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پيگيريهاي همشهري نشان ميدهد يكي از داليل مهم كمبود برخي از داروها در بازار
عالوه بر مشكالت ارزي ،سود پايين اقتصادي براي توليدكنندگان داخلي است صفحه7

موانع داخلي
واردات واكسن

به موفقيت
ديپلماسي در
فوتبال اميدوارم

ورياغفوري ،كاپيتان استقالل
اميدوار است مشكل ميزباني
تيمهاي ايراني از عربستانيها با
ديپلماسي حل شود تا آبيها بتوانند
در تهران به مصاف الهالل بروند

مناظره نمايندگان بخشخصوصي و دولت
بر سر واردات واكسن خارجي در كالبهاوس همشهري:

رئيس اتاق بازرگاني تهران :شركتهاي دارويي پذيرفتند كه هيچگونه سودي
از واردات واكسن براي خودشان درنظر نگيرند
رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو  :ما امكان واردات 3واكسن سينوفارم چين،
آسترازنكا و اسپوتنيكوي را به كشور داريم
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا  :بخشخصوصي به 3طريق ميتواند واكسن
وارد كند :در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد ،در اختيار شركتهاي خصوصي و توليدي
قرار دهد ،به مردم بفروشد كه ما با روش آخر مخالفيم
صفحه12

يادداشت

قهرماني در آسيا سخت است؛
چراكه ما از لحاظ امكانات خيلي عقب
هستيم .با وجود اين ،بازيكنان خوبي
داريم و ميتوانيم به هدفمان برسيم

گرانيكاغذ ،انتشاركتابرامتوقفكرد

عكس :همشهري /مهدي بيات

نگراني از موج گسترده ردصالحيتها
اعتراض به ردصالحيت داوطلبان اصالحطلب انتخابات شوراهاي شهر تهران ،اصفهان
كرج ،اراك و شيراز با ورود دولت باال گرفت

بررسي تاثير قيمت كاغذ بر بازار كتاب
در گفت و گو با رئيس اتحاديه ناشران و مديران نشر «چشمه» و «نگاه»
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صفحه2

ديدگاه

حسين سالحورزي؛ نايبرئيس اتاق ايران

سید محمد بهشتی؛ کارشناس حوزه فرهنگ

واكسن ،گرفتار فرافكني
و مانور تبليغاتي

شيراز؛ شع ِر شهر

براي درك آنچه اين روزهــا در بزرگترين پروژه زنجيره تاميــن دارو و تجهيزات
پزشكي جهان ،يعني تامين و توزيع واكسن كرونا ،ميگذرد؛ بايد قادر باشيم مسائل
فني و اقتصادي و مالحظات اجتماعي و سياسي را در يك قاب واحد ببينيم.
بهطور خالصه مهمتريــن گلوگاههاي توليد و توزيع واكســن كرونــا در مقياس
بينالمللي ،بهخصوص براي آن دسته از كشورها كه محدوديت عمدهاي در تامين
زنجيره سرد و خدمات پزشكي براي استفاده از واكسن ندارند ،ظرفيت بسيار محدود
پلتفرمهاي توليدي و زمان طوالني مورد نياز براي ساخت و راهاندازي پلتفرمهاي
جديد با كيفيت مطلوب است.
اين گلوگاه ،صحنه توليد و توزيع واكسن را به عرصه كشمكش قدرتهاي سياسي،
اقتصادي و اجتماعي گوناگون تبديل كرده است.
طبيعي است كه همه كشورها ،با توجه به اثرات مثبت اجتماعي و اقتصادي ايجاد
ايمني نســبت به كوويد 19-براي دريافت اين واكســن عجله دارند و براي كسب
ســهميهاي از اين ظرفيت عرضه محدود با يكديگر در ســتيزند و طبيعتا در اين
شرايط ،فارغ از شعارها و آرمانها ،كشورهاي قدرتمندتر و ثروتمندتر دست باال را
خواهند داشت.
ادامه در
صفحه21
در مورد ايران اما ،نگاهي به جايگاه كشور در رتبه بندي سرانه
توليد ناخالص داخلي بر حسب قدرت خريد (كه نمادي از قدرت و ثروت ملي است)
و جايگاه ما در رتبهبندي ميزان تامين واكسن و انجام واكسيناسيون نشاندهنده
يك تضاد عجيب است.

ارديبهشتماه شيراز است و نيمه اين
ماه ،رو ِز شــيراز .ارديبهشت امسال
هم كه بگذرد ،دومين سالي ميشود
كه گردشــگران از آمدن به شيراز در
روزهايي كه عطر بهارنارنج ،كوچه و
خيابانهاي شهر را پر كرده ،بينصيب
ماندهاند .مصيبت كرونــا اما موجب
نشد كه در روز شــيراز ،براي شيراز
كاري نكنيم .شهردار شيراز را در يكي
از باغهاي قديمي اين شهر ،كنار جوي
آبي نشــانديم تا برايمان از شــيراز و
اتفاقــات خوبي كه بــراي آن افتاده،
بگويد .حيدر اســكندرپور ،شهردار
شيراز از نگاهي نو به شهر گفت و مژده
داد كه شيراز شهر تعامل با شهروندان
است .صفحه 6را بخوانيد.

*

گاه اين پرسش به سراغم ميآيد كه اقليم بهشت چگونه است ...صفحه 6را بخوانيد.
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نگراني از موج گسترده ردصالحيتها در انتخابات شوراها

گزارش
مانور انتخاباتي دلواپسان برجام
عليه ظريف

اعتراض به ردصالحيت گسترده داوطلبان اصالحطلب انتخابات شوراهاي شهر تهران ،اصفهان ،كرج ،اراك و شيراز با ورود دولت باال گرفت
ت نامزدهای
واكنشها به موج گسترده ردصالحي 
ت چهرههاي
انتخابات شوراها ادامه دارد .رد صالحی 
شناختهشدهاصالحطلبوهمچنيناكثريتاعضاي
فعلي شوراها در استان تهران و برخي كالنشهرها
براي حضور در انتخابات شــوراها ،كه در دو مرحله
و از ســوي هيأتهاي اجرايي و هيأتهاي نظارت
شهرستان انجام شده اســت ،همچنان در فضاي
سياسي كشور با واکنش همراه است و با انتقاد فعاالن
و احزاب اصالحطلب مواجه شــده و اين موضوع را
ســدي در برابر برگزاري انتخاباتي پرشور و حضور
حداكثري مردم در پاي صندوقهاي رأي ارزيابي
ميكنند.
واکنش ربیعی

ســخنگوي دولت در نشســت خبــري هفتگي
خود بــا خبرنگاران در پاســخ به ســؤالي درباره
ردصالحيتها با بيان اينكه هــزار نفر از اعضاي
فعلي شوراي اسالمي شهرها توسط هيأت نظارت
رد صالحيت شــدهاند ،گفت :بهعنــوان مثال در
كالنشهر تهران بيش از ۸۰درصد و در شهرهايي
مثل رشت ،كرج و ســمنان نيز بيش از ۸۰درصد
ردصالحيت داشــتهايم .نكته جالب اين است كه
۳۷۴۶نفــر از رد صالحيتشــدگان در هيچيك
از مراجع چهارگانه سابقهاي نداشــتهاند ،با اين
حال در هيأت نظارت ردصالحيت شــدهاند .بنا
بر گزارشهــاي وارده ،تعداد ۲۱شــهر بهدليل
ردصالحيت گســترده داوطلبان حدنصاب الزم
را بــراي برگزاري انتخابات و تشــكيل شــورا از
دست داده و بيش از ۵۰شهر ديگر نيز در معرض
عدمحد نصاب هســتند .او با بيان اينكه موضوع
ردصالحيتهــا در يكي از جلســات دولت مورد
بحث قرار گرفت ،تصريح كرد :بهنظر ميرسد نتايج
اين نوع ردصالحيتهاي گسترده موجب كاهش

مشــاركت مردم و پايينآمدن انگيزه انتخاباتي
شود .اســتنادات و داليل ردصالحيتها در مورد
اين حجم از افراد چنانچه بهعنوان نمونه آماري به
كل جامعه تعميم داده شود ،نتيجه نگرانكنندهاي
خواهد داشت.
شــکراهلل حســنبيگي ،رئيس ســتاد انتخابات
اســتان تهران هم در نوزدهمين جلسه اين ستاد
ردصالحيت گسترده اعضاي فعلي شوراهاي شهر
اســتان تهران را تایید کرد و گفت که در مجموع
آمار بررسي هيأتنظارت و هيأت اجرايي۸۱ ،درصد
از اعضاي فعلي شــوراهاي شــهر اســتان تهران
ردصالحيت شدهاند.

   ابراز نگراني وزير كشور

از ردصالحيت داوطلبان شوراها

پاسخ به انتقادها

ردصالحيت گسترده اعضاي فعلي شوراهاي شهر
استان تهران درحالي از سوي رئيس ستاد انتخابات
استان موردتأييد قرار ميگيرد كه رئيس هيأت عالي
نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاي
استان تهران معتقد اســت در بررسي صالحيتها
صرفا به مر قانون عمل شــده و به ساليق سياسي
توجه نشده اســت .احمد نادري به ايسنا ميگويد:
هيأتهاي نظارت سخت مشغول كار بودند تا حقي
از كسي ضايع نشــود .البته ممكن است در پروسه
تأييد صالحيتها در شهرســتانهاي شانزدهگانه
تهران مشكالت يا اشتباهاتي بوده .به همين دليل
قانون براي ثبت شكايت به هيأت عالي نظارت مهلت
داده است كه بر همين اســاس پروندهها به دقت
بررسي ميشــود .ما قول ميدهيم اين كار با دقت
صورت گيرد .در اين ميان بهنظر ميرسد اعتراضها
به ردصالحيتهاي گسترده پاي رئيس مجلس را
هم به ماجرا باز كرده و با انتقاد محمد باقرقاليباف از
محدود كردن دايره صالحيتها همراه شده است .بر
اساساخباريكهازجلسهرئيسمجلسباوزيركشور

ابراز نگراني احزاب اصالحطلب

مكث

آذرمنصوريسخنگوي جبهه اصالحطلبانبا اشارهبه ردصالحيتها گفت :پيشبينيميشد همزماني
انتخابات شوراها و رياستجمهوري تا حدي ميزان مشاركت در انتخابات ۱۴۰۰را باال ببرد .اما با عملكرد
مجلس يازدهم در حذف گسترده نامزدهاي غيرخودي ،عمال رقابتي در اين سطح هم شكل نخواهد
گرفت .ظاهرا مهم نتيجه مطمئن است ،نه انتخابات پرشور! بر شاخ نشسته بن ميبريد.
الياس حضرتي ،دبيركل حزب اعتماد ملي هم در نامهاي به محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس نسبت
به «پاكسازي سياسي گسترده نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا» اعتراض كرد .در بخشي از اين نامه
آمده است«:عملكرد هيأتهاي اجرايي و هيأتهاي نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اين
دوره به شكلي است كه هيچ اسمي بهتر از «پاكسازي سياسي» بر آن نميتوان نهاد .مطابق اطالعات
دريافتي از سراسر كشور ،تقريبا تمامي نامزدهاي اصالحطلب و اعضاي شوراهاي شهر تأييدصالحيت
شده در دوره قبل ،در اين دوره ردصالحيت شدهاند .دامنه اين قلع و قمع سياسي ،دامن نيروهاي
اعتدالي و اصولگرايان منتقد را هم گرفته است و تنها افرادي تأييدصالحيت شدهاند كه عمدت ًا به
يك طيف خاص درون اصولگرايان گرايش دارند.

و تعدادي از اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات شوراي
شهر منتشر شــده ،قاليباف بر برگزاري انتخاباتي
پرشور بر اساس منويات رهبرمعظم انقالب تأكيد
و تصريح كرده اســت كه برگزاري يــك انتخابات
پرشور به افزايش همبســتگي اجتماعي و تقويت
پشتوانهمردمينظامجمهورياسالميكمكشاياني
ميكند و بسياري از طرحها و نقشههاي خارجي براي
ايجاد فاصله ميان حاكميــت و مردم را نقش برآب
خواهد كرد .رئيس مجلس همچنين در اين جلسه
اظهاركرده است كه «نبايد دايره صالحيتها آنقدر
تنگ شود كه بسياري از افراد متخصص و متعهد نيز
امكان حضور در اين انتخابات را نداشــته باشند .با
توجه به آنچه برخي جناحهاي سياسي ميگويند،
الزم است كه هيأت نظارت كامال منصفانه و قانوني و
بدون لحاظ گرايش سياسي عمل كند».
انتقاد از ردصالحيت اصالحطلبان در كالنشهرها

انتقادهــا به ردصالحيــت گســترده چهرههاي
اصالحطلب و اعضاي فعلي شوراهاي استان تهران
از سوي هيأتهاي نظارت شهرستان در حالي مطرح
ميشــود كه اوضاع در برخي كالنشهرهاي كشور
نيز بر همين منوال است و در بر پاشنه ردصالحيت
ميچرخــد .آنگونه كه از شــهرهاي مختلف خبر
ميرسد ،فعاالن و جريانهاي سياسي اصالحطلب
به برخورد سياسي در بررسي صالحيتها اعتراض
دارند و خواهان تجديدنظر در رويه كنوني هستند
كه از ميزان مشــاركت مردم در انتخابات پيش رو
ميكاهد .بر همين اســاس عضو شــوراي مركزي
حزب جوانان ايران اسالمي به ردصالحيت داوطلبان
اصالحطلب انتخابات شوراي شهر كرج انتقاد ميكند
و به ايسنا ميگويد :منصفانه نيست بهترين نيروهاي
سياسي و دلسوز نظام را با انگ و ادعاي غيرمنطقي و

سياسي مثل عدمالتزام عملي به اسالم و واليتفقيه و
عضويت در احزاب و سازمانهاي منحله و ...از حقوق
شهروندي و اجتماعي خود محروم كنند.
آرمين شريفيراد ميافزايد :متأسفانه كانديداهاي
شناخته شده و منتســب به جريان اصالحات در
استان البرز و شهر كرج كه براي حضور در ششمين
دوره انتخابات شــوراي شــهر وارد عرصه رقابت
شده بودند ،ازســوي هيأتهاي اجرايي و نظارت
ردصالحيت شدهاند .وي ردصالحيتهاي سياسي
را زنگ خطري براي مشاركت عمومي مردم ميداند.
پيــش از ايــن ردصالحيت گســترده چهرههاي
اصالحطلب در برخي كالنشهرهاي كشور از جمله
در شــيراز و اصفهان واكنشهاي زيادي را از سوي
فعاالن سياســي اين شــهرها به همراه داشت تا
جايي كه سيدعبدالرزاق موســوي ،رئيس شوراي
شهر شــيراز خواســتار اعالم داليل و مستندات
قانونــي ردصالحيتها شــد؛ موضوعــي كه اگر
مورد تجديدنظر قرار نگيرد ،ســبب ميشــود در
مجموع بررســي هيأتهاي اجرايــي هيأتهاي
نظارت شهرســتان ،هزار و 100داوطلب از حضور
در انتخابات شوراها در استان فارس بازبمانند .اين
در حالي است كه رحمتاهلل فيروزي ،عضو هيأت
عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و
روستاي استان اصفهان نيز از ردصالحيت 11نفر
از اعضاي شوراي شهر فعلي اصفهان در هيأتهاي
نظارت شهرســتان خبر داده بود .گفته ميشــود
حدود 30درصد كانديداهاي انتخابات شــوراها در
اين اســتان با مانع ردصالحيت مواجه شدهاند .از
مشهد هم خبر ميرسد از ۶عضو فعلي شوراي اين
شهر كه در انتخابات شــوراي ششم ثبتنام كرده
بودند ،صالحيت 3نفر رد شده است؛ موضوعي كه
با انتقاد محمدصادق جواديحصار ،رئيس شوراي

ايران و برجام محور نشست گروه  7در لندن
توافق هستهاي ایران اين روزها محل بحث
دیپلماسی قدرتهاي جهاني اســت .در شرايطي كه
نماينده روسيه در سازمانهاي بينالمللي بار
ديگر تأكيد كرده كه مذاكــرات وين برخالف نظر برخي
تحليلگران در حال پيشرفت است اما حتي پيش از آغاز دور
چهارم مذاكرات وين ،روابط با ايران و برجام از محورهاي
اصلي رايزني وزراي خارجه در نشست گروه هفت کشور
صنعتی جهان موسوم به جي  ۷اعالم شده .در اين نشست
وزيران امور خارجه انگليس ،آمريكا ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا،
ژاپن و كانادا به همراه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
حضور دارند و لندن ميزبان اين نشست است .در نشست
امســال گروه  7همچنين وزراي خارجه هند ،استراليا،
كرهجنوبي ،آفريقاي جنوبي و دبير كل اتحاديه كشورهاي
جنوب شرق آسيا نيز بهعنوان مهمان افتخاري حضور دارند.
در جريان اين نشســتها جوزپ بورل مسئول سياست

خارجي اتحاديه اروپا در توييتي بر لزوم استفاده از فرصت
پيش رو براي احياي برجام تأكيد كرد و گفت كه رايزني
گروه  7با بحثهاي مهمي درباره ايران و كرهشمالي آغاز
شده اســت .بورل تأكيد كرد« :بهعنوان هماهنگكننده
برجام ،بر لزوم استفاده از پنجره فرصت كنوني براي حركت
به سمت بازگشت آمريكا به توافق و اجراي كامل آن تأكيد
كردم ».همزمان خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز ادعا كرده
كه ردوبدل شــدن تماسهــاي ديپلماتيك و انتشــار
گزارشهايي از پيشرفت در روند مذاكرات وين حاكي است
كه تماسهاي غيرمستقيم ايران و آمريكا احتماال درحال
نزديك شدن به توافق است .اين رسانه آمريكايي همچنين
ادعا كرده كه تبادل زندانيان بهرغم وقفه ايجاد شــده در
مذاكرات وين ميتواند اقدامي اعتمادساز براي احياي برجام
باشد .اين در حالي است كه آمريكا ،انگليس و ايران به اتفاق
اخبار منتشر شده درباره توافق براي تبادل زندانيان را رد

كردند .پيش از گزارش رسانه آمريكايي ،صداوسيما به نقل
از منبعي آگاه گزارش داده بود كه ايران در ازاي پرداخت
بدهي ۴۰۰ميليون پوندي انگليس نازنين زاغري شهروند
دوتابعيتي زنداني در ايران را آزاد ميكند .بوريس جانسون
نخستوزير انگليس اما با رد چنين اخباري گفت كه تداوم
زنداني بودن نازنين زاغري شهروند دو تابعيتي انگليسي-
ايراني و كشمكش بر سر يك معاهده تسليحاتي ۴۲سال
قبل با ايران «2مسئله كامال جدا از هم» هستند .همچنين
روزنامه گاردين نيز در گزارشي مدعي شد كه مراد طاهباز
و ســيامك نمازي  2زنداني ايراني-آمريكايي به محلي
منتقل شدند كه پيش از اين زندانيهاي تبادل شده در آنجا
نگهداري شدهاند .سخنگويان وزارت خارجه ايران و آمريكا
اما چنين اتفاقي را تكذيــب كردند .با اين همه گمانهزني
رســانهها درباره در جريان بودن بحث تبادل زندانيان در
مذاكرات وين همچنان ادامه دارد.

رئيس ستاد انتخابات كشور از ابراز نگراني وزير كشور
نسبت به ردصالحيت داوطلبان شوراها در هيأتهاي
نظارت شهرستانها در جلسه با رئيس مجلس شوراي
اســامي خبر داد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
وزارت كشور ،رئيس ســتاد انتخابات كشور گفت:
در پي اعالم ردصالحيت نامزدهاي شوراي شهر از
سوي هيأتهاي نظارت شهرستانها و درخواستها
براي پيگيري اين مســئله ،وزير كشور در ديدار با
رئيس مجلس شوراي اسالمي كه با حضور تعدادي از
ي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراي شهر
اعضا 
برگزار شد ،روند احراز صالحيت نامزدهاي انتخابات
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در هيأتهاي نظارت
شهرستانها را بررسي كرد .جمال عرف با اعالم اين
خبر گفت :اين جلسه روز يكشنبه ،با حضور رئيس
مجلس شوراي اســامي ،وزير كشور ،رئيس ستاد
انتخابات كشــور ،معاون پارلماني وزارت كشور و
تعدادي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
شوراها ،برگزار شد و روند انتخابات شوراهاي اسالمي
شهر و روستا و وضعيت بررسي صالحيت نامزدهاي
اين انتخابات در هيأتهاي نظارت شهرســتانها،
مورد بررسي قرار گرفت .وزير كشور در اين جلسه
روند شكلگيري هيأتهاي اجرايي و عملكرد آنها
را در بررســي صالحيت داوطلبان شوراهاي كشور
براساس رعايت دو اصل قانونمداري و بيطرفي بيان
كرد و نسبت به ردصالحيت داوطلبان در هيأتهاي
نظارت شهرستانها ابراز نگراني كرد .معاون سياسي
وزارت كشــور گفت :پس از توضيحات و مباحث
ي حضور افراد
ارائهشده ،رئيس مجلس بر زمينهساز 
متخصص ،متعهد و داراي تجربه در زمينههاي مرتبط
با مديريت شهري در شــوراها ،براي ارتقا و بهبود
شرايط محيطي ،عمراني ،فرهنگي و اجتماعي شهرها
تأكيد و تصريح كرد كه نبايد انتخابات شوراي شهر و
روستا ،كماهميت درنظر گرفته شود و احراز صالحيت
نامزدهاي اين انتخابات بايد با دقت صورت گيرد و
حقي از هيچ فردي زايل نشود و هيأت نظارت ،كامال
منصفانه و قانوني و بدون لحاظ گرايش سياسي ،عمل
كند .او در پايان افزود :در جلسه وزير كشور با رئيس
مجلس شوراي اسالمي ،پس از مباحث مطرحشده،
رئيس مجلس تصريح كرد در بررســي صالحيت
نامزدهاي انتخابات شوراي شهر ،صالحيت افرادي
كه استعالم آنها از كليه مراجع قانوني مثبت است ،از
سوي هيأت نظارت مورد تأييد قرار گيرد.

هماهنگي احزاب اصالحطلب خراسان رضوي هم
مواجه شد .او در اين باره به ايسنا گفت كه «چندين
نفر از چهرههاي شــاخص اصالحطلبان متأسفانه
از ســوي هيأت نظارت ردصالحيت شدند و ما هم
در حال پيگيري هستيم ».در شهر يزد هم موضوع
ردصالحيتها با واكنشهايي همراه شــد و عضو
شوراي اين شهر از رويه هيأت نظارت بر انتخابات در
ردصالحيت تعداد زياد نامزدهاي انتخابات ۱۴۰۰
شوراي شهر انتقاد كرد.

حمله كالمي يك مداح به وزير امورخارجه در مراسم شبقدر
واكنشهاي زيادي را در پي داشت

موج واكنشها به انتشار فایل تقطیعشــده سخنان وزيرخارجه
ادامه دارد؛ واكنشهايي كه نه فقط ظريــف بلكه بار ديگر اصل
مذاكره را هدف گرفته و ميتواند در مســير پرمانع ديپلماســي
چالشهاي جديدي ايجاد كند .در تازهترين اين واكنشها يكي از
مداحان شناختهشده روي آنتن زنده صداوسيما و در مراسم شب
قدر شعري سراسر انتقاد خطاب به دولت ،ظريف و وزارت خارجه
خوانده است .در اين شعر كه در رسانههاي همسو با صداوسيما نيز
به شكل گستردهاي بازنشر شده مذاكرات هستهاي به «مذاكرات
سياه» تشبيه شده و به كنايه گفته شده« :س ِر نيزه كه رحل قرآن
شد؛ وقت تضعيف «مرد ميدان» شد».
مديرمسئول روزنامه كيهان هم همچون محمود كريمي از تريبون
صداوسيما به ظريف حمله كرده و گفته او فرد متديني است «ولي
كاله سرشان ميگذارند ».در چنين شرايطي جايگاه وزيرخارجه
بيش از پيش متزلزل شده و اين اتفاق بهگفته كارشناسان ميتواند
بر مذاكرات وين تأثيرگذار باشد.
صداوسيما؛ تريبون مخالفان ظريف

انتقادات مقامات دولتي اين روزها به رويه صداوسيما اوج گرفته
است؛ چراكه بهگفته معاون اطالعرســاني دفتر رئيسجمهوري
بهدليل حساســيتهاي انتخاباتي فقط  3ســخنراني روحاني از
تلويزيون پخش ميشود؛ اتفاقي كه سخنگوي دولت آن را «نادر و
بيسابقه» دانسته است.
علي ربيعي در ايــن زمينه گفته« :روحانــي تنها رئيس قوهاي
هستند كه هيچ شــائبهاي از كانديدا شدنشــان وجود ندارد و
اميدوارم اين موضوع صحت نداشته باشــد ».اما در سوي ديگر
مخالفان دولت تريبونهاي گستردهاي در صداوسيما دارند؛ تا
حدي كه در شعر مداح معروف به كنايه وزير خارجه به سادهلوحی
متهم شده است و در ادامه آمده كه وقتي «اشعري انتخاب مردم
شد» ،رشته كار بهدست جاسوسان افتاد .اين در حالي است كه
همين مداح 6سال قبل يعني پس از توافق هستهاي از محمدجواد
ظريف بهدليل عملكردش ســتايش كرده بــود .همه اینها در
حالیست که مذاکرات ایران با قدرتهای خارجی درباره برجام در
جریان است و تضعیف نماینده ایران در مذاکرات جهانی تضعیف
ایران خواهد بود.
ظريف خود در متن ماجرا قرار گرفته و موج انتقادات بهســوي او
و وزارت خارجه است؛ در شــرايطي كه دور چهارم مذاكرات وين
در اين هفته از سر گرفته ميشــود و برخي رسانهها ادعا كردهاند
قدرتهاي جهاني قصد دارند تا آخر ارديبهشت با ايران توافق كنند.
غيراز احتمال استعفا امكان استيضاح ظريف در مجلس نيز وجود
دارد .نمايندگان مجلس يازدهم از مخالفان ديرينه او هستند كه
در نخستين حضور ظريف در مجلس نيز او را «دروغگو» خطاب
كردند .حال بايد ديد نمايندگان نزديك بــه جريان پايداري كه
سابقه آتش زدن برجام در صحن مجلس را هم دارند ،پس از پايان
تعطيالت 2هفتهاي بهارستان چه واكنشــي به اين اتفاق نشان
ميدهند؛ آن هم در شــرايطي كه تا پايان عمر دولت دوازدهم و
وزارت ظريف 3ماه زمان باقي مانده است.

جریانهای سیاسی به دنبال برنامه کاندیداها

آيا داوطلبان انتخابات فراخوان جبهههاي سياسي براي ارائه راهكارهاي برونرفت از مشكالت كشور را اجابت ميكنند؟

سهشنبه هفته آينده شــروع ثبتنامهاي
ریاست
جمهوری انتخابــات رياســتجمهوري اســت و
اصولگرايان و اصالحطلبان در مجموع اسامي
حدود 25نفر را براي اين انتخابــات نهايي كردهاند .بهرغم
تعداد باالي اسامي هنوز بازيگران اصلي اين ميدان مشخص
نيستند و جواب مثبت به 2جناح ندادهاند .اصالحطلبان در
مرحله دعوت از 14نامزد خود براي ارائه برنامههايشــان
هستند و اصولگرايان هم از حدود نصف نامزدهايشان برنامه
گرفتهاند .نامزدهاي اصلي رد و نشانهاي حتي در اعالم برنامه
به جبهههاي سياسي خود به جا نگذاشتهاند .همگي چراغ
خاموش تا روز ثبتنامها و سالن ثبتنامهاي ستاد انتخابات
وزارت كشور حركت ميكنند .اين زمان خيلي دور نيست و
از 21ارديبهشت باالخره تصميمشان آشكار ميشود .صف
اهل ذوق و مشتاقان نهاد رياستجمهوري البته مالحظه و
احتياطنميشناسدومحسنرضايي،سعيدجليلي،عزتاهلل
ضرغامي و حسين دهقان برنامههاي خودشان را جلوتر و
بالفاصله بعد از دعوتنامه شوراي وحدت اصولگرايان ارائه
كردهاند .در میان اصالحطلبان اگرچه برنامه اصلي انتخابات
آنها روشن نيست ،حداقل تكليف «آنچه نميشود» ديگر
مشخص شده است .از همان زمان تشكيل نهاد اجماعساز
اصالحطلبانمشخصشدآنهاديگرائتالفيبادولتاعتدالگرا
ندارند؛ حزب اعتدال و توسعه به دبيركلي محمدباقر نوبخت
و عضويت چهرههايي همچون محمود واعظي در فهرست
31تشكيالتعضوجبههاصالحطلبانايرانقرارنگرفت.آنها
نمايندهاي در نهاد اجماعساز اصالحطلبان ندارند و حداكثر
حزب كارگزاران سازندگي حافظ منافع آنها در اين تشكيالت
به شمار ميرود؛ همچنان كه فهرست انتخاباتي كارگزاران
براي مجلس يازدهم در ســال98با «حمايــت» اعتدال و

   سازوكار انتخاب نامزدهاي اصالحطلب

توسعهايها منتشر شد .تكليف اصالحطلبان با چهرههاي
چندوجهي همچون علي الريجاني و علي مطهري نيز در
هنگام معرفي نامزدها به جبهه اصالحطلبان يكسره شد .با
وجود گمانهزنيهاي بسيار درباره ائتالف مجدد اصالحطلبان
و اعتدالگرايان بر سر نام الريجاني ،او نتوانست حداقل آراي
موردنياز جبهه اصالحطلبان بهعنوان داوطلب پيشنهادي را
بهدست بياورد و از راهيابي به فهرست اوليه اصالحطلبان
بازماند .او با وجود ركوردشــكني مدت زمان رياست ادوار
مجلس انقالب در فهرست10نفره نامزدهاي اصولگرا نيز قرار
نگرفت .منوچهر متكي ،سخنگوي شوراي وحدت با بيان
اينكه گزينه قطعي اين شورا براي انتخابات رياستجمهوري
پيشرو رئيسي است ،گفت :الريجاني كانديداي اين شورا
نيست .حسن رسولي ،عضو نهاد اجماعساز اصالحطلبان نيز
درباره اينكه آيا با الريجاني به ائتالف ميرســند ،گفت :با
قاطعيت ميگويم براساس تصميم مشترك و اجماعي كه در
جبهه اصالحات ايران گرفته شده است ،ائتالف با هر نامزد
غيراصالحطلب منتفي اســت .علي مطهــري نيز بهرغم
همسويي و همگرايي مواضع سياسي سالهاي اخير خود در
مجلس با اصالحطلبان نتوانست به اين فهرست راه يابد .طرح
مواضع اخير او درخصوص مسائل اجتماعي و موضوع حجاب
انتقادات زيــادي را به همراه داشــت و درنهايت مطهري
بهصورت مستقل اعالم نامزدي كرد.
احزاب شاخص كدام نامزدها را معرفي كردند؟

از۳حزب شناختهشدهتر اصالحطلبي شامل اتحاد ملت،
كارگزاران سازندگي و نداي ايرانيان در مجموع ۷نفر به
جبهه اصالحات معرفي شدند كه البته اسامي مشترك
بسياري از تشكلهاي اصالحطلبي هستند .محمدجواد

براساساطالعاتهمشهريازنحوه رايگيريوانتخابداوطلبانانتخاباترياستجمهوريدرجبههاصالحطلبان۴۶،عضوحقيقي
و حقوقي شامل چهرههاي شاخص و تشكلهاي سياسي اصالحطلب عضو اين جريان بيشترين رأي را به ۱۴نفر اختصاص دادند.
اين رايگيري براساس استمزاج اوليه از نامزدها مبني بر حضور در انتخابات صورت گرفته است و هيچكدام از آنها مخالفت مطلق
براي حضور نداشتهاند .نهاد اجماعساز اصالحطلبان با نام ثبت تشكيالتي خود موسوم به جبهه اصالحطلبان ۳۱عضو حقوقي از
احزاب و۱۵عضو حقيقي شامل چهرههاي سرشناس و تأثيرگذار اين جريان در اين سازوكار انتخاباتي ايفاي نقش كردهاند .هر كدام
از اعضا ميتوانستند فهرستي۱۰نفره از نامزدهاي انتخاباتي به جبهه اصالحطلبان بياورند و درنهايت هر داوطلبي كه ميتوانست
حداقل۱۰راي بهدست بياورد در فهرست نامزدهاي اصلي و اوليه قرار ميگرفت .محمدجواد ظريف در فهرست پيشنهادي۳۷نفر
از۴۶عضو جبهه اصالحطلبان قرار داشت و نامزد نخست اصالحطلبان شد.اصالحطلبان2مرحله ديگر تا معرفي نامزد نهايي خود
از اين فهرست فاصله دارند .در مرحله دوم از نامزدهاي باقيمانده دعوت شده تا برنامههاي خود را به جبهه اصالحطلبان بياورند و در
مصاحبه با اعضاي نهاد اجماعساز اصالحطلبان شركت كنند .پس از شور و تبادلنظرات عضو جبهه اصالحطلبان رايگيري مخفي
ديگري انجام ميشود و در اين مرحله نامزدهايي معرفي ميشوند كه حداقل رأي دو سوم اعضاي نهاد اجماعساز اصالحطلبان يعني
۳۰نفربهباالرابهدستبياورند.جبههاصالحطلبانباانتشاريكبيانيهاسامياينداوطلبانرابهعنواننامزدهايجبههاصالحطلبان
براي انتخابات رياستجمهوري۲۸خردادماه امسال معرفي خواهد كرد و در مرحله چهارم از بين آن دسته از نامزدهايي كه بتوانند
ع حداكثري و معرفي يك نامزد تصميمگيري خواهد شد.
از مرحله بررسي صالحيتهاي شوراي نگهبان عبور كنند براي اجما 

ظريف تنها نام مشــترك همه اين احزاب اصالحطلبي
است .حزب كارگزاران اسحاق جهانگيري ،محمدجواد
ظريف و محسن هاشــمي را بهعنوان گزينههاي حزب
براي انتخابات رياستجمهوري به مجمع عمومي جبهه
اصالحات ايران معرفي كرد .حزب اتحاد ملت اســحاق
جهانگيري ،ســيدمصطفي تاجزاده ،سيدمحمد صدر،
شهيندخت موالوردي و محمدجواد ظريف را در معرض
تصميم جبهه اصالحات قــرار داد و محمدجواد ظريف
و صادق خرازي از ســوي حزب نداي ايرانيان بهعنوان
داوطلبان انتخابات رياستجمهوري به جبهه اصالحات
ايران راه يافتند .حزب اتحــاد ملت هيچكدام از اعضاي
شوراي مركزي اين حزب را به جبهه اصالحطلبان معرفي
نكرد .اسماعيل گراميمقدم ،سخنگوي حزب اعتماد ملي
هم اعالم كرد« :بهدليل مخالفت با سازوكار رأي دوسوم
اعضاي جبهه اصالحات ،حزب اعتماد گزينهاي را به اين
سازوكار معرفي نميكند».
وزنهسنگينترغيرحزبيها

با اينكه احزاب و گروههاي سياســي نزديك به ۷۰درصد
ظرفيت تشكيالت جبهه اصالحطلبان را در اختيار دارند،
در معرفي نامزدها كمتر بــه عضويت حزبي اين چهرهها
توجه كردند .از فهرست ۱۴نفره نامزدها تنها ۶نفر آنها در
يكي از احزاب و گروههاي فهرست۱۲۱موردي تشكلهاي
وزارت كشور عضويت دارند۵ .نفر نخست فهرست جبهه
اصالحطلبان هماكنون عضو هيچكدام از اسامي موجود در
اين فهرست وزارت كشور نيستند.
اتمام حجت با نامزدهاي انفرادي

چهرههاي تكروي جريان اصالحات نيز در فهرست ارائه
شده جايگاه ويژهاي بهدست نياوردند .محسن رهامي كه
طيسالهايگذشتهبهعنوانميانجيگرمياناصالحطلبان
وبرخينهادهايباالدستيحاكميتشناختهميشدبهرغم
اعالم نامزدي در فهرست پيشنهادي راه پيدا نكرد .صادق
خرازي نيز كه از اسفندماه برخي تصاوير ويدئويي خود را در
سفر به استانهاي مرزي همچون سيستان و بلوچستان و
كردستان تهيه كرده بود ،بهعنوان نفر نهايي اين فهرست
حداقل رأي موردنياز يعني ۱۰نفر را بهدست آورده است.
در عين حال براســاس گزارشهاي رسیده به همشهري
نهاد اجماعساز اصالحطلبان دست چهرههاي اصالحطلبي
اين فهرست ۱۴نفره را باز گذاشته تا درصورت جاماندن از
مراحل بعدي گزينشهاي اين جبهه بتوانند مستقال در
انتخابات ثبتنام كنند.
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آمار واكسيناسيون پاكبانان

سيل محلهاي با 3عامل

تغيير كاربري روددرهها طي ده ه  80و ابتداي دهه  ،90مسدودشدن كانالها با زباله و از بين رفتن
بافت خاك ،باعث جاريشدن سيالب در برخي از محالت تهران ميشود

تزريق واكسن به پاكبانان ايراني و غيرايراني در مناطق مختلف شهرداري ادامه دارد
محمد سرابي

حامد فوقاني

خبرنگار

دبير گروه شهر

بوستان جوانمردان  /عكس :همشهري /رضا نوراله

چند روزي ميشود كه آســمان آفتابي
گزارش 2تهران به ناگاه ابري شــده و چنان بارش
شــديدي آغاز ميشــود كه نتيجهاش
جاريشدن سيالب در برخي از معابر شهر است .حوالي
ســاعت 6و  7بعدازظهر ،بادهاي بهاري ابرهاي تيره را
باالي سر آسمان شهر ميآورند و دقايقي بعد رگبار و رعد
و برق شــروع ميشــود .در ايــن بيــن ،رودخانهها و
روددرههاي جنوبغرب و شمالشــرق تهران ،طغيان
ميكنند تا خيابانهاي اطرافشان را آب در بر گرفته و پر
از گلوالي شوند .اما آيا تنها بارشهاي شديد ناگهاني
باعث سيالبي شدن برخي از معابر ميشود يا علتهاي
ديگري هم وجود دارد؟
آنچه از بررسيهاي كارشناســان حوزه محيطزيست
و اقليمي برميآيد ،جاريشــدن ســيالب در برخي از
محلههاي شهر به عوامل مختلف بستگي دارد .اما از ميان
آنها 3عامل را ميتوان بهعنوان عوامل اصلي برشمرد:
تغيير كاربري روددرهها :تهران 7روددره
 1مهــم دارد كــه دســتكاري غيرتخصصي در
تعدادي از آنها طي دهه 80و ابتداي دهه 90به شرايط
طبيعي و اكوسيستمشــان آســيب رســانده اســت.
روددرههاي دارآباد ،گالبدره ،دربنــد ،دركه ،فرحزاد،
ولنجك و كن به همينخاطر همزمان با بارشهاي شديد
بهاري و پاييزي ،طغيان ميكنند؛ چنانكه روز دوشنبه
(13ارديبهشت) خيابانهاي اطراف روددرههاي دارآباد
و ولنجك منطقه يك ســيالبي شــد و رودخانه كن در
محدوده مناطق 21و 18هم گلآلودشــدن معابر را به
همراه داشــت؛ درنهايت برخــي از ســاختمانهاي
شــهركهاي دانشــگاه و گلها ،وليعصر و اقدســيه و
محلههاي دارآباد ،ولنجك و اوين ،خساراتي وارد شد .با
اين حال در مورد ساير روددرهها مشكالت حاد سيالبي
گزارش نشــد .در همين ارتباط اصغر عطايي ،مديركل
امور خدمات شهري شهرداري تهران به همشهري گفت:
«رصد مداوم مسيلها ،روددرهها و رودخانههاي پايتخت
بهدنبال بارش باران در دستور كار قرار گرفته است .البته

تمهيدات الزم را پيش از آغاز سال جديد درنظر گرفتيم،
ولي عواملي وجود دارد كه كار را براي كنترل و هدايت
ســيالب پس از بارش شديد باران ســخت ميكند».
بهگفته عطايي ،هماهنگي بينبخشي با تمامي ارگانهاي
خارج از شهرداري و همراهي و همكاري مطلوب با تمامي
واحدهاي ســتادي و اجرايي شــركت آب منطقهاي،
استانداري ،وزارت كشور ،راهور ،هواشناسي و مديريت
بحران در مواجهه با بارشهاي پيشرو و مجهز شــدن
مناطق به تجهيزات ،ادوات كارگري ،پمپهاي كفكش
و روبين و ماشينآالت و ساير ادوات موردنياز با همكاري
سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني ازجمله اقداماتي به
شمار ميرود كه صورت گرفته است؛ با اين حال در مورد
مسيلها ،روددرهها ،رودخانهها ،بهويژه نزديك رودخانه
كن كه احتمال دارد حجم آب ناگهان زياد شــود ،بايد
تذكرات را جدي گرفت؛ چراكه تغييرات دهههاي پيش
در آنهــا ،ميتوانــد مســير جريــان آب را بهصورت
غيرمنتظرهاي تغيير دهد .اين در حالي است كه پيروز
حناچي ،شهردار تهران از احياي بخش جنوبي رودخانه
كن خبر داده است .او به همشــهري گفت« :مقدمات
احياي روددرههاي اسالمآباد ،اوين و دركه نيز در حال
طي شدن است .در مورد روددره فرحزاد هم تبديل آن به

تفاهمنامه همكاري براي مديريت سيالب با روشهاي نوين

مكث

روز دوشنبه تفاهمنامه همكاري مشترك بين سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مؤسسه
تحقيقات آب وزارت نيرو به امضا رسيد .اين تفاهمنامه براي اتخاذ تمهيدات الزم براي مديريت سيالب شهر
تهران برپايه دانش نوين منعقد شده است .با انعقاد اين تفاهمنامه امكان ايجاد دسترسي برخط به «سامانه
پايش و پيشبيني سيالب مؤسسه تحقيقات آب» براي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران فراهم
شده و مؤسسه تحقيقات آب درخصوص شناسايي ،نصب و راهاندازي تجهيزات پايش و پيشبيني سيالب در
سطح شهر تهران با سازمان مديريت بحران تهران همكاري خواهد داشت .از سوي ديگر امكان دسترسي
آنالين به دادههاي «سامانه مدلسازي ،ايستگاهها و شبكه پايش هواشناسي سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران» بهمنظور كنترل ،تجزيه و تحليل نتايج براي مؤسسه تحقيقات آب فراهم ميشود .همچنين
تشكيل ميز هشدار سيل در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ،پيشبرد و نظارت بر طرحهاي
پيشنهادي اين سازمان و همكاري در تهيه گزارشهاي كاربردي آمار و تحليل داده بهصورت بهنگام و برخط
از ديگر محورهاي همكاري مؤسسه تحقيقات آب با سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در قالب
اين تفاهمنامه است .براساس اين تفاهمنامه در فرايند نصب و راهاندازي تجهيزات پايش سيالب در محلهاي
مشخص شــده مورد توافق طرفين و نيز در تامين «پيشنيازهاي ضروري طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي
مديريت بحران سيالب در سطح شهر تهران» همكاريهاي مشتركي انجام ميشود .اين تفاهمنامه با توجه به
تأكيد اساسنامه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران بر افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري
پايتخت و نيز در راستاي اجراي مفاد ماده  ۸۴برنامه 5ساله سوم شهرداري تهران مبني بر «پيادهسازي سامانه
هشدار سيالب با همكاري وزارت نيرو و سازمان هواشناسي» بهمنظور ارتقاي ايمني و كاهش خطرپذيري شهر
تهران منعقد شده است تا نسبت به هماهنگي فعاليتهاي سازمانهاي مرتبط با مديريت بحران حوادث جمعي
همانند سيل ،آبگرفتگي و توفان اقدام شود .همچنين تبادل اطالعات و تجربيات فني ،ارتقا و توسعه سطح
همكاريهاي دوجانبه جهت اخذ تمهيدات الزم براي مديريت سيالب شهر تهران بر پايه روشهاي نوين و
علمي از ديگر اهداف انعقاد تفاهمنامه مذكور است تا بتوان با توجه به تعداد روددرههاي پايتخت و تغييرات
اقليمي ،سيالب را به شيوهاي نوين و علمي در شهر تهران مديريت كرد.

اكوپارك و تخريب ساختوسازهاي غيرمجاز با جديت
دنبال ميشود ».اين اقدام ميتواند هم چند ريه تنفسي
(روددرههــا) را احيا كرده و هم از سيالبيشدنشــان
جلوگيري كنــد؛ روددرههايي كه فضاي سبزشــان با
بارشهاي اخير جان تازهاي گرفتهاند.
مسدودشدن كانالها با زباله :تخليه زباله در
 2انهار و كانالهاي هدايت آب شــهري يكي از
عوامل جاريشدن سيالب در معابر هستند .طي روزهاي
اخير از كانالها و مسيلهاي محدودههاي بزرگراه ارتش،
محلههاي پونك ،سعادتآباد و باختري ،اجسام حجيم و
عجيبي مثل كاناپه و پتو بيرون كشــيده شــده كه هر
ك كانال كفايــت ميكند.
كدامشــان براي انســداد ي 
مديركل امور خدمات شهري نيز يكي از عوامل گرفتگي
كانالهاي هدايت آبهاي ســطحي را همين مســئله
عنوان كرد و گفت« :زبالههاي كوچــك همراه با لجن
ميتوانند به ســدي بزرگ در برابر آب تبديل شــوند.
ابتداي سال 99ما معضل رها كردن دستكش و ماسك را
هم داشتيم .اگرچه شايد در ظاهر بهنظر برسد كه چند
عدد دســتكش و ماسك مشــكلي ايجاد نميكند ،اما
گيركردنشان در مسير ،با ديگر زبالههاي پالستيكي و
قوطيهاي يكبار مصرف ،شرايط را براي طغيان فراهم
ميكند .خدا را شــكر امسال كمتر شــاهد رها كردن
دستكش و ماسك هستيم».
ازبينرفتن بافت خاك در تهران :يكي از
 3ديگر داليل به راه افتادن سيالب ،پايين رفتن
سفرههاي زيرزميني است؛ به همينخاطر شهر تهران
قدرت نفوذپذيري آب را از دست داده و با وقوع سيل و
بارش ناگهاني ،آب به درون خاك نفوذ نميكند .به همين
منظور ،شهرداري تهران در قالب سندهاي همكاري با
وزارت نيرو و شــركت فاضالب ،بهدنبال افزايش ميزان
بازچرخاني آب و استفاده از پســاب تصفيه شده براي
آبياري فضاي سبز است .اين اقدام ميتواند اتكا به منابع
زيرزميني براي آبياري را كاهش دهد .در همين ارتباط
مجتبي يزداني ،معاون خدمات شهري شهرداري تهران
از احداث بيش از ۸كيلومتر شبكه جمعآوري رواناب در
غرب تهران خبر داد و گفت« :طي 2سال و نيم گذشته،
پروژه بهسازي مسيلها در پايتخت اجرا شده كه ميتواند
به روان شدن جريان آب كمك بزرگي كند .اليروبي دائم
كانالها و مسيلها اقدام ديگري است كه انجام ميشود
و به همين خاطر به جرأت ميتوانم بگويم سيل تهران را
تهديد نميكنــد ».بهگفتــه او ،هماكنون ســاالنه از
۱۲ميليون مترمكعب پساب تصفيهخانهها براي آبياري
فضاي سبز استفاده ميشود تا ســفرههاي زيرزميني
موجود حفظ شود.

مشاركت آپارتماننشينهاي تهراني در كمپين «همسايههم»
مديــركل آموزشهــاي
خبر
شــهروندي شــهرداري
تهــران از مشــاركت
آپارتمان نشينهاي تهراني در كمپين
«همسايه هم» در زمينه مديريت پسماند
خبر داد .به گزارش همشهري ،مجتبي
دانشــور با تأكيد بــر اينكــه كمپين
همسايههم با هدف ايجاد رفتار پايدار و
جلب مشاركت شــهروندان در محالت
مختلف شــهر تهران در حال برگزاري
اســت ،گفت« :حفظ محيطزيســت
كالنشهر تهران و مديريت پسماند يكي از
معضالت مهم ملي و شهري است كه تنها
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با مشــاركت فعــال شــهروندان قابل
بهرهبرداري اســت؛ از همين رو يكي از
محورهاي سهگانه كمپين «همسايههم»
حوزه محيطزيست و مديريت پسماند
درنظر گرفته شده است ».او با بيان اينكه
برنامههاي متنوعــي در حوزه مديريت
پســماند در آپارتمانهاي شهر در حال
برگزاري اســت ،ادامــه داد« :كمپين
«همسايههم» در منطقه  ۱۵بهصورت
جانمايي محل مخــازن تفكيك زباله و
ي محيطي در مجتمع مسكوني
آمادهساز 
مبعث با همــكاري ســاكنان در حال
اجراســت .بديــن صورت كــه مخازن

تفكيك زباله براي مجتمع تهيه شدهاند و
ساكنان نيز در استقرار مخازن همكاري
كردهاند .همچنين كودكان ساكن در اين
مجتمع نيز تئاتري با محوريت موضوعي
بازيافــت و تفكيك زبالــه از مبدا تهيه
كردهانــد ».مديــركل آموزشهــاي
شهروندي شهرداري تهران همچنين به
برنامههــاي اجرايــي كمپيــن
«همســايههم» منطقــه  ۱۶در حوزه
پسماند اشاره و عنوان كرد« :طراحي گذر
زيبــا در محوطــه ورودي مجتمعهاي
مســكوني ،طراحــي و رنگآميــزي
ديوارهاي محوطــه مجتمع منتخب و

ورودي بزرگراه شهيد بروجردي
به بزرگراه آزادگان افتتاح شد
رمپ ورودي بزرگراه شهيد بروجردي به بزرگراه آزادگان با حضور رئيس كميسيون عمران
عمراني و حملونقل شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ۱۸افتتاح شد .به گزارش همشهري،
شهردار منطقه 18گفت« :اين رمپ دسترسي بهطول 680متر و عرض 11متر ميتواند
نقش مهمي را در كاهش بار ترافيك اين محدوده ايفا و دسترســي وسايط نقليه را به بزرگراه آزادگان
آسانتر كند ».سيدمحمد فياض ادامه داد« :رمپ دسترسي بزرگراه شهيد بروجردي به بزرگراه آزادگان
با اجراي عمليات خاكبرداري ،زيرســازي ،لولهگذاري ،اجراي كانيو ،انهار سرپوشيده و روباز ،جداول،
روكش آسفالت ،كاشت فضاي سبز ،خطكشي محوري ،جانمايي عالئم ترافيكي و تأمين روشنايي و با
صرف هزينهاي بالغ بر 65ميليارد تومان بهرهبرداري شد » .محمد عليخاني ،رئيس كميسيون عمران و
حملونقل شوراي شهر تهران نيز در حاشيه بازديد از پروژههاي باغراه حضرت زهرا(س) و زمين چمن
مفيد ،گفت« :پروژه باغراه حضرت زهرا(س) (بازآفريني اراضي روســطحي راهآهن تهران-تبريز در
مناطق 17و ،)18پروژهاي است كه هماكنون توسط سازمان عمران شهرداري تهران در حال پيگيري
است و براساس اعالم سازمان عمران اين پروژه پيشرفت 50درصديداشته است و بهزودي بخشي از
آن مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت ».او ادامه داد« :پروژه زمين چمن مفيد در حاشيه منطقه 18قرار
دارد و افتتاح و بهرهبرداري آن ميتواند سرانه فضاهاي ورزشي در منطقه را افزايش دهد».

مشاركت ساكنان در رنگآميزي ديوارها،
رنگآميزي نردههــاي ورودي محوطه
مجتمــع و مشــاركت ســاكنان در
رنگآميزي اين نردههــا از برنامههايي
است كه در اين منطقه دنبال ميشود».
كمپين «همسايه هم» ارتقاي فرهنگ
آپارتماننشــيني در 3حــوزه قوانين و
حريم خصوصي ،همسايگي و مشاركت و
محيطزيســت با تأكيد بــر مديريت و
كاهــش پســماند توســط اداره كل
آموزشهاي شهروندي شهرداري تهران
از اول ديماه  ۱۳۹۹آغاز بهكار كرده و تا
شهريور  ۱۴۰۰در پايتخت ادامه دارد.

نوسازي تاكسيها ادامه دارد
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي كشور معتقد
حمل و نقل است نوسازي تاكسيهاي فرسوده هميشه در
دستور كار تاكسيراني قرار داشته است .مرتضي
ضامني در ايــن رابطه به باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت:
«خوشبختانه ما در سال قبل توانستيم ۹هزار دستگاه تاكسي
را نوسازي كنيم .امسال هم از ابتداي سال فرايند نوسازي شروع
شده ،اما مشكالتي در اين بخش همچنان وجود دارد كه يكي از
آنها قيمت خودرو اســت ،زيرا بهصورت فصلــي افزايش پيدا
ميكند؛ البته گفتني اســت كه طرح نوســازي تاكسيهاي
فرسوده از سال ۹۵شــروع شــدهو تا به امروز شاهد افزايش
۱۵۰درصدي در حوزه قيمت خودروهايي هســتيم كه براي
تاكسي استفاده ميشود».
او ادامه داد« :يكسري تكاليف وجود دارد كه دولت بايد آن را
انجام دهد و تسهيالت ارزانقيمت در اختيار تاكسيرانها قرار
دهد و الزم است اجرايي شود ،زيرا سرعت نوسازي را بهشدت
افزايش ميدهد».

ق واكسن
اعداد و آمار تزري 
گزارش كرونا تا زماني كه مرحله
اول كار به پايان نرســد،
كامل نميشود؛ با اين حال ميدانيم كه
پاكبانها واكسن ميزنند؛ چه كارگران
رسمي شــهرداري باشــند و چه اتباع
افغانستاني كه پيمانكاران رسما آنها را
بهكار گرفتهاند .تزريق براساس فهرستي
كه شهرداري ارائه ميكند ،انجام ميشود
و بهگفته مســئوالن شــهري پاكبانان
افغانستاني كه مدارك هويتي و اقامتي
دارند هم در اين فهرست قرار ميگيرند.
چند روز پيش غالمحســين محمدي،
مشاور شهردار تهران در صفحه توييتر
خود نوشت« :رفع مشكل تزريق واكسن
به تمامي پاكبانان اتبــاع غيرايراني در
حال پيگيري اســت .حتــي در بعضي
مناطق با توجه به كارت ســبز اقامت،
اين واكسيناســيون انجام شده است.
انشاءاهلل براي سايرين هم انجام خواهد
شد».
او همزمان فهرســتي را منتشر كرد كه
بخشي از اســامي پاكبانان افغانستاني
را نشــان ميداد .در همين زمان رئيس
كميســيون ســامت ،محيطزيست و
خدمات شــهري شوراي شــهر تهران
گفت« :براساس پيگيريها و آمار ارائه
شــده تعداد نيروهاي خدمات شهري و
كساني كه احتمال ابتالي آنها به كرونا
باالست ،حدود  ۵۵هزار نفر هستند كه
از اين تعداد بيــش از 1600نفر تاكنون
واكسن دريافت كردهاند».
زهــرا صدراعظمنوري افــزود« :عمده
دريافت واكســن در مناطق ،۵ ،۴ ،۳ ،۲
9 ،8 ،۶و  ۱۳اســت و در برخي مناطق
جنوبي واكسني تزريق نشده است».
يكــي ديگــر از بخشهــاي مرتبــط
با شــهرداري كه به واكســن نياز دارد،

رانندگان تاكسيها هستند كه بيشترين
آمار فوت بر اثر كرونا را داشتند.
واكســنهاي تزريق شــده به پاكبانان
در رو زهــاي گذشــته محصــول
كشورهاي چين و هند بود و 3دانشگاه
شهيدبهشــتي ،علومپزشــكي ايران و
علومپزشكي تهران كار توزي ع آنها را انجام
ميدهند .احتماال در روزهاي گذشــته
بخش بيشــتري از پاكبانان واكســينه
شدهاند كه هنوز اطالعات مرتبط با آنها
منتشر نشده است ،اما پاكبانان بهعنوان
كساني كه در معرض ابتال به بيماري قرار
دارند در اولويتهاي تزريق واكسن قرار
گرفتهاند.
واكسيناسيون پاكبانان شرق

رئيس مركز بهداشــت شــرق تهران با
اشاره به اينكه واكسيناسيون پاكبانان
شرق تهران در حال انجام است ،گفت:
روند واكسيناســيون در شــرق تهران،
شامل مناطق ۱۴ ،۱۳ ،۱۲و  ۱۵ميشود

سازمان يا منطقه

تعداد كساني كه واكسن زدهاند

سازمان بهشت زهرا(س)

522نفر

سازمان مديريت پسماند

146نفر

منطقه يك

85نفر

منطقه 2

149نفر

منطقه 11

138نفر

منطقه 13

162نفر

منطقه 14

240نفر

منطقه 16

55نفر

منطقه 17

28نفر

منطقه 19

23نفر

منطقه 21

40نفر

منطقه 22

19نفر

مجموع

1607نفر

و تبعيضي ميان پاكبانان ايراني و اتباع
بيگانه وجود ندارد.
اميــرعلـــي فريـــدو نفر ،افــزود:
واكسيناسيون پاكبانان مناطق  ۱۴ ،۱۳و
 ۱۵به اتمام رسيده است و واكسيناسيون
پاكبانان منطقه  ۱۲تــا اواخر هفته به
پايان خواهد رسيد .ممكن است برخي
از پاكبانان در روز تزريق در محل حضور
نداشته باشــند ،اما در نهايت همه اين
عزيزان واكسينه ميشوند .او ادامه داد:
اگر پاكبانان افغانســتاني كارت اقامت
و مدارك هويتي مســتند داشته باشند
و توســط خدمات شــهري هر منطقه
وضعيت آنها تأييد شده باشد ،همچون
پاكبانان ايراني به آنها نيز واكسن تزريق
ميشود كه اين روند در حال انجام است.
رئيس مركز بهداشت شرق تهران درباره
نوع واكسن تزريق شده به پاكبانان هم
گفت :واكســن بهارات بيوتيك هند به
پاكبانان تزريق شده است .اين واكسن
از نوع ويروس كشــته شــده بــوده و
واكســن مناسبي محســوب ميشود.
دوز دوم واكســن بهارات بيوتيك ۲۸
روز بعد تزريق خواهد شــد و در زمان
مقرر براساس فهرست خدمات شهري
شهرداري انجام خواهد شد.
واكسيناسيون پاكبانان شمال

معاون درمان و كارشــناس مســئول
مبارزه با بيماريهاي شــبكه بهداشت
شميرانات نيز گفت :واكسيناسيون در
حضور مسئوالن دانشگاه ،شهرداري و
نواحي و پيمانكاران انجام شد و مجموعا
۲۵۰پاكبان واكسينه شــدند كه از اين
ميزان ۱۱۰پاكبان ايراني و ۱۴۰پاكبان
از اتباع بيگانه بودند.
حســنپور ،معاون درمان و كارشناس
مســئول مبارزه با بيماريهاي شبكه
بهداشت شميرانات هم در گفتوگو با
پايگاه خبري شهر از انجام واكسيناسيون

كرونــاي پاكبانــان در مناطق فشــم،
لواسانات ،ميگون و شميرانات خبر داد و
گفت :واكسيناسيون در حضور مسئوالن
دانشگاه علومپزشــكي شهيدبهشتي،
شــهرداري و نواحي و پيمانكاران انجام
شــد و تا امــروز مجموعــا  ۲۷۹نفر از
پاكبانان واكسينه شدند كه از اين ميزان
قريب به 110نفر پاكبان ايراني و مابقي
از اتباع بيگانه بودند.
حســنپور گفت :همه پاكبانان ايراني
و اتباع بيگانه باالي  ۱۸ســال با واكسن
چيني سينوفارم واكســينه شدند .دوز
دوم واكسن نيز  ۴هفته آينده به پاكبانان
تزريق خواهد شد.
معاون درمان و كارشناس مسئول مبارزه
با بيماريهاي شبكه بهداشت شميرانات
افزود :پيمانكاران مدارك هويتي پاكبانان
را به حراست مركز بهداشت شميرانات
تحويل داده و ســپس احراز هويت آنان
انجام شــده و پس از آن واكسيناسيون
صورت ميگيرد.
بهشت زهرا ،پسماند و مناطق

بنا بر اطالعاتي كه تا روز 14ارديبهشت
1400روي سايت شفافيت قرار گرفته
اســت 1607نفر از كاركنان شهرداري
تهــران واكســن زدهاند .جــدول زير
«فهرســت دريافتكنندگان واكســن
كوويدـ 19در شهرداري تهران» شامل
 2سازمان و تعدادي از مناطق كه در آنها
تزريق واكسن كرونا انجام شده است را
نشان ميدهد.
اين اطالعات تنها بخشــي از مجموع
واكسنهاي تزريق شــده در شهرداري
تهران اســت و ارقام مربوط به مناطقي
مانند منطقه 6در آن وجــود ندارد ،اما
شفافســازي در اين زمينــه ميتواند
الگويي براي ديگر ســازمانها باشد كه
ت برنامه تزريق واكسن
كاركناني در اولوي 
دارند.
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چرا زمين تمرين آزادسازي اقتصاد ايران خراب شد؟

تورم

مناطق آزاد؛ دروازه خطاها و آرزوهاي سوخته

گزارش قرار بود مناطق آزاد ايران به زميني براي
تمرين اقتصــاد آزاد و آزادي اقتصادي
تبديل شود .با گذشــت حدود 3دهه
بهنظر ميرسد آرزوها بر باد رفته و مناطق آزاد ايران به
دروازهاي براي خطاهاي سياستگذاري و ميدان اختالف
نظر بين دولتها و مجلسها تبديل شده تا جايي كه
همواره از ايــن مناطق بهعنوان ســكوي واردات ياد
ميشــود .گاليه همه اين اســت كه چرا سرمايههاي
خارجي و ســرمايهگذاران ايراني از اين بهشت آزادي
اقتصادي گريزانند؟ مشوقها كمنيست ،آزادي هست
اما آنچه وجــود نــدارد ،زيرســاختها و ناهمواري
زيربناهاي فكري و سياستگذاري حاكم بر اين مناطق
اســت چرا كه در دوران تحريم ،كمتر سرمايهگذاري
ريسك سرمايهگذاري هم در سرزمين اصلي و هم در
مناطــق آزاد را به جان ميخــرد .مركز پژوهشهاي
مجلس همزمان با انتقادهاي مطرح شده از سوي دولت
مبني بر بايگانيشدن لوايح اقتصادي بهويژه در تصويب
اليحه ايجاد مناطق آزاد و ويــژه صنعتي و تجاري در
كشــور2 ،گزارش را به فاصله چند روز منتشر كرد كه
ميتواند زاويه ديد بازوي پژوهشــي قوه مقننه با اراده
دولت را به تصوير بكشد .شايد اليحه بايگاني شده دولت
در دولت آينده بررسي و به قانون تبديل شود اما مهم
اينجاســت كه آيا به دوران طوالني آزمون و خطا در
مناطق آزاد ايران پايان داده ميشود؟
مناطق آزاد در دولت روحاني

يافتههاي مركز پژوهشهاي مجلس از عملكرد مناطق

آزاد ايران طي سالهاي 1392تا 1398نشان ميدهد
سهم اين مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات
غيرنفتي كشور حدود يك درصد ،از ميزان توليد حدود
يك درصد ،از تعــداد واحدهاي توليدي فعال كمتر از
3درصد ،از جذب ســرمايهگذاري مستقيم خارجي
حدود 10درصد و از اشــتغالزايي كل كشــور حدود
4درصد است و ميزان واردات كاال از طريق مناطق آزاد
نيز حدود 2برابر صادرات كاال از اين مناطق به خارج از
كشور برآورد شده درحاليكه وسعت مناطق آزاد بيش
از 3برابر وسعت شهركها و نواحي صنعتي كشور بوده،
اما ميزان اشتغال در شهركهاي صنعتي بيش از 3برابر
اشتغال در مناطق آزاد كشور است.
البته مركز يادشــده در گزارش ديگري همين آمارها
را به روايت ديگري بيــان ميكند و ميافزايد :مناطق
آزاد تجــاري  -صنعتي در ايران بــا نزديك به  3دهه
فعاليت نتوانستهاند آنچنان كه مورد انتظار قانونگذار
بوده است به اهداف افزايش صادرات ،انتقال فناوري و
جذب سرمايهگذاري خارجي دست يابند اگرچه در بعد
توسعه منطقهاي و محروميتزدايي برخي اقدامهاي
مثبت انجام شده است .اين گزارش ميافزايد :عملكرد
اقتصادي مناطق آزاد نشان ميدهد كه بهطور متوسط
طي سالهاي 1392تا 1398حدودا ً 717ميليون دالر
كاال از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450ميليون دالر
كاال وارد اين مناطق شده است و در نتيجه تراز تجاري
مناطق آزاد طي سالهاي مورد بررسي بهطور متوسط
داراي 733ميليون دالر كسري بوده است .همچنين
متوسط ســرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي

تصوير شفافتر از اقتصاد ايران

آنچه در مناطق آزاد ايران طي 30سال گذشته رخ داده را ميتوان يك تصوير شفافتر از اقتصاد ايران در سرزمين اصلي
دانست چرا كه دستكاري در قوانين و مقررات بدون اعتقاد و انسجام در پذيرش اصول آزادي اقتصادي بهمعناي شكوفايي
اقتصاد نيست .به گزارش همشهري ،اينكه پس از 3دهه عيان شده مناطق آزاد ايران هم به اهداف خود نرسيدهاند ،را
نميتوان تنها محدود به برخي داليل ازجمله آنچه دانست كه مركز پژوهشهاي مجلس بر آنها انگشت گذاشته است .به
واقع شكست در مناطق آزاد به اين معناست كه تعيين يك زمين تمرين براي اقتصاد ايران در فضاي آزادتر از سرزمين
اصلي كفايت نميكند و تا زماني كه ديگر الزامات ناظر بر آزادسازي اقتصاد و همچنين شرايط پيراموني اثرگذار بر اقتصاد
تغيير نكند ،نتيجهاش همين تكرار شكستهاست .رونق مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بايد در پيوند با اقتصاد جهاني
جستوجو كرد و تبديل مناطق آزاد به سكوي واردات يا بندرگاه رسوب كاالها ،تنها نشانهاي از يك بيماري است .از اين
منظر چالشها و مشكالت مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران را بايد فراتر ديد و پذيرفت كه اين سرزمين آرزوهاي بر باد
رفته ،محصول فقدان يك استراتژي روشن و شفاف است و مناطق آزاد تنها با محصور شدن و فنسكشيدن و دادن مجوزها
بدون پذيرش قاعده آزادي اقتصادي در سرزمين اصلي امكان رشد ندارند.

