اش، روديگر به 

ثمر رسيد را دريافت كرده است. اين تيم در 14بازي آخرش تنها 7 گل دريافت 
كرده كه 5تاي آن در يك بازي و مقابل كريستال پاالس بوده و 11تا كلين شيت داشته 
است. اوضاع دفاعي رئال هم زياد بد نيســت. تيبو كورتوا كه زماني در همين چلسي 
بازي مي كرد در 4مسابقه اخير در تمام رقابت ها، 4 كلين شيت داشته، با ميانگين 3/8 
سيو در هر بازي. او در اين فصل الليگا 0/75 گل در هر بازي دريافت كرده است. كورتوا 
درون دروازه رئال 3۹0دقيقه و بيش از 4بازي در الليگا و ليگ قهرمانان است كه گلي 
دريافت نكرده . او از 20شوت آخر به سمت دروازه اش تنها يك بار نتوانسته آنها را دفع 
كند. در عوض، رئال مادريد در ضعيف ترين فصل گلزني خود در قرن بيست ويكم قرار 
دارد. اين تيم تاكنون در 45مسابقه 76گل به ثمر رســانده است، با نرخ 1/6۹ در هر 

بازي، كه ضعيف ترين نرخ از فصل 2000-1۹۹۹ است.

   خطر محروميت
ميســن ماونت و بن چيلول، 2بازيكن چلســي در يك ميهماني غيرقانوني از لحاظ 
پروتكل هاي اجتماعي ديده شده اند و ممكن است مورد تنبيه و جريمه و محروميت 
قرار بگيرند. البته محروميت احتمالي به بازي امشب ربطي ندارد. ماونت 22ساله كه 
به نوعي مي توان گفت ماكت ضعيف شده فرانك لمپارد در چلسي و شبيه ترين بازيكن 
به اسطوره اين باشگاه است، بين همه بازيكنان شاغل در 5 ليگ بزرگ اروپايي در اين 
فصل در رده چهارم از لحاظ خلق موقعيت گل براي همبازيان قرار دارد با 77موقعيت. 

برونو فرناندز از منچستر با 8۹موقعيت، توماس مولر از بايرن با 84 و ممفيس از ليون 
با 83 در رده هاي اول تا سوم قرار دارند و جك گريليش از استون ويال هم 76موقعيت 

گل در اين فصل خلق كرده است.

   غايبان و مصدوم ها
كواچيچ دوســت داشــت مقابل تيم ســابقش به ميدان برود اما هنــوز كامل از بند 
آسيب ديدگي رها نشــده است. چلســي مصدوم مهم ديگري ندارد. رئال مادريد هم 
كه اين فصل بيش از يك باشگاه، شبيه يك بيمارستان بوده و باالي 50مصدوميت را 
بازيكنان اين تيم تجربه كرده اند، براي اين مسابقه تنها 3مصدوم به نام سرخيو راموس، 
مندي و لوكاس واسكس دارد و والورده هم با وجود اينكه تست كوويد او منفي شده، 
به دليل اجبار به قرنطينه 10 روزه از ليست خط خورده است. دست زيدان به قدري باز 
است كه حتي مي تواند از ادن آزار هم در تركيب اســتفاده كند و اصرار دارد كه حتي 
براي دقايقي به او براي تأثيرگذاري مقابل تيم سابقش ميدان بدهد. آزار پس از ثبت 
11مصدوميت در كمتر از 2 فصل باالخره در دسترس است. او مقابل بتيس 13دقيقه 
بازي كرد. كروس هم به تمرينات برگشته، بازيكني است كه در ليست 2بازي قبلي رئال 
در الليگا حضور نداشت. مودريچ كه گفته مي شد جلوي بتيس با درد بازي كرده، در 

تركيب فيكس امشب قرار دارد.

   حاشيه هاي داوري
دني ماكلي، داور 38ســاله هلندي قضاوت ديدار رفت 
رئال مادريد و چلسي را برعهده خواهد داشت. هسل 
استخســترا و يان دي فرايس از هلنــد نيز كمك 
داوران ماكلي خواهند بود. دني ماكلي يك افســر 
پليس اســت. اين دومين قضــاوت ماكلي براي 
رئال بعد از بازي برگشــت با آتاالنتا خواهد بود. 
دني ماكلي 2۹بازي را در ليگ قهرمانان قضاوت 
كرده كه تيم هــاي ميهمان 14بــرد و ميزبانان 
11برد و 4تساوي به دســت آورده اند. كوين بلوم 
هلندي نيز داور VAR اين مسابقه خواهد بود. نكته 
اينجاست كه رئالي ها به تيم داوري اعتمادي ندارند 
چون مدعي اند يوفا قصد دارد از اين باشــگاه به خاطر 
ســوپرجام انتقام بگيرد. آنها از پنالتي ناديده گرفته شده 
تيم شان مقابل بتيس و گل سالمي كه به ختافه زدند و آفسايد 
گرفته شــد به عنوان مثال ياد مي كنند كه الليگا انتقام گرفتن از 
مادريد را آغاز كرده و يوفا هم همين برنامه را دارد. خبرنگاران نزديك به 
باشگاه اسپانيايي از ناداوري بازي پريشب اروپايي تيم قدرتمند بانوان بارسلونا مقابل 
پاري سن ژرمن ياد مي كنند و ترس را به بازي امشب تعميم مي دهند و ادعا مي كنند 
يوفا دشمني با 3 باشگاه رئال، بارسا و يوونتوس را در دستور كار خود قرار داده است. 
پاري سن ژرمن كه در كنار منچسترســيتي 2باشگاه متخلف اما محبوب يوفاست، در 
ديدار بانوان از اشتباهات داوري ســود برد. حتي جوزپ پدررول، خبرنگار رئالي ادعا 
كرده: »با اين يوفا، قهرماني براي رئال، بارســا و يوونتوس در ليگ قهرمانان شــدني 

نيست.« 

فوتبال ايران

ليگ قهرمانان

خداحافظي با نخستين كاپيتان پرسپوليس

حميد جاسميان، پيشكسوت باشگاه پرسپوليس يكشنبه شب 
گذشته بر اثر بيماري كرونا دار فاني را وداع گفت. او كه سال ها با 
پيراهن شماره5 در قلب خط دفاعي پرسپوليس بازي مي كرد، 
روز يكشنبه 5ارديبهشت ماه درگذشت و ديروز )دوشنبه( در 
قطعه نام آوران بهشــت زهرا به خاك ســپرده شد. جاسميان 
حدود 2هفته با بيماري كوويد-1۹ جنگيد، اما درنهايت جان 
به جان آفرين تســليم كرد. او متولد سال1315 در آبادان بود. 
ورزش را از رشته دووميداني آغاز كرد و حتي به عضويت تيم 
ملي دووميداني هم درآمد. جاسميان فوتبال را از شاهين آبادان 
آغاز كرد و بعدها به شــاهين تهران و پرسپوليس پيوست. او 
متعلق به نسلي بود كه در ســال1346 با ترك باشگاه شاهين 
به شكل دسته جمعي به پرســپوليس پيوستند و اين تيم را به 
قطب جديدي در فوتبال كشور بدل كردند. جاسميان نخستين 
كاپيتان پرسپوليس بود و توانست 3عنوان قهرماني همراه اين 
تيم به دست بياورد. او با شماره5 در قلب خط دفاعي سرخپوشان 
بازي مي كرد و به دليل مهارتش در امور دفاعي لقب سيم خاردار 
را از هواداران اين تيم دريافت كرده بود. اين پيشكسوت فوتبال 
ســال ها در كميته پيشكسوتان فدراســيون فوتبال مشغول 
به خدمت بود و اين كميته را به همــراه فرامرز ظلي و مرحوم 
همايون شاهرخي اداره مي كرد. مراسم تشييع و خاكسپاري 
اين چهره ماندگار ورزشــي، روز گذشــته با حضور جمعي از 
پيشكسوتان و مسئوالن باشگاه پرسپوليس در قطعه نام آوران 

بهشت زهرا برگزار شد.

بــدون ترديــد كابوس تمــام عيار 
اســتقالل در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان اروپا مايكل اولونگا بود؛ 
مهاجم 27ســاله اهل كنيا كه در 
2بازي رفت و برگشت 5بار دروازه 
استقالل را باز كرد و 5امتياز از كف اين 
تيم ربود. به همين مناســبت هم نام اولونگا به فصل مشترك 
كري خواني هواداران پرســپوليس با استقاللي ها تبديل شده 
است؛ اتفاقي كه قبال در مورد عمر خربين يا عمر عبدالرحمن 
هم شاهدش بوديم. به هر حال هر قدر صداوسيما و كارشناسان 
اتوكشــيده و رسمي سعي مي كنند نشــان بدهند همه مردم 
ايران در مسابقات بين المللي هوادار تمام باشگاه هاي كشورمان 
هستند، در عمل خالف اين ادعا ثابت مي شود. گروهي از مردم 
كماكان ترجيح مي دهنــد طبق عرف جهانشــمول فوتبال 
حرفه اي، مرزبندي هاي رنگي و باشگاهي شان را در مسابقات 
بين المللي هم حفظ كنند. حاال نــام »اولونگا« در ادبيات اين 
گروه معناي خاصي پيدا كرده و احتمــاال حاال حاالها بايد آن 

را بشنويم.
نكته جالب اما اينجاست كه تحت شرايطي ممكن است همين 
آقاي اولونگا در مرحله بعدي به پست پرسپوليس هم بخورد. 
مطابق جدولي كه كنفدراســيون فوتبال آسيا درنظر گرفته، 
40درصد احتمال دارد صدرنشين گروه پنجم كه پرسپوليس 
در آن حضور دارد، در مرحله يك هشتم نهايي به تيم دوم گروه 
سوم بخورد. تا االن عمده بحث ها بر سر اين بوده كه اگر تيم دوم 
اين گروه استقالل باشد، ممكن اســت شهريورماه شاهد يك 
داربي آسيايي باشيم. البته كه اين قضيه منتفي نيست و هنوز 
احتمال بااليي دارد. با اين حال اگر در 2بازي پاياني گروه سوم 
اتفاقاتي رخ بدهد كه الدوحيل به عنوان تيم دوم صعود كند، در 
اين صورت همان احتمال 40درصدي براي تقابل سرخپوشان 
با اولونگا و يارانش وجود خواهد داشت. الدوحيل در پايان روز 
چهارم 8 امتيازي است و استقالل و االهلي هم با 7 امتياز اين 
تيم را تعقيب مي كنند. بنابراين اگر يكــي از نمايندگان ايران 
يا عربســتان در اين دو بازي بيش از دوحيل امتياز بگيرد، تيم 
قطري دوم خواهد شد و در تيررس پرسپوليس قرار مي گيرد. 
همچنين فراموش نكنيد حتي اگر الدوحيل صدرنشــين هم 
شود، باز 10درصد احتمال دارد به پرسپوليس بخورد؛ چرا كه 
در يكي از 10حالت مفروض AFC براي صعود تيم هاي دوم، 
2 تيم اول گروه هاي ســوم و پنجم با هم مالقات خواهند كرد. 
خالصه همه اينها را گفتيم كه يادآوري كنيم محض احتياط 

آرام تر كري بخوانيد!

جنگكودتاچيها
رئال مادريد امشب در بازي رفت نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا، ميزبان چلسي است، هر دو تيم بخشي از كودتاي هفته گذشته عليه همين ليگ بودند

قاتل جام ها
پپ گوارديوال در محبوب ترين ليگ خود يك بار 
ديگر جــام گرفت. اين چهارمين جــام پياپي او با 
منچسترســيتي در جام اتحاديه يــا همان ليگ كاپ 
بود. او كه به تازگي توســط چلســي در راهيا بي به فينال 
جام حذفي باز مانده، نخســتين جام اين فصل و سي امين جام 
عمر مربيگري اش را بــا پيروزي يك بــر صفر برابــر تاتنهام بدون 
مورينيو به دســت آورد. گوارديوال هم اكنون ۹جام به عنوان سرمربي 
منچسترسيتي برنده شده؛ به طور ميانگين هر 32بازي. او همچنين از 
سال 2008 تاكنون موفق به كســب 30 جام شده است؛ معادل هر 23 
بازي يك جام. پپ البته با فروتني گفته به خاطر حضور در تيم هاي بزرگ 
براي كسب جام شانس بيشتري داشته اســت. او در يك شب هم جام 
گرفت هم تقريبا قهرماني ليگ برتر را هم با توجه به توقف منچستريونايتد 
برابر ليدز يونايتد قطعي كرد و فردا شــب اين فرصــت را دارد تا براي 
اولين بار سيتي را به سمت فينال ليگ قهرمانان اروپا ببرد و در ديدار 
رفت نتيجه مناسبي مقابل پاري سن ژرمن بگيرد و اين گامي ديگر 
خواهد بود براي فتح ســه گانه اين فصل. تنها ليورپول)1۹81 تا 
1۹84( و منچسترسيتي)2018 تا 2021( موفق به قهرماني جام 

اتحاديه در 4 فصل متوالي شده اند. منچسترسيتي و ليورپول با 8بار قهرماني در اين جام 
 پرافتخارترين تيم جام اتحاديه هســتند؛ باالتر از استون ويال، منچستريونايتد و چلسي

 )5 بار(، ناتينگهام فارســت و تاتنهام )4 بار(، لسترســيتي )3(، آرسنال، ولورهمپتون، 
بيرمنگام و نوريچ )2(. آرســنال و تاتنهام تنها تيم هاي تاريخ جام اتحاديه هستند كه با 
+5حضور در فينال جام اتحاديه تعداد شكست بيشتري دارند؛ آرسنال 8حضور و 6باخت، 
تاتنهام ۹حضور و 5باخت. شــايد اگر مورينيو هنوز اخراج نشده بود و در اين بازي روي 
نيمكت تاتنهام مي نشســت، نتيجه طور ديگري رقم مي خــورد. او 2 بار گوارديوال را در 
بازي هاي اخير برده بود. اين احتماال آخرين فرصت هري كين و سون به باشگاه براي نگه 
داشتن شان بود. كين در سال2017گفته بود اگر تا 3 سال آينده افتخاري به دست نياورد، 
اين تيم را ترك مي كند. رئال، بارسا، ســيتي و پاريس مقصد بعدي او است اگر تاتنهام 
زياد روي رقم قرارداد ســختگيري نكند. عملكرد كين در دوران حضورش در تاتنهام؛ 
313 بازي، 21۹ گل، بدون جام. تاتنهام 13سال است هيچ جامي نبرده است. هري كين 
براي نخستين بار از سال 2018 و بازي مقابل اينترميالن، نتوانست هيچ موقعيتي ايجاد 
يا شوتي به سمت دروازه حريف بزند. رايان ميسن كه با بيش از 2۹سال سن جوان ترين 
سرمربي تاريخ اين تورنمنت لقب گرفته، به زودي جاي خود را به سرمربي دائمي مي دهد. 
حتي از اســتيون جرارد ليورپولي هم به عنوان گزينه اين نيمكت ياد مي شود. آگوئرو و 

فرناندينيو در هر 6 قهرماني سيتي در جام اتحاديه هاي قرن جديد سهيم بوده اند. 