ريشه ماجرا از زاويه مجلس

بازوي تحقيقاتي مجلس بدون اشــاره به اثر تحريمها
و ركود ايجاد شده براي اقتصاد ايران ميگويد 5دليل
براي شكست ايران در رسيدن به اهداف مناطق آزاد
خود وجود دارد كه شامل اعطاي غيرهدفمند معافيتها
و امتيازات ،وابســتگي منابع درآمدي مناطق آزاد به
واردات ،نبود زيرساختهاي متناسب با اهداف مولد،
تعيين نامناسب وسعت و مكانيابي غيردقيق مناطق
آزاد و عدمتمركز بر وظايف تخصصي ميشود.
پيشــنهاد كارشناســان مركز پژوهشهاي مجلس
اين اســت كه معافيتهاي مناطــق آزاد مخصوصاً
معافيتهاي مالياتي و گمركــي قانون چگونگي اداره
مناطق آزاد ،فقط به فعاليتهايــي تعلق گيرد كه در
حوزه اهداف مولد صورت ميپذيرد و ساير فعاليتهاي
ناســازگار با اين اهداف ،از هرگونــه امتياز و معافيت
مالي محروم شوند .همچنين منابع مالي مناطق آزاد
كه از طريــق واردات و فعاليتهــاي تجاري حاصل
ميشود ،محدود شــده و روشهاي جايگزين ازجمله
مشوقهاي صادراتي درنظر گرفته شود و از سوي ديگر،
منابعي مشــخص و در مدت محدود بهمنظور توسعه
زيرساختهاي متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد،
از طرف دولت تخصيص داده شود و از ايجاد مناطق آزاد
در مناطق فاقد زيرساخت و امكانات الزم جلوگيري به
عمل آيد .پيشنهاد ديگر هم اين است كه مناطق آزاد
در وسعتي محدود ،داراي زيرساخت متناسب با اهداف
تخصصي و خارج از مناطق شهري يا روستايي داراي
سكنه ايجاد شوند و سياستگذار بايد مدل مطلوب اداره

مسكن تعطيالت نوروزي و محدوديتهــاي كرونا در
فروردين ،صنعت ساختمان و توليد مسكن را نيز
با وقفهاي كوتاهمدت روبهرو كرده؛ بهگونهاي كه
فعاليتهاي اين حوزه در مقايسه با ماه قبل افت محسوسي نشان
ميدهد؛ اما از اظهارات فعاالن صنعت ساختمان چنين برميآيد
كه آنها نسبت به رونق فعاليتها در آينده كوتاهمدت خوشبين
هستند.
به گزارش همشهري ،شاخص مديران خريد ( )PMIيك شاخص
پيشنگر اقتصادي است كه از حدود 3سال پيش توسط اتاق ايران
با عنوان شامخ منتشر ميشود .شــامخ بخش ساختمان ،يكي از
زيرمجموعههاي شامخ كل اقتصاد است كه مسئوليت آن به اتاق
تعاون ايران سپرده شده و در اوايل هرماه بر پايه اطالعات اظهارشده
از سوي فعاالن ســاختماني درخصوص وضعيت بازار مسكن و
ساختوساز د ر ماه قبل منتشر ميشود .در فروردين 1400شامخ
بخش ساختمان با چرخش قابلمالحظه نسبت به2ماه قبل مواجه
شده كه دليل آن عمدتاً تعطيلي نوروز و محدوديتهاي كرونا بوده
است اما يك نكته مهم ،رشد دوباره شاخص قيمت خريد مواداوليه
در اينماه است كه ميتواند چالشــي جدي براي رونق ادامهدار
صنعت ساختمان و بهويژه توليد مسكن باشد.

شامخ فروردين ســال قبل 116درصد باالتر است؛ از آنجايي
كه در فروردين ســال گذشــته ،كرونا بهعنوان عامل غالب در
كاهش ۴۶درصدي شامخ صنعت ســاختمان و رسيدن آن به
۱۸.۷۵درصد مطرح شــده بود ،در فروردين امسال نيز كاهش
36.6درصد اين شاخص قابل توجيه و پذيرفتني است؛ اتفاقي كه
باعث شده ميزان سفارشهاي جديد ،سرعت انجام سفارشها،
ميزان مواداوليه و تجهيزات خريداريشــده و همچنين ميزان
بهكارگيري نيروي انســاني در صنعت ساختمان ايران كاهش
پيدا كند .از سوي ديگر افت 3.1درصدي ميانگين قيمت مسكن
در معامالت فروردينماه بازار مسكن تهران و همچنين سقوط
60.3درصدي تعداد معامالت نســبت ب ه مــاه قبل نيز يكي از
اهرمهاي تضعيف يا محتاطكننده فعاليتهاي ساختماني در
فروردين 1400محسوب ميشــود .همچنين در شرايطي كه
همه بازارهاي اقتصاد ايران درگيــر روند نزولي و اصالح قيمت
هســتند ،حركت خالف جهت بازار مسكن به شكل خطرناكي
ريسك سرمايهگذاري در اين بازار را افزايش داده و متقاضيان
ســرمايهگذاري بهعنوان بخش غالب تقاضاي مسكن ،با صبر
بيشتري تحوالت اين بازار را دنبال ميكنند .طبق اعالم مشاوران
امالك ،در شرايط فعلي ،اين دســته از متقاضيان نيز از خريد
منصرف شدهاند و فع ً
ال تماشاگر هستند.

بررسيهاي اطالعات منتشرشــده در قالب تازهترين گزارش
شــامخ بخش ســاختمان نشــان ميدهد كه اين شاخص در
فروردين 1400با ثبت ركورد 40.5واحدي ،نســبت به ركورد
63.93واحدي در اسفند 1399با سقوط 36.6درصدي مواجه
شده كه نشاندهنده كاهش چشمگير فعاليتهاي كسبوكار
اين بخش اســت .البته شــامخ فروردين 1400در مقايسه با

دغدغه بزرگ توليد مسكن

صنعت ساختمان براساس اســتاندارد بينالمللي طبقهبندي
فعاليتهاي اقتصــادي ( ،)ISICبه 3گروه اصلي ســاخت بنا،
مهندسي عمران و فعاليتهاي ساختوساز تخصصي ساختمان
دستهبندي ميشود و اين دسته اخير نيز مشتمل بر دو بخش
كلي مســكوني و غيرمســكوني (تجاري و عمراني) است .در

كارگر؛ ارزانترين عنصر ساختوساز
نهادههاي ساختماني در  ۴فصل منتهي به زمستان گذشته76.4 ،درصد گرانتر شده؛ اما
در همين دوره كمترين ميزان افزايش قيمت مربوط به گروه خدمات و دستمزد كارگران
ساختماني بوده كه تورم آن از  35.2درصد فراتر نرفته است.
به گزارش همشــهري ،اطالعات مركــز آمار ايران در مورد شــاخص قيمــت نهادههاي
ساختمانهاي مسكوني شهر تهران در فصل زمستان ۱۳۹۹نشان ميدهد در اين فصل ،در
بين تمامي گروههاي اجرايي ،ركورد بيشترين افزايش قيمت به گروه «سنگ» اختصاص
داشته كه تورم نقطهبهنقطه آن به 139.9درصد رســيده و گروه «خدمات» نيز با افزايش
40.3درصدي كمترين تورم نقطهبهنقطه را بهخود اختصاص داده است.
كاهش شيب افزايش قيمت مصالح

آمارهاي رسمي حاكي است شاخص قيمت نهادههاي ساختمانهاي مسكوني شهر تهران در
فصل زمستان ۱۳۹۹نسبت به فصل پاييز 6.1درصد افزايش داشته است .اين ميزان افزايش
گرچه در مقايسه با تورم عمومي كشــور رقم قابلتوجهي است ،اما در مقايسه با فصلهاي
قبل تا حدودي معتدلتر اســت و ميتواند نشــانهاي از پايان تورم افسارگسيخته در بازار
نهادههاي ساختماني باشد .بررسيها نشان ميدهد در زمستان گذشته ،تورم نقطهبهنقطه
نهادههاي ساختمان مسكوني در شهر تهران معادل 97.2درصد بوده كه در مقايسه با فصل
قبل از آن 4.4درصد كمتر است .البته كاهش تورم نقطهبهنقطه زمستان در مقايسه با تورم
نقطهبهنقطه پاييز بهمعناي كاهش قيمتها در اين فصل نيست ،بلكه نشاندهنده كاهش
شيب رشد قيمتهاست.
ميانگين تورم توليد ساختمان

بررسيها نشان ميدهد تورم چهارفصل منتهي به زمستان سال(1399تورم ساالنه) معادل
76.4درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل 16.8درصد افزايش داشته است.
اين موضوع ميتواند يكي از داليل تداوم رشد افزايش قيمت مسكن در زمستان سال گذشته

نرخ تورم پيشنگر صنعت
به 94درصد رسيد

سالهاي مورد اشــاره حدودا ً 243ميليون دالر و در
ســرزمين اصلي 2314ميليون دالر بوده اســت كه
نشــاندهنده عدمموفقيت مناطق آزاد در رسيدن به
اهداف اصلي تأسيس اين مناطق است .همچنين اين
مناطق ســهم اندكي در تجارت خارجي كشور دارند
بهطوري كه نســبت حجم تجارت خارجي در مناطق
آزاد نســبت به ســرزمين اصلي بهطور متوسط طي
سالهاي 1392تا 1398حدودا ً 2/3درصد بوده است.
شاخصهاي ديگر نيز نشاندهنده وضعيت مطلوب در
عملكرد اين مناطق نيست.

اميد كمرمق براي رونق توليد مسكن

وقفه نوروزي ساختوساز

رونمايي از تابلوي رشد هزينه توليد

مناطق آزاد را انتخاب كند چرا كه ادامه وضعيت فعلي
كه مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقهاي و توليد
و صادرات را برعهده دارند ،ديگر جواب نميدهد.
30سال بعد

گزارش ديگر مركز پژوهشهاي مجلس بيشــتر
انعكاسدهنده نظرات دستگاههاي دولتي و اجرايي
است و نكته مبهم در اين گزارش اينجاست كه غالب
نظرهاي مطرح شده را نهادهاي دولتي در سال 96و
آغاز دولت دوم حسن روحاني بيان كردهاند و اينكه
چرا در ماههاي پاياني دولت از اين اسناد و مكاتبات
پرده برداري و مورد اســتناد قرار ميگيرد ،جاي
سؤال اســت .نزدیک به 30ســال از زمان تصويب
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران
در شــهريور 1372با امضاي علياكبر ناطق نوري
ميگذرد .در این مدت اين قانون چندبار هم اصالح
شده اما دولت حسن روحاني همچنان منتظر يك
تصميم از سوي مجمع تشــخيص مصلحت نظام
اســت تا ببيند در ماههاي آخر دولــت به مصوبه
مجلس در ارتبــاط با اليحه ايجــاد 8منطقه آزاد
تجاري -صنعتي ،اصالح محــدوده 2منطقه آزاد
تجاري -صنعتي و ايجاد 13منطقه ويژه اقتصادي
رأي مثبت ميدهد يا نه؟

زمينفروشي در مناطق آزاد

گزارش دوم مركز پژوهشهاي مجلس ميگويد :ريشه
اصلي مشــكالت در مناطق آزاد به نحوه ايجاد ،مدل
اداره اين مناطق و همچنين وجــود اهداف متعددي
(پيگيري همزمان اهداف اقتصادي و توسعه منطقهاي)
برميگردد كه براي اين مناطق در قانون تعريف شده
است و ايجاد مناطقي در محدودههايي وسيع و داراي
نقاط جمعيتي ،بدون زيرساخت و جانمايي مناسب و
همچنين فقدان پيششرطهاي الزم براي رشد توليد
و صادرات از ابتداي تأســيس ،اين مناطق را به سمت
عدمتمركز بر وظايــف اصلــي و درآمدزايي از محل
واردات ،فروش زمين و اخذ عوارض سوق داده است.
اين گزارش تأكيــد دارد :در كنار وجــود ضعفها و
چالشها در نحوه سياســتگذاري و اداره مناطق آزاد
در كشور ،سياســتها و روندهايي كه در عرصه كالن
سياســتگذاري در كشــور وجود دارد نيز بر عملكرد
مناطق آزاد تأثيرگذار بوده اســت ولي نكته مهم اين
هدف اين بوده است كه با اعطاي مشوقها ،معافيتها
و ايجاد زيرســاختهاي الزم ،اين مناطــق بتوانند
بهعنوان الگوهاي موفق صادرات و توليد در بستر جذب
سرمايهگذاري خارجي و انتقال فناوريهاي پيشرفته
مطرح شوند ،آثار مثبت آن بر سرزمين اصلي نيز منتقل
شود كه متأسفانه اينگونه نبوده است.

اطالعات آماري از افزايش انتظار فعاالن بخش ساختمان براي رونق ساختوساز
حكايت دارد؛ اما تحقق اين رونق انتظاري با موانع بزرگي مواجه است

شرايطي كه فعاليتهاي ساختماني مرتبط با پروژههاي عمراني
بســيار محدود اســت و پروژههاي تجاري نيز بخش اندكي از
فعاليتهاي فعلي اين صنعت را شامل ميشود ،سهم مسكن از
شامخ بخش ساختمان بهقدري است كه تحوالت اين شاخص
ميتواند تصويري نســبتاً دقيق از تحوالت اين حوزه باشــد.
در فرورديــن ،1400در كنار افت قابلمالحظه شــامخ بخش
ساختمان ،شــاخص قيمت خريد مواداوليه با افزايش مواجه
شده است؛ آنهم در شــرايطي كه همزمان شاخص موجودي
مواداوليه اين بخش نزولي بوده و عم ً
ال تقاضاي بازار نميتواند
عامل باال رفتن قيمت مواداوليه باشد .در اين شرايط ،بهواسطه
صعود قيمت مواداوليه ،شــاخص قيمت فــروش توليدات نيز
اندكي رشد كرده و بهنظر ميرسد درصورت تداوم افزايش قيمت
مواداوليه در ماههاي آتي ،رقم اين شاخص افزايش بيشتري را

باشد كه باعث شد باوجود ركود و كسادي سراسري در اقتصاد ايران ،قيمت فروش مسكن
در روند صعودي باقي بماند .به گزارش همشــهري ،اگر پيوند ميان رشد قيمت نهادههاي
ساختماني و افزايش قيمت مسكن بهعنوان عاملي مؤثر در شرايط فعلي بازار مسكن مدنظر
قرار گيرد ،هرگونه تغيير روند قيمتي اين بازار در ماههاي پيشرو منوط به تغيير روند قيمت
نهادههاي ساختماني است .تازهترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن فروردين
امسال از افت 3.1درصدي ميانگين قيمت فروش مسكن در شهر تهران حكايت دارد؛ اگر
اين اتفاق در سايه كاهش تورم نهادههاي ســاختماني رخ داده باشد ،احتمال تداوم آن در
ماههاي آتي نيز وجود دارد اما اگر رشد قيمت نهادههاي ســاختماني نيز بهعنوان يكي از
محركهاي افزايش قيمت مسكن ادامه پيدا كند ،احتمال تداوم ركود تورمي بازار مسكن
همچنان وجود دارد.
ركوردداران تورم نهادههاي ساختماني

در گزارش تورم نهادههاي ساختمانهاي مسكوني تهران ،در بين گروههاي اجرايي بيشترين
نرخ تورم ساالنه در چهارفصل منتهي به زمستان 1399مربوط به گروه اجرايي «آهنآالت،
ميلگرد ،پروفيل درب و پنجره و نرده» بــا 119.6درصد افزايــش و كمترين نرخ تورم با
35.2درصد افزايش متعلق به گروه «خدمات» بوده است .به گزارش همشهري ،براساس
ضريب اهميت نهادههاي ساختماني ،بيشترين سهم از هزينههاي توليد مسكن بهترتيب به
گروههاي «خدمات»« ،آهنآالت ،ميلگرد و پروفيل درب ،پنجره و نرده»« ،سيمان ،بتن،
شن و ماسه» و «سنگ» مربوط ميشود كه در سال گذشــته ،بهجز گروه خدمات با تورم
35.2درصدي ،مابقي گروهها تورم باال در محدوده  ۷۰تــا  ۱۲۰درصد را تجربه كردهاند.
برايند رشد قيمت همه نهادههاي ساختمانهاي مسكوني تهران در سال گذشته اين است
كه هزينه توليد مسكن در اين ســال بهطور ميانگين 76.4درصد افزايش پيدا كرده است.
از آنجاييكه بهطور ميانگين هزينههاي توليد مسكن در شهر تهران حدود  ۲۰تا ۲۵درصد
ميانگين قيمت فروش مسكن را دربرميگيرد ،حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد رشد قيمت مسكن
در سال ۹۹ميتواند در قبال تورم 76.4درصدي نهادههاي ساختماني قابل توجيه باشد و
مابقي آن بهواسطه رشد قيمت زمين و سوداگري افزايش پيدا كرده است.

تجربه خواهد كرد .با توجه به افت شديد قدرت خريد تقاضا در
بازار مسكن ،معناي باالتررفتن شاخص فروش توليدات بخش
ساختمان مســكن ،چيزي جز كاهش ميزان سفارشها و افت
توليد نخواهد بود كه در اين صورت با كاهش ميزان فعاليتهاي
كسبوكار در بخشهاي توليد و ارائه خدمات ،صدمات بزرگي
به كسبوكارهاي مرتبط با بخش ساختمان و همچنين اشتغال
مرتبط اين حوزه وارد خواهد شد.
اميد متزلزل براي رونق

اظهــارات فعــاالن بخــش ســاختمان در گزارش شــامخ
فرورديــن 1400حاكــي از اين اســت كه باوجود مســائل و
مشكالتي كه دامنگير اين بخش بوده اســت ،شاخص انتظار
بهبود فعاليتهاي كسبوكار در ميان فعاالن بخش ساختمان
افزايشي بود و با رسيدن به ارقام باالي 50واحد ،از انتظار رونق
بيشــتر در ارديبهشــت حكايت دارد .البته بهواســطه تفاوت
قابلتوجه مختصات اقتصادي فروردين و ارديبهشــت و آغاز
رســمي فعاليتها درماه دوم ســال ،انتظار رونق فعاليتهاي
ساختماني در ارديبهشت هر ســال نسبت به فروردين چندان
دور از ذهن نيست؛ اما از آنجاييكه بخش ساختمان و بهخصوص
بازار مسكن بخش قابلتوجهي از مشتريان خود را از دست داده
و بهزعم اغلب كارشناسان با حباب قيمتي نيز مواجه است ،اين
اميد رونق ميتواند بسيار پرچالش بوده و عمر چنداني نداشته
باشد؛ مگر اينكه به لطف قانون جديد مجلس براي توليد ساالنه
يكميليون واحد مسكوني در 4سال آينده ،صنعت ساختمان
با يك رونق دستوري و مشابه رونق در دوره مسكن مهر مواجه
شود .در اين صورت نيز بهواســطه اينكه طرحهاي حاكميتي
مسكن با قيمتهاي غالباً دستوري اجرا ميشود و بخش عمده
آن به ســازندگان خاص و غيرخصوصي ســپرده خواهد شد،
حتي اين رونق دستوري نيز شــامل حال همه فعاالن صنعت
ساختمان نخواهد شــد .نكته مهم ديگر اينكه ،قيمتگذاري
دستور در طرحهاي مسكن حاكميتي در سايه گراني نهادههاي
ساختماني ،بهواسطه تفاوت فاحشي كه ميان قيمت تمامشده
و قيمت قابلقبــول كارفرما ايجاد ميكنــد ،ميتواند به وقوع
بحران مالي براي بخشي از فعاالن صنعت ساختمان منجر شود
و مانند تعاونيها ،افراد و بنگاههايي كــه بهخاطر زيان حاصل
از قيمتگذاري در طرح مســكن مهر دچار شرايط حاد مالي و
حتي ورشكستگي شدند ،در طرح مسكني جديد نيز اين اتفاق
رخ دهد .شرايط فعلي طرح مسكن ملي نيز كه بخش عمده آن
به ســازندگان غيرخصوصي واگذار شده و چالش بر سر تعيين
قيمت ســاخت آن همچنان ادامه دارد؛ نمونه گويايي از تأثير
اينگونه طرحها بر صنعت ساختمان و ساختوساز مسكن است.

مركز آمار ايران نرخ تورم پيشنگر محصــوالت صنعتي ايران را
در زمستان سال گذشته 93.6درصد برآورد كرد .باالرفتن هزينه
توليد بهمعنــاي احتمال افزايش قيمت محصــوالت و كاالهاي
صنعتي براي مصرفكننده در آينده اســت و روي تورم كاالهاي
بادوام اثر محسوس ميگذارد.
به گزارش همشهري ،براساس دادههاي رسمي ،درصد تغييرات
شــاخص قيمت توليدكننده بخــش صنعت نســبت به فصل
قبل(تورم فصلي) در زمســتان ١٣٩٩به ١٢،٢درصد رسيد كه
در مقايســه با فصل قبل٩.٦ ،واحد درصد كاهش دارد .البته در
ميان زيربخشهاي مختلف صنعتي در فصل زمســتان پارسال،
كمترين تورم فصلي مربوط به توليد محصوالت از توتون و تنباكو
سيگار(صفر درصد) و ســاخت ســاير مصنوعات(١.٧درصد) و
بيشترين آن بهترتيب به ساخت مواد شــيميايي و فرآوردههاي
شيميايي(١٩.٠درصد) ،ســاخت كك و فرآوردههاي حاصل از
پااليش نفت(١٦.٦درصد) ،ســاخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر
و نيمتريلر(١٤.٩درصــد) و ســاخت ماشــينآالت و تجهيزات
طبقهبندي نشده در جاي ديگر(١٣.٤درصد) مربوط بوده است.
صعود تورم نقطهاي صنعت

نوســان شــاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در زمستان
گذشته ،نسبت به زمستان سال ،98از رسيدن نرخ تورم نقطهاي
به 93.6درصد حكايت دارد .اين ارقام نشــان ميدهد؛ ميانگين
قيمــت دريافتي توليدكننــدگان محصوالت صنعتــي به ازاي
توليد كاالهاي خود در داخل كشــور ،در زمستان ٩٩نسبت به
زمســتان ،98معادل ٩٣.٦درصد افزايش داشــته اســت .تورم
نقطه به نقطه در پاييز پارســال ٧٧.٣درصد بود .مركز آمار ايران
ميگويد در ميــان بخشهاي مختلف صنعتــي ،كمترين تورم
نقطه به نقطــه ،مربوط به توليد محصــوالت از توتون و تنباكو و
سيگار(٢٢.٩درصد) ،ساخت ساير مصنوعات(٣٧.٥درصد) و چاپ
و تكثير رسانههاي ضبط شده(٤٠.٢درصد) و بيشترين تورم نقطه
به نقطه بهترتيب به زيربخشهاي صنعتي ،ساخت ساير تجهيزات
حملونقل (١٥٤.٩درصد) ،ساخت مواد شيميايي و فرآوردههاي
شيميايي(١٢٩.٤درصد) ،ســاخت فلزات پايه(١١٧.٧درصد)،
ســاخت محصوالت از الستيك و پالســتيك(١٠٢.٨درصد) و
ساخت تجهيزات برقي(٩٧.٧درصد) مربوط بوده است.

اقتضاي اقتصاد و همت قاضيالقضات
چهرهروز سيد ابراهيم رئيسي ،رئيس قو هقضاييه جهت
احياي توليــد و حمايت قضايــي از واحدهاي
توليدي تعطيل شده و نيمهفعال و بهويژه گرفتار
با مطالبات بانكها نهايت تالش و همت خود را بهكار بسته تا
نگذارد چراغ توليد خاموش شود .اتفاقي كه البته خرسندي
توليدكنندگان و بهويژه صاحبان كارخانههاي نجاتيافته را
به همراه داشــته و از اين روند حمايت كردهاند .او ميگويد :براي اجراي دستورات رهبر
معظم انقالب در پشتيباني از توليد ،همه كساني كه كارگاهها و كارخانههاي واگذار شده
را تملك كردهاند ،موظفند تالش كنند چراغ توليد در اين واحدها روشن و پرفروغ بماند
و اگر كسي يك بنگاه توليدي را در راستاي اجراي سياستهاي اصل  ۴۴قانون اساسي
و خصوصيسازي تحويل گرفته ،بايد به حركت چرخهاي توليد در آن مجموعه سرعت
ببخشد تا توليد در كشور رونق يابد.
با اين موضع صريح رئيس دستگاهقضا بهنظر ميرسد كه يك كارگروه ويژهاي بايد تشكيل
شــود تا روند واگذاري كارخانهها و بنگاههاي توليدي از زمان اجراي سياستهاي كلي
اصل 44قانون اساسي در دولت نخست محمود احمدينژاد را بررسي كند و تكتك اين
واحدهاي توليدي واگذار شده به چرخه توليد برگردند .اقدامي كه البته بسيار سخت و
پيچيده است و نيازمند بررسيهاي دقيق ،همهجانبه و شفاف است تا ناخالصيها و خطاها
و انحرافهاي رخ داده در اين مسير براي مردم روشن شود.
البته فراز ديگر سخنان سيدابراهيم رئيسي كه پيش از اين هم بر آن تأكيد شده بود ،به
رابطه بين بانكها و بنگاههاي توليدي گرفتار برميگردد چه اينكه رئيس قوهقضاييه به
بانكهاي تملككننده كارخانهها و كارگاهها هشدار داد كه توليد را محور قرار دهند و با
استفاده از همه امكانات و ظرفيتهايي كه دارند اجازه ندهند تحت هيچ شرايطي توليد
در اين واحدها مختل و متوقف شــود .او توضيح ميدهد :بررسيهايي كه در سفرهاي
استاني داشتيم و گزارشهاي واصله حاكي از آن است كه دهها بنگاه اقتصادي و توليدي
كها
كها تملك شد هاند ،از رونق افتاده و تعطيل يا نيم هتعطيل شدهاند كه بان 
كه توسط بان 
بايد برنامهريزي كنند و اين واحدها را به چرخه توليد برگردانند.
نكته مهم اينجاست كه چرا بانكها بنگاهدار شدهاند و آيا به خواسته خود صاحب كارخانه
شدهاند و مهمتر اينكه تأكيد قاضيالقضات مبني بر برگرداندن واحدهاي توليدي توسط
بانكها تا چه اندازه بهمعناي استحكام و استمرار حيات اين بنگاههاي گرفتار است و آيا
تنها گره ايجاد شده در فرايند توليد آنها ناشي از بدهيهاي بانكيشان بوده است؟ بهنظر
ميرسد كارشناسان و مشاوران نزديك به رئيس قوهقضاييه متوجه اين واقعيت هستند
كه بســياري از بنگاههاي توليدي فعال فعلي هم از مشكالت فراتر از دردسرهاي بانكي
رنج ميبرند و بيم آن ميرود درحاليكه از يك ســو بنگاههاي توليدي تعطيل شــده و
نيمهتعطيل به حكم دستگاه قضا در حال احيا هستند ،ديگر بنگاهها در نتيجه گرفتاريها
و دردســرهاي خارج از اراده صاحبان و مديران آنها در بستر احتضار افتاده و نفسهاي
آنها به سختي باال ميآيد.
از اين منظر ضرورت دارد تا يك نــگاه همهجانبه ،بلندمدت با همكاري ســاير قوا براي
آسيبشناسي واقعي با درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد بر بحران بنگاههاي توليدي در ايران
حاكم شود تا خصوصيسازي ،بهانهاي براي زمينخواري ،حمايت از توليد بستري براي
رانتخواري در قالب تسهيالت ارزان و پسندادن آن يا بهرهمندي از نرخهاي ترجيحي در
استفاده از مواداوليه و ...نشود .بهويژه اينكه ممكن است كه ادامه حيات برخي بنگاههاي
توليدي گرفتار و تعطيل شده ديگر توجيه اقتصادي نداشته باشد و اصرار براي زندهكردن و
زنده نگهداشتن آنها تنها به اتالف منابع ميانجامد درحاليكه ميتوان زودتر از ظرفيتهاي
قانوني و حمايتهاي قضايي اســتفاده كرد و اين بنگاهها و واحدها را در مسير ديگري به
سمت توليد اقتصادي ،صادراتمحور و قابلدوام با چشمانداز روشن هدايت كرد.
به واقع اين تأكيد سيدابراهيم رئيسي در مقام رئيس قوهقضاييه گزاره درستي است كه
ميگويد :اقدام كساني كه با گرفتن واحدهاي توليدي و تعطيل كردن آن و بيكار كردن
صدها كارگر ،تجهيزات و اراضي اين كارخانهها و كارگاهها را فروخته و يا دنبال اين كار
هستند ،خيانت و قابل تعقيب قانوني اســت و اقدامات كساني كه دنبال سوءاستفاده از
امكانات و اراضي واحدهاي توليدي هستند ،قابلگذشت نيست و دادستانها و بازرسان
با همكاري دولتيها موضوع را بهطور جدي دنبال كنند و مانع از چنين اقداماتي شوند.
ضرورت دارد تا همزمان با تالش دســتگاه قضا براي روشــن نگهداشتن موتور توليد در
كشور ،سند حمايت قضايي و پيوستهاي آن ازجمله فرايند تصميمگيريها ،مسئوليت
دادستانها و چارچوب قضايي و اقتصادي حاكم بر اين فرايند شفاف در اختيار همگان
قرار گيرد؛ چرا كه تجربه نشان داده هرجا شفافيت بيشتر باشد ،موفقيت و استمرار تحول
دوچندان خواهد بود.
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توافق بر سر همه بندهاي بسته نجات بورس

تزريق نقدينگي به بورس شتاب ميگيرد
طرح حذف نظام قيمتگذاري دستوري در مورد صنايع مرتبط با بورس در نشست بعدي
شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بررسي ميشود

قيمت جديد خرما در ميادين ميوه و تره بار شهرداري
تر هبار
اعالم شد .به گزارش همشهري ،انواع خرما در ميادين
ميوه و تره بار از 13ارديبهشت با قيمتهاي درج شده
در نرخنامه جديد به فروش ميرسد كه براساس آن ،پيارم با 59هزار
تومان براي هر كيلوگرم ،گرانترين نوع خرماي عرضه شده در ميادين
است .همزمان با افزايش مصرف خرما درماه مبارك رمضان ،قيمت آن
نيز در برخي انواع افزايش يافته و در مغازههاي سطح شهر قيمتهاي
باالي 100هزار تومان نيز براي بعضي انواع خرما ديده ميشــود كه
قيمت 125هزار توماني خرماي پيارم نمونهاي از اين رشد قيمت است.
در ميادين تره بار شهرداري تهران همزمان با آغازماه مبارك رمضان و
افزايش مصــرف برخي از اقــام ازجمله خرما در ميــان خانوادهها
تخفيفهايي در همه گروههاي كااليي اعمال شد كه خرما نيز در ميان
اين كاالها بود.
در نرخنامه جديد قيمت بيشتر انواع خرما ثابت مانده و تنها خرماي
زاهدي با 3هزار و 600تومان افزايش قيمت از 23هزار و900تومان به
27هزار و500تومان رسيده است .خرماي زرد طاليي نيز با هزار تومان
كاهش قيمت از 19هزار و 900به 18هزار و 900تومان رسيده است.
ديگر انواع خرما بدون تغيير قيمت با نرخهاي قبلي به فروش ميرسند.
قيمت هر كيلوگرم خرماي رطب ممتاز بم  2رج نيز در ميادين ميوه و
تره بار 26.500تومان 3 ،رج 25.500تومان و ساير انواع رطب ممتاز
24.500تومان است .مقايسه قيمتهاي اعالم شده براي انواع خرما در
ميادين با سطح شهر نشان ميدهد در برخي ارقام خرما قيمت ميادين
تا 50درصد از قيمتهاي بازار پايينتر است.
قيمت انواع خرما در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت هر كيلو
قيمت هر كيلو
نام محصول
درجه  -2تومان
درجه يك -تومان
25.000
28.000
آلويي
27.000
30.000
بيزو
49.000
59.000
پيارم
9.000
11.000
چيپس خرما
22.000
24.500
خاصويي(نيمه خشك)
14.000
17.000
دشتستان و كبكاب
25.000
28.000
ربي ممتاز
24.500
27.500
زاهدي
27.000
29.900
مضافتي بم(ممتاز)
17.900
18.900
رطب زرد طاليي
13.000
17.000
كليته

محصوالت سلولزي باز هم گران شدند

بورس
بسته كامل نجات بورس در 10بند در
شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران
قوا تصويب شد3 .بند از مفاد اين بسته
نجات شامل ،تقويت مالي صندوق تثبيت بازارسرمايه،
رفع ممنوعيت اعطاي تسهيالت بانكي براي خريد سهام
و تقويــت حضور بانكهــا در بازار ســرمايه ازجمله
مهمترين مفاد 10گانه اين بسته نجات هستند و برآورد
ميشود با اجراي مفاد اين بسته ،روند تزريق نقدينگي
به بازارسهام شتاب بگيرد .همچنين قرار شده است در
نشست بعدي اين شورا طرح مجلس براي حذف نظام
قيمتگذاري دستوري در مورد صنايع مرتبط با بورس
بررسي شود.
به گزارش همشهري ،بهدنبال موافقت ستاد اقتصادي
دولت با 3بند از مفاد بســته نجات بورس روز دوشنبه
شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز با ساير
بندهاي اين بســته نجات كه در 10بند تنظيم شده
بود موافقت كرد .ماهيت اصلي مفاد 10گانه اين بسته
نجات ،تقويت طرف تقاضــا از طريق تزريق نقدينگي
است .برآورد ميشود با رفع ابهامهاي موجود در بازار
سهام ،تحتتأثير برگزاري انتخابات رياستجمهوري
و مذاكرات هستهاي اجراي مفاد اين بسته نجات بتواند
از تابستان امســال آثار مثبتي بر معامالت بازار سهام
برجاي بگذارد.
پيش از اين ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 3بند از اين
بســته نجات را تصويب كرده بود و قرار بود 7بند باقي
مانده توسط شوراي هماهنگي سران قوا تصويب شود.
مطابق اين 3بند بايد يك درصد از منابع صندوق توسعه
ملي معادل 200ميليون دالر از طريق صندوق تثبيت
بازار سهام به بورس تزريق شود و ممنوعيت نهادهاي
مالي براي استفاده از تسهيالت بانكي براي خريد سهام
رفع شود .ستاد هماهنگي اقتصادي دولت همچنين
با اعطاي اقامت پنجساله به ســرمايهگذاران خارجي
موافقت كرده بود .برآورد ميشــود فقط با اجراي بند
نخست اين مصوبات نزديك به 5هزار ميليارد تومان
نقدينگي تازه به بازار سهام تزريق شود.

مصوبات شوراي هماهنگي سران قوا

با وجود آنكه انتظار ميرفت تصويب برخي از بندهاي
هفتگانه بسته نجات بورس در شورايعالي هماهنگي
اقتصادي ســران قوا با چالش مواجه شــود اما بعد از

بررسيهايي كه در اين شورا انجام شد ،سران قوا با همه
مفاد اين بسته نجات موافقت كردند .حاال اين بسته بعد
از تصويب در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي
هماهنگي اقتصادي سران قوا ،فقط يك گام ديگر تا اجرا
فاصله دارد و بعد از تأييد مقام معظم رهبري ،براي اجرا
ابالغ خواهد شــد .مطابق مصوبات شوراي هماهنگي
اقتصادي سران قوا مقرر شد  ۸۰درصد از ماليات نقل
و انتقال سهام در سال  ۱۴۰۰به صندوق تثبيت بازار
سرمايه واريز شود .اين شورا همچنين با انتشار  ۲۰هزار
ميليارد تومان اوراق بدهي توسط صندوق تثبيت بازار
سرمايه و صندوق سرمايهگذاري مشترك توسعه بازار
سرمايه با تضمين دولت موافقت كرد.
پيرو مصوبات شــوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا
بانكها و مؤسسات اعتباري براي برنامههاي حمايت
از بازار سرمايه از شمول ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع
توليد خارج شدند .اين بهمعناي آن است كه بانكها
ميتوانند بدون در اختيار گرفتن مالكيت و مديريت
بنگاههاي اقتصادي در ســهام شــركتهاي بورس
سرمايهگذاري كنند؛ موضوعي كه قبال در قانون رفع
موانع توليد ممنوع اعالم شده بود.
همچنين قرار شد ماليات بر درآمد شركتهايي كه از
سهام خود يا شــركتهاي زير مجموعهشان حمايت
ميكنند در سا ل جاري امهال و به سال بعد موكول شود.
در عين حال شركتهايي كه سود تقسيم نشده سال
 ۱۴۰۰آنها بهحساب سرمايه منتقل ميشود ،مشمول
ماليات با نــرخ صفر خواهند بود .شــوراي هماهنگي
اقتصادي ســران قوا همچنين اجازه سرمايهگذاري
صندوق توسعه ملي در بازارهاي پولي و مالي داخلي
ازجمله بازار ســرمايه را صادر كرده اســت .سران قوا
همچنين موافقت كردهاند زيان محقق شده آن دسته از
خريداران واحدهاي سرمايهگذاري صندوق قابل معامله

شــوراي هماهنگي اقتصادي سران
قوا با تصويب بســته نجــات بورس
مسير تزريق نقدينگي به بازار سهام
را هموار كرد

پااليش يكم كه تاكنون واحدهاي خود را نفروختهاند از
طريق اعطاي سهام جبران شود.
بحث درباره حذف قيمتگذاري دستوري

يكي از بحثهــاي مهم در نشســت شــوراي عالي
هماهنگي اقتصادي ســران قوا حذف قيمتگذاري
دستوري بود .بيش از 3دهه است كه بازار سهام از محل
قيمتگذاري دستوري دچار آسيبهاي فراوان شده
است .اين آســيبها فقط مختص بازار سهام نيست
و كل بدنه اقتصاد بهدليل قيمتگذاري دســتوري با
خسارتهاي زيادي مواجه شده و حتي منجر به توزيع
رانتهاي گسترده شده است .تقريبا هيچ اقتصادداني
نيســت كه بهصورت آكادميك با انجام قيمتگذاري
دستوري موافق باشد اما نفوذ گروههاي قدرت در بدنه
اقتصاد در طول چند دهه گذشته مانع از اجراي طرح
حذف نظام قيمتگذاري دستوري شده است .بر همين
اساس مجلس در جريان نشست شورايعالي هماهنگي
اقتصادي بسته جداگانهاي را براي تصويب در اين شورا
مطرح كرده است كه مبتني بر حذف نظام قيمتگذاري
دستوري مرتبط با صنايع بورس است.
از قــرار معلــوم همــه اعضاي اين شــورا بــا حذف
قيمتگذاري موافق بودهانــد و حتي كليات اين طرح
هم مورد تأييد ســران قوا قرارگرفته اســت اما قرار
شده اســت موضوع حذف قيمتگذاري دستوري در
ارتباط با صنايع مرتبط با بورس در نشست بعدي مورد
بررســي قرار گيرد .به زعــم اقتصاددانان حذف نظام
قيمتگذاري دســتوري ميتواند موتور اقتصاد ايران
را به حركت در آورد و منجر به ايجــاد فضاي رقابتي
و توسعه صادرات شــود .محمدعلي دهقان دهنوي،
رئيس سازمان بورس كه در اين نشست حضور داشت
درباره ارائه اين طرح گفت :در نشست شوراي هماهنگي
اقتصادي سران قوا پيشنهادهاي بسيار خوبي از سوي
سران قواي مقننه و قضاييه ارائه شد؛ ازجمله اين موارد
پيشنهاد مجلس براي حذف قيمتگذاري دستوري از
محصوالت شــركتهاي بورس بود كه مقرر شد تمام
اين پيشنهادها در كميســيون مقدماتي شورايعالي
هماهنگي اقتصادي بررســي و ســپس در جلسات
بعدي سران قوا مطرح شــوند ،بدينترتيب حمايت
ســران 3قوه به مصوبات اين جلسه بســنده نشده و
ادامه خواهد داشــت .محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس

كميســيون اقتصادي مجلس هم كه در اين نشست
حضور داشت به اين موضوع اشــاره كرد وگفت :نظام
قيمتگذاري دســتوري بيش از 40درصد از كل بازار
ســرمايه را تحتتأثير قرار داده است بهطوري كه اين
روش قيمتگذاري هماكنون عملكرد بسياري از صنايع
ازجمله شركتهاي توليدكننده فوالد و پتروشيمي را
كه از بزرگترين شركتهاي بورس هستند ،تحتتأثير
قرار داده است .بر همين اساس طرحي براي حذف نظام
قيمتگذاري دستوري در شوراي سران قوا به پيشنهاد
مجلس مطرح و مقرر شد اين موضوع در نشست بعدي
مورد بررســي قرار گيرد .بهگفته او سران قوا با كليات
طرح پيشنهادي كميســيون اقتصادي مجلس براي
حذف نظام قيمتگذاري دستوري موافقت كردهاند.
آثار اجراي بسته

بررسي مفاد 10گانه بسته نجات بورس نشان ميدهد
كه بخش عمده بندهاي 10گانه اين بسته ،مبتني بر
تزريق نقدينگي در كوتاهمدت است .از اين نظر برخي
كارشناسان انتقاد ميكنند كه با توجه به فضاي بهوجود
آمده بعد از نزول شــاخصها و گسترش اعتراضهاي
اجتماعي ،بهتر بود سازمان بورس همه خواستههاي
بلندمدت خود را كه تاكنــون دولتها به آن توجهي
نميكردند ،در قالب يك بســته بنيادي براي تصويب
به دولت و شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا
ميبرد تا ازاين طريق زمينه اصالح و تقويت ساختارهاي
بازار سرمايه را در بلندمدت فراهم كند .با وجود چنين
انتقادهايي ،بررســي مفاد بســته نجات بورس نشان
ميدهد كه اجراي حتي برخي از بندهاي اين بســته
ميتواند در كوتاهمدت زمينه تزريق نقدينگي و رشد
شــاخصهاي بورس را فراهم كند و منجر به تقويت
طرف تقاضا در بازار ســرمايه شود .علت اصلي تمركز
مسئوالن بازار سرمايه به تزريق نقدينگي به بازار سهام
اين است كه به زعم كارشناسان مشكل فعلي بورس،
كمبود نقدينگي است .برخي از مهمترين مفاد اين بسته
نجات شامل تزريق نقدينگي از محل صندوق توسعه

شوراي رقابت خودرو را 10تا 12ميليون تومان گران كرد

براساس مصوبه شوراي رقابت قيمت  2خودروي پرتقاضاي پژو پارس سال ايرانخودرو با افزايش حدود 10ميليون توماني از ۱۲۲ميليون و ۴۱۰هزار
تومان به حدود 132ميليون تومان و سايناي دندهاي سايپا با افزايش 12ميليون توماني ازحدود 130به 142ميليون تومان ميرسد

سوپرماركت روند پرشتاب افزايش قيمت محصوالت سلولزي در سال
جديد هم ادامه يافته و مشاهدات نشان ميدهد قيمت
انواع اين محصوالت از پوشك كودك و بزرگسال گرفته
تا دستمال كاغذي ،دستمال آشــپزخانه و دستمالهاي مخصوص
توالت يا افزايش يافته و يا زمزمههاي گراني آن به گوش ميرسد.
به گزارش همشــهري ،سوپرماركتها و فروشــگاههاي محصوالت
بهداشتي و شــوينده بعد از عيد و در خريدهاي جديد با قيمتهاي
متفاوتي براي همه محصوالت و بهويژه ســلولزيها مواجه شدهاند.
بهگفته فروشندهها از 2هفته قبل موج جديد تغيير قيمت محصوالت
سلولزي آغاز شده و شــركتهاي توليدي بعد از حذف تخفيفات و
اشانتيونهايي كه معموال براي خريدهاي كلي مغازهها به آنها ميدهند،
قيمتها را نيز افزايش دادهاند يا در صدد تغيير قيمت هســتند .اين
تغيير قيمت براي يكي از پركاربردترين محصوالت ســلولزي يعني
دستمالهاي رولي توالت 25درصد بوده و بهعنوان مثال ،بستههاي
4تايي دستمال توالت برند پاپيا كه قبل از عيد 26هزار تومان فروخته
ميشد االن 32هزار تومان به فروش ميرسد.
در دستمال كاغذي و به تبع آن دستمال توالت ،ضخامت و تعداد اليهها
در قيمت محصول تعيينكننده است اما برخي از برندها بهطور كلي
قيمت باالتري از ديگر همتايان خود دارند .مشاهدات نشان ميدهد
سافتلن گرانترين محصوالت حوزه دستمالهاي يكبارمصرف را در
بازار دارد .بهطور كلي اما در اين محصول تنوع قيمت نيز زياد اســت
و بستههاي 12عددي دستمال توالت از برندهاي مختلف بين 60تا
90هزار تومان قيمت دارند .معروفترين برندهــاي موجود در بازار
دستمال كاغذي ،كه در زمينه توليد ديگر دستمالهاي اختصاصي
نيز فعالند ،چشمك ،سافتلن ،پاپيا ،دافي ،تنو ،بيتا و شكوه هستند كه
به نسبتهاي مختلف سهم بازار اين كاال را در اختيار دارند .افزايش
قيمت محصوالت سلولزي از سال گذشته با افزايش قيمت ارز و گران
شــدن مواداوليه اغلب وارداتي اين صنعت ،شتاب بيشتري گرفت و
هنوز هم ادامه دارد.
قيمت بعضي انواع دستمال توالت در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
68.500
بسته 12عددي4 -اليه
پاپيا
69.800
بسته 12عددي3 -اليه
تنو
58.000
بسته 12عددي حجيم شده
شكوه
26.000
بسته 4عددي
چشمك
10.000
بسته 2عددي4 -اليه
تكين
24.000
بسته 2عددي4 -اليه
هاي هپي
90.000
بسته 12عددي
سافتلن
67.000
بسته 9عددي3 -اليه
چشمك
81.000
بسته 12عددي
هاي هپي
66.000
بسته 12عددي3 -اليه
نانسي
60.000
بسته 9عددي
بيتا
107.000
بسته 24رولي3 -اليه
تنو
10.000
بسته 2عددي4 -اليه
پرميس

خودرو با وجود مخالفت مجلس و فعاالن صنفي و برخي
كارشناسان با افزايش رسمي قيمت خودروهاي
پرتيراژ داخلي در شــرايط كاهش نــرخ ارز و
شكست قيمتهاي حاشيه بازار خودرو ،سرانجام شوراي رقابت
در نشست دوشنبه هفته جاري خود بهطور متوسط محصوالت
ايران خودرو را 8.2درصد و سايپا را 8.9درصد گران كرد.
به گزارش همشهري ،ورود دالر به كانال 21هزار تومان زمينه
ريزش 2تا 4ميليون توماني قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ
داخلي طي  2روز گذشــته را فراهم كــرد بهنحوي كه قيمت
حاشــيه بازار پژو  ۲۰۷اتوماتيك با كاهش 4ميليون توماني از
383به 379ميليون تومان رسيد ،بقيه خودروهاي داخلي نيز
كاهش قيمت چند ميليون توماني را تجربه كردند و حتي قيمت
خودروهاي وارداتي در بازار با كاهش قابلتوجهي مواجه شد.
عالوه بر آن فعاالن صنفي از تداوم سير نزولي قيمت خودروهاي
داخلي درصورت كاهش بيشتر نرخ ارز خبر ميدهند .كاهش
قيمت خودرو در حاشيه بازار در شرايطي است كه پيش از اين
رضا شــيوا ،رئيس شــوراي رقابت از ابتداي امسال از افزايش
رســمي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي طي 3ماهه نخست
امســال خبر داده بود؛ موضوعي كه بهگفتــه فعاالن صنفي و
كارشناسان يكي از عوامل جهش قيمت خودرو در آگهيهاي
فضاي مجازي از ابتداي امسال بود و بهدليل مخالفت نمايندگان
مجلس و برخي دستگاههاي نظارتي ،موجب عقبنشيني رئيس
شوراي رقابت از اظهارنظر قبلي شد .با وجود اين مخالفتها و
تغيير مواضع ،شــوراي رقابت در نشست دوشنبه هفته جاري
خود حكم به افزايش 8.2تا 8.9درصدي محصوالت ايرانخودرو
و سايپا داد؛ افزايش قيمتي كه در شــرايط ركود بازار و ريزش
قيمت خودروهاي داخلي ،موجب افزايش موج انتقادها نسبت
به مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو بر مبناي
نرخ ارز و تورم بخشــي صنعت خودرو در  3ماهه پاياني سال
99شده است.
رأي شوراي رقابت به گراني رسمي خودرو

زمزمههاي تازه افزايش قيمت خودرو پس از نشست دوشنبه
هفته گذشته شوراي رقابت براي تعيين دوره زماني محاسبه نرخ
تورم بخشي و افزايش رسمي قيمت خودرو به گوش ميرسيد؛
نشستي كه بهدليل مخالفت برخي اعضاي شورا بينتيجه مانده و
مقرر شد تا اعضاي شورا در نشست روز دوشنبه هفته جاري خود
مجددا اين موضوع را در دستور كار قرار دهند .فرشاد فاطمي
اردستاني ،عضو شوراي رقابت يكشنبه هفته جاري در گفتوگو
با همشــهري از احتمال افزايش قيمت خودروهاي داخلي در
شوراي رقابت درصورت ارائه پيشنهاد مركز ملي رقابت و تصويب
دستورالعمل جديد قيمتگذاري خودرو در اين شورا خبر داده
و اعالم كرده بود كه برخي اعضاي شورا با شيوه كنوني تعيين
ضوابط قيمتگذاري خودرو در شوراي رقابت مخالف هستند.
عالوه بر آن برخي نمايندگان از مخالفــت مجلس با افزايش
رسمي قيمت خودرو با توجه به شــرايط كنوني بازار و حداقل
تا پس از انتخابات رياســتجمهوري خبر دادند با وجود اين
اعضاي شوراي رقابت در نشســت دوشنبه هفته جاري ضمن
افزايش متوسط 8.2تا 8.9درصدي قيمت خودروهاي پرتيراژ

داخلي ،دوره زماني 6ماهه براي بررسي نرخ تورم بخشي و تعيين
ضوابط جديد گراني خودروهــاي داخلي را مصوب كردند و بر
اين اساس قيمتهاي مصوب مذكور تا پايان شهريورماه امسال
معتبر خواهد بود .براساس مصوبه دوشنبه هفته جاري شوراي
رقابت ،قيمت محصوالت ايران خودرو بهطور متوسط ۸.۲درصد
و محصوالت سايپا بهطور متوسط  ۸.۹درصد افزايش يافت.
براساس اين مصوبه تمامي افرادي كه تا پايان سال  ۱۳۹۹جهت
خريد خودرو ثبت نام كرده و پيش پرداخت داشته و مشمول
دريافت سود نيستند ،از افزايش رســمي  8.2تا 8.9درصدي
قيمتهاي جديد محصوالت ايران خودرو و سايپا معاف خواهند
بود .همچنين در اين مصوبه آمده است كه براساس نرخ تورم
بخشي يكساله اعالم شده توسط بانك مركزي ،با كسر تورمهاي
اعمال شده قبلي در  3ماهه اول و دوم ســال  ۱۳۹۹و پس از
اعمال متغيرهاي كيفيت و بهرهوري ،شوراي رقابت نهايتاً براي
شركت ايران خودرو بهطور متوسط  8.2درصد و براي شركت
سايپا بهطور متوسط 8.9درصد افزايش قيمت را محاسبه كرد
كه با درنظر گرفتن معافيت بند يــك اين مصوبه براي تمامي
خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمتگذاري شورا ،تا پايان
شهريور  ۱۴۰۰اعمال و اجرا ميشود.
ميزان افزايش رسمي قيمت برخي خودروهاي داخلي

شوراي رقابت كه افزايش رسمي قيمت خودرو در سال  ۹۹را هر
3ماه يكبار در دستور كار قرار داده بود در زمستان سال گذشته
قيمت محصوالت سايپا و ايران خودرو را تغيير نداد و مقرر شد تا
ي به
اعمال افزايش قيمت محصوالت اين  2شركت خودروساز 
سال  ۱۴۰۰موكول شود .بر اين اساس شوراي رقابت در نشست
دوشنبه هفته جاري خود با مشــخص كردن تكليف افزايش
قيمت خودرو براي فصل نخست سال  ،۱۴۰۰بهطور متوسط
قيمت محصوالت ايــران خودرو را 8.2درصــد و محصوالت
ســايپا را 8.9درصد گران كرد .با اين مصوبه قيمت رســمي
برخي محصوالت پرتقاضاي ايران خودرو و سايپا افزايش 10تا
12ميليون توماني را شاهد خواهد بود بهنحوي كه قيمت رسمي
پژوپارس ايران خودرو در كارخانه با افزايش حدود 10ميليون
توماني از ۱۲۲ميليون و ۴۱۰هزار تومان به حدود 132ميليون
تومان و نرخ رسمي سايناي دندهاي سايپا با افزايش 12ميليون
توماني از حدود 130به 142ميليون تومان ميرسد.
همچنين قيمت كنوني كارخانه ســاينا رينگ فوالدي حدود
۹۳ميليون تومان اســت كه بــا افزايش 12ميليــون توماني
به 105ميليون تومان و ســايناي آپشــنال از 91ميليون به
101ميليون تومان ميرســد و نرخ بازار كنوني اين خودروها
كه بهترتيب 128و 141ميليون تومان اســت ،بازهم افزايش
خواهد يافت .اين افزايش رسمي قيمت در حالي است كه پژو
پارس سال اكنون در حاشيه بازار با قيمت حدود 210ميليون
و ســايناي دندهاي به نرخ 162تا 170ميليون تومان فروخته
ميشود و مشــخص نيست كه با افزايش رســمي قيمت اين
خودروها توسط شوراي رقابت ،نرخ حاشيه بازار آن تا چه حد
افزايش خواهد يافت .با ايــن مصوبه همچنين قيمت كارخانه
پژو پارس اتوماتيــك از ۱۸۷ميليــون و  ۳۰۳هــزار تومان
بــه ۲۰۳ميليون ،پژو پــارس دوگانهســوز از ۱۲۷ميليون به

۱۳۷ميليون و پژو پارس تييو5از ۱۲۷ميليون به ۱۳۷ميليون
تومان افزايش مييابد و مشخص نيست كه با اين افزايش رسمي
قيمت ،قيمت حاشــيه بازار اين خودروها كه اكنون بهترتيب
328ميليون225 ،ميليون و 242ميليون تومان اســت ،تا چه
حد افزايش خواهد يافت.
گراني بيدليل خودرو؛ دستگاههاي نظارتي ورود كنند

عضو كميســيون صنايــع و معــادن مجلس با بيــان اينكه
دستگاههاي نظارتي بايد به موضوع افزايش قيمت خودرو در
شوراي رقابت ورود كرده و از شــوك جديد به بازار جلوگيري
كنند ،گفت :نرخ ارز نسبت به ماههاي گذشته كاهش يافته و
از سوي ديگ ر قيمت فوالد نيز تعديل شده است بنابراين دليلي
براي رشد بهاي خودرو وجود ندارد .الهوردي دهقاني با انتقاد
از تصميم شوراي رقابت براي افزايش رسمي 9درصدي قيمت
خودرو در كارخانه ،افزود :قصه پرغصه خودرو و خودروسازي
در كشور ما تمام شدني نيست و خودروسازان بازار را بهصورت
انحصاري در اختيار داشته و هر زمان كه اراده كنند ،به بهانههاي
مختلفي بهدنبال افزايش قيمت هستند.
او بابيان اينكه مردم ما شايسته استفاده از خودروي باكيفيت
و با امنيت باال هستند ،افزود :خودروسازان نبايد تنها بهدنبال
افزايش قيمت باشند بلكه بايد براي توليد باكيفيت تالش كنند.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :از آنجا كه
خودروسازان مدعي هستند كه توليد آنها ارزبري دارد در نتيجه
با افزايش نرخ ارز خواستار گراني خودرو هستند بايد به اين نكته
نيز توجه كرد كه اكنون نرخ ارز نسبت به ماههاي گذشته كاهش
يافته است .نايبرئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز
از تصميمگيري نهايي درباره عرضه خودرو در بورس در جلسه
هفته آينده مجلس خبر داد و گفت :پيش از سركشي نمايندگان
به حوزههاي انتخابيه ،كميسيون يك جلسه براي تعيين تكليف
و بررسي اين طرح و بهويژه تصميمگيري درباره عرضه خودرو در
بورس برگزار كرد .علي جدي ،افزود :پس از اصالح ماده  ،4طرح
ساماندهي صنعت خودرو و تصويب آن در كميسيون ،طرح براي
بررسي در جلسه علني تقديم هيأت رئيسه مجلس ميشود.