گوارديوال سي امين جام دوران  مربيگري اش را فتح كرد
 صابون اولونگا 

به تن پرسپوليس هم مي خورد؟
 اگر الدوحيل به عنوان تيم دوم صعود كند

 به احتمال 40درصد با تيم يحيي برخورد مي كند

داغ ترين الليگاي قرن
با شكست اتلتيكو حتي سويا هم وارد 

كورس قهرماني شد

با شكســت اتلتيكو بــه اتلتيك 
بيلبائو، رقابت بر ســر قهرماني 
الليــگا بــه داغ تريــن حالت 
ممكن در 2دهه اخير رســيد. 
پس از فصل 2007-2006 كه 
4 تيم مدعي قهرماني بودند براي 
نخســتين بار ليگا بــه غيرقابــل پيش بيني ترين حالت 
خودش رسيده است. حاال حتي سويا هم كه تنها 3امتياز 
با صدر جــدول فاصلــه دارد و با 70امتيــاز در تعقيب 
رئال مادريد و بارساســت، مي تواند قهرمان شود. اتلتيكو 
در حالي چهارمين شكست فصل خود را متحمل شد كه 
فصل گذشــته نيز با همين تعداد باخت الليگا را به پايان 

رسانده بود. 
صدرنشــين مقابل تيمي باخت كه 8بــازي بدون برد را 
ســپري مي كرد و 2فينال جام حذفي را ظرف 2هفته از 
دست داده بود. از 5بازي باقي مانده تا پايان فصل الليگا، 
3بازي اتلتيكو در خانه رقباســت كه كار اين تيم را براي 

كسب امتيازات بيشتر سخت مي كند.
 اتلتيكو به ترتيب با الچه، بارسلونا، سوسيداد، اوساسونا و 
وايادوليد بازي دارد. اگــر جدول را طبق بازي هاي خارج 
از خانه مرتب كنيم، اتلتيكو بعــد از تعقيب كنندگانش 
در كورس قهرماني، در رده چهارم قرار مي گيرد. بارســا 
يك بازي كمتر دارد كه پنجشــنبه مقابل گرانادا برگزار 
مي شــود. اتفاقات اين هفته همه به ســود بارسلونا رقم 
خورد؛ اتلتيكو باخت، رئال تن به تساوي داد و خودشان 
هم با 2گل گريزمان 2 بر يك ويارئال را بردند. حاال بارسا 
6بازي ديگر تا پايان فصل دارد كه نيمي از آنها ســخت 
است؛ گرانادا، والنسيا، اتلتيكو مادريد، لوانته، سلتاويگو 

و ايبار.
 بارسا درنظرسنجي ماركا كه روزنامه اي مادريدي است، 
77درصد شــانس قهرمانــي دارد و احتمــال قهرماني 
2تيم مادريدي هر كدام ۹درصد اســت. بارسلونا در نيم 
فصل دوم 46امتياز از 51 امتياز ممكن را به دســت آورد 
 كه اين آمار بيش از هــر تيم ديگر اســت )15پيروزي، 
يك تســاوي، يك باخت( كــه تنها باخت ايــن تيم در 
ال كالسيكو به دست آمده و يك تساوي هم مقابل كاديس. 
جالب اينكه هر 3گل آخر بارسا را گريزمان به ثمر رسانده 
است.  فقط مسي )32 گل( و جرارد مورنو )24 گل( بيشتر 
از گريزمان )22 گل( در سال 2021 بين تمام بازيكنان 
الليگايي تأثير مســتقيم روي گل داشــتند. بازي هاي 
باقي مانده رئال هم آسان نيست و يك بازي با سويا و يكي 
هم با بيلبائو در پيش است. هر چند كه رئال در اين 2فصل 

نشان داده مقابل ضعيفان بدتر نتيجه مي گيرد.

رافائــل نــادال، تنيســور 
سرشناس اسپانيايي، پيش از 
اين 11بار قهرمان رقابت هاي 
تنيس بارســلونا شــده بود اما هيچ كدام احتماال لذت بخش تر و معنادارتر از 
قهرماني يكشنبه نبوده است؛ نادال، كه ابهت و صالبتش در زمين هاي خاكي 
به دســت جوانان تازه نفس و بي رحم دنياي تنيس به چالش كشــيده شده، 
استفانوس سيتسي پاس را 2 بر يك شكست داد و از شكستي فراموش نشدني 
جان سالم به در برد. به گزارش بي بي ســي، نادال كه همين هفته گذشته، از 
رسيدن به فينال رقابت هاي مونت كارلو، ديگر رقابت محبوبش، ناكام مانده بود، 
در ست سوم، تنها يك امتياز با شكست فاصله داشت اما سيتسي پاس را مقهور 
ذهنيت شكست ناپذيرش كرد و درنهايت برنده مسابقه شد. سيتسي پاس كه 
در مونت كارلو قهرمان شده بود، احتماال يكي از سرسخت ترين جواناني است 
كه نادال در مقابل خود ديده است؛ او در همين بازي، دوبار فرصت نادال براي 

پيروزي در ست دوم را گرفت و درنهايت اين ست را برد و بازي 
را به ست سوم كشيد. پيش تر هم در فينال اوپن استراليا، از 2 ست 
پايين خودش را باال كشيد و نادال را شكست داده بود. نادال بعد از 
پيروزي برابر سيتسي پاس گفت: »بردن اين جام براي من ارزش 

زيادي دارد. من ســطح خودم را باال برده ام و اين پيروزي 
بسيار براي من مهم بود.«  اين پيروزي 
كه 3 ساعت و 38دقيقه طول كشيد، 
جام شماره61 را به ويترين افتخارات 
نــادال در زمين هاي خاكــي اضافه 
كرد اما فراتر از يك جام، نشــانه اي از 

حفظ رقابت پذيري نادال است. تنيسور 
34ساله، كه سال ها در زمين هاي خاكي عمال 

بي رقيب بود، حاال با ستاره هاي نسل جديد 
تنيسورها، ازجمله همين سيتسي پاس، 
و يا دومنيك تيم و الكساندر زوروف و 
آندري روبلــف و دانيل مدودف مواجه 

اســت و كار ســختي براي حفظ تسلطش 
دارد. اين پيروزي، نشان مي دهد كه نادال، 
همچنان توانايي مهار ســتاره هاي نوظهور 

دنياي تنيس را دارد.

 جواد نصرتي
روزنامه نگار
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اعتراض در المپيك ممنوع

كايري اروينگ، ســتاره 29ساله بروكلين ســرانجام تأييد 
كرد كه به اسالم گرويده و گفت كه همراه با ديگر خواهران و 
برادران مسلمانش، روزه دار است. از مدت ها قبل گفته مي شد 
كه اروينگ مسلمان شده و نشــانه هايي هم از اين تغيير دين 
در شبكه هاي اجتماعي ديده مي شد. اما اروينگ كه به ندرت 
درباره زندگي شخصي اش صحبت مي كند، علنا واكنشي به 
اين مسئله نشان نداد. واكنش به يك منشن در توييتر كه گفته 
بود رمضان مبارك، يا اشاره به »اهلل« در يك توييت ديگر، بازار 
گمانه زنــي را داغ كرده بود. از ابتداي رمضان هم گفته شــد 
كه اروينگ به خاطر مسائل شــخصي، حضورش در بازي ها 
سبك تر خواهد شــد و يك بازي را از دست داد. تا اينكه خود 
او، جمعه تأييد كرد كه مسلمان شــده و روزه مي گيرد:»من 
همراه با برادران و خواهران مسلمانم در مناسك ماه رمضان 

شركت مي كنم.« 
روزه داري در ان بي اي ، جايي كه ستاره هاي مسلمان زيادي 
داشته چيز تازه اي نيست و همين امســال هم چند بازيكن 
ديگر به جز اروينگ در حالي به زميــن مي روند كه روزه دار 
هســتند. يكي از جنجالي تريــن روزه داران تاريخ ان بي اي، 
محمود عبدالرئوف است كه زير فشارها و تهديدهاي مرگبا ر، 
 مجبور شد با وجود اســتعداد بي نظيرش خيلي زود از دوران 
حرفه اي كنار بكشد. او خيلي زودتر از كالين كپرنيك ستاره 
فوتبال آمريكايي، هنگام پخش ســرود ملي آمريكا به نشانه 
اعتراض رفتــار خاصي مي كــرد )دعا مي خوانــد( و همين 

كلكش را كند.

 همچنان كميته بين المللي المپيك، وسواس وحشتناكي 
نســبت به اعتراض ها و پيام هاي سياســي و مذهبي در 
المپيك دارد. حاال، اين بار مي توانــد بگويد كه از حمايت 
ورزشــكاران هم برخوردار اســت. اين كميته گفته است 
كه هرگونه اعتراض در المپيك، ازجمله زانوزدن، ممنوع 
و ممكن است ورزشــكاران را محروم هم بكند. كميته از 
3هزار و 547ورزشكار نظرســنجي كرده و 67درصد آنها 
گفته اند كه مي خواهند ســكوهاي اهداي مدال عاري از 
اعتراض باشد. 70درصد هم گفته اند كه نمي خواهند شاهد 
اعتراض ها در زمين رقابت باشند. كميته خودش كم به اين 
مسئله حساس بود، حاال حمايت ورزشكاران را هم دارد. چه 

چيزي بهتر از اين براي محافظه كاران پول پرست لوزان؟

جهان در يك ستون

روزه دار نيويورك 

ليگ ملت   ها؛ تنها ميدان تداركاتي واليبال ايران 
نزديك به 3هفته است كه 
اردوي تيم ملي واليبال آغاز 
شده و كمتر از 10روز است كه والديمير آلكنو، سرمربي تيم ملي در 
تمرينات حاضر شده. تغيير سرمربي تيم و درپيش بودن دو تورنمنت 
مهم؛ ليگ ملت هاي واليبــال و بازي هاي المپيك توكيو، خيلي ها 
را كنجكاو كرده ببينند در اردو چه خبر اســت. آلكنو تصميم دارد 
تغييرات اساسي در تيم ملي ايجاد كند؛ نوع تمرينات متفاوت از قبل 

است، تركيب چندساله تيم را تغيير مي دهد و...
اردوي تيم در قرنطينه برگزار مي شود و كمتر كسي اجازه ورود به 
سالن تمرين را دارد. تنها صحبتي هم كه آلكنو بعد از ورود به ايران 
داشته، گفت وگو با سايت فدراسيون بوده، صحبتي كه نشان مي دهد 
تغيير اصلي اتفاق افتاده است؛ اينكه تفكر نتيجه گيري در فدراسيون 
كمرنگ تر از قبل شده. نفرات اردو هنوز كامل نشده اند. اميرحسين 
توخته، ميالد عبادي پور و محمد موسوي، لژيونرهايي هستند كه 
هنوز درگيربازي هاي باشگاهي شان هستند. گفته مي شود آلكنو از 
اين فرصت استفاده كرده و ايرادات تكنيكي بازيكنان به خصوص 
جوانان را برطرف مي كند. آنهايي كه به اردوي تيم ملي رفت وآمد 
دارند، مي گويند هنوز بعضي از بازيكنان موقع زدن ضربه، درست 
از مچشان استفاده نمي كنند يا دورخيزهايشان اشتباه است، زاويه 

دستشان موقع زدن ساعد درســت نيست و... در اين شرايط آلكنو 
هنوز فرصت نكرده است كه تمرينات تاكتيكي را شروع كند. در اين 

فرصت او بيشتر برنامه هاي تيم را با فدراسيون نهايي كرده است.
ليگ ملت هاي واليبال از 24ارديبهشت به صورت متمركز در ايتاليا 
شروع مي شود. دو هفته بعد از اين مســابقات هم تيم ملي بايد در 
بازي هاي المپيك به ميدان برود. براي اين دو تورنمنت آلكنو چه 
برنامه هايی دارد؟ آيا قرار است تغييرات اساسي ايجاد شود؟ سبك 
مربيان روس متفاوت از سبك بازي ايران است. جمشيد حميدي، 
كارشناس مي گويد: »تمركز روس ها بيشتر روي واليبال قدرتي است 
ولي واليبال مدرن كنار قدرت، سرعت را هم دارد. دستياران آلكنو 
مي گويند او واليبال را خوب مي فهمد و ديسيپلين خوبي هم دارد 
و تمرينات تفريحي نيســت. در تمرينات بيشتر تمركز آلكنو روي 
دريافت بازيكنان است. تيم با داشتن پاسوري مثل سعيد معروف 

بايد دريافت خوبي داشته باشد.« 
تفاوت سبك مربي با بازيكنان مشكل ايجاد نمي كند؟ آلكنو مي داند 
كه فرصت چنداني براي تغيير ندارد. شايد به همين دليل است كه 
توماس توتولو مربي ايتاليايي را در كنارش دارد، او آناليزور و دستيار 
آلكنو است كه با توجه به نزديك بودن سبك ايراني ها به ايتاليايي ها 

مي تواند بيشترين كمك را به تيم و آلكنو بدهد.

  نتيجه مهم نيست
با توجه به شرايط كرونايي، تيم قبل از رفتن به توكيو هيچ اردوي 
خارجي و بازي  تداركاتي ندارد. تقريبا همه تيم هاي المپيكي با اين 
مشكل مواجه هستند. ليگ ملت ها تنها ميداني است كه آنها فرصت 
دارند براي المپيك آماده شوند. در همه دوره هايي كه ايران در ليگ 
شركت كرده، گرفتن نتيجه در اولويت بوده است اما اين بار آلكنو، 
فدراسيون را قانع كرده است كه به اين مسابقات نگاه تداركاتي داشته 
باشد. او در جلسه اي كه با محمد داورزني، رئيس فدراسيون واليبال 
داشته، تأكيد كرده است كه اگر تمركز تيم روي نتيجه باشد، با تيم 

آسيب ديده و خسته راهي المپيك مي شود.
علي شاكري، كارشــناس واليبال مي گويد: »سال هاست كه گفته 
مي شود ليگ ملت ها جاي نتيجه گرفتن نيست و فرصتي است كه 
بازيكنان كارآزموده شوند اما فدراسيون اهميت نمي داد. اما اين بار 
آلكنو از فدارسيون خواسته تا در اين مسابقات از بازيكنان اصلي تيم 
كمتر استفاده كند و بيشتر به جوانان بازي بدهد. ظاهرا اختيار تام به 
آلكنو داده شده كه در ليگ هر طور كه مي خواهد تيم را بازي بدهد.« 
دليل ديگري هم براي تغيير نگاه فدراسيون وجود دارد. فدراسيون 
جهاني اعالم كرده اســت به خاطر كرونا از ليگ 2021 هيچ تيمي 

سقوط نمي كند و 16تيم در ليگ2022 هم حضور دارند.

تمركز آلكنو و فدراســيون روي بازي هاي المپيك است. اما به نظر 
مي رسد نگاه فدراســيون به المپيك هم واقع بينانه تر شده است؛ 
اگر تا ديروز مســئوالن با اطمينان جايگاه تيم را در بين 4تيم اول 
المپيك مي ديدند، حاال مي گويند آرمانشــان رســيدن به جمع 
4تيم اســت و داورزني در صحبت هاي چند ماه اخير به اين آرمان 
اشاره كرده است. آلكنو در 3 المپيك با تيم ملي روسيه يك مدال 
طال، يك نقره و يك مقام چهارمي دارد. درحالي كه اين روزها گفته 
مي شــود بازيكنان تيم ملي كه يك بار در ريودوژانيرو المپيك را 
تجربه كرده اند، انگيزه چنداني براي توكيو ندارند و شايد بازي هاي 
قابل قبولي به نمايش نگذارند. شاكري مي گويد چون انگيزه آلكنو 
براي اين المپيك باالست مي تواند به تيم هم انگيزه بدهد: »آلكنو 
مي خواهد توانايي هايش را به روس ها نشان بدهد، به خاطر همين 
تالش مي كند با تيم ايران بهترين نتيجه را بگيرد. او باتجربه است 
و مي تواند با يك شوك، انگيزه تيم را باال ببرد.« به نظر مي رسد تنها 
موضوعي كه به روحيه بازيكنان لطمه بزند، كروناســت. هم ليگ 
ملت ها، هم بازي هاي المپيك در قرنطينه كامل و در حباب برگزار 
مي شود و حتي بازيكنان اجازه ندارند خريد تلفني و اينترنتي انجام 
بدهند. كارشناسان مي گويند فدراسيون بايد براي باالبردن روحيه 

و شادابي تيم برنامه داشته باشد.

آلكنو، سرمربي تيم ملي واليبال ايران، فدراسيون را قانع كرده است تا در ليگ ملت ها  منتظر نتيجه نباشد. اين ليگ تنها بازي تداركاتي تيم ملي براي المپيك است 

گنييوبششوپدرا
ناداراويوياشم

دشنتفكشتنوكس
نازيواهدزايا

قارينيزلاسنهك
رسمارلبمسيچم

اهدفهانربيسم
وبيتشگنادنبرن
لاخنتاسيدرسي
نسمرنركروامس
نيرتيوخرچنلوك

اورمدقباعشنا
لادوگمانشدخپ
الاانردناگرذا

نهرنميايدنبهت

جدول 8206

82
05

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- بي كس- نخســتين سفر 
زن و شــوهر بالفاصلــه پس 
از ازدواج- اســباب نواختن 

موسيقي
2- فلزي نرم- نوعي آب نبات 

نرم با پايه شكر
3- گازي بــراي پركــردن 
پنجره هاي دوجــداره- قبل 
از ورزش- وســيله اي بــراي 
برقــراري ارتبــاط تصويري 

اينترنتي
4- ورزش آبي- جمع حس- 

پيشرفت
5- مسجد منســوب به امام 
زمان)عــج( در قــم- بزدل- 

حمله نظامي
6- سخن بي پرده - گل زيباي 

پاييزي- اخمو
7- فيلتــر- جــد حضــرت 

رسولص- قومي ايراني
8- اخترشناســي- شفاهي- 

قسمتي از دست
9- به سم ســتور مي كوبند- 

خودروي باربري- ته نشست
10- بروشــور- بدتركيب و 

زشت- يك و دو
11- آقاي آلماني- آب گوارا- 

تبعيدگاه ناپلئون
12- سخن بيهوده و گزاف- 

خنده آور- قاعده

13- از مركبات- معشــوقه 
مجنون - بي ارزش

14- قيمت تمام شــده كاال 
بدون احتساب سود- داراي 

مو يا پشم زياد
15- پول خارجي- پايبند در 

دوستي- بلند و واال
  

عمودي:
1- سعي- شوفر- بيهوشي

2- بمب دســتي- برادر امام 
عليع و ملقب به ذوالجناحين

3- وقت و موقــع- هيبت و 
شكوه- گوشواره

4- دستاويز- كلمه پرسشي- 
شــعري كه در وصف جنگ 

سروده مي شود
5- كج روي- چنــد وكيل- 

كجاست
6- ضمير اول شخص- كالم 

مصيبت- هدردادن
7- رشته اي از دانش كاربردي 
و فنــاوري- خوشــه گندم و 

جو- چين و چروك
8- متقارب- اهل روســتا- 

مفتاح
9- همگانــي- ديــــــــگ 
دهان گشاد- مناسب تشريفات

10- لبريز- به مناسبت رويداد 
مسرت بخش مي خورند- خالي 

نيست

11- مردار- با ديو ســفيد جنگيد- 
تالشگر

12- مهم ترين قسمت خودرو- گياه 
پرشاخه- امت ها

13- زمان گذشته- عجله و تندي- 
مرتعش

14- جزيــره كوچكــي در خليج 
سانفرانسيسكو- قساوت

15- اصطالحي در عكاســـــي- 
قدكوتاه- مقتل ابن طاووس

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3915
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

1     9       2  
    3         7 8
  2 4 3     6    
  9   1          
2               5
          5   4  
    7     1 4 9  
8 6         7    
  1       7     36 2 1 4 9 3 7 8 5

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

ليلي خرسند 
خبرنگار

جواد نصرتي 
روزنامه نگار
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  قانون ماليات درباره خانه هاي ميلياردي بايد اصالح شود
قانون ماليات بر خانه هاي باالي 10ميليارد نيازمند اصالح است؛ چرا 
كه به دليل تورم موجود و وضع اقتصادي كنوني ارزش برخي خانه ها 
افزايش يافته است در حالي  كه شــايد آن خانه تنها دارايي صاحبش 
باشد. مالكي را درنظر بگيريد كه در اثر مسائل اقتصادي ارزش ملكش 
به باالي 10ميليارد رســيده اســت و حاال براي پرداخت مالياتي كه 
توانايي پرداختش را ندارد بايد خانه اش را بفروشــد و خانه ارزان تري 
بخرد كه در شرايط فعلي دوباره سال بعد ارزش ملكش در اثر تورم از 
10ميليارد مي گذرد و اين چرخه دوباره بايد تكرار شود. به نظر مي رسد 
مسئوالن بايد ماليات را از ميلياردرهاي واقعي بگيرند نه كساني كه 

برحسب شرايط ارزش تنها ملكشان افزايش يافته است.
پيمان از تهران 

  امتياز شاغلين بيمارستان نيروهاي مسلح در آزمون گم شد
امتياز فعاليت در دوران كرونا در آزمون اســتخدامي وزارت بهداشت 
كه در 24بهمن 99برگزار شد براي پرسنل شاغل در بيمارستان هاي 
نيروهاي مسلح منظور نشده است و مســئوالن عنوان مي كنند كه 
اين امتياز كه از 2تا 20اســت شامل بيمارستان هاي نيروهاي مسلح 
نمي شود؛ زيرا شاغلين اين بيمارستان ها را بايد ارتش استخدام كند. 
مگر فعاليت ما به عنوان پرســنل درمان در بيمارستان هاي نيروهاي 
مســلح با پرسنل ســاير بيمارســتان ها چه فرقي دارد؟ درحالي كه 
بيمارستان محل فعاليت ما نيز كانون اصلي مقابله با كرونا بوده است 

و تا قبل از پيك كرونا 35هزار بيمار كرونايي در تهران پذيرفته است.
سعيد، از قبول شدگان آزمون استخدامي

  مسكن مهر ماهدشت؛ پر از سگ هاي ولگرد
مسكن مهر ماهدشــت در نقطه اي احداث شــده كه پر از سگ هاي 
ولگرد اســت. طبيعتا نمي توانيم منزلمان را منتقــل كنيم اما حتما 
مسئوالن مي توانند فكري براي سگ هاي ولگرد بكنند. حضور گله اي 
اين سگ هاي وحشي و اغلب گرسنه به گونه اي است كه بدون خودرو 
جرأت خروج از منزل را نداريم چون بارها ديده شــده اين سگ ها به 

مردم حمله كرده اند.
اصغر گالبدره از ماهدشت كرج

  بسته رمضان واريز و بسته معيشتي قطع شد
از واريز بسته معيشتي  ماه مبارك رمضان خوشحال باشم يا ناراحت؟ 
اول  ماه مبارك رمضان 125هزارتومان بســته معيشتي  ماه رمضان 
به حساب من واريزشــد اما 360هزار تومان بســته معيشتي اقشار 

كم درآمد قطع شد. بفرماييد خوشحال باشم يا ناراحت؟
 يوسفي از تهران

  بي استفاده ماندن بيمه سالمت باعث محروميت از بيمه شد
بيمه سالمت داشتم ولي چون استفاده و تمديد نكرده بودم قطع شد. 
اكنون كه مي خواهم دوباره زير پوشش قرار بگيرم مي گويند امكانش 
نيست. لطفا مسئوالن رسيدگي كنند تا امثال من دوباره زيرپوشش 

اين بيمه قرار بگيريم.
استركي از كرج

  جلوي قطع درختان چندين ساله را بگيرند
روزانه شاهد فروش زمين هاي فضاي سبز و قطع شدن درختان چندين 
ساله در بسياري از نقاط هســتيم. جديدا در بزرگراه جالل آل احمد، 
تقاطع پل يادگار امام، كوي ارمكان، نبش ارمكان سوم، روبه روي درب 
غربي مركز خريد پاسارگاد به رغم تأكيد مسئوالن ارشد كشور مبني بر 
احيای فضاي سبز، مجوز تخريب فضاي سبز و تبديل به واحد مسكوني 
صادر شده و ده ها اصله درخت نابود شده است. چرا روز درخت كاري 
به صورت نمادين مسئولين درخت مي كارند ولي مجوز قطع درختان 
چندين ساله را صادر مي كنند و زمين آن را جهت ساخت واحدهاي 

مسكوني استفاده مي كنند؟!
محمدي از تهران 

  افزايش 40درصدي هزينه بيمه هاي تامين اجتماعي
به خاطــر كرونا بازار تعطيل اســت ولي هزينــه تامين اجتماعي در 
سال جديد 40درصد افزايش داشته اســت. بيشتر اين مبلغ جهت 
بازنشســتگي كارگران بعد از 30ســال خدمت، مورد نياز است. آيا 
نمي توانند در اين شرايط بحراني براي كاهش اين مبلغ اقدامي كنند؟ 
جالب اينكه حتي زمــان تعطيلي هم بايد اين هزينــه را داد مگر در 

شرايطي خاص كه تحقق آن شرايط آسان نيست.
محمدرضا خانقاهي از رشت

   سر و صداي كاميون هاي حمل پسماند در نيمه هاي شب
كاميون هاي حمل پسماندهاي شهري و ساختماني اغلب نيمه شب ها 
در حركت هستند و متأسفانه سر و صداي زيادي ايجاد مي كنند. اين 
سر و صدا، جداي صداي ماشين هاي فرسوده شان است و اغلب بي توجه 
به ساعات نيمه شب با پرت كردن ســطل هاي زباله،  حمل زباله هاي 

سنگين و ... آسايش محالت را برهم مي زنند.
دوستي از گيشا

  كمبود وسايل حمل ونقل عمومي از عوامل شيوع كروناست
شهر تبريز با كمبود وســيله حمل ونقل عمومي مواجه است و توقع 
مي رود در اين شرايط بحراني كه ممكن اســت تا مدت ها ادامه يابد 

مسئوالن فكري اساسي بكنند.
مولوي از تبريز

   وانت بارهاي بلندگودار جمع آوري شوند
از مســئوالن براي چندمين بار تقاضا مي كنيم نسبت به جمع آوري 
وانت بارهاي بلندگودار در سطح شهر تهران اقدام كنند. اين وانت ها 
به خصوص در روزهاي تعطيل آرامش شــهروندان را برهم مي زنند 
درحالي كه امروزه با وجود فروشگاه هاي اينترنتي كمتر كسي اقدام به 

فروش وسايل خود به وانت بارها مي كند.
اميري از تهران 

  اطالع رساني با پيامك هاي بانكي در اغلب كشورها رايگان است
اطالع رساني با ارسال پيامك هاي گردش حســاب كه شامل واريز و 
برداشت از حساب مشــتريان بانك ها و خدمات ديگر بانكي است در 
اغلب كشــورها جزو خدمات اصلي و وظايف بانك هــا بوده و رايگان 
اســت و درآمد بانك ها از طرق ديگر و قوانين بانكي و به نوعي تكريم 
ارباب رجوع است، درحالي كه اين روش مطلوب جذب مشتري در كشور 

ما متأسفانه چند سالي است كه انجام نمي شود.
محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قربانيان انفجار در جهرم 
3نفر شدند

شــمار قربانيان حادثه انفجار در ساختماني 
مسكوني در شهرستان جهرم به 3نفر رسيد.

به گزارش همشهري، ظهر روز يكشنبه انفجار 
مهيبي در شهرك انقالب جهرم واقع در استان 
فارس اتفاق افتاد. شدت اين انفجار به حدي 
بود كه 2واحد مســكوني تخريب شــده و به 
ساختمان هاي مجاور و چندين خودرو كه در 
آن نزديكي پارك شده بودند نيز آسيب جدي 
رســيده بود. آنطور كه شــواهد نشان مي داد 
حادثه به دليل انفجار گاز اتفاق افتاده و چندين 
نفر زير آوار گرفتار شده بودند. در اين شرايط 
گروه هاي امداد و نجات تــالش خود را براي 
نجات حادثه ديــدگان آغاز كردنــد و موفق 
شدند يك به يك اين افراد را بيرون بكشند اما 
تعدادي از آنها جان خود را از دست داده بودند.

دكتــر خوشــرو، رئيــس مركــز اورژانس 
شهرســتان جهرم با ابراز تأســف از افزايش 
تعداد فوت شدگان حادثه انفجار در يك واحد 
مسكوني اين شهر، گفت: در اين حادثه 3نفر 
جان خود را از دســت دادنــد. او ادامه داد: در 
اين حادثه مردي 40ساله، زني 30ساله و زني 
سالمند كه زير آوار مانده بودند، جان خود را از 
دست دادند. همچنين 5نفر نيز در اين انفجار 
مصدوم شده بودند كه 2نفر از آنها بعد از مداوا 
مرخص شدند و 3نفر ديگر همچنان بستري 

هستند.
شفيعيان، فرماندار شهرســتان جهرم نيز در 
اين باره گفت: در پي انفجار 2واحد مســكوني 
در اين شهرستان، برق و گاز در خيابان صدا و 
سيما و بخشي از شهرك انقالب اين شهرستان 
قطع شد كه تالش ها براي رفع مشكل و اتصال 

دوباره برق و گاز ادامه دارد.

كشف گوشي مقتول در جيب مسافر مترو
وقتي مسافر مرموز مترو توسط مأموران پليس دستگير 

شد، در جيب او گوشي اي پيدا شد كه متعلق به مردي داخلي
بود كه يك روز قبل تر به قتل رسيده بود.

به گزارش همشهري، روز شنبه گذشــته مأموران پليس در يكي از 
ايستگاه هاي مترو تهران به پســر جواني كه رفتار مشكوكي داشت 
مظنون شــدند. آنها حدس مي زدند كه او فروشنده مواد مخدر است 
و در اين شرايط براي دســتگيري وي وارد عمل شدند. پسر جوان اما 
وقتي متوجه شد كه مأموران به او مشكوك شده اند، پا به فرار گذاشت 
و تعقيب و گريز شروع شــد. او همزمان مقداري مواد مخدر را كه در 

جيبش داشت بيرون آورد و اقدام به بلعيدن آن كرد.
دقايقي بعد، عمليات تعقيب و گريز با دستگيري جوان مشكوك پايان 
يافت. مأموران متوجه شــدند كه او اقدام به بلع همه موادي كرده كه 

همراهش بوده و با اين حال به بازرسي بدني وي پرداختند.
ماموران عالوه بر يك قبضه چاقو و اسپري اشــك آور از اين فرد يك 
دستگاه گوشي تلفن همراه نيز كشف كردند و از او خواستند كه رمز 

تلفن همراه را بگويد اما او رمز بازكردن گوشــي را نمي دانست. همه 
شواهد از اين حكايت داشت كه گوشي سرقتي است و با توجه به كشف 
چاقو و اسپري اشك آور از متهم، به نظر مي رسيد كه او يك زورگير است 
كه با تهديد چاقو و گاز اشك آور، اقدام به سرقت گوشي هاي تلفن همراه 
مي كند. در ادامه و براي شناسايي شدن صاحب گوشي و كشف اين راز، 
مأموران اقدام به بررسي سيم كارت موجود در داخل گوشي كردند و 
طولي نكشيد كه نام صاحب آن به دست آمد. اما بررسي ها نشان مي داد 
كه ســيم كارت و گوشي متعلق به فردي اســت كه يك شب قبل تر، 
يعني جمعه شب در حوالي منطقه بهارستان به قتل رسيده است. در 
اين شرايط فرضيه اينكه متهم دستگير شده در جريان سرقت گوشي 
تلفن همراه اقدام به قتل صاحب آن كرده باشد مدنظر قرار گرفت اما 
متهم از موضوع قتل اظهار بي اطالعي كرد و مدعي شد كه گوشي را از 
فردي خريداري كرده است. در اين شــرايط براي او قرار قانوني صادر 
شد و تحقيقات تكميلي براي كشف راز گوشي سرقتي و همچنين قتل 

صاحب آن ادامه دارد.

گريه هاي كودك، خبر از قتل مادر مي داد

مصدوميت ۳ كودك در انفجار آبگرمكن

سرقت از سالمندان به بهانه تست كرونا

تعقيب قاتل از كرمانشاه تا كرمان

سارق، خودرو و كودك را با هم دزديد

همسرم به صورتم اسید پاشید که طالق بگیرد
»همسرم به روي من اسيد پاشيد 

تا از من جدا شــود و دخترم را با رويداد
خودش به اروپا ببرد«. مردي جوان 
ديروز با حضور در دادسراي جنايي تهران با مطرح 
كردن اين ادعا از همســرش به اتهام اسيدپاشي 

شكايت كرد و خواستار بازداشت او شد.
به گزارش همشــهري، اين مرد كه متولد سال 
72اســت صبح ديــروز درحالي كــه صورتش 
سوخته و بينايي چشــم چپش را از دست داده 
بود پيش روي قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
جنايي تهران قرار گرفت و با شكايت از همسرش 
گفــت: چند وقتي اســت كه با همســرم دچار 
اختالف شده ام. او قصد رفتن به اروپا و زندگي در 
آنجا را دارد، اما من مخالف هستم و دلم مي خواهد 
در ايران زندگي كنم. بر ســر اين موضوع دچار 
اختالفات شديدي شــديم تا جايي كه همسرم 
تصميم به جدايي گرفت و حتي به دادگاه رفت 
و درخواســت طالق داد. من اما حاضر نبودم او 
را طالق بدهم. با اين حال همســرم تهديد كرد 

كه اگر طالقش ندهم دختر دو سال و نيمه مان 
را برمي دارد و قاچاقي از كشور خارج مي شود.