ملي و ماليات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبيت بازار
سرمايه ،رفع ممنوعيت اعطاي تسهيالت بانكي براي
خريد سهام به نهادهاي مالي و تقويت حضور بانكها در
بازار سرمايه است .برآورد ميشود اجراي همين بندها
كافي اســت تا ظرف ماههاي آينده نقدينگي زيادي
به بازار تزريق شــود با اين حال به زعم كارشناســان
اصليترين كاركرد اين مصوبات اعتمادزايي دوباره در
بازار سهام است .جواد عشقينژاد ،يك كارشناس بازار
سرمايه درباره تصويب بســته نجات بورس ميگويد:
چنين مصوباتــي ميتواند اعتماد عمومــي را به بازار
برگرداند .بهگفته او اين مصوبات ميتواند طرف تقاضا
را دربورس تقويت کند و منجر به تزريق نقدينگي به
بورس شود.
عرفان هودي يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم با
بيان اينكه بازار نياز به پــول دارد تا به تعادل برگردد،
ميگويد :با ورود نقدينگي از صندوق توســعه ملي به
صندوق تثبيت بازار صفهاي فروش جمع ميشود،
اما در مرحله دوم نياز به مبلغي است تا بتواند محركي
براي بازار باشد .او درباره تزريق منابع حاصل از ماليات
نقل و انتقال ســهام به صندوق تثبيت بازار ســرمايه
ميگويد :بخش معافيت مالياتي اين بســته اگر وارد
صندوق توسعه بازار شــود ميتواند كمك حال بازار
باشد .عظيم ثابت ،يك كارشــناس ديگر بازار سرمايه
ي دوباره
هم با بيان اينكه بازارســرمايه به اعتمادساز 
نياز دارد توضيح ميدهد :مصوبات اينچنيني ميتواند
در بازگشــت اعتماد به بورس مؤثر باشد و با بازگشت
اعتماد ،نقدينگي كه تا حدود زيادي در صندوقهاي
ســرمايهگذاري با درآمد ثابــت ،صندوقهاي قابل
معامله و اوراق مشاركت پارك شــده دوباره به بورس
بر ميگــردد .او پيشبيني ميكنــد :نقدينگي بعد از
رفع ابهامهاي موجود در بازار با ســرعت بيشتري به
بورس بازميگردد و اين ابهامها شامل نتايج انتخابات
رياستجمهوري و مذاكرات هستهای است .بهگفته او
با مشخصشــدن نتايج اين دو ابهام از نيمه دوم سال
شتاب ورود نقدينگي به بورس بيشتر ميشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با همشهری:

گرانكردن لوازم خانگی خودزنی است

کارشناسان اقتصادی بازار لوازم خانگی را در رکود مطلق و افزایش بیش از
پیش قیمتها را خارج از کشش بازار میدانند
لوازمخانگی بازار لوازم خانگي از ابتداي سال گذشته در ركودي تورمي به سر ميبرد.
خروج غولهاي لوازم خانگي از ايران بهدليل تحريمهاي اقتصادي و
نبود توان كيفي و كمي در توليدكنندگان داخلي براي پوشــش نياز
بازار ،با افزايش قيمت دالر و رشد هزينههاي توليد و واردات مواداوليه همزمان شد و
نتيجه اينكه امروز كمتر كسي توان خريد اقالم اساسي و حداقلي مورد نياز براي شروع
يك زندگي ساده را دارد .آنهايي كه ميخواســتند زندگي تشكيل دهند به خريد
قسطي روي آوردند و آنهايي كه وســيلهاي در خانه داشتند كه خراب شده بود ،به
تعميرات .هرچه بازار خريد و فروش كم رونق بود بازار تعميرات گرم شد و با وجود همه
وعدهها براي توليد و توزيع لوازم خانگي اقتصادي و ارزان ،كماكان گراني حرف اول
بازار لوازم خانگي است .حاال بهنظر ميرسد شرايط از آنچه بود هم سختتر شده و اگر
تا امروز فقط يخچال و لباسشويي دور از دسترس بود حاال براي خريد اتو و همزن هم
مردم قرار است با مشكالت مشابهي مواجه شوند .انجمن توليدكنندگان لوازم كوچك
خانگي به تازگي از افزايش قيمت توليدات كارخانههاي زيرمجموعه خود خبر داده
است .ابوالقاسم شانهساز ،دبير انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازمخانگي
كوچك ،اين رشد قيمت را متاثر از افزايش نرخ دستمزد ،نرخ انرژي ،حملونقل و...
دانسته و اعالم كرده لوازمي كه ارزبري بيشتري داشته باشند ،تا  ۲۵درصد افزايش
قيمت خواهند داشت .البته اين مقام صنفي تغيير قيمتها را بر مبناي خوداظهاري
توليدكنندگان و تحت نظارت سازمان حمايت عنوان كرده است با اين حال بهنظر
ميرسد با توجه به اعالم رسمي اين نهاد صنفي بايد بهزودي شاهد افزايش قيمت
تمامي اقالم لوازم خانگي كوچك باشيم.
گراني پيشبيني ميشد

نايبرئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران نيز يكماه قبل پيشبيني كرده
بود كه افزايش دستمزد در ســال جديد ،بازار لوازم خانگي را نيز تكان خواهد داد.
محمدحسين اسالميان گفته بود؛ شب عيد  ۱۴۰۰تقاضا براي خريد لوازم خانگي
وجود نداشت اما با افزايش دستمزد پيشبيني ميشود احتماال قيمت لوازم خانگي
طي امسال بين  ۱۰تا ۱۵درصد نوسان افزايشي داشته باشد .نكتهاي كه در گفتههاي
اين مسئول صنفي قابل توجه بود اشاره او بهاحتمال كاهش قيمت كاالهاي وارداتي
همزمان با گراني توليدات داخل كشور بود .بهگفته اسالميان افزايش قيمت فوالد و
مواد پتروشيمي در يكماه گذشته هزينه توليد كارخانجات داخلي را افزايش داده
لونقل
و اين عالوه بر ديگر هزينههاي جانبي همچون دستمزد ،بيمه ،ماليات ،حم 
و ...است .اين درحالي است كه روند مثبت مذاكرات وين ممكن است مسير كاهشي
قيمت دالر در روزهاي اخير را حفظ كند و يا حتي پاي شركتهاي خارجي را به ايران
باز كند كه اين ميتواند در كاهش قيمت كاالهاي خارجي نقش مهمي داشته باشد.
بازار كشش ندارد

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ضمن اظهار بياطالعي از تغيير قيمتها،
از تصميم توليدكنندگان براي افزايش قيمت محصوالت انتقاد كرد و اين تصميم را
در شرايط كنوني بازار لوازم خانگي ،نوعي خودزني دانست .اكبر پازوكي به همشهري
گفت :متأسفانه انجمنهاي توليدكنندگان وقتي قيمتها را باال بردند اين موضوع را
عنوان ميكنند و اين درحالي است كه مشخص نيست اصوال مجوزي براي اين افزايش
قيمت دريافت كردهاند يا خير .بهگفته او ،بازار لوازم خانگي بهدليل محدوديتهاي
كرونا همچنان در تعطيلي به سر ميبرد و كســبه هنوز خريدي انجام ندادهاند كه
اتحاديه بتواند ليستهاي خريد و فاكتورها را بررسي كند.
بازار لوازم خانگي هر سال افزايش قيمتي در حد 10درصد يا كمي باالتر و پايينتر را
داشته است اما با توجه به كاهش قيمت دالر معلوم نيست اين مجوز به توليدكنندگان
داده ميشود يا خير .بهگفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ،بازار صرفنظر
از تعطيليهاي اخير در ركود مطلق است و مردم توان خريد ندارند به همين دليل اين
افزايش قيمتها براي توليدكنندگان ،نوعي خودزني است.
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شيراز؛ شهر زندگي پياده

شيراز؛ شع ِر شهر

*

سید محمد بهشتی

شهردار شیراز :زندگی پیاده در شهر و حضور اجتماعی در آن به نوعی بازگشت
به گذشته و تاریخ شیراز محسوب میشود
خبرنگار

شيراز ،شهر گشتوگذار در فصل
بهار است و عالوه بر شهروندان ،گردشگران
بسياري براي گشــتوگذار در اين شهر به
آن سفر ميكنند .در ســالهاي گذشته چه
اقداماتي براي توســعه و طراحي پيادهراهها
بهعنوان يكي از مقاصد گشتوگذار شهري
انجام شده است؟
در 3ســال گذشــته تمركز بر تكميــل پروژههاي
نيمهتمام بود ،اما از يك سال پيش پروژههايي مانند
پيادهراهها را با جديت بيشــتري پيگيري ميكنيم
و باور داريم كه شــهر با اين فضا و طراحيها زيباتر

و جذابتر ميشود .اجازه داديم كه معماران جوان
به ميدان بيايند و طرحهاي خــود را مطرح كنند و
خوشــبختانه از اين كار نتيجه گرفتيم .طرحهاي
خوبي مانند مجموعه و مســير باباكوهي ارائه شد و
مورد توجه قرار گرفت.
پيادهراهسازي ،اتفاقي است كه در
اغلب شهرهاي بزرگ و گردشگرپذير كشور
به يك نهضت تبديل شده كه البته هدف اصلي
همه آنها تعامل انســان و شهر است .ديدگاه
مديريت شهري شــيراز در اجراي پيادهراه
چيست؟
ما در دوره جديد با تكيه بــر نگاهي كه ميگويد در
شهر ،انسانها مهم هســتند و شهر را نبايد فقط در
خيابان ،آســفالت ،جدول و تقاطع جستوجو كرد،
پروژههايي را تعريف كرديم .سياست زندگي پياده
در شهر هم بر محور همين نگاه شكل گرفت .امروز
زندگي پياده در شــهر يكي از رويكردهاي بســيار
پيشرفته و مهم در كالنشهرهاي جهان و براي مثال
در لندن ،تورنتــو ،پاريس ،مادريد ،بارســلون و ...و

گامهاي زيرزميني شيراز

مكث

شهردار شیراز :خط يك متروي شيراز 20ايستگاه دارد كه ساخت آن حدود 20سال زمان برد ،اما
7ايستگاه آن در اين دوره ساخته شد .خط 2مترو هم ميتوانست مانند خط يك مترو به يك پروژه
طوالني و كالفهكننده تبديل شود ،اما خوشــبختانه برنامهريزي و هدفگذاري كرديم تا حفاري
سال 98تمام شــود .كرونا كار را 2ماه تعطيل كرد و خرداد 99تمام شد .سال 99ريلگذاري و برق
باالسري بالفاصله شروع شد .امروز حدود 5كيلومتر ريلگذاري انجام شده5 ،كيلومتر برق باالسري
نيز در حال اتمام است و بهزودي از ابتداي اين خط يعني ايستگاه قهرمانان از جنوبيترين نقطه
شيراز يك قطار به سمت ايستگاه دوم و سوم حركت خواهد كرد.

اين سياســت چقدر با فرهنگ و
زيست شهري شيراز همخواني دارد؟
پروژه زندگي پياده در شــهر جدا از اينكه ضرورت
شهري است به نوعي بازگشــت به گذشته و تاريخ
هم محسوب ميشــود .بهخاطر دارم كه چند سال
قبل آقاي سيدمحمد بهشــتي در شيراز سخنراني
داشتند و گفتند كه شيراز ،شع ِر شهر است .مراد از
شع ِر شهر ،شهرسازي شيراز است؛ بهخصوص بافت
تاريخي شيراز .ايشان ميگويد در كودكي وقتي كه
ما در شيراز از خواب بيدار ميشديم3 ،عنصر اصلي
را مي ديديم :صداي آب ،حوض فيروزهاي و درخت
بهارنارنج .ما چنين شــهري داشــتيم ،ولي اكنون
مردم در آپارتمانها ساكن شدهاند .بخش زيادي از
مردم ،عصرها دلشان ميخواهد از اين خانه كوچك
آپارتماني بيرون بزنند و در فضاي باز زمان بگذرانند،
اما ما تا االن چه داشــتيم؟ بايد فضاهايي داشــته
باشيم كه خانوادهها بتوانند چند ساعت در آن وقت
بگذرانند و برايشان ماللآور نباشد.
پس به اين معنــا زندگي پياده يك
ضرورت است ،اما بازگشت به گذشته را كجا
بايد سراغ گرفت؟
نظام شهرسازي ما نظام محلهاي بود؛ يعني مثال در
بافت تاريخي محلههايي وجود داشت كه در خود،
مسجد ،چند مغازه خوب ،فضايي براي نشستن و گپ
زدن را جا داده بود ،اما متأسفانه ما اين را در فضاي
شهرسازي جديد از دست داديم .براي بازگشت به این
شرایط ،نيازمند فضايي هستيم كه اهالي يك منطقه
بيايند و با هم قدم بزنند ،حرف بزنند و چاي بنوشند؛
اين فرصتها در زندگي پياده در شهر قابل پيگيري
است .پس وقتي درباره زندگي پياده در شهر صحبت
ميكنيم مقصود ما فقط پيادهروي در شهر نيست،
بلكه منظور حضور اجتماعي در فضاي شهر است.
شــيراز يكي از مقاصد اصلي سفر

سيل بهاري جانگرفت

عكس :همشهري

بخشي از سياستهاي محوري در شهرداريهاست.
ما در شــيراز و همزمان با شــهرهاي پيشرفته دنيا
در همين راه قدم برداشــتيم؛ اگرچه مشــكالت و
كاستيهايي در كار ما بود.

پيمان نوروزي ،سيدسبحان تقوي

ارديبهشتماه شيراز است و نيمه
گزارش اين ماه ،رو ِز شيراز .ارديبهشت
امسال هم كه بگذرد ،دومين سالي
ميشود كه گردشگران از آمدن به شيراز در
روزهايــي كه عطــر بهارنارنــج ،كوچه و
خيابانهاي شهر را پر كرده ،بينصيب ماندهاند.
مصيبت كرونا اما موجب نشد كه در روز شيراز،
براي شيراز كاري نكنيم .شهردار شيراز را در
يكي از با غهاي قديمي اين شهر ،كنار جوي
آبي نشــانديم تا برايمان از شيراز و اتفاقات
خوبي كه بــراي آن افتــاده ،بگويد .حيدر
اسكندرپور ،شهردار شيراز از نگاهي نو به شهر
گفت و مژده داد كه شــيراز شــهر تعامل با
شهروندان است.

کارشناس حوزه فرهنگ

در ايران هم شناخته ميشود .شما در حوزه
گردشگري چه برنامهاي داشتهايد؟
در حوزه گردشــگري بزرگترين پروژه شهرداري،
احياي بافت تاريخي بود .چند محور گردشــگري
تعريف كرديم و تالش ميكنيــم همه اين محورها
را احيا كنيم .مهمترين اســتراتژي ما جاري شدن
زندگي در بافت تاريخي شيراز است .بافت تاريخي
زماني احيا ميشود كه ساكنان اصلي به آن برگردند
و اين اتفاق شروع شده است.
افزايش ارزشافزوده امالك در بافت تاريخي موجب
شده است رقابت بيشــتري براي سرمايهگذاري در
اين منطقه ايجاد شــود .اين مانند يك چرخه عمل
ميكند ،ارزش افزود ه باال تمايل به ســرمايهگذاري
را باال ميبرد و ديگر مردم بهراحتي منازل خود را در
بافت نميفروشند ،بلكه يا سرمايهگذاري ميكنند يا
آنجا ساكن ميشوند .مردمي كه در بافت زندگي مي
كنند ،ميگويند كه در 10تا 15سال گذشته وقتي
كسي مي پرسيد اهل كجا هســتيد يا كجا زندگي
ميكنيد ،خيلي سخت بوده كه بگويند در فالن كوچه
و محله از بافت تاريخي ،اما حاال هركسي بهدنبال اين
است كه در بافت خانه داشته باشد يا اصالت يكي از
خانههاي آنجا را بهخود و خاندانش نسبت دهد .در
يك كالم ،االن يك نشان و يك اثر در بافت تاريخي
براي مردم تشخص بهدنبال دارد.
در بافت تاريخي شيراز چه كردهايد
كه موجب چنين تشخصي شده است؟
ما در بافــت تاريخي ،رويكــرد چندجانبــهاي را
دنبال كرديم؛ احياي مســير گردشــگري و ايجاد
زيرســاختها .اگر اين فعاليتها ادامــه پيدا كند،
شك نكنيد بافت تاريخي شيراز بعد از يزد در ايران
به ثبت جهاني خواهد رسيد .سال گذشته در بافت

 ۱۵نقطه متاثر از سيل و آبگرفتگي  ۱۲۲نفر نجات يافتند».
«محمدحمزه اسعدزاده» با بيان اينكه نيروهاي امدادي براي
امدادرساني به ديگر نقاط استان ازجمله تپهطاق ،دقتآباد ،بند
دره ،درح ،شوشود و چاهك موسويه اعزام شدهاند ،ميافزايد:
«انتقال  ۲۲نفر به محل امن ،تخليه آب از  ۲۵منزل مسكوني،
رهاسازي 2خودرو گرفتار در سيل از ديگر اقدامات نيروهاي
امدادي هالل احمر بوده است».

خبرنگار

خسارت باران بهكشاورزي اصفهان
مديركل ستاد مديريت بحران اســتانداري اصفهان با اشاره
به ورود سامانه بارشي از شمال كشور به همشهري ميگويد:
«اين بارشهاي نقاط شمالي اصفهان را هم تحتتأثير خود
قرار داد .بارشهــاي رگباري از روز دوشــنبه تا ظهر ديروز
(سهشنبه) در نطنز ،نايين ،اردســتان ،خورو بيابانك ادامه
داشت كه بيشترين ميزان آن 43ميليمتر در ايستگاه بازياب
شهرســتان خوروبيابانك بود« ».منصور شيشهفروش» به
سيالبي شدن برخي رودخانههاي فصلي در مناطق روستايي
استان اشــاره ميكند و ميافزايد« :اين بارشها خسارتي به
قنوات و كشاورزي مناطق جرقويه ،زواره ،بخش مركزي نطنز
و مناطق فرخي ،چاهملك و بياضه ،هفتومان و خوروبيابانك
وارد كرد .در جادههاي ارتباطي هم مشكالتي داشتيم و بهطور
كلي از آغاز بارشها تا عصر ديروز امدادرساني به45خودرو،
تخليه آب 27منزل مسكوني و واحد تجاري انجام شد و اين

بارشها ادامه دارد

مكث

تداوم قطعي برقي در كرمان
مديريت بحران كرمان درباره خســارتهاي ناشــي از باران
و ســيالب بهاره به همشــهري ميگويد« :بارشها به مناطق
مسكوني روستاها هيچ خسارتي وارد نكرد ،زيرا سال گذشته
اليروبي اين مناطق و ايمنســازي آنها صــورت گرفته بود».
«مجيد سعيدي» با بيان اينكه تاكنون خسارت شديد به برق،
راه و ابنيه اعالم شده و تلفات دام ،خســارت به مزارع ،باغها و
تاسيسات شهري رخ داده اســت ،ميافزايد« :برق در منطقه
روستاي نسك و هرمك همچنان قطع است و متأسفانه شاهد
مرگ 6نيروي اعزامي اداره برق كرمان براي رفع مشكل خرابي
بوديم .اگر شرايط جوي مساعد باشد ،اقدامات الزم براي اتصال
انجام خواهد شد ».اين مسئول با بيان اينكه هماكنون با توجه
به محدوديتهاي كرونا تردد كاهش پيدا كرده است ،توضيح
ميدهد« :در چنين وضعيت جوي با توجــه به اطالعيههاي
هواشناسي و مديريت بحران مردم خودشان بايد از رفتوآمد
پرهيز كنند .نميتوانيم در همه مسيرها نيرو براي جلوگيري از
تردد افراد مستقر كنيم».

شــيراز با آنكه كالنشهر محسوب
ميشــود ،اما آب و هواي بهتري نســبت به
شهرهاي بزرگ ديگر در كشور دارد .تا جايي
كه ميدانيم باغهاي شــيراز نقش مهمي در
اين وضعيت آب و هوايي دارند .براي حفظ اين
باغها چه كردهايد؟
در بحث نگاه به فضاي ســبز و حفــظ باغها ،آنچه
ميگويم تلخ اســت ،اما غيرقابل انكار .در گذشــته
بخشي از درآمد شهرداري شــيراز از تغيير كاربري
باغها و باغچهها در شــهر بوده اســت .در اين دوره
تالش كرديم باغها تخريب نشــوند ،تغيير كاربري
ندهند و حتي به سمتي رفتيم كه آنها را احيا كنيم.
براي اينكه بدانيد تغيير كاربريها چه باليي بر سر
شهر آورده فقط يك آدرس به شما ميدهم؛ محله
پشــت ُمله و آخر بلوار نيايش! تصاويــر اينترنتي و
هوايي 10ســال پيش را ببينيد و با امروز مقايســه
كنيد ،ببينيد كه تغيير كاربــري در آن منطقه چه
باليي بر سر باغها آورده است.

سيل بهاري در اصفهان ،يزد ،خراسان جنوبي و رضوي ،كرمان سيستان و بلوچستان،
سمنان و تهران موجب برو ز خسارتهايي شد و جان12نفر را گرفت

مريم سرخوش

8استان اصفهان ،يزد ،خراسان جنوبي و
اقليم
خراســان رضوي ،كرمان ،سيســتان و
بلوچســتان ،ســمنان و تهران بر اثر
سيالبهاي ناشــي از بارشهاي بهاره و آبگرفتگي
خسارت ديدند .براساس اعالم سازمان امداد و نجات
هالل احمر بر اثر ســيالبي كه از روز يكشنبه برخي
استانها را تحتتأثير قرار داد و تا دوشنبه ادامه داشت،
عالوه بر خسارتهاي عمده به كشاورزي ،مخابرات ،برق
و مسيرهاي روستايي و شهري  ۱۴۸نفر آسيبديدند و
12نفر در كرمان ،خراسان جنوبي و يزد مفقود شدند كه
پيكر 10نفر از آنها تا عصر ديروز (سهشنبه) پيدا شد.
برق برخي مناطق همچنان قطع اســت و بهســازي
مسيرهاي روستايي مسدود شــده تا مساعد شدن
وضعيت جوي امكانپذير نخواهد بود.

32پروژه اجرا كرديــم و در نيمه اول امســال هم
32پروژه را كلنگ ميزنيم .امســال ســال مهمي
براي بافت تاريخي است؛ زيرا با تكميل اين 32پروژه
بافت زيبا ميشــود .با اين كارها اقتصــاد در بافت
تاريخي متحول و بهصورت اتوماتيك موجب شــد
مردم برگردند ،ســرمايهگذاري و منــازل خود را
نوسازي كنند.
گاهــي اوقات نيازي نيســت پولهــاي آنچناني
هزينه كنيد .كل اعتباري كه ما در ســال گذشــته
هزينه كرديم 100ميليارد و سال قبلتر هم حدود
50ميليارد بود .اين عدد هزينه ساخت يك پل هم
نميشود ،اما بافت را زنده كرده است.

سامانه بارشي ديروز به  ۲۰استان كشور وارد شد و
براساس اعالم مديركل پيشبيني و هشدار سريع
سازمان هواشناسي اين بارشها تا پايان هفته
جاري ادامه دارد« .صادق ضياييان» با بيان اينكه
از امروز (چهارشنبه) سامانه بارشي در سمنان،
خراسان شمالي ،خراســان رضوي ،خراسان
جنوبي ،اصفهان ،يزد ،سيستان و بلوچستان،
يزد ،هرمزگان ،شمال شرق فارس فعال خواهد
بود ،ميافزايد« :سامانه بارشي ديگري در اين روز
از شمال غرب وارد كشور خواهد شد».

كمكها همچنان ادامه دارد».
شيشهفروش با اشاره به كاهش 3تا 5درجه دماي هوا تصريح
ميكند« :با هشــدار بارشها راه 7روستا بهطور موقت بسته
شد ،اما اين راهها مجدد باز شــد .تعدادي از عشاير سميرم
با خسارتهاي ناشي از بارش باران بهاري مواجه شدند».
پرهيز از سفرهاي غيرضروري در خراسان جنوبي
اداره كل هواشناسي خراســان جنوبي هم درباره وزش باد
شديد ،بارش رگباري و رعد و برق در اين استان هشدار سطح
نارنجي صادر كرده بود و روز يكشــنبه بارش رگباري باران
در برخي مناطق شهري و روســتايي خسارتهايي برجاي
گذاشت .بارشهايي كه تا امروز (چهارشنبه) هم ادامه دارد.
مديركل مديريت بحران اســتانداري خراســان جنوبي از
آمادهباش  ۱۳۲تيم امدادي و عملياتي از ابتداي هفته جاري
خبر ميدهد و به همشــهري ميگويد« :بيشترين خسارت
مربوط به بخش كشاورزي و دامداري استان بوده ،اما با توجه
به اقدامات پيشگيرانه نسبت بهمدت مشابه كاهش چشمگير
داشته است« ».سيدابوالحسن ميرجليلي» با تأكيد بر اينكه
خوشبختانه فوتي ناشي از ســيالب در استان وجود نداشته
است ،ميافزايد« :ميزان بارندگي ســامانه بارشي كه اكنون
فعال است از كل بارشها در ۹ماه گذشــته بيشتر بود ،اما با
توجه به اطالعرسانيهاي صورت گرفته و رعايت همهجانبه
مردم خسارت زيادي نداشتيم .هماكنون  ۲۳اكيپ در حال
ارزيابي و جمعبندي خسارت در استان هستند اما بارندگيها
تا فردا (پنجشنبه) ادامه خواهد داشت و با جاري شدن روانآب
و ســيالب همراه خواهد بود ».معاون امداد و نجات جمعيت
هالل احمر خراسان جنوبي هم با بيان اينكه با تقويت فعاليت
سامانه بارشي از روز دوشنبه  ۱۵نقطه استان دچار آبگرفتگي
شدند ،ميگويد« :بخش كشــاورزي و دامداري استان از اين
بارشها خسارت ديدند و همچنين با اعزام تيمهاي امدادي به

خسارتها در خراسانرضوي و سمنان
در خراســانرضوي هم بارشهاي باران بهدليل بارشهاي
شــديد و تخريب يك دهانه پل مســير اصلي ســاكنان ۶
روستاياهللآباد ،جاورتن ،كهنه ،محمديه ،حسن آباد منيدر
و شادمان بسته شــد .درمحور گناباد به نجمآباد تصادف بر
اثر لغزندگي جاده منجر به فوت 3نفر شد« .محسن نجات»
مديركل بحران خراســانرضوي در گفتوگو با همشهري
با بيان اينكه همه دســتگاهها در آمادهباش بهســرميبرند،
توضيح ميدهد« :خوشبختانه خسارت جدي گزارش نشده
است .البته سطح بارندگي در برخي شهرستانها باالست و
برآورد خسارتها تا امروز اعالم ميشــود ».فعاليت سامانه
بارشي در سمنان هم تا ديشب (سهشــنبه) ادامه داشت و
دماي هوا هم 4تا 8درجه كاهش يافت .مديرعامل جمعيت
هاللاحمر سمنان از امدادرساني به  ۶۱فرد گرفتار در سيالب
خبر ميدهد و ميگويد« :براي امدادرساني به حادثهديدگان،
۹خيمه چــادر و ۱۰كيلوگرم نايلون توزيع شــد« ».مظفر
محمدخاني» همچنين از گرفتاري 5خودرو در سيالب محور
آرادان به ســرخه خبر ميدهد و ميافزايد« :در اين عمليات
 ۲۰فرد حادثه ديده امــداد الزم را دريافت كردند .همچنين
آبگرفتگي معابر مشكالت تكراري مردم مركز استان را رقم
زد .بارش چندساعته باران ،موجب آبگرفتگي برخي معابر
در خيابان و كوچههاي شهر سمنان شد و عبور و مرور در اين
مسيرها را با مشكل مواجه كرد».
سيل جان چوپانان يزدي را گرفت
مديرعامل جمعيت هــال احمر يزد هم از وقوع ســيل در
مناطقي از اين استان خبر ميدهد و ميگويد« :در كيلومتر
80محور اردكان سيل چند خودرو حامل چوپانان اردكاني
را با خود برد« ».محســن حرازيزاده يزدي» با بيان اينكه
10سرنشين گرفتار در سيالب نجات و به پايگاه امداد و نجات
جادهاي اردكان منتقل شدند ،ميافزايد« :حادثه دشت بياضه
در محدوده دهســتان رباط3 ،فوتي و يك مفقودي داشت.
جستوجو براي يافتن فرد مفقودي اين حادثه ادامه دارد».
خسارت باران به خاش
بارندگي همراه با توفــان و رعد و برق شــديد هم به برخي
منازل مردم و زيرساختهاي شــهري و روستايي و اراضي
باغي و زراعي خاش سيســتان و بلوچســتان خسارت وارد
كرد« .عيدمحمد قلندرزهي» بخشدار مركزي خاش با اعالم
اين خبر ميگويد« :شكسته شــدن درختان و تيرهاي برق،
خسارت به سياه چادرهاي عشايري ،منازل كپري و خشت
و گلي و بلوكي مردم روستايي از عواقب توفان همراه رگبار و
رعد و برق شديد در منطقه است».


پرســش
گاه اين
یادداشت سراغم ميآيد كه
اقليــم بهشــت
چگونه اســت كــه در آن وعده
نعماتي از هر طبع و مزاج دادهاند.
سپس اين جمله مرحوم محمد
بهمنبيگي به يادم ميآيد كه «آب و هواي شيراز ،گردو را
كنار ليمو مينشاند» .بيراه نيست اگر بگوييم بهشت شيراز
هم جمع نقيضين است كه مزاج سرد و گرم را ميآميزدّ ،بر
و بحر را به هم پيوند ميدهد و انقالبي به پا ميكند كه از دل
آن «لطــف» بيرون ميآيد .وصف بهشــت چيســت جز
توصيف لطائف.
لطيف ،صفت مغزهاست .به قول فيهمافيه «هرچه لطيفتر
است پنهانتر ،اما قوت و نفوذش بيشــتر است» .قدما هر
چيز را واجد باطن و مغزي ميدانستند كه عصاره شفاف و
خوشعطر و طعم و رنگين و البته پرخاصيتش در آن مغز
نهفته بود.
ايرانيان از ديرباز براي اين جوهر لطيف اعتباري فراوان قائل
بودند و به هر كارشــان كه نظر كنيم ،همه را درگير ظاهر
ساختن اين عصاره و خاصيت مييابيم؛ پنداري در هر كاري
تا اين لطف آشــكار نميشــد مراد حاصل نميگشت و در
عوض به ميزان تقرب به اين مغز بود كه آن موضوع لطيفتر
و مطبوعتر ميشد.
گردو خود «لطفي نداشت» اگر مغز آن تا اين اندازه روغني و
خوشعطر نبود .از جوز جنگلي تا گردوي خوراكي راه درازي
پيموده شده كه تمنايش تلطيف بود .بخشي از اين تلطيف
مديون مساعدت اقليم اســت .اما به جز مساعدت اقليمي،
نياز به ارباب ذوقي بوده كه شــامهاش عطر و طعم خوش
را تشخيص دهد و در جوز ،استعداد گردوشدن را دريابد.
براي تلطيف و آشكارساختن مغزها هيچ نهايتي نميتوان
قائل شد .لطفي كه در سيب هست مديون بسندهنكردن به
سيب وحشي است و از آن باالتر لطفي كه در خوردن سيب
گالب است مديون اكتفانكردن ايرانيان به عطر و طعم سيب
سرخ و زرد است .ســيب گالب آيينه تمناي ايرانيان براي
كاستن از كدورت جسماني ســيب و افزودن بر لطافت آن
است .ظاهر خشــك و كمجذابيت ايران آدمي را از حيات
منصرف ميكند .ساكنان اين ســرزمين چارهاي نداشتند
جز اينكه به اين ظاهر كمبضاعت اكتفا نكنند و در دل ظاهر
خشك و خشن آن تصرف كنند و لطائف و طرائفش را بيرون
كشند .بدين اعتبار تعجبي ندارد كه خاستگاه «پرديس»
ايران باشد ،زيرا پرديس مغز و گوهر لطيف طبيعت خشك
ايران است .بدينسان ميتوان ماموريت جهاني ايرانيها را
«تلطيف» دانست؛ اغراق نيست اگر بگوييم زندگي «لطفي
نداشــت» اگر باطن بســياري از اموري كه امــروز اینقدر
وجودشان بديهي شده ،روزگاري بهدست ايرانيها آشكار
نميشد.
در اين سرزمين پهناور جاهايي هم هست كه اين ويژگي به
منتها درجه ميرسد؛ جايي كه در آن خشكي ّبري و رطوبت
بحري به هم ميرســند؛ جايي كه عالم گرمســير به عالم
سردسير ميرسد؛ گردو را كنار ليمو مينشاند؛ هم سرو دارد
و هم نارنج؛ جايي كه عطر و بــوي هر چيز را برميانگيزد و
شامه را نوازش ميدهد.
بيشك براي سجع و قافيه نبوده كه شــيراز را ج ّنتطراز
گفتهاند .زيرا شيرازيها در اســتخراج لطائف و همنشاني
نقيضين زبدهاند .فقط آنان كه در هــر چيز نظر به لطفش
دارند ميتوانند مسجد نصيرالملك را بنا كنند كه نور را چون
جواهر رنگ به رنگ تراش ميدهد و مسجد را محلي براي
برگزاري جشــن نيايش ميكند؛ زيرا نيايش را وقت ديدار
معشوق ميداند.
سكونت در شــهر «لطفي نداشــت» اگر فضاهاي شهر و
مناسبات شهري بهانههايي براي تفرج و گشت و گذار فراهم
نميكرد .مدنيت ،روح شهر است و اساس مدنيت استحكام
پيوندهاي اجتماعي است .هرقدر مايه اين پيوندها محبت
و الفت باشــد تا سوداگري ،شــهر لطيفتر ميشود .بدين
اعتبار نيز شــيراز در زمره لطيفترين شهرهاست؛ جايي
كه مردمانش هر فرصتي را براي گشت وگذار و حظ بردن
مغتنم ميشمرند و باغهاي پيرامون آن از ديرباز محمل ديد
و بازديد و تلذذ بوده ،و خوشبختانه هنوز هم هست.
اما حتي سكونت در شيراز «لطفي نداشت» اگر اهالي شيراز
تا اين اندازه لطيفطبع و شاعرمسلك نبودند .شاعري اهل
شيراز در ســاحت مادي خود را در همه وجوه پيدا و پنهان
شهر به رخ ميكشد؛ در اسامي باغها و جايهاي شهر و حتي
در عطري كه در هوا پراكنده است .زيرا شيرازيان عطر هواي
شهرشان را با ايجاد باغات قصرالدشت در مسير باد مديريت
كردهاند .شعر لطيفترين نوع بيان است و غزل لطيفترين
نوع شعر .شاعران در غزل اســت كه پرده از پوشيدهترين
معاني كنار ميزنند و اگر شيراز را به صفت لطف به جا آوريم،
از اينكه شهيرترين غزلسرايان جهان اهل شيرازند ،تعجب
نميكنيم .اينگونه كه بنگريم ،ادعاي سعدي را كه:
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر
همه روستايند و شيراز شهر
ي او نميگذاريم .او از شهر ،آن
به حساب اغراق يا دنياناديدگ 
مغز و گوهرش را مراد ميكند .بدين اعتبار شيراز شه ِر شعر
نيست ،شع ِر شهر است؛ آن هم از نوع غزل.
*شع ِر شه ر عنوان كتابي به قلم سيدمحمد بهشتي كه اخيرا
توسط نشر روزنه منتشر شده است.
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ريشههاي كمبود دارو

در يك سال گذشــته ،تاخت و تاز ويروس
كرونا بر زير و زبر زندگيهايمان ،بهانه خوبي
فراهم كرد تا بســياري از مشكالت ديگر،
در پرده باقي بماند .يكي از مهمترين آنها،
كمبود يا نبود برخي از داروها در بازار است
كه در ماههاي گذشته بيش از هميشه براي
بيماران و پزشكان دردسرهاي زيادي درست
كرده است؛ كمبودهايي كه ناباورانه گفته
ميشود بيشتر ناشــي از بهصرفه نبودن
سود اقتصادي براي توليدكنندگان است؛
آن هم در شــرايطي كه چند سالي است
وزارت بهداشت ،واردات بسياري از داروها را
ممنوع كرده است .گزارش همشهري از چند
و چون و صحت و سقم اين ماجرا را بخوانيد.

مريم لطفي
خبرنگار

در داخل كشور است ،اما در چندماه گذشته ،معادالت
سه؛ 97درصد دارو ،توليد داخل
يك؛
ساعت 7و  45دقيقه صبح است .كمي مانده تا رسيدن ساخت دارو در ايران با پيچيدگيهايي روبهرو بوده مشكل كم بودن و حتي در مواقعي ناياب شدن برخي از
آفتاب تيز و تند هر روزه و هنوز هم ميشود رد باد نرم است .پيگيريهاي همشهري در اين زمينه از رازي داروها ،ساز ناكوك حوزه سالمت در سالهاي گذشته
و نازك اوايل بهــار را در پيچ و خم چنارهاي كشــيده مگو حكايت دارد؛ موضوعي كــه حميدرضا دهقان بوده است؛ بهويژه در يك ســال گذشته كه شبيخون
خيابان وليعصر حس كرد .اينجــا ،هر روز ،هر صبح كه منشادي ،بازرس انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران كرونا هم بهانهاي شــد تا اين موضوع ،بيش از گذشته
خورشيد مشغول باال آمدن است ،جماعتي ُگله به ُگله در رابطه با آن به همشــهري ميگويد15« :ســال خودي نشــان دهد؛ ماجرايي كه بهنظر ميرســد در
در پيادهروي خيابان ميايستند به انتظار؛ در پيادهروي اســت كار ميكنم و بايد بگويم االن در زمينه دارو 3موضوع مهم ريشه دارد؛ سياســت وزارت بهداشت
وليعصر ،باالتــر از جامجم و پايينتــر از پل پاركوي؛ وضعيتمان افتضاح است .دولت دسترسي به داروهاي در ممنوعيــت واردات دارو ،تحريمهــا و همچنيــن
درســت مقابل داروخانه شــهيدكاظمي؛ جماعتي كه خارجي را بسته و ميگويد از داروهاي داخلي استفاده سياست قيمتگذاري و سود پايين ساخت دارو كه به
هر كدام ،گره بهكار خودشــان يا يكي از عزيزانشــان كنيد؛ درحاليكه حتي برخي از داروهاي پاي ه هم پيدا بيانگيزگي برخي از توليدكنندگان داخلي ميانجامد.
افتاده اســت .بهاره ،زني 30و خردهاي ســاله است كه نميشود؛ مثال لوكوورين ،داروي بسيار سادهاي كه در اواخر سال 97بود كه ايرج حريرچي ،معاون كل وزارت
به زحمت چشــمهاي خوابآلودش را باز نگه داشــته كنار برخي از داروهاي ديگر براي درمان تومورهاي بهداشت اعالم كرد« :با هدف حمايت از توليد داخل،
و از ساعت 6ونيم صبح ،ايســتاده به انتظار .يازدهمين رودهاي از آن استفاده ميكنيم ،بسيار كمياب شده واردات داروي مشابهي كه در كشــور توليد ميشود،
نفري اســت كه نوبت گرفته و معلوم نيست داروها كي يا دارويي مانند آدريامايسين
ممنــوع شــده و درخصوص
به دستش برسد؛ «پدرم پيوند كليه انجام داده و مادرم براي آنكولوژيستها نيست؛
داروي داخلــي كه ميزانش به
هم ديابتي است .خانهشان شهرري است .از شهرري تا درحاليكه حكم يك داروي
اندازه كافي باشد ،به هيچوجه
شماليترين نقطه تهران به تمام داروخانهها سرميزنيم روتيــن مانند آســپرين و داروي ارزا نقيمتــي كــه اجازه واردات نخواهيم داد».
و باز هم داروها پيدا نميشود .مادرم انسولين خارجي را اســتامينوفن بــراي يــك 20سال است در اين مملكت 2ســالي اين ماجرا پيش رفت
يك واحد تزريق ميكند و وقتي پيدا نميشود مجبور پزشــك عمومــي را دارد
تا جايي كه 24شــهريور ،99
است به جايش 7واحد ايراني استفاده كند .وقتي هم كه يــا داروي ايفوســفاميد توليد ميشود ،نيست .شايد حجتاهلل يزدانشناس ،رئيس
دارو زياد تزريقشود ،عوارض دارد .پدرم هم سلسپت 3مــاه اســت كه نيســت؛ دليلش اين باشد كه در توليد مجمع داروســازان كشــور از
و سانديمون مصرف ميكند ،ســانديمون را گرفتهايم ،خندهدار اســت .يك داروي
توليد ۹۷درصــدي داروهاي
اما سلسپت پيدا نميشود .ديشب اعالم كردند در اين گرا نقيمت تارگــت تراپي ايــن داروها ســودي وجود موردنيــاز كشــور در داخل
داروخانه شارژ شده و من هم كله سحر آمدهام دنبالش( ».درمان هدفمند سرطانها) ندارد؛ شــركتهاي ايراني خبر داد و گفــت كه 3درصد
ساعت از 8گذشته و شمارشگر داروخانه ،نمره 47را صدا راحتتر از يــك داروي
باقيمانده از داروهايي كه وارد
پايه به ســمت توليد داروهايي
ميزند و آدمهاي نيمهجان اول صبح ،مدام برگههاي پيدا ميشود ».او معتقد است
ميشوند هم بيشتر داروهاي
نوبتشــان را ميپايند .زن جوان ديگري ،نشسته روي كرونا و كمبــود منابع ارزي ميرونــد كه ســود خوبي شيميدرماني هســتند .البته
پيش از آن و در 24دي ســال
نيمكت ســنگي كنار پيادهرو .سراپا سياهپوش است و نميتواند متغير تأثيرگذاري برايشان داشته باشد
رنگ به چهره ندارد3 .ماسك روي هم زده و به زحمت در اين زمينه باشــد؛ چون
 ،98محمدرضــا شانهســاز،
صدايش از پس ماشــينهاي عبوري خيابان شــنيده داروهــاي گرانقيمــت بهراحتي پيدا ميشــود و رئيس سازمان غذا و دارو ،ميزان ساخت داروهاي توليد
ميشود؛ «سرطان سينه دارم و تازه جراحي كردهام ».مشكل كمبود داروهاي ارزانقيمت از جاي ديگري داخل را تا 95درصد عنوان كرده بود.
حالش خوب نيســت و رد بيماري را به وضوح ميشود آب ميخــورد؛ «داروي ارزانقيمتي كه 20ســال اين آمار و ارقــام در حالي گفته ميشــود كه بهگفته
در چهرهاش ديد؛ از جاي خالي ابروها ،از جاي سوزن اســت در اين مملكت توليد ميشود ،نيست .شايد بسياري از متخصصان و اهالي فن ،گرچه اغلب داروها
و كبودي روي دستها و از هدبند سياهي كه نشسته دليلش اين باشــد كه در توليد اين داروها ســودي در داخل كشور توليد ميشوند ،اما همچنان مواداوليه
روي پيشانياش كه يادگار روزهاي پررنج شيميدرماني وجود ندارد! شــركتهاي ايراني به ســمت توليد تامين اين داروها وارداتي است و سايه سنگين تحريمها
است .اسمش سميه است و حرف كه ميزند ،چشمهاي داروهايي ميروند كه ســود خوبي برايشان داشته عليه ايران در سالهاي گذشته ،مانع مهمي در تحقق
بيحالتش پر و خالي ميشــود .چرا با اين حالت ،تنها باشد .اگر ســود خوبي نداشته باشــد ،شركتهاي اين موضوع بوده اســت؛ از محدوديت خريد مواداوليه
آمدي سميه جان؟ «تنها زندگي ميكنم .نميخواهم ايراني به ســمت ســاخت آنها حركت نميكنند؛ از برخي كشــورهاي اروپايي گرفته تا معضالت وزارت
فاميلهاي دور ،مريضــيام را بدانند .هر بار كه ميآيم ضمــن اينكه اين داروهــا تا پيش از ايــن وارد هم بهداشت در تامين ارز موردنياز كه در بسياري از مواقع
دنبال دارو ،بايد از هفتخان رســتم رد شوم .توي اين ميشــدند ،اما مدتي اســت كه معلوم نيســت چه در اين زمينه كميتش لنگ است.
وضعيت كرونا به جاي اينكــه رفتوآمد مريض را كم اتفاقي افتاده ،مشــكل تامين ارز پيــدا كردهاند يا
كنند10 ،مرحله مــا را ميچرخانند .به چند داروخانه پولي جابهجا نشــده يا توي گمرك گير كردهاند يا
چهار؛ دارو كم است ،كم ميخريم
سر زدم و اينجا هم كه هميشه شلوغ است .بدن ما االن هرچه .بههرحال ،تمايل شركتهاي دارويي ساخت چند هفتهاي از اجراي طرح محدوديتهاي كرونايي
مثل آهنرباست و كسي هم مراعات كرونا را نميكند .داروهاي گرانقيمت است؛ چون سود بيشتري براي پايتخت گذشته و گرچه از ازدحام مردم در پاساژها و
داروهاي خارجي هم نيســت و ايرانيها هم به زحمت آنها دارد ».بهگفته اين انكولوژيست ،داروها به 2گروه مغازهها خبري نيست ،اما داروخانهها همچنان شلوغ
داروهاي سودده و بدون سود تقسيم ميشوند؛ «روند است .ساعت 5عصر است و مردم گرمازده روي پلههاي
پيدا ميشود».
توليد داروهاي سودده كجدار و مريز ادامه پيدا كرده ،داروخانه 13آبان به انتظار ايستادهاند؛ زنان و مرداني
اما داروهاي بدون ســود ،يكييكي از زنجيره توليد كه از صبح ،به خيلي از داروخانههاي شهر سرزدهاند و
دو؛ كمبود داروهاي كمسود
گرچه سياست وزارت بهداشت ،توليد حداكثري دارو خط ميخورند».
حاال تهمانده اميد و جانشان را بهاينجا كشاندهاند .مريم،
زن ميانسالي است كه براي خريد داروهاي همسرش
كه پيوند كليه انجام داده ،آمده است؛ «اگر دخترعموي
شوهرم از آمريكا برايش دارو نفرستد ،هميشه دارو كم
نماينده مجلس :سود پايين در كمبود دارو را تأييد ميكنم
ميآورد .خودمــان هم هربار بايد بــراي خريد داروها
طي روزهاي گذشته ،پيگيريهاي همشهري از ســازمان غذا و دارو براي حل معماي كمبود دارو راه به
ســرگردان شــويم .تا چندماه پيش بعــد از چند روز
جايي نبرد و هيچكدام از مديران مربوطه پاسخگو نبودند ،اما همايون سامهيح ،عضو كميسيون بهداشت
معطلي حداقل براي  2تا 3ماه دارو ميگرفتيم ،اما حاال
و درمان مجلس در گفتوگو با همشهري ،گزاره كمبود دارو بهدليل سود پايين اقتصادي را به وضوح تأييد
ميكند؛ «متأسفانه داروهايي كه صرفه اقتصادي ندارد ،ازجمله برخي از داروهاي ساده ،در كارخانجات
ميگويند دارو كم اســت و تنها به اندازه يكماه دارو
توليد نميشود .كارخانه نيز بهعنوان يك بنگاه اقتصادي به سوددهي تمايل دارد ».او يكي از داليل مهم
گيرمان ميآيد».
اين ماجرا را مشــكالت موجود در عرصه واردات ميداند؛ «تحريمها تأثير زيادي در اين زمينه داشته و
زهرا ،زن 54سال ه ديگري است كه آمده دنبال انسولين
بسياري از داروهايي كه در كشورهاي اروپايي ساخته ميشد ،ديگر به ايران فروخته نميشود و اروپا ديگر
و ميگويد 10روز اســت كه ســرگردان شــده؛ «غذا
مجوز صادرات مواد مؤثره دارو به ايران را نميدهد؛ به همين دليل ،ايران به اجبار براي تامين مواداوليه
نميخورم و هــر روز صبح با اينكه حــال و روز خوبي
داروها به كشورهايي چون هند و چين روي آورده و واقعيت اين است كه اثربخشي اين مواد ،نسبت به
داروهاي اروپايي كمتر است ».اين نماينده مجلس و متخصص داروسازي مثالي ميزند« :مثال مواداوليه
ندارم ميروم پيادهروي ،هركسي غذاي گياهي معرفي
يشد و حاال از هند يا چين وارد ميشود .دليلش هم اين است كه
داروي لوتروپين قبال از سوئيس وارد م 
كند ميخورم ،سركه سيب و آبغوره و هر چيز ديگري
شركت توليدكننده ديگر تمايلي به فروش به ايران ندارد .كشورهايي كه ايران را تحريم كردهاند ،شعار
كه ميشنوم .ساعت 6عصر غذاي سادهاي ميخورم تا
ميدهند كه تحريمها در مورد موادغذايي و دارو صدق نميكند ،اما خبر موثق دارم كه متأسفانه در عمل
دوباره فردا صبح» .زن ديگري سر ميرسد و از بازار سياه
چنين اتفاقي نميافتد ».او از راهكار دولت براي حل اين معضل بيخبر است و ميگويد ،مجلس نيز تاكنون
انسولين در ناصرخســرو به چند برابر قيمت ميگويد:
فرصت مناسبي براي ورود به اين موضوع نيافته است .يكي از داليل آن هم سيطر ه كرونا در كشور بوده كه
بسياري از پيگيريها را معلق كرده است.
«بچه خواهرم ديابت دارد و چون انسولين پيدا نميشود
مدتي اســت كه با چند برابر قيمت از بازار سياه تهيه
ميكنند ».زهرا ميپرد وســط حرفش كه در يكي ،دو

مكث

بابك دينپرست ،دبير قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا گفت :از اول تا هشتم
ارديبهشــتماه براساس گزارش وزارت بهداشــت ،رعايت پروتكلهاي
بهداشتي در سطح 4اســتان آذربايجان غربي ،چهارمحال و بختياري،
سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد بين  ۳۳تا ۴۸درصد بوده
است .در همين مدت رعايت پروتكلهاي بهداشتي درسطح ۱۰استان
آذربايجان شرقي ،خراسان شمالي ،خراسان جنوبي ،كردستان ،گيالن،
گلستان ،لرستان ،همدان ،مركزي و مازندران بين  ۴۹تا ۵۸درصد اعالم
شده است.
معاون توسعه منطقهاي وزير كشور ۱۰استاني كه رعايت پروتكلهاي
بهداشتي درسطح آنها در بازه زماني اول تا هشتم ارديبهشتماه بين ۵۹
تا ۶۵درصد ثبت شده است را اصفهان ،البرز ،بوشهر ،خراسان رضوي،
خوزستان ،فارس ،قم ،كرمانشاه ،كرمان و هرمزگان برشمرد.
او همچنين رعايت پروتكلهاي بهداشــتي در سطح 7استان اردبيل،
ايالم ،تهران ،زنجان ،سمنان ،قزوين و يزد را در همين بازه زماني بين ۶۶
تا ۷۸درصد اعالم كرد و افزود :از مقايســه وضعيت رعايت پروتكلهاي
بهداشتي درسطح استانهاي كشور در دو بازه زماني ۱۸تا ۲۵فروردين و
يك تا ۸ارديبهشت ،شاهد برخي تغييرات در رتبهبندي استانها هستيم.
دينپرســت در تحليل ردهبندي جديد اســتانها در خصوص رعايت
پروتكلهاي بهداشتي گفت :در بازه زماني اول تا هشتم ارديبهشت ،شاهد
حذف پايينترين سطحبندي استانها در رعايت پروتكلهاي بهداشتي
در بازه زماني  ۱۸تا ۲۵فروردين هســتيم كه بهمعناي خروج 2استان
ايالم و سيستان و بلوچستان از دامنه فوق است .البته استان سيستان و
بلوچستان ،كماكان در پايينترين سطح از رعايت پروتكلهاي بهداشتي
در كشــور در حدود  ۳۳تا ۴۸درصد قراردارد ،اما استان ايالم با جهش
چشمگير ،به گروه اســتانهايي كه باالترين سطح رعايت پروتكلها را
دارند در حدود  ۶۶تا ۷۸درصد ،پيوسته است.
دبير قرارگاه عملياتي مبارزه بــا كرونا افزود :اســتانهاي آذربايجان
غربي ،چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد كه ميزان رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در آنها ،در بازه زماني  ۱۸تا ۲۵فروردين ،بين ۳۳
تا ۵۵درصد بود ،در دوره زماني يك تا ۸ارديبهشت ،در گروه استانهايي
قرار گرفتند كه رعايت پروتكلهاي بهداشتي در سطح آنها بين  ۳۳تا
۴۷درصد بوده است .اين ميزان ،از ثابتبودن وضعيت و حتي تنزل رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در برخي از اين استانها حكايت دارد.
معاون وزير كشور همچنين گفت :استانهاي زنجان ،تهران ،سمنان و يزد
همچون دوره مورد بررسي قبلي ،كماكان در بين استانهايي قرار دارند
كه بيشترين ميزان رعايت پروتكلهاي بهداشتي را دارند2.استان اردبيل
و قزوين كه در دوره قبل در گروه استانهاي با رعايت  ۳۳تا ۵۵درصدي
دستورالعملهاي بهداشتي بودند ،در اين بازه زماني در كنار استانهاي
داراي باالترين ميزان رعايت پروتكلهاي بهداشتي قرار گرفتهاند.
دينپرســت افزود :اين در حالي است كه ســطح مورد انتظار از اجراي
پروتكلهاي بهداشتي ،براي مهار بيماري و خروج از موج چهارم ،حداقل
۹۰درصد است.
دبير قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا همچنين به آخرين وضعيت كشوري
نتايج اقدامات ناشــي از تشديد بازرســيها در بازه زماني اول تا هشتم
ارديبهشت هم اشاره كرد :در اين مدت ،از مجموع تعداد كل 3ميليون
و ۵۷۷هزار و ۸۰۷مركز تهيه ،توزيع ،عرضه و فروش مواد غذايي ،اماكن
عمومي و واحدهاي كارگاهي ،تعداد ۳۱۰هزار و ۳۳واحد ،يعني قريب به
۹درصد كل واحدها بهصورت ميداني بازرسي شدهاند كه در نتيجه اين
بازرسيها ۴۰هزار و ۴۲۲مورد تذكر گرفته و به مراجع قضايي معرفي
شدهاند و 5هزار و 202مورد نيز پلمب شدهاند.

پيگيريهاي همشهري نشان ميدهد يكي از داليل مهم كمبود برخي از داروها در بازار ،عالوه بر مشكالت ارزي ،سود پايين اقتصادي براي توليدكنندگان داخلي است
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جديدترين رتبهبندي استانها در
رعايت پروتكلهاي بهداشتي
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گزارش ميداني و تحليلي همشهري از كمبود و نبود برخي از داروها در بازار؛ در گفتوگو با بيماران ،متخصصان و فعاالن اقتصادي حوزه دارو

جداسازي دانشآموزان مشكوك به
كرونا از سايرين
مرضيه مســگرزاده ،مديركل دفتر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش
درباره برگزاري امتحانات نهايي به شكل حضوري به ايرنا گفت :هماكنون
۱۰۷كشور در دنيا هستند كه تمام برنامههاي آموزشيشان آزاد است و
رسما مدارس آنها فعال و باز هســتند ،اما در كشور ما اصل و اساس براي
آموزش و پرورش سالمت دانشآموزان است و اولويت هيچيك از ما باالتر
از سالمت دانشآموزان نيست.
او ادامه داد :در عين حال بارها اعالم كردهايم ،مرجع تصميمگيري در اين
زمينه ستاد ملي مقابله با كروناست .ما بايد تابع تصميمات ستاد باشيم
نه اينكه در مقابل اين اتفاقات يك جو رواني ايجاد كنيم و در پي اين جو
رواني تصميمي در كشور گرفته شود كه تبعاتي در آينده داشته باشد و با
دانشآموزاني مواجه شويم كه پايههاي ضعيف علمي دارند.
مسگرزاده به پيامد تصميماتي كه بر اثر جو رواني گرفته ميشود ،اشاره كرد
و افزود :شايد پيامد تصميماتي كه بر اثر جو رواني گرفته ميشود ،خودش
را اكنون نشان ندهد و در چهار ســال ديگر شاهد نتايج آن باشيم .برخي
ش بايد حضوري باشد ،اما زماني كه
شايد اين نظر را داشته باشند كه آموز 
ي بهوجود
ميخواستيم آموزش حضوري داشته باشيم ،همين جوهاي روان 
آمد و بعد از آن ،هرچه ستاد ملي مقابله به كرونا گفت ،ما تبعيت كرديم.
مديركل دفتر دوره اول متوسطه با بيان اينكه دانشآموزان بايد آموزش
مجازي را جدي ميگرفتند ،گفت :اگر دانشآموزان از ابتداي سال ،مطالبي
كه در فضاي مجازي از طرف معلم ارائه شده بود را با دقت دنبال ميكردند
و به روز جلو ميآمدند ،امروز ديگر بابت امتحانات حضوري احساس نگراني
نميكردند .مسگرزاده افزود :شرايط برخي از دانشآموزان بهگونهاي بوده
كه در فرايند سال تحصيلي دروس خود را دنبال نكردهاند .يا اگر معلم به
خوبي درس نداده به اين موضوع اعتراض نكردند و حتي خانوادههاي آنها
موضوع را جدي نگرفتند .برخي آموزش مجازي را رها كردند و اكنون نگران
ارزشيابي حضوري هستند .او در واكنش به اين گفته دانشآموزان مبني
بر اينكه «وقتي آموزشها مجازي بوده ،بنابراين امتحانات هم بايد مجازي
گرفته شود» ،گفت :بر چه اساسي اين نتيجهگيري از سوي دانشآموزان
و خانوادهها مطرح ميشود؟! تجربه ســال گذشته به ما نشان داد كه اگر
آموزش غيرحضوري داشته باشيم ،چارهاي جز برگزاري حضوري امتحانات
نهايي نداريم .مديركل دفتر دوره اول متوسطه ادامه داد :امتحانات نهايي،
دانشآموزان را فيلتر ميكند ،زيرا قرار اســت براي آموزش عالي و ادامه
تحصيل در خارج از آموزش و پرورش تعيينكننده باشند.
مسگرزاده به موضوع احتمال خوداظهاري دانشآموزان در امتحانات
نهايــي مانند كنكور هم اشــاره كرد :قاعــده ما بر اين اســت كه اگر
دانشآموزي مشكوك به كرونا باشد ،آن هم براساس تستي كه انجام داده
يا اطالعاتي كه خانوادهها دادهاند ،با تشخيص مدرسه ،اين دانشآموز از
شرايط خاصي برخوردار ميشود ،يعني در موقعيتي كه در كنار ساير
دانشآموزان نباشد ،از او امتحان گرفته خواهد شد .او تأكيد كرد :مدرسه
و آموزش و پرورش در مقابل اين اظهارات بيتفاوت عمل نميكنند .ما
بايد اين اطمينان خاطر را به اولياي دانشآموزان بدهيم كه مسئوالن
مدرسه بيشــتر از خانوادهها در امر برگزاري امتحانات و حفظ سالمت
دانشآموزان نگراني دارند.
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روز گذشته هرچه در بازار سياه هم گشته انسولين قابل
اعتمادي پيدا نكرده است.
داروخانه پر و خالي ميشود؛ زن ديگري گردن ميكشد
و حواسش به مردي است كه چند دقيقه پيش ،نسخه
به دســت ،داخل رفت .ماهرخ ،زن جوان افغانستاني
همراه شــوهرش براي تهيه داروهاي پسر 6سالهشان
چند ساعتي است كه معطل ماندهاند« :پسرم بيماري
ژنتيك دارد ،اگر دارو مصرف نكند ،تشنج ميكند .بايد
مرتب داروهايش را بخورد و ســرحال بيايد ».ماهرخ و
شوهرش ازدواج فاميلي كردهاند و بيماري پسرشان هم
حاصل همين ازدواج است؛ «ما چون افغانستاني هستيم
مشــكالتمان براي تهيه دارو زياد است .كارت اقامت
درستي نداريم و تنها يك برگه تردد يكساله داشتيم ،با
همان برگه بيمه سالمت گرفتيم ،اما چند ماهي است
كه اعتبارش تمامشــده و چــون كارت اقامت نداريم،
ديگر بيمه به ما تعلق نميگيرد و هزينههاي خريد دارو
برايمان چند برابر شده است».

از اين است كه بهسادگي بگوييم چون بعضياز داروها
بهصرفه نيستند ،توليد نميشوند!»
او بهعنوان يك فعال اقتصــادي ادامه ميدهد« :براي
توليــد دارو در داخل ،بايد جور ديگــري يارانه درنظر
گرفت .موقعيت ارز 4200توماني موقعيت خوبي بود.
ما هم بارها گفتهايم كه براي مواداولي ه يا همچنين مواد
واسطي كه در توليد داخل از آنها استفاده ميشود ،بايد
ارز دولتي درنظر گرفته شود».
شش؛ كمبود دارو گاهي كاذب است

گرچه اغلب متخصصان و فعاالن حــوزه دارو هر يك
بهنحوي سود پايين دارو را يكي از مهمترين داليل كمبود
دارو در بازار ميدانند ،با اين حال ســيدحميد خوئي،
رئيس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با همشهري
به هيچوجه اين گزاره را تأييد نميكند؛ «من نميپذيرم
توليدكننده بهدليل مقرون بهصرفه نبــودن ،داروي
خاصي را توليد نميكند .حداقل در شرايط كنوني من
هيچ دادهاي كه بتواند چنين ادعايي را ثابت كند ،ندارم.
شايد كساني كه اين گزاره را مطرح كردهاند ،قصد خير
پنج؛ دارو نيست ،چون ارز نداشتيم
مردم عادي سرگردان داروخانهها ،از اما و اگرهاي پشت دارند تا از اين طريق به تصميمگيران در رابطه با عواقب
پرده مسئوالن و سياستمداران بيخبرند و تمام فكر و پايين بودن قيمت و مارژين دارو در كشور هشدار دهند؛
ذكرشان ،حل نسخههاي توي مشتشان است؛ حاال چه چراكه مشكل پايين بودن قيمت و سود دارو در ايران،
مشكلي بسيار بسيار جدي است ،اما واقعيت اين است
كرونا باشد و چه نباشد.
برخالف برخي از پزشــكان متخصــص ،ناصر رياحي ،كه توليدكنندگان دارو در شرايط سخت هم هر كاري
رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو ،كمبود ارز و ويروس كه از دستشــان برآمده ،براي تامين نيازهاي دارويي
كرونا را عامــل مهمي بر روند تهيــه واردات دارو طي كشور انجام دادهاند و چندان از منظر ميزان سودآوري
يكسال گذشــته ميداند و به همشــهري ميگويد :به دارو نگاه نكردهاند ».او مهمترين دليل كمبودهاي
«ويروس كرونا بيش از يكميليــارد دالر براي وزارت دارويي در ماههاي گذشته را ناشي از تامين ارزبموقع
بهداشت ارزبَري داشته و طبيعي است كه اكنون وزارت براي خريد مواداوليه ميداند؛ «مواداوليه بســياري از
بهداشت براســاس اولويت كرونا اقدام ميكند؛ ضمن داروها وارداتي است و حتي داروهايي كه مواداوليهشان
اينكه در سالهاي اخير بهدليل تحريمها ،ما هميشه با در داخل توليد ميشــود هم چه بسا منابع ساختشان
وارداتي باشد؛ بنابراين وقتي ارز بهموقع تامين نميشود،
ميزاني از كمبودهاي ارزي مواجه بودهايم».
خودبهخود انبارها خالي شده
او به موضوع ديگري هم اشاره
و خط توليد آسيب ميبيند».
ميكند« :اغلب داروها ساخت
خوئي به موضوع كمبود واقعي
داخل اســت و ممكن است
دارو و كمبود كاذب هم اشاره
بــراي برخــي از متخصصان
مطلوب نباشــد؛ آنهــا برند ويــروس كرونــا بيــش از ميكند؛ «ممكن اســت يك
خارجــي براي بيمارانشــان يكميليارد دالر براي وزارت ماده دارويي در بازار نباشــد،
مثال ميگويند اوكسازپام كال
تجويز ميكنند و برخي از
اين بهداشــت ارز بَري داشــته
در بازار نيست ،گاهي هم اعالم
داروها نيز بهدليل موضوعي
كــه گفتــم در بــازار پيدا و طبيعي اســت كه اكنون ميشود كه فالن دارو ساخت
نميشود؛ ضمن اينكه بهدليل وزارت بهداشــت براساس فالن كارخان ه اســت و ساخت
كارخان ه ديگر نيست .بيمار هم
تحريمها برخي از شركتهاي
توليدكننــده ،نميتواننــد اولويت كرونا اقدام ميكند؛ اصرار دارد كه داروي كارخانه
مواداوليه موردنيازشــان را ضمن اينكه در ســا لهاي مشخصي را بگيرد .اين شايد
شــكل غيرواقعــي از كمبود
تامين كننــد و درنتيجه اين
بازار اخيــر بهدليــل تحريمها،
دارويي اســت؛ ضمــن اينكه
مسئله به كمبود دارو در
مــا هميشــه بــا ميزاني از بخش عمدهاي از كمبود دارو،
دامنميزند».
مربوط به داروهــاي خارجي
او هم تأييد ميكند كه ممكن
اســت در برخــي مواقع در كمبودهــاي ارزي مواجــه
اســت و چون ايــن داروها در
تامين داروهاي سادهاي مانند بودهايم
داخل توليد ميشوند ،وزارت
بهداشت واردات آنها را ممنوع
بيزاكوديل با مشكالتي مواجه
باشيم؛ «علتش نامناســب بودن قيمت اين داروست .كرده است .همچنين درنظر داشته باشيد كه در 3سال
سيســتم قيمتگذاري دارو در ايران كاســتپالس گذشته ،ايران سختترين شرايط تحريم در طول تاريخ
است؛ يعني محاسبه ميشود كه توليد دارو چقدر براي را پشت سر گذاشته اســت؛ هم تحريم در خريد دارو و
توليدكننده تمامشده و بعد مثال 25درصد به او مارجين
هم تحريم در انتقال ارز .واقعيت اين است كه در سال
يا حاشيه ســود پرداخت ميشــود .در مورد داروهاي گذشته ،ما با محدوديت شــديد ارزي مواجه بوديم و
بيماريهاي خاص ،ممكن است منبع مواداوليه تغيير ارزي كه بانك مركزي براي دارو اختصاص داد ،بهمراتب
كند ،گران شــود و به همين دليل ساخت آن ديگر به كمتر از ارز تعيين شده براي دارو بود ».رئيس انجمن
داروسازان تهران از نام بردن داروهايي كه اين روزها در
لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد».
با اينحال ،او تأكيد ميكند كه كمبود داروهاي داخلي ،بازار كم شده خودداري ميكند و معتقد است همين
صرفا بهدليل ســود پايين آنها نيست؛ «گاهي بهدليل موضوع ميتواند در بازار دارو التهاب ايجاد كند و با بههم
اختالف قيمتهــا ،اين روند غيراقتصادي ميشــود؛ ريختن توازن عرضه و تقاضا ،براي برخي از گروههاي
مانند همان داروي ســاده بيزاكوديل؛ بهقدري قيمت دارويي تقاضاي كاذب به وجود بياورد .با تمام اين اوصاف،
كمي براي آن درنظر گرفته بودند كه توليدش بهصرفه اين روزها ،مشكل كمبود برخي از داروها در بازار ،يكي
نبود .طبيعي اســت ماشــيني كه درگير ساخت يك از مشكالت جدي حوزه سالمت است و بايد ديد كه در
داروي ارزانقيمت است را ميتوان درگير توليد داروي ماههاي آينده ،راهحل وزارت بهداشت و سازمان غذا و
گرانتري كرد ،اما همچنان معتقدم اين روند پيچيدهتر دارو براي رفع و رجوع آن چه خواهد بود.
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دريچه
   هابرماس جايزه كتاب «الشيخ زايد»
را به امارات پس داد

   نظري ه جديد درباره رمان 1984

جــورج اورول ،رمــان مشــهورش را در ســال
1948نوشته (منتشر شده در )1949و مورخان
ميگوينــد بهاحتمال زيــاد عنوان ايــن رمان
از شعر همسرش گرفته شده اســت .به گزارش
شــلدزگزت ،اريك آرتور بلر با نام مستعار جورج
اورول داســتاننويس ،روزنامهنگار ،منتقد ادبي
و شاعر انگليسي بيشــتر بهخاطر  2رمان مزرعه
حيوانات و 1984در سراســر جهان مشهور شده
است .جورج اورول سال 1936با آيلين اوشاگوني،
شاعر و نويسنده انگليسي ازدواج كرد كه هر دوي
آنها در روستاي محل زندگي خود شعر ميگفتند.
آيلين شاعر بود و بعد از ازدواج با اورول به مدرسه
عالي كليساي ساوترلند ملحق شد .درباره زندگي
مشــترك اين زوج نويســنده كمتر نوشته شده
اســت؛ ولي يك بيوگرافي منتشرشــده در سال
2020ادعا كرده است كه اورول عنوان رمان دوم
خود را از يك شعر همسرش الهام گرفته است.

تازههاي نشر

گراني كاغذ ،ناشران كهنهكار را هم برای چاپ کتاب دست به عصا كرده است

سونامي قیمت كاغذ در1400

  ليبراليسم محافظهكار

از بهمنماه ســال  98تا اين روزها كه بهار  1400است ،يكي از حرفههايي
سعيده مرادي
خبرنگار
كه بهشدت از نوســانهاي اقتصادي و همچنين شــيوع ويروس كرونا
آسيبديده حوزه چاپ و نشر است .هرچند در كشور ما هيچ وقت حال كتاب خوب نبوده ،اما تا
به حال اينقدر هم در تنگنا قرار نداشته است .مهمترين مشكل و دغدغه اصلي ناشران در سال
 1400گراني افسارگسيخته كاغذ است .به شكلي كه تقريبا اين صنعت را از تكاپو و توليد انداخته
است .بسياري از ناشران ،به سبب گراني و نوسان قيمت كاغذ براي چاپ كتابهاي جديد و حتي
تجديد چاپ دست نگه داشتهاند ،چرا كه چشماندازي روشن و شفاف براي فروش كتابهايي كه
منتشر ميكنند ندارند .در گفتوگو با تعدادي از ناشران شناختهشده و فعال ،بحران كاغذ را در
سال  1400بررسي كردهايم.
انفجار قيمت ،نه گراني!

نرخ كاغذ در سال جديد افزايش قيمت نداشت ،بلكه شاهد انفجار قيمت
بوديم و اين اتفاق تمام ناشران را شوكه كرده است .هومان حسنپور ،رئيس
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در اين خصوص به همشهري ميگويد:
«دليل افزايش قيمتها در حوزه نشر و كتاب
يك مقدار پيچيده است .سال  99اتخاذ تدابير
درست و اختصاص سهميه كاغذ توسط دولت
باعث شد قيمت كاغذ تغيير چنداني نكند و
آنچنان گران نشــود و به مقدار الزم هم در
دسترس باشد ،طوري كه ناشران بسيار كم
و بهندرت به بازار آزاد مراجعه ميكردند .به نوعي كاغذ دولتي پاسخگوي
90تا 100درصد نياز ناشران بود .آن زمان قيمت كاغذ حتي در بازار آزاد
هم پايين بود ،اما با شروع ســال جديد شاهد افزايش بسيار شديد قيمت
كاغذ بودهايم ،گفته میشود يكي از تاجران واردكننده كاغذ با استفاده از ارز
دولتي كاغذ را خريداري و وارد كشور كرده است ،اما تحويل سيستم توزيع
نميدهد .در واقع مشخص نيست تكليف اين كاغذها چه ميشود و دليل
اين را كه چرا با چنين افرادي برخورد نميشود نميدانم؟ همه ما ناشران از
مسئوالن ذيربط خواهشمنديم كه در اين حوزه ورود و اين ماجرا را دنبال
كنند تا متوجه شويم ماجراي اين كاغذها كه 18ماه طول كشيده است،
به كجا خواهد كشيد .اگر اين كاغذها تحويل داده شود ،حدودا تا 3يا 4ماه
ديگر كاغذ خواهيم داشت و دولت تا آن موقع ارز مورد نظر را تهيه و اقدام
به واردات كاغذ ميكند و تا حدودي شاهد كاهش قيمتها خواهيم بود».
چاپ كتاب مقرون بهصرفه نيست

برخي ناشران معتقدند قيمت كاغذ بهعنوان يك كاالي استراتژيك از يك
سو و ركود اقتصادي ناشي از كرونا در جامعه از سوي ديگر سببشده تا در
ماههاي اخير كتاب چنداني منتشر نشود و بسياري از كتابها فعال در نوبت
چاپ باقي بمانند .در واقع مشكالت عمدهاي پيشروي حوزه نشر و توليد
كتاب وجود دارد .ناشران با ضرر و زيانهاي فراواني روبهرو شدهاند و سرمايه

آنها هنوز برنگشته تا بتوانند براي انتشار كتابهاي جديد سرمايهگذاري
كنند .بهعبارت ديگر چرخه توليد و نشر در اوضاع بدي قرار دارد .عليرضا
رئيس دانا ،مدير انتشارات نگاه در اينباره به همشهري ميگويد« :در اين
اوضاع ،كاغذ دولتي وجود ندارد و در بــازار آزاد هم قيمت هر بند كاغذ تا
700هزار تومان رسيده اســت .قيمتي كه
بسيار باالســت و چاپ كتاب با آن اصال به
صرفه نيست و ناشران با مشكالت جدي در
اين حوزه روبهرو هستند» .گراني كاغذ فقط
محدود به ايران نيست و بايد گفت كه قيمت
جهاني آن افزايش يافته اســت و اگر دولت
حمايت نكند ،ناشران بايد كسبوكارشان را تعطيل كنند .مدير انتشارات
نگاه با بيان اين جمله ادامه ميدهد« :در ايران سرانه مطالعه پايين است
و با اين گراني كاغذ كه بعد از تعطيالت نوروز امســال شاهد آن هستيم،
چاپ كتاب مقرون به صرفه نيست .در اين وضعيت نهتنها ناشران متضرر
ميشوند ،بلكه تمامي مشاغل مرتبط با حوزه انتشارات مانند صحافيها،
چاپخانهها ،مولفان و غيره هم تحتتأثير شرايط ضرر خواهند كرد .بنابراين
نياز اســت تا دولت به فعاالن اين حوزه كمك كند .البته باتوجه به اينكه
دولت فعلي در انتهــاي كار خود قراردارد ،بعيد ميدانم گرهگشــاي اين
مشكل شود .دولت جديد هم مشخص نيســت كه چه رويكردي داشته
باشــد ،اما اميدوارم مانند دولتهاي پيشين نگاهي مثبت به حوزه نشر و
كتاب داشته باشد».

با شروع سال جديد شــاهد افزايش بسيار شديد قيمت
كاغذ بودهايم ،گفته میشود يكي از تاجران واردكننده
كاغذ با اســتفاده از ارز دولتي كاغذ را خريداري و وارد
كشور كرده اســت ،اما تحويل سيستم توزيع نميدهد.
در واقع مشخص نيست تكليف اين كاغذها چه ميشود

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

در تصميمي قابل توجه ،فيلســوف آلماني از
پذيرش جايزه كتاب الشــيخ زايد كه توســط
امارات ارائه ميشود ،منصرف شد .اين بازنگري
بعد از آن صورت گرفت كه مجله اشپيگل آلمان
از اقدام اين فيلسوف مشــهور در پذيرش اين
جايزه انتقاد كرد .به گزارش ايســنا به نقل از
القــدس العربي ،يورگن هابرماس ،فيلســوف
آلماني با بيان اينكه پذيــرش اين جايزه يك
تصميم اشــتباه بود ،اعالم كرد كه اين جايزه
مالي را از دولت ابوظبي كه به ارزش ۲۲۵هزار
يورو است ،قبول نميكند .وي تأكيد كرد كه به
محتواي سياســي خاص در تصميم خود براي
اين جايزه به خوبي توجه نكرده بود .اين جايزه
يكي از باالترين جايزهها بــه مولفان در جهان
است كه نظارت بر آن را محمد بن زايد ،وليعهد
ابوظبي برعهده دارد.
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آينده كتاب به كجا خواهد رسيد؟

ت كاغذ و نگرانيهاي ناشــي از اين گرانيها ،ناشــران
با اوجگرفتن قيم 
منتظر فروكش كردن اين بحران هستند تا در شرايطي بهتر و با ثباتتري،
فعاليتهاي خود را ازسر بگيرند.
بهرنگ كيائيان ،مدير نشر چشمه با بيان اين
مطلب به همشهري ميگويد« :با وجود حجم
باالي مشكالت پيش روي ناشران ،جز عشق
و دلدادگي به حوزه نشر و كتاب نبايد دليل
ديگري را براي ادامه فعاليــت در اين حوزه
جستوجو كرد .چون در سال جديد نهتنها
قيمت كاغذ به شكل چشمگيري افزايش داشته است ،بلكه تمام ملزومات
و مواداوليه مانند زينك ،مقوا و غيره هم جهش قيمت داشتهاند .از سوي
ديگر حقوقها هم افزايش پيدا كرده است و ناشراني كه كارمندان زيادي
دارند بايد عالوه بر ساير خرج و مخارجي كه دارند ،در اين بخش نيز بيشتر
هزينه كنند.جز قيمت كاغذ ،ساير اقالم ديگر نيز در قيمت پشت جلد كتاب
تأثيرگذار هستند و باعث گراني قابل توجه اين كاالي فرهنگي ميشوند .با
اين اوضاع ،اين را كه آينده كتاب به كجا خواهد رسيد هيچكس نميداند!».
كيائيان ميگويد وضعيت بهگونهاي است كه انگار دولت حوزه فرهنگ را
فراموش كرده است .در ميان همه اين چالشها و دغدغههايي كه اهالي
فرهنگ با آن روبهرو هستند ،يكي ديگر از شواهد امر ،دغدغه تامين كاغذ
ي كاغذ در هفتههاي اخير بخش عمده كار نشر
دولتي است؛ «بهدنبال گران 
تعطيل شده است و با نبود كاغذ با ارز دولتي و خالي شدن انبارها از كاغذ،
شاهد قيمتهاي سر به فلك كشيده كاغذ هستيم .اينطور كه پيش ميرود
ديگر كتابي چاپ نميشود كه كتابفروشيها آن را بفروشند».
بهگفته كيائيــان در اين زمينه بايد تصميم عاجلي گرفته شــود تا هرچه
سريعتر اين مشكل حل شود؛ «واردكنندگان هم مقداري كاغذ وارد كردهاند
كه متأسفانه بهدليل مشكالتي كه برايشان ايجاد شده ،به تعاوني تحويل
ندادهاند .از سوي ديگر ارز ســال  ۹۹هنوز تخصيص داده نشده است و اگر
همين روند پيش برود شاهد ركود عظيمي در صنعت نشر خواهيم بود».

«ليبراليســم محافظهكار» با ترجمه و
تدوين مرتضي مرديها را انتشارات علمي
و فرهنگي منتشر كرده است.
اين كتاب را كه گزيده نوشتههاي مهم از
نويسندگان آنگلوساكسون است ،ميتوان
نوعــي كا ِر كارگاهي روانشــناختي هم
تلقي كرد .اينكه جمعــي از زبدهترين و
نــام آورترين متفكــران و عالمان امروز
جهان (اغلب از معتبرترين دانشــگاهها) با چه
ابزار و چه روش و چه شــيوهاي به تقويت مدعا و تأييد فرضيههاي
خود ميپردازند ،از خالل متن نوشتههاي آنان قابل يادگيري است.
از آنجا كه اكثر متفكران و محققاني كــه ترجمه آثاري از آنها در اين
كتاب آمده شهروند اياالت متحده هستند ،دور از ذهن نيست كه از
اين رهگذر نوعي آشنايي با وضعيت فكري و سياسي اين كشور نصيب
شود .بايد اشاره كرد مطالعه اين كتاب ،هم به شــناخت ما از فكر و
فرهنگ دنياي صنعتي معاصر و هم تا حدودي به شناخت خودمان،
هم اينك يا در چشماندازي در امتداد آينده كمك خواهد كرد.
انتشارات علمي و فرهنگي ليبراليسم محافظهكار را در 969صفحه
با شمارگان هزار نسخه به بهاي 110هزار تومان منتشر كرده است.

  به خونسردي

رمان «به خونسردي» روايتي حقيقي از
ترومن كاپوتي ،نويسنده آمريكايي است
كه در سال 1966منتشر شد.
بيترديــد آنچــه از ايــن رمــان اثري
استادانه ميسازد ،ســاختار آن است؛
تركيبي جذاب و غريب از رماننويســي
و روزنامهنــگاري ،تجربــه گزارش يك
قاتل و جنايت واقعــي به ميانجي فنون
و شــگردهاي داستاننويسي كه حاصل
آن يكي از درخشــانترين رمانهاي همه اعصــار تاريخ و ادبيات
آمريكاست.
خواننده پس از خواندن «به خونســردي» به سرعت در مييابد كه
كاپوتي از قتل عام يك خانواده بيگناه ،نمايش ســوزناكي در ابعاد
جهاني ساخته است .اين اثر به راستي شرح مبارزه بدي با نيكي است؛
نوعي جدال خير و شر.
ترومن كاپوتي در به خونسردي نميخواهد از داستان خود فرصتي
براي اندرزهاي اخالقي فراهم آورد .برعكس ،همهچيز با خونسردي و
بيطرفي ،با دقتي فراوان ،با ذكر تمام جزئيات و حتي بياهميتترين
آنها و انبوهي از اسناد كه ماجرا را روشن ميسازد ،توصيف شده است.
انتشارات علمي و فرهنگي چاپ ســوم اين كتاب را با ترجمه باهره
راسخ ،در354صفحه با شمارگان هزار نسخه به بهاي 47هزار تومان
منتشر كرده است.
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دریچه
بحران آب و مالچ نفتي
آيلين جوادي
امروزه ،طوفانهــای گردوغبار به
پژوهشگر محيطزيست
عنوان یک معضل جهانی شناخته
میشوند .از اینرو ،شبه جزیره عربستان ،ســوریه ،عراق و ایران
به عنوان مهمترین منابع اصلی گردوغبــار مورد توجه روزافزون
کشورها ،به خصوص منطقه غرب آسیا قرار دارند تا بتوان از طریق
همکاریهای بینالمللی به مقابله با این بحران جهانی پرداخت.
به دلیل تغییر در کاربری اراضی ،سدســازیهای بیرویه ،چرای
بیرویه دام ،خشــک کردن تاالبها و همچنین تغییرات اقلیمی
بر وسعت تخریب پوشش گیاهی این کشورها افزوده شده و روند
فرسایش خاک با سرعت بیشتر در حال وقوع است .یکی از اثرات
جانبی چنین فعالیتهایی ،افزایش تعداد و شــدت طوفانهای
گردوغبار به خصوص طی دورههای خشکسالی است.
همچنين به دلیل خصوصیات اقلیمی ،اکوسیستمهای ایران عمدتا
از نوع خشک و نیمه خشک هستند .طبق برآوردهای رسمی ،حدود
 80میلیون هکتار از ایران پوشیده از بیابان و تپههای ماسهای است
که حدود  34.6میلیون هکتار از آن ،شــامل بخــش ایرانی تاالب
هورالعظیم در استان خوزســتان ،حوضه سیستان ،قسمت شمال
شرقی استان سیســتان و بلوچســتان ،تهران و اصفهان به ترتیب
از عمدهترین منابع اصلی طوفان های شــن و گردوغبار شناخته
شدهاند .عالوه بر ویژگیهای اقلیمی ،ضعف در شناخت پیچیدگی
مسائل محیطزيستی و مدیریت آن ،سبب شده است طی نیم قرن
گذشته ،ایران همواره با پدیده خشکسالی و بیابانزایی دست و پنجه
نرم کند .امسال هم در پی کاهش نزوالت آسمانی ،پیشبینی شده
است که کشور با خشکسالی بیسابق ه روبهرو باشد که گذر از اوج آن
در تابستان نیازمند عزم ملی است .موضوعی که فراتر از کمبود آب و
تاثیر آن بر بخش زراعت ،از هماکنون زنگ خطر را در رابطه با وقوع
طوفانهای گردوغبار به صدا درآورده است .اما چه باید کرد؟ برای
مناطق مستعد فرسایش بادی ،مالچپاشی به عنوان راه حل سریع اما
کوتاه مدت همواره مورد توجه دولتمردان بوده است.
بســته به بافت خاک از انواع مالچهای معدنی تا بیولوژیکی و نفتی
برای تثبیت خاک میتوان بهره برد .اگر چه تاریخچه اســتفاده از
ترکیب مالچپاشی وکاشت گیاهان شورپسند برای تثبیت خاک ،به
بیش ازصدسال میرسد ،اما در کنار خشکسالی ،بحران آب و پدیده
گردوغبار ،مالچپاشی نفتی به دلیل گزارشهای متعدد از تخریب
گسترده محیطزیست و تاثیر منفی آن بر سالمت گونههای جانوری،
گیاهی و انسان ،به خصوص در مناطق جنوب غربی ایران ،یک نگرانی
عمده است .هرچند ســهولت تولید در صنایع پتروشیمی کشور و
ارزان بودن مالچ نفتی آن را به گزینهای جذاب برای مسئوالن تبدیل
کرده ،اما شاید وقت آن رسیده است که سازگاری جغرافیایی مناطق
حساس به فرسایش بادی به انواع مالچ ،مورد بازنگری قرار بگیرد تا
راهحلهای ارزان ولی کوتاهمدت ،هزینههای زیستمحیطی سنگین
در بلندمدت برای زیستبوم ایران به دنبال نداشته باشد.

زيستبوم

 چهارشنبه  15ارديبهشت  1400شماره 8212

9

جدال تازه صنعت با محيطزيست

وزارت صمت قوانين محيطزيستي و قانون هواي پاك را مانع بهرهبرداري از معادن
در مناطق چهارگانه و راهاندازي صنايع آالينده دانسته و خواستار كنار گذاشتن آنهاست
مسئوالن محيطزيست :وزارت صمت می خواهد تا به بهانه توليد،قوانين
محيطزيست و منابع طبيعي را حذف كند
زهرا رفيعي

خبرنگار

كمتر از يكماه پيــش وزارت صمت به
محيط

فعــاالن بخــش توليــد و تجــارت،
زيست
صاحبنظــران و تشــكلهاي بخش
خصوصي فراخوان داد تا نظرات خود را در مورد موانع
توليد اعالم كنند.
فعاالن بخــش خصوصي و تشــكلها نيز فهرســت
بلندبااليــي از موانــع توليد به وزارت صمت ارســال
كردند كه شــامل 19بند بود .بخشــي از اين بندها به
شرح وظايف قانوني سازمان حفاظت محيطزيست و
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري مربوط ميشد.
وزارت صمت نيز براســاس اين ديدگاههــا نامهاي به
رئيسجمهوري ارسال و برخي قوانين مرتبط با حفظ
محيطزيست و منابع طبيعي را مانع توليد و كسبوكار
اعالم و درخواســت مقرراتزدايي در اين بخشها را
مطرح كرد.
بهانهجويي وزارت صمت

فهرست عناوين ارسال شــده به هيأت مقرراتزدايي
شــامل ۹مورد در بخش صنعت۵ ،موضوع در بخش
معدن و ۵مورد در بخش صنوف است .حميد جاللوند،
مديركل ارزيابيهاي زيستمحيطي سازمان حفاظت

محيطزيست اما در گفتوگو با همشهري اعالم كرد:
از فهرست اعالم شــده 5مورد به ســازمان حفاظت
محيطزيســت مربوط ميشــود كه در آن بر زمانبر
بودن استعالمات نيز تأكيد شده است .براساس قانون،
استعالمها بايد طي يكماه پاسخ داده شود ،اما سازمان
حفاظت محيطزيست براي تسريع كار در شهركهاي
صنعتي ،زير 7روز اســتعالمها را پاســخ داده است؛
بنابراين فرايند استعالم از محيطزيست زمانبر نيست
و وزارت صمت با طــرح اين ادعا در تالش اســت تا
به اين بهانه ،موضوع اســتعالم از ســازمان حفاظت
محيطزيســت را منتفي كند؛ درحاليكه ســازمان
حفاظت محيطزيســت براي ســرعت بخشيدن به
فرايندها ،كدهاي آيســيك ( )ISICوزارت صمت را
با ردههاي ســازمان حفاظت محيطزيســت متناظر
كرد تا فعاالن بخــش خصوصي در بخــش صنعت،
جانمايي و توســعه صنعت موردنظر خود را آسانتر و
آگاهانهتر انجام دهند؛ بهطور مثال اگر صنعتي آالينده
باشد با مراجعه به اين كدها ،از همان ابتدا صنعتگر و
سرمايهگذار متوجه ميشــود كه بايد صنعت خود را
در بيرون از شــهرها راهاندازي كند .طرح پايلوت اين
سامانه نيز در 8استان انجام شده و در حال گسترش به
همه كشور است .مجوزهاي زيستمحيطي نيز در قالب
همين سامانه به افراد واگذار ميشود تا اتالف زمان هم
از بينبرود .حتي ضوابط استقرار براي كمك به صنعت

خطر بهرهبرداري از معادن در مناطق چهارگانه نزديك است

رضا اقتدار ،مديركل دفتر زيستگاهها و امور مناطق محيطزيست نيز در مورد درخواست فعاالن صنعتي براي تخريب
مناطق حفاظتشده با هدف مانعزدايي از توليد ميگويد :ماده 24قانون بهرهبرداري از معادن به سازمان محيطزيست
براي صدور پروانه اكتشاف 2ماه فرصت داده است تا فاكتورهاي زيستمحيطي و اجتماعي را بررسي كند و مشخص شود
آيا صدور چنين مجوزي به باغها و منابع آبي زيستگاههاي انساني و حياتوحش آسيب وارد ميكند يا خير؟ اين اقدامات
البته زمانبر است كه اخيرا اين زمان به 10روز كاهش يافته است؛ درحاليكه اين تغيير رويه ،مشكالت جبرانناپذيری براي
مناطق ايجاد ميكند كه بهرغم مخالفت جدي سازمان حفاظت محيطزيست با اين موضوع ،هنوز راه به جايي نبردهايم.
درخواست احداث معدن در مناطق چهارگانه اساسا در بدو امر با مخالفت سازمان محيطزيست مواجه ميشود ،اما براساس
ماده 24مكرر قانون معادن ،اگر محيطزيست يا منابعطبيعي در پاسخ به اكتشاف معدن مخالفت كند ،استاندار ميتواند در
كارگروه استاني ،مجزا از سازمان حفاظت محيطزيست براي بهرهبرداري معدني مجوز صادر كند .رضا اقتدار ميگويد :با اين
كار ديگر فرقي بين مناطق حفاظتشده و آزاد وجود نخواهد داشت .در اين مصوبه ،عمال مناطق حفاظتشده روي كاغذ
هستند و درواقع انواع تخريبها در آن صورت ميگيرد؛ معادني مثل موته اصفهان ،پارك كالهقاضي ،عباسآباد نايين يزد
و ...ازجمله معادني است كه استانداران بدون درنظر گرفتن سازمان حفاظت محيطزيست ،مجوز بهرهبرداري از آنها را صادر
كردهاند .هماكنون نيز ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،استفاده از ظرفيت «ماده 24مكرر» را به همه استانها ابالغ كرده
است .با اين حساب در همه استانها معادن درون مناطق حفاظتشده به بهرهبرداري نزديك ميشوند.

و سرمايهگذاري نيز در ســال  97و  98بازبيني شده
اســت .بهگفته مديركل ارزيابيهاي زيستمحيطي
سازمان حفاظت محيطزيست ،اين سازمان تاكنون با
بيش از 95درصد درخواستهاي توسعه بخش صنعت
موافقت كرده و جواب منفي نيز تنها به متقاضياني داده
شده است كه درخواستشان مغاير با مصوبه دولت در
مورد شعاع استقرار از كالنشهرها و پايتخت بوده است
كه اين افراد حتي اگر 3ســال هم از درخواستشان
گذشته باشــد ،باز مجوز فعاليت نخواهند گرفت .او با
اشاره به پيشنهاد ســازمان حفاظت محيطزيست به
هيأت مقرراتزدايي در اسفندماه سال گذشته گفت:
شــهركهايي كه از محيطزيســت مجوز ميگيرند
ي درون شــهرك را جهت اســتقرار صنايع
و زونبند 
آالينده (كاني غيرفلزي ،شيميايي ،برق و الكترونيك
و )...رعايت ميكنند ،ديگر نياز به دريافت مجوز موردي
و مجزا از محيطزيســت براي واحــد صنعتي ندارند؛
بنابراين شركت شــهركها ميتواند از محيطزيست
استعالم نكند .بدينترتيب دومين ادعا در نامه 19بندي
وزارت صمت نيز برطرف شــده اســت؛ ضمن اينكه
شركت شهركهاي صنعتي نيز مخالف عدمدريافت
مجوز از محيطزيست است .آنها معتقدند اگر شهركي
مغاير با ضوابط زيستمحيطي به بهرهبرداري برسد،
مشكالتش مثل آلودگي آبهاي زيرزميني ،آلودگي
خاك ،نزديكي به شــهرها و ...در آينده خود را نشان
خواهد داد .آنها نســبت به عدمصدور مجوز از طرف
محيطزيست نگرانند و ميگويند اين كار مشكالت را
پيچيدهتر ميكند.

پاك كردن صورت مسئله

طبق قانون ماده 11قانون هواي پاك ،هرگونه احداث
صنايع جديد ،توســعه ،افزايش ظرفيت و تغيير خط
توليد ،منوط به اخذ نظر محيطزيســت اســت .حال
صاحبان صنايــع از وزارت صمت خواســتهاند قانون
هواي پاك را نيز مانع توليد تلقي كند و به حذف قانون
اقدام شود.
حميد جاللوند ،مديركل ارزيابيهاي زيستمحيطي
اما ميگويد :اين بند قانوني ناشي از درايت قانونگذار
است .تصور كنيد يك كارخانه توليد دوغ بخواهد جاي
خود را به كارخانه توليد سيمان يا مواد شيميايي بدهد؛
مقررات استقرار اين صنايع از اساس با يكديگر متفاوت
اســت و ميتواند محيط انساني و سالمت اكوسيستم
را هم از بين ببرد .بهنظر ميرســد سال جهش توليد
يا مانعزدايــي براي برخي توليدكننــدگان بهمعناي
پاككردن صورت مســئله در حفظ محيطزيست و
منابع طبيعي است.
در اين نامه 19بندي آمده است كه سازمان حفاظت
محيطزيست بهدليل واقع شدن پهنههاي معدني در
مناطق چهارگانه با هرگونــه انجام فعاليت معدني در
اين مناطق مخالفت ميكند .بهگفته مديركل ارزيابي
زيستمحيطي ســازمان حفاظت محيطزيست ،اين
ادعا در حالي مطرح شده است كه مناطق حفاظتشده
براساس مصوبه شــورايعالي محيطزيست ،متشكل
از رئيسجمهوري ،وزراي صمت ،جهادكشــاورزي،
نفت ،نيــرو و ...تعيين و نهايي ميشــود .وقتي از اين
نهادها مجوز تبديل يــك منطقه به مناطق چهارگانه

گرفته ميشــود به اين معناســت كه در اين مناطق
محدوديت فعاليت وجود دارد؛ چون بايد براي آيندگان
باقي بماند .بهگفته جاللوند ،پيشنهاددهنده استقرار
معادن در مناطــق چهارگانه نيز بهدنبال آن اســت
كــه از متولي مناطق حفاظتشــده ،مجــوز نگيرد؛
درحاليكــه محدوديتهاي اعمال شــده در مناطق
حفاظتشده عقالني است .وزارت صمت همچنين در
موضوع بهرهبرداري از معادني كه پيش از افزوده شدن
يك منطقه به مناطق چهارگانه مجــوز بهرهبرداري
آن صادر شده ،اعالم كرده اســت پس از پايان مدت
مجوز بهرهبــرداري ،ديگر مجوز ايــن معادن تمديد
نشــود؛ درحاليكه چنين ايدههايي از دل تشكلهاي
صنفي و صنعتي درميآيد و كامال يكطرفه اســت تا
هر قانوني حتي قوانين مرتبط با حفظ محيطزيست
در فعاليتهــاي معدنــي حذف شــود .بدينترتيب
بهنظر ميرسد فعاليت دســتگاههاي متولي حفاظت
از منابع طبيعي و محيطزيست از نظر آنها مانع توليد
و كسبوكار است.
به اعتقاد اين متخصص ،شــكننده بــودن وضعيت
محيطزيســت بهدليــل پايين بودن شــاخصهاي
زيستمحيطي در ايران نسبت به ساير كشورها باالست.
او ميگويد :هدررفــت منابع ،آب و خاك در كشــور
بهدليل وجود نگاه بهرهبردارانه ،مالكانه و يكســويه
در مورد حفظ محيطزيست اســت؛ چون يك معدن
در كشور يافت نميشــود كه به اندازه يك سر سوزن
مالحظات زيســتمحيطي را بهدرستي رعايت كرده
باشد و همه آنها فجايع باقيمانده بر زمين هستند.
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گزارش اختصاصي همشهري از گفتوگوي صريح كارگران با رئيسجمهور در آخرين ديدار رمضاني

خبر

65درصد بازنشستگان تامين اجتماعي
حداقل حقوق را ميگيرند

شرايط دريافت وامهاي دانشجويي
اعالم شد

حداقل حقوق كارگران 38درصد با حداقل معيشت فاصله دارد
نيما شايان
خبرنگار

آخريــن ديــدار رمضانــي نمايندگان
گزارش تشكلهاي كارگري با حسن روحاني به
سبك و سياق سالهاي گذشته با گاليهها،
انتقادات و درخواستهاي صريح و شفاف اين نمايندگان از
رئيسجمهــوري همــراه بــود .ناكافي بــودن حقوق
مســتمريبگيران در مقابل تورم و هزينههاي زندگي،
درخواست صدور دستور براي مسكن كارگران ،تداوم دست
به گريبان بودن كارگران با قراردادهاي موقت و سفيد امضا،
درخواست در اولويت قراردادن واكسن كارگران ،پرداخت
هرچه سريعتر 89هزار ميليارد تومان اعتبارات مورد نياز
ي حقوق بازنشستگان از
اجراي مرحله دوم متناسبساز 
محورهاي سخنان اين نمايندگان بود كه خواستار حل آن
در مدت كوتاه پايان دولت دوازدهم شدند .از دولت ،محمد
شريعتمداري وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و علي ربيعي
سخنگوي دولت رئيسجمهور را در اين نشست همراهي
ميكردند.

عليرضامحجوب،دبيركلخانهكارگرنخستينسخنراناين
جلسه بود ،او درباره مطالبات دستمزدي كارگران خطاب
به رئيسجمهور گفت« :با وجود همه افزايشهايي كه در
دستمزد كارگران اعمال شده است ،هنوز38درصد با حداقل
معيشت فاصله داريم .دولت تدبير و اميد تمام تالش خود را
كرده است ولي دولتهاي بعدي بدانند كه بايد اين38درصد
را جبران كنند ».علي خدايي ،عضو كارگري شورايعالي
كار نيز در اينبــاره گفت« :ما از ميزان مزد تعيينشــده
راضي نيستيم ولي از روند طيشده براي تعيين دستمزد
اعالم رضايت داريم .مزد تعيينشده كارگران از اين جهت
راضيكننده نيست كه در سال گذشته در رديف خوراكيها
و آشــاميدنيها تورم 62درصدي و در رديف مسكن تورم
نزديك100درصدي داشتهايم .هرچند افزايش39درصدي
دستمزد را داريم اما رديفهاي ضروري خانوار اين تورمها
را تجربه كردند ،بنابراين در معيشت و سفره كارگران يك
خأل احساس ميشــود .امروز روي كاغذ مبلغ 2ميليون و
640هزار تومان براي خانوار 3.3نفري كشور كسري بودجه
داريم و رديفهايــي مانند آموزش و تفريح و ســرگرمي
از ســبد معيشــت خانوار كارگران در حال حذف شدن

371هزار نفر بيمه بيكاري دريافت ميكنند

محمد شريعتمداري ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در واكنش به انتقادهاي نمايندگان كارگري در جلسه گفت « :سطح
توجه به مقررات حاكم بر بازار كار در دولت تدبير و اميد در سطحي است كه بعد از40سال از تصويب ،آييننامه اجرايي تبصره
يك ماده 7قانون -كه حداكثر مدت موقت را براي كارهايي كه طبيعت آنها غيرمستمر است ،تعيين كرده است -نهايي شد
و به ايجاد امنيت شغلي در جامعه كارگري ايران كمك كرد .تبصره يك ماده 7به تصويب هيأت وزيران رسيده و ابالغ شده
است ».او درباره آمار بيكاري كارگران كشور در دوران كرونا هم اعالم كرد«:از آغاز دوران كرونا در كشور ،سامانه ثبتنام
الكترونيكي از بيكاراني كه بيمه هستند ،تشكيل شــد .در مدت كوتاهي 871هزار و481نفر در سال 98در اين سامانه
ثبتنام كردند البته بسياري از آنها بهكار برگشتند و هماكنون 371هزار و 84نفر دريافتكنندگان مقرري بيمه بيكاري
داريم .بنابراين بخش قابل توجهي از بيكاراني كه ثبتنام كرده بودند بهكار برگشتند .البته بيكاري در اثر كرونا در مشاغل
غيررسمي بهخصوص حوزه خدمات رو به رشد و فزاينده بوده و همچنان بايد مورد كنترل جدي قرار گيرد».وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي درباره اقدامات دولتهاي يازدهم و دوازدهم در حوزه دستمزد كارگران ،هم گفت« :در همه سالهاي
دولت تدبير و اميد تالش شد تا شكاف مزدي كه در طول تاريخ براي جامعه كارگري پيش آمده بود جبران شود؛ بهطوري
كه حداقل دريافتي بهصورت تجميعي 10.8درصد بيش از نرخ تورم طي اين سالها رشد پيدا كرده است ».او درباره آخرين
وضعيت افزايش حق مسكن كارگران در سال ،1400گفت«:حق مسكن در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شده و آماده
است به صحن دولت بيايد .كمك هزينه مســكن در دولت تدبير و اميد از 40هزار تومان به 300هزار تومان رسيده ،يعني
750درصد رشد كرده است .حال اگر كمك هزينه مسكن اين بار به 450هزار تومان برسد ،رشدي هزار درصدي را در طول
دولت تدبير و اميد تجربه خواهد كرد».

هستند كه اين ميتواند هشدار جدي براي آينده ما باشد».
شكاف درآمدي و مشكالت مالي

علياصغر بيات ،رئيس كانون عالي بازنشستگان تامين
اجتماعــي كه بيــش از 3.5ميليون بازنشســته تامين
اجتماعي را نمايندگي ميكند ،هم در اينباره گفت« :بيش
از65درصد بازنشستگان تامين اجتماعي كف حداقل يا زير
حداقل حقوق را ميگيرند .در سالهاي اخير تنگناهاي
معيشتي و فشار اقتصادي ناشي از تحريمها بيشترين فشار
و ســختي را متوجه كارگران بازنشسته و مستمريبگير
تامين اجتماعي كرده است ولي عزتمندانه و غيرتمندانه با
سيلي صورت خود را سرخ نگه داشتهاند .مهمترين چالش
و مسائل روز بازنشستگان شكاف درآمدي و مشكل مالي
آنهاست چراكه روزبهروز سفره آنها كوچكتر ميشود».
بيات با تقاضا از رئيسجمهور براي صدور دستور سريع
جهت حل مشــكالت معيشتي بازنشســتگان تامين
اجتماعي ،افزود« :اگرچه جبــران عقبماندگي حقوق
بازنشستگان تامين اجتماعي با اجراي مطالبات بر زمين
مانده متناسبســازي حقوق پس از 12ســال صورت
گرفت ،اما حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي پس از
متناسبسازي حقوقهاي ساير صندوقها ،باز هم از آنها
عقب ماند .اكنون كه مرحله دوم متناسبســازي شروع
شده و احكام آن در حال صدور است ،تالش ميشود حقوق
بازنشستگان تامين اجتماعي به حقوق بازنشستگان ساير
صندوقها نزديك شود اما كار ما به89هزار ميليارد توماني
كه در بند و تبصره 2قانون بودجه آمده است گره خورده و
از رئيسجمهوري ميخواهيم كه اين 89هزار ميليارد در
گيرودار اداري نباشد».
89هزار ميليارد تومان مرحله دوم متناسبسازي
پرداخت شود

اكبر شوكت ،عضو كارگري هيأت امناي سازمان تامين
اجتماعي و هيأت مديره كانون سراسري انجمن صنفي
كارگران ســاختماني يكي ديگر از سخنرانان اين جلسه
بود كه در اينباره گفت« :در فروردين و ارديبهشت1400
حتي يك ريال از اين 89هزار ميليارد تومان محقق نشده

و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در فكر اين است كه
بار مالي ماهانه 4تا 5هزار ميليارد توماني همسانسازي را
چطور فراهم كند .از رئيسجمهوري درخواســت داريم
كه درباره پرداخت سريعتر اين 89هزار ميليارد تومان به
سازمان تامين اجتماعي ،دستور داده شود».
كارگران در اولويت واكسيناسيون قرار گيرند

اوليا عليبيگي ،رئيس هيأت مديره كانون عالي شوراهاي
اسالمي كار كشــور بهعنوان نماينده بزرگترين تشكل
كارگري كشور و همچنين محمد عطارديان ،رئيس هيأت
مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران در
نشست رمضاني با حسن روحاني ،از او خواستند دستور
دهد كه جامعه كارگري و تالشگران عرصه توليد در اولويت
طرح واكسيناسيون قرار گيرند .اين درخواست بهطور مكرر
از سوي ديگر نمايندگان تشكلهاي كارگري استاني نيز
مطرح شد .عليبيگي در اينباره گفت« :كرونا بيشتر اقشار
آسيبپذير را دچار گرفتاري كرده است .جامعه كارگري
امكان دوركاري هم ندارد .توليد نبايد بخوابد و كارگران در
اين شرايط سخت هر روز در محيط كار حضور دارند و غالبا
در سالنهاي سرپوشيده مشغول بهكار هستند ،بنابراين
نياز دارند كه در اولويت واكسيناسيون كرونا قرار گيرند».
افزايش دوباره حق مسكن كارگران در 1400به
كجا رسيد؟

محور ديگري كه در اين جلســه مورد توجه نمايندگان
تشكلهاي كارگري قرار داشت ،موضوع مسكن كارگري
بود .عليبيگي ،درباره افزايش حق مســكن كارگران در
سال 1400گفت« :پيشنهاد حق مســكن كارگران در
شــورايعالي كار به تصويب رســيده و به هيأت وزيران
ارسال شده است .نمايندگان كارفرماها هم در شورايعالي
كار حضور داشــتند و پذيرفتند كــه پرداخت كنند».

او از رئيسجمهور درخواســت كرد كه دســتور دهد از
ارديبهشــتماه150 ،هزار تومان پيشنهاد شده به حق
مسكن كارگران اضافه و پرداخت شود.
نرخ سود تسهيالت مسكن كارگري در طرح اقدام
مليكاهشيابد

خواســته ديگــر نماينــدگان تشــكلهاي كارگري،
تجديدنظر در شــرايط اســتفاده كارگران از سهميهاي
بود كه از طرح اقدام ملي مســكن براي اين قشر درنظر
گرفته شده است .پويا حقاني جويباري كارگر يك گروه
صنعتي دانشبنيان در اينباره گفــت« :دولت در طرح
اقدام ملي مســكن قصد دارد 200هزار واحد مسكوني
براي كارگران و بازنشســتگان بســازد ولي در اين طرح
شرايطي گذاشته شده كه فقط اقشار متوسط ميتوانند
متقاضي باشند».
اكبر شوكت ،عضو كارگري هيأت امناي سازمان تامين
اجتماعي هم در اينباره گفت« :در بحث مسكن كارگري،
وام 18درصدي براي كارگر سنگين است .كارهاي مربوط
به ساخت 200هزار واحد مسكوني براي كارگران انجام
شده و 60هزار واحد كليد خورده است».
شوكت از رئيسجمهور خواســت تا دستور دهد كه نرخ
سود تسهيالت به زير10درصد برسد .حقاني درباره كمبود
امنيت شغلي كارگران نيز گفت« :قراردادهاي سفيد امضا و
موقت همچنان دامنگير كارگران است».
احمدي به نمايندگي از جامعه كارگران استان اصفهان
نيز در اين جلسه گفت« :تعيين تكليف نشدن قراردادهاي
موقت باعث شده كه كارگران استرس و كابوس بيكار شدن
و تمديد نشدن قرارداد را بهطور مداوم به دوش بكشند .در
جامعه كارگري دغدغههاي امنيت شغلي و معيشتي ما
همچنان باقي است اين در حالي است كه52درصد جامعه
آماري كشور را جامعه كارگري تشكيل ميدهد».

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم شرايط ضامنين براي ضمانت
بازپرداخت وامهاي دانشــجويي را اعالم كــرد .در اطالعيه اين
صندوق آمده است « :بهمنظور تسهيل در بهرهمندي دانشجويان
متقاضي وام و حمايت از دانشــجويان مستعد كم بضاعت ،تعداد
ضامنين براي ضمانت بازپرداخت وامهاي دانشجويي به شرح ذيل
است :براي دريافت وامهاي دانشجويي تا سقف مبلغ ۱۵۰ميليون
ريال ،معرفي يك نفر ضامن قراردادي از بين ضامنين واجد شرايط
مندرج در مــاده ۱۱آييننامــه پرداخــت و بازپرداخت وامهاي
دانشجويي صندوق الزامي است.
همچنيــن براي دريافــت وامهاي دانشــجويي تا ســقف مبلغ
۳۰۰ميليون ريال ،معرفي يك نفر ضامن رســمي يا پيماني و يا
2نفر ضامن قراردادي از بين ضامنين واجد شرايط مندرج در ماده
 ۱۱آييننامه پرداخت و بازپرداخت وامهاي دانشجويي صندوق
الزامي است.
براي دريافت وامهاي دانشجويي بيش از ۳۰۰ميليون ريال ،معرفي
يك نفر ضامن ديگر عالوه بر ضامنين قبلي صرفاً از ميان كاركنان
رســمي و پيماني واجد شــرايط در ماده ۱۱آييننامه پرداخت و
بازپرداخت وامهاي دانشجويي صندوق الزامي است.

درباره مشكل ناممكن بودن حضور ضامن در محل سكونت دانشجو
يا بالعكس هم درصورتي كه ضامن دانشجو در شهرستان و خود
دانشجو شهر ديگري است و امكان حضور ضامن در محل سكونت
دانشجو يا بالعكس مقدور نيست ،ضامن ميتواند با مراجعه به يكي
از دفاتر اسناد رسمي در محل سكونت خود نسبت به تنظيم سند
وكالت براي دانشجو اقدام كرده و ســند وكالت مورد نظر را براي
دانشجو ارسال كند.
دانشجو پس از دريافت اصل ســند وكالتنامه ميتواند به يكي از
دفاتر اسناد رسمي در شهر محل تحصيل مراجعه و بدون حضور
ضامن و بــه وكالت از ضامن نســبت به تكميل ســند محضري
تعهدنامه دانشجويي اقدام كند.
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جهان استارتآپي
حركت سريع جهان به سمت
برقي شدن
استارتآپ  X Mobility Motorsكه دفتر مركزي آن در شهر
لسآنجلس در ايالت كاليفرنيا قرار دارد3 ،محصول نخست خود
را به بازار عرضه كرده است .اســكيتبورد برقي ،كيك اسكوتر
برقي و دوچرخه برقي تاشو؛ اما شايد اغواكنندهتر از همه اينها،
برنامههايي براي عرضه چند موتورســيكلت برقــي در اواخر
سالجاري ميالدي باشد.
به گزارش وبسايت نيواطلس ،اين استارتآپ در سال2018در
شهر لسآنجلس تاسيس شد تا به مردم كمك كند ،بهراحتي از
سمت وسايل نقليه بنزيني و گازوئيلي به طرف نمونههاي تمام
برقي حركت كنند .نخستين محصولي كه اين استارتآپ توليد
كرد ،اسكيتبورد الكتريكي  M1است .اين وسيله نقليه سبك،

عرشــهاي تختهمانند دارد كه از كامپوزيت چوب ساخته شده
است و براي حملونقل راحتتر يك دسته نيز دارد .چرخهاي
عقب خانه موتورهاي توپي هســتند و يك باتري ليتيوم يوني
هم زير عرشــه گذاشته شده اســت .با هر بار شــارژ كامل اين
اكسيتبورد ،ميتوان حدود 20كيلومتر با آن حركت كرد و اين
درحالي است كه حداكثر ســرعت آن به 36كيلومتر در ساعت
ميرسد .اين وسيله توسط يك كنترل از راه دور صورت ميگيرد.
اســكيتبورد  M1هماكنون با قيمــت 539دالر پيشفروش
ميشود .وسيله بعدي ،كيك اســكوتر برقي  i1با ساختار آلياژ
منيزيم براي دوام ســبك وزن ،يك موتور 300وات براي طي
كردن مسافت با سرعتي در حدود 25كيلومتر در ساعت و يك
باتري ليتيوم يون است.
اين استارتآپ ميگويد كه راكبان ميتوانند در ازاي 4ساعت
شــارژ حدود 30كيلومتر مسافت را با اين اســكوتر طي كنند.
اين مــدل داراي چرخهــاي 9اينچي جلو و عقب اســت كه با
الســتيكهاي آجدار و ترمز مكانيكي به بازار عرضه ميشود و
قيمت پايه آن نيز 599دالر خواهد بود .اگر هنگام ايستادن روي
اسكوتر كمي خسته شدهايد و بدتان هم نميآيد كه در آخرين
كيلومترهاي حركت خود از مقداري نيروي پا اســتفاده كنيد،
 H1ممكن اســت بيشتر بهكار شــما بيايد .اين دوچرخه برقي
تاشو ،براي سفرهايي كه شــامل حملونقل عمومي ميشود،
ميتواند مفيد باشــد ،اما عجيب اينكه استارتآپ ،هيچچيزي
درباره ابعــاد ارائه نكرده و تنهــا ميدانيم كــه وزن آن حدود
17/5كيلوگرم اســت .دوچرخه برقي تاشــوي  H1از يك قاب
آلياژ آلومينيومي درجه يك برخوردار بــوده و روي چرخهاي
20اينچي جلو و عقب سوار شــده است .اين وسيله نقليه داراي
يك موتور توپي عقب 350واتي و ظرفيــت باتري ليتيوم يوني
مشابه كيك اسكوتر است .اين وسيله ظرف 3ساعت بهطور كامل
شارژ ميشود و ميتواند حدود 30كيلومتر مسافت را طي كند.
حداكثر ســرعت آن نيز تنها 25كيلومتر در ساعت خواهد بود.
براساس اعالم اســتارتآپ ،قيمت پايه نيز از 869دالر شروع
ميشــود .بهنظر ميرســد كه اســتارتآپ «ايكس موبيليتي
موتورز» هدف اصلياش از ارائه اين 3محصول ،بازاريابي برقي
براي ارائه موتورسيكلتهايش باشد كه Z1، T1و  T2نام دارند.
در اين مرحله ،استارتآپ چيز زيادي را ارائه نداده است ،اما ما
ميدانيم كه قاب  Z1داراي لولههاي فوالدي جوش داده شده و
ضدزنگخوردگي است كه با يك موتور 350وات مجهز خواهد
شــد؛ به همراه يك باتري ليتيوم يون .هرچند هنوز مشخصات
خاصي درخصوص آن منتشر نشــده است .موتورسيكلت برقي
 T1براســاس موتورســيكلتهاي كوتاه ســبك كافه ساخته
شــده كه قاب اصلي آن شــامل لولههاي فوالدي جوش داده
شده 40ميليمتر است .موتورســيكلت  T2اما داراي تايرهاي
مخصوص خارج از شهر است كه اين موتورسيكلت برقي را كمي
متفاوتتر از همخانوادههاي خود ميكند.

#هوشمند
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تسلط  2اپراتور موبايل
بر اينترنت كشور

خالق اتريوم؛
جوانترين ميلياردر دنياي رمزارز

اتريوم اوج گرفته و اين مسئله باعث شده ويتاليك بوترين برنامهنويس
۲۷ساله و خالق اين رمزارز با يك ميليارد دالر سرمايه وارد باشگاه
ثروتمندان جهان شود

براساس گزارش جديد رگوالتوري دسترسي  ۸۰ميليون كاربر به
اينترنت پهنباند در كشور به وسيله 2اپراتور موبايل است كه مانند ماجراي
كالبهاوس به آنها قدرت كنترل و مديريت شبكه ارتباطي كشور را ميدهد
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

بعــد از حــدود يكماهونيم
اينترنت كشــمكش دولت با  2اپراتور
مسلط موبايل كشور بهخاطر
اختالل عمدي و مشــهود در دسترسي به
شبكه اجتماعي كالبهاوس ،هنوز ماجرا به
هيچ سرانجامي نرسيده است .بهتازگي ديوان
عدالت اداري حتي مصوبه هيأت وزيران براي
جريمه روزانــه  ۵۰ميليارد توماني و كاهش
مدت اعتبار پروانه آنها را متوقف كرده تا فعال
قطع دسترسي غيرقانوني ميليونها كاربر به
كالبهاوس پابرجا باقي بماند.
طي اين مــدت ،فضاي ابهام و ســكوت ،بر
شائبههاي فيلترشدن اين اپليكيشن صحه
ميگذاشــت تا اينكه سرانجام مشخص شد
كه 3اپراتور مسلط كشــور با ايجاد اختالل
عمدي به اشكال گوناگون ،دسترسي به اين
اپليكيشن را محدود كردهاند .اگرچه سازمان
تنظيم مقررات جزئيات فني اختالل از سوي
ايــن اپراتورها را به تفكيك اعــام و هيأت
وزيران هم جريمههايــي را براي آنها اعمال
كرد ،اما با رأي ديــوان عدالت اداري ،اعمال
جريمهها متوقف شد.
گزارش جديد ســازمان تنظيــم مقررات و
ارتباطات راديويي حاكي از ضريب نفوذ بيش
از 100درصدي اينترنت همراه در كشــور
است كه نشان ميدهد  2اپراتور مسلط كشور
با بيشترين كاربر ،انحصار اينترنت پهنباند
سيار كشور را در اختيار دارند.

انحصار فلجكننده

گزارش رگوالتــوري جدولــي را در بخش
«وضعيت توســعه ارتباطات پهنباند سيار
كشــور تا پايان ســهماهه چهارم سال»99
منتشــر كرده كه نشــان ميدهد مجموع
مشــتركان دو اپراتــور مســلط كشــور از
80ميليون كاربر عبور كرده است .بهعبارت
ديگر ،اپراتور اول با 43ميليون و 771هزار و
383كاربر و دومي با 36ميليون و 742هزار
و 410كاربر توانستهاند بازار اينترنت سيار را
به انحصار خود درآورند.
درواقع ،اگــر روزي ايــن دو اپراتور تصميم
بگيرند كــه اقدامــي در اينترنت كشــور

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

انجام دهند كــه منجر به
محدوديــت در دسترســي
كاربران بشود ،چيزي شبيه فلج شدن
اينترنت كشــور خواهد بود .ايــن در حالي
است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
و ســازمان تنظيــم مقــررات و ارتباطات
راديويي ،بهعنوان نهاد ناظر اپراتورها ،كاري
از دستشان ساخته نيســت .براساس قانون
فيلترينگ و قطع دسترســي بــه پلتفرمها
يا بايــد از طريق كارگــروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه يا حكــم قضايي صورت
بگيرد .اين در حالي است كه هيچكدام از اين
مراجع درباره فيلترينگ كالبهاوس حكمي
صادر نكردهاند.

توزيع دسترسي كاربران ايراني به اينترنت پهن باند
رایتل

4

درصد

همراه اول

اینترنت ثابت

46
درصد

ایرانسل

85

اما و اگرهاي جدايي گيتسها
خبر جدايي بيل و ملينــدا گيتس بهعنوان
فناوري مؤســس بزرگترين بنيــاد خيرخواهانه و
بشردوستانه دنيا ،سؤالهاي زيادي را درباره
نحوه ادامه اداره امور اين بنياد بهوجود آورده است.
اين زوج ثروتمند و بشردوســت بعد از 27ســال زندگي
تصميم به جدايي گرفتهانــد و اين خبر را بــا يك بيانیه
مشــترك بهطور همزمان در يك پســت توييتري اعالم
كردند .در بيانیه آنها آمده است :پس از مدتها تالش و تفكر
روي رابطهمان ،تصميم به پايان اين ازدواج گرفتيم .البته
هيچ تغييري در نقش ما و نحــوه ادامه بنيادي كه هدفش
دسترســي عادالنه مردم دنيا به بهداشت و زندگي عادي
است ،ايجاد نخواهد شد .ما ب ه كار با يكديگر براي شكلدادن
و تأييد استراتژيهاي بنياد ،حمايت از مسائل بنياد و تعيين
جهت كلي سازمان ادامه خواهيم داد.
به گزارش واشنگتن پست ،شايعات مبني بر اين است كه
ايندو قرارداد طالق را امضا كردهاند و مليندا حمايت همسر
پس از جدايي را درخواست نكرده و بيل گيتس نيز اين را
تأييد كرده است .اين زوج در شركت مايكروسافت ،جايي
كه مليندا در بخش توسعه توليدات چندرسانهاي مشغول
بهكار بود ،يكديگر را مالقات كردند .سپس در سال1994
ازدواج كردند .مليندا بعدها در سال 1996مايكروسافت را
ترك كرد .اما با اين حال آنها ،بيشتر زمان خود در دو دهه
اخير را صرف تمركز بر بنياد نيكوكاريشــان كردند .بيل
گيتس نيز براي حضور تماموقت در بنياد در سال 2014از
سمت خود بهعنوان رئيس مايكروسافت استعفا داد .بنياد
آنها در مسير اطالعرســاني و كمك به جلوگيري از انتشار

11

درصد

درصد
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براساس
گــزارش رســمي
ســازمان تنظيــم مقــررات،
اپراتور همــراه اول با تغيير DNSها،
دسترسي كاربران را به كالبهاوسقطع
كرده است .ايرانسل هم با استفاده از 2روش
تغيير در نحوه مســيريابي و حذف بستهها
اقدام به ايجاد اختالل در كالبهاوس كرده
است.
از جمله داليلي كه باعث شده چنين فضاي
انحصاري براي اپراتورها ايجاد شود ،ميتوان
به توســعهنيافتن اينترنت پهنباند ثابت در
كشور اشاره كرد .اين مســئله باعث سوق
پيداكردن مــردم به اينترنــت  3Gو LTE
شده است.
شــركت مخابرات كه انحصار پهنباند ثابت
را در اختيار دارد ،در توسعه زيرساختهاي
فيبرنوري و دسترســي كاربران به اينترنت
ثابت ،كمتريــن اقدام را انجام داده اســت.
اگرچه براساس گزارش رگوالتوري ،ضريب
نفوذ پهنباند ثابت كشــور هم رشد يافته و
به 12/61درصد رســيده ،اما در مقايسه با
ضريب نفوذ اينترنت سيار ،قابل توجه بهنظر
نميرسد .اين در حالي است كه در كشورهاي
ديگر اينترنت ثابت با داشتن سرعت بسيار
باالتر و داشــتن هزينه كمتر براي كاربران
مســير اصلي ارتباط مردم با شبكه جهاني
بهحساب ميآيد.

زوج بيل و مليندا گيتس با اعالم خبر جدايي خود ،دنياي فناوري و علم را شوكه كردند

بيماريهاي ايدز ،تب مالت ،ماالريا و ...در مناطق محروم
دنيا پيشرو است.
امــور خيرخواهانه آنها تــا پايان ســال 2019نزديك به
55ميليارد دالر كمكهزينه بالعوض صادر كرد كه تمركز
آن بر رفع نابرابريها در بهداشــت جهاني و سيستمهاي
آموزشــي اياالت متحده بود .اما در يكســالونيم اخير
بنياد گيتس بهدنبال رفع نابرابري جهاني در مسير غلبه بر
ويروس كروناست .در سال گذشته ،اين بنياد 1/75ميليارد
دالر را بهعنوان بخشي از ســهم خود در كوويد 19-براي
تامين اعتبار در توليد واكســنها ،آزمايشهــا و داروها،
حمايت از تالشها براي آزمايش و رديابــي افراد آلوده و
پرداخت هزينه براي تهيه سيستمهاي بهداشتي در مناطق
محروم ،هزينه كرده است .البته بسياري از نظريهپردازان
توطئه مدعي بودند بيل گيتس براي ســودآوري بيشتر و
كنترل جمعيت جهان ،اين پاندمي را مهندسي كرده است.

بنياد بسيار بزرگ آنها در سياتل بهراحتي مؤثرترين بنياد
خصوصي در دنيا با ارزش موقوفه حدودي 50ميليارد دالر
اســت .تمركز اين بنياد بهطور خاص بر بهداشت جهاني و
موضوعات تحصيلي در آمريكا از ســال 2008است .با اين
حال ،اين امكان وجود دارد كه پس از طالق ،مليندا گيتس
بخواهد به داليل مختلف بنياد مستقلي راهاندازي كند.
اما سؤال بزرگ اينجاســت كه آيا مليندا توافق قابلقبولي
براي طالق انجام داده اســت؟ و اگر اينطور است او چطور
به راه خود براي انجام مســتقل امــور خيرخواهانه ادامه
خواهد داد .سال گذشــته مك كنزي همسر جف بزوس،
ثروتمندترين فرد جهان مالك شــركت بزرگ آمازون از
او جدا شــد و با اهداي بيش از 4هزار ميليارد دالر به امور
خيرخواهانه در 4ماه از سال گذشته دنيا را متحير كرد ،پس
احتمال اينكه مليندا مسیر مك كنزي را دنبال كرده و حتي
روي دست او بلند شود ،بسيار زياد است.