وي ادامه داد: به او گفتــم اگر بي خبر از من بچه 
را با خودش ببرد شــكايت مي كنم و هرجا برود 
پيدايش مي كنم، اما همســرم همچنان اصرار 
داشت تا از من جدا شود و به همراه دخترمان به 
يكي از كشورهاي اروپايي مهاجرت كند تا اينكه 
اواخر اسفند ماه نقشه هولناكي براي حذف من از 

زندگي اش كشيد.

نقشه اسيدپاشی
مرد جــوان درخصوص حادثه اسيدپاشــي كه 
منجر به نابينايي چشم چپش شده است، گفت: 
13اسفند ماه بود كه در خانه ام خواب بودم. ناگهان 
احساس كردم فردي به سرم مي كوبد. وحشت زده 
از خواب پريدم و همسرم را باالي سر خود ديدم. 
چكشي به دست داشت و با آن ضربه اي به سرم 
زد كه از ناحيه سر دچار خونريزي شدم. به شدت 
شوكه بودم و تصور كردم كه همسرم قصد كشتن 

مرا دارد تــا بتواند به راحتي با دختــرم از ايران 
برود. او ظرفي برداشــت و ناگهان محتويات آن 
را روي من پاشــيد. به شــدت دچار سوختگي 
شدم و ديوانه وار فرياد مي كشيدم. همسرم بعد 
از اين حادثه دخترمان را با خودش برد و از خانه 
بيرون رفت. من كه به شدت احساس سوختگي 
مي كردم فرياد مي كشيدم تا اينكه همسايه ها به 

دادم رسيدند و مرا به بيمارستان انتقال دادند.
شــاكي ادامه داد: در بيمارســتان تحت درمان 
قرار گرفتم و مشــخص شــد كه از ناحيه چشم 
چپ نابينا شده ام. عالوه بر اين صورتم به شدت 
دچار سوختگي شــده بود. وقتي در بيمارستان 
علت اين حادثه را پرسيدند تصميم گرفتم براي 
حفظ آبروي خانواده ام دروغ بگويم. به آنها گفتم 
هنگام كار با اسيد دچار حادثه شده ام و حقيقت 
را كتمان كردم. چراكه از بي آبرويي مي ترسيدم 
و دلم نمي خواست همسرم پايش به اداره پليس 
باز شود. از سوي ديگر و در همان روزها خانواده ام 
كه حقيقت را مي دانستند ميانجيگري كردند و 

ما را آشــتي دادند. آنها هم از من خواستند كه 
حقيقت را نگويم و شكايت نكنم. بعد از اين اتفاق 
از همسرم خواســتم بي خيال طالق و مهاجرت 
شود. او هم وقتي ديد از او شكايت نكردم حاضر 
شــد به زندگي در كنار من ادامــه بدهد و ديگر 
حرفي از مهاجرت و طالق نزد، اما خبر نداشتم كه 
قصد فريب مرا دارد. مرد جوان در ادامه گفت: به 
تازگي متوجه رفتارهاي مرموزانه همسرم شدم 
و با بررسي هاي بيشتر و پرس و جو دريافتم كه 
او قصد دارد پنهاني به همــراه دخترمان از ايران 
خارج شود. وقتي پي به اين حقيقت بردم به شدت 
عصباني شدم و تصميم گرفتم از همسرم به اتهام 
اسيدپاشي شكايت كنم. اشــتباه كردم كه قبل 
از عيد حقيقت را نگفتم و حاال مي خواهم كه او 
مجازات شــود. چون، هم مرا قرباني كرده و هم 

قصد جدايي و رفتن دارد.
با شكايت اين مرد، بازپرس جنايي تهران دستور 
تحقيقات بيشتر و احضار همسر شاكي را صادر 

كرد.

ادعاي مرد سوخته در دادسرا:

صداي گريه هاي كودك كه از داخــل آپارتماني 
شنيده مي شد، خبر از قتل هولناك زني  را مي داد 

كه قرباني سرقتي مرگبار شده بود.
به گزارش همشهري، صبح يكشنبه بود كه زن جوان 
با خاله اش تماس گرفت تا احوالش را بپرسد. اما او 
پاسخگو نبود و خواهرزاده اش كه تصور مي كرد وي 
در خواب است ساعتي بعد در فضاي مجازي براي 
خاله اش پيامي فرستاد و منتظر شد تا آنالين شود 
و پاســخش را بدهد اما همچنان خبري از او نبود. 
سابقه نداشت كه خاله اش تا ظهر بخوابد؛ حتي در 
فضاي مجازي. زن جوان كه نگران وضعيت خاله اش 
شده بود با همسر وي تماس گرفت و از او شنيد كه 
خاله اش در خانه است. همين كافي بود تا خودش را 
به محل زندگي او برساند، اما هرچه زنگ آپارتمان 
را زد كسي جوابي نداد و ناگهان صداي گريه هاي 
پسريك ســال و نيمه خاله اش را شنيد. پسربچه 
گريه مي كرد و مادر و پدرش را صدا مي زد. زن جوان 
مطمئن شد كه باليي بر سر خاله اش آمده است و 

به همين دليل تصميم گرفت به پليس زنگ بزند.

جنايت
آتش نشانان و مأموران پليس خود را به طبقه همكف 
ساختمان مسكوني حوالي نواب رساندند و دقايقي 
بعد قفل در شكسته شــد و آنها قدم در آپارتمان 
گذاشتند. مأموران به محض ورود با جسد زن جوان 
در سالن پذيرايي روبه رو شدند. كمي آن طرف تر از 
جسد، كودك خردسال قرباني بود كه ترسيده بود 
و بي وقفه گريه مي كرد. وقتي مشخص شد كه زن 
44ساله به قتل رسيده، گزارش اين جنايت به قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران اعالم شد 
و دقايقي بعد بازپرس جنايي بــه همراه مأموران 

تشخيص در محل جنايت حاضر شدند.

سرقت
با حضور تيم جنايي در محل مشــخص شــد كه 
زن جوان بر اثر ضربه جسم سخت به سرش جان 
باخته است و حدود 10ساعت از مرگش مي گذرد. 
از سوي ديگر خانه وي به هم  ريخته بود كه نشان از 
سرقت مي داد. همچنان كه مأموران سرگرم تحقيق 

در محل جنايت بودند، همسر مقتول به خانه اش 
بازگشت. وي كه از مرگ همسرش شوكه شده بود 
به مأموران گفت: من روز شنبه براي رفتن به محل 
كارم از خانه خارج شدم. شب شيفت بودم و همسرم  
به همراه پسرم در خانه بودند. من و همسرم هيچ 
اختالفي  با هم نداشــتيم و حتي شب قبل با  هم 
تلفني صحبت كرديم. همســرم  از اينكه قرار بود 
كسي به خانه  بيايد حرفي نزد و روز بعد خواهرزاده 
همسرم به من زنگ زد و  سراغش را گرفت. با اين 
حال يك درصد هم تصــور نمي كردم كه باليي بر 
ســرش آمده باشــد. در ادامه تحقيقات مشخص 
شد كه  طالهاي اين زن سرقت شده و سالم  بودن 
قفل هاي در، نشان مي داد كه قتل از سوي يك آشنا 
صورت گرفته كه به راحتي وارد خانه شده است. در 
اين شــرايط قاضي جنايي دستور انتقال جسد به 
پزشكي قانوني، تحقيق از همسايه، بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته اطراف محل حادثه و انجام 
بررسي هاي بيشتر را صادر كرد تا اسرار اين جنايت 

خاموش برمال شود.

جوان سارقي كه قصد سرقت خودرويي را داشت بعد از 
سرقت فهميد ناخواسته كودكي كه روي صندلي عقب 

بوده را هم ربوده است.
به گزارش همشهري، اين حادثه بامداد ديروز در مشهد 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه ساعت 4:35بامداد 
مردي هنگام مراجعه به يك داروخانه شبانه روزي در بلوار 
شهيدفكوري پسر 3ساله اش را در خودرو تنها گذاشته و 
وارد داروخانه شده بود. درست در همين لحظات سارقي 
كه به كمين نشسته بود ســوار خودرو شده و بدون آنكه 
بداند كودك روي صندلي عقب اســت خودرو را سرقت 
كرد. به دنبال اين حادثه ماجرا به پليس گزارش شــد و 
به  دليــل اهميت موضوع واحدهــاي مختلفي از پليس 
مشهد براي يافتن كودك ربوده شده بسيج شدند. سردار 
محمدكاظم تقوي، فرمانده انتظامي خراســان رضوي 
درباره اين حادثه گفت: ساعت 4:35بامداد ديروز گزارش 
ســرقت خودروي سواري پژو206 ســفيدرنگ در بلوار 
شهيدفكوري به فوريت هاي پليسي 110 اعالم شد و با 
توجه به حساسيت اين گزارش به خاطر حضور كودكي 
خردســال كه در داخل خودرو بــود، بالفاصله مأموران 

كالنتري شهرك ناجا در محل حاضر شدند. بررسي هاي 
پليســي حاكي از آن بود كه مالك خــودرو به داروخانه 
شبانه روزي مراجعه كرده و در اين لحظه سارق خياباني 
خودرو را همراه با كودك به سرقت برده است. وي ادامه 
داد: با توجه به حساسيت موضوع طرح عمليات ضربتي 
در دســتور كار مركز فرماندهي و كنترل پليس، پليس 
آگاهي، پليس امنيت عمومي، پليــس فتا و فرماندهي 
انتظامي مشهد قرار گرفت و پليس با اقدام هاي اطالعاتي 
گسترده و ردزني هاي علمي جست وجوهاي خود را براي 
نجات جان اين پسر بچه 3ساله آغاز كرد و همه محورهاي 

خروجي شهر مشهد تحت كنترل دقيق قرار گرفت.
سردار تقوي در ادامه گفت: اين سارق كه حضور پليس را 
در يك قدمي خود احساس مي كرد و دچار ترس و وحشت 
شده بود، كودك 3 ساله را در مسير مشهد-نيشابور كنار 
تپه اي رها كرد و پس از طي مســافتي خودرو را نيز كنار 
جاده گذاشــت و متواري شــد و با اقدام به موقع كودك 
3ساله در سالمت كامل به آغوش خانواده اش بازگشت 
و خودروي مسروقه نيز كشف شد. به گفته سردار تقوي 

دستگيري سارق در دستور كار پليس قرار دارد.

نشــت گاز از آبگرمكن و انفجار آن در خانه اي واقع در جنوب تهران موجب مصدوميت 3كودك خردسال شد. 
به گزارش همشهري، ساعت 12:50ظهر ديروز به مركز فرماندهي آتش نشاني تهران خبر رسيد كه انفجار مهيبي 
در خانه اي واقع در شهرك وليعصر اتفاق افتاده و آنجا دچار آتش سوزي شــده است. دقايقي بعد از اين تماس 
نخستين گروه از آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند. سيدجالل ملكي سخنگوي آتش نشاني تهران در 
اين باره گفت: با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد كه انفجار در يك خانه مسكوني يك طبقه قديمي به 
مساحت حدود 60مترمربع رخ داده و شدت آن به حدي بوده كه شيشه هاي ساختمان و بخش هايي از در و ديوار 
به طور كامل تخريب شده است. ملكي ادامه داد: در پي اين حادثه مردي حدودا 45ساله كه پدر خانواده بود دچار 
سوختگي و آسيب ديدگي شديد شده بود و 3كودك شامل پسربچه اي 2ساله و 2دختربچه 3 و 10ساله نيز دچار 
مصدوميت شده بودند كه امدادگران اورژانس آنها را به بيمارستان منتقل كردند. ملكي علت اين حادثه را نشت 

گاز از آبگرمكن اعالم كرد و از ادامه بررسي ها در اين خصوص خبر داد.

سارقي كه به بهانه انجام تست كرونا وارد خانه سالمندان مي شد و در آنجا دست به سرقت مي زد، دستگير شد و به ده ها 
مورد سرقت اعتراف كرد. به گزارش همشهري، چندي قبل مأموران پليس استان كرمانشاه با چند شكايت درخصوص 
سرقت از خانه سالمندان مواجه شدند. شاكيان مدعي بودند فردي با معرفي خود به  عنوان مأمور بهداشت و به بهانه انجام 
تست كرونا وارد خانه آنها شده اما از آنها جيب بري كرده است. همه شاكيان مشخصات يكساني از سارق اعالم مي كردند 
و بررسي ها نشان مي داد عامل سرقت ها، سارقي سابقه دار و حرفه اي است. در شرايطي كه تحقيقات در اين خصوص در 
شهرستان اسالم آباد ادامه داشت، مأموران به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد سارق تحت تعقيب به اتهام وصول 
شكايت هاي مشابه در همدان دستگير شده است. سردار علي اكبر جاويدان، فرمانده انتظامي استان كرمانشاه در اين باره 
گفت: مأموران پليس آگاهي اسالم آبادغرب با انجام تحقيقات گسترده موفق به شناسايي سارق در همدان شدند و او در 
اختيار پليس آگاهي اسالم آبادغرب قرار گرفت و در تحقيقات به ارتكاب 22فقره سرقت كه يك مورد آن مربوط به سرقت 
طالجات داخل منزل يكي از قربانيان خود در اين شهرستان بود، اعتراف كرد. تالش براي دستگيري 2مالخر كه با سارق 
همكاري داشته اند، ادامه دارد. رئيس پليس استان كرمانشاه به شهروندان توصيه كرد اگر فردي به  عنوان مأمور پليس، 
بهداشت و يا شركت هاي خدمات رسان به منزل آنها مراجعه كرد، پيش از هر اقدامي كارت شناسايي معتبر از وي بخواهند.

مردي كه به  دليل اختالفات خانوادگي مادرزنش را در كرمانشاه به قتل رسانده و فراري شده بود 6 ماه بعد در كرمان دستگير 
شد. به گزارش همشهري، مهرماه سال99 به  دنبال قتل زني 65ســاله در شهرك معلم كرمانشاه تحقيقات پليس براي 
رازگشايي از اين جنايت آغاز شد. كارآگاهان جنايي در همان بررسي هاي اوليه پي بردند عامل قتل داماد خانواده است كه 
بعد از جنايت به يكي از استان هاي شرقي كشور گريخته است. در اين شرايط تالش ها براي دستگيري او آغاز شد اما مأموران 
نتوانستند ردي از قاتل فراري پيدا كنند. با گذشت 6 ماه از اين جنايت و درحالي كه رسيدگي به اين پرونده جنايي همچنان 
در دستور كار قرار داشت، مأموران به اطالعاتي درباره مخفيگاه قاتل در كرمان دست يافتند و موفق به دستگيري او شدند. 
سرهنگ پرويز نظري، رئيس پليس آگاهي استان كرمانشــاه در اين باره گفت: تحقيقات كاراگاهان ادامه داشت تا اينكه 
مخفيگاه قاتل فراري پس از گذشت 6 ماه از وقوع جنايت با همكاري سربازان گمنان امام زمان)عج( در يكي از شهرهاي 
استان كرمان شناسايي و دستگير شد. وي ادامه داد: متهم با وجود انكارهاي اوليه در نهايت به ارتكاب قتل مادر همسرش 

اعتراف و انگيزه اش را اختالفات خانوادگي عنوان كرد. به گفته وي تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

 شهادت تكاور پليس 
در تعقيب و گريز با اشرار

مامــوران پليس ســراوان به چنــد خودرو 
مشكوك شده و به سرنشــينان آنها دستور 
ايست دادند اما آنها گريختند و با استفاده از 
سيستم دودزا باعث واژگوني خودروي پليس 

و شهادت يكي از مأموران شدند.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز يكشنبه 
در حاشيه شهرستان سراوان واقع در استان 
سيستان و بلوچســتان اتفاق افتاد. مأموران 
يگان تــكاوري پليــس اين شــهر در حال 
گشت زني بودند كه با چند خودروي مشكوك 
روبه رو شده و به سرنشينان آنها دستور ايست 
دادند. با وجود تذكر جدي پليس اما رانندگان 
اين خودروها با افزايش سرعت تصميم به فرار 
گرفتند و اين شروع تعقيب و گريز مأموران با 
آنها بود. اشرار كه به احتمال زياد در حال حمل 
مواد مخدر بودند با سرعت سرسام آوري فرار و 
به دستورات مأموران بي توجهي مي كردند. با 
اين حال تعقيب و گريز ادامه پيدا كرد تا اينكه 
آنها از سيستم دودزا استفاده و ديد مأموران را 
محدود كردند و در اين شرايط خودروي پليس 
به  دليل ديد كم از مســير منحرف و واژگون 
شــد. در جريان اين حادثه يكي از تكاوران 
به نام اســتواردوم موسي شــيباني به شدت 
مجروح شد و بر اثر شــدت جراحات وارده به 

شهادت رسيد.
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سر به سر گذاشتن با برد پيت 
جايزهبهترينبازيگرنقــشمكملزنبهيوجونگيئونبهدليلايفــاينقشدرفيلم»ميناري«
اختصاصيافت.اونيزيكيازمسنتريندريافتكنندگانجايزهبا73سالسنازكشوركرهجنوبيو
برندهآسياييشباهدايجوايزاسكاربود.بسيارياوراچهرهشاخصايندورهازمراسمنيزارزيابي
كردهاند.زمانيكهبردپيتجايزهاسكاررابهاواهداميكرد،يوجونگيئونروبهپيتگفت:»آقاي
بردپيتخيليخوشحالمكهباالخرهميبينمتان.«گفتهاينبازيگركرهايبهايندليلبودكهبردپيت
ازتهيهكنندگاناجراييفيلممينارياست.اوخطاببهبردپيتباشوخيافزود:»زمانيكهماسر
صحنهفيلمبرداريبوديم،شماكجابوديد؟«اودربخشيازسخنانخودبهگلنكلوزكهپساز
8دورهنامزديدراسكارهمچناننتوانستهجايزهايدريافتكند،گفت:»منبهرقابتباورندارم.
چگونهميتوانمدريكرقابتبرگلنكلوزپيروزشوم.منخيليازبازيهايويرادرفيلمهاي
مختلفديدهام.بهنظرمهمهمانامزدهاياينبخشبرندهشديم.مانقشهايمتفاوتيبازي
كرديم؛بنابراينمانميتوانيمبايكديگررقابتكنيم.امشبمناينجاهستم؛چراكهقدري
خوششانسترازشماهاهستم.«اودرحاليكهكاپشنخلبانيپوشيدهبود،بافرانسس

مكدورمندودنيلكالويا،2برندهديگراينمراسم،عكسيبهيادگارگرفت.

نودوسومين دوره جوايز اســكار، يكي از متفاوت ترين دوره هاي اين مراسم 
محبوب را تجربه كرد. از اواسط دهه2010، اسكار متهم شد كه زياده از حد 
سفيدپوست است و هشتگ OscarsSoWhite# در اعتراض به اين موضوع 
به راه افتاد. از آن تاريخ به بعد، »آكادمي علوم و هنرهاي تصاوير متحرك« كه 
برگزاري مراسم اســكار را برعهده دارد، سعي كرد اعضايش را - كه برندگان 
اسكار با رأي آنها انتخاب مي شــوند - از طيف هاي متنوع تري انتخاب 
كند. حاال در ســال2021، چند جايزه مهم اســكار نودوسوم 
به كساني رســيده كه گروه هاي اقليت را نمايندگي 
مي كردند و در گذشته، تا به اين حد، مورد توجه 
برگزاركنندگان اسكار قرار نمي گرفتند؛ به 
همين دليل هم چنــد ركورد جالب از 
مراسم روز گذشــته به جا ماند.  اول 
از همه اينكه 9بازيگر رنگين پوست 
در اسكار نودوســوم نامزد دريافت 
جايزه شــدند؛ در اســكار پيشين 
تنها يك بازيگر رنگين پوست نامزد 
دريافت جايزه شده بود. از ميان اين 
9نفر، يو جونگ يئــون براي بازي در 
فيلم »ميناري« جايزه بهترين بازيگر 
نقش مكمل زن را گرفت و نخســتين 
بازيگر زن كره اي برنده اسكار شد. جز 
اين، او دومين بازيگر زن آســيايي است 
كه پس از ميوشــي اوْمكي اين جايزه را 
به دست آورد. دنيل كالويا هم براي بازي در 
فيلم »يهودا و مسيح سياه« جايزه بهترين 
بازيگر نقش مكمل مرد را گرفت. در بخش 
بهترين كارگرداني نيز، كلويي ژائو، كارگردان 
فيلم »ســرزمين آوارگان« به نخستين زن 
رنگين پوســت و دومين كارگردان زِن تاريخ 
اسكار بدل شــد كه اين جايزه را به دست آورد. 
همچنين، ميا نيل و جاميكا ويلسون به نخستين 
زنان سياهپوســتي بدل شــدند كه اسكار بهترين 
چهره پردازي و آرايش مو را با خود به خانه بردند، اما شايد 
توجه به رنگين پوستان و اقليت ها در مراسم اسكار امسال، جز 
فشارهاي اجتماعي و دروني صنعت فيلم آمريكا، دليل ديگري 

هم داشته باشد.
در يك سال و چند ماهي كه از شيوع كرونا در جهان مي گذرد، 
اكران بسياري از فيلم ها به تعويق افتاده تا پس از مهار كرونا و 

بازگشايي سالن هاي سينما، در حضور تماشاگران، روي پرده بروند. همين 
موضوع باعث شد تا فيلم هايي كه در يك سال گذشته اكران و وارد رقابت هاي 
فصل جوايز سينمايي شــدند، در غياب فيلم هاي بزرگ، از شانس بيشتري 
براي برگزيده شــدن برخوردار باشــند. چه بســا اگر در طول سال گذشته 
فيلم هاي بهتري اكران مي شدند، فيلم هايي كه ديروز موفق به دريافت جايزه 
اسكار شدند، نمي توانستند به اين افتخار دست پيدا كنند. از طرف ديگر، اين 

نخستين اسكاري بود كه بعد از رفتن ترامپ از كاخ سفيد برگزار شد 
و شايد جوايز آن را بتوان واكنشي به سياست هاي ترامپ 

دانست كه از نظر برخي ها رفتارهايش حامي تبعيض هاي 
نژادي بود. نكته ديگري كه چه در مراسم ديروز و چه 
در فيلم هايي كه در بخش هاي مختلف نامزد 

جايــزه 

ر  ســكا ا
بودنــد، بســيار به چشــم 

مي آيد، مضمون گرايي مفرط و تقليل 
خالقيت هنــري و جايگزيني آن 

با شــعارهاي اخالقي اســت. 
برگزيدگان اسكار نودوسوم 
در ســخنراني هاي پس 
از دريافت جايزه شــان 
سعي داشــتند خود را 
از طرفــداران حقــوق 
برابــر و همزيســتي 
مســالمت آميز نشان 
دهنــد، امــا واقعيت 
اين است كه دستمزد 
اغلب آنها براي يك فيلم 

بيــش از درآمد چندين 
و چند ســال يك كارگر 

يا كارمندي است كه انواع 
تبعيض هــا و بي عدالتي ها 

را تجربه مي كنــد و هيچ كدام 
از ســلبريتي هاي خوش  پــوش و 

خوش مشرب مراسم اسكار، با همه خيرخواهي شان، تصوري 
واقعي از مصايب و مشكالت زندگي اين آدم ها ندارند. حاال بايد 
صبر كرد و ديد آيا در اسكار نودوچهارم هم همين رويه توجه 
به اقليت ها ادامه خواهد يافت يــا درصورت به ميدان آمدن 
بزرگان، فيلم ها فارغ از اينكه تنوع هاي جنسيتي و قوميتي را 

بازنمايي مي كنند، مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

برندگان اسکار 
نود و سوم

بهترينفيلم
سرزمينآوارگان

بهترينبازيگر
نقشاولمرد

آنتونيهاپكينزبرايپدر

بهترينبازيگرنقشاولزن
فرانسيسمكدورمندبراي

سرزمينآوارگان

بهترينترانه
درنستاميل،اچ.اي.آر
وتياراتوماسبرايترانه

»مبارزهبرايتو«دريهودا
ومسيحسياه

بهترينبازيگرنقش
مكملمرد

دنيلكالويابراييهودا
ومسيحسياه

بهترينطراحيتوليد
دونالدگراهامبرتوجانپاسكالبرايمنك

بهترينبازيگر
نقشمكملزن

يو-جونگيئونبراي
ميناري

بهترينكارگردان
كلوييژائوبراي
سرزمينآوارگان

بهترينفيلمبرداري
اريكِمِسراشميتبرايمنك

بهترين
فيلمنامهاقتباسي

كريستوفرهمپتونو
فلوريانزلربرايپدر

بهترينجلوههايويژه
اندروجكسون،ديويدلي،
اندروالكليواسكاتفيشر

برايتنت
بهترينانيميشنبلند

روح)محصولپيكسار(

بهترين
چهرهپردازيو

آرايشمو
سرجيولوپزريورا،
ميانيل،جاميكا

ويلسونبرايبلك
باتمماريني

بهترين
فيلمنامهاوريجينال

امرالدفنلبرايزنجواننويدبخش

بهترين
طراحيلباس

آنراثبرايبلكباتم
ماريني

بهترينموسيقي
ترنترزنور،آتيكوسراس،جانباتيستبرايروح

بهترين
انيميشنكوتاه

هراتفاقيبيفتددوستت
دارم

بهترين
فيلمكوتاه

كويندورانتومايك
كانليبرايفيلمدو

غريبهدور

بهترينمستندبلند
پيپاارليش،جيمزريدو
كريگفاستربرايمعلم

اختاپوسمن

بهترينمستندكوتاه
آنتونيجياچينوو
آليسدوياردبراي

كولت

بهترين
فيلمبينالمللي

توماسوينتربرگبراييك
دورديگر)محصولكشور

دانمارك(

بهترينتدوين
ميكلاي.جي.نيلسنبرايفيلمآوايمتال

بهترينصدا
نيكالسبكر،جيميبكشت،ميشلكوتولنس،

كارلوسكوترزوفيليپبلدبرايآوايمتال

سحرگاه اقليت
محمدناصراحدي

روزنامه نگار

پيرترين برنده جايزه اسكار 
دراينمراسم،جوايزتقريبامطابقپيشبينيهادرسايتهاي
مختلفبهبرندگاناهداشد؛بهجزاينكهبرخالفبسيارياز
پيشبينيها،جايزهبهترينبازيگرمــردبهچادويكبازمن،
بازيگرفقيدآمريكاييبهدليلبازيدرفيلم»بلكباتممارينی«،
اختصاصنيافتوآنتونيهاپكينزتوانســتبهدليلبازي
تحسينبرانگيزخوددرفيلم»پدر«درنقشيكپيرمرد
دچاربيماريفراموشي،جايزهاســكاردررشتهبهترين
بازيگرمردرابهخوداختصاصدهد.اهدايجايزهبهترين
بازيگرمردبهآنتونيهاپكينزبهعنوانپيرترينبرندهجايزه
اسكارغافلگيرانهترينرويدادشباهدايجوايزبود.آنتوني
هاپكينزپيشترنيزبهدليلبازيدرفيلم»سكوتبرهها«
كانديدايدريافتجايزهاسكاردرسال1992شدهبودوبه
گفتهخودشهيچگاهپيشبينينميكردكهدر83سالگي
بتواندجايزهاســكاربهترينبازيگرمردراازآنخودكند.
آنتونيهاپكينزدراينمراســمبرايدريافتجايزهخود
حضورنيافتهبودوگفتهميشودويبهدليلپيشگيرياز

ابتالبهويروسكرونابهآمريكانيامدهبود.

ركورددار ناكام
گلنكلوز74ساله،بازيگرآمريكاييكهبا8بارنامزديدررشتههايبهترينبازيگرزنوبهترين
بازيگرمكملنقشزنركوردداراست،درنودوسوميندورهازجوايزاسكارنيزنتوانستدر
رشتهبهترينبازيگرنقشمكملزنبهخاطرنقشآفرينيدرفيلم»مرثيههيلبيلي«برنده

جايزهاسكارشودورقابترابهيوجونگيئون،بازيگركرهايفيلم»ميناري«واگذاركرد.

اسكار نود و سوم؛ نمايشي از 
تنوع جنسيتي و قوميتي در 

غياب ترامپ

سينما يعنی پرده بزرگ
فرانسسمكدورمندكهدوجايزهرا،يكيبهعنوانبهترينبازيگرزنويكيدرمقام
تهيهكنندهدررشتهبهترينفيلمبهخاطرفيلم»سرزمينآوارگان«ازآنخودكرد،در
سخنانپسازدريافتجايزهخودگفت:»فيلممارارويبزرگترينپردهسينماييكه

برايتانمقدوراست،ببينيد.«

قدرت اتحاد
دنيلكالويابهدليلنقشآفرينيدرفيلم»يهوداومسيحسياه«جايزهاسكاربهترين
بازيگرنقشمكملمردرابهخوداختصاصداد.اودراينفيلمدرنقشفردهمپتون،
رئيسحزبپلنگسياهبازيكردهبود.اودرســخنانيپسازدريافتجايزهگفت:
»پلنگسياهقدرتاتحاديهواتحادرابهمانشانداد.البتههنوزكارهايزياديبراي
انجامباقيماندهكهادامهاينكارهاباشماافرادياستكهدراينسالنحضوريافتهايد.«

نتفليكسبا7جايزهبيشــترينتعدادجوايزرادرمياناستوديوهاوپلتفرمهاي
اينترنتينمايشفيلمازآنخودكرد.

تعداد اسكارهای استوديوهای فيلم سازی اسكار 93

ميوشیاومكی،بازيگر
آمريكايی-ژاپنی،درسال1957برای
بازیدرفيلم»سايانورا«بهعنوان
اولينبازيگرزنآسيايیبرندهجايزه
بهترينبازيگرنقشمكملزنشد.

پيشازكلوييژائو،كارگردانفيلم»سرزمينآوارگان«كهبهجايزه
اسكاررسيد،كاترينبيگلوبرايفيلم»مهلكه«درسال2008
نخستينزنيشدكهجايزهبهترينكارگردانیرابهدستآورد.
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   باب  العمود كجاست؟
باب  العمود شريان اصلي براي دسترسي 
به بازارهاي نزديك به مسجد االقصي در 
»البلده القديمه« يا همان بخش تاريخي 
شهر قدس است. فعاليت هاي مستمر 
اقتصادي و تجاري در اين ناحيه باعث 
شــده باب العمود در تمام فصول سال 
از ســرزندگي خاصي برخوردار باشد؛ 
سرزندگي ای كه مملو از نمادهاي عربي 
و اسالمي است. فشارهاي اسرائيل براي 
توقف يا تعليق شــرايط فعلي در باب 
العمود، محدود به تحوالت اخير نيست 
و پيشنيه اي طوالني دارد؛ از دستگيري 
گاه و بيــگاه صاحبــان اماكن تجاري 
گرفته تا تهديــد و تطميع براي خريد 
واحدهاي مسكوني گرانقيمت و قديمي 
در اين منطقه. عالوه بر تمام اينها، رژيم 
صهيونيستي از سال2017 نظام امنيتي 
هوشمندي را از طريق نصب دوربين هاي 
متعدد و برخي گيت ها در نقاط مختلف 

باب العمود برقرار كرده است.
هم اكنون يهوديان نيــز به طور ويژه از 
منطقه باب العمود براي دسترســي به 
ديوار ندبه يا حتــي برخي اوقات، ورود 
به محوطــه داخلي مســجداالقصي 
اســتفاده مي كنند. بر همين اساس، 
تضعيف نمادهاي عربي و اسالمي در باب 
 العمود از اهميت بااليي براي جريانات 
صهيونيستي برخودار است. با اين حال 
آخرين تالش اســرائيل براي فشار بر 
حضور شــهروندان عرب مسلمان در 
بــاب  العمود نتايج معكــوس به دنبال 
داشــته اســت. ناصر الهدمي، رئيس 
شوراي مقدسيون، در اين باره مي گويد: 
ما در متن نبــردي اجتماعي و تاريخي 
به ســر مي بريم؛ نبردي كه هدف از آن، 
جلوگيــري از نابودي هويــت عربي و 
اسالمي بخش هاي مختلف شهر قدس 

و سرزمين فلسطين است.

كيوسك

خيابان هاي شهر قدس و 
اطراف منطقــه تاريخي خاورميانه

مسجد االقصي طي نزديك 
به دوهفته گذشته صحنه درگيري هاي 
شبانه ميان شــهروندان فلســطين با 
نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي بود. 
جرقه اين درگيري ها بــا اعمال برخي 
تدابيــر امنيتي و برقراري ايســت هاي 
نظامي جديد توسط نيروهاي اسرائيلي 
در اطراف مســجداالقصي آغاز شد اما 
بدون شــك ريشــه آن را بايد در نزاع 
تاريخي بر سر هويت تاريخي-ديني شهر 
قدس جست وجو كرد؛ نزاعي كه در سايه 
 سياســت هاي تل آويــو بــراي تهويد
)بــه معنــاي يهودي ســازي ( قدس، 
روزبه روز ابعاد پيچيده تري پيدا مي كند.