اين باور بود كه اين ارز ديجيتال نقاط
ضعفي دارد كه بايد آنها را برطرف كرد.
بوترين در ماه ژانويــه ۲۰۱۴به همراه
چند توســعهدهنده ديگــر ايدهاش را
تكميل و د ر ماه آگوست ،اقدام به جذب
ســرمايهگذار براي ســاخت و ارائه ارز
ديجيتال اتريوم كرد .ســرانجام درماه
ژوئيه سال 2015او حدود 72ميليون
سكه اتريوم را به بازار ارزهاي ديجيتال
فرستاد و خب كســي چه ميدانست
كه قــرار اســت روزي ،بوترين جوان
تبديل به يك ميلياردر شــود؛ آنهم با
درستكردن يك ارز ديجيتال!؟

اتريوم ،ارز ديجيتال كه در روز ســيام
ماه ژوئيه سال 2015براي نخستين بار
عرضه شد ،اين روزها سروصداي عجيبي
در بازارهاي رمــزارز جهان راه انداخته
است .درست است كه توجه همه جهان
به بيتكوين بوده و خيليها تنها اين نام
را بهطور مكرر در حوزه ارزهاي ديجيتال
شنيدهاند ،اما اتريوم ( )ETHدرحاليكه
عنوان دومين رمزارز ارزشمند جهان را
يدك ميكشد ،طي چند روز گذشته،
صعود و رکوردشکنی های فوقالعادهاي
اتريوم؛ فراتر از بيتكوين
داشته اســت .اين مســئله باعث شده
ارزش اتريوم اين روزها در حالي بيشتر
كه ويتاليك بوتريــن خالق اين رمزارز
ميشــود كه وضعيــت بيتكوين در
اينروزها تبديل به عضو جديد باشگاه
بازار ،قرمز اســت .يكي از اصليترين
ثروتمندان جهان شود.
تفاوتهاي اتريوم بــا بيتكوين اين
به گزارش همشــهري ،اتريوم با پشت
سرگذاشــتن 3400دالر توانسته يك
است كه بيتكوين با هدف جايگزيني
پول و سيستم پرداخت آنالين بدون
ركورد جديد ديگــر را در تاريخ خود به
واسطه ساخته شــد و فقط بهعنوان
ثبت برساند .وبســايت كويندسك
يك پول بهمنظور خريد و فروش مورد
درخصوص ركوردشكنيهاي پيدرپي
استفاده قرار ميگيرد اما اتريوم بيشتر
اتريــوم و وضعيت آن نوشــت كه حاال
بهعنوان بســتر اجــراي قراردادهاي
با محبوبترين پروژههــاي امور مالي
هوشمند ،راهاندازي توكنهاي جديد
غيرمتمركــز ( )DeFiكه در بالكچين
و برگزاري ســرمايهگذاري جمعي بر
اتريوم ساخته شدهاند ،سرمايه كل بازار
محور رمــزارز (عرضه اوليه ســكه يا
براي  ،DeFiاخيرا به باالي 100ميليارد
 )ICOمورد استفاده قرار ميگيرد .اما
دالر رسيده است .در عين حال دادههاي
اين افزايش قيمت
كوينمتريكس نيز
اتريــوم در روزهاي
نشــان ميدهد که
دوج در اوج
تعــداد آدرسهاي در روزهايــي كه اتريوم رشــد اخير باعث شــده تا
فعــال بهتازگــي فزايندهاي داشته و نگاهها را در بازار سازنده آن به ثروتي
بــه باالتريــن ارزهاي ديجيتال بهخود اختصاص هنگفت دست پيدا
رقــم خــود يعني داده است ،رمزارز دوج  -هماني كه كند .آبزرور در اين
771هزار رسيده و بهشدت مورد حمايت ايالن ماسك خصوص مينويسد
قرار دارد -هم توانسته رشد بسيار
بوترين در كيف پول
از ركــورد قبلياش
خوبي را ظرف2-3 ،روز گذشــته
(739هــزار) كه در داشته باشــد كه اين رشد توأم با اصلي رمــزارز خود
ماه نوامبر گذشــته ركوردشكني و رســيدن اين ارز حــدود 333هزار و
به ثبــت رســيده ديجيتال به رقمي جديد در تاريخ 500اتريوم دارد كه
بود ،جلو زده است .خود بوده اســت .اين همزماني با افزايش قيمت آن،
همچنيــن تعــداد صورت گرفت كه  ،eToroپلتفرم ارزش اين مقدار اتر
معاملههــاي روزانه كارگزاري چند دارايي با اشاره به در كيف پول رمزارز
تقاضاي زياد مشتري ،پشتيباني
در بالكچين اتريوم از ارزهاي ديجيتال را اعالم كرد .او به چيــزي بيش
نيــز بــا 22درصد در فهرســت جديد دوجكوين به از يــك ميليــارد و
افزايــش بــه يك 20ميليون كاربر جديــد در دنيا 30هزار دالر رسيده
ميليون و 376هزار توسعه يافته است.
است! امروزه اتريوم
فعالترين بالكچين
نفر در ســالجاري
محسوب ميشود .هم بيتكوين و هم
افزايش پيدا كرده اســت .پنجشــنبه
گذشــته و در پي رشــد عجيب و قابل
اتريوم در ســالهاي 2020و 2021
شاهد موج نجومي بودهاند؛ زيرا جهان
توجه ارزش اتريوم ،شركت تحقيقاتي
 FundStratكه در بازار رمزارزها فعال
مالي ،ازجمله سرمايهگذاران نهادي،
ارزهــاي ديجيتــال را بهعنوان يك
اســت ،با انتشــار متني اعالم كرد كه
دارايــي قانوني پذيرفتهانــد .درحال
قيمت اين ارز ديجيتال ميتواند حتي
حاضر ســرمايه اتريوم364 ،ميليون
به 10هزار دالر نيز برسد؛ موضوعي كه
دالر شــده اســت كــه بيش
شــايد باعث افزايش تمايل خريداران
به اين رمزارز شــده باشد .ايده
از ســرمايههاي بانــك
آمريكايي ،دومين بانك
بهوجودآمــدن اتريوم به
وسيله ويتاليك بوترين
بــزرگ در ايــاالت
برنامهنويس 27ســاله
متحده محســوب
ميشــود .همچنين
كانادايي روسياالصل
گفتنــي اســت كــه
در ســال  ۲۰۱۳و
هفته گذشته ،بوترين
درحاليكــه او تنهــا
19ســال بيشتر نداشت،
100اتر به يك صندوق
كمك به هندوســتان براي
ارائه شد .اين برنامهنويس
جــوان در مجلــه بيتكوين
مقابلــه بــا بيمــاري
كوويد19-اختصاص
مطلب مينوشت
داد.
و همواره بر
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مناظــره مهــم بخــش خصوصــي و دولــت بــر ســر واردات واكســن خارجــي بــه ايــران در اتــاق همشــهری دركالب هــاوس:

موانع داخلي واردات واكسن
ستاد و ســرعت بخشــيدن به صدور مجوزها شاهد باشيم
كه كارگران واحدهاي توليدي بــدون هيچگونه پرداختي
واكسينه شوند ».بهگفته خوانســاري ،ما براي اينكه طبق
برنامهريزيها و پروتكلهاي كار واكسيناسيون در واحدهاي
توليدي انجام شــود ،نامهاي به رئيسجمهور نوشتيم و در
خواست كرديم كه اولويتبنديها و پروتكلها در بحث توليد
هم گذاشته شود و با ستاد كرونا هماهنگيها صورت گيرد.

افراد شــناخته شــده بخش خصوصــي واردات دارو و دو
سخنگوي سازمان غذا و دارو و ستاد ملي مقابله با كرونا ،در
ميزگردي كه در كالب هاوس همشهري برگزار شد ،موانع
و چالشهاي موجود بر ســر واردات واكسن از سوي بخش
خصوصي را بررسي كردند .مسعود خوانساري ،رئيس اتاق
بازرگاني تهران ،ناصر رياحي ،رئيس اتحاديه واردكنندگان
دارو ،حسين سالحورزي ،نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران،
نريمان صدري ،يكي از واردكنندگان واكسن كرونا ،عليرضا
بخش خصوصي 3هفته اســت براي واردات واكســن
رئيسي ،ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا و كيانوش
جهانپور ،سخنگوي سازمان غذا و دارو و مدير روابطعمومي
اقدام كرده
ناصر رياحي ،عضو هيأت رئيسه اتاق تهران و رئيس اتحاديه
وزارت بهداشت ،شركتكنندگان در اين ميزگرد بودند.
واكسيناســيون كرونا در ايران از 21بهمــن با كادر درمان واردكنندگان دارو كه در هفتههاي گذشته جزئيات خريد
شــروع شــد .نزديك به 3ماه ميگذرد و در شــرايطي كه واكسن كرونا را از سوي بخش خصوصي دنبال كرده است،
سخنگوي سازمان غذا و دارو ميگويد 2ميليون و 200هزار ادامــه صحبتهاي خوانســاري درباره مشــكالت بخش
دوز واكســن وارد كشــور شــده اما آخرين اعالم وزارت خصوصي را گرفت .او بــه ماجراي فراخواني كه از ســوي
بهداشت ،از تزريق يك ميليون  314هزار و  641دوز واكسن ســازمان غذا و دارو براي مشــاركت بخش خصوصي داده
حكايت دارد كه نشــاندهنده روند كند واكسيناسيون در شده بود اشاره كرد« :يك نكته اشــتباهي مطرح ميشود
كشــور اســت .نكته ديگر اما واردات قطرهچكاني واكسن كه ســازمان غذا و دارو از آذرماه فراخوان براي واردات دارو
است19 .دي سال گذشته ،پس از دستور رهبري ،واردات از سوي بخش خصوصي داده است درحاليكه اين سازمان
واكسنهاي مدرنا و فايزر از انگلستان و آمريكا ممنوع شد و فراخواني نداده بود بلكه آن اول شركتهايي كه نمايندگي
گزينههاي پيشروي ايران براي تهيه واكسن به اسپوتنيك انحصاري توليدكنندگان واكسن خارجي در ايران هستند
روسيه ،بهارات چين ،چند برند چيني ازجمله سينوفارم و (كه 3شركت هم بيشتر نيســتند) مراجعه و اعالم آمادگي
آسترازنكا محدود شد .اوايل فروردين سازمان غذا و دارو در كردند و سازمان غذا و دارو هم پذيرفت ،اما بعد كه بحث اين
فراخواني از شركتهاي خصوصي واردكننده دارو خواست پيش آمد كه خود دولتها واكسن خريداري كنند ،توجه به
تا درصورتيكه توانايي واردات واكسن دارند ،درخواستشان آن شركتها كمتر شــد و از طرف ديگر هم مطرح ميشد
را به سازمان غذا و دارو بفرســتند .اما مشخص شد كه اين كه توليد داخل بهمن و اسفند آماده ميشود .تا اينكه ،27
نخستين فراخوان سازمان نبوده و پيش از آن سه بار ديگر 28اسفند وزارت بهداشت اطالعيهاي صادر و به شركتهاي
هم از اين شــركتها براي واردات واكسن ،درخواست شده خصوصي اعالم كرد اگر مايل هستند ميتوانند واكسن وارد
بود .پس از اعالم رســمي اين ســازمان ،اما هيچ خبري از كنند اما منظور آن نامه اين بود كه واكسن را وارد كنند و در
واردات واكسن از سوي اين شركتها نشــد تا اينكه دفتر گمرك تحويل خود دولت بدهند .عالوه بر اين فكر ميكنم
رياستجمهوري اعالم كرد اگر شركتهاي خصوصي براي همين 3هفته پيش بود كه نهاد رياســتجمهوري و خود
واردات واكسن با مشكل روبهرو هســتند ،به اين دفتر نامه آقاي رئيسجمهور اعالم كردند بخش خصوصي بيايد با ارز
بزنند .بعد از آن بود كه خبر رســيد 3شركت براي واردات نيمايي واكسن وارد كند و در بيمارستانهاي خصوصي به
اقدام كردهاند .اوايل هفته ،رئيس سازمان غذا و دارو اما اعالم كساني كه تعجيل دارند براي واكسينه شدن به نرخ آزاد با
كرد كه از نخستين فراخوان تاكنون 49شركت براي واردات هزينه خودشان بفروشد و در اين بين هم شايعه شده بود كه
عهدهاي براي واكسنزدن
واكســن كرونــا اقــدام
به خارج از كشــور ميروند
كردند كه به 35شــركت
و ارز صــرف ميكنند ».او
معرفينامه داده شد ،با اين
حال تاكنون هيچكدام از رئيس اتاق بازرگاني تهران :شركتهاي ادامه داد « :هيچ شركتي در
ايران زيرساخت و امكانات
آنها به نتيجهاي نرسيدند.
از آن طرف هم سخنگوي دارويي پذيرفتند كه هيچگونه سودي نگهداري و حمل و از همه
سازمان غذا و دارو تأكيد از واردات واكسن براي خودشان درنظر مهمتر تزريــق آن را ندارد
و حتي قرار شــد پروتكل
كرد كه اين شركتها بايد
برونــد از جايي واكســن نگيرند
اولويت چگونگــي تزريق
بخرند كه ما نتوانستيم و تأكيد كرد كه نبايد از همان منبعي واكســن داخل واحدهاي توليدي هم توسط ستاد كرونا و
كه دولت به سراغش رفته بخش خصوصي هم برود چرا كه دانشگاه شهيد بهشتي تنظيم شــود .حدود 6500شركت
براي اعتبار كشور خوب نيست .هر چند او و رئيس سازمان با فراخوانــي كه اتاق داده اســت براي تزريق واكســن در
غذا و دارو تأكيد دارند كه دولتها موظف به واردات واكسن واحدهايشــان اعالم آمادگي كردهاند و همينطور هم البته
هستند نه شركتهاي خصوصی .همه اينها در شرايطي است پيشنهادهاي جديد در حال رسيدن است .ما بايد فهرست
كه واردكنندهها حرفهاي ديگري دارنــد .آنها ميگويند اين شــركتها را بدهيم تا براســاس اينكه كدام مشاغل
ماجرا آنطور كه مسئوالن سازمان غذا و دارو ميگويد نيست .بيشتر با معيشــت مردم و زندگي روزمره آنها گره خورده
شــركتهاي خصوصي تالش كردهاند اما اقدام ســازمان ،اولويتبندي كنند تا همه صنايع و شــركتها پوشش داده
ديرهنگام بوده .حاال هم موجودي واكسن در دنيا كم است .شود».
اواخر هفته گذشته هم پس از اعالم سازمان غذا و دارو درباره بهگفته او ،شــركتهاي بخش خصوصي 3هفته است براي
ممنوعيت واردات اسپوتنيك وي روســي و بهارات هند از واردات واكسن اقدام كردهاند ،اما اينكه شركتهاي بخش
سوي شــركتهاي خصوصي ،دايره واردات اين بخش هم خصوصي از كجا ميخواهند واكســن تهيه كنند ،اينها از
كوچكتر شد .سازمان غذا و دارو همان موقع به همشهري عمدهفروشها واكسن خريداري ميكنند ،عمدهفروشها
گفت كه روسيه نتوانسته به تعهداتش براي واردات واكسن از كجا ميآورند؟ نكته خيلي جالب و فرصت طالييای كه
عمل كند و فعال هم مرزها با هند بسته است .بنابراين نبايد االن وجود دارد اين است كه در تمام كشورها متوجه شدهاند
از اين دو كشــور واردات انجام شــود .بخش خصوصی در واكسيناســيون را نميتوانند به اين سرعتي كه پيشبيني
شرایطی برای واردات واکســن کرونا در یک ماه گذشته و ميكردند انجام بدهنــد .او تأكيد كرد« :وقتي ما ميگوييم
باوجود دستور صریح رئیس جمهور با بروکراسی های شدید 6ميليون دوز ميتوانيم وارد كنيم به اين معني نيســت كه
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو رو به رو شده است که اين مقدار واكســن را يكباره وارد ميكنيم چون ما امكان
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در نگهداري اين حجم را در كشــور نداريم ولي اين 6ميليون
گزارشی با اشــاره به عقب ماندگی ایران در واکسیناسیون ميتواند در 6ماه وارد كشور شود .ما امكان واردات 3واكسن
اعالم کــرد بهره گیــری از ظرفیت بخــش خصوصی می سينوفارم چين ،آسترازنكا و اسپوتنيكوي را به كشور داريم
تواند راهکار مناسبی باشــد .در این گزارش با ارائه جدولی كه مورد تأييد وزارت بهداشــت است ».رياحي تأكيد كرد:
از واکسیناســیون کرونا در کشــورهای خاورمیانه ،شمال «ما نخســتين چيزي كه براي واردات نيــاز داريم ،نامهاي
آفریقا و همسایه ایران نشان داده شده است که کشورما از است كه وزارت بهداشت به آن شركت اجازه ميدهد براي
امارات متحده ،بحرین ،قطر ،عربســتان سعودی ،مراکش ،خريد واكسن مذاكره و خريداري كند و متعهد ميشود كه
کویت ،آذربایجان ،اردن ،لبنان ،عمان ،فلسطین و تونس در يا مباشرت كند در تحويل و تزريق واكسن يا نظارت دقيق
واکسیناسیون عقب تر است .طبق این جدول ایران هماکنون داشته باشد و در غيراين صورت به ما نميفروشند .بعد از اين
ما بايد پروفرمها را بگيريم و ثبت سفارش كنيم .مشكلي كه
درکنار کشورهایی مثل جیبوتی و سودان قرار گرفته است.
اول پيش آمد اين بود كه صــدور همين نامهها بيش از يك
ورود نخســتين محموله واكســن بخش خصوصي تا هفته طول كشيد .طبق تجربه شخصي ميگويم نخستين
پروفرمها كه ما ارائه داديم ،پيگيريهايش پس از يك هفته
2هفته ديگر
مســعود خوانســاري ،رئيس اتاق بارزگاني تهران بهعنوان از سوي سازمان غذا و دارو انجام شد و بعد هم با پست براي
نخســتين گروه از بخش خصوصي ،در اين ميزگرد ،درباره ما فرســتادند ،نهايتا كار به اين روش عملي نيســت چون
آخرين خبرها از واردات واكســن از سوي بخش خصوصي پروفرمهاي ما كه يك هفته بعد تأييد شد ،خودشان بيش
توضيحاتي داد« :جلساتي با ستاد كرونا داشتيم كه كارها با از پنج روز اعتبار نداشــتند و درنظر داشته باشيد كه عمده
هماهنگي و مشاركت آنها انجام شود .اگر مراحل بوروكراسي فروش مشــتريهاي زيادي دارد و پروفرمها با اين شرايط
كار سريعتر طي و مجوزها صادر شود ما ميتوانيم حداكثر پذيرفتني نيست ،البته با جلســاتي كه داشتيم ،قرار است
در  ۱۰روز تا دو هفته آينده نخستين محموله واكسنهاي اين مشكل حل شود و روند كار تسريع شود».
خريداري شــده از ســوي بخش خصوصي را وارد كنيم و
شانس واردات واكسن كم است
بحث تزريق صورت گيرد ».بهگفته او ،شركتهاي دارويي
كه مســئوليت واردات دارو را برعهده دارنــد پذيرفتند كه نريمان صــدري از واردكنندگان دارو در همين نشســت،
هيچگونه سودي را از اين محل براي خودشان درنظر نگيرند در ادامه صحبتهاي رياحي و خوانســاري گفت« :خريد و
و صرفا واكسن را به قيمت تمامشــده عرضه كنند از طرف فروش واكسن در دنيا تا عيد نوروز همچنان در دست بخش
ديگر مديــران و صاحبان كارخانههــا و واحدهاي توليدي دولتي و شــركتهاي توليدكننده بود .همچنين كشورها
پذيرفتند كه تمام كارگران و پرسنلشان را بهصورت رايگان محدوديتهايي را اعمال ميكردند و اصال چيزي بهعنوان
واكســينه كنند؛ اين اقدام بزرگي اســت و شايد چند هزار واكسن آزاد وجود نداشــت .يعني اينطور نبود كه اگر شما
ميليارد تومان براي دولت صرفهجويي باشد و با كمال ميل توانايي واردات را هم داشتيد برويد در بازار جهاني بهراحتي
هم صاحبان واحدها پذيرفتهاند كه اين كار را طبق مسئوليت واكســن بگيريد ،اگر واكســنهايي هم موجــود بود براي
اجتماعي ،انجام دهند .بنابراين اميدوار هستيم با هماهنگي سرمايهگذاراني بود كه در بخش تحقيق و توسعه به شركتها

كمك مالي كرده و شرط گذاشــته بودند كه مقداري دوز
واكسن بگيرند تا بتوانند با قيمت باالتري در دنيا بفروشند».
بهگفته او ،بعضي از دولتهــاي پولدارتر چكهاي با مبلغ
بيشتري كشيدند و آنها توانستند واكسن را خريداري كنند
و به مردم خود تزريق كنند .چنين شرايطي برايمان مناسب
نبود .در دوره طاليي فروردين هم كه واكسن آسترازنكا در
بسياري از كشورها تزريق نميشــد ما نتوانستيم بهدليل
بوروكراسي از اين فرصت اســتفاده كنيم .االن اين شانس
كمتر و كمتر هم شده است.
واكسني پشت مرزها نمانده

در همين جاي ميزگرد اتاق همشهری در کالبهاوس،
عليرضا رئيسي ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم
به جمع شركتكنندگان پيوســت و به مشكالت مطرح
شــده از ســوي بخشخصوصي براي واردات واكسن،
توضيحهايي داد .او گفت :واكســن تبديل به يك كاالي
سياسي شــده اســت بهطوريكه دولتها به وسيله آن
به همديگر امتيــاز ميدهند ،مثال روســيه با قراردادي
كه با آلمان براي فروش واكســن اسپوتنيكوي داشت،
توانســت بعضي از تحريمهايي كه از ســوي اين كشور
اروپايي لحاظ شده بود را حذف كند .بهگفته او ،شركت
توليدكننده واكسن روسي قدرت توليد ماهانه 5ميليون
دوز واكســن را دارد اما به ايران وعده داده تا شــهريور
60ميليون دوز واكسن تحويل دهد ،درحاليكه اگر تمام
توليداتش را به ايران اختصاص دهــد ،باز هم نميتواند
تا شــهريور به تعهدش عمل كند .رئيســي گفت«:نكته
اينجاست كه ما به هيچوجه با توليد انبوه واكسن روبهرو
نيستيم .اینگونه نیست که محمولههاي واكسن پشت در
مرزها مانده باشد و كسي نباشــد كه به آنها مجوز ورود
بدهد ».با ايــن همه به اعتقاد رئيســي ،بخشخصوصي
تجربه خوبــي در واردات دارد و ميتواند موفق باشــد،
اما در اينباره بحثهاي سياســتگذاري مطرح اســت«:
وقتي سياســت كشــوري اينگونه تعيين ميشود كه ما
نميخواهيم موش آزمايشگاهي شــويم و در كارآزمايي
باليني شــركت نميكنيم ،يا واكسن توليدي خودمان را
استفاده ميكنيم يا واكســني كه روي كل دنيا آزمايش
شده باشــد ،آن وقت شــرايط براي آن كشــور متفاوت
ميشود .كشورهايي مثل امارات و تركيه ،در كارآزمايي
واكســن چيني شــركت كردند ،زماني كه مرحله سوم
كارآزمايي باليني ســينووكس در حال انجام بود ،تركيه
19ميليون واكسن به مردم كشورش تزريق كرد ».او به
چالشهاي جدي براي خريد واكسن از چين اشاره كرد«:
چندي پيش اعالم كردم از چين 250هزار دوز واكســن
سينوفارم خريداري كرديم ،اما از سوی چین با هجمههاي
زيادي مواجه شدم كه چرا اسم واكسن آورده شده است.
بهگفته آنها شركتهاي خصوصي توليدكننده واكسن در
كشور چين مواداوليه مورد نيازشــان را از آمريكا تامين
ميكردند و مدعي بودند اگر واكســني به ايران بفروشند
و اسمشــان اعالم شــود تحتتأثير تحريمهاي آمريكا
قرار ميگيرند ».رئيسي در پاســخ به اين سؤال كه ورود
بخشخصوصي نميتواند اين مشــكل را تا حدودي رفع
كند ،توضيح داد«:براي خريد واكسن از تمام شركتهاي
توليدكننده فرمي بايد پرشود كه شامل اين موارد است.
اول اينكه شــركت هيچ تعهدي دربــاره عوارض جانبي
واكسن ندارد .آنها هيچ تعهدي مبني بر تحويل واكسن در
زمان تاريخ تعيين شده ندارند و اگر تعهداتشان را انجام
ندهند حق شــكايتي وجود نخواهد داشت و سوم اينكه
بايد كل پول تحويل شــود حتي اگر 5ميليون بخريم و
آنها بهتدريج تحويل دهنــد .در اين زمان البته نهادهاي
نظارتي هم ورود ميكنند و منتقــد پرداخت پول براي
كااليي هستند كه وارد انبار نشده است .ما هم چارهاي جز
قبول اين شرايط نداريم».
وزارت بهداشــت خودش بايد صالحيت شركتها را
مشخص كند

در ادامه اين ميزگرد ،كيانوش جهانپور ،سخنگوي سازمان
غذا و دارو به ميان صحبتها آمد و به گونه ای ورود واردات
واکسن از سوی بخش خصوصی را زیر سوال برد .او گفت«:
وقتی پروفورم  ۵۰دالری واکسن آسترازنکا را یک شرکت
ارائه میکند ،آن هم به وســیله یک شــرکت واسطه دیگر
مســئله مورددار اســت ،بســیاری از پروفورمها به دست
ما میرســد که کار گروه و ماموریت آن شــرکت در حوزه
واکسن نیست و مشخص نیست که رابطه آنها با شرکتهای
واکسنســاز چیســت و اغلب موارد تردید جــدی درباره
پروفرومهای خرید واکسن وجود دارد .میخواهند واکسن
را به  ۱۲برابر قیمت وارد کنند .در پروفورم  ۲.۵تا  ۱۲برابری
قیمت واکسن باید پرسید که واقعا دنبال چه چیزی هستیم؟
نباید انتظار داشــت که وزارت بهداشت مجوز سفتهبازی و
فساد ارزی را بدهد و گاهی احتیاط میکنیم و این احتیاطها
منجر به سوءبرداشتها میشود .اگر برای واکسن  ۴دالری،
پروفورم  ۵۰دالری بیاید ،عالمت سوال جلوی آن وجود دارد
و ما حق نداریم مجوز واردات اینچنینی بدهیم».
جهانپور با بیان اینکه با واکسن تقلبی و فیک مواجه هستیم،
ادامه داد« :تردید نکنید بسیاری از این پروفورمها با اعداد
و ارقام و حجم ارائهشــده وجود نــدارد .چنین تولیدهایی
وجود ندارد که کسی بخواهد بفروشد .اکنون  ۷خط تولید
در روسیه راه افتاده اســت و این کشور تولید باالیی ندارد و
اینکه در اسفند یا فروردین کسی ادعای خرید  ۲۰میلیون
دوز اســپوتنیک وی در ماه را کند ،جای سوال دارد و باید
این حق را به طــرف مقابل بدهیم که در مورد واکســنها
تصمیم بگیرد».
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو اضافه کرد« :اغلب موارد
دوستان در دقیقه  ۹۰میگویند به ما نامه بدهد .ما در روسیه
و چین و هند مذاکرهکننده رسمی داریم و پیشانی مذاکرات

آمار بهبوديافتگانتا ديروز

2022586

آمــار جانباختگانديروز

ما هم وزیر بهداشت اســت  .تصمیم هم با وزارت بهداشت
است».
رياحي در پاسخ به سخنگوي ســازمان غذا و دارو گفت«:
شما در مورد واكسنگيت صحبت ميكنيد كه اگر قرار باشد
بخشخصوصي 10دالر اضافهتر بگيرد براي 30ميليون دوز
ميشــود 300ميليون دالر .درصورتي كه ما در اين كشور
عددهاي ميلياردي هم داشتهايم كه هيچكدام به گيت هم
نرسيده است .ولي آيا هماكنون موضوع جان مردم قيد و بند
 10دالر اضافه است»
در ادامه سخنگوي ســازمان غذا و دارو که با واکنش صریح
رئیس انجمن دارو سازمان رو به رو شد ،گفت «:مشكلي با
پروســهاي كه مطرح كردند نداریم و نظرم هم درباره وارد
کنندگانی که شناســنامه دار هستند نیســت .قطعا آقاي
رياحي و دوستان ديگر که ســال هاست در این حوزه فعال
هستند ،اعتبار خود را براي چند واكسن از بين نخواهند برد.
بحث اصلي ما اين بود كه اگر واردكننده ميتواند ،واكســن
به قيمت معقول ،اصيل و سالم وارد كند و در اختيار وزارت
بهداشت قرار دهد تا در مسير درست توزيع شود .اما اگر در
مســير ديگري قرار گرفت ،بهعهده وزارت بهداشت نيست.
ضمن اينكه در دنيا ،تجربه موفقي در اين زمينه نداريم ،اگر
قرار است در ايران چنين تجربهاي براي نخستين بار انجام
شود ،موضوع ديگري است».
چرا 3ماه است پاسخ نامه واردكنندهها را نميدهيد؟

حسين سالحورزي نايبرئيس اتاق بازرگاني ايران در همين
جا وارد بحث شــد و خطاب به جهانپور گفت كه «:شما كه
ميگوييــد واردكنندههايي كه در ايــن ميزگرد حاضرند،
اســتثنا هســتند ،چرا 3ماه است پاســخ نامههاي همين
استثناها را نميدهيد و با آنها مدارا نكردهايد؟»
مســعود خوانســاري هم با انتقاد از صحبت های جهانپور
گفت «:شــما بيشــترين ارتباط و تعامل را با مردم داريد و
نميتوانيد هيچ جور از زير بار مسئوليتها شانه خالي كنيد.
نميشود جايي كه قرار است موضوع مهمي در ميان باشد،
پز كار را بدهيد و در جايي كه مسئوليتي متوجه شما باشد،
فقط توييت كنيد .نميتوانيد براي عملكرد نادرست خودتان
ايران را با زيمباوه مقايســه كنيد كه چه مقدار واكسن زده
يا از واكسن پولي استفاده كرده اســت ».او ادامه داد «:اگر
بخشخصوصي هم كاري نكند ،وزارت بهداشــت ميتواند
واكسن تهيه كند؟» خوانساري با اشــاره به جلسه موفقي
كه روز پنجشنبه در ســازمان غذا و دارو با موضوع واردات
واكسن برگزار شد ،ادامه داد «:از يك طرف رئيسجمهوري
ميگويد هر شــركتي ميخواهد ميتوانــد براي خودش
واكسن وارد كند ،رئيس سازمان و سخنگوي ستاد هم تأييد
ميكنند امــا آقاي جهانپور در يك فضــاي ديگر ،بهعنوان
سخنگو ،اقتدار بيشتري دارد و ميگويد هر واكسني كه وارد
شود بايد تحويل وزارت بهداشت شود .معلوم نيست وزارت
بهداشت چند متولي دارد ».او در توضيح بيشتر گفت «:آقاي
جهانپور ،حتي اگر كسي قرار است واكسن 50دالري بياورد،
بايد او را به مقامات قضايي معرفي كرد .شما به شركتهايي
كه صددرصد صالحيت دارند ،مجوز بدهيد .وزارت بهداشت
تكليف خود را مشخص كند و بگويد چهكسي مسئول است».
او گفت «:اتاق تهران و شرکت های دارویی طبق مسئولیت
اجتماعی خود و برای کمک وحمایت از دولت و مردم وارد
این میدان شــده اند و این کار هیچ منافعــی برای ما و این
شرکت ها ندارد .به نظرم بهتر است دوستان بهجای ایجاد
فضای فرافکنی ،بروکراســی ها را بردارنــد تا هر چه زودتر
واردات واکسن انجام شود».

سفیر ایران اســت و خرید درخواست شــده را سفیر تایید
نمیکند ،چرا باید به بخش خصوصی یا غیردولتی به موازات
ســفیر خودمان نامه یا مجوز واردات واکسن بدهیم این در
حالی است که به طور رسمی سفیر از طرف دولت یا وزارت
بهداشت میخواهد مذاکره کند ،استفاده از بخش خصوصی
وقتی است که بخش دولتی نتواند آن ظرفیت را فعال کند.
نامهای میخواهند که بعد آن میشود مذاکرهکننده موازی
سفیر ایران در روسیه و هند و چین».
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت «:وقتی واکسن  ۴دالری،
 ۱۵و  ۱۶و  ۲۰دالر میخواهد عرضه شود ،قطعا یک شکافی
وجود دارد و کسانی که پروفورمها را میآورند باید توضیح
بدهند .وقتی واکسن  ۱۰دالری با پروفروم  ۲۵تا  ۷۰دالری
میآید ماجرا دارد و پایان ماجرای واردات این واکســنها
در حالت خوش واکسن گیت اســت ،ما رستوران میرویم
و به ما میگویند دوســتی داریم که میخواهد  ۴۰میلیون
اســپوتنیک وی بیاورد و وزارت بهداشــت نمیگذارد .این
تفاوت قیمتی شاید در اسمش در شیکترین حالت اسمش
پورسانت باشد .منطق حکم میکند ،واکسنی که ارزش آن
امروز حدود  ۴یا  ۵دالر اســت ،اگر تا  ۵۰دالر فاکتور شده
مسئلهدار است».
اگر نظام شبكه به هم بريزد ،مخالف وارداتيم
جهانپور گفــت «:ممکن اســت بپرســید مراکش چطور
درباره اين پرســش كه آيا جهانپور ،سخنگوي سازمان غذا
توانسته  ۸میلیون دوز واکســن بیاورد؟ باید بگویم در آنجا
هم از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش دولتی صورت و دارو ،موافق واردات واكسن از سوي بخشخصوصي است
نگرفته است .کدام کشور را میتوانید مثال بزنید که بخش يا خير تأكيــد كرد «:اگر بخشخصوصــي بتواند در جايي
دولتی  ۸میلیون دوز واکســن وارد کرده باشد .الگوی غلبه كه ظرفيت مــازاد بر ظرفيت مذاكــرات و تعامالت دولتي
بخش خصوصی بر بخش دولتی ،ایاالت متحده آمریکاست ،بوده واكسن وارد كند كه بايد پيشاني او را هم بوسيد ،پول
در این کشــور که حداقل  ۳واکســن تولید میشود .کدام نقد هم به او داد و از او خريد .ولي اگر نظام شــبكه و توزيع
شــرکت آمریکایی آماده اســت بگوید که واکســن فایزر را به هم بريزد خير و قطعا مخالفم ».جهانپور در پاســخ به
سؤالي درباره محدوديت
یا مدرنــا را میخریم تا افراد
جديد سازمان غذا و دارو
ته صف نایستند .اولین اصل
براي واردات واكسن از
در مراقبت بهداشتی عدالت
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا :روسيه و هند هم گفت«:
در دسترســی اســت و اگر
اين تصميم بهطور ثانويه
واکسن در دســترس است،
باید بر اســاس اولویتبندی شــركت توليد كننده واكسن روسي بهدليــل درخواســتي
و الگوریتم منطقــی توزیع قدرت توليــد ماهانــه  5ميليون دوز اســت كه آن دو كشور
داشتهاند يعني از سوی
و تزریــق شــود .در آمریکا
وقتــی  ۲۵۰میلیــون دوز واكسن را دارد اما به ايران وعده داده تا دكتــر جاللي ســفير
تزریق کردهاند ،حداقل  ۳۰۰شهريور  60ميليون دوز واكسن تحويل ايران در مســكو ،اتفاق
افتــاد ،روســیه اذعان
میلیون دوز دیگــر در نوبت دهد ،در حاليكه اگر تمام توليداتش را به
كرد واكســن در روسيه
قرار دارند».
ايران اختصاص دهد ،باز هم نميتواند تا براي صادر شدن ،فراتر
از اختيارات دولت است
بعــد از 4ماه واكســن شهريور به تعهدش عمل كند
و تحت نظارت مستقيم
قابلقبولي وارد نشده
سخنان سخنگوی ســازمان غذا و دارو البته در ادامه برنامه پوتين قرار دارد ،بخشخصوصــي هم گاليه دارند چرا آنجا
روم همشهری با واکنش های تند و صریح بخش خصوصی براي ما مذاكرهكننــده نميگذاريد .اين كشــور ،تاكنون
رو به رو شــد و فعاالن بخش خصوصی بــه اتهام زنی های 13ميليون دوز واكسن به 63كشــور صادر كرده كه ما هم
سخنگوی ســازمان غذا و دارو پاســخ دادند .ناصر رياحي720 ،هزار دوز از آن دريافت كرديــم ،من انتقادي به دولت
عضو هيأترئيسه اتاق تهران و رئیس انجمن وارد کنندگان پوتين ندارم ،چون 5درصد از واكســني كه در دســترس
دارو ،گفت وزارت بهداشت باید در برابر ورود واكسن قالبي داشــته به ما اختصاص داده اســت ».او در پاسخ به سؤال
پاسخگو باشد ،به همين دليل بايد مدارك هنگام حملونقل ديگري دربــاره اينكه بــا توجه به محدوديتهــاي توليد
در گمرك بررســي شــود ،ضمن اينكه فردي كه مسئول واكسن از روسيه كه بنا بهگفته ســخنگوي ستاد مقابله با
روابطعمومي وزارتخانه است چگونه ممکن از اين موضوع كرونا5 ،ميليون دوز در ماه اســت ،چرا با اين كشور قرارداد
اطالعي نداشته باشد و این تعجب برانگیر است .بنابراين يا 60ميليون دوزي بسته ميشــود ،توضيح داد «:فعال توان
بايد هماهنگ شود يا اصال وارد چنين مسائلي نشود .او ادامه توليد روسيه ،همين اندازه است ،اما با ديپلماسي مشتركي
داد «:ما با سازمان غذا و دارو و ستاد مقابله با كرونا و دانشگاه كه در هند ،ايران ،كرهجنوبي و الجزاير ،آرژانتين و مكزيك
علوم پزشكي شــهيد بهشــتي توافق كرديم كه فهرست آغاز كرده ،پيشبيني آنها تا پايان سال 1.2 ،2021ميليارد
اولويت در واحدهاي توليدي را براي ما تعيين كنند .اگر قرار دوز است و به اتكاي آن هم با ما قرارداد 60ميليون دوز امضا
بر گرفتن دستمزد براي بخشخصوصي هم است ،بايد اين كرده اســت .ضمن اينكه ضريب تحقق آن را هم صددرصد
موضوع مشخص شود ».بهگفته رياحي ،وزارت بهداشت بايد درنظر نگرفتهايــم .آيا جمع واكســنهاي توليد داخل در
صالحيت شركتهايي را كه اجازه وارد كردن واكسن به آنها پلتفرمهاي مختلف و خريد و پيــش مذاكرات روي كاغذ
بيشتر از 240ميليون دوز هست؟» بهگفته او ،ضريب تحقق
داده ميشود ،مشخص كند».
ریاحی ادامه داد «:آقای جهانپور با توجه به اینکه من مدت آنها در 3ماه گذشــته زير 25درصد بوده است ،پيشبيني
هاست در زمینه واردات دارو مشغول به کار هستم پس می ميشود در 6ماه دوم ســال 2021ضريب تحقق هم حدود
دانم نباید به گونه ای کار کنم که باعث نابودی من شــود و 50درصد خواهد بود .جهانپور تأكيد كرد كه ايران هنوز هيچ
در حال حاضر هم به خاطر مســوولیت اجتماعی در میدان پولي براي خريد 60ميليون دوز واكسن روسي نداده است،
هستم .ما در واقع جزء سپاه سالمت هســتیم که فرمانده قرار است زماني كه پروفرم هر بخشي كه براي ارسال صادر
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شد50 ،درصد هزينه و پس از ارسال و تحويل هم 50درصد
بقيه پراخت شود.
او درباره اينكه گفته ميشود وزارت بهداشت مخالف ورود
بخشخصوصي اســت ،گفت «:ابايي ندارم كه بگويم فضا
را بهگونهاي جلوه ميدهند كه انــگار كانتينرهاي يخچال
واكســن دورتادور ايــران را محاصره كردهانــد اما وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو مانع از وارد شدن آنها ميشود.
بحثهاي متعددي در اين خصوص هست كه بخشي از آن
سياسي ،تجاري يا قانوني است .ولي اگر بخواهيد بدانيد از
آنچه در كشــور ما اتفاق افتاده راضي هستيم؟ خير راضي
نيســتيم .رضايت زماني حاصل ميشد كه حداقل نيمي از
مردم كشور را واكسينه ميكرديم ،اما كشورهاي ديگر هم
هنوز به اين عدد يا كســري از آن نرسيدهاند .گرچه ممكن
است تست تزريق واكسن آنها بيشتر از ما باشد ».در اينجا
رياحي هم وارد بحث شد و درباره قيمت واكسنها توضيح
داد .او گفت «:قيمت آســترازنيكا بين 5تا 6يورو اســت و
اسپوتنيكوي بين 10تا 12يورو .من به رئيس سازمان غذا
و دارو پيشنهاد دادم كه حتما گواهي بازرسي از شركتها را
بخواهند ،چرا كه واكسنها بايد در دماي خاصي حمل شوند
و نميتوانند در انبارهاي عمدهفروشي وجود داشته باشند،
بسياري از كشــورها هم كه هنوز موفق به واردات نشدهاند
بهدليل همين مشكالت بود .همچنين از رئيس سازمان غذا
و دارو خواسته شده بود به جاي تأييد پروفرمها در سفارت،
هنگام ترخيص اســناد حمل و فاكتور و گواهي بازرسي را
چك كنند».
همچنین ســاحورزي  ،نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران
گفت«:تــا زماني كه نــگاه ســازمان غــذا و دارو و وزارت
بهداشت اين باشد كه نه از بخشخصوصي كمك بگيرد و نه
مسئوليتي براي آن اعالم كند ،چرا بخشخصوصي حيثيت
خود را زير ســؤال ببرد و ســرمايهاش را به خطر بيندازد؟
ضمن اينكه ممكن است دچار مشــكالت قانوني هم شود.
سؤالي كه از جهانپور دارم اين اســت كه او ميگويد اغلب
شركتهاي خصوصي معتبر نيستند كه حداقل 3تا از آنها
نماينده قديمي شركتهاي واكسنساز هستند .حاال فرض
كنيد بنگاهي مثل اتاق بازرگاني بــه نمايندگي از بنگاهها
ميگويد فالن شــركت معتبري كه موردتأييد شماست و
ساالنه ميليونها دالر دارو براي شما وارد ميكند ميخواهد
اين واكسن را وارد كند و بعد هم بهصورت رايگان از طريق
كارخانهها براي كارگران درنظر گرفته شود .اين چه فسادي
بهدنبال دارد و چه تهديدي براي بيتالمال اســت؟ آقاي
جهانپور شــما در توييتي نوشــتيد كه معترض رانت نشو،
مانع پورسانت نشو .شما بفرماييد اين رانت و پورسانت قرار
است نصيب چهكسي شود .نه كسي ميخواهد از دولت ارز
بگيرد و نه چيزي به دولت بفروشد ».جهانپور به اين سؤال
پاسخ نداد.
مسیرهای موردحمایت وزارت بهداشت برای واردات
واکسن از سوی بخش خصوصی

در پایان جلسه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله
با کرونا کشور علیرضا رئیسی ،گفت «:بخش خصوصی
بهطورکلی میتواند به سه طریق واکسن وارد کند که
ما با دو مسیر آن موافق هستیم .یک ،بخش خصوصی
واکسن وارد کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد
که خیلی عالی اســت .دو ،بخش خصوصی واکســن
وارد کند و در اختیار شــرکتهای خصوصی و تولیدی
قرار دهد و آنها هــم بهصورت رایگان واکســن را به
نیروهایشــان تزریق کنند .ببینید من بر رایگان بودن
تأکید میکنم که بــرای ما خیلی مهم هســت .البته
یک سری شــرطهای کوچک هم داریم که مربوط به
بحثهای مراقبتی و فنی میشــود .اینکه مشخصات
افرادی که به آنها واکســن تزریق میشــود ،باید در
سامانه ما ثبت شود تا عوارض احتمالی آن بررسی شود،
چون سالمتی افرادی که واکسن دریافت میکنند ،برای
ما مهم است و باید بدانیم که چه تعدادی از افراد واکسن
زدهاند .معموالً شــرکتها و واحدهای تولیدی مراکز
درمانی و درمانگاههایی دارنــد و رعایت این نکاتی که
گفتم جای نگرانی ندارد .روش سوم که ما با آن مخالف
هستیم این است که بخش خصوصی واکسن وارد کند و
به مردم بفروشد ،ما با این روش حتماً مخالف هستیم .ما
با روش اول و دوم کام ً
ال موافق هستیم ولی با نوع سوم
فع ً
ال در این مقطع زمانی مخالف هستیم ،بنابراین خیلی
واضح و شــفاف نظرم را درباره واردات واکسن از سوی
بخش خصوصی اعالم کردم».
او در ادامه گفت «:اگر بخش خصوصی بتواند به روش
اول و دوم که اعالم کردم واکســن وارد کند ما تشکر
میکنیم چون با این کار بار زیــادی از روی دوش ما
برداشته میشود .یادمان باشد مشتریهای گروه دوم
چه کسانی هستند ،شرکتهای تولیدی .ما در ایام 14
ماه کرونا باوجود فشارهای زیادی اقتصادی و تحریمها
حتی یکلحظه شرکتهای تولیدی را تعطیل نکردیم
و آنها هم واحدهایشــان را تعطیــل نکردند و البته
انصافاً بیشــترین رعایت پروتکلهای بهداشتی را هم
ما در شرکتها و واحدهای تولید شــاهد بودیم .این
به نفع منافع ملی کشور است که هر چه سریعتر افراد
شاغل در واحدهای تولیدی واکسینه شوند ،بنابراین ما
دست شرکتهای خصوصی را میبوسیم که واکسن
وارد کشور کنند و با این شرکتهای تولیدی قرارداد
ببندند و واکســن رایگان در اختیار نیرویهای شاغل
در این واحدها قرار گیرد و افراد واکسینه شوند؛ ما از
این موضوع بهشدت حمایت خواهیم کرد».
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین درباره ممنوعیت
واردات واکسن از برخی کشورها هم توضیحاتی داد و گفت«:
ما اال روی مارک واکسن هیچ بحثی نداریم ،بحث ممنوعیت
واردات واکسن از کشور است؛ فقط ما از کشورهای آمریکا و
انگلستان نمیتوانیم واکسن خریداری کنیم و منع شدهایم
ولی یادمان باشــد همین واکسن آســترازنیکایی که وارد
میکنیم یک پیشوند آکسفورد دارد واالن همین آکسفورد-
آسترازنیکا را از کره جنوبی وارد کردهایم و هیچ ایرادی هم
ندارد .در آینده هم اگر واکسنی در آمریکا و انگلیس تولید
شود ولی در کشــور دیگری هم تولید شود و ما برویم از آن
کشور خریداری و وارد کنیم ،هیچ منعی وجود ندارد .یعنی
فرض کنید کسی برود و واکســن مادرنا را از آلمان یا هلند
خریداری و وارد کند ،هیچ ایرادی ندارد ،فقط واردات واکسن
از آمریکا و انگلستان ممنوعیت دارد».

گافهای آكادمی

۱۰انتخاب از عجيبترين برندگان اسكار

اسكار بهترين فيلم بهعنوان مهمترين جايزه بزرگترين ضيافت سينمايي سال،
قاعدتاً بايد به فيلمي اهدا شود كه شايسته اين عنوان باشد .مروري بر ادوار مختلف
برگزاري اين مراسم نشان ميدهد خيلي وقتها اين اتفاق رخ نداده است .خيلي
وقتها اعضاي آكادمي با انتخابشان سينمادوستان را شگفتزده كردهاند .گاهي
وقتها سياست ،در مواردي همراهي با جريان روز و گاهي همدلي با پسند عمومي
و وقتهايي هم تسليمشدن به ساليق روشنفكري ،باعثشده جايزه اسكار بهترين
فيلم به اثري اهدا شود كه در شايستگياش ترديدهاي جدي وجود دارد .از سالهاي
دور تا همين روزگار ميشود با فيلمهايي مواجه شد كه تحتتأثير پروپاگاندا ،حواشي
و خالصه هر معياري جز سينما مورد توجه اعضاي آكادمي قرار گرفتهاند.

برگهايم كو؟

برهوت

شايد خندهدار باشد اما بعد از تماشاي شاهكار فلوريان زلر يكراست شوت شده
بودم به خانه نقلي آقاجان .جزوههاي دانشكده دستم بود و سالم بيجوابم انگار روي
هوا معطل بود كه رگبار تند نگرانيهايش را به سمتم شليك ميكرد كه پدرسوخته
از ظهر كه مدرسه تعطيل شده تا اينوقت عصر كجا بودي؟ تا دوباره برايش تعريف
ميكردم كه پدربزرگ من مدرسه نميروم و ترم آخر دانشگاه را ميگذرانم و براي
درسخواندن و امتحانات آخر سال مهمان خلوتي خانهشان شدهام .بساط شام پهن
ميشد و پيرمرد ميپذيرفت كه من بيستوچند سالهام و نه سيزده چهاردهساله.
خب حاال برويم سروقت «پدر» و معجزه فيلمي كه بيترديد بيش از آنچه در اسكار
از رمق و ريخت و ابهت افتاده امسال بهدست آورد ،حقش بود.

«سرزمين خانه به دوشان» فيلم زمانه است .فيلم همين دوران سرشار از تلخي
و اندوه .فيلم چشماندازهايي كه به برهوت ختم ميشوند و به همراهش فيلم
اميد و آرزو و رهايي .ماجراي زني كه براي فراموشي اندوه درگذشت همسرش
به سفر رو آورده است .نقش اين زن را هم خانم فرانسيس مك دورمند مثل
هميشه با مهارت بازي ميكند؛ انتخابي درست براي نقشي كه انگار به قامت
بازيگرش دوخته شــده .قالب و ژانر فيلم هم آشناســت؛ فيلم جادهاي كه
كارگردان چيني ،آن را با امساك در استفاده از مصالح داستاني ،ساخته است.
فيلم قرار است روايت زندگي باشد و سازندهاش براي خود رسالتي مهمتر از
داستانگويي درنظر گرفته است.

درباره فیلم پدر
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یادداشت یک

چه ميخواستيم ،چه شد؟

سالها ما از اسكار چه ميخواستيم؟
چه آن زمــان كه هيــچ تصوير و
ي عمادي
عل 
تصوري از مراســم اسكار نبود و چه
منتقد
حاال كه از فرش قرمز تا خود مراسم
و حواشــي پس از آن ،هزاران تصوير و فيلم وجود دارد ،مدل لباسهاي چين باالچين يا
سخنرانيهاي متلكگويانه برندگان در اتمســفر خودشان چندان جلب توجه نميكرد.
در زمانه نبود هرگونه منابع اطالعاتي ،آنچه از اســكار طلب داشتيم شناختن فهرستي
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از بهترين فيلمهاي ســال بود .نامزدهاي اســكار و برندگان در شــاخههاي مختلف،
ويتريني از بهترينهاي ســينماي آمريكا و حتي جهان را دراختيار ميگذاشت؛ اينكه
ميتوانستيم به بخشي از اين فهرست بهترينها دسترسي داشته باشيم يا نه ،و بتوانيم
فيلمي از بين آنها را براي تماشــا بيابيم ،خود بحثي ديگر اســت اما حداقل شناختي از
بهترينها پيدا ميكرديم .بماند كــه در اين بين برخي فيلمها هــم نااميدكننده از آب
درميآمد ولي درمجموع تصويري كلي و قابل قبول از بهترينها به نمايش ميگذاشــت.
حاال چند سالي ميشود كه اسكار مشي ديگري برگزيده است .پس از آنكه راه اسكار از گيشه
دوتا شد و حتي آراي داوران آكادمي براي جبران بودجه استوديوها به سمت كمترديده
شدهها غش نكرد ،ديگر فيلمهاي برگزيده چندان نشاني از هاليوود داستانگو نداشتند.
انتخابها وقتي نسبتي با اسكار نداشته باشند انگار از برلين و ونيز و لوكارنو جايزه گرفتهاند
و خب هيچوقت كسي سرودست براي بهترينهاي اين جشنوارهها نشكسته است .اكنون
ميدانيم آنچه نشان اسكار دارد لزوما نسبتي با آنچه ما ميخواستيم ندارد .ما یک خواسته
از اسکار داشتیم که حاال همان را هم نداریم؛ به قول قديميها چي ميخواستيم ،چي شد؟

گزارشاقليت
چگونه اسكار در طول اين سالها تغيير مسير داد؟

از چپ به راست :پيتر اسپيرز ،فرانس مكدورماند(بازيگر) ،كلوئه ژائو(كارگردان) و مولي اشر ،تهيهكنندگان فيلم سرزمين خانهبهدوشان كه اسكار بهترين فيلم  2021را دريافت كردند.

سعيد مروتي
روزنامهنگار

«ســرزمين خانه بــه دوشــان» برگزيده
اســكار ۲۰۲۱فارغ از اينكه فيلم خوبي است
يا نه ربطي به آنچه تا همين چند ســال پيش
از آن بهعنوان مطلوب ســليقه اسكار ناميده
ميشد ندارد ،ولي همين فيلم بيربط با سليقه
كالسيك آكادمي حاال فاتح مهمترين ضيافت
سينمايي سال شده است .اين ساخته كلويي
ژائو فيلمساز چيني فيلمي جشنوارهاي است
و حاال با تغيير رويكرد آكادمي اسكار تبديل به
فيلمي اسكاري شده است .اين متر و معيارها
هم يكشبه عوض نشده و اسكار امروز چيزي
را نمايندگي ميكند كه تا ديروز نقطه مقابلش
را بازتاب ميداد و ستايش ميكرد .اسكار که تا
سالهاي طوالني در خدمت سنتهاي نمايش
هاليوود ،صنعت سرگرميسازي و قصهگويي
و راوي رؤياي آمريكايي بود ،حاال به شــكلي
آشكار و عيان مبلغ گرايش اقليت است .گرايش
روشنفكرانه و سينمايي كه تعمدا قصهگويي را
كنار ميزند ،درام را به فراموشــي ميسپارد تا
به هرچه مستند و واقعي بهنظر ميرسد وفادار
بماند .اين نوع سينمايي كه بيشتر منتقدپسند
است تا تماشاگرپسند حاال اسكاري را فتح كرده
كه از «راننده تاكســي» به نفع «راكي» عبور
ميكرد و «محرمانه لس آنجلــس» را ناديده
ميگرفت تا «تايتانيك» در صدر بنشيند.
وقتي در « ۱۹۶۹كابوي نيمه شــب» فاتح
اسكار شد عدهاي آن را به تغيير مسير هاليوود و
تن دادن به تحوالت اجتماعي دهه ۱۹۶۰تفسير
كردند؛ نشانهاي از بهروز شدن و همراهي با موج
عمومي .واضح بود كه فيلم جان شله زينگر اگر
چند سال قبل ساخته ميشد بخت نامزدي در
رشتههاي فرعي را هم نمييافت ولي هاليوود
در انتهاي دهه پر شر و شور  60ميالدي ،قدرت
انطباقش را نمايان ميكرد و كابوي نيمه شب
را برميگزيد؛ اتفاقي كه البته بــا دوام نبود و

اسكار خيلي زود به روح محافظهكار و دست به
عصايش بازگشت.
اســكار هرچه بود كن و ونيز و برلين نبود.
فيلم فاتح نخــل طال معموالً در رشــته فيلم
غيرانگليسي زبان بخت برگزيده شدن داشت.
اسكار با تمام تغييرات ،تمام تحوالت و تمام فراز
و نشيبها و چپزدنها و مخالفخوانيهايش
در نهايت به قواعدي احترام ميگذاشــت كه
نقطه تمايزش از سليقه فستيوالي و محفلي بود.
اما هرچه زمان گذشت ،ديوارها ترك برداشتند
و حاال ســقف پايين آمده اســت .اقليتهاي
نــژادي ،مكزيكــي تبارها ،رنگينپوســتان،
دگرباشان ،فمينيستها ،سياهان و آسياييها
تبديل به گرايش غالب اسكار شدهاند .پارسال
كارگردان فاتح اســكار كرهاي بود و امســال
فيلمسازي چيني .اين ميزان توجه به هر آنچه
غيرآمريكايي اســت و هر مضمون اجتماعي
و نگاه راديكال و هر آنچه متعلق به ســينماي
جريان اصلي نيست ،اسكار را بيشتر از هميشه
شبيه فستيوا لهاي ســينمايي روشنفكرانه
كرده است.
وقتي اســكار  ۲۰۱۵اسكار ســفيدها نام
گرفت و ناديده گرفته شــدن رنگينپوستان با
اعتراضهاي گسترده روزنامهنگاران و منتقدان
مواجه شد ،درست يك سال بعد فيلم «مهتاب»
از راه رســيد و اســكار بهترين فيلم  ۲۰۱۶را
دريافت كرد؛ فيلمي با محوريت سياهپوستان
و با موضعي همدالنه به دگرباشــي .موفقيت
مهتاب نه اتفاقي واكنشــي كه يك روند بود.
تغييرات گســترده با دعوت از ســينماگراني
كه بــا تركيب كالســيك اعضــاي آكادمي
همخواني نداشت آغاز شــد و در همين چند
سال اخير بيش از ۲هزار نفر با اين هدف عضو
آكادمي شدهاند تا تعداد افرادي كه اقليتها را
نمايندگي ميكنند افزايش يابند.
حضور زنــان و اقليتهــاي نــژادي در ميان

اعضاي آكادمي ،حاال نتيجهاش را در فهرست
برگزيدگان نشان ميدهد .اين آكادمياي است
كه بيش از 2100نفر از اعضايش غيرآمريكايي
هســتند .با تغيير هدفمند اعضــاي آكادمي
طبيعي است كه جهتگيري اسكار هم متحول
شود .تركيب بيشــتر آمريكايي ،بيشتر مرد و
بيشتر سفيدپوست آكادمي حاال كمرنگتر از
هميشه شده است .با اين تركيب ديگر خيلي
عجيب نيســت كه محصوالتي كه زير سقف
سينماي مســتقل قرار ميگيرند بيشتر مورد
توجه واقع شوند.
در يكي از بدترين سالهاي سينمايي كه كرونا
اكران عمومي را به كما بــرد و فيلمها به لحاظ
كيفيت و جذابيت دچار افت فاحشي شدند ،خود
مراسم اســكار هم به يكي از ماللآورترين ادوار
تاريخ برپايي اين مراســم تبديل شد ،سرزمين
خانه به دوشان جايزه بهترين فيلم را گرفت .اين را
همخواني فرم و محتوا هم ميتوان ناميد .طبيعي
است كه خروجي مراسمي كســالتبار ،فيلمي
ماللآور و كسلكننده باشد .اين همان گرايش
اقليت است كه اســكار را از جذابيت و از اهميت
صنعت سرگرميســازي و از جادوي قصهگويي
محروم ساخته است .ســرزمين خانه به دوشان
بعد از بردن اسكار بسيار بيشتر خواهد شد و اين
طبيعي است.
اين هم طبيعي اســت كه تأثير عاطفي كوبنده
«پدر» بســيار افزونتر از فيلمي باشد كه سبك
سينما حقيقتاش و زمانهاي مردهاش موانعي
در راه نزديك شدن به شخصيتها ايجاد ميكند.
طبيعي اســت كه «منك» فيلم باشكوه ديويد
فينچر بــا دو جايزه فني مراســم را ترك كند و
قصهگويي «دادگاه شيكاگو هفت» ناديده گرفته
شود .مراســم اسكار پا به مســيري گذاشته كه
روشــنفكري از صناعت مهمتر است و فيلمها به
لحاظ تم بيشــتر اهميت و ارزش مييابند تا به
واسطه آنچه خالقيت و مهارت ناميده ميشود.
اين همان گزارش اقليت است.

درباره «سرزمين خانه به دوشان»
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پدر از سلوك فراموشي به خلوص اعتراف ميرسد
مسعود میر
روزنامهنگار

شايد خندهدار باشــد اما بعد از تماشاي
شــاهكار فلوريان زلر يكراست شوت شده
بودم به خانه نقلي آقاجان .جزوههاي دانشكده
دستم بود و ســام بيجوابم انگار روي هوا
معطل بود كه رگبار تنــد نگرانيهايش را به
سمتم شليك ميكرد كه پدرسوخته از ظهر كه
مدرسه تعطيل شده تا اينوقت عصر كجا بودي؟
تا دوباره برايش تعريف ميكردم كه پدربزرگ
من مدرســه نميروم و ترم آخر دانشگاه را
ميگذرانم و براي درسخواندن و امتحانات آخر

سال مهمان خلوتي خانهشان شد هام .بساط
شام پهن ميشد و پيرمرد ميپذيرفت كه من
بيستوچند سالهام و نه سيزده چهاردهساله.
خب حاال برويم سروقت «پدر» و معجزه فيلمي
كه بيترديد بيش از آنچه در اســكار از رمق و
ريخت و ابهت افتاده امســال بهدست آورد،
حقش بود .فراموشــي را هجي كنيد تا هم از
خاطرتان برود كه سرزمين آوارگان و اين موج
مسخره مجسمهدادن به نژاد و رنگ و رأي مفت
نميارزد و هم برايتان تداعي شــود كه هزار
داالن فيلمي كه از روي يك نمايشنامه معركه
اقتباس شده بود پدر گمشده در روزگار را چقدر
واقعي به تصوير كشيده است .فيلم پدر هرچند

دو مجســمه براي فيلمنامه اقتباسي و البته
درخشش خير هكننده هاپكينز بزرگ دشت
كرد اما مجسمههاي بسياري را هم به فراموشي
مضحك داوران چندصد نفري مهمترين ماراتن
سينمايي دنيا باخت .پدر داستانش را درست
فراموش و بازيگرانش را معركه گم ميكند اما
در همان لوكيشــن محدود و تئاترياش گيج
نميشود و اين يعني معجزه.
پدر از سلوك فراموشــي به خلوص اعتراف
ميرسد و وقتي چونان درختي خشك و تنها
ميگويد برگهايم در تندبــاد ريخته ،دلت
ميخواهد به فراموشي كه گاهي سالحي براي
زندهماندن است تشر بزني :بمير...

يده
برگز

برهوت

چرا «سرزمين خانه به دوشان» شايسته اين همه تحسين نيست
شهاب مهدوي
روزنامهنگار

«سرزمين خانه به دوشان» فيلم زمانه است .فيلم
1
همين دوران سرشــار از تلخي و انــدوه .فيلم
چشــماندازهايي كه بــه برهوت ختم ميشــوند و به
همراهش فيلم اميــد و آرزو و رهايي .ماجراي زني كه
براي فراموشي اندوه درگذشــت همسرش به سفر رو
آورده اســت .نقش اين زن را هم خانم فرانسيس مك
دورمند مثل هميشه با مهارت بازي ميكند .انتخابي
درست براي نقشي كه انگار به قامت بازيگرش دوخته
شده .قالب و ژانر فيلم هم آشناست؛ فيلم جادهاي كه
كارگردان چيني ،آن را با امساك در استفاده از مصالح
داستاني ،ساخته اســت .فيلم قرار است روايت زندگي
باشــد و ســازندهاش براي خــود رســالتي مهمتر از
داستانگويي درنظر گرفته است.

از گ
ذشت

بازخوانی روایت جذاب جان بورمن از اسكار1987

سرزمين خانه به دوشان فيلم قصه و درام نيست.
2
فيلم تم و جانمايه و ديدگاه و فلسفه زندگي است؛
فيلمي است كه تماشاگرش را دعوت به واكاوي و معنايابي
و اگر شد معناتراشي ميكند .فيلم تعمدا جوري ساخته
شده که به تفســيرها و تأويلهاي مختلف و متنوع راه
بدهد .طبيعي اســت كــه چنين اثري فيلــم محبوب
منتقدان باشد؛ منتقداني كه از هر پالن و ديالوگ و كنش
و واكنش ســرزمين خانه به دوشــان معنايــي بيرون
ميكشند .سرزمين خانه به دوشــان فيلم فستيوال هم
است و از نخستين نمايش در فستيوال ونيز تا گردش در
جشنوارههاي مختلف مورد توجه داوران جشنوارهها قرار
گرفته است .الگويي كه كلويي ژايو در فيلم از آن تبعيت
كرده با تمام غرابتش درنهايت مدل آشنا و مكرر و امتحان
پسدادهاي است .اين مدل فيلمســازي جشنوارهاي با
هوشمندي فيلمساز ،با قدري تنوع و تفاوت همراه شده و
اين شــيوه ســينما حقيقت و درواقــع چيدمانكردن

هها

در معبد اسكار

مطلب «در معبد اسكار» كه آذر 1367در شماره 71ماهنامه فيلم منتشر شد ،روايتي است دستاول از جان بورمن كه همان زمان ( )1987براي فيلم «اميد و افتخار»
نامزد جايزه اسكار بود .اينطور كه مترجم با نام مستعار پرنديس (احتماال پرويز دوايي) در مقدمه آورده ،مطلب ابتدا در نشريه آيريشتايمز ،منتشر و در شماره
تابستان 1988سايتاندساند بازنشر شده است .در معبد اسكار ،مطلب خاطرهانگيزي براي سينمادوستان دهه 60بود و در دوران فقر اطالعات درباره اسكار ،روايتي
دستاول و خواندني از مهمترين ضيافت سينمايي سال به دست ميداد؛ مطلبي كه همچنان خواندنياست و با گذر زمان كاركردي نوستالژيك نيز يافته است.
جامبوجت ،پس از 10ســاعت پــرواز ،تاالپي بر باند
فــرودگاه لسآنجلس فرود ميآيد .لسآنجلس ،شــهر
خودفروش ،خوشگلترين لباسش را به تن كرده است.
آسمان يادآور رنگ آبي تابلوهايي هاكني است و نخلها
در باد آرام ميجنبند .از آن هرم خاكستري گرما و مه و
دود دلگيري كه آدم معموال انتظار دارد در هيچ جا اثري
نيست .اين كاليفرنيايياست كه قرار است باشد و معموال
نيست .مردم نه فقط روز خوشــي را براي همديگر آرزو
ميكنند بلكه خود نيز روز خوشي دارند .ماموران معموال
بسيار سرد و بياحساس اداره مهاجرت ،لبخند بر لب ما را
به سرعت از مرز كنترل رد ميكنند:
 منظور از مسافرت؟براي اسكار آمدهام.
ميگويد:
 استحقاقش را داريد.و گذرنامهام را مهر ميكند.
افســوس كه چمدان همسرم كريســتل گمشده است.
چمدان حاوي لباسهايي اســت كه به دقت و به وجهي
مخرب (براي من) انتخاب شــدهاند تــا در مهمانيها و
مراسمي كه در انتظار ماست ،زينتبخش پيكر او باشند.
هنوز 2هفته به اجراي مراسم اســكار مانده و مثل آداب
خاص سرخپوستان كه در حوزه آمازون شاهد آن بودم يك
سلسله رويدادهاي كوچك ،طاليهدار اين رويداد بزرگند.
يك سلسله معارفه و آزمايش كه بايد پيش از رنج يا خلسه
لحظه بزرگ اسكار از سر گذرانيد.
در محوطه هتــل بورلي هيلز ،تعدادي كلبــه قرار دارد.
مثل ماري آنتوانت ميتوانيــم در اينجا مهماني بدهيم.
آشــپزخانه كوچكي هســت و ايواني و در مقابل شبي
450دالر ميتوانيم وانمود كنيم كه يكي از اولين مهاجران
مقيم آمريكا هستيم .جنگلهاي استوايي جهان شايد در
شرف نابودي باشند .ولي اين جنگلها در بورلي هيلز زنده
و برقرارند ،رويش گياهــان در گرداگرد كلبه چنان انبوه
است كه براي رسيدن به «تاالر بولو» تقريبا به يك قمه
شاخهزن نياز است.
كريستل كه به خاطر لباسهاي گمشدهاش عزا گرفته،
نيمي از شب را به ندبه و زاري گذرانده ،اسم اين حالت را
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تاخير لباسي گذاشتهام.
روز بيســتونهم مــارس ،آكادمــي بــراي نامزدهاي
دريافت اســكار مهماني ناهاري ترتيــب داد كه همه ما
وظيفهشناسانه در آن شركت كرديم ،عكس دستهجمعي
گرفتيم و بعد روي ســن رفتيم و رابــرت وايز ،رئيس به
مصداق اسمش ،خردمند آكادمي ،گواهينامههاي ما را به
دستمان داد .حالت جايزههايي را داشت كه در مدرسهها
ميدادند .همه با نشاط و مودب رفتار كرديم .هنوز خيلي از
اعضاي آكادمي راي نهاييشان را ندادهاند و ميخواستيم
در نظرشان در بهترين رفتار خويش جلوه كنيم.
«ســام گلدوين ،پســر» كه تهيهكننده برنامه نمايش
اسكار است ،اين حالت شباهت با مدرسه را با لحن مدير
مدرسهوارش تشــديد ميكند .خطابه او مربوط به نحوه
رفتار در جريان اجراي مراسم است:
«از هنرپيشــهها و كاركنان فيلمتان تشكر نكنيد ،يك
ميليارد تماشــاچي ناظر اين برنامه است كه اين افراد را
نميشناسند و عالقهاي هم به شناختشان ندارند آنچه
ما از شــما ميخواهيم يك لحظه نمايش تيزهوشي يا
احساسات است .سر 30ثانيه پيش چشم شما چراغ قرمز
روشن ميشود .سر 45ثانيه ديگر وقتتان تمام است و

اعضاي آكادمي معموال افراد مسني هستند.
بسياري از آنها خيلي سالخورده و خسته و
محافظهكارند وکشاندنشان از كنار استخر و
كلوبگلف براي ديدن فيلم ،كاري است بسيار
دشوار .مضحك اينجاست كه سن تماشاگران
سينما مرتب پايين ميآيد ولي اعضاي آكادمي
سالخوردهتر ميشوند و بين فيلمهاي اسكاري
و فيلمهاي پرفروش ،بيشتر فاصله ميافتد .در
اين بين منتقداني هم هستند كه مكلفند تمام
فيلمها را ببينند .آنها هم آخر سال جوايز خاص
خودشان را ميدهند

سر يك دقيقه صدايتان زير اركستر محو ميشود و آگهي
تجارتي ميآيد».
همه چيز رك و راســت به ما تفهيم شــده .ما سياهي
لشكرهاي يك نمايش پرشكوه و عظيم تلويزيوني هستيم.
مجموعهاي از برندگان اســكار ســالهاي گذشته را به
ما نشــان ميدهند .آنهايي كه زيادي حرف ميزنند و از
خيليها تشــكر ميكنند و آنهايي كه بايد سرمشق قرار
بگيرند كه ميآيند و زود پي كارشان ميروند؛ با لطيفهاي
شاد و اشكي به سرعت افشانده.
در اين وسط مقدار زيادي در آغوش فشردن و بوسيدن
صورت ميگيرد ،منتهــا رواج بيماريهاي واگير ،رفتار
هاليــوود را تعديل كرده اســت :به عوض گونــه ،هوا را
ميبوسند و شيوه به آغوش كشــيدن هم اينطوراست
كه طرف را در ميان بازوهــا ميگيرند ولي تنها را از هم
جدا نگاه ميدارند .شــري لنســينگ زيبا ،تهيهكننده
فيلم بســيار پرفروش «جاذبه مرگبار» اين رسم را زيرپا
ميگذارد ...يادآور ميشود كه كارگرداني جاذبه مرگبار را
به من پيشنهاد كرده بود .عطري گيجكننده از او به مشام
ميرسد .بايد عطر بول باشد.
سر ميز با زن زيبا و پرقدرت ديگري نشسته :شيال بنسون،
منتقد اول نشريه لسآنجلستايمز كه حامي اميد و افتخار
بوده و آن را بهترين فيلم سال خودش عنوان كرده است.
كاله جالبي به سر داردكه نميدانم چرا نشان ميدهد كه
در 16سالگي چه ريختي داشته است .كنار او فرانكلين
شفنر نشسته كه شــباهت زيادي به ژنرال «پاتن» دارد.
ميگويد آدمها پير كه ميشوند شبيه سگشان ميشوند.
يعني بعضيها در پيري شبيه فيلمهايشان ميشوند؟
شفنر مردي است بسيار گزيدهگو كه جملههايش را زياد
نقطهگذاري ميكند .كالمش پر از مكثهاي انتظارآميز و
آبستنيهاي موهوم است .متوجه ميشوم كه با تمام وجود
به كالمش و عاقبت در هيــچ آويختهام .مايكل داگالس
ظاهر پريدهرنگ و بازيگوشــي دارد .نگاهش نگاه خاص
ستارههاي سينماست .نگاهي صميم به درون چشمهاي
آد م كه مطلقا آدم را نميبيند ،يكجور امضا دادن چشمي.
صحبت امضا دادن شــد .جمعكننــدگان امضا با تمام
قوا حضور دارند .پس از تحتالشــعاع اين همه ســتاره

عناصري كه انگار بهشــكلي طبيعي و بديهي ســر راه
فيلمساز قرار گرفتهاند ،فوت كوزهگرياي ميطلبد كه
فيلمساز چيني آن را از حفظ است.
زني كه به جاده زده است تا فراموش كند هر آنچه را
3
تاكنون ديده و آزارش داده ،با خانه به دوشــان آشنا
ميشود ،با آنها همراهي ميكند و تجربه زيستي تازهاي را از
ســر ميگذراند و عليه يكنواختي و مالل زندگي شــورش
ميكند ولي همــه اينها در دل فيلمــي رخ ميدهد كه در
بخشهــاي زيادي ،هم يكنواخت اســت و هــم ماللآور.
سرزمين خانه به دوشان برهوت است .بياباني است خشك
كه قرار است در انتهاي سفر به خودشناسي و كشف رابطه
انســان و طبيعت و فلســفه زندگي منجر شــود .فيلم با
مجموعهاي از تمها ســروكار دارد و هر صحنه و هر نما قرار
است مفهومي را به تماشاگر منتقل كند .مهمترين نكته هم
انتقال اين احساس به تماشــاگر است كه در حال تماشاي
فيلم پرمغز و پرنكتهاي اســت .انبوه ستايشها از همينجا
ميآيد .اما خود فيلم بهعنوان اثري ســينمايي با تظاهر به
موجز بودن عمال پرگوست .خستگي را بر دوش تماشاگرش
ميگذارد؛ تماشاگري كه با توقع بسيار فيلم برگزيده سال را
ميبيند و اگر مرعوب جوايز فستيوالها و حلقه منتقدان و
اسكار نشود ،حوصلهاش از فيلمي كه بهجاي داستان ،فقط

قرارگرفتن ،امضا دادن باز به يادم ميآورد كه كي هستم.
گيرندگان امضا هيچ وقت به خود آدم نگاه نميكنند .فقط
به دستها نگاه ميكنند .فقط با اســمي كه روي كاغذ
نوشته ميشود كار دارند .بيلي وايلدر تعريف ميكند كه
يك بار كسي از او خواسته بود كه اسمش را سهبار روي سه
تكه كاغذ جداگانه بنويسد ،وايلدر از او پرسيده بود سه تا
امضا را براي چه ميخواهي؟ و جواب گرفته بود چون سه تا
امضاي وايلدر را ميتوانم با يك امضاي استيون اسپيلبرگ
عوض كنم! عكاسهاي مطبوعات هم حاضرند و در انتظار
رسيدن ستارههاي مهم ،موقع خروج چند تا عكسي هم از
راه ادب از من ميگيرند.
كريســتل تا به حال ديگر مصرف يگانه لباسي را كه در
هواپيما همراه داشته تمام كرده است و چون در محافل و
مجالس ديگر نيز همان گروه افراد واحد شركت خواهند
كرد ،اين لباس را بايد به دست فراموشي بسپرد.
رأي نهايي را پنجم آوريل ميدهنــد .بنابراين چند روز
آينده صرف تبليغات شديد در نشريات تجارتي سينمايي
خواهد شد .در مطبوعات مبارزه انتخاباتي رئيس جمهوري
موقتا تحتالشعاع اسكار قرار ميگيرد .فيلم هم مثل نامزد
انتخاباتي براي شــركت موفقيتآميز در مبارزه به پول
فراواني نياز دارد .اين مبارزه دو مرحله دارد :مرحله اول
و پرخرجتر صرف اين ميشــود كه فيلم به عنوان نامزد
دريافت جايزه انتخاب شــود .در اين مرحله بزرگترين
ســهم هزينه صرف دادن آگهي در نشريات «ورايتي» و
«هاليوودريپورتر» ميشود .در اين آگهيها ،نقدهاي مثبت
و جوايزي را كه فيلم قبال به دست آورده ،نقل ميكنند.
اولين مسئله اين است كه 4هزار و اندي عضو آكادمي فيلم
آدم را ببينند و از وجود آن آگاه شــوند .براي اين منظور
برنامههاي خاصي جهت نمايش فيلم ترتيب داده ميشود
كه اعضاي آكادمي مجبور نشوند دردسر تماشاي فيلم در
نمايش عمومي را متحمل شوند.
هر سال در آمريكا  500فيلم پخش ميشود .يك نفر آدم
چند تا از اين فيلمها را ميتواند ببيند؟ نشريات براي ديدن
اين فيلمها از وجود چند منتقد استفاده ميكنند .از آنجا
كه براي برگزيدهشدن به عضويت آكادمي شخص بايد
چند سال كار برجسته پشتسر داشته باشد(گرچه نامزد
اسكار شدن شخص را خود به خود به عضويت آكادمي نائل
ميســازد) اعضاي آكادمي معموال افراد مسني هستند.
بسياري از آنها خيلي سالخورده و خسته و محافظهكارند و
کشاندنشان از كنار استخر و كلوبگلف براي ديدن فيلم،
كاري است بسيار دشــوار .مضحك اينجاست كه سن
تماشاگران سينما مرتب پايين ميآيد ولي اعضاي آكادمي
سالخوردهتر ميشوند و بين فيلمهاي اسكاري و فيلمهاي
پرفروش ،بيشتر فاصله ميافتد.
در اين بين منتقداني هم هستند كه مكلفند تمام فيلمها
را ببينند .آنها هم آخر ســال جوايز خاص خودشــان را
ميدهند .و اين جوايز بهندرت بــا فيلمهاي پرفروش و
با برگزيدههاي آكادمي مطابقــت دارد .جوايز منتقدان
سينمايي نشريات لسآنجلس ،تاثيرگذار است چون كه
بيشتر اعضاي آكادمي در لسآنجلس زندگي ميكنند.

خط روايي دارد و تعدادي موقعيت ،ســر ميرود .سرزمين
خانه به دوشان فيلم برگزيده اسكار ،لباس پادشاه است .از
افسردگي و اندوه تا رسيدن به مفهوم تازهاي از زندگي ،جان
خودش را ميگيرد و حوصله تماشاگرش را سر ميبرد .ايده
پناهبردن شخصيت اصلياش به طبيعت ،فرسوده و تكراري
است و نزديكشدن فيلمساز به محرومان جامعه ،عاري از
شور و طراوت .فيلم تا دلتان بخواهد ايماژ و نشانه و نماد دارد
ولي از داستاني براي تعريفكردن خبري نيست .سرزمين
خانه به دوشان ،سينماي حاشيهاي فستيوالي است كه به
متن آمده و جوايز اسكار را درو كرده و ستايش شده و احتماال
بعد از اين هم تحسين و تمجيد خواهد شد .ولي هيچ جايزه
و ستايشنامهاي نميتواند جايگزين شوري شود كه در فيلم
غايب است و جاي خالي درام را بگيرد .حتي با فرانسيس مك
دورمند درخشان و فيلمبرداري استادانه و قابهاي شاعرانه
و مهارت در تصويرسازي و چشماندازهايي كه واجد زيبايي
بصرياند همه عناصري الزم اما ناكافي هســتند .سينماي
ديگر و ســينماي متفاوت و مســتقل و فيلم جادهاي و اثر
روشنفكري و هر تعبير و توصيف ديگري كه اين روزها زياد
دربارهاش بهكار برده ميشــود درنهايت كار نميكند و از
تماشاي ســرزمين خانه به دوشــان ،تجربهاي لذتبخش
نميسازد.

در مسابقه نشريات لسآنجلس ،فيلم اميد و افتخار جايزه
بهترين فيلم ،كارگرداني و بهترين فيلمنامه را به دست
آورد .عالوه بر اين ،با جايزه منتقــدان ملي ،كره طاليي
بهترين فيلم ،بهترين فيلم محفل منتقدان ســينمايي
انگلســتان در جيبمان ،اميدوار بوديم كه با سقلمهاي
رايدهندگان را بــه خصوصيات اميــد و افتخار توجه
بدهيم .اين امتيازها مرتب در برنامه مبارزه تبليغاتي ما
نقل ميشد.
تدابير ديگري هم به كار ميرود :صفحههاي موســيقي
متن فيلم را براي اعضاي آكادمي ميفرستند ،ورقههاي
اطالعاتي ،كتابها و اخيرا نوار ويدئوي خود فيلم با پست
براي اعضا ارسال ميشود .فرستادن نوار ويدئوي فيلم براي
تمام اعضاي آكادمي حدود 80هزار دالر خرج برميدارد.
بعضي از رقباي من براي تبليغ فيلمشان 400هزار دالر
خرج كردهاند .وقتي كه فيلمي به نامزدي اسكار انتخاب
شــد تقريبا ميتوان خاطرجمع بود كــه اغلب اعضاي
آكادمــي آن را خواهند ديد .با وجود اين ،ســيل تبليغ
بيوقفه ادامه دارد .ما عالوه بر تمام مســائل با كمپاني
افليج و از رمق افتاده كلمبيا دست به گريبان بوديم .بعد از
استعفاي ديويد پوتنام كلمبيا را شركت ترياستار بلعيد
و اخراجها و تجديد ســازماندهيهاي مفصلي صورت
گرفت .ماهها طول كشيد تا جانشيني براي پوتنام پيدا شد.
ي اين بود كه رژيم پوتنام از نظر مالي
خطمشي جديد حزب 
مصيبتبار بوده ،ويكتور كوفمن ،رئيس جديد كمپاني
ائتالفي ،اعالم كرد كه كمپاني كلمبيا پيش از100ميليون
دالر زيان ديده است.
در همين بين كلمبيا با نهايت شرمندگي متوجه شد كه
آخرين امپراتور و اميد و افتخار براي اين استوديو بيش
از هر استوديوي ديگري نامزدي اسكار حاصل كردهاند.
كوفمن به نمايندگان مطبوعات مالي اعالم كرده كه بهرغم
جوايز و امتيازهاي اميد و افتخار ،كمپاني كلمبيا بر سر اين
فيلم ضرر خواهد داد2 .هفته بعد خود كمپاني ارقامي را
در اختيار ما گذاشت كه نشان ميداد فيلم ،با نمايش در
200سينما در سراسر آمريكا ،همين حاال سود داده است

شون كانري براي همواليتي اسكاتلندياش
سندي اليل كه در مسابقات گلف برنده شده،
شادي ميكند .ميگويد بهراحتي حاضر است
اسكار را بدهد كه بتواند مثل او گلف بازي
كند .شرلي مكلين برخوردي را كه در دوبلين
داشتيم به ياد نميآورد .ميگويم حاال كه به
پيشبيني آينده روآورده ،شايد گذشتهها را
از ياد برده است .با تاتوم اونيل امتحان ميكنم.
ميگويم شما مرا به ياد نميآوريد ،ولي موقعي
كه تازه فيلم «ماه كاغذي» را تمام كرده بوديد
در منزل پدرتان با هم آشنا شديم

و تازه هنوز پخش جهاني نوار ويدئــو و امتياز پخش در
تلويزيون كابلي هم حساب نشده .وقتي با كوفمن روبهرو
كردم ،به شدت معذرت خواست و چيزهايي گفت در اين
حدود كه منظورش از ضرر ،حسابرسيهاي داخلي خود
استوديو بوده است .اما در خالل جريان اين سرخوردگي
و از دست رفتن روحيهها ،بودجه شعبه بازاريابي و پخش
كمپاني كلمبيا به شدت كم شده بود .جوري كه اين تصور
به وجود آمده بود كه كلمبيــا ميخواهد چوب حراج به
اجناس خودش بزند تا كار را با سازماني جديد و حسابي
پاك ،از نو شروع كند.
فيلم براي موفقيت در بردن اســكار ،به حمايت شديد و
پرشوق استوديو تهيهكننده و دست و دلبازي در خرج
نياز دارد .در شرايط فعلي استوديو كلمبيا ،اين بعيد به
نظر ميرســيد و در عمل هم چنين شد .جيك ابرتس،
مدير تهيه فيلم «من» كه در شروع كار براي جلوگيري
از تعطيلي فيلم سهم گذاشته بود ،حاال هم براي جبران
بودجه ناقابلي كه كلمبيا صرف تبليــغ فيلم كرده بود
ســرمايهگذاري كرد .پس از مقداري دوندگي و فشار،
«موسسه سرگرمي نلسون» نيز كه حقوق ويدئويي فيلم
را در اختيار دارد در اين زمينه مبلغي ســهم گذاشت .با
وجود اين ،پولي كه ما براي تبليغ فيلم در اختيار داشتيم،
يكسوم و شــايديكچهارم پولي بود كه ديگران صرف
تبليغ فيلم خودشان ميكردند.
اين جريان مرا ياد داستاني انداخت كه براي فرانك كاپرا
در جريان سفرش به شوروي پيش آمده بود .كاپرا پس
از گفتوگو با ايزنشــتين به اين نتيجه رســيده بود كه
فيلمسازي براي استالين فقط اندكي از فيلم ساختن براي
هري كن در كمپاني كلمبيا بدتر است .اگر كاپرا امروز براي
كلمبيا كار ميكرد ،نظرش را به نفع استالين تغيير ميداد!
چمدان كريستل پيدا شده .وقتي به كلبهمان برگشتيم،
چمدان را كف اتاق ديدم .كريستل به زانو درآمده چمدان
را باز كرد و دســت در زير نســجهاي ابريشــمي نازك
لباسها برده آنها را نوازش كرد و بوسيد و بعد چشمان
اشكآلودش را متوجه من ساخت .نيمساعتي طول كشيد
تا تمام لباسها را امتحان كرد و به اين نتيجه رسيد كه
هيچكدام به درد نميخورند! كف كلبه را لباسها پوشانده
بود .كريستل نوميد خود را روي كاناپه انداخت.
تمام فيلمهاي نامزد اسكار را در سينماهاي لسآنجلس
نشان ميدهند ولي درخشانترين تجربه سمعي و بصري
شهر ،برنامه مرور بر آثار هاكني در موزه ناحيه است .نقاش
در نوار ويدئو ،بيننده را در آثــارش گردش ميدهد و به
اين ترتيب به نمايشگاه ،هم جنبه زماني ميبخشد و هم
مكاني .هاكني ميكوشد كه ما را از پرسپكتيو قراردادي
آزاد سازد و شيوههاي ديگري براي مشاهده دنياي معاصر
پيشنهاد كند .در مقابل اين نمايشگاه ،بيشتر فيلمها كهنه
و فرسوده جلوه ميكنند.
نقاشان به طور ســنتي در طبيعت و مصنوعات جوياي
زيبايي بودهاند .هاكني چيزهاي روزمره دنياي ما را نقاشي
ميكند .او به عنوان موضوع آثارش ،شهر لسآنجلس را
انتخاب كرده كه قطعاً پايتخت ابتذال است .كار هاكني
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منك بيشتر از هر فيلم ديگر و فراتر از
تمام نامزدهای اسكار ،۲۰۲۱شايسته توجه و
احترام و ستايش بود و در نهايت با دو جايزه
فني ،مراســم را ترك كرد تا طلسم ديويد
فينچر و اسكار همچنان پابرجا بماند .منك
البته براي عدهاي فيلم مطلوبي نيســت.
دوســتداران متعصب «همشهري كين» از
اينكه فينچر به نقــش مؤثر و تعيينكننده
فيلمنامهنويس پرداخته و براي اورســن
ولز شريك تراشــيده ،خشمگين هستند.

ده گ

شاهرخ شانجانی

عدهاي هم كه ذائقهشان با فيلم سياهوسفيد
و طوالنياي كه ماجرايش هم در دهه 30و
اوايل  40ميگذرد را ندارند .از نظر دســته
اول ،فيلم كينهتوزانه است و از منظر گروه
دوم ،منك فيلمي كهنه و ماللآور اســت.
در هشتادســالگي همشهري كين ،فينچر
ماجراي نوشتهشــدن فيلمنامه آن توسط
منكه ويتس را روايت ميكند؛ اين كار را هم
با مهارت انجام ميدهد؛ با كلي آدم واقعي
كه روزگاري در هاليوود براي خودشــان
برووبيايي داشــتهاند .منك با انبوهي از
ارجاعهاي تاريخ ســينمايي ،شايد كمي

رفته

«منك» فقط دو جايزه فني را برد تا دست ديويد فينچر همچنان از اسكار كوتاه بماند

اسکار

تماشاگرش را خســته كند ولي در نهايت،
شكوه بصري و انســجام تماتيك اثر بر هر
ماللي غلبه ميكند .منك دقيقا همان فيلمي
است كه قصه هاليوود را ميگويد و نوري بر
روند ساختهشدن همشهري كين مياندازد
و بيشــتر از هر فيلم ديگري در اين سال،
سينماست؛ سينما با سين بزرگ با كاوشي
در هاليوود قديــم و بازخواني تاريخياي
كه شكوه بصرياش دستاوردي است براي
سينما و ضيافتي است مثالزدني و نشانهاي
بر زندهماندن رســانه در يكي از بدترين
سالهايش.

درباره «تنت» كريستوفر نوالن

درقلمروهيچكاك
پويان عسگري

منتقد

«تنت» تريلر/ســاي فاي/اكشــن غولآساي
كريستوفر نوالن 10 ،سال پس از «اينسپشن» بار
ديگر او را در مركز ماجراجويي و هيجان و تلفيق
ژانرها قرار ميدهد .هر دو فيلم به روايت و خوانش
نوالن از جهان فيلمهاي جيمز باند ميمانند كه
مجهز به پيچيدگيهاي روايي و زمان غيرخطي
شدهاند.
كارگردانــي كــه از «ممنتــو» بازي بــا زمان
و اليهاليهكــردن روايت (پوشــههاي روايي) و
دستيابي به پازل ذهني ،دغدغه استتيكاش در
مواجهه با مديوم بوده و در تنت هم شبيه به ممنتو
با حذف علتهــا و نمايش معلولهــاي مهيب،
تماشاگر را در هزارتوي معنايي پازلش رها ميكند
و بعد از طريق فكتهاي علمي و توضيح جزئيات

نشان ميدهد كه حتي اين آوار زشتي را هم هنر ميتواند
نجات بدهد كه چيزهاي مبتذل و ابلهانه هم در انعكاس
نبوغ و مهرباني يك هاكني ،ميتوانند دگرگون شوند.
در قسمت ديگري از جنگل استوايي ،دان استيل ،جانشين
پوتنام در كمپاني كلمبيا ،به مناســبت شــب پيش از
برگزاري اســكار در منزلش مهماني داده است .در باغ
جنگلي اين خانه ،ستارگان ســينما ،اين جانداراني كه
زماني از انواع تهديدشده و رو به انقراض بودند ،باز به رشد
و نمو پرداختهاند .كلن كلوز كــه در فيلم جاذبه مرگبار
حامله شــده بود در اينجا و در زندگي واقعي هم حامله
است .ديويد بيرن مدالي با نام جسي جكسون به سينه
زده .به غير از اين هيچ نشانهاي از مبارزه انتخاباتي رياست
جمهوري در مهماني به چشم نميخورد .فع ً
ال يگانه مبارزه
بر سر اسكار است .چشمام به داستين هافمن ميافتد كه از
بين برگهاي نخل با احتياط نگاه ميكند.
شون كانري براي همواليتي اسكاتلندياش سندي اليل
كه در مسابقات گلف برنده شده ،شادي ميكند .ميگويد
بهراحتي حاضر است اسكار را بدهد كه بتواند مثل او گلف
بازي كند .شــرلي مكلين برخوردي را كه در دوبلين
داشتيم به ياد نميآورد .ميگويم حاال كه به پيشبيني
آينده روآورده ،شايد گذشتهها را از ياد برده است .با تاتوم
اونيل امتحان ميكنم .ميگويم شما مرا به ياد نميآوريد،
ولي موقعي كه تازه فيلم «ماه كاغذي» را تمام كرده بوديد
در منزل پدرتان با هم آشنا شديم .ميگويد يادم هست
چي گفتيم .يادم هست من چي تنم بود ،شما چي تنتان
بود .همه چيز يادم هست .ايراد من اين است كه هيچ چيز
را از يادم نميرود.
يكيشان ديدارمان را به ياد نميآورد و ديگري آرزو دارد
فراموش كند .با غروري آزرده به ســوي كاتلين ترنر رو
ج گروه مجاور
ميآورد كه با صداي تيزي كه به مكالمه پن 
نفوذ و حرفهايشان را قطع ميكند ميگويد فردا صبح
بايد ساعت پنجو نيم براي رفتن به سركار بيدار شوم .ولي
فقط به اين خاطر آمدم كه شنيدم شما هم اينجا هستيد.
يك بار ديگر ميتوانم ســربلند كنم .با وجود اين از روي
شك ،از برناردو برتولوچي ميپرسم كاتلين ترنر به او چه
گفته است؟ لبخندي مرموز به لب ميآورد و بعد ميگويد
كه پانزده سال نزد روانشناس ميرفته است.
ميپرسم :چرا؟
ميگويد :چون فيلمهاي قشنگي ميساختم كه كسي به
ديدنشان نميرفت.
ميپرسم :حاال كه همه به ديدن آخرين امپراتور ميروند
ديگر از روانشناسها دست كشيدهايد؟
با لبخندي ميگويد :بله.
پس كارگر افتاد؟
شــون كانري مبهوت به حرفهايمان گوش ميدهد.
در صورتش ميبينم كه دارد در ذهن حســاب ميكند
كه برتولوچي طي  15ســال چقدر پول به روانشناسها
داده است .مجمع درمانگران رواني لسآنجلس هم جايزه
«شهامت در فيلمسازي» را به من داده است .كاش يك
دوره روانكاوي مجاني هم با اين جايزه همراه بود .افسوس

كه نيست و من هم بايد مثل برتولوچي براي روانكاوي
پول بدهم.
مرا به ديدار دو مرد ميبرند كه در باغ به جمعي ســتاره
سينما و مديران و رؤسا كه با نهايت احترام جمع شدهاند،
بار دادهاند .گروهي است ماليم و كمسر و صدا .در اينجا
ديگر از خندههاي مسلســلوار و جيغهاي خوشامد در
ساير قسمتهاي مهماني اثري نيست .اين دو مرد روبرتو
گوتزتا و دان كيو گردانندگان امپراتوري كوكاكوال هستند
كه كمپاني كلمبيا فقط رشته آب باريكي از فعاليتهاي
آنهاســت .اين دو نفر كه در ديويد پوتنام آن اثر شديد را
بهجا گذاشتند ،مرا هم تحت تأثير قرار ميدهند .گوتزتا
كه در رشته شيمي تحصيل كرده ،كيمياگري است كه از
اسرار جادويي آن شربت قهوهاي رنگ محافظت ميكند.
كيو ،سابقه تحصيل در فلسفه اخالقي دارد .گوتزتا همه
مسائل را در ميكرو (خرد/جزء) ميسنجد و كيو در ماكرو
(كالن /كل).
معلوم شد كه هر ســه ما يك دوره تحصيل در مدرسه
«يســوعي» را متحمل شــدهايم .از جدلهــاي قرون
وسطايي ،سن توماس داكنو آپولوژتيكهاحرف ميزنيم.
اطرافيان با چشــمان مات ،خود را كنار ميكشــند .از
ماهيت تخيل و قدرت آن صحبت ميكنيم .مگر نه آنكه
كوكاكوال يك مهفوم تجريدي ،مظهر يك تصور و يك توتم
آمريكايي است؟ مرعوب مرداني هستم كه نگهبانان اين
راز هستند .هاله گرداگرد آنها را به مراتب گيراتر از هاله
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اطراف هر يك از اين ستارههاست.
کريســتل «روديو درايو» را زير پا ميگــذارد و دنبال
لباس مناســب ميگردد .هر روز با لباس جديد و آويز و
يدكيهايي كه خريده يا قــرض و معاوضه كرده به خانه
ميآيد و اميدوار است كه يكي از اين لباسها مشكل او را
حل كند ولي به زودي متوجه ميشود كه مسئله همچنان
باقي اســت .نگراني او كمكم دارد به وحشــت كشيده
ميشود و اثرش در من اين اســت كه مرا مرتب آرامتر و
آسودهخاطرتر ميكند.
ساعت سه و نيم بعد از ظهر است .آفتابي سوزنده در وسط
آسمان ســفيد گداخته بر جمع افرادي كه در محوطه
هتل بورليهيلز جمع شــدهاند فرو ميتابد .همه لباس
اسموكينگ و يا لباسهاي بلند شب به تن دارند .كريستل
سوار اتومبيل ميشــود ،كمي مكث ميكند و چشم در
چشم من ميدوزد:
راستش را بگو .لباسم چطور است؟
به آخرين چيزي كه به دســتش افتاده ،لباســي كه از
دوستي به عاريه گرفته ،تن در داده است ميگويم:
برازنده و شيك و جذاب و غوغاانگيز...
اين كلمات ظاهرا هيچ معنايــي ندارند و او فقط صداي
كلمات را ميشنود .ناگهان عقبگرد ميكند و متوجه
كلبهمان ميشود .اتومبيل حامل ما بايد به زحمت خود
را از صــف دراز اتومبيلهايي كــه راه منتهي به هتل را
انباشتهاند بيرون بكشد .ناگهان اين اميد بزدالنه به دلم

راه پيدا ميكند كه شايد دير برسيم و درها را بسته باشند
و ناچار نباشيم كه اين مراسم را تحمل كنيم .كريستل
برميگردد و لباســي به تن دارد كه از همان اول ،قبل از
حركت از ايرلند خيال داشت بپوشد .لباسي كه خودش
طراحي كرده ،لباسي است فوقالعاده .صف اتومبيلها در
يك راهبندي سه كيلومتر ممتد شده و به ماليمت به سوي
تاالر شراين كه در پايين شــهر لسآنجلس قرار گرفته،
ميخزد .مراسم توزيع اسكار قرار است در اين تاالر انجام
شود .راهمان را با سرعت اندكي از ميان تباهي به امان خدا
سپرده شده ادامه ميدهيم .تمامي پنجرههاي سر راه را
شبكههاي فلزي محافظت ميكنند.
جوانان سياهپوســت ،خيره بــه ما چشــ م دوختهاند.
خوشبختانه از پشت شيشههاي دودي اتومبيلها ما را
در جامههاي برازندهمان نميبينند و شــايد هم حركت
ماليم اتومبيلها اين تصــور را در آنها ايجاد ميكند كه
ما در مراسم تشييع جنازه شــركت داريم! همه در دل
اين وحشت را دارند كه مبادا اتومبيلشان در وسط محله
سياهان خراب شود و از رفتن بمانند.
گرماي هــوا بــه  45درجه ميرســد .هــوا را به جاي
تنفسكــردن ميشــود جويــد .ميان جيــغ عصبي
عالقهمندان و كارگزاران وسايل ارتباط جمعي ،ستارهها
از اتومبيلها پياده ميشــوند .آفتاب دودآلود به افزودن
جلوه لباسهاي پرزرق و برق كمكي نميكند.
نمايش ،با شون كانري آغاز ميشود كه ورودي پرشكوه

روابط ميــان كاراكترها ،به ابهام ذاتي داســتان
چنداليهاش وضوح ميبخشد .موسيقي درخشان
لودويگ گورانسن همچون مبناي تكاپو ،اين سازه
عظيم را به حركت درميآورد و ريتم و انرژي را در
آن تنظيم و پمپاژ ميكند.
بهعنوان تماشاگري كه هيچكدام از فيلمهاي
متاخر نوالن را دوســت نداشته عميقا از تماشاي
تنت لذت بــردم .يك بالكباســتر متهورانه كه
بخشهاي سرگرمكننده اينسپشن را ارتقا ميدهد
و روبناي البيرنتگونه آن فيلم در دفرمگي واقعيت
و حصول به فضاي ذهني را در نهاد ســاختمان
زيباشناسياش دروني ميكند .نكته ويژه تنت در
ميان آثار نوالن اين است كه هم ژن سرگرمكننده
فيلمهاي جاسوسي قديمي را با خود حمل ميكند
(از «شــمال به شــمالغربي» هيچكاك تا جيمز
باندها) و هم با اســتفاده از ايده تماتيك «ســفر
در زمان» باالخره محملي مناســب براي تنيدن
پوشهها/پيچيدگيهاي روايي مالوف نوالن ،در يك
متن ژانري مييابد .بــازي با زمان در تنت نه يك
ژست تزئيني بلكه بخش مهمي از ساختار داستاني
است كه فقط بهواسطه وارونگي زمان امكان روايت
پيدا ميكند .منطق پيچيده يك جهان داستاني

دارد .صاف و سربلند در وسط صحنه ايستاده و ديگر مردي
نيست كه ميخواست سلطان باشد بلكه عاقبت سلطاني
است تاج بر ســر رعايايش كه يكجا بلند ميشوند تا
نسبت به او اداي احترام كنند.
شر ،دير ميرســد و تمام ســرها را بر ميگرداند .همه
ميخواهند ببينند اين بار چه لباسي به تن دارد .مرسدس
مككمبريج كه پشت سر من نشسته زيرلب ميگويد:
«اگه ســليقهاش اينه ،خوشــا به حالش .ولي فكرش را
بكن كه مادر آدم همچين لباســي تنش باشه!» كمي
بعد ،پي.وي .هرمن در برنامه نمايشي بيظرافتي با سيم
باالي سر تماشاگران آويزان ميشود .مرسدس ميگويد:
«فكرش را بكن كــه آدم اگر قرار باشــد بميرد ،زير تن
پي.وي.هرمن له شود!»
در فاصله پخش آگهيهاي تجارتي ،خودمان را به بيرون،
به بار ميرسانيم و گاهي تا نوبت آگهي بعدي ،درها رويمان
بســته ميماند و در نتيجه بعضي از برندهها را از دست
ميدهيم .مرا برنامههاي رقص و آواز فراري ميداد چون
در دومين رديف نزديك به سن ،زياده از حد به رقاصها
نزديك بوديم .به محض اينكه صندلياي خالي ميشود،
يك نفر «صندليپركن» جاي او را ميگيرد ،به طوري كه
دوربين تلويزيوني هميشه ســالن را لبالب از تماشاچي
نشان ميدهد .تمام نامزدها در شش رديف اول نشستهاند.
ولي اولين رديف ،اختصاص به سياهيلشكرهاي تعليم
ديده دارد .رهبر آنها با دســتگاه گيرنده به مركز كنترل

يونيك كه برآمده از منطق فانتزي فيلمهاي سفر
در زمان ،مفهوم وارونگي زمان را بهتر از هر فيلم
ديگر نوالن بسط ميدهد و در عين حال موقعيت
فانتزي را به دســتاويزي براي ايجاد خطر واقعي
(جنگ جهاني سوم) با طنيني انضمامي در روزگار
كنوني بدل ميكند.
براي نخستين بار در فيلمهاي متاخر نوالن،
نگريســتن به مفهوم زمان از زواياي ديد متفاوت
منجر به خلق يــك دومينوي دايــرهاي از زمان
ميشود كه هم پاسخ ابهامات پالت پيچيده فيلم
را در پرســپكتيو غريب زمانياش جاي داده ،هم
به تاليف تــازهاي از وارونگــي انگارههاي ذهني
تماشاگر در نســبت با تداوم زمان و وحدت مكان
در فيلم آمريكايي ميرسد و هم احساسات انساني
را در وداع نيل (رابرت پتينسون) با قهرمان (جان
ديويد واشــنگتن) ،نجات جان كودك (كودكي
نيل) و همنشــيني محترمانه مرد قهرمان و زن
بلوند (اليزابت دبيكي) برجسته ميكند .زن بلوند
جذابي كه انگار از جهان فيلمهاي هيچكاك پا به
تنت گذاشته و بهواسطه ماهيت افسونگر بازيگرش
(دبيكي زيبارو) و چشمچراني نوالن در پاييدن او،
واجد كيفيتي شمايلي/آيكونيك نيز ميشود.

وصل است .اين عده هلهله و كفزدن را رهبري ميكنند.
آنها كفزدن را شــروع ميكنند و ما بقيه به دنبالشان
ميآييم .اگر مركــز كنترل فكر كند كه حــاال جا دارد
كفزدن توام با حالت ايستاده باشد ،عالمت ميدهد و صف
اول از جا بلند ميشوند .ما در صف دوم بلند ميشويم كه
ببينيم چه خبر شده ،و پشت سريها هم به همين ترتيب
بلند ميشوند و به اين شكل كفزدن به حالت ايستاده
بهوجود ميآيد.
شــر بلند ميشــود كه بــرود و جايزه بگيرد .لباســي
تارعنكبوتي ،بافتــه از دانههاي ريز به تــن دارد .موقع
رفتن پا روي قسمتي از دنباله لباس ميگذارد و مقداري
از اين دانهها پاره و زير پا رها ميشــود .من كه سررديف
نشستهام ،دفعه بعد كه بلند ميشوم بيرون بروم پا روي
دانهها ميگذارم و تا چند لحظه در هوا بال بال ميزنم تا
تعادلم را حفظ كنم .يكي از مأمــوران امنيتي به طرفم
نيمخيز ميشود .در چشمش ميخوانم كه ميگويد« :اگر
اين يارو انگليسيه بخواد مست بازي در بياره ،حسابشرو
ميذارم كف دستش!»
مراسمي سه ســاعت و نيمه را تحمل ميكنم از لحظه
ترك هتل تا مهماني فرماندار  9ســاعت گذشته است.
باختن با خوشرويي ،كار بســيار خستهكنندهاياست
ولي مريل استريپ تا آخرين لحظه درخشان مينمايد.
حتي در حالت باخت ،از همه زيباتر اســت .ميگويد در
ايرلند به ديدارمان خواهد آمد .همه آرزو ميكنيم در اين
لحظه در ايرلند بوديم .عاقبت به درون شب رها ميشويم.
چهارصد و چهارده اتومبيل است كه هر كدام شمارهاي
دارد .اين شــماره را بايد به پادويي مخصوص بدهيم تا
اتومبيل را پيدا كند ،ولي پادو خودش پيدا نيست .زنها
در جامههاي شب ،قدمهاي ريز برميدارند و هنري و باب
و باستر را صدا ميزنند؛ انگار كه دنبال تولهسگي گمشده
بگردند .نيمچه انتظاري دارم كه رانندهها به نشانه شنيدن
صداي ارباب ،عوعو كنند .گيسوان مشزده خانمها ترك
برداشته و منجوق و پولك از لباسها ميريزد .ماوراي مرز
اين گروه ،دار و دستههاي سياهان مشغول تهاجم ،معامله
موادمخدر و توزيع تصادفي خشونت هستند.
به زودي سالم به جنگل استوايي خودمان بر ميگرديم.
از ميان درختان بگونيا به خانه بــه كلبه مهاجران اوليه
ميرســيم؛ جايي كه آدم اگر پول داشته باشد ،ميتواند
تا ابد زندگي كند .به خودم تسلي ميدهم كه اورسن ولز
هرگز اسكار نگرفت ،هيچكاك را هيچوقت فرا نخواندند،
چاپلين نيز همچنين .مريلين مونرو حتي نامزد اسكار هم
نشد .زماني كسي گفته بود به بهترينها و به خوشگلها
اسكار نميدهند .در آينه به صورت درب و داغان خودم
نگاه ميكنم و ميگويم :رفيق ،تو قطعاً مشكل مريلين
مونرو را نداري ...صدايي در درونم ميگويد :مشكل اورسن
ولز را هم نداري!
تلفن زنگ ميزند و كريســتل گوشــي را بــر ميدارد.
چهرهاش روشــن ميشــود .با دســت دهانه گوشي را
ميپوشاند و خطاب به من به نجوا ميگويد:
ـ لباسم را پسنديدند!
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فيلم خوش آبورنگ مايكل آندرسن ،با انبوه بازيگران سرشناس ،از ديويد نيون و شرلي مك لين گرفته تا
باستر كيتون و مارلنه ديتريش ،در بهترين حالت ،اثري متوسط و بهشدت ميانمايه بود كه آكادمي زيادي
آن را تحويل گرفت .در سالي كه «جويندگان» فورد« ،حمله ربايندگان جسم» دان سيگل« ،فراتر از واقع»
نيكالس ري« ،نوشته بر باد» داگالس سرك و «وراي شــك معقول» فريتز النگ بهكل ناديده گرفته شده
بودند ،ميان نامزدهاي اسكار بهترين فيلم نمونههايي چون «غول» جورج استيونس و «ترغيب دوستانه»
ويليام وايلر وجود داشت كه از هر لحاظ شايستهتر براي دريافت جايزه بودند .رنگ و لعاب «دور دنيا در هشتاد
روز» هم خيلي زود محو و كمرنگ شد .فيلم مايكل آندرسن با فرمول هرچه مجللتر بهتر ،جايزه اسكار گرفت
و در دهههاي بعدي نامش بيشتر بهعنوان مصداقي از كجسليقگي اسكار مطرح شده است.

این شماره

اسکار

درنگ

23023442

گافهایآكادمی

۱۰انتخاب از عجيبترين برندگان اسكار در تاريخ

اســكار بهترين فيلم بهعنوان مهمترين جايــزه بزرگترين ضيافت
مسعود پويا
سينمايي سال ،قاعدت ًا بايد به فيلمي اهدا شود كه شايسته اين عنوان
روزنامهنگار
باشد .مروري بر ادوار مختلف برگزاري اين مراسم نشان ميدهد خيلي
وقتها اين اتفاق رخ نداده اســت .خيلي وقتها اعضاي آكادمي با انتخابشــان سينمادوستان را
شگفتزده كردهاند .گاهي وقتها سياست ،در مواردي همراهي با جريان روز و گاهي همدلي با پسند
عمومي و وقتهايي هم تسليمشدن به ساليق روشنفكري ،باعثشده جايزه اسكار بهترين فيلم به
اثري اهدا شود كه در شايســتگياش ترديدهاي جدي وجود دارد .از سالهاي دور تا همين روزگار
ميشود با فيلمهايي مواجه شد كه تحتتأثير پروپاگاندا ،حواشي و خالصه هر معياري جز سينما مورد
توجه اعضاي آكادمي قرار گرفتهاند .آنچه پيش رو داريد فقط ۱۰انتخاب است و اين فهرست ميتوانست
بسيار طوالنيتر باشد.

شکسپیرعاشق
Shakespeare in love
1998

این ساخته جان مادن که دیگر نتوانست موفقیتی در این سطح را تجربه کند فیلم محبوب سال  ۱۹۹۸بود.
فیلمی که ویلیام شکسپیر را در بســتری که در آن تخیل با واقعیت ترکیب شده بود مطرح و از نابغه عرصه
نمایش ،چهره ای دوست داشتنی می ساخت .فیلم محبوب منتقدان و روشنفکران که اعضای آکادمی هم
تحت تاثیر نقدها و ستایش ها تحویلش گرفتند .در واقع زیادی تحویلش گرفتند .اینکه دست های هالیوود
در اواخر دهه نود چقدر پر بوده به کنار ،میان نامزدهای بهترین فیلم ،دو نمونــه فوق العاده از ژانر جنگی
وجود داشت که بیشتر جنبه های فنی شان مورد توجه آکادمی قرار گرفت«.نجات سرباز رایان» اسپیلبرگ
و «خط سرخ باریک» ترنس مالیک که اولی زبان فیلم های جنگی را متحول کرد و دومی به لحاظ بصری از
بهترینهای ژانر بود .در حضور چنین نمونه های شاخصی ،اهدای اسکار بهترین فیلم به «شکسپیر عاشق»،
نهایت کج سلیقگی بود.

ارابههایآتش
Chariots of fire
1981

اوليور !

در اينكه دهه 80بدترين دوران هاليوود بود ترديدي وجود ندارد ولي حتي اين مسئله هم نميتواند اسكار
«ارابههاي آتش» را توجيه كند .درام ورزشي هيو هادسن در قحطي فيلم خوب هم نميتوانست تا اين ميزان
مورد توجه قرار گيرد .مسئله رقابت ورزشي و تبديل آن به درام با خامدستي و بياني گلدرشت ،بيشتر بهكار
مرعوبكردن اذهان ســادهانديش ميآمد .در اوضاع خراب هاليوود ابتداي دهه 80چه فيلمي ميتوانست
اسكار بگيرد؟ دستكم «سرخها»ي وارن بيتي كه هم به لحاظ ساختار بصري و هم از نظر تماتيك فرسنگها
باالتر از ارابههاي آتش بود .حتي «مهاجمان صندوقچه گمشــده» اسپيلبرگ ،ديگر نامزد اسكار اين سال
بهمراتب شايستهتر از فيلم هيو هادسن بود.

!Oliver

آرگو

1968

موزيكال كمرمق و نچسب كارول ريد كه شايد يكي از ضعيفترين اقتباسهاي سينما از رمان پرآوازه چارلز
ديكنز باشــد ،جايزهاي براي كارگردانش به ارمغان آورد كه در بهترين روزهايش (روزگار «جدا افتاده» و
«مرد سوم») از او دريغ شده بود .مشكل اصلي «اوليور» شايد به نامتناسببودن ژانر موزيكال با رمان ديكنز
بازگردد .در  ۱۹۶۸در حضور فيلمهايي چون «بچه رزمري» رومن پوالنســكي« ،روميو و ژوليت» فرانكو
زفيرلي« ،پارتي» بليك ادواردز و «دختر بامزه» ويليام وايلر ،فيلم آليور برگزيده شــد؛ نشانهاي از گرايش
آكادمي به فيلمهاي شيرين و خوشرنگ و لعاب حتي اگر ماللآور و پريشان باشند.

Argo
2012

فيلم جنجالي بن افلك قرار بود پاســخي حماســي و قهرمانانه براي يكي از تحقيرآميزترين رخدادهاي
آمريكاييها باشد .ماجرايي در حاشيه گروگانگيري اعضاي سفارت آمريكا در  ۱۹۷۹كه بن افلك با روايت
فرار ششكارمند سفارت كوشيده بود فيلمي مهيج بســازد كه بر زخم حقارت آمريكايي مرهم بگذارد .در
فيلمي باسمهاي و سست تنها چيزي كه وجود نداشــت هيجان بود و در غياب سينما اين سياست بود كه
حرف اول و آخر را ميزد .اوج ناتواني بن افلك كارگردان را ميشد در سكانس فينال «آرگو» مشاهده كرد
كه در پرداخت و جزئيات ،اجازهاي براي نموديافتن كمي تعليق در حد يك تريلر درجه سه هم نميداد .اين
احتماالً سياسيترين اسكار هزاره سوم است و نام آرگو بهعنوان يكي از ضعيفترين فيلمهایي كه اسكار برده
در تاريخ ثبت شده است.

گاندی
Gandhi
1982

راكی
Rocky

فيلم زندگينامهاي ريچارد آتن بارو ،درباره رهبر و پيشواي هندوستان ،احتماال براي دريافت جايزه تمشك
طاليي بدترين فيلم سال بيشتر مناسب بود تا اينكه اســكار بهترين فيلم را دريافت كند« .گاندي» از آن
پروژههاي پرخرج هاليوود بود كه با ريختوپاش فراوان بهدنبال عظمت و شــكوه ميگشت؛ فيلمي بدون
دســتاورد و به معني مطلق كلمه الكن ،با بازي ضعيف بن كينگزلي كه اسكار بهترين بازيگر را هم گرفت؛
همانطور كه آتن برو اســكار كارگرداني را دريافت كرد« .اي تي» اسپيلبرگ« ،گمشده» كوستا گاوراس و
«توتسي» سيدني پوالك ديگر نامزدهاي اسكار بهترين فيلم اين ســال ،با همه تفاوتهايي كه با يكديگر
داشتند در يك موضوع مشترك بودند :همگي شايستگي بيشتري از گاندي براي دريافت اسكار داشتند.

1976

درخشــش «راكي» در مراســم اسكار و
گرفتن دو جايزه اصلي فيلم و كارگرداني،
نمونهاي است از تسليمشدن آكادمي مقابل
پسند عامه .راكي پديده سال  ۱۹۷۶بود كه
مثل آنچه در فيلم ميبينيم و بوكســوري
گمنام يكشبه به شهرت جهاني ميرسد،
از استالونه ستارهاي محبوب ساخت .راكي
از بهترين نمونههاي تجسم بخش رؤياي
آمريكايي بود ولي گرفتن اســكار بهترين
فيلم و كارگرداني در حضور «راننده تاكسي» اسكورسيزي ،هم در آن سال و هم در ادوار بعدي نشانهاي از گرايش
آكادمي به سينماي تجارتي محسوب شد.

مردممعمولی
Ordinary people
1980

«مردم معمولي» ،فيلم بهشدت معمولي و بيش از حد متوسط رابرت ردفورد چگونه اسكار بهترين فيلم را
گرفت؟ پاسخ دادن به اين سؤال خيلي كار آساني نيست .مردم معمولي ملودرامي قابل پيشبيني است كه
سازندهاش مضموني اخالقي را به شكلي پيشپا افتاده روايت ميكند .اينكه مردم معمولي روايت بيلكنتي
دارد آنقدر امتياز برجستهاي نيست كه آن را شايسته دريافت اسكار بهترين فيلم كند؛ آن هم در شرايطي
كه «گاو خشمگين» اسكورسيزي در فهرست نامزدهاي اسكار َحي و حاضر بود.

مهتاب
Moonlight
2016

باگرگهامیرقصد
Dances with wolves
1990

اولین تجربه کارگردانی کوین کاستنر ،آنقدر برایش خوش یمن بود که هفت جایزه اسکار ببرد .کوششی برای
احیای ژانر از دست رفته وسترن ،با فیلمبرداری کارت پستالی دین سلمر و موسیقی شنیدنی جان بری و حضور
خود کاستنر در نقش وسترنر ،نوستالژی سینمای وسترن را در ابتدای دهه نود زنده کرد .کاری که دوسال بعد
کلینت ایستوود به شکلی بسیار قانع کننده تر با «نابخشوده» انجامش داد و اسکار گرفت .اما با گرگها می رقصد
واقعا شایسته دریافت هفت اسکار ،از جمله اسکار بهترین فیلم بود؟ پاسخ قطعا مثبت نیست .به خصوص اگر به
یاد بیاوریم میان نامزدها جواهری چون «رفقای خوب» اسکورسیزی حضور داشته است.

فيلم ستايششــده بري جنكينز يكي از آثاري است كه متر و معيار اسكار اين ســالها را نمايان ميكند.
فيلم همه تمهاي محبوب آكادمي در يكدهه اخير را يكجا دارد؛ هم به مســئله سياهان ميپردازد و هم
موضوع دگرباشي را دســتمايه قرار ميدهد .همه اينها را هم در قالبي فريبنده و گولزننده ارائه ميدهد.
«مهتاب» بستهبندي شيكي از مضامين دلخواه روز ارائه ميدهد و مسيري را طي ميكند كه درنهايت به
تحسين و ستايش و گرفتن اسكار بهترين فيلم ميرســد .اما وراي اين ستايشها خود فيلم بهعنوان اثري
سينمايي ،بيشتر نوعي غمنامه بهظاهر انساندوستانه است كه مسئلهاش را با تكنيك و مهارتي چشمگير در
متقاعدكردن منتقدان و اعضاي آكادمي مطرح ميكند .مهتاب نشانهاي از تالش آكادمي براي همراهي با
موجهاي ژورناليستي و فاقد عمق است .خود فيلم را هم ميتوان با همين كلمات توصيف كرد.

ركوردها به زيدان
لبخند مي زنند يا توخل؟
موفقترين تيم اروپا  ،امشب در حالي
مقابل چلسي به ميدان ميرود كه تاكنون
نتوانسته اين تيم را شكست دهد

آقاي دوگل

19

چلسي

23:30

رئال مادريد

سردار آزمون در آستانه يك عنوان
تاريخي است ،نخستين ايراني كه
2بار در يك ليگ اروپايي
به آقاي گلي ميرسد

19

بازگشت «دختر فوتبال»
به نيمكت تيم ملي

هيأترئيسه فدراسيون فوتبال مريم
ايراندوست را بهعنوان سرمربي تيم
ملي فوتبال زنان انتخاب كرد

20
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بهموفقيت
ديپلماسيدر
فوتبالاميدوارم
ورياغفوري،كاپيتاناستقاللاميدواراست

مشكلميزبانيتيمهايايرانيازعربستانيهاباديپلماسي
حلشودتاآبيهابتواننددرتهران بهمصافالهاللبروند
محمد زارعي| وريا غفوري ،يكي از مهرههاي كليدي استقالل در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اين فصل بود و در 2بازي بهعنوان
بهترين بازيكن زمين انتخاب شد .البته او اعتقاد دارد در بازي دوم مقابل الدوحيل هم بايد بهعنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب
توگوي اختصاصي با همشهري ورزشي
ميشده و اشتباه داور در اعالم پنالتي به سود حريف مانع اين امر شده است .او در گف 
پاسخي محكم به منتقدانش در اين تورنمنت داده است.
از ليگ قهرمانان و صعود استقالل به مرحله حذفي شروع كنيم.
بازيها خيلي سخت و فشرده بود ولي خدا را شكر كه سربلند شديم و توانستيم از مرحله گروهي صعود كنيم .اين تورنمنت تمام
شد و حاال بايد براي بازيهاي ليگ و حذفي آماده شويم.
ميزباني عربستانيها چطور بود؟
همهچيزخوببود،يعنيعاليبود.فقطاگردراستاديوماصليبهميدانميرفتيم،بهترهمميشدوميتوانستيمبازيهاي
باكيفيتتري انجام دهيم .جا دارد همينجا از عربستانيها تشكر كنم چون باز هم ميگويم همهچيز عالي بود.
در مرحله حذفي به الهالل خوردهايد و از االن بحث ميزباني ايران از نماينده عربستان حسابي داغ
شده است .در اين خصوص چه نظري داري؟
واقعا اميدوارم با ديپلماسي همهچيز حل شود و ما بتوانيم از حق ميزباني خودمان استفاده كنيم.
سطح بازيها را چطور ارزيابي ميكني؟ خيليها اعتقاد داشتند كيفيت بازيهاي اين فصل ليگ
قهرمانان افت كرده است.
من در همان كنفرانس مطبوعاتي بازي آخر هم گفتم وقتي شــما هر 3روز بازي ميكنيد ،قطعا بازيكنان
نميتوانند بهترين كيفيتشان را به نمايش بگذارند .بهنظرم همين موضوع باعث شد تا بازيهاي مرحله
گروهي از لحاظ كيفي كمي لطمه بخورد.
ادامه در
صفحه18
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نكته بازي

برنامه بازيها

دعوا نكنيد ،ثابت كنيد

با وجود پايان يافتن مرحله گروهي
ليــگ قهرمانان آســيا ،همچنان
دعواي مســئوالن و هــواداران
تيمهاي مختلف ايراني با هم ادامه
دارد .سوژه بحث هم بر سر اين است
كه گروه كدام تيم دشوارتر بود و شايسته
تصاحب عنوان «گروه مرگ» است .دوستان طوري به پر و پاي
هم ميپيچند كه انگار اگر در خبرگزاريها و اينستاگرام ثابت
كنند تيمشان در گروه مرگ بوده AFC ،فورا جام قهرماني را به
آنها ميدهد .آقا بيخيال؛ اينقدر مرافعه ندارد كه .شما اگر واقعا
تيم خوبي داريد در زمين و مقابل هم اين مسئله را ثابت كنيد.
اين گوي و اين ميدان .ليگ دارد شروع ميشود .پرسپوليس،
استقالل ،سپاهان ،تراكتور و فوالد ،همه با هم بازي داريد .به جاي
يقهگيري در فضاي مجازي ،داخل زمين و در جنگ مستقيم
نشان بدهيد چند مرده حالجيد.

برنامه هفته بيست و دوم
شنبه 18ارديبهشت1400
مس رفسنجان-نساجی مازندران

20:45

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک
ماشینسازیتبریز -سایپا

21:15

يكشنبه 19ارديبهشت1400
سپاهان-پرسپولیس

20:25

پیکان-تراکتور

21:20

استقالل-ذوب آهن

اتهام نبود ،مهارت بود

تمجيدهــا از هنــر پنالتي گرفتن
مهدي طارمــي در پرتغال ادامه
دارد و روزي نيســت كه يكي از
رسانههاي آن كشور ،به ستايش
از مهدي نپردازد .به تازگي آماري
ارائه شده كه نشان ميدهد طارمي از
زمان حضورش در پرتغال 15پنالتي گرفته كه 7تاي آنها با
پيراهن پورتو بوده است .همين عملكرد هم باعث شده تيم
پرتغالي امسال از 10فصل گذشته بيشــتر صاحب ضربه
پنالتي شود .نكته قابل توجه هم اينكه تمامي پنالتيهاي
گرفته شده از سوي طارمي از فيلتر VARگذشته و كمكداور
ويدئويي هم با بازبيني دقيق تصاوير آنها را تأييد كرده است.
بنابراين روشن ميشــود پنالتيهايي كه طارمي در ايران
ميگرفت هم درست و حرفهاي بود ،اما گاهي بهخاطر تكرار
بيش از حد اين داستان ،او را متهم به تمارض ميكردند.
عاقبت تمركز اين است؟

در اين يكي دو روز غائلهاي راه افتاد
در مــورد اينكه آرمــان رمضاني
تصاويرش با پيراهن اســتقالل را
از صفحه اينســتاگرامش حذف
كرده است .خيليها موضوع را ربط
دادند به فرصتسوزي او برابر الشرطه
و انتقاداتي كه از اين بازيكن به عمل آمــد .بعد هم بندهخدا
خودش توضيح داد كه اصال عكسي با پيراهن استقالل نداشت
كه قرار باشد آن را حذف كند .انصافا اما اين بخش از جوابيه او
عالي است« :من فعاليت چنداني در فضاي مجازي ندارم و همه
تمركزم روي تمرينات و مسابقات است ».آقا اگر عاقبت تمركز
صددرصدي اين عملكردي است كه شما داري ،بهنظر ميرسد
بيخيال باشي بهتر است .اصال تمرين را ول كن ،صبح تا شب
برو توي اينستاگرام ،شايد باالخره يكي از اين تك به تكها را
گل كردي!

آماربازي

متريكا

سپاهان و پرســپوليس اين هفته در حالي
مقابل هم قرار ميگيرند كه سپاهان با يك
بازي بيشتر و با اتكا به 3امتياز همان مسابقه
در صدر قرار دارد .البته امتيازات فني گروه
متريكا هم سپاهان را با اختالفي ناچيز موفقتر از پرسپوليس نشان ميدهد.
ســپاهان در مجموع صاحب امتياز فني 7/32از 10است و پرسپوليس با
امتياز 7/27پشت سر اين تيم قرار دارد .زردپوشان در گل زده ،شوت ،نرخ
تبديل شوت به گل ،پيروزي در نبردها ،دقت پاس ،تكل موفق و دريبل موفق
برتر از پرسپوليس بودهاند .سرخپوشان هم در آيتمهاي مالكيت توپ ،تعداد
پاس ،نبرد هوايي موفق ،دقت شوت ،شوت در چارچوب ،شوت مواجهشده،
گل خورده و كلينشيت از سپاهان برتر بودهاند .جدال اين دو تيم جدال
موفقترين خط حمله ليگ با موفقترين خط دفاعي است.