ماجرا از آنجا شروع شد كه پليس رژيم 
صهيونيســتي همزمان با آغاز مناسك 
رمضان، ايست هاي نظامي جديدي را در 
منطقه باب  العمود )يكي از ورودي هاي 
قديمي و پررفت وآمد مســجداالقصي( 
برقرار كرد. اســرائيل مدعي اســت اين 
ايســت ها پس از دريافت گزارش هايي 
مبنــي بــر احتمــال وقــوع عمليات 
شــبه نظامي در منطقــه بــاب  العمود 
برقرار شده اما تجربه سال هاي گذشته 
نشــان مي دهد همزمان با فراگيرشدن 
اجتماعات ديني يا ملي فلســطينيان، 
تمايل صهيونيســت ها به قدرت نمايي 
نظامي مقابل شهروندان اين كشور نيز 

تشديد مي شود.
روزنامــه العربــي الجديــد در اين باره 
مي نويســد: اســرائيل از غلبه نمادهاي 
اسالمي و عربي بر شهر قدس هراس دارد 
و همواره از هر فرصتي براي جلوگيري 
از فراگيرشــدن اين نمادها اســتفاده 

مي كند. بدون شــك يكي از مهم ترين 
مناسبت هاي ســاالنه براي اجتماعات 
اسالمي و عربي، شــب هاي  ماه رمضان 
و جشــن هاي مرتبط با عيد فطر است و 
بر همين اساس، فشارهاي امنيتي رژيم 
صهيونيستي بر مسلمانان نيز دقيقا در 
اين مقطــع زماني افزايــش مي يابد. به 
اين ترتيب، تنها يك روز پس از برقراري 
ايست  بازرسي هاي جديد، اعتراضاتي در 
برخي نقاط شرقي شــهر قدس از سوي 
شهروندان فلسطيني آغاز شد؛ اعتراضاتي 
كه در فاصله اي اندك، فضاي خيابان هاي 
قدس در شب هاي  ماه رمضان را به كلي 

تغيير داد.

مانور قدرت نژادپرستان در مناطق 
مسكوني

بــا آغــاز اعتراضــات مســالمت آميز 
شــهروندان فلســطيني، مجموعه اي 
از شهرك نشــينان افراطي وابســته به 
جريان حريدي، با حمله به برخي مناطق 
مسلمان نشين در نواحي شرقي قدس، 
اموال شهروندان عرب فلسطيني، نظير 
شيشه هاي ســاختمان ها و خودروها را 
تخريب كردند. اين شهرك نشــينان در 
قالب گروه هاي محدود اما سازمان يافته 
عازم مناطق مســكوني مختلف شده و 
ضمن اعمال تخريبي، شعارهايي مبني 
بر ضرورت اخراج عرب ها از قدس را سر 
دادند. در برخي از تصاوير منتشرشده در 
جريان اين درگيري ها، صهيونيست ها 
با دردست داشــتن گالن هــاي بنزين، 
خانواده هــاي فلســطيني را تهديد به 
ايجاد آتش سوزي مي كردند. تمام اينها 
درحالي بود كه پليس اســرائيل نه تنها 
هيچ گونه مداخله اي بــراي جلوگيري 

از اين حمالت نژادپرســتانه انجام نداد، 
بلكه مانع از حركت معترضان فلسطيني 
به ســوي اين مناطق براي رويارويي با 
شهرك نشينان نيز شــد. مجموعه اين 
تحوالت منجر به شــكل گيري خشــم 
عمومي در ميان شــهروندان فلسطيني 
شــد و دامنه اعتراضات به چند ايست 
بازرسي در نزديكي مســجداالقصي را 

بسيار فراگير كرد.

عقب نشيني تاريخي مقابل معترضان
ســرانجام پــس از دوازده شــبانه روز 
درگيري شديد خياباني، پليس اسرائيل 
با لغو محدوديت هاي امنيتي و انحالل 
ايست هاي بازرســي جديد در منطقه 
باب  العمود موافقت كــرد. اين درحالي 
است كه رفتار نيروهاي امنيتي اسرائيل 
در ابتــداي درگيري ها نشــان مي داد 
اراده اي جدي براي برخورد با معترضان 
و خودداري از هرگونه عقب نشــيني در 
ميان آنها وجــود دارد. پس از انتشــار 
خبر لغو محدوديت ها، هزاران شهروند 
فلســطيني با اجتمــاع در مقابل باب  
العمود، پيروزي خيابانــي خود مقابل 
صهيونيست ها را جشن گرفتند. سردادن 
سرودهاي ملي و اهتزاز پرچم فسلطين 
در ايــن اجتمــاع، توجه رســانه هاي 
بين المللي حاضــر در منطقه را به خود 
جلب كرد. احمد الطيبي، نماينده عرب 
پارلمان كنست كه ازجمله سخنرانان اين 
اجتماع شــبانه بود، گفت: صداي مردم 
فلسطين را بشنويد و دست از حمله به 
آنان برداريد؛ هيچ نيرويي در جهان قادر 

به سركوب اراده ملت ها نيست.
در بيانيه پليس اســرائيل، با اشــاره به 
تصميم لغو ايســت هاي بازرسي آمده 

اســت: »مراكز مراقبــت نظامي جديد 
كه براســاس گزارش هاي هشدارآميز 
تأسيس شــده بودند، پس از مشورت با 
رهبران ديني، شــيوخ منطقه و مالكان 
اماكن تجاري در بــاب  العمود به منظور 
حفــظ صلــح و جلوگيري از تشــديد 
خشونت ها، جمع آوري شدند.« در جريان 
درگيري هاي دوازده روز گذشته بيش از 
100تن زخمي و 50شهروند فلسطيني 
نيز توســط نيروهاي امنيتي اســرائيل 

بازداشت شدند.

اســتقبال احزاب فلســطيني از 
اعتراضات مردم

جنبش فتح به رياست محمود عباس كه 
هيچ واكنش مؤثري نسبت به فشارهاي 
امنيتي نيروهاي اسرائيلي از خود نشان 
نداده بود، پس از تحوالت شب گذشته 
و عقب نشيني پليس رژيم صهيونيستي، 
با صدور بيانيه اي اعالم كرد: شكســت 
اشغالگران مقابل ايســتادگي فرزندان 
ملت ما نشــانه اي ديگر از پيروزي ابدي 
حق بر باطل است. از سوي ديگر، حازم 
قاسم، ســخنگوي جنبش حماس، نيز 
در مصاحبه با شــبكه الجزيــره گفت: 
انقــالب جوانان قدس عليه اســرائيل، 
الگويي جديد از پيگيري مقاومت عليه 
اشغالگران در كرانه غربي است. جنبش 
حماس همزمان با تشــديد فشارهاي 
امنيتي عليــه معترضان فلســطيني، 
حمالت موشكي محدودي را به برخي 
شهرك هاي مجاور نوار غزه انجام داده 
بــود. جنبش جهــاد اســالمي، جبهه 
دموكراتيك تغيير و... نيز هريك با صدور 
بيانيه هاي جداگانه از پيروزي شهروندان 

قدس مقابل اسرائيل استقبال كردند.

هند با بيش از 350 هزار ابتــالی روزانه، ركورد 
جهانی مبتاليان تازه به ويروس كرونا را شكسته 
است. اوضاع در دهلی، پايتخت، به شدت بحرانی 
است. شمار تلفات ناشی از كرونا به خاطر كمبود 
اكسيژن و تخت بيمارستان روزانه در حال افزايش 
است. دولت همه امكانات نظامی و غير نظامی را 
برای رساندن اكسيژن به پايتخت بسيج كرده، 
اما گفته می شود كه اين اقدام در بهترين حالت 

می تواند تنها بخشی از نيازها را رفع كند.

روزنامه نيويورک تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

يادآوری وعده بايدن درباره واكسن

جانسون؛ زير فشار منتقدان

آغاز تخليه پايگاه های آمريكا 

بحران اكسيژن در هند

روزنامه نيويورک تايمز در ســرمقاله خود اين 
وعده انتخاباتی جو بايدن را يادآوری كرده كه 
گفته بود اجازه نمی دهد قوانين مربوط به حقوق 
مالكيت معنوی، مانع دسترســی مردم جهان 
به واكسن كرونا شــود. اين روزنامه انتقادهای 
بايدن از دونالد ترامپ را يادآوری كرده و نوشته 
كه او زمانی از ترامــپ به خاطر انحصاری كردن 
توليد واكسن در آمريكا و نپيوستن به تالش های 
سازمان بهداشت جهانی انتقاد می كرد؛ اكنون 
زمان آن رسيده ترتيبی اتخاذ كند تا همه كشورها 
بتوانند توليدكننده واكسن های آمريكايی برای 

رهايی از بحران كرونا شوند. 

روزنامه اينديپندنت نوشته كه منتقدان نخست 
وزير انگليس او را طی روزهای اخير به شــدت 
تحت فشار قرار داده اند تا توضيح دهد كه مبلغ 
200 هزار پوندی كه برای تعمير و تجهيز آپارتمانش 
هزينه كرده را از كجا آورده است. منتقدان بوريس 
جانسون گفته اند كه به نظر می رسد نخست وزير 
از موقعيت خود برای تامين اين پول سوءاستفاده 
كرده است. خبر هزينه كرد 200 هزار پوندی را 

مشاور پيشين جانسون افشا كرده است.

روزنامه اطالعات روز به نقل از فرمانده نيروهای 
آمريكايی در افغانستان نوشته كه روند غيررسمی 
انتقال و تخليه پايگاه هــای نظامی خارجی در 
اين كشور آغاز شده است. ژنرال اسكات ميلر 
در يك كنفرانس خبــری در كابل اعالم كرد كه 
قبل از خروج كامل نيروهای آمريكايی و ناتو از 
افغانســتان، تمامی پايگاه ها به نظاميان افغان 
تحويل خواهد شد. ميلر گفته كه اگر طالبان به 
نظاميان ناتو در جريان روند خروج حمله كنند با 

پاسخ سخت روبه رو خواهند شد. 

نگاه

سرنوشت تاريك افغانستان

آن طور كه از شــواهد برمي آيد، جنگ 
افغانستان رو به اتمام است. اگر همه  چيز 
طبق زمانبندي كه رئيس جمهور آمريكا 
اعالم كرده پيش برود، دقيقا 2دهه بعــد از حمله القاعده به مركز 
تجارت جهاني در نيويورك، يعني 11سپتامبر2021)20شهريور 
1400( نيروهاي نظامي غرب، افغانســتان را تــرك خواهند كرد. 
اين جنگ باالخره بايد يك روز تمام مي شــد، اما سؤال اينجاست 
كه دستاورد اين حجم گســترده از تلفات انساني و هزينه مالي چه 

بوده است؟ 
اگرچه شبكه تروريستي القاعده در جريان درگيري هاي افغانستان 
تضعيف شد، اما ازبين نرفته است. آمريكا، اسامه بن الدن، رهبر اين 
گروه را كشت و طالبان را از كابل خارج كرد، اما بيرون از پايتخت، 
طالبان، پرقدرت تر از هميشــه بي صبرانه منتظر است تا به محض 

خروج نيروهاي نظامي غرب، دوباره قدرت را در دست بگيرد.
گروه هاي راديكال مســتقر در افغانســتان چه از بعد نظامي و چه 
از جهت ايدئولوژيك، شكســت نخورده اند و همچنــان به عنوان 
يك تهديد پايدار بــراي غرب باقي خواهند ماند. با گذشــت همه 
اين سال ها، افغانســتان همچنان از نعمت دولتي باثبات كه بتواند 
تروريسم منطقه اي، فساد و تجارت مواد مخدر را مهار كند، محروم 
است، چه برســد به اينكه اين دولت بتواند چشــم انداز روشني از 
صلح و شــكوفايي اقتصادي براي مردمش ترســيم كند. با خروج 
نيروهاي نظامي آمريكا و متحدانش، ثبات منطقه احتماال از امروز 
هم متزلزل تر خواهد شــد. اگر واقع بين باشــيم، بايد بپذيريم كه 
عقب نشــيني نيروهاي نظامي غرب به معني شكستي سنگين با 
عواقب انساني هولناك اســت. جنگ براي مردم افغانستان ادامه 
خواهد داشــت. بازگشــت طالبان و مواضع افراطي آنها به معناي 
محروميت دوباره زنان و دختران اين كشــور از حقوق انساني خود 
است. خيلي از مردم شهرنشين و تحصيلكرده تالش خواهند كرد كه 
به غرب پناه ببرند. اما آنها كه مي مانند و خيلي از اقليت هاي قومي و 

مذهبي، سرنوشت شومي خواهند داشت.
آيا اتحاديه اروپا و ناتو واقعا براي تبعات تصميم كاخ ســفيد و آنچه 
در آينده اتفاق خواهد افتاد، آماده هستند؟ از بعد نظامي، بازگشت 
سربازان، منطقي اســت، زيرا ماندن در افغانســتان منفعتي براي 
غربي ها ندارد. اما از بعد اخالقي و انساني، اين كار به يك فاجعه قابل 
پيش بيني منجر خواهد شــد. مخصوصا اتحاديه اروپا بايد منتظر 
روانه شدن ســيل عظيمي از پناهندگان به اين قاره باشد. درست 
مثل اتفاقي كه اواخر دهه 80و اوايل دهه 90در ويتنام افتاد و بعد از 
بازگشت سربازان آمريكايي از اين كشور، مردم ويتنام سوار بر قايق و 
كشتي در جست وجوي پناهگاهي امن روانه كشورهاي غربي شدند.

هزينه ژئوپليتيك تصميم آمريكا نيز بســيار سنگين خواهد بود. با 
عقب نشيني غرب، افغانستان دوباره تبديل به يك منطقه امن براي 
گروه هاي تروريستي مي شــود؛ يعني همان اتفاقي كه بعد از پايان 
جنگ سرد و برگشت سربازان ارتش سرخ شوروي از اين كشور در 
سال1989 افتاد، باز هم تكرار خواهد شد. اگر موضوع را در بعدي 
گسترده تر از آسياي ميانه ببينيم، روسيه و چين هم ممكن است در 

واكنش، اوكراين و تايوان را بيشتر تحت فشار بگذارند.
پيام جو بايــدن در ســخنراني روز معارفه اش اين بــود: »آمريكا 
دوباره برگشــته اســت«. اما ضربه اي كه دونالد ترامپ در دوران 
رياســت جمهوري خود به اعتبار اين كشــور زد، به اين سادگي ها 
قابل جبران نيســت. فرايند بازيابي جايگاه آمريكا در جهان زمان 
خواهد برد و اين موضوع مي تواند عواقب خطرناكي براي اين كشور 

داشته باشد.
با پايان حضور طوالني غرب در افغانســتان، يك خأل بزرگ قدرت 
ايجاد خواهد شد و كشــورهاي منطقه  براي پر كردن آن دست به 
رقابت خواهند زد. اين درگيري و آشوب20ساله فقط دامن آمريكا و 
افغانستان را نگرفت. پاكستان نيز براي حفاظت از مرزهايش در برابر 
دشمن بزرگش هند، هميشه درگير اين جنگ بوده است. حمايت 
از گروه هاي تروريستي همواره يك ابزار كليدي براي اسالم آباد بوده 
و به همين دليل هم سياست اين كشور در قبال واشنگتن هيچ وقت 
روشن نبوده است. از يك طرف، پاكستان به آمريكا اجازه داد تا از آب 
و خاك اين كشور براي اعزام سربازانش به افغانستان استفاده كند. 
از ســوي ديگر، يك منطقه امن براي فعاليت گروه هاي تروريستي 

ازجمله القاعده و بخش زيادي از سران طالبان فراهم كرد.
در همين حــال، ايران مدت هاســت با حفظ حضــورش در غرب 
افغانســتان به دنبال محافظت از گروه هاي شــيعه اين كشــور و 
پاسداري از مرزهاي شرقي اش بوده است. چين به عنوان بزرگ ترين 
و پرقدرت ترين كشور منطقه، منافع زيادي، هم از بعد ژئوپولتيك و 
هم از بعد ذخاير طبيعي، در اين كشور داشته است. عالوه بر نقشي 
كه كابل مي تواند در طرح ابتكار كمربند و راه پكن داشته باشد، حاال 
كه اختالف چين با هند بر سر منطقه مرزي هيماليا دوباره باال گرفته، 