7.32

گلگهر تيم شگفتيســاز ليگ و ميهمان
ناخوانــده در جمع مدعيان اســت كه در
جدول ردهبندي فعال رتبــه چهارم را در
اختيار دارد .اما جالب اينجاســت كه در
جدول امتيــازات فني متريكا ،رتبــه گلگهر از اين هم باالتر اســت و
شــاگردان قلعهنويي باالتر از تيم فرهاد مجيدي در رتبه سوم هستند.
امتياز فني گلگهر بعد از 20بازي 7/15بوده و 3نماينده ايران در ليگ
قهرمانان يعني استقالل ( ،)7/13فوالد ( )7/11و تراكتور ( )7/03پايينتر
از اين تيم قرار دارند .گلگهر در آيتمهاي شــوت ،شوت در چارچوب و
موفقيت در نبردها بهترين تيم ليگ اســت و در ايــن آيتمها حتي از
پرسپوليس و سپاهان هم برتر بوده است .اين تيم كمتر از هر تيم ديگري
در فصل جاري به رقبايش فرصت زدن شوت داخل چارچوب را داده است.

7.15

سجاد شهباززاده با ميانگين نمره7/50از
10همچنان بهترين بازيكن فصل جاري از
ديد آناليزورهاي متريكاست .سجاد 3هفته
اســت كه در ليگ گل نزده اما همچنان با
16گل در صــدر جدول گلزنــان ليگ نشســته و 3پــاس گل هم به
همبازيهايش داده اســت .دقت پاس ســجاد 78/4درصد و ميانگين
شوتهاي او در هر بازي 2/2بوده اســت .نيمي از اين 2/2شوت يعني
1/1شوت در هر بازي داخل چارچوب دروازه بوده و آمار 0/8گل در هر
بازي را براي بهترين بازيكن ليگ ثبت كرده اســت .بعد از سجاد ،امين
قاسمينژاد ،گادوين منشا ،سيامك نعمتي ،سروش رفيعي ،مهدي قائدي،
يونس شــاكري و احمدرضا زندهروح دوم تا ششم هستند .گلگهر در
جدول بازيكنان هم شگفتيســاز بوده و در جمــع 8بازيكن برتر ليگ
3نماينده دارد؛ يعني بيش از هر تيم ديگري.

7.50

22:15

پنجشنبه 30ارديبهشت1400
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

به موفقيت ديپلماسي در فوتبال اميدوارم

برنامه هفته بيست و سوم
جمعه 24ارديبهشت1400
نساجی مازندران-فوالد

18:00

وريا غفوري ،كاپيتان استقالل اميدوار است مشكل ميزباني تيمهاي ايراني از عربستانيها با ديپلماسي حل شود تا آبيها بتوانند در تهران به مصاف الهالل بروند
ادامه از
درخصــوص برنامههاي ليگ
صفحه 17
هم صحبت ميكني كه اين روزها اعتراض
شديد پرسپوليسيها را به همراه داشته است.

هرطور برنامهريزي كنند ما خدا را شــكر ميكنيم چراكه شرايط
تيممان خوب است .يكمقدار خستگي داريم و همين جابهجايي
چندروزه برنامه بازيها ميتواند به ما كمك كند.
داربي هم نزديك اســت و پرسپوليسيها بارها
گفتهاند حاضر نيســتند تا بازي عقبافتاده استقالل انجام
شــود ،در داربي حاضر شــوند .در اين خصوص هم صحبت
ميكني؟

نميدانم چه بايــد بگويم .هر اتفاقي رخ دهد مــا در زمين حاضر
ميشويم و مشكل خاصي نداريم.
در مرحله گروهي 2بــار بهعنوان بهترين بازيكن
زمين انتخاب شــدي و شــايد اگر داور آن پنالتي را مقابل
الدوحيل نميگرفت3 ،بار به اين عنوان ميرسيدي .با وجود
اين در فضاي مجازي برخيها به عملكردت اعتراض داشتند.
در اين خصوص چه نظري داري؟

بهنظرم اين داستان خيلي عجيب بود .معتقدم اگر داور در بازي با

الدوحيل آن پنالتي عجيب را به نفع قطريها نميگرفت ،من در
آن بازي هم بهعنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب ميشدم و روي
هم رفته 3بار به اين عنوان ميرسيدم .من در بازي با الدوحيل هم
خيلي خوب بازي كردم .با اين حال ،انتقاد هميشه بوده و هست و
اين انتقادات من را قويتر ميكند .اين انتقادات باعث ميشود من
با عملكردم كاري كنم تا خيليها دنبال سوراخ موش بگردند و در
آن قايم شوند .من در بازي با الشرطه بهترين بازيكن زمين شدم اما
باز هم از من انتقاد كردند ،اين ديگر واقعا خندهدار است .كساني از
من انتقاد ميكنند كه وقتي به صفحههاي آنها نگاه ميكنم ،بيشتر
شبيه ربات هستند تا آدم.
برخي از استقالليها اعتقاد دارند انتقادات از وريا
فني نيست و به مسائل بيرون زمين ربط دارد .اين موضوع را
قبول داري؟

صددرصد همينطور اســت .عملكرد من مشــخص است .من هر
موقع براي اســتقالل بازي كردم ،هم از نظر دفاعي خوب بودم و
هم در فاز هجومي به تيم كمك كــردم و كادرفني از من رضايت
داشته است .رضايت كادرفني براي من مهم است .اين وسط شايد
بعضيها بيايند و بخواهند من را تخريب كنند كه اين داســتانش
جداست و قطعا بحث فوتبال نيست .در اين بين بايد به اين نكته هم

دانشگر به تمرينات برميگردد

مجيدي در هواپيما با غالمپور مشورت كرد تا شايد مدافع مغضوب را ببخشد
محمد دانشــگر ،يكــي از پرحاشــيهترين
بازيكنان حالحاضر فوتبال ايران بهحساب
ميآيد؛ بازيكني كه بهخاطر همين حواشي
تقريبا 2ماهي ميشــود اجــازه حضور در
تمرينات اســتقالل را ندارد .بــا وجود اين
خبر رسيده دانشگر قرار است بهزودي جواز
حضور در تمرينــات را از مجيدي دريافت
كند .در آخرين روزهاي سال قبل و در پايان
ديدار اســتقالل و پيكان در جــام حذفي،
دانشگر با فرشيد اسماعيلي و بهزاد غالمپور
دچار جروبحث شد و به همينخاطر فرهاد
مجيدي او را كنار گذاشــت .آن زمان گفته
شــد دانشــگر پس از درگيري در رختكن،
داســتان را به فضاي مجازي هم كشــانده
و در اينســتاگرام از خجالــت فرزند مربي
دروازهبانهاي اســتقالل درآمده اســت؛
اتفاقي كه باعث شد تا وساطت خيليها
براي بازگشت اين مدافع بينتيجه بماند.
با وجود شايعات فراوان در مورد بازگشت

دانشگر ،سرمربي استقالل اجازه نداد او همراه
آبيها به عربستان برود و در ليگ قهرمانان
آسيا حضور داشته باشــد .حاال در بازگشت
استقالل از رقابتهاي آسيايي احتمال دارد
دانشگر به تمرينات برگردد.در اين خصوص
برخي بازيكنان و اعضاي كادرفني استقالل از
مجيدي خواستهاند تا مجوز بازگشت دانشگر
به تمرينــات را صادر كند ،ولــي مهمترين
موضوع اين است كه مجيدي در اين زمينه
با بهزاد غالمپور صحبت كــرده تا اگر مربي
دروازهبانهاي استقالل موافق است ،دانشگر
به تمرينات برگردد .ســرمربي استقالل در
بازگشت اين تيم از عربستان و در هواپيما از
غالمپور بابت بازگشت دانشگر اجازه گرفته
و مربي گلرهاي اســتقالل هم به
سرمربي تيم گفته كه كاري با
اين بازيكن ندارد و از همان ابتدا
هم حرفي در مورد كنارگذاشتن
اين مدافــع از تيم نزده

است .جالب اينجاســت كه مجيدي هم در
اين مدت تمايل چنداني بــراي بازگرداندن
اين مدافع پرحاشيه نداشت ولي اصرار بيش
از حد بازيكنان و برخي افراد ديگر باعث شده
تا در نهايت براي بازگشــت دانشــگر چراغ
سبز نشان دهد .دانشــگر در اين 2ماه بارها
ديگران را واســطه كرد تا به منزل غالمپور
برود و حتــي با دادن پيغامهــاي مختلف از
مربي دروازهبانهاي اســتقالل عذرخواهي
كرد ولي مربي دروازهبانهاي استقالل جواب
پيغامهاي اين بازيكن را نداده و حتي دوست
ندارد با دانشگر روبهرو شود .او مدتي پيش هم
تالش كرد كه با رفتن به سبزوار با آن هوادار
استقالل كه مورد اذيت قرار گرفته بود ،ديدار
كند تا شايد نگاهها را در مورد خودش عوض
كند؛ موضوعي كه البته فعال غيرممكن است.
اين در حالي است كه دانشگر نزديك به 2ماه
است در تمرينات استقالل حضور نداشته و از
نظر بدني شرايط ايدهآلي ندارد.

آلومینیوم اراک  -پديد0

18:15

توجه داشت كه سيستم بازي ما با گذشته تفاوتهايي دارد .فصل
گذشته و بهخصوص زمان استراماچوني ،ما با سيستم  3-5-2بازي
ميكرديم و من اين آزادي عمل را داشــتم تا در حمالت شركت
كنم اما االن در سيستم 4دفاع ،وظيفه من دفاع كردن است نه گل
زدن و پاسگل دادن .به همين دليل من در سيستم جديد خيلي
نتوانستم در كار هجومي شــركت كنم چون آزادي عمل گذشته
را نداشتهام.

تراکتور-صنعت نفت آبادان

18:30

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

18:55

پرسپولیس -استقالل

20:30

فرهاد مجيدي در آخريــن كنفرانس مطبوعاتي
ليگقهرمانان مدعي شــد تو ميتواني امسال جام قهرماني
اين بازيها را باالي سر ببري .نظر خودت در اين مورد چيست؟

یکشنبه ۲۶اردیبهشت۱۴۰۰

خود اين موضــوع هم وظيفه مــن و هم وظيفه ســاير بازيكنان
استقالل را سختوسختتر ميكند .ما با تمام توان ميجنگيم و
اميدوارم به اين هدف برسيم.
را دارد؟

سپاهان  -مس رفسنجان

19:20

سایپا-پیکان

فكر ميكني استقالل پتانسيل قهرماني در آسيا

نفت مسجدسلیمان-ماشینسازیتبریز

سخت اســت اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم؛ چراكه ما از لحاظ
امكانات خيلي عقب هستيم .با وجود اين ،ما بازيكنان خوبي داريم
و ميتوانيم به هدفمان برسيم.

19:25

به ضرر سپاهان ،به سود بقيه
ســازمان ليگ فوتبال ايران ،برنامه جديدي براي مســابقات ليگ برتر اعالم كرد كه طبق ايــن برنامه بازيهاي
پرسپوليس و استقالل در هفتههاي 22و 23اين مسابقات  2روز عقب افتاد .به اين ترتيب داربي تهران كه قرار بود روز
22ارديبهشت برگزار شود به 24ارديبهشت موكول شده و مصاف سپاهان و پرسپوليس از هفته بيستودوم نيز از
17ارديبهشت تا 19ارديبهشت عقب افتاده است .اين تصميمات بهخاطر شرايط  2تيم سرخابي در بازگشت از ليگ
قهرمانان و خصوصا بهخاطر تيم پرسپوليس كه درقرنطينه بوده اتخاذ شده است .ميتوان گفت تنها تيمي كه از اين
تغيير برنامه متضرر شده سپاهان است كه حاال بايد كمي تغيير در برنامههاي آمادهسازياش ايجاد كند و براي تاريخ
جديد آماده شود .مصاف سپاهان با پرسپوليس نقش بسيار زيادي در معرفي قهرمان ليگ بيستم خواهد داشت.
ضمن اينكه درخواست پرسپوليس براي مساوي شدن بازيهايش با استقالل قبل از داربي تهران باالخره مورد توجه
سازمان ليگ قرار نگرفت و اين تيم با 21بازي به مصاف استقاللي خواهد رفت كه در روز داربي 20بازي خواهد داشت.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
تفاضل گل امتياز

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

سپاهان

21

13

5

3

36

19

17

44

2

پرسپولیس

20

11

8

1

27

10

17

41

3

استقالل

19

9

7

3

22

12

10

34

4

گل گهرسیرجان

19

8

5

6

23

20

3

29

5

آلومینیوم اراک

21

6

11

4

20

23

-3

29

6

مس رفسنجان

21

7

7

7

15

15

-

28

7

فوالد

18

6

9

3

17

11

6

27

8

تراکتور

19

7

6

6

17

17

-

27

9

پیکان

21

6

8

7

19

22

-3

26

10

صنعت نفت آبادان

19

6

7

6

15

15

-

25

11

پديده

20

6

7

7

20

22

-2

25

12

تمسجدسلیمان
نف 

21

5

9

7

14

17

-3

24

13

ذوب آهن

20

3

9

8

19

26

-7

18

14

سایپا

20

3

9

8

10

17

-7
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بهروز رسايلي

خبرنگار

قطر؛ پمپ بنزين 40ساله پرسپوليسيها

حضور كوتاهمدتدر كشورهمسايه برايكسبدرآمد بيشتر،
سنتديرينسرخپوشاناست

ركوردها به زيدان لبخند مي زنند يا توخل؟

موفقترين تيم اروپا  ،امشب در حالي مقابل چلسي به ميدان ميرود كه تاكنون نتوانسته اين تيم را شكست دهد

پرونده نيمهنهايي ليگقهرمانان اروپا امشــب بــا برگزاري بازي
چلسي و رئال بسته ميشود تا دومين فيناليست اين بازيها هم
مشخص شود .چلسي كه در بازي رفت رئال را در خانهاش با نتيجه
يك-يك متوقف كرده ،اميد زيادي دارد امشب در خانه خودش
فيناليست شــود اما نبايد فراموش كرد كه حريف اين تيم رئالي
است كه با زيدان نتايج فوقالعادهاي در ليگ قهرمانان گرفته است.
مهمتر اينكه زيدان در سالهاي اخير نشان داده مربي بازيهاي
بزرگ است و تحت فشار نتايج بهتري ميگيرد.
اگر اوضاع به همين منوال پيش بــرود ،زيدان از وجود واران و
راموس در تركيب براي بازي امشب مقابل چلسي نميتواند بهرهاي
ببرد و اين يعني زوج ناچو و ميليتائو بار ديگر در قلب خط دفاعي
قرار ميگيرد .البته ممكن است راموس هم از ابتدا در تركيب باشد
و رئال بار ديگر با دفاع سهنفره كه چندان برايشان شگون ندارد به
زمين برود .ميليتائو 9بازي پياپي فيكس بوده و رئال در اين بازيها
تنها  3گل دريافت كرده كه يكي مقابل همين چلسي بوده است .او
حتي يك گل هم به اوساسونا زد تا اعتماد به نفس بااليش را نشان

دهد .تنها او و كورتوا در اين 9ديدار بهطور كامل 810دقيقه بازي
كردند.
زيدان فصل گذشته از هيچ بازيكني از كاستيا استفاده نكرد اما
در اين فصل از 6بازيكن استفاده كرده كه دستكم  3تاي آنها قرار
است فصل آينده به تيم اصلي اضافه شوند؛ پارك ماروين (20ساله)،
سرخيو آريباس (19ساله) ،ويكتور چوســت (21ساله) ،آنتونيو
بالنكو (20ســاله) ،ميگل گوتيــرس (19ســاله) و هوگو دورو
(21ساله) .براي بازي امشــب هم اگر مندي كه تازه به تمرينات
اضافه شده ،در دسترس نباشــد با توجه به دوري مارسلو از اردو و
حضورش در انتخابات مادريد و دير اضافه شدن به تيم ممكن است
ميگل در اين بازي در پســت مدافع چپ به ميدان برود .بالنكو و
آريباس هم شانس بازي دارند .راموس سرحال تمرين كرده ولي
هنوز تصميمي درباره فيكس شدن او گرفته نشده است .او با اينكه
در بازي با اوساســونا هنگام ديدن فلورنتينو پرس روي سكوها با
برخورد سرد رئيس باشگاه روبهرو شد اما بهگفته ماركا احتماال در
تيم براي  2فصــل ديگر ماندنــي خواهد بــود و موافقت كرده

گزارشي از آخرين اخبار باشگاه بارسلونا در فاصله 4بازي تا پايان فصل الليگا

كريستيانو يك گل ديگر تا باشگاه صدتاييهاي يووه فاصله دارد
داريد بايد تيمي براساس او تشكيل دهيد ،نه اينكه او را در
خدمت ديگران بخواهيد ۱۶ .گل از  ۲۷گل رونالدو (تا االن)
در خارج از خانه به ثمر رسيده ،آن هم در شرايطي كه هيچ
بازيكني در 5ليگ معتبــر اروپايي در فصل 2020-21اين
تعداد گل در خارج از خانه را به ثمر نرسانده است .او فقط در
فصول  2014-15و  2010-11بهتر عمل كرده و در هر دو
فصل 23گل به ثمر رسانده است.
مسي اين هفته به ركورد 56گل رونالدو در ضربات كاشته
رســيد اما هنوز در جدول بهترين گلزنــان تاريخ فوتبال
پايينتر از رونالدو و يوزف بيتسان و پله در رده چهارم قرار
دارد؛ 34گل كمتر از كريستيانو .كريس در مجموع 40بازي
اين فصل بــا پيراهن يوونتــوس 34گل زده كه 27تاي آن
در 30بازي ليگ بوده اســت .رونالــدو بهتنهايي 40درصد
گلهاي تيمش را در اين فصــل زده و 31درصد امتيازات
را گرفته است .شــايد يك درخشش ديگر در بازي يكشنبه
مقابل ميالن بتواند دوبــاره او را قهرمان تورين كند .برخي
منابع ادعا كردهاند كه او قصد دارد يك فصل ديگر هم بماند
و قراردادش را به پايان برساند و سپس بهعنوان بازيكن آزاد
به هر تيمي كه خواست برود اما با آمدن آلگري شايد اتفاقات
ديگري رقم بخورد.

آقاي دوگل

سردار آزمون در آستانه يك عنوان تاريخي است
نخستين ايراني كه 2بار در يك ليگ اروپايي به آقاي گلي ميرسد

سردار آزمون با هتتريك مقابل لكوموتيو مسكو و در
فاصله 2هفته تا پايان ليگ روســيه ،قهرماني تيمش را
تضمين كرد و خودش هم در يكقدمي عنوان آقاي گلي
قرار گرفت .آزمون فصل قبل هم آقاي گل ليگ روسيه
شده بود و حاال در آستانه تكرار اين عنوان است .به اين
ترتيب ،او نخستين بازيكن ايراني خواهد شد كه براي
 2فصل بهعنوان آقاي گلي يك ليگ خارجي ميرسد و
اين اتفاق را هم در  2فصل متوالي رقم ميزند.
تا پايان هفته بيستوهفتم ليگ روســيه تيم زنيت با
6امتياز برتري نسبت به نزديكترين رقيبش لكوموتيو
مسكو در صدر جدول قرار داشت و سردار آزمون هم با
16گل در صدر گلزنان بود .نزديكترين رقيب ســردار
هم آرتم زيوبا همتيمي خودش در زنيت بود كه با 2گل
كمتر از سردار يعني با 14گل پشت سر مهاجم ايراني

قرار داشت .يكشنبهشب گذشته در هفته بيستوهشتم
زنيت به مصاف نزديكترين رقيبــش يعني لكوموتيو
مسكو رفت .پيروزي زنيت در اين ديدار اختالف  2تيم
را به 9امتياز ميرساند و چون فقط 2هفته تا پايان فصل
باقي مانده ،اين نتيجه قهرماني زنيت را قطعي ميكرد؛
نتيجهاي كه در پرگلترين شــكل خود بهدست آمد و
زنيت توانســت با 6گل بر حريفش پيروز شــود .اتفاقا
نخستين گل بازي را هم آرتم زيوبا زد و اختالفش را با
سردار به يك گل رســاند اما در ادامه اين سردار بود كه
بهترين گلزن بازي شــد و در شبي رؤيايي با هتتريك
مقابل لكوموتيــو ،نيمي از گلهاي تيمــش را به ثمر
رساند.
ســتاره ايراني با اين گلهــا 19گله شــد و آرتم زيوبا
هم با 2گلي كه به ثمر رســاند16 ،گله شد تا همچنان

توماس توخل كه ديدار رفت در خانــه حريف را با نتيجه عالي
يك-يك تمام كرده ،بهدنبال اين اســت كه نخستين فردي لقب
بگيرد كه بهعنوان سرمربي در  2فصل پياپي با  2تيم مختلف به
فينال ليگ قهرمانان رفته است .او فصل قبل با پاريسنژرمن در
فينال به بايرنمونيخ باخته بود .اين در حالي اســت كه زيدان با
3قهرماني ،در كنار كارلو آنچلوتي و باب پيزلي موفقترين مربي در
تاريخ جام باشگاهها و ليگ قهرمانان اروپاست.
چلسي در ليگ برتر زير نظر توخل بهترين عملكرد را داشته؛
گلهاي خورده (8 -كمترين) ،كلين شيت (11 -بيشترين) ،شوت
متحمل شده در چارچوب – ( 35كمترين) ،موقعيت گلزني – 188
(بيشترين) ،شوت در چارچوب – ( 88بيشترين) .چلسي نخستين
تيم اين فصل  5ليگ اروپايي است كه به 30كلينشيت در همه
رقابتها ميرسد.
اين هفته تيم بانوان چلسي هم كه از بايرن عقب بود 4 ،بريك به
پيروزي رسيد و به فينال ليگ قهرمانان بانوان راه يافت تا حريف
بارسلونا شود .حاال تيم مردان ميخواهد به فاصله چند روز افتخار
خانمها را تكرار كند.
داور بازي امشب دنيله اورساتو خواهد بود كه رئاليها از او هم
خاطره خوبي ندارند و اين داور را عامل اصلي حذف تيمشان در برابر
منچسترسيتي در فصل گذشته ميدانند و معتقدند پنالتي سيتي
و اخراج راموس اشتباه بود .او در 2ديدار ديگري كه براي رئال سوت
زد (گاالتاسراي و مالمو) مشكل خاصي نداشت.

از مهماني جنجالي مسي تا احتمال بازگشت نيمار

خوشحالي رونالدوي ناراضي

درحاليكه رئــال مادريد براي دوميــن قهرماني پياپي در
الليگا تالش ميكند ،كريستيانو رونالدو براي كسب سهميه
ليگ قهرمانان با يوونتوسي كه 9سال پياپي قهرمان سريآ
شده بود دستوپا ميزند .او 2گل يووه را در كامبك 2بريك
مقابل اودينزه به ثمر رساند تا تعداد گلهايش براي يووه به
عدد99گل در 129بازي برسد .ولي حتي اگر سهميه ليگ
قهرمانان فصل آينده هم قطعي شود اين چيزي نيست كه
رونالدو بخواهد .او دلتنگ و پشــيمان است و ميخواهد به
رئال برگردد اما نميشــود .هدف رونالدو اين اســت كه در
فصل منتهي به يورو  2020+1به يووه براي كسب سهميه
كمك كند و پس از يورو براي آيندهاش تصميم بگيرد .اگر
آلگري بهجاي پيرلو ســرمربي شــود ،براي كريس خوب
نيست چون رابطه بين اين دو سرد است .كرونا به تجارت و
كارهاي اقتصادي كريستيانو آسيب زده و هتلهايش هم كه
زماني براي پذيرايي از بيماران كرونايي در اختيار بهداشت
قرار گرفته بود ،تعطيل است .او براي جدايي از يوونتوس و
رفتن به تيمي جديد مثل رئال ،منچستر يا پاريسنژرمن
حاضر است دستمزد 31ميليون يورويي خود را كاهش دهد.
رونالدو حس ميكند كه در توريــن به ارزشهايش احترام
گذاشته نميشود .طبيعياش اين است كه وقتي رونالدو را

دستمزدش را  10درصد كاهش دهد .والورده هم آخرين تستهاي
كوويدش مثبت بوده و احتماال اين بازي را از دست داده است.
واران از عضله پاي راست دچار مصدوميت شده و  ۱۰روز غايب
خواهد بود و بازي با چلسي را از دست داده است.
رئال در عرض  4روز ممكن اســت الليگا و ليگ قهرمانان را در
بازي با چلسي و سپس سويا از دست بدهد يا به هر دوي آنها نزديك
شود .رئال مادريد در ۲۹روز گذشــته ۹بازي انجام داده است كه
ميانگين هر 3.2روز يك بازي بوده ،آن هم بدون شكست.
بازي در استمفورد بريج آسان نيست؛ رئال تاكنون بردي مقابل
چلسي نداشته و شرايط اين ورزشگاه هم فرق دارد .اين ورزشگاه
ابعاد كوچكتري نسبت به ورزشگاه دياستفانوي مادريد دارد و
براي رسيدن به دروازه حريف 1.7متر مسير كوتاهتر است.
در تركيب چلسي كواچيچ به اين بازي هم نميرسد و نميتواند
مقابل تيم سابقش بازي كند .روديگر اما ممكن است در خط دفاع
قرار بگيرد .اين بازيكن در آخرين تمرين با ماســك محافظ سر
حضور داشت.

درســت هميـــن روزها كه بحث
بــر ســر بـــازگشت احتمالي
شــجاع خليــلزاده از الريــان
بــه پرسپـــوليس داغ شــده،
زمزمههايــي هــم در مــورد
احتمال پيوســتن احمد نوراللهي و
محمدحسين كنعانيزادگان به ليگ قطر به گوش ميرسد.
فارغ از اينكه آيا اين اتفاقات رخ خواهد داد يا نه ،يك نكته
بديهي است؛ اينكه ليگ قطر و باشگاههاي متمول حاضر
در آن ،چندين دهه است براي پرسپوليسيها نقش «پمپ
بنزين» را بــازي ميكنند .برخالف بــاور برخي هواداران
جوان ،ســنت حضور موقت در ليگ قطر ،كســب درآمد
و بازگشت به پرسپوليس40 ،سال اســت كه در اردوگاه
ســرخها وجود دارد و حتي بســياري از بزرگان باشگاه از
اين فرمول استفاده كردهاند .اگر شــك داريد ،بد نيست
نيمنگاهي به اين فهرست بيندازيد.

مسي در خانهاش به بارســلوناييها ميهماني داده كه اين باعث
حساسيت دولت شده و ممكن است جريمه يا محروميتي براي
اين بازيكن درنظر گرفته شود .او يك روز پس از پيروزي دشوار
 3بر2مقابل والنســيا و به ثبت رساندن پنجاهوششمين گلش از
روي ضربات آزاد و جلو زدن از ركورد گلهاي روماريو (741به
740گل) ،بازيكنان تيــم را بدون رعايت كــردن پروتكلهاي
بهداشــتي در خانهاش گرد هم آورد تا به آنها شام بدهد و ضمن
گرفتن جشــن قهرماني جام حذفي همبازيانــش را براي فتح
الليگاي امسال متحد كند .اين در باشگاههاي ديگر چيزي عادي
نيست اما موقعيت مسي فرق دارد.
او نخستين بار در انتخابات رياست باشــگاه شركت كرد و رأي
داد و از پيروزي الپورتا ابراز شادماني كرد .همان موقع ديداري
بين اين دو در منزل الپورتا شكل گرفت كه ديروز جزئياتي از آن
ديدار فاش شد .مســي گفته بود پيش از بررسي پيشنهادهاي
باشگاههاي ديگر ،ابتدا به پيشنهاد بارســا گوش خواهد داد .او
ترجيحش اين بوده كه خانه و شهر زندگياش را فعال عوض نكند.
به الپورتا گفته بود كه ميخواهد2سال در باالترين سطح بازي
كند و سپس به اينتر ميامي در آمريكا .جواب الپورتا اين بود كه
ابتدا بايد فكري به حال وضعيت اقتصادي باشگاه بكند تا بتواند
پيشنهادي درخور به او بدهد .هدف اول الپورتا برگرداندن نيمار
است تا از اين طريق مســي را خوشحال كند اما پرداخت حقوق
اين دو حدود ســالي 100ميليون يورو هزينه دربردارد .تالش

نزديكترين تعقيبكننده سردار آزمون باشد .در بين
ســاير تيمها بهترين گلزن جردن الرسن از اسپارتاك
مسكو است كه با 14گل بعد از سردار و همتيمياش در
رتبه سوم نشسته است.
با اين شــرايط بهنظر ميرســد آقاي گلي سردار هم
مانند قهرماني تيمــش قطعي شــده و او بايد منتظر
تصاحب كفش طالي ليگ برتر روسيه براي دومينسال
متوالي باشد .پيش از اين عليرضا جهانبخش در فصل
 2017-18با لباس تيم آلكمار آقاي گل هلند شده بود
و فصل گذشته هم سردار در روســيه و مهدي طارمي
در پرتغال بهعنوان آقاي گلي رســيده بودند .اين 3نفر
به همراه حســين صدقياني كه 89سال قبل در بلژيك
بهعنوان آقاي گلي رسيده بود ،تمام آقايگلهاي ايراني
تاريخ در ليگهاي اروپايي بودند .ضمن اينكه فرشــاد
پيوس در قطر و علي كريمي و علي ســامره در امارات
آقاي گل شــده بودند تا ايرانيها در ليك كشــورهاي
عربي هم سهمي از كفش طال داشته باشند .حاال سردار
آزمون در آستانه رســيدن به يك عنوان تاريخي است؛
تنها ايراني تاريخ كه از عنوان آقاي گلياش در يك ليگ
اروپايي با موفقيت دفاع كرد.

باشگاه اين اســت كه از طريق گرفتن وام ،فروش اوراق قرضه،
فروش بازيكن و آزادســازي بازيكناني كه حقوق باال ميگيرند،
تراز مالي را به تعادل برســاند .بازيكناني مثل بوســكتس و آلبا
تقريبا فروش يا آزادسازيشــان قطعي بهنظر ميرسد .حقوق
گريزمان هم خيلي باالست و حقوق سالي 21ميليون يورويي او
براي باشگاه نميصرفد .از طرفي گزينه فروش او هم مطرح است
و بازيكناني مثل گريزي ،كوتينيو ،دمبله ،فيرپو و سرخي روبرتو
ميتوانند در نقلوانتقاالت تابستاني براي بارسا درآمدزايي كنند.
جاي خالي بيشــتر آنها با بازيكنان جوانتر و خريدهاي تازه پر
ميشــود .فاتي فصل آينده از مصدوميت رهايي مييابد ،موريبا
و پدري همين االن توانستهاند در تركيب بدرخشند .مينگسا و
آرائوخو در پست دفاع خودشان را ثابت كردهاند .اگر رونالد كومان
برود ،ريكي پوچ هم در دسترس است .بارسلونا با جرسون ،بازيكن
جوان برزيلي فالمينگو به توافق رسيده و ممكن است آگوئرو كه
دوست صميمي مسي است بهعنوان بازيكن آزاد به نوكمپ بيايد.
ممفيس ديپاي هم انگار در شهر بارسلون دنبال خريد خانه است.
با جدايي پيانيچ ،آلبا و بوسكتس هم در رديف بودجه مربوط به
دستمزدها صرفهجويي ميشود؛ مثل همان اتفاقي كه با جدايي
لوييس سوارس در تابستان پارســال رخ داد و سالي 24ميليون
يورو پسانداز شد .اينها يعني انقالب در تركيب تيم براي فصل
آينده و ممكن است مسي با چنين فعلوانفعاالتي سر ذوق بيايد
و تمديد كند.

فرشاد پيوس /بهترين گلزن تاريخ باشگاه پرسپوليس از
سال 1364تا 67در جمع سرخپوشان توپ زد ،پس از آن
براي يك فصل راهي االهلي قطر شد و در ادامه با بازگشت
به پرسپوليس8 ،سال ديگر در اين تيم بازي كرد .نهايتا هم
پيوس با پيراهن قرمز پرسپوليس بازنشسته شد.
ناصر محمدخاني /زوج فرشــاد پيــوس در خط حمله
پرسپوليس در دهه 60هم همين تجربه را از سر گذرانده
است .ناصر محمدخاني از سال 60تا 65براي پرسپوليس
بازي كرد ،پــس از آن بهمدت 3فصل راهــي القطر قطر
شد و در بازگشــت به پرســپوليس5 ،فصل ديگر پيراهن
سرخپوشان را به تن كرد .او هم مثل پيوس در همين تيم
به دوران حضورش در ميادين خاتمه داد.
حميد درخشان /او در 2مقطع از ليگ قطر بهعنوان پمپ
بنزين و محل كسب درآمد بيشتر استفاده كرد .درخشان
در فاصله ســالهاي 56تا 65براي پرسپوليس بازي كرد.
پس از آن بهمدت 5فصل راهي ليگ قطر شد و به عضويت
القطر درآمد .اين بازيكن سپس به پرسپوليس بازگشت ،اما
چند ماه بعد مورد توجه السد قطر قرار گرفت و يك فصل
هم به عضويت اين تيم درآمد .درخشــان در بازگشت از
السد2 ،سال پيراهن پرســپوليس را به تن كرد و سال73
بازنشسته شد.
محمد پنجعلــي /كاپيتان اســبق سرخپوشــان از
ســال1355تا 66يازده فصل براي اين تيم بازي كرد ،اما
در ادامه راهي ليگ قطر شــد و بهمدت 2فصل به عضويت
االتحــاد درآمد .االتحــاد قطر تيمي در دوحــه پايتخت
اين كشور اســت كه در ســال 2004به الغرافه تغيير نام
داد و هماكنون به اين اســم شناخته ميشــود .پنجعلي
سال 1368به پرسپوليس بازگشــت و تا 5سال بعد يعني
زمان بازنشستگي در اين تيم باقي ماند.
مجتبي محرمي /نابغه پرشر و شور تاريخ پرسپوليس از
سال1367بهمدت 9فصل پيراهن سرخها را به تن كرد .در
پايان اين دوران او نيز مثل ســايرين تصميم گرفت براي
اندوختن ثروت راهي ليگ قطر شود ،بنابراين به عضويت
العربي درآمد ،اما به سبك خودش تيم قطري را پيچاند و به
ايران بازگشت .در نتيجه فيفا او را تا آخر عمر محروم كرد تا
ديگر فرصت بازي در ايران را هم نداشته باشد.
جالل حسيني /شايد برخي هواداران پرسپوليس بنا به
«مصلحت» از ياد برده باشــند ،اما خب واقعيت آن است
كه جالل حسيني ،كاپيتان بســيار محبوب اين روزهاي
سرخپوشــان هم ابتداي ليگ چهاردهم اين تيم را ترك
كرد و بهمدت يك فصل به عضويــت االهلي قطر درآمد.
جالل از سال91تا 93براي پرسپوليس بازي كرد ،پس از
آن به ليگ ستارگان پيوست ،اما زماني كه خواست به جمع
قرمزها برگردد با مخالفت برانكو ايوانكوويچ مواجه شــد.
بنابراين او يك فصل در نفت تهران منتظر ماند تا برانكو از
غضب بيفتد .جالل از ابتداي ليگ شانزدهم به پرسپوليس
بازگشت و هنوز در عضويت همين تيم است.
ســروش رفيعي /بعد از يك مقطع حضــور 6ماهه در
پرسپوليس به عضويت الخور قطر درآمد .خودش صراحتا
گفت تنها انگيزهاش از اين انتقال كســب درآمد بيشــتر
بوده است .بعد از يك فصل حضور در قطر ،رفيعي تصميم
به بازگشــت گرفت ،اما چون پنجرههــاي نقلوانتقاالتي
سرخپوشان بسته بود نيمفصل در فوالد منتظر ماند .با اين
حال دوران حضور دوباره او در جمع سرخها هم چندان به
درازا نكشيد ،چرا كه در پايان ليگ هجدهم اين بازيكن در
ليست مازاد پرسپوليس قرار گرفت و رفت.
مهدي ترابي/داســتان تازهتر از آن اســت كه نيازي به
يادآوري داشته باشد .ترابي در پايان فصل گذشته با فسخ
يكطرفه قراردادش راهي العربي قطر شــد ،اما پس از يك
دوره كوتاه و ناموفق حضور در اين تيم به جمع سرخپوشان
بازگشت.
اين قصه ادامه دارد /اين داســتان همچنان ادامه دارد.
اگر شجاع خليلزاده برگشت ،تعجب نكنيد .اگر نوراللهي
و كنعانــيزادگان هم رفتنــد و پس از مدتي برگشــتند
شگفتزده نشويد .اينها نه ميتوانند از وسوسه پول نجومي
قطريها بگذرند و نه قادر هســتند جذابيتهاي بازي در
تيمي همچون پرسپوليس را ناديده بگيرند .بنابراين اين
رفت و برگشتها ادامه خواهد داشت.
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بازگشت «دختر فوتبال»
به نيمكت تيم ملي

ليلي خرسند

امجديه

خبرنگار

عذرخواهي كافي بود

بعدازمسابقاتمرسينتركيهانتظاراينبودفدراسيوندووميداني
بپذيرداشتباهكردهوتيمرابهمسابقاتضعيفاعزامكردهاستاماآنها
ميگويندراضياند.عليرضايي،دبيرفدراسيوندربرنامهتلويزيوني
گفت سطح مســابقات باال بود اما نگفت چرا در مسابقه سطح باال
يك دونده (آشورپور) به تنهايي مسابقه داد يا اينكه چرا ايرانيها با
ركوردهايپايينازركوردهايشخصيشان7طالگرفتهاند.رضايي
حتيمدعيشدهكهباركوردهاييكهايرانيهادرپرتابوزنهزدند،
ميتوانندقهرمانآسياشوند.طيبيبا19مترو95سانتيمترقهرمان
مرسين شد .در آخرين مسابقه آسيايي پرتابگر هندي با 20متر و
22سانتيمترقهرمانشدوپرتابگرچينيبا19سانتيمتركمتردوم.

هيأترئيسه فدراسيون فوتبال مريم ايراندوست را بهعنوان سرمربي تيم ملي فوتبال زنان انتخاب كرد
مريم ايراندوست قبل از اينكه پشت ميزي بنشيند ،شرطي بگذارد يا بگويد دستمزدش چقدر
است ،سرمربي تيم ملي فوتبال زنان شد .عصر دوشنبه سايت فدراسيون فوتبال از  3انتخاب
خبر داد؛ ايراندوست ســرمربي تيم ملي ،مريم آزمون ســرمربي تيم جوانان و شادي مهيني
سرمربي تيم زير 17سال زنان شــدند .تيم ملي فوتبال از فروردين سال 1398هيچ فعاليتي
نداشتهو اين انتخابها مسرتبخشترين خبر براي زنان بود .اما اين مربيان چگونه
انتخاب شدهاند؟ شهره موسوي ،نايبرئيس فدراسيون توضيحاتي
به سايت فدراسيون داده است« :طبق اساسنامه فدراسيون ،انتخاب
سرمربي تيم ملي بانوان و پيشــنهاد آن به هيأترئيسه ،برعهده
نايبرئيس سوم و رئيس دپارتمان بانوان است .در هر  3رده سرمربي
پيشنهادي را به دكتر شهابالدين عزيزي خادم ،رئيس فدراسيون و ساير
اعضاي هيأترئيسه اعالم كرديم كه خوشبختانه با موافقت اعضا ،سرمربيان
تيمهاي ملي فوتبال بانوان منصوب شدند».
گفته ميشود قبل از اينكه اسم مربيان در هيأترئيسه اعالم شود ،هيچ مذاكرهاي با آنها نشده
بود .تنها اطالعاتي كه داشتند ،اين بوده كه جزو گزينهها هستند .براساس شنيدهها ،فدراسيون
هيچ جلسهاي با مريم ايراندوست برگزار نكرده و دستمزد پيشنهادياش را هم نپرسيده است.
براي سرمربيگري تيمملي چند گزينه مطرح بود .مريم آزمون ،سرمربي سابق تيم ملي يكي
ي كرده بود تا درجمع گزينهها باشد،
از گزينهها بود .گفته ميشود مهناز اميرشقاقي هم رايزن 

ژيمناستيك دوست نداريد؟

در  8روزي كه از شروع نامنويسي از نامزدهاي انتخابات رياست
فدراسيون ژيمناستيك ميگذرد حتي يك نفر هم حاضر نشده
براي ثبتنام برود .تا 21ارديبهشــتماه فرصت هست و شايد
نامزدها ترجيح دادهاند روزهاي آخر نامنويسي كنند .اما بعضيها
ميگويند چون بهاحتمال زياد باز زهــرا اينچه درگاهي رئيس
فعلي فدراسيون رئيس ميشود ،بقيه نخواستهاند بهخودشان
زحمت بدهند و نامزد شــوند .هرچند خود درگاهي هنوز براي
ثبتنام اقدامي نكرده اســت .وزارت ورزش تصميم دارد قبل از
پايان دولت ،انتخابات فدراســيونها برگزار شود و فدراسيوني
با سرپرست به دولت بعدي منتقل نشــود .دوره 4ساله رياست
درگاهي19تير به پايان ميرسد.

انتخاب المپيكيهاي كشتي؛ هر وزن يك نسخه!

فقط تيتر خوب بود

«دختران بسكتبال ايران به جام جهاني صعود كرد» با اين تيتر
خيليها ذوق كردند .مگر ميشود تيم ملي بسكتبال زنان ايران
كه هنوز در سطح آســيا هم مســابقهاي نداده ،به جام جهاني
صعود كند؟ و اينكه در شــرايط كرونايي كي و كجــا و در كدام
مســابقه دختران اين مجوز را گرفتهاند؟ واقعيــت اين بود كه
آنها در مسابقات آنالين جهاني شــدند .فيبا ،فدراسيون جهاني
بسكتبال ،در روزهاي بيكاري بســكتبال كه همه با كرونا درگير
بودند ،مسابقات آنالين مهارتهاي فردي راه انداخت .در حوزه
آسيا-اقيانوسيه دختران زير 15سال ايران در رقابت با استراليا
و فلسطين بهعنوان صدرنشين به مرحله جهاني صعود كردند.

جدولاعداد | 3921

جام زيلكوفسكي لهستان تكليف مليپوشان كشتي آزاد ايران در بازيهاي المپيك را مشخص
ميكند؟ اين جام 18و 19خرداد در ورشو برگزار ميشود و فدراسيون اين مسابقات را مالك
انتخاب نفرات المپيكي قرار داده است؛ مالكي كه از نظر كارشناسان كشتي ايراداتي دارد .كشتي
براي بازيهاي توكيو سهميه كامل گرفتهو تنها دغدغهاش انتخاب بهترينهاست .اسفند سال
گذشته رضا اطري در وزن نخست و حسن يزداني قهرمان جهان و المپيك در 86كيلوگرم ،در
تكمسابقه دوبنده تيم ملي را بهدست آوردند.
تأكيد عليرضا دبير ،رئيس فدراسيون كشــتي اين است كه هيچ كشتيگيري بدون انتخابي
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متوسط

7
1

ساده

 -1ارجمنــدي -ســوغات
سفر -قهرمان شــاهنامه كه
براي اثبات بيگناهي از آتش
گذشت
 -2ســواركردن قطعات يك
دستگاه -ســرنيزه -شهري
در آلمان
 -3گل ته حوض -شلجمي-
دستگاه تعيين جهت وزش باد
 -4چنــد كلمه -جــوال -از
ع
حواريون حضرت عيسي
 -5طعام عروســي -قسمت
عميق دريا
 -6تيماجگــر -مقابل رفتن-
استاني در جنوب تركيه
 -7چينهاي منظــم پرده-
بيآبرو -شــهر مدفن پروين
اعتصامي
 -8پــژواك -روســـــتاي
گردشــگري گيــان -نوعي
شيريني
 -9پسوند شباهت -اقيانوس-
از تيمهاي فوتبال باشگاهي
ايتاليا
 -10پــرده تاشـــــــونده-
آسمانسنگ -كوشا
 -11معرفت -در گرو
 -12سركرده  -فراموشكار-
امتداد
 -13وســيله اندازهگيــري

سرعت باد -فرار -معشوق
 -14صداي گريــه بچه -آواز
آهنگين -گلي زيبا
 -15برانگيختن -از شــدت
خنده بيحا لشــدن -شهر
ارگ
عمودي:

 -1حاصــل و نتيجــه كار-
بيمــاري ناشــي از كمبــود
ويتامين ث
 -2نيستي و فنا -شرور -تخم
كتان
 -3حركتي در ژيمناستيك-
امتداد
 -4پيشدرآمــد آشــغال-
لغوكردن -بانوي منتسب به
يك خانواده سلطنتي
 -5صداقت -مجموعهداستاني
نوشــته جمال ميرصادقي-
بافتن
 -6موي پلك چشــم -مدفن
شاهنعمتاهلل ولي -اسلحهاي
سرد
 -7مظنون -صبحانهنخورده-
طرف
 -8وســيعترين قاره -شــور
و غوغــا -تكاپوي بســيار و
بيحاصل
 -9دوتا نون -ريشهاي غدهاي
و خوراكي -فرمانده

 -10شــهري در اســتان زنجان-
فاكس -تنها
 -11روشنايي -قصيد هسراي عهد
قاجار -فاضالب
 -12پيدرپي -سخن درگوشي -تلخ
 -13ماگنت -انرژي نهفته و غيرفعال
 -14يــار عــذرا -طبــل دوتايي-
توبهكننده
 -15رماني نوشــته مجيد قيصري
كه به روايت واقعه كربال ميپردازد-
موجب آرامش خاطر
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عدالت در 65كيلوگرم

روش انتخابي تيم ملي ايراداتي دارد؛ اگر قرعه طوري باشد كه 2كشتيگير ايراني تا فينال امكان
رويارويي با هم نداشته باشند و پيش از فينال يكي از آنها از دور مسابقات كنار برود ،كادر فني
چه تصميمي ميگيرد؟ اگر قرعه يك كشتيگير نسبت به رقيبش دشوارتر باشد ،آيا عدالت
درباره آنها رعايت شده است؟ شايد بهترين نسخه براي وزن 65كيلوگرم پيچيده شده است؛
جايي كه اميرمحمد يزداني و مرتضي قياسي قرار است 7خرداد رودرروي هم مبارزه كنند تا
نفر برتر راهي توكيو شود.
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سخت

به توكيو نرود .عملكرد كشتيگيران در ورشــو مالك انتخاب است .يونس امامي و مصطفي
حسينخاني در وزن74كيلوگرم رقابت دارند .امامي جوان و جسور در ورشو ،مقابل حسينخاني
باتجربه قرار ميگيرد كه پيشتر بهدليل اظهاراتي درباره كادر فني به كميته انضباطي رفته بود.
وزن 97كيلوگرم  3مدعي دارد؛ علي شعباني با طالي آسيا به اين خودباوري رسيده كه ميتواند
در المپيك هم دوبنده تيم ملي را بپوشد .محمدحسين محمديان پس از گرفتن سهميه المپيك
بهدنبال جبران 2شكست قبلي در مقابل شعباني است .عليرضا كريمي هم كه 3مدال جهاني و
سابقه حضور در المپيك دارد ،مصدوميتش به پايان رسيده و حاال ميخواهد ويترين افتخاراتش

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
9
7
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8
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6

3

را با مدال در المپيك كامل كند .او البته اول بايد از سد محمديان و شعباني بگذرد.
در فوقسنگين هم امين طاهري و اميرحسين زارع نفرات اعزامي به لهستان هستند .آخرين
ديدار آنها حواشي زيادي به همراه داشت .مسابقه آنها با قانون  2پيروزي از 3مبارزه بود ،طاهري
در 2مبارزه و زارع در يك رقابت به پيروزي رسيد.

كشتيگيران  3وزن براي رفتن به بازيهاي توكيو در ورشو رقابت ميكنند
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ساده

اما انتخاب بين  2گزينه ديگر انجام شــد؛ مريم جهاننجاتي كه امسال با شهرداري سيرجان
قهرمان ليگ شد و مريم ايراندوست كه سال 1393از مربيگري تيم ملي كنار گذاشته شده بود.
برخي شنيدهها حاكي از اين است كه موسوي ترجيح داده آزمون در تيم جوانان مربيگري كند.
جهاننجاتي بهدليل اينكه تجربهاي در سطح ملي ندارد ،كنار گذاشته شد .ارتباطات اميرشقاقي
هم نتيجهبخش نبود .توصيه مشاوران موسوي اين بود كه ايراندوست بهترين گزينه است.
ايراندوست در 4سال گذشــته ،فقط يك نيمفصل تيم داشــته و بعضيها از فدراسيون ايراد
گرفتهاند كه او بر چه اساسي انتخاب شده است .گفته ميشود دليل اصلي اين انتخاب روحيه
خاص ايراندوست و تسلط او در مربيگري است .مدافعانش ميگويند با ضعيفترين بازيكنان
هم ميتواند تيم خوبي بسازد ،او هم بمب روحيه است و هم فوتبال را بلد است .ايراندوست در
انزلي به دنيا آمده ،او دختر نصرت ايراندوست ،ســرمربي سرشناس تيم فوتبال ملوان است و
عالقهاش به فوتبال را از پدر به ارث برده است74 .بازي براي اين تيم انجام داده و از سال1381
ن بيشترين و دوآتشهترين تماشاگران را هم دارد .گفته ميشود
هم مربي بوده و هم بازيكن .ملوا 
ايراندوست است كه به سكوها شور ميدهد .ســرمربي جديد تيم ملي مدرك  Aآسيا دارد ،با
ملوان يك قهرماني و 3نايبقهرماني در ليگ بهدســت آورده .ســال 1390هم تيم ملي را به
نايبقهرماني غرب آسيا رساند.
تيم ملي فوتبال خرداد با بالروس بازي دوستانه دارد .شهريور هم در جامملتهاي آسيا بايد بازي
كند .ايراندوست منتظر است حكمش صادر شود تا كارش را شروع كند.
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تحقیقات بازپرس ج
نایی درخصوص مرگ
دبیر اول
سفارت سوئیس در ت
هران آغاز شد هاست

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

بازار مسكن به حال خود رها شده است

بازار مســكن بهخصوص در بخش رهن و اجاره آنچنان به حال خود
رها شده است كه كمتر كســي ميتواند با قيمتهاي منصفانه خانه
پيدا كند .بسيار ديده ميشود كه قيمت دو واحد آپارتمان براي رهن
و اجاره در يك ساختمان با امكانات مشابه و مالكهاي متفاوت تفاوت
فاحش دارد و مالك هــم ميگويد من اينگونه صــاح ميدانم! چه
زماني و چهكسي بر اين وضع افســار گسيخته نظارت خواهد كرد .از
طرفي مشاوران مسكن هم بعضا از اين وضع بدشان نميآيد و ترجيح
ميدهند معامله در قيمت باالتري صورت گيرد تا حق معامله بيشتري
بگيرند و فشار اين وضعيت فقط به مستأجران و خانه بهدوشان تحميل
ميشود .استدعا دارم همانقدر كه براي بورس و ارز دغدغه دارند به فكر
خيل عظيم مستأجران هم باشند و ساماني به اين وضعيت بدهند.
فخيمي از تهران

دادسراي جرائم پزشكي سرعت عمل و قاطعيت داشته باشد

دادسراي جرائم پزشكي شايد يكي از شلوغترين دادسراها باشد و علت
اين موضوع نه صرفا فراواني پروندهها كه كندي رسيدگي به آنهاست.
جا دارد مسئوالن قوه قضاييه فكري براي سرعتبخشي به پروندههاي
اين دادسرا داشته باشند.
حميدي از سميرم اصفهان

تعطيلي پنجشنبهها لغو شود

تعطيلي پنجشنبهها باعث ميشود گاه براي يك امضا يا مهر سه تا چهار
روز كار به تعويق بيفتد كه با سياست رفع موانع توليد همخواني ندارد.
درحاليكه در توليد و اشتغال يك روز هم يك روز است .دو روز تعطيلي
پشت سر هم در شرايطي كه وضعيت انجام وظيفه برخي كارمندان نياز
به تشريح ندارد ،واقعا جاي سؤال دارد.
داوودي از تهران

روستاي رشته پلنگان صومعهسرا بدون اينترنت و تلفن

در روستاي ما به نام رشــته پلنگان كه از توابع بخش ميرزا كوچك
خان شهرستان صومعهسراســت ،تلفن ثابت نيست بنابراين امكان
ارائه خدمات اينترنت پرسرعت روي خطوط تلفن هم فراهم نيست .از
طرفي بستههاي اينترنتي كه از طريق اپراتورهاي تلفن همراه ميخريم
در هر ســه اپراتور اصلي بهدليل فراهم نبودن زيرساختهاي تقويت
امواج در روستا سرعت بسيار پاييني دارند .در روستا هيچ دكل تلفني
وجود ندارد درحاليكه براي همه امور روزمره به اينترنت نياز داريم .بر
همين اساس تبادل پول نقد كه از عوامل شيوع كروناست در روستاي
ما عادي است؛ چرا كه دستگاههاي كارتخوان براي كار كردن نياز به
اينترنت و تلفن دارند و نوع بيســيم آن به داليلي كه ذكر شد چندان
قابل استفاده نيســت .وضعيت تحصيل آنالين دانشآموزان در دوره
كرونا هم كه خود مقولهاي مفصل است و ديگر براي دانشآموزان در
آستانه روزهاي پاياني سال بديهي شده است كه براي گرفتن دروس
خود به ارتفاعات بروند!

كوتاه از حادثه

سقوط مرگبار از طبقه17
زن 51ساله سوئيسي كه بهعنوان
رويداد دبير اول سفارت سوئيس در ايران
و معاون مســئول حافــظ منافع
آمريكا در جمهوري اسالمي مشغول بهكار بود ،از
طبقه هفدهم برجي در كامرانيه ســقوط كرد و
جانش را از دست داد .كشف دست نوشتهاي در
خانه او فرضيه خودكشــي وي را قوت بخشيده
است.
به گــزارش همشــهري ،ســاعت 9:30ديروز
سهشــنبه چهاردهم ارديبهشــتماه گزارش
مرگ اسرارآميز زني 51ســاله به قاضي محمد
وهابي بازپرس جنايي تهران اعالم شــد و او به
همراه كارآگاهان جنايي و تيم تشخيص هويت
در محل حادثه كه برجي حوالــي كامرانيه بود،
حضور يافتند .متوفي از اتباع كشور سوئيس بود
و جسدش در فضاي ســبز برج كشف شده بود.
در ادامه تحقيقات مشخص شــد كه او كارمند
سفارت سوئيس در ايران بوده و در طبقه هفدهم
برج ســكونت داشــت .آنطور كه مشخص بود
متوفي از طبقــه هفدهم برج به پايين ســقوط
كرده و پيكر بيجانش در محوطه فضاي ســبز
برج افتاده بود .نخستين كسي كه صبح سهشنبه
با جســد وي مواجه شــده بود كارگر خدماتي
برج بود .تيم جنايي در ابتدا به ســراغ اين كارگر
رفتند و به تحقيق از وي پرداختند .او گفت :صبح
سهشــنبه در حال نظافت و تميز كردن حياط
و محوطه برج بودم كه ناگهــان در باغچه زني را
ديدم كه بيحركت در فضاي ســبز افتاده بود.
جلوتر كه رفتم متوجه شدم او جان باخته است و
وحشتزده به مسئول البي و كاركنان ديگر برج
موضوع را خبر دادم و آنها هم با پليس و اورژانس
تماس گرفتند.
صداي مهيب در نيمهشب

قرباني لباس خانه به تن داشــت و روي سرش
كاله بود .تيم جنايي در شاخه بعدي به تحقيق
از كاركنان برج و ســاكنان پرداخــت .بهگفته
كاركنان برج ،زن سوئيسي ساكن طبقه هفدهم
برج بود كه ظاهرا از تراس آنجا به پايين سقوط
كرده بود .وي دبير اول ســفارت ســوئيس در
ايران بود و در برج آبشــار كامرانيه ساكن بود.
عالوه بر اين معاون مسئول حافظ منافع آمريكا
در جمهوري اسالمي ايران نيز بود .تيم جنايي
براي كشف ابعاد بيشتر از اين حادثه به تحقيق

از ســاكنان برج پرداختند .يكــي از آنها كه در
خانهاش دوربين مداربســته داشت سرنخي در
اختيار كارآگاهان جنايــي و بازپرس قرار داد.
وي گفت :مــن زني كه فوت شــده را بهخوبي
نميشــناختم ،چــون در يك طبقــه زندگي
نميكرديــم .وي ادامه داد :شــب قبل يعني
دوشنبه شب بهدليل اينكه خسته بودم خيلي
زود خوابــم برد .حدود 24دقيقه از نيمهشــب
گذشته بود كه با شنيدن صداي مهيبي از خواب
پريدم .صدايي شــبيه به انفجار .تا چند دقيقه
مات و مبهوت بودم اما چون ديگر صدايي شنيده
نشد تصور كردم كه اتفاق خاصي نيفتاده است.
دوباره خوابيدم و صبح متوجه شــدم كه جسد
زني را كه ساكن طبقه هفده بود در فضاي سبز
برج كشــف كردهاند .ماموران به سراغ دوربين
مداربستهاي كه در خانه همسايه نصب شده بود
رفتند و در بررسي فيلمهاي ثبت شده مشخص
شد كه او 24دقيقه بامداد از خواب پريده بود و
حتي صداي عجيبي كه گفتــه بود نيز در فيلم
ضبط شــده بود .اين يعني زن سوئيسي در آن
زمان به پايين ســقوط كرده بود .از سوي ديگر
پزشكي قانوني كه در محل حادثه حضور داشت
اعالم كرد كه بيش از 8ساعت از زمان مرگ وي
ميگذرد .همچنين معاينه جسد نشان ميداد
كه هيچگونه آثار جراحت كه نشــان بدهد وي
قبل از مرگش با فــردي درگير بوده ،روي بدن
وي وجود نداشت.
جدايي

تيم جنايي در گام بعدي قــدم در خانه متوفي
گذاشــت و به بررســي آنجا پرداخت .آپارتمان
وي در طبقــه هفدهم برج بود كــه داخل آنجا
همهچيز مرتب بهنظر ميرسيد .هيچگونه آثاري
از بههمريختگي وجود نداشــت .كارآگاهان به
سراغ بالكن رفتند؛ جايي كه زن از آنجا به پايين
سقوط كرده بود .قد نرده بالكن حدود يكمتر و
10سانت بود .هيچگونه آثار خون و بههم ريختگي
در بالكن و روي نرده نيز وجود نداشت .حتي آثاري
درخصوص اينكه نشان بدهد قرباني قبل از مرگ
با فردي درگير بوده به چشم نميخورد.
در ادامه تحقيقات مشــخص شــد كه كارمند
ســفارت ســوئيس در ايران ،از همسرش جدا
شــده و به تنهايي زندگي ميكرده است .او دو
فرزند داشــته كه يكي از آنها فوت شده و فرزند

كشف جسدي در باغ

ديگرش كه پســري 21ســاله بود در سوئيس
زندگي ميكند .از سوي ديگر مشخص شد كه
زني 20ساله مستخدم خانه متوفي بوده كه هر
روز از ساعت 8صبح تا 4بعدازظهر در خانه وي
كار ميكرده اســت .مأموران به سراغ اين زن
رفتند و او در تحقيقات گفت :من مدتهاست
كه در خانه خانم برونر(قربانــي) كار ميكنم.
رمــز در ورودي خانــه وي را دارم و معموال هر
روزساعت 8صبح با واردكردن رمز وارد آپارتمان
او ميشدم و كارهايش را انجام ميدادم .گاهي
پيش ميآمد كه خانم ،سر كار باشد يا گاهي در
اتاقش خواب باشد .معموال هر روز صبح سر كارم
حاضر ميشدم و كارهاي مربوط به خانه را چه
خانم در خانه حضور داشت چه حضور نداشت
انجام ميدادم .امروز هم طبق معمول هميشه
8صبح پا در خانه خانم گذاشتم .فكر كردم او به
سركارش رفته است اما يك ساعت بعد متوجه
شدم كارگر خدماتي برج ،جسد وي را در فضاي
سبز پيدا كرده و بهشدت شوكه شدم .وي ادامه
داد :خانم گاهي حالتهاي افسردگي داشت اما
اين اواخر حالش خوب بود.
كشف يك دستنوشته

تيم جنايي در ادامه يك دســت نوشته روي ميز
در سالن پذيرايي كشــف كرد .كنار آن موبايل
قرباني و يك خودكار نيز پيدا شد .دستنوشته
با زبان انگليسي نوشته شده بود با اين مضمون
كه «جســدم را پس از مرگ به سوئيس منتقل
كرده و به پسرم اطالع بدهيد .بعد از آن جسدم
را بسوزانيد و سپس خاكستر آن را كنار فرزندم
كه فوت شده دفن كنيد .عالوه بر اين هرچه پول،
دارايي و سرمايهدارم را به پسر ديگرم بدهيد» .
درخصوص ســقوط و مرگ چيزي نوشته نشده
بود و دستنوشته بدون تاريخ و بدون امضا بود.
در ادامه مأموران وقتي دستنوشتههاي ديگر از

اين زن را در خانه كشف كردند و با آخرين نوشته
تطبيق دادند مشخص شد كه دستخط متعلق به
قرباني اســت .با اين حال دستنوشته با دستور
بازپرس جنايــي براي خطشناســي در اختيار
كارشناسان خط تيم تشــخيص هويت پليس
آگاهي تهران قرار گرفت كه بررسيهاي بيشتر
در اين خصوص صورت بگيرد.
كارمندان سفارت چه گفتند؟

وقتي تحقيقات تيم جنايي در محل حادثه انجام و
تكميل شد ،جسد متوفي با دستور قاضي جنايي
به پزشــكي قانوني انتقال يافت .اگرچه وضعيت
جســد ،نبود آثار خراش و درگيــري ،نبود آثار
بههمريختگي در خانه و كشــف دستنوشــته
احتمال خودكشــي را قوت ميبخشيد با وجود
اين تيمي از كارآگاهان جنايي ،مأمور شدند تا با
انجام تحقيقات بيشتر ابعاد تازهتري از اين ماجرا
آشكار كنند .در مرحله بعد مأموران به تحقيق از
كارمندان سفارت سوئيس در ايران و افرادي كه
با قرباني در ارتباط بودنــد پرداختند .كارمندان
ســفارت و افرادي كه قرباني را ميشناختند از
مرگ او شوكه شده بودند .آنها ميگفتند كه زن
سوئيسي ،بسيار شاد ،ســرزنده و پرانرژي بوده
است .آنها همچنين ميگفتند كه قرباني اميد به
زندگي داشته و باور اينكه او خودكشي كرده باشد
سخت و باعث تعجب است .بهگفته اطرافيان اين
زن ،وي زني سرحال بود كه واقعا عاشق ايران بود.
واكنش وزارت امورخارجه

درحاليكه تحقيقات درباره اين حادثه دردناك
ادامــه دارد ،روابطعمومــي وزارت امورخارجه
كشــورمان نيز به اين حادثه واكنش نشان داد و
ضمن ابراز تسليت اعالم كرد :اين موضوع از طريق
مراجع ذيصالح در دست بررسي بوده و نتيجه
تحقيقات متعاقبا اعالم خواهد شد.