رابطه نزديك افغانستان با پاكستان اهميت بيشتري پيدا مي كند.
همانطور كه حضور غرب در افغانستان به كنترل ناآرامي ها در منطقه 
كمك كرده، ترك اين كشور احتماال نتيجه معكوسي خواهد داشت. 
چين سعي خواهد كرد تا خود را به عنوان جانشين آمريكا و قدرت 
برتر منطقه معرفي كند. اينكه آيا اين كشور مي تواند اين وضعيت 
بغرنج را بهتر از شــوروي و آمريكا مديريت كند يا نه، بحث ديگري 
است. داليل زيادي وجود دارد كه با استناد به آنها بتوان در اين باره 
ترديد كرد. مشــكل اينجاست كه كابل دســت كم از قرن نوزدهم 
ميالدي تاكنون دائما مركز توجه قدرت هاي بزرگ بوده اســت. در 
ابتدا، افغانستان محل اصلي اختالف بين امپراتوري هاي روسيه و 
انگليس در رقابت براي توسعه قدرتشان در جنوب و مركز آسيا بود. 
سپس در قرن بيستم وقتي شوروي در ســال1979 به افغانستان 
حمله كرد، اين كشور ناخواسته در مخمصه جنگ سرد قرار گرفت. 
زماني كه شوروي در سال1989 افغانســتان را ترك كرد، سرآغاز 
بحران جنگ داخلي در اين كشور بود. در ادامه وقتي طالبان قدرت 
را در دست گرفت، منطقه تبديل به پايگاهي براي فعاليت گروه هاي 
تندرو مانند القاعده شد. بعد از حمله 11سپتامبر2001 نيز آمريكا 
و متحدان غربي اش، ميهمان ناخوانده اين كشــور شدند. در كل، 
افغانستان نيم قرن اســت كه درگير جنگ است و هيچ چشم انداز 
روشني مبني بر اينكه اين وضعيت به اين زودي ها تمام شود، وجود 
ندارد. به نظر مي رسد جايگزين مناسب تري براي نيروهاي نظامي 
غربي در افغانستان وجود ندارد. 12سپتامبر امسال، اين كشور تبديل 
به جايي بهتر و امن تر نخواهد شد؛ برعكس، خروج غربي ها به يك 
فاجعه انساني مي انجامد. مردم افغانســتان نخستين قربانيان اين 

تصميم آمريكا خواهند بود، اما مسلما آخرين قرباني آن نيستند.
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تقابل جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، 
با تركيه، خيلي زودتــر از آنكه همين اروپا

هفته نسل كشي ارمني ها در تركيه را 
به  رسميت بشناسد شروع شده بود. او، بيش از سه  ماه 
بعد از استقرار در كاخ سفيد به رجب طيب اردوغان، 
همتاي ترك خود، زنگ زد و همين نشانه اي از افول 

جايگاه تركيه در واشنگتن است.
به گزارش ان بي سي، تركيه، روزگاري نزديك ترين 
متحد استراتژيك آمريكا در خاورميانه، جنوب شرق 
اروپا و شرق مديترانه بود. اما آن روزها، قطعا گذشته 
است و سه ماه انتظار براي برقراري نخستين تماس 
تلفني بين كاخ سفيد و دفتر رياست جمهوري تركيه 
گواهي آن اســت. و بايدن در آن تماس چه گفت؟ 
صراحتا به اردوغان اعالم كرد كه دولتش مي خواهد 
كشتار ارمني ها در سال 1915 در حكومت عثماني ها 
را به عنوان نسل كشي به رسميت بشناسند؛ موضوعي 
كه ترك ها به شدت اصرار دارند اصال نسل كشي نبوده 
و تلفات جنگي بوده و ارمنی ها تنها قرباني شــرايط 
نبوده اند و مسلمانان زيادي هم درپي اثرات جانبي 

جنگ جانشان را از دست داده اند.
چرا بايــدن بــا اردوغــان اينطــور رفتــار كرده 
و از نظر سياســي، عمال از موضع باال بــه اردوغان 
 نگاه مي كند؟ چــرا بايدن نسل كشــي ارمني ها را

 به رسميت شناخت؟
بايــدن، به خوبي متوجه شــده اســت كــه براي 
نخســتين بار در چند ســال اخير، نياز اردوغان به 
واشــنگتن بيشــتر از نياز آمريكا به آنكاراست. او 
مي خواهد از اين فرصت نهايت بهره را ببرد و برخي 
رفتارهاي اردوغان را اصــالح كند؛ رفتارهايي مثل 
اقدامات غيردموكراتيــك و نزديكي بيش از حد به 

والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه.
براي سال ها، تركيه چنان براي آمريكا مهم بود كه 
هيچ كدام از رؤساي جمهوري آن نسل كشي ارمني ها 
را به رسميت نمي شــناختند. حاال اتفاقي كه افتاده 
به اين معنا نيست كه فقط بايدن از دست اردوغان 
عصباني است، بلكه به اين معناست كه تمام دولت 
آمريكا چنين حسي نسبت به رئيس  جمهور تركيه 
دارد. بســياري،  در داخل و خارج از دولت، اين طور 
فكر مي كنند كه اردوغان يك خودكامه اســت كه 

تهديدي عليه منافــع منطقه اي آمريكا به شــمار 
مــي رود. محافظه كاري اجتماعــي و تاكتيك هاي 
درون گرا و پوپوليستي اردوغان، يكي از عواملي است 
كه اين احساس نسبت به او در واشنگتن شكل گرفته 
است. تركيه روزگاري چنان متحد استراتژيك غرب 
بود كه به عنوان شرقي ترين عضو ناتو پذيرفته شده 
اما در دوران اردوغان، به صورت دوره اي با اين پيمان 
مشكل داشته و حتي گاهي عليه آن عمل كرده است. 
و درحالي كه روزگاري تركيه بازيگر منطقه اي مهمي 
براي آمريكا به شمار مي رفت و روابط دوستانه اي با 
اسرائيل داشــت، در دوران اردوغان روابط جديدي 
شكل گرفته و اين كشور بيشتر با گروه اسالمگراي 

حماس رابطه برقرار كرده است.
در گذشــته، رؤســاي جمهور زيادي بودند كه در 
كمپين انتخاباتي وعده مي دادند نسل كشي ارامنه 
را به رسميت مي شناسند اما بعد از استقرار در كاخ 
سفيد ، با سد سازمان ها و وزارتخانه هاي فدرال مواجه 
مي شدند كه مي گفتند باتوجه به اعتراض ها شديد 
تركيه،  چنين اقدامي قطعا اشتباه خواهد بود. تركيه 
عالوه بر راهكار اعتراض، هزينــه زيادي براي البي 
در واشنگتن و جامعه آكادميك آمريكا كرده بود تا 

جلوي اين اتفاق را بگيرد.

در گذشــته، پنتاگــون، تركيــه را متحــدي 
عزيــز مي دانســت و در آن ســد دولتــي عليــه 
به رسميت شــناختن نسل كشي، نقشــي حياتي و 
تعيين كننده داشت. اما ديگر اين طور نيست. امروز 
پنتاگون، به چند دليل از آنكارا به شــدت عصباني 
است كه مهم ترين آنها خريد سامانه دفاع موشكي 
اس-400 از روســيه در سال2017 است. وقتي كه 
پنتاگون پشت تركيه را در واشنگتن نداشته باشد، 

هر چيزي ممكن است.
عالوه بر دولت فــدرال، كنگره هم در اين مســئله 
به شدت عليه تركيه اســت؛ قانونگذاران كه پيش تر 
نسل كشي را به رسميت شناخته اند، هنوز از اردوغان 
به خاطر خريد دفاع موشــكي از روســيه عصباني 
هستند و تحريم هايي را به همين خاطر وضع كرده اند. 
آنها مي خواهند، دوباره تركيه را به خاطر رفتارهاي 

اردوغان تنبيه كنند.
حتــي در اداره امــور اروپايي و اوراســيايي وزارت 
خارجه، جايي كه عالقه مندي به تركيه يك ســنت 
بود، شرايط در حال تغيير است. موضع كلي در دولت 
آمريكا اين است كه روش برخورد سرسختانه اي مثل 
دولت پوتين، بسيار بيشتر از رويكرد آغوش باز جواب 
خواهد داد و دولت آمريكا بايد رويكردش را نسبت 

به آنكارا عوض كند.
مسئله ديگر اين است كه اردوغان هم گزينه اي براي 
همراه كردن دولت بايدن با خود ندارد. او اين ريسك 
را نمي كند كه كنترل اقتدارگرايانه خود بر جامعه را 
كاهش دهد؛ با اين كار شايد او دل آمريكا را به دست 
بياورد اما از سوي ديگري، ممكن است به مخالفان 
خود مجال اين را بدهد كه در انتخابات، او را از صحنه 

محو كنند.
در خارج هم تركيه چنان با متحدان جديدش عجين 
شده كه به سختي مي تواند چرخش عظيمي از آنها 
داشته باشد. براي نمونه اگر اردوغان اس-400 ها را 
به روسيه پس بفرستد، احتماال با تحريم هاي تجاري 
و گردشگري از سوي پوتين مواجه خواهد شد. اين 
كار، به اقتصاد تركيه آسيب وارد خواهد كرد و پايگاه 

رأي اردوغان را دلسرد خواهد كرد.
از نظر نظامي هم پوتين مي تواند به بشــار اســد، 
رئيس جمهور سوريه، چراغ ســبز نشان دهد كه به 
ادلب، آخرين منطقه اي كه توســط شورشي هاي 
سوريه كنترل مي شــود حمله كند. اين كار باعث 
خواهد شد صدها هزار شورشــي وارد تركيه شوند. 
تركيه همين حاال 3.6ميليون پناهجوي سوري دارد. 
همزمان با كندشدن رشد اقتصاد تركيه، احساسات 
ضدمهاجرتي در اين كشور در حال افزايش است و 
اگر موج جديدي از پناهجويان به اين كشور سرازير 
شود، حتي اردوغان هم نخواهد توانست با پيامدهاي 
سياسي و اجتماعي آن مقابله كند و در مقابل شان 
تاب بياورد. روسيه حتي مي تواند آتش بس هاي ميان 
متحدان تركيه با رقبايشان در ليبي و قفقاز جنوبي 
را هم بي اثر كند. همه اينها باعث مي شود اردوغان 
موقعيت ضعيفي براي واكنش نشان دادن به مسئله 
به رسميت شناختن نسل كشي داشته باشد. بايدن هم 
هوشمندانه زمان اين كار را انتخاب كرده است چون 
از ضعف هاي تركيه آگاه است. اقتصاد تركيه به شدت 
در تنگناست و سقوط آزاد رابطه با واشنگتن، مي تواند 

شرايط را به مراتب سخت تر كند.
اردوغان، فعال گزينه ديگري ندارد مگر اينكه نشان 
دهد مي تواند با بايــدن كار كند و كنــار بيايد. اما 
به محض اينكه اقتصاد تركيه دوباره پا بگيرد،  او قطعا 

جواب سختي به بايدن خواهد داد.

 يوشكا فيشر
وزير خارجه پيشين آلمان

رويارويی 12 روزه معترضان 
فلسطيني و نيروهاي امنيتي اسرائيل 

با عقب نشيني صهيونيست ها پايان 
يافت

پيروزي خياباني بر اشغالگران

دست و پاي بسته اردوغان در مقابل بايدن 
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هشدارها دارد پشت ســرهم مي آيد. اگر تا ديروز 
مي گفتند بحــران كمبــود آب تا چند ســال 
ديگر يقه مــان را مي گيرد، امروز از »تابســتان 
بسيارسخت« پيش رو حرف مي زنند و اينكه قرار 
است يك بي آبي طوالني را تجربه كنيم. دليلش هم 
به جز كم باريدن ابرها، گرم شدن زمين و تغييرات 
اقليمي، وجود ويروس منحوس كروناست. آمارها 
مي گويند در يك ســال گذشته كه درگير كرونا 
بوديم، مصرف آب نسبت به سال هاي قبل بيشتر 

شده اســت. چند ماه پيش يعني اواخر تابستان 
گذشته آماري منتشر شــد از مصرف روزانه آب 
در پايتخت كه نشــان مي داد تهراني ها در يك 
روز شهريوري در ســال 98در حدود 2ميليون و 
700هزار مترمكعب آب شــرب و در سال 99در 
همان روز 3ميليــون و 500هزار مترمكعب آب 
مصرف كرده اند. يعني ما در ســال كرونا روزانه 
حدودا با 800هزار مترمكعب آب، دست شستيم، 
خريدهاي ســوپرماركتي را آب كشيديم و خانه 
را سابيديم تا مريض نشويم. در خيلي از مناطق 
محروم هم مردم تازه داشتند به كمبود ماسك و 

ضدعفوني كننده عادت مي كردند و راضي شده 
بودند كه شستن دست  با آب و صابون راحت ترين 
و قابل دسترس ترين گزينه براي مقابله با كرونا 
است كه آژير خطر شركت آب و فاضالب به صدا 
درآمد و نسبت به قطعي آب در تابستان هشدار 
داد. مديرعامل شــركت آبفاي استان تهران هم 
گفته رقم مصرف آب شهر تهران در اسفند سال 
گذشــته روزانه 3ميليون و 700هزار مترمكعب 
بوده كه ركورد هولناكي است و در تاريخ مصرف 
آب تهران بي سابقه. با يك حساب سرانگشتي هم 
مي توان فهميد كه ديگر روي خط قرمز بي آبي 

قرار گرفته ايم و باد و باران موافق هم نمي تواند اين 
كسري آب را به اين راحتي ها جبران كند.

چند وقتي است كه مي گويند اثبات شده كرونا از 
سطوح منتقل نمي شود، راست و دروغش ديگر 
پاي سازمان بهداشت جهاني، اما ما كاري به اين 
چيزها نداريم و قرار است باز هم بشور و بسابمان 
به راه باشد تا خداي نكرده گرفتار بيماري نشويم، 
فقط كاش بعد از 14 ماه تجربه زندگي با كرونا و 
رعايت بيشتر بهداشت و شست وشوهاي جدي تر، 
كمي حواسمان به مصرف درست اين مايع حيات 

باشد تا الاقل تشنه نمانيم.

آمار قرمز
 بي آبي

يك آقايي صبح ماه رمضاني زنگ زده كه سالم من ميم  هستم. من هم با صداي خواب آلود جوابش را دادم كه خب سيداحمد بطحايي
بفرماييد. فهميده ما بطور پيش فرض طول مى كشد تا قبل ظهر باال بياييم و روشن شويم؛ 
ماه رمضانش كه شديدتر. عذرخواهي مي كند، اول حالليت مي خواهد بابت اينكه بيدارم 
كرده و مي گويــم: حله و فكرش را نكن، همــه عالم ما را حالل كرده انــد يك بار هم ما. 
دارالقرآني در يكي از شهرهاي جنوبي دارند با 20 هزار دانش آموز. حرفش؟ مي خواهيم 
اينها هم قرآن را خوب بفهمند و هم بريزندش توي داستان و فيلم و اين چيزها. يك تركيب 
سفِت قيمه تو ماستي. گفتم راستش نمي فهمم منظورتان چيســت؟ دوباره همين را 
مي گويد. گفتم: آخر مگه معنا و مفهوم واكسن است كه برداريم تزريق كنيم به بچه. گفت: 
خب آيه را برايش مي خوانيم بعد داستان هم يادش مي دهيم و همينجوري داستان قرآني 
و ديني توليد مي شود. خود جنس بود؛ يعني كاري كه اكثر قريب به اتفاق مراكز ديني و 
فرهنگي در كشور مي كنند. از صدا و سيما و نشريات و همه. فكر كرده اند مفهوم را مي شود 
عين نمك غذا بپاشي توي داستان. تعطيل سيزده به دري. برايش نرم گفتم، برادر داري 
كال خطا مي زني و بي خيال تركستان شو. گفتم: ببين اين دين و مفاهيم مرتبط باهاش از 
پدر و مادر بچه شروع مي شود؛ از خانه و خانواده اش؛ از همسايه و فاميلش؛ از در و ديواري 
كه مي بيند و صداهايي كه مي شنود؛ از خورد و خوراكش حتي. بعد تو مي خواهي چيزي 
كه نياز به يك بازه زماني سنگين و عميق دارد را با يك كالس فشرده حالي اش كني؟ اگر 
مي خواهي در نهاد و ته قلبش برود كه با اين شيلنگ تخته انداختن هاي آماري و گزارشي 
چيزي كاسب نمي شوي. آخر صحبتم گفتم: راســتي منظورت از داستان و فيلم قرآني 
چيست؟ گفت: خب اينكه يك آيه را برداري و معني اش را داستان كني و سر يا ته تيتراژ 
هم بنويسي كه اين فيلم و داستان براساس اين آيه بود. گفتم: خب اخوي اگر آيه را بگويي 

كه گل به خودي را زدي. خنديد و گفت: خودت گلي برادر!

خودت گلي برادر!

فائو سازمان  خواروبار و كشاورزی اعالم 
كرد با ادامه بحران شيوع كرونا بايد منتظر 
اضافه شدن 10ميليون نفر به 125ميليون 
گرسنه جهان باشــيم؛ بنابراين شايد تا 
چندي ديگر كنار تابلو هاي »بدون ماسك 
وارد نشويد« يا »لطفا فاصله اجتماعي را 
رعايت كنيد« تابلوي »غذا حاضر نيست« 
هم روي درهاي ورودي ســازمان هاي 
خيريه حامي گرسنگان جهان نصب شود؛ 
سازمان  هايي كه با ضربه هاي دومينويي 
كرونا توان خود براي كمك به افراد تحت 
پوشش را از دســت داده اند. نقطه آغاز و 
آجر نخست اين دومينو محدوديت هايي 
بود كه كشــور هاي درگير پاندمي براي 
جابه جايي كاال و افــراد در مرز ها وضع 
كردند. ايــن دقيقا نقطه آغــاز چالش 
دسترســي به غذا بوده و هست. فرمول 
رابطه مستقيم عرضه و تقاضا با كاهش 
عرضه محصوالت قيمت ها را افزايش داد 
و دسترسي افراد جامعه به خصوص فقرا 
به غذا هم محدودتر شد. براي نمونه در 
هند پليس هاي چوب به دســت جلوي 
رفت وآمد هر جنبنــده اي را در جاده ها 
مي گرفتند؛ تــا جايي كه كشــاورزاني 
كــه نيمــي از جمعيت يك ميليــارد و 
380ميليوني هند را تشــكيل مي دهند 
با تراكتور هايشــان ارتش سواره نظامي 
در خيابان هاي دهلي نو به راه انداختند 
كه به شــورش تراكتوري مشهور شد. 
شــورش تراكتوري هند، مشتي نمونه 
خروار بود كه در بيشتر كشور هاي دنيا 
نمود پيدا كرد. در كشور هاي جهان سوم 
و وابســته به درآمد هاي نفتي اقدامات 
دولتي براي مهار ركود اقتصادي بيشتر 
تورم زا بود؛ به طوري كه كشاورز ها از پس 
پرداخت دســتمزد كارگران برنيامدند 
و موج يا گاهي ســونامي تورم، كارگر ها 
را از زمين هاي كشــاورزي خارج كرد. 
چندي بعد آفات جاي كارگر ها را گرفته 

و محصوالت كشاورزي را از بين برد.

غذا حاضر نيست

تهران؛ چكامه بي پايان
يحيي آريانپــور سرگذشــت دوران متأخر 
ادبيات ايران را در اثر ارزشمند از صبا تا نيما، 
از نيما تا روزگار ما در  3مجلد به نگارش درآورده است. اين اثر روايتي است 
از نهضت بازگشــت ادبي در اوايل دوران قاجار تا سرگذشــت نويسندگان 
هم روزگار با ما. آغامحمد خان كه در قلعه شوشــي گرجستان، راهي ديار 
باقي شد، نه تنها سوداي جهان گشــايي از مخيله سالطين جانشين رخت 
بربســت، بلكه چنان رفت بر تاريخ و جغرافياي ايران كه بي نياز از بازگويي، 
كماكان ذكرش آغشته مي شود به آه و افسوس. تهران كه پيش از آن براي 
نخستين بار به عنوان پايتخت ممالك محروسه انتخاب شده بود، اكنون بهاي 
گريز از مخاصمه را مي پرداخت كه امنيت اهالــي ايران زمين ارجح بود به 
الماس نهان شده در خزانه شاهي. فتحعلي خان ضرابي دنبلي، متخلص به 
صبا، نياي ابوالحسن خان و محمود صبا به تهران آمد و سرسلسله جرياني 
در ادبيات ايران شد كه به عنوان بازگشت ادبي مشهور است. زان پس تهران 
مسكن اكثريت نويسندگان و شاعران شد. ترجمه آثار ادبي غرب كه از عهد 
ناصري رونق گرفته بود ريشه هاي خود را در مدرسه مباركه دارالفنون قوت 
مي بخشيد و دنياي نويسندگان ايراني را وسيع تر مي ساخت. انقالب مشروطه 
به يك ميزان مرهون سمبه و باروت مجاهدين آذري و گيلكي و بختياري و 
كالم آتش بار ملك المتكلمين و ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل بود. ميرزاده 
عشــقي را به روزگار گذر از قاجار در خانه اي حوالي بهارستان تپانچه زدند. 
جلوتر كه آمد سهراب كه روزگارش بد نبود و اهل كاشان، در تهران مسكن 
گزيد. جالل آل احمد و سيمين دانشور خانه اي بنا كردند در حوالي تجريش 
كه از قضا خانه نيما يوشيج هم نبش كوچه آنهاست. كانون نويسندگان اينجا 
بود كه رسميت يافت. نويسندگان و شاعران معاصر چه آنها كه اينجا ماندگار 
شدند، چه آنان كه به طبيعت بازگشتند مانند نيما يوشيج و چه آنان كه راهي 
غربت شدند، كماكان در هواي تهران مي سرايند بسان سايه كه ارغوان حياط 
مؤسسه ماهور هنوز شاخه همخون اوست. يك به يك اگر كاشانه اي از اديبان 
نامدار معاصر مانده باشد، تبديل به خانه موزه يا مركز فرهنگي مي شود؛ مثل 
خانه ملك شعراي بهار يا پروين اعتصامي. اما فراتر از اينها تهران خانه ادبيات 

معاصر است با هر آنچه در آن روي داده... .

زندگي پديا
 آب از آهن جدا كردن 

در خيابان هاي شهر
دويدن در شهر شبيه باز كردن دري است كه هياهو  را به سمت آرامشي كه به دنبال آن هستيد، پرتاب آزاده بهشتي
مي كند. تناقض بيــن آرامش ذهني حيــن دويدن و آســفالت و كفپوش هاي 
خيابان هايي كه تركيب مناسبي براي پياده روي ندارد، چه برسد كه در آن بدويد، 

حكايت آب از آهن جدا كردن است.
تصويري كه از شهر و آدم هاي آن هنگام دويدن در ذهن شما شكل مي گيرد با 
آنچه موقع قدم زدن يا رانندگي مي بينيد نيز متفاوت است. موقعيت ها، مكان ها 
و آدم هايي كه شايد بارها با ماشين يا پياده از كنارشان رد شده  ايد، موقع دويدن 
شكل ديگري به خود مي گيرند. در شهر با درايت بيشتري مي دويد. دليل آن 
هم ساده است؛ آدم هاي شهر موقع دويدن شما را كمتر مي بينند، شايد كمي 
حواسشان را از گوشي ها و فكرهاي درگير به شما بدهند، اما درنهايت شما در 
ذهن آنها آدم الكي خوشي هستيد كه با نيم نگاهي به چاله چوله هاي خيابان و 
لبخند بر لب از كنارشان مي گذريد. شماي دونده يك پديده جديد در آن زمان 
و مكان برايشان به حساب مي آييد كه خودتان را به شكل جاافتاده و قوام يافته 
شهر تحميل كرده است؛ احتماال به همين خاطر است كه كمتر سرشان را از 
ماشين درمي آورند و به نشانه تشويق برايتان سوت مي زنند و بيشتر غرولند 
نثارتان مي كنند. در خوش بينانه ترين حالت موقع دويدن نگاه رهگذران شما را 
دنبال و صداها تشويق تان مي كند، اما شــهر، عواطف، احساسات و زندگي آدم ها 
با شــما هيچ همذات پنداري ندارد و درنهايت شما با خوشي و ناخوشي دويدن در 
خيابان هاي شهر تنها مي مانيد. حس جديدي كه موقع دويدن در شهر با آن مواجه 
مي شويد، غريبگي جغرافياي شهر با شماي دونده اســت؛ خيابان هايي كه براي 
حضور شما آمادگي ندارند و آدم هايي كه به شما به شكل موجود از فضا آمده، نگاه 
مي كنند؛ به همين خاطر است كه دوندگان شهري آدم هاي تيزي هستند؛ چون بايد 
همزمان به چاله پيش رو، عابر سر در گوشي و ماشيني كه پشت خط عابرپياده توقف 
نمي كند، توجه داشته باشند. با وجود اين، ما دوندگان شهري مدت هاست به دويدن 
در خيابان هاي پرخطر پايتخت عادت كرده ايم؛ خيابان هايي كه طنازي و دلنوازي 

ندارند، اما دويدن در آنها، كسالت و مالل روزهاي هفته را دود مي كند به هوا.
جمعه ها زمان بهتري است براي دويدن شهري؛ آدم هايي كه خواب هستند، هواي 
خنك بهاري و آسمان صاف كه شايد يكي، دو لكه ابر در آن ديده شود. در آسمان 
جمعه هاي ارديبهشتي، كلمه ابر مفهومي ندارد. براي مني كه ساكن مركز شهر 
هســتم همين يك روز هفته و ارديبهشــت بهترين زمان براي دويدن در اطراف 
خانه ام است. ناصر فكوهي در تعريف شهر مي گويد: »شهرها به مثابه زيستگاه هاي 
اصلي انسان ها پيش از »خيابان« به مثابه فضايي براي بيان آزاد موقعيت »سوژه« 
برمي گردند.« با اين نگاه دويدن در شهر يك اتفاق خوب و ضروري براي من دونده 
است كه با سرعتي كه دوست دارم و با كمترين مزاحمت به كشف فضاي شهري 

بروم.

وقتي از دو حرف مي زنيم

سارا كريمان

سپيده فاتح نعمتي

دعای روز چهاردهم ماه مبارك رمضان  اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

َُّهمَّ ال ُتَؤاِخْذِني ِفيِه ِبالَْعَثرَاِت، َو أَِقْلِني ِفيِه ِمَن الَْخَطاَيا َو الَْهَفَواِت،  الل
ً لِْلَبالَيا َو اْلَفاِت، ِبِعزَِّتَك َيا ِعزَّ اْلُْسِلِميَن.  َو ال َتْجَعْلِني ِفيِه َغرَضا

خدايا مرا در اين ماه بر لغزش ها سرزنش مکن، و از خطاها و افتادن در گناهان دور 
بدار، و هدف بالها و آفات قرار مده، به عّزتت ای عّزت مسلمانان.

 سينه ماالمال درد است 
ای دريغا مرهمی

 دل ز تنهايی به جان آمد 
خدا را همدمی

حافظ

سارا موسوی
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كرونا افزايش دقت نظرسنجي ها را  داد

تك بعدي نيست؛ يعني وقتي تكثير مي شود مهديا گل محمدی كرونا ثابت كرده يك ويروس تك ســاحتي و 
فقط سالمت را نشانه نمي گيرد. اقتصاد، فرهنگ، سيستم حمل ونقل و همه و 

همه را درگير مي كند.
 به اين معنا كه براي نمونه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا بسياري افراد از 
ترس دست بردن در صندوق رأي و برخورد با كرونا پاي صندوق نرفتند. همين 
موضوع باعث شد بيش از 69ميليون نفر در اين كشور دور از چشم كرونا، آراي 
خود را از طريق پست ارسال كنند. كرونا فقط آمار آراي پستي را افزايش نداد؛ 
حتي دقت و راستي آزمايي نظرســنجي ها را هم باال برد. به اين معنا كه براي 
نمونه مؤسسه هايي مانند ايپسوس، گالوپ، پيو، راسموسن، مانموث، رويترز 
و فاكس نيوز به عنوان معتبرترين مؤسسه هاي نظرسنجي و خبري جهان در 
سال هاي كرونا جامعه آماري نظرسنجي هاي آنالين خود را افزايش داده اند. 
همين بزرگ تر شــدن جامعه آماري يكي از مالك هاي مهم راستي آزمايي 
نظرسنجي هاست. براي نمونه تا پيش از شــيوع كرونا مركز تحقيقات بازار و 
افكار عمومي »ايپسوس« با استفاده از نظرسنجي هاي حضوري گاهي فقط 
تا 10هزار نفر را نظرسنجي مي كرد، اما در مورد اخير اين مؤسسه در جوالي 
سال2020 ميالدي از جامعه گسترده آماري 20كشور و به تعداد 19هزار و 
48نفر نظرسنجي آنالين انجام داد. نتيجه اين نظر سنجي با اين پرسش كه 
»در كشور شما كدام يك از موضوعات بيشــترين نگراني را ايجاد مي كنند« 
نشان داد كه مهم ترين نگراني مردمان جهان بيش از هر چيز پاندمي جديد 
كروناست. اين نگراني البته در برخي كشور ها به مراتب بيشتر بود. براي نمونه 

هندي ها تا 60درصد و مجارستاني ها فقط 15درصد نگران كرونا بودند.
به نظر مي رسد كرونا مي تواند جداي تبعات منفي غيرقابل انكارش تلنگري به 
سيستم هاي حضوري نظرسنجي و راي گيري زده و آنها را در فضاي مجازي 
مستدل تر و مستند تر كند؛ موردي كه شائبه هاي بسياري را در مورد صحت و 

سالمت نظرسنجي ها از ميان مي برد.

خوشا نظرسنجي ها

فصل بهار امسال مثل هر 4سال يك بار  يك چيزي اضافــه دارد؛ يك خرداد فاطمه عباسي
پرماجرا و يك انتخابات سرنوشت ســاز. اين روزها كه ما نشسته ايم 
توي خانه و به كرونا نفرين مي فرستيم و منتظريم ببينيم چه كسي 
پا به عرصه انتخابات رياســت جمهوري مي گذارد، يك عده دارند 
تالش مي كنند كه ما را متقاعد كنند تا به آنها رأي بدهيم و سرنوشت 
كشور را بسپاريم دستشان. يك عده ديگر مشغول بررسي صالحيت 
كانديداها هستند و برخي هم منتظرند تا بعد از تأييد صالحيت ها، 
به كمك كانديداها بيايند و ستاد تبليغاتي شان را راه اندازي كنند. اما 

از همه اينها گذشته، اين روزها فصل داغ نظرسنجي  است.
 هر ســايت خبري را كه باز كنيد در يك گوشه  از صفحه اصلي اش، 
بخشــي هم براي نظرســنجي راه اندازي كرده اســت و خيلي از 
سايت هاي غيررسمي هم گويي براي اداي دين به رسالت  شان در 
حال برگزاري يك نظرسنجي هستند. عده اي هم در مراكز رسمي 
مانند مركز افكارسنجي دانشجويان ايران مشغول به كارند تا نگرش 
مردم ايران را نسبت به انتخابات 1400بسنجند. گاهي در كوچه و 
خيابان ممكن است با افرادي روبه رو شويد كه از شما درباره انتخابات 
سؤاالتي دارند و گاهي هم به صورت تلفني از شما مي خواهند تا به 
سؤاالتشان درباره اين موضوع خاص پاسخ دهيد. اينكه چه تعداد 
از افراد در انتخابات شركت مي كنند، چه تعداد شركت نمي كنند و 
چند نفر هنوز تصميم نگرفته اند كه شــركت كنند يا نه، در همين 
نظرسنجي ها مشخص مي شود. با يك سرچ ساده مي توانيد از نتايج 
اين نظرسنجي ها باخبر شويد يا اگر دلتان خواست در آن مشاركت 
كنيد. قطعا نتيجه اين نظرسنجي ها مي تواند به مسئوالن كمك كند 
كه بيشتر با افكار عمومي آشنا شوند و وضعيت انتخابات را تا حدودي 

پيش بيني كنند.
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