كوچكي از اهالي روستای رشتهپلنگان از صومعهسرا

خيابان چشمهعلي نيازمند يك ميدان ترهبار

خيابان چشمهعلي واقع در شهرري ،نياز به يك ميدان ترهبار دارد .از
طرفي نظافت خيابان و كوچهها هم بهدرستي انجام نميشود.تماس
با شهرداري و پيگيري هم بينتيجه بوده است.
خمسه از شهر ري تهران

دوركاري شامل پرسنل دولتي قزوين نيست

بهرغم اينكه ستاد مقابله با كروناي كشور مصوب كرده كه در تمامي
شهرهاي با رنگ قرمز كارمندان ميبايست بهصورت يكسوم سر كار
بيايند و مابقي دور كار باشند ،مصوبات اين ستاد درخصوص دوركاري
كارمندان براي چندمين بار از سوي مديران استان ناديده گرفته شده
و ما بهعنوان كارمندان مجموعه استانداري قزوين مجبور هستيم با
وجود شرايط كرونايي قرمز تمام وقت در محل كار حضور يابيم.
كارمند استانداري قزوين

واكسن ،گرفتار فرافكني
و مانور تبليغاتي
درحاليكه ايران در شاخص سرانه توليد ناخالص
ادامه از
صفحه اول داخلي بر حسب قدرت خريد در يكسوم بااليي
جدول رتبهبندي كشورها قرار دارد؛ در شاخص تامين قطعي واكسن
و انجام واكسيناسيون در يكسوم پاييني جدول ردهبندي كشورها جا
خوش كرده است .اين موضوع بهطور خالصه نشاندهنده اين واقعيت
است كه در ميداني كه ،بنا به ماهيت و طبيعت آن ،محل ورود بازيگران
دولتي براي تبديل مزاياي ناشي از قدرت و ثروت ملي به دسترسي به
امكانات درماني و بهداشتي بوده ،نهاد متولي اين امر در دولت ،يعني
وزارت بهداشت و بهطور مشخص سازمان غذا و دارو عملكرد قابلقبولي
نداشته اســت .اين عملكرد ضعيف در كنار عدمشفافيت و اظهارات
ضدونقيض مســئوالن مربوطه سبب شده اســت تا نارضايتيهاي
اجتماعي روزبهروز ابعاد بزرگتري پيدا كنند.
در اين ميان فعاالن بخش خصوصي نيز كه سرمايه و اعتبار و ارتباطات
شــخصي خود را براي تسهيل و تســريع روند واردات واكسن بهكار
گرفتهاند تا با توجه به شرايط خاص كشور وپاسخگو نبودن مسئولين،
الاقل دسترسي بدنه اصلي نيروي كار كشور را به واكسن كرونا تامين
كنند؛ آماج حمالت فرافكنانه مسئوالن و سخنگويان سازمان غذا و دارو
قرار ميگيرند .در شرايطي كه بخشخصوصي با صداي بلند اعالم كرده
است،بدون نياز به ارز دولتي ،قادر به واردات واكسن كروناست و تحت
نظارت وزارت بهداشت ،اين مسئوليت اجتماعي را بر عهده ميگيرد،
سخن گفتن از احتمال بروز تخلف ،به معني مانعتراشي در اين مسير
است .كاش براي عبور هرچه سريعتر كشور از اين بحران ،مسئوالن
سازمان غذا و دارو ،به جاي مانورهاي تبليغاتي بيهوده و مقصرشمردن
اين و آن در مورد ناكاميهايشان در اجراي ماموريت ذاتي اين سازمان،
چند وقتي به قول رئيسجمهور محترم «تاجرمسلك» شوند و مانند
فعاالن بخش خصوصــي ،با عملگرايي و جديت و شــفافيت ،تامين
ملزومات ســامت مردم را بر هر مالحظه و اولويــت ديگري مرجح
بدانند .توقع بخشخصوصي اين است كه در شرايط سخت تحريمها
و وضعيت دشوار كرونا ،موانع داخلي را از ســد راه فعاالن اقتصادي
بردارند تا بخشخصوصي در راه كمك به دولت و وزارت بهداشــت،
سريعتر قدم بردارد.

با پيداشــدن جســد پســري جوان در باغ،
تحقيقات براي كشف راز مرگ وي از سوي تيم
جنايي آغاز شده است.
بهگــزارش همشــهري ،صبــح دوشــنبه
13ارديبهشتماه به قاضي مصطفي واحدي
كشــيك جنايي تهران خبر رسيد كه پسري
جوان در باغي حوالي غرب تهران جان باخته
است .مرگ وي مشكوك بود و بازپرس دستور
تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد .جسد
پسر 27ساله در انتهاي يك باغ روي تكهسنگي
كشف شده بود .يكي از دوستان وي به مأموران
گفت :باغ را براي دامداري اجاره كرده بوديم و
شب قبل به همراه مهدي(قرباني) و دوستان
ديگــرم دور هم آنجا جمع شــده بوديم .قرار
گذاشتيم صبح دوشنبه به سفر برويم .حدود
7صبح بيدار شــديم اما اثري از مهدي نبود.
هرچه صدايش زديم جواب نداد تا اينكه پس از
جستوجو ،با جسد او روي تكهسنگي مواجه
شديم كه خون زيادي از بينياش رفته بود .در
ادامه تحقيقات مشخص شــد كه پسر جوان
يكسال قبل اعتيادش را ترك كرده بود و چون
علت مرگ وي مشخص نبود ،جسد با دستور
قاضي به پزشكي قانوني انتقال يافت .ازسوي
ديگر تحقيقات درخصــوص اين مرگ مرموز
ازسوي كارآگاهان جنايي آغاز شده است.

اولیای دم مقتول
محیطبان را بخشیدند
پرونــده درگیــری مســلحانه محيــط بان
ســوادكوهي با شــكارچي كه به جانباختن
شكارچي منجر شده بود با پرداخت دیه توسط
بیمه و اعالم رضایت اولیاي دم ،بسته شد.
بهگزارش همشــهري ،روز یکم آذرماه سال
گذشــته در جریان درگیری مســلحانه بین
شکارچیان و محیطبانان مازندران در ارتفاعات
سوادکوه یک شــکارچی كه يك كل وحشي
را شــكار كرده بود بهضرب گلوله محیطبانان
جان خود را از دست داد .اين شكارچي هنگام
رويارويي با محيط بانان به سوي آنها تيراندازي
كرد اما در نهايت با شلیک ماموران جان خود
را از دست داد .به دنبال اين حادثه پروندهاي
در اين خصوص تشكيل شــد اما با تشخيص
غيرعمدي بودن اين قتل و پرداخت ديه توسط
بيمه به اولياي دم مقتول آنها اعالم گذشــت
كردند تا اين پرونده بسته شود.

مرگخانممهندسپسازتزريقژلزيبايي

مهندس جوان يك روز پس از تزريق ژل
داخلي زيبايي به پلكش به طرز مرموزي جانش
را از دست داد.
به گزارش همشهري ،نيمهشب دوشنبه يكي از مأموران
كالنتري 101تجريــش در تماس با مصطفي واحدي،
بازپرس دادســراي جنايي تهران از مرگ مرموز زني
جوان در طبقه سوم ساختماني واقع در نياوران خبر داد.
دقايقي از اين خبر ميگذشت كه با حضور مأموران در
محل حادثه تحقيقات در اينباره آغاز شد.
خواهر متوفي نخســتين نفري بود كه با پيكر بيجان
خواهرش در خانه مواجه شده بود .او به مأموران گفت:
شــب قبل با خواهرم تماس گرفتم امــا جوابم را نداد.
امروز (دوشــنبه) هم هرچه تماس گرفتم او پاسخي
نداد تا اينكه نگران شــدم و به خانهاش آمدم اما هرچه
در زدم در را به رويم باز نكرد تا اينكه مجبور شــدم از

پليس و آتشنشاني كمك بگيرم و با كمك آنها قفل در
را شكستم و وارد خانه شدم .آنجا بود كه متوجه شدم
خواهرم فوت شده است.
بررســيها نشــان ميداد متوفي زني 31ساله بود كه
پس از جدايي از همســرش به تنهايي زندگي ميكرد.
او مهنــدس كامپوتر بود و در يك شــركت خصوصي
كار ميكرد .مأمــوران پيكر بيجــان او را در حالي در
اتاقنشيمن كشف كردند كه سرش بين مبل و ميزي در
خانهاش قرار گرفته بود و به روشني علت جانباختنش
مشــخص نبود .همچنين در جريان تحقيق در محل
حادثه آثاري درخصوص درگيري ،ورود به زور به خانه،
خودكشي و مورد مشكوك ديگري كشف نشد و شواهد
نشان ميداد حدود 10ســاعت از مرگ او ميگذرد اما
هنوز مرگ زن جوان مبهم بود.
در اين ميان يكي از دوســتان متوفي اطالعاتي درباره

او ارائه كرد كه باعث تغيير روند تحقيقات شد .او گفت
متوفي روز قبل براي تزريق ژل زيبايي به مطب يكي از
پزشكان رفته بود و آن شب درد زيادي داشت .او گفت:
دوستم براي رفع كبودي زير چشمش ژل تزريق كرده
بود اما ناراحت بود و ميگفت درد زيادي دارد .بعد از آن
ديگر خبري از دوستم نداشــتم تا اينكه فهميدم فوت
شده است.
بهدنبال اين اظهارات بازپرس جنايي دستور انتقال پيكر
متوفي به پزشكي قانوني را داد تا متخصصان نظريه خود
درباره علت مرگ او را اعالم كنند .او همچنين دستور داد
تا تصاوير دوربينهاي مداربستهاي كه در نزديكي محل
زندگي زن جوان قرار دارد كنترل شود .تحقيقات درباره
مرگ مرموز خانم مهندس در شرايطي ادامه دارد كه پدر
او بهعنوان ولي دم اعالم كرده درصورتي كه تزريق ژل
علت فوت دخترش باشد از عامل تزريق شكايت دارد.

سيل 6مأمور اداره برق را قرباني كرد
جستوجوها براي يافتن 6نفر از نيروهاي
اداره برق كرمان كه در جريان وقوع ســيل
ناپديد شــده بودند ،به كشــف پيكرهاي
بيجان آنها انجاميد.
به گزارش همشــهري ،عصر روز دوشنبه
بهدنبال بارشهاي ســنگين باران استان
كرمان ،شــبكه برق بخشهايي از اســتان
دچار اختالل و قطعي شد .يكي از اين مناطق
روستاي هرمك بخش گلباف كرمان بود كه
بر اثر بارندگي و طغيان رودخانه دچار قطعي
برق شــده بود .به همين دليــل گروهي از
مأموران اداره برق كرمان براي بررسي ماجرا
و رفع مشكل راهي آنجا شدند.
ساعتي از اعزام اين گروه ميگذشت اما هنوز
خبري از آنها نشده بود .از طرفي بارش باران
هم بهشدت ادامه داشــت و رودخانههاي
محلي نيز طغيان كــرده بودند .همچنين
هيچيك از اعضاي اين گروه به تماسهاي
تلفني پاسخ نميدادند و وقتي چند ساعت
انتظار براي روشنشــدن سرنوشــت آنها
بينتيجه ماند ماجرا بــه گروههاي امداد و
نجات گزارش شد.
رضا فالح ،مديرعامل هالل احمر اســتان
كرمــان در اينباره گفــت :بهدنبال مفقود
شــدن نيروهاي اداره برق بالفاصله ۱۴تيم
امدادونجات زميني و هوايي از جمعيت هالل

احمر مركز استان و شهرهاي گلباف ،ماهان،
شهداد و كرمان به محل حادثه اعزام شدند
و جستوجوها براي يافتن آنها آغاز شد .وي
ادامه داد :هنوز به درستي معلوم نبود كه چه
اتفاقي افتاده است اما اين امكان وجود داشت
كه نيروهاي اداره برق گرفتار سيالب شده
باشند .به همين دليل تيم آنست (سگهاي
زنده ياب) نيز به محل حادثه اعزام شد.
هرچند تاريكي هوا عمليات جســتوجو
را دشــوار كرد و باعث شــد امدادگران به

نتيجه روشني نرسند اما از صبح سهشنبه
جستوجوها با كمك 76امدادگر و گروههاي
مردمي ادامه پيدا كرد و حتي بالگرد هالل
احمر نيز به پرواز درآمد تا اينكه امدادگران
توانستند پيكر بيجان يكي از نيروهاي اداره
برق را كشف كنند كه بر اثر سيالب جانش
را از دست داده بود .كشف اين جسد نيروي
اداره برق نشــان ميداد كه بهاحتمال زياد
ساير همكاران او نيز دچار حادثه شدهاند .به
همين دليل جستوجوها در همان حوالي

ادامه يافت تا اينكه ساعتي بعد امدادگران
پيكرهاي 5نيروي ديگر اداره برق را كشف
كردند.
علي بابايي ،فرماندار كرمان دراين باره گفت:
روز  ۱۲ارديبهشتماه بارندگيها مشكالتي
ايجاد كرد كــه نيروهــاي ادارات برق ،آب
و راهداري شهرســتان كرمــان براي رفع
مشكل به منطقه اعزام شدند .وي ادامه داد:
ساعت  ۵عصر روز دوشنبه نيروهاي اداره برق
شهرستان كرمان در حال پيگيري و بررسي
قطعي برق بودنــد و بهرغم اينكه هوا در آن
منطقه مساعد بود ولي در سه راهي نيبيد
كه در باالدست قرار دارد بارش شديد تگرك
اتفاق افتاد .شدت اين بارش به حدي بود كه
كل بيابان سفيدپوش شد و پس از تگرك،
باران شروع به بارش و حجم آب را چندين
برابر كرد .همين مسئله باعث گرفتاري ۶نفر
از نيروهاي اداره برق شــد و بــا وجود آنكه
تالشها براي يافتن اين افراد آغاز شده بود،
صبح سهشنبه اجساد اين  ۶نفر كشف شد.
براســاس اين گزارش مصطفي ابراهيمي،
محســن توكلي ،مســلم دهقان ،عليرضا
جعفري ،علي توسلي و محمدميرزاحسيني
شــش نيروي اداره برق شهرستان كرمان
بودند كه در اين حادثه جان خود را از دست
دادند.

سرنوشت نامعلوم
2معدنچي معدن طرزه
4روز پس از ريزش معدن زغال ســنگ طرزه و گرفتارشدن 2معدنچي هنوز اعضاي گروه
نجات نتوانستهاند به محل حادثه دسترسي پيدا كنند و سرنوشت اين 2معدنچي در هالهاي
از ابهام قرار دارد.
به گزارش همشهري ،اين حادثه ظهر روز شنبه 11ارديبهشتماه امسال در تونل شماره
42معدن زغالسنگ طرزه واقع در استان سمنان اتفاق افتاد .آن روز كارگران در تونلي كه
حدود 70متر طول داشت مشغول استخراج زغالسنگ بودند كه ناگهان سقف حدود 30متر
از معدن ريزش كرد و 2نفر از معدنچيان به نامهاي ميالد روشنايي و سيداصغر افضلي در آنجا
گرفتار شدند .بهدنبال اين حادثه از همان زمان تالشها براي نجات 2معدنچي حادثهديده
آغاز شد .اعضاي تيم نجات تالش كردند تا با حفر تونلي موازي به محل وقوع حادثه برسند
اما با گذشت 4روز از اين حادثه تالشها براي نجات آنها هنوز به جايي نرسيده است .با وجود
اين از آنجا كه مجرايي براي انتقال اكســيژن به محل وقوع حادثه ايجاد شده ،اعضاي تيم
جستوجو اميدوارند بتوانند 2معدنچي جوان را زنده از آنجا بيرون بكشند.
داووديان ،رئيس هاللاحمر شهرســتان دامغان در اينباره گفــت :تيمهاي خبرهاي به
منطقه اعزام شده و در حال تالش هستند ،اما متأسفانه بهدليل حجم باالي ريزش معدن
هنوز به معدنچيها دسترسي پيدا نكردهاند .تيمهايي از هالل احمر نيز بهعنوان پشتيبان
در منطقه حضور دارند و يك آمبوالنس و ديگر تجهيزات مورد نياز هم در منطقه مســتقر
شده تا درصورت نياز مورد استفاده قرار گيرد .وي درباره دليل طوالني شدن امدادرساني
به معدنچيان گفت :متأسفانه حجم بااليي از زغال و خاك در اثر ريزش معدن تلنبار شده و
همين سرعت رسيدن به معدنچيان را طوالني ميكند .او همچنين درباره برقراري ارتباط با
معدنچيان گرفتار شده نيز گفت :هيچ ارتباطي با معدنچيان برقرار نشده است.
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جهاني ميشويم؟!
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

سيوهشتمين دوره جشنواره جهاني
گزارش فيلم فجر با يك ســال تأخير از  ۵تا
۱۲خردادماه به دبيري محمدمهدي
عسگرپور برگزار ميشود؛ برپايي جشنواره امسال در
حالي برگزار ميشو د كه هنوز وضعيت اپيدمي بهتر
نشــدهبلكه بهزعــم خيليها پيك پنجــم آن نيز
در راه است.
برگزاري جشــنواره و تخصيص بودجــه براي آن
درحاليكه سينما تعطيل است و وضعيت اقتصادي
و معيشتي هنرمندان در تنگنا قرار دارد ،مورد نقد
برخي از فيلمسازان بوده و از سويي برخي نيز موافق
برگزاري اين رويداد هســتند و معتقدند نميتوان
همهچيز را تعطيل كرد.
مهرداد غفارزاده ،فيلمنامهنويس
و كارگردان با اشاره به وضعيت
معيشتي سينماگران و عنوان
اين مطلب كه وقتي ســينماي
ايــران و توليدات ســينمايي

خبر
پنهانكاري  
پيكيباليندرز
تحقيقات دربــاره اتهامي مبني بــر اينكه در
جريان فيلمبرداري فصل ششم سريال«پيكي
باليندرز» پروتكلهاي بهداشتي دوران شيوع
كرونا رعايت نشــده ،آغاز شده است .براساس
اتهامات مطرح شــده باوجود مشخص شدن
اين مسئله كه تســت كروناي يكي از عوامل
توليد اين سريال ،مثبت بوده ،تهيهكنندگان
همچنان بدون آشكار كردن اين خبر تا چندين
ســاعت به فيلمبرداري ادامــه داده بودند .به
نوشــته گاردين ،تهيهكنندگان سريال پيكي
باليندرز بهدليل اجــازه ادامه فعاليت يكي از
اعضاي تيم توليد كه تســت كرونايش مثبت
اعالم شده بود ،متهم به در معرض خطر قرار
دادن زندگي عوامل ساخت اين سريال شدهاند.
هماكنون تحقيقات در رابطه با اتهامات مطرح
شده عليه توليدكنندگان اين سريال محبوب
شبكه بيبيسي در جريان است .فيلمبرداري
از «پيكــي بالينــدرز» ،طبق گفتــه يكي از
سخنگويان اين ســريال ،بهدليل مثبت اعالم
شدن تست يكي از اعضاي تيم توليد اين سريال
در اوايل هفته جاري موقتا متوقف شــده بود.
البته بعدا اينطور ادعا شد كه تست كروناي فرد
مزبور جعلي بوده و فيلمبرداري سريال پس از
مدتي توقف ادامه يافت.
البته اعضــاي تيم توليد «پيكــي باليندرز»
ادعا كردهاند كه در ابتدا تست مثبت كروناي
فرد مزبور ،فاش نشد و فيلمبرداري همچنان
ادامه پيدا كرد تا اينكه يكي از عوامل سريال،
متوجه قضيه شــد و درنهايت تهيهكنندگان
مجبور به توقف ساخت سريال شدند .سريال
پيكي باليندرز ازجمله ســريالهاي محبوب
اين روزهاي بيبيســي اســت كه در آن به
اتفاقات پيرامون يك گروه گنگستري در شهر
بيرمنگهام پرداخته ميشود.

ادبوهنر

سينماگران از برگزاري جشنواره
جهاني فيلم فجر ميگويند

تعطيل هستند چه اصراري به برگزاري جشنواره
جهاني فيلم فجر اســت ،به همشــهري ميگويد:
«وضعيت كرونا در چند هفته آينده مشخص نيست
و هماكنون هم توليدات سينمايي متوقف شدهاند
و با توجه به بالتكليفي ســينماي داخل كشــور،
برگزاري جشنواره جهاني فيلم فجر معنايي ندارد».
وي در ادامه توضيح ميدهد« :ســينماي ايران در
كما قرار گرفته و اينكه در بخــش خارجي رقابت
باشد را متوجه نميشوم .در اين ماهها جشنوارههاي
بزرگ ســينمايي دنيا با توجه به شرايط خودشان
جشنوارهها را برگزار نكردند و بهطور حتم اعتبار هر
جشــنواره منوط به زماني است كه هر سال برگزار
ميشود اما كن يا اسكار براساس شرايط از اين اعتبار
گذشتند .بهنظرم برپايي جشنواره جهاني فجر كه
هنوز عمر زيادي به شكل مســتقل ندارد ،تصميم
گرفته جشــنواره را برگزار كنــد ».اين كارگردان
توضيح ميدهد كه حمايت از سينماگران برعهده
دولت و زيرمجموعهاش وزارت ارشاد است اما وقتي
حمايتي صورت نميگيرد صنف سينماگران بايد
اين حمايــت را انجام دهد .ايــن حمايت ميتواند
همين بودجههايي باشــد كه صرف جشنوارههاي

گپ روز

كوچك و بزرگ ميشود .جشــنواره جهاني فيلم
فجر به اعتبار حضور فيلمســازان بزرگ و خارجي
و آثار است و با وضعيت كرونا مشخص نيست ،چه
اتفاقي ميافتد.
حبيب اســماعيلي نيز درباره
دستاوردهاي برگزاري جشنواره
به همشهري ميگويد« :با توجه
به برگــزاري جشــنوار ههاي
ســينمايي در دنيا ،ما هم نياز
به برگزاري جشنوارههاي سينمايي داريم اما بهنظر
ميرسد برگزاري جشنوارهها در كشور ما اغراق شده
است؛ جشنوارههايي كه كمترين دستاورد را دارند
و خروجي خاصي ديده نميشود ».اين تهيهكننده
ســينما به وضعيت كرونا اشــاره ميكند« :سال
گذشته به واســطه آغاز كرونا و توليدات سينمايي
كه بود جشنوارهها برگزار شد اما با توجه به شرايط
امسالايكاش جشنواره جهاني پيشبينيهايي را
در برگزاري داشت .به هرحال جشنوارهها هزينهاي
دارند كه ميتوان با يك برنامهريزي مطلوب از اين
هزينه بهتر استفاده كرد كه حداقل آوردهاي براي
سينماي ايران داشته باشد ».وي ميگويد« :صرفا

روزنامهنگار

اريــك كاپلــوف و فيليــپ شــولز -ديــل
سینما تهيهكنندگان فيلم «اسنودن» در پي ساخت
يك اقتباس سينمايي از «دميان» از مهمترين
و جاودانه ترين ،آثار هرمان هسه نويسنده و شاعر سوئيسي-
آلماني ،برآمدهاند .اين كتاب نه تنها در زمان خود كه امروزه
نيز يكي از مشــهور ترين آثار ادبي جهان محسوب ميشود.
فيلم«دميان» قرار است بر اساس فيلمنامهاي كه نيك كريس
فيلمنامهنويس و آندره الســكاريس فيلمبردار نوشــتهاند،
ســاخته شــود .كريــس ،نويســندگی فيلمنامــه فيلم
«متوحش»( )Afraidساخته سال 2018را بر عهده داشت و
«الســكاريس» نيــز مديــر فيلمبــرداري فيلم«دربــاره
آلكس»( )2014بوده اســت .كاپلوف و شولز پيشتر نيز در
زمينه ساخت فيلم اسنودن با يكديگر همكاري كرده بودند،
كاپلوف همچنين در زمينه ساخت فيلمهاي«مجلس رقص
هيوال»« ،وحشيها» و «وال استريت :پول هيچگاه به خواب
نميرود» ،مشاركت داشت.
هرمان هسه که در ســال  ۱۹۴۶برنده جایزه نوبل ادبی نیز
شده و كتابهايش همواره يكي از پرخوانندهترين كتابهاي
قرن بيســتم بوده ،کتاب «دمیان» را بالفاصله پس از جنگ
جهانی اول نوشــت؛ کتابی که میتوان آن را آیینه تمامنمای
اندیشه وي دانســت .كتاب دميان در سالهاي دهه 1960از

براي برگزاري يك جشــنواره كه به آن بودجهاي
تخصيص داده شده ،نبايد جشنواره را زير سؤال برد.
هماكنون مهمترين مشكل بيكاري عوامل سينمايي
ن از هزينهها بهتر استفاده كرد».
است كه شايد بتوا 
اما سيدجمال ســاداتيان نظر ديگري دارد .وي به
همشهري ميگويد« :نميتوان بهخاطر اين شرايط
همه رويدادها را تعطيل كرد .بايد هم زندگي فيزيكي
را پيشبرد و هــم با برگزاري رويدادها نشــان داد

جمله كتابهاي پروفروش آمريكا بوده اســت .در این کتاب
سرگذشــت جوانی که زندگی پرفراز و نشیبی داشت ه روايت
ميشود .هرمان هسه در اين كتاب در قالب تمثيلهاي فلسفي
و روانشناسانه پر رمز و راز به موضوعاتي نظير خودشناسي و
روشنگري معنوي پرداخته است .كتاب دميان بر شخصيت
پسر جواني به نام اميل سينكلر متمركز است كه در حال تالش
جدي براي خودشناسي است .او در اين مسير به مردی جوان
منزوي و دورافتاده از اجتماع به نــام دميان برميخورد كه
باورهاي اصلي اميل درباره جنسيت ،هويت و دوستي را مورد
چالش قرار ميدهد .مضامين انساندوستانه و صلحطلبانه اين
كتاب مغاير با تفكرات حاكم بر دنياي ادبي آلمان ســالهاي
پساجنگ جهاني اول بود ،از اين رو هرمان هسه از محافل ادبي
المان رانده شد و ناگزير شد ،كتاب دميان را با نام مستعار اميل
سينكلر انتشار دهد ،بعدها كه موج تفكرات جنگطلبانه از
آلمان رخت بر بست ،مشخص شد كه او نويسنده اصلي اين
كتاب بوده است.
اين كتاب بار اول با اقبال خوانندگان در دوران پســاجنگ
جهاني اول روبهرو شــد و بعدها اعضاي جنبش ضد فرهنگ
حاكم بر آمريكا نيز به آن در دهه  1960ميالدي اقبالي دوباره
نشان دادند .تيموتي ليري ،روانشناس و نويسنده آمريكايي و
كالين ويلسون نویسنده و فیلسوف انگليسي نيز از عالقهمندان
به موضوعات مطرح شــده در كتاب دميــان بودند و با الهام
گرفتن از اين كتاب ،نگاه هسه در زمينه مسائل روانشناختي،
معنوي و فلسفي را توسعه دادند.
كاپلوف از دميان ميگويد

اريك كاپلوف با اشاره به پيشينه اين كتاب و اقبال جهاني آن
در سده گذشته ،بر اين باور است كه زمان آن فرا رسيده تا نسل
جديد دوباره با مفاهيم مطرح شده در كتاب دميان آشنا شوند.
او در ادامه در اين باره توضيح ميدهد :ما در عصر ديجيتال و
زماني كه دنياي ما توسط رسانههاي اجتماعي هدايت ميشود،
زندگي ميكنيم .ما اكنون با پديد ه برونسازي هويتي مواجه
هستيم .اما در داستان دميان روايتي كامال متضاد با جهاني كه
در آن زندگي ميكنيم ،ارائه شده است .در اين كتاب سيري از
تفكر و تامل در باب خود و شناخت خويشتن مطرح ميشود،
هرمان هسه در دميان ما را به ســفري خوشايند ميبرد كه
ميتوان (با ساخت يك اقتباس سينمايي از آن) تعداد خيلي
بيشــتري از مردم را نيز دعوت به همراهي به اين سفر كرد.
كاپلوف ميافزايد :در دوره شيوع كرونا خيلي از مردم ناگزير
به ارزيابي مجدد خويشتن خود شــدند و نگاهي عميقتر از
گذشــته به درون خود انداختند .اكنون نيز مانند  100سال
گذشته به دليل شيوع كرونا و زندگي خانگي ،فضاي مناسبي
براي خودشناسي ايجاد شده است.

كه زندگي روزمره دچار اخالل
نشود ».وي به هزينه برگزاري
جشنواره اشــاره ميكند  :مگر
يك جشــنواره با چه هزينهاي
برگزار ميشود كه با آن بتوانيم
مشــكالت موجود را مرتفع كنيم .جامعه امروز ما
دچار بحران است و بايد اين بحران را كه بخشي از آن
ت نيز مرتفعسازيم».
روحي اس 

مجمع مترجمان پيشكسوت

نگاهي به ترجمههاي آثار هرمان هسه به زبان فارسي

آثار هرمان هسه ،نوبليست آلماني
مرتضي كاردر
روزنامهنگار
ادبيات ،در سالهاي دور و نزديك
موردتوجه و اقبال مترجمان و خوانندگان فارسي بوده است .در يك
نگاه كلي ميتوان ترجمه آثار او به زبان فارسي را به سه دوره تقسيم
كرد؛ سالهاي دهه 40كه سالهاي نخستين ترجمهها و آغاز آشنايي
خوانندگان فارسي با هرمان هسه است ،سالهاي دهه 60كه سالهاي
اقبال عمومي به آثار او اســت و تا ميانههاي دهه 70امتداد مييابد،
سالهاي دهه 90كه سالهاي ترجمه آثار كمتر شناختهشده او براي
خوانندگان فارسيزبان است .برنده نوبل ادبيات در سال  ۱۹۴۶دهها
اثر ادبي دارد كه تنها شماري از آنها به فارسي درآمدهاند .او به جز رمان،
شعرهاي بسياري سروده و به جز ادبيات به نقاشي نيز مشغول بوده
است .ترجمه آثار هرمان هسه با نام شماري از مترجمان پيشكسوت
زبان فارسي پيوند خورده است ،از داريوش شاهين ،پرويز داريوش و
كيكاوس جهانداري تا خسرو رضايي ،سروش حبيبي و عبدالحسين
شريفيان.
از ميان آثار هرمان هسه سه اثر «دِميان» و «گرگ بيابان» و «سيذارتا»
براي خوانندگان فارسيزبان آشناترند و هر كدام چندبار به فارسي
درآمدهاند« .گرگ بيابان» را كيكاوس جهانداري و «دميان» را خسرو رضايي براي نخستينبار به
فارسي برگرداندند و بنگاه ترجمه و نشر كتاب در سال  ۱۳۴۶هر دو را منتشر كرد .نوبليست آلماني
در سالهاي دهه 40نويسند ه موردتوجه مترجمان ايراني بوده است .ترجمه خسرو رضايي از زبان
فرانسه و ترجمه جهانداري از متن اصلي آلماني انجام شده است.
اما پيش از اين دو ،اميرفريدون گرگاني «سيذارتا» را در سالهاي پاياني دهه 30شمسي به فارسي
ترجمه كرد .نكته جالب توجه ترجمه او اين است كه با رضايت نويسنده انجام شده .يعني در سالهايي
كه هنوز خبري از بحث كپيرايت و حق مالكيت معنوي نبود او رضايت هرمان هسه را براي ترجمه
اثرش به فارسي جلب كرد« .سيذارتا» را همان ســالها پرويز داريوش و بعدها سروش حبيبي به
فارسي برگرداندند كه ترجمه سروش حبيبي بهدليل شهرت او در ترجمه فارسي در سالهاي اخير
بيشتر جا افتاده است .البته سهم سروش حبيبي در ترجمه آثار هرمان هسه بيشتر است .او مترجم
«سفر شرق»« ،خواب نيلبك» و «كنولپ (داستان دوست من)» و «نرگس و زريندهن» و ...است
كه بعضي از آنها در سالهاي اخير تجديدچاپ شدهاند.
«گرگ بيابان» را نيز به جز كيكاوس جهانداري ،داريوش شــاهين و قاســم كبيري به فارســي
برگرداندهاند .ترجمه كيكاووس جهانداري بيشــتر مورداتفاق بوده و در همه اين ســالها بارها
تجديدچاپ شده است .اما «دميان» را كه بهخاطر اقتباس سينمايي محل بحث امروز است به جز
خسرو رضايي ،عبدالحسين شــريفيان ،محمد بقايي (ماكان) و ليلي بوربور نيز به فارسي ترجمه
كردهاند .عبدالحسين شريفيان آثار ديگر هسه از جمله «گرترود» و «اعجوبه» و «خاطرات زندگي»
را نيز به فارسي برگردانده است .نكته اينجاست كه هيچكدام از ترجمههاي دميان از زبان آلماني
نبودهاند و مترجمان به سراغ ترجمه اثر او به زبانهاي ديگر رفت ه بودند تا زماني كه رضا نجفي دست به
كار شد و «دميان» را در سالهاي اخير از زبان آلماني به فارسي برگرداند .مقايسه ترجمههايي كه از
آثار هرمان هسه از زبانهاي ديگر به فارسي انجام شدهاند با ترجمههايي كه از زبان آلماني انجام شده
است ،براي دوستداران آثار او درسآموز است .در سالهاي اخير رضا نجفي و علي عبداللهي شعرهاي
هرمان هسه را نيز از آلماني به فارسي برگرداندهاند كه آشنايي خوانندگان فارسيزبان با آثار هسه به
رمان محدود نماند .در مجموع بهرغم اينكه آثار هرمان هسه در دو سه دهه اخير هيچگاه مورد اقبال
بسيار نبودهاند اما ترجمه آثار او از دهههاي  30و 40شمسي تا به امروز از بسياري از نويسندگان نامدار
ادبيات جهان و نويسندگان آلمانيزبان بيشتر است.

بحران«مست عشق»
بعد از واكنش حســن فتحي به پخش سريال
سینما «مست عشق» در يكي از شبكههاي ماهوارهاي،
مهران برومند ،تهيهكننده فيلمســينمايي به
سؤاالت كارگردان پاسخ داد.
به گزارش همشــهري ،با توجه به حواشي پيشآمده در سال
گذشته براي «مست عشق» اين بار نيز در يك تبليغ ماهوارهاي
عنوان شده كه قرار است «مست عشق» از يك شبكه ماهوارهاي
پخش شود؛ خبري كه باعث واكنش كارگردان شد .حاال فتحي
در پي اعالم خبري مبني بر پخش «مســت عشق» در قالب
سريال از يك شبكه ماهوارهاي ،با تأسفبار خواندن اين خبر
تأكيد كرد؛ اين رفتار سند آشكاري است بر رفتار سوداگرانه و
غيراخالقي سرمايهگذار تُرك و همچنين از تهيهكننده ايراني
فيلم هم پرسشهايي را مطرح كرد.
فتحي در ادامه يادآور شــده« :هر چند شكايات حقوقي
و كيفري از طرف تُرك و از طريق مراجع قضايي كشــور
ي است ،اما تهيهكننده ايراني فيلم بايد
تركيه درحال پيگير 
پاسخگوي اين پرسش باشــد كه چرا با وجود هشدارهاي
مكرر بنده ،مدير توليد ،مدير فيلمبرداري و تني از بازيگران
و همكاران ترك و ايراني مبني بر اجتناب از اعتماد مفرط
و يكسويه به طرف تُرك ،اين تذكرات را جدي نگرفتند تا
حدي كه طرف تُرك بهخود اجازه داد تا راشهاي فيلم را
نهتنها گروگان گرفته ،بلكه خــاف اصول حرفهاي بدون
اطالع كارگردان و تدوينگر كار ،اقدام به تدوين ناشــيانه و
آماتوري فيلم كرده و برخالف توافق مكتوب شده طرفين

مترجم

فلوريان زلر از فيلم «پدر» ميگويد

اقتباس سينمايي از اثر جاودانه هرمان هسه توسط تهيهكنندگان فيلم«اسنودن»
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جهت ساخت يك فيلم سينمايي ،آن را تبديل به يكسريال
چند قســمتي كند ».مهران برومند ،تهيهكننده «مست
عشق» با انتشار يادداشتي كه ايســنا منتشر كرده مبني
بر اينكه حسن فتحي از او خواســته بود درباره مدارك و
قرارداد اين فيلم روشنگري كند ،توضيحاتي را ارائه كرده
است .برومند در بخشي از يادداشت آورده است« :با توجه به
اخبار منتشرشده توسط يك شبكه ماهوارهاي فارسيزبان
خارج از كشور مبني بر پخش «مست عشق» از آن شبكه
و همچنين حواشي مربوطه به اطالع ميرسانم كه «مست
عشق» يك فيلم سينمايي است براساس فيلمنام ه مشخص
و قرارداد توليد مشــترك بين دوطــرف ايراني و ترك كه
متأسفانه بهدليل اختالفهاي حقوقي و مالي پيشآمده بين
طرفين چند سكانس كليدي فيلمنامه فيلمبرداري نشده و
با اينكه  ۹۸درصد كار به اتمام رسيده اما به لحاظ قصه ،فيلم
ناقص است و طبق نظر كارگردان محترم بايد كامل شود؛
در نتيجه موضوع تبديل شــدن اين فيلم ناقص به سريال
كامل آماده پخش ،خبري عجيب ،خالف اصول حرفهاي
ِ
و خالف مفاد قرارداد است و هرگونه تدوين و واگذاري حق
پخش اين اثر بدون هماهنگي طرف ديگر و بدون نظارت
نويسنده و كارگردان مصداق خالف واضح محسوب شده و
قابل پيگرد است كه مراتب و مقدمات الزم براي اين امر در
حال انجام است».
برومند در ادامه عنوان كرده كه برخالف گمانهزنيها و شايعات
هيچ مشكل و اختالفي بين  2كشور ايران و تركيه درخصوص

اين اثر وجود نداشته ،هنرمندان هر دو كشور در فضايي دوستانه،
همدالنه براي ســاخت اثر اهتمام ورزيدند و حتي براي حل
مشكالت و اختالفات حقوقي شاهد همكاري ،ميانجيگري و
تالش مجدانه و صميمان ه وزارت فرهنگ كشور تركيه ،وزارت
فرهنگ و ارشاد كشور (ايران) بوديم ،اما متأسفانه با وجود همه
اين تالشها و همچنين پيگيريهاي حقوقي در حال انجام،
سرمايهگذار طرف ترك (كه ايرانياالصل هستند) اقدام به اين
عمل غيرحرفهاي ،غيراخالقي و خالف قرارداد كرده است .اين
تهيهكننده به تصميم سرمايهگذار اشاره ميكند و اينكه وي
برخالف ادعا با گرو نگاه داشتن فيلم تنها شرطشان را فروش و
واگذاري سهام خود (با قيمتي گزاف و غيرواقعي) عنوان كردند
و عمال باعث قفل شــدن پروژه در تمامي ابعاد شدند .توصيه
ميكنيم دوستان بهجاي فرافكني و سعي در اختالفافكني
بين عوامل ايراني كه عملي غيراخالقي و غيرحرفهاي محسوب
ميشــود به ادعاهاي مطروح ه خود پايبند بوده و عمل كنند.
ما آمادگي خود را جهت انتشار اسناد و قراردادهاي فيمابين
بدينوسيله اعالم كرده و در هر مرجع صالحي آمادگي بررسي و
داوري نسبت به حل مشكالت را داريم.

فلوريانزلرنمايشنامهنويس
و كارگردان فرانســوي كه
شادي و شــعف خود را از
دريافت جايزه اسكار بهترين
فيلمنامه اقتباســي اعالم
كرده بود ،خبر از ســاخت
فيلمي با عنــوان «فرزند»
داده .اين فيلم بر اساس يكي
از قسمتهاي نمايشنامه
3قسمتي «پدر»« ،مادر» و
«فرزند» ساخته خواهد شد .تاكنون تنها از نمايشنامه «پدر» نسخه
سينمايي ساخته شده .زلر پس از ساخت فيلم «پدر» و كسب اسكار
بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگر اكنون يكي از نامهاي پرطرفدار
است .او در يكي از نخستين واكنشهاي خود پس از دريافت جايزه
اسكار در گفتوگو با خبرگزاري فرانسه گفته بود :ما شب را با اسكار
بهترين فيلمنامه شروع كرديم و با اسكار بهترين بازيگر مرد براي
آنتوني هاپكينز پايان داديم .او پس از دريافت جايزه اســكار در
پاريس نيز گفت :من هم آرزوي ساخت فيلم «پدر» و آرزوي ساخت
آن را به همراه آنتوني هاپكينز داشتم و اين دو آرزو را هيچگاه از
هم جدا نكردم .زلر 43ساله در ابتدا خود را بهعنوان يك نويسنده
رمان مطرح كرد و سپس وارد عرصه تئاتر شد .نمايش «پدر» براي
نخستينبار در سال 2012روي صحنه رفت .پيتر گري از «اوريويو»
با «فلوريان زلر» گفتوگو كرده است.
شما نام شخصيت اصلي را در فيلم «پدر» از «آندره» به
«آنتوني» به اميد اينكه آنتوني هاپكينز در فيلم ايفاي نقش كند،
تغيير دادهايد .چطور اين اميدواري در شما ايجاد شد كه او در فيلم
«پدر» بازي خواهد كرد؟

زماني كه من درباره فيلم شروع بهرؤياپردازي كردم ،نام آنتوني هاپكينز
را در ذهن خود داشتم .هم مشــتاق بودم كه او اين نقش را بازي كنم
و هم متقاعد شــده بودم كه او براي اين نقش بهترين است .با در نظر
گرفتن آنتوني هاپكينز براي اين فيلم تصميم گرفتم «پدر» را به زبان
انگليسي و نه زبان «فرانسه» بسازم .از نظر من آنتوني هاپكينز يكي از
بهترين بازيگران در قيد حيات حال حاضر دنياست.
ميدانستم كه رؤياي ســاخت اين فيلم با آنتوني هاپكينز كار آساني
نخواهد بود ،چراكه من هنوز در ابتداي راه قرار داشتم و تازه ميخواستم
نخســتين فيلم خود را كارگرداني كنم .ترجيح دادم در اين زمينه از
غريزه خود استفاده كنم و تا زماني كه كسي به من نگفته امكان ندارد
بتواني فيلم «پدر» را با نقشآفريني آنتوني هاپكينز بسازي ،به راهم
طوري ادامه دهم ،گويي تحقق رؤياي ســاخت فيلم «پدر» با بازي
هاپكينز امكانپذير است.
شايد االن همه دليل اصرار شما بر بازي آنتوني هاپكينز
در اين فيلم را درك كنند.

من مشــتاق بودم كه او در فيلم من بازي كند ،بازي آنتوني هاپكينز
در فيلم «پــدر» از اين نظر برايم بســيار جذاب بود كــه ما همواره
هاپكينز را در نقش شــخصيتهاي باهوش بهخاطر ميآوريم .او در
نقش شــخصيتهايي كه كامال مهار زندگي خود را در دست دارند
بســيار قدرتمندانه بازي ميكرد و حاال بايد ميديديم كه او چگونه
در نقش شــخصيتي بازي ميكند كه بهتدريج در حال ازدستدادن
كنترل خود بر همهچيز اســت« .پدر» فيلمي است درباره كسي كه
در حال ازدستدادن تدريجي حافظه و بردباري خود است ،از اينرو
ميخواســتم تماشــاگران كه بازي آنتوني هاپكينز را در نقش افراد
باهوش و هوشيار در ذهن داشتند و اكنون او را بهعنوان چهرهاي آشنا
در اين فيلم در حال از دســت دادن همهچيز خود ميبينند ،بتوانند
بهطور كامل با دردناكبودن روند تدريجي از دست دادن يك چهره
آشنا همذاتپنداري كنند.
نقش بود؟

اين تنها دليل بازيگرفتــن آنتوني هاپكينز در اين

دليل ديگر بازيگرفتن از وي در نقش پدر ،اين بود كه ميخواستم او
را درگير زمينه بازيگري كنم كه بهخوبي با آن آشنا بود .ميخواستم
او را به چالش شناخت يك زمينه احساسي ديگر در عرصه بازيگري
دعوت كنم .ميخواستم كه او اين وضعيت شكننده و آسيبپذير را
تجربه كند .او بسيار شجاع است .براي يك آدم 83ساله سخت است
كه از بازي در نقشهايي كه در طول زندگي پذيرفته ،فاصله بگيرد و در
نقش و فضايي كامال متفاوت ظاهر شود .اما او با نقشآفريني در فيلم
پدر نشان داد كه همچنان يك هنرمند ريسكپذير است .او در «پدر» با
بازي در نقش فردي كه با مرگ فاصله چنداني ندارد ،خود را در معرض
ريسك بزرگي قرار داده است.
در اين فيلم واقعا با احساســات تماشــاگران بازي
ميشــود .با ديدن اين فيلم بيننده تا حد زيــادي ميتواند با
شخصيت اصلي همذاتپنداري كند .آيا هدف شما از ساخت پدر
نيز اين بود؟

در ابتدا ميخواستم به تماشــاگران موقعيتي منحصربهفرد را نشان
بدهم كه اين موقعيت باعث ايجاد پرسشهايي در ذهن تماشاگران
درباره همه آنچه شاهد آن هستند ،شود« .پدر» قرار نبود تنها روايت
تصويري از يك داستان باشد ،بلكه قرار بود يك تجربه را نيز به تصوير
بكشد؛ تجربه ازدستدادن تدريجي صبر ،حوصله ،شكيبايي و حافظه.
ميخواستم موقعيتي ايجاد كنم كه تماشاگران بتوانند بهراحتي در
ذهن شخصيت اصلي حضور پيدا كنند و مانند شخصيت «پدر» ،در
ذهنشان حسي از عدماعتماد و اطمينان نسبت به آنچه در اطرافشان
در حال رخدادن است ،شكل بگيرد .اين مســئله براي من مهم بود،
چراكه نميخواستم تماشاگران به تماشــاي داستاني بنشينند كه
قبال برايشان گفته شده است .ميخواستم تماشاگران با ديدن «پدر»
داستان متفاوتي را بهصورت كامال ملموس تجربه كنند.
چطور شد به اين نتيجه رسيديد كه براي نشاندادن
اختالل حواس شخصيت «آنتوني» در نسخه سينمايي ،بايد از
بازيگر متفاوتي نسبت به نسخه نمايشي استفاده كنيد؟

پدر يك نمايشــنامه بود و من ايــده اوليه آن را تنهــا مختص يك
نمايشنامه نوشته بودم .نميخواستم دوباره روايت كامال مشابهي از
آنچه در نمايشنامه نشان داده شده بود ،ارائه دهم .خيلي فيلمها درباره
فراموشي ساخته شــده كه داراي روايات يكساني هستند و هميشه
تقريبا به يك صورت گفته شدهاند .شــما تقريبا در همه اين فيلمها
ميدانيد كجا قرار دارید و به كجا قرار اســت برويد .البته يكسري از
آن فيلمها را هم قطعا ميتوان در زمره فيلمهاي قوي و تكاندهنده
محسوب كرد .اما من تصور ميكنم در سينما شرايط براي نشاندادن
تجربيات انساني بهگونهاي ملموس و منحصربهفرد ،كامال فراهم است.
بنابراين نبايد فيلمي ميساختم كه از وضعيت بيماري فراموشي دركي
مشابه ساير فيلمها ،در ذهن تماشاگر شكل بگيرد.

23023640

جهان

23

 چهارشنبه  15ارديبهشت  1400شماره 8212

كيوسك

نگاه
دوبي؛ گذرگاه امن كاالهاي اسرائيلي
مصطفي عبدالسالم

تحليلگر اقتصادي مصري

مســير ورود كاالها و محصوالت خدماتي رژيم صهيونيســتي
بهسوي بازارهاي عربي روزبهروز هموارتر ميشود؛ مخصوصا در
كشورهايي كه روابط خود را با اين رژيم ،عاديسازي كردهاند.
بازارها و مصرفكنندگان عربي ،از زمان اشــغال سرزمينهاي
فلســطيني در ســال 1948خريد كاالهاي توليد شده توسط
اســرائيل را تحريم كردند .اين تحريم با شــكلگيري فرهنگ
مقاومت مالي و تجاري ميان تمامي شــهروندان و كشــورهاي
عرب مقابل هرگونه تالش براي عاديسازي روابط اقتصادي با
رژيم صهيونيستي همراه بود ،اما بهنظر ميرسد كاالهاي توليدي
اسرائيل ســرانجام راه خود را براي عبور از سد تحريم بهسوي
خانههاي شهروندان عربي پيدا كردهاند؛ راهي كه از دروازه دوبي
و مشخصا بندر جبل علي امارات ميگذرد.
از زمان عاديســازي روابــط امارات با رژيم صهيونيســتي در
سپتامبر  ،2020راه كاالهاي اســرائيلي بهسوي بازارها و مراكز
خريد بزرگ امارات ،مخصوصا امارتهاي دوبي و ابوظبي باز شده
است .بندر جبل علي طي ماههاي گذشته شاهد ورود بيسابقه
حجم قابل توجهي از كاالهاي توليد شده در رژيم صهيونيستي
بوده است .البته اين مسير ،يك سويه نيست چرا كه در مقابل و
بهطور همزمان ،چندين كشتي تجاري اماراتي نيز در بندر حيفا
پهلو گرفتهاند .دولت امارات روز يكشنبه با ورود تجار اسرائيلي
به بورس طال و كاالي اين كشور موافقت كرد .اين نخستين بار
در طول تاريخ اســت كه شــركتها و تجار رژيم صهيونيستي
ميتوانند بهطور مستقيم وارد بورس امارات شده و با استفاده از
خدمات آن ،به مبادله بپردازند .در مقابل ،سازمان بورس رژيم
صهيونيستي هم براي آغاز همكاريهاي مالي با بازارهاي امارات

و بورس اين كشور اعالم آمادگي كرده است .در عين حال بايد
توجه داشت که روند توســعه روابط اقتصادي امارات و اسرائيل
به چنين سطوح كالن مالي محدود نمانده و حتي بازار كاالهاي
خرد نظير ميوه را هم در بر ميگيرد .آوير گندلمن ،ســخنگوي
نخستوزيري رژيم صهيونيستيماه گذشته با تأیيد اين خبر،
تصاويري از توزيع ميوه و سبزي اســرائيلي در بازارهاي محلي
دوبي منتشر كرد .وزير بازرگاني رژيم صهيونيستي در واكنش
به اين تصاوير گفته است« :محصوالت اســرائيل را با افتخار و
با پرچم اين رژيم بــه امارات صادر ميكنيم چرا كه اســتقبال
مصرفكنندگان از محصــوالت ما در بازارهاي محلي بســيار
مطلوب بوده اســت ».وي همچنين تأكيد كرده روند صادرات
بهترين محصوالت اســرائيلي به امــارات و «برخــي ديگر از
كشورهاي عربي» با جديت ادامه خواهد يافت.
اطالعات موجود نشان ميدهد بنادر امارات حتي از محصوالت
ساكنان شهركهاي اسرائيلي در كرانه غربي كه هيچ كشوري
در جهان آن را به رسميت نميشناســد نيز استقبال ميكنند.
رژيم صهيونيستي تالش ميكند عالوه بر روند صادرات معمول
خود از تلآويو ،كاالهاي توليد شــده در برخي شــهركهاي
غيرقانوني كرانه غربي را هم با لوگوي «توليد شده در اسرائيل»
در سطح جهاني و منطقهاي به فروش برساند .اين صادرات ارزش
اقتصادي چنداني نداشته و بيشتر با هدف رسميت بخشيدن به
شهركهايي صورت ميگيرد كه برخالف قطعنامههاي شوراي
امنيت و حتي موضع كشــورهاي غربي در اراضي فلســطيني
ساخته شدهاند .جالب آنكه حاكمان امارات حتي از پذيرش اين
بخش از توليدات غيرقانوني اسرائيل نيز ابايي ندارند .بدون شك
صادرات اين دست از كاالها ،نقش مهمي در حمايت اقتصادي از
شهركسازيهاي غيرقانوني رژيم صهيونيستي در نابلس و ساير
مناطق كرانه غربي خواهد داشت.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تكميل همكاريهاي اقتصادي
و مالي بين امارات و اســرائيل در سطوح عالي ،نظير اجاره بندر
حيفا توســط امارات و يا ســرمايهگذاري عمده شــركتهاي
اسرائيلي در بنادر دوبي ،فرايند ورود كاالهاي اسرائيلي به داخل
بازارهاي امارات را به شــكل بيسابقهاي شدت ميبخشد .تمام
اينها در حالي است كه سرعت توسعه روابط اقتصادي ابوظبي و
تلآويو ،هيچ تناسبي با وضعيت و پيشينه روابط سياسي طرفين
ندارد .براي درك بهتر اين وضعيت كافي اســت بدانيم ميزان
مبادالت تجاري در بنادر دوبي و حيفا ،در حالي به 700ميليون
دالر نزديك شده كه هنوز «يك ســال» از عمر برقراري روابط
سياسي ميان آنها نميگذرد .با تكيه به اين مقايسه ميتوان گفت
گزارشهاي غيررسمي منتشر شده طي سالهاي گذشته ،مبني
بر وجود روابط سياسي ،اقتصادي و حتي امنيتي محرمانه ميان
ابوظبي و تلآويو واقعيت داشته است؛ چرا كه رشد 700ميليون
دالري مبــادالت تجاري طي كمتــر از يك ســال بدون هيچ
پيشــينهاي از روابط دوجانبه ممكن نيست .در عين حال نبايد
فراموش كرد حجم مبادالت تجاري كشورهايي نظير بحرين و
سودان كه تقريبا همزمان با امارات وارد توافقهاي عاديسازي
شدهاند ،يا حتي كشــورهايي نظير مصر و اردن كه طي 5دهه
گذشته با اين رژيم روابط همه جانبه داشتهاند از هيچ منظر قابل
مقايسه با رشد جهشي مبادالت ابوظبي و تلآويو نيست.
اما سؤال پاياني اين است؛ آيا كاالهاي توليدي رژيم صهيونيستي
در مرز بنادر و بازارهاي امارات متوقف ميشــوند يا بهزودي راه
تازهاي براي ورود به ســاير بنادر و بازارهاي عربي-اسالمي كه
تاكنون از آن محــروم بودهاند ،خواهند يافت؟ طي ســالهاي
گذشــته ،امارات نيروي مؤثري براي مقابلــه نظامي و امنيتي
با تمام نيروهاي مخالف رژيم صهيونيســتي در ســطح منطقه
و جهان اســام بوده اســت .آيا دوبي از منظر اقتصادي نيز به
ايستگاهي براي ورود اسرائيل به بازارهاي عربي-اسالمي تبديل
خواهد شد؟

كمين داعش
براي افغانستان

خروج نيروهاي نظامي غرب از افغانستان و
سرانجام نامعلوم مذاكرات صلح ميان دولت و
طالبان ،فضا را براي تشديد فعاليتهاي داعش
در اين كشور فراهم كرده است
سمانه معظمي
روزنامهنگار

خــروج نيروهــاي نظامي غــرب از
گزارش افغانســتان و ناآراميهــاي منطقه،
نگرانيها برای ازسرگيري فعاليتهاي
داعش در اين كشور را افزايش داده است.
در شــرايطي كه از يك ســو ،مذاكرات صلح دولت
افغانســتان و طالبــان در جريان اســت و هنوز به
سرانجامي نرسيده و از ســوي ديگر رئيسجمهور
آمريكا اعالم كرده كه نيروهــاي نظامي غرب ،اين
منطقه را تا پايان تابســتان ترك ميكنند ،داعش
فرصت را مغتنم شمرده و در حال جذب نيرو از بين
افرادي است كه دل خوشــي از هيچيك از طرفين
ندارند .اين گروه تروريســتي با يارگيــري از بين
اعضاي سابق طالبان پاكســتان و پشتونها ،سال
2015رسما فعاليت خود را در افغانستان آغاز كرد.
داعش توانست بهويژه در روســتاهاي واليتهاي
ننگرهار و كنر در شمالشــرق افغانستان كه بيشتر
ســاكنان آنها ســلفي هســتند ،طرفدار پيدا كند.
رقباي قديمي يعني دولت كابل و طالبان كه حاال با
يك دشمن مشترك روبهرو بودند به ناچار در كنار
يكديگر قرار گرفتند و با همكاري نيروهاي نظامي
آمريكا سعي در بيرون راندن داعش از منطقه كردند.
اين تالشها نتيجه داد و باالخره سال 2019اشرف
غني ،رئيسجمهور افغانستان اعالم كرد كه خطر اين
گروه تروريستي برطرف شده است.
خطر فقر و بيكاري

بعد از شكســت گروه داعش ،حملههــاي نظامي
اين گروه بهطور چشــمگيري كاهش پيدا كرد ،اما
همچنان بهعنوان يك خطــر بالقوه در منطقه باقي
ماند .بهگفته يك مقام امنيتي ســابق افغانســتان،
داعش اين روزها در حال جذب نيرو در شــهرها و
روستاها ازجمله در بين قشــر فقير ،دانشجويان با
گرايش راديكال و نيروهاي ناراضي طالبان است.
برخي از نيروهايي كه به داعش پيوسته بودند ،وقتي
درگيريها تمام شــد ،متعهد شدند كه ديگر دست
به مبارزه نميزننــد .در نتيجه از زندان رفتن نجات
يافتند و به جاي آن به مشــاغل دولتي دست پيدا
كردند .دولت به آنها وعده حقوق 100دالري داد و
نامه رسمي از آژانس اطالعات افغانستان مبني بر در

امان بودن جانشان دريافت كردند.
طي ماههاي گذشــته ،دولت كابل در كنار طالبان
ســعي كردهاند امنيت مناطق شرقي اين كشور كه
از داعش پس گرفتهاند را حفــظ كنند .براي مثال،
گشتهاي دولتي جاده اصلي شهرستان دره پيچ در
واليت كنر را كنترل ميكنند .در تپههاي اطراف نيز
طالبان حضور دارد .هر دو طرف براي حفظ امنيت
منطقه تالش ميكننــد و اجــازه نميدهند افراد
ناشناس وارد آن شوند.
نيويورك تايمز در گزارشــي نوشــته است كه اين
تالشها تا حد زيادي موفق بــوده ،اما افزايش فقر،
نبود شغل و اجرا نشــدن طرحهاي حمايتي دولت،
موجب شده تا برخي ســاكنان بهويژه شبهنظاميان
سابق براي پيوستن به داعش وسوسه شوند .ساكنان
اين مناطق هم نگران هســتند كه مذاكرات دولت
افغانســتان با طالبان اين آرامش را برهم بزند .زيرا
اگر طالبان با دولت افغانستان صلح كند ،عضوگيري
داعش از بين طالبانيهاي ناراضي بهويژه در مناطق
روستايي بيشتر خواهد شد.
برخي اعضاي سابق داعش گفتهاند با آنكه از مبارزه
نظامي دست كشيدند ،حمايتهايي كه دولت وعده
آن را داده بود ،هنوز دريافت نكردهاند .گفته ميشود
حقوقي كه داعش بــه نيروهايش پرداخت ميكند،
بيشتر از طالبان است .هرچند درآمد اين گروه بعد از
اينكه پايگاههاي اصلي خود را از دست داد ،كاهش
چشمگيري داشته است .غارت اموال مردم ،قاچاق
چوب و دريافت كمكهــاي خارجي از جمله منابع
درآمد داعش است.
طاهر وليد ،از نيروهاي ســابق طالبان كه به داعش
پيوســته بود ،ميگويد بهدليل نياز مالي قصد دارد
دوباره به داعش يا لشــكر طيبه ،از ديگر گروههاي
نظامي تندرو در كشمير ،ملحق شود« :هر دو گروه
پول كافي به من ميدهند تا بتوانم خانهام را دوباره
بسازم و زندگي جديدي را از سربگيرم».
رسول محمد خاكسار ،رئيس شوراي جوانان محله
واتاپــور ميگويد« :ايــن اتفاق هميشــه در تاريخ
افغانستان افتاده و يك گروه آشوبگر رفته و يك گروه
ديگر جايش را گرفته است».
از طرف ديگر ،اگر مذاكرات صلح افغانستان شكست
بخورد ،طالبان دوباره مبارزه با نيروهاي امنيتي اين
كشــور را آغاز ميكند .ادامه درگيري بين طالبان
و دولت به تضعيف توان 300هــزار نيروي امنيتي

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

آمريكا در مسير بازگشايي

افغانستان منجر ميشود و مشخص نيست كه اين
نيروهــا چطورميتوانند با تهديدهاي تروريســتي
جديد مقابله كنند.
موج كشتارها

مقامهاي محلي معتقدند كه داعــش از زماني كه
قلمروي خود را از دست داده ،تاكتيك خود را تغيير
داده و به جاي حملههاي انتحاري گسترده ،ترورهاي
هدفمند كوچكتر را ســازماندهي ميكند .داعش
همچنين موجي از كشتار هدفمند عليه اقليتهاي
شيعه از جمله قوم هزاره و فعاالن حقوق زنان و رسانه
را به راه انداخته اســت .حملهاي كه سال گذشته از
سوي اين گروه در دانشــگاه كابل ترتيب داده شد،
مرگ بيش از 50دانشجو را بهدنبال داشت .بهار سال
گذشته نيز حمله به يك زايشــگاه در منطقهاي در
كابل كه عمدتا هزارهها ساكن آن هستند ،دهها مادر
و كودك را به كام مرگ فرستاد.
حدود يكمــاه پيش 7نفــر از مردم هــزاره كه در
يك كارخانه گچ در شــهر جاللآباد واليت كنر كار
ميكردند ،بهدســت داعش كشته شــدند .برخي
ساكنان اين منطقه حتي از نسبت دادن اين حمله به
داعش از ترس اينكه قرباني بعدي اين گروه باشند،
ميترســند .مقامهاي اطالعاتي افغــان ميگويند
برخي نيروهاي داعش بهصورت گروههاي مستقل
در شهرهايي مانند جاللآباد فعاليت ميكنند تا اگر
يك گروه شناسايي و دستگير شد ،امكان پيدا كردن
گروههاي ديگر وجود نداشته باشــد .سازمان ملل
متحد تعداد نيروهاي داعش در افغانســتان را بين
1000تا 2200نفر تخمين زده است.
وعده طالبان

طالبان كه قصد دارد قدرت سياســي خــود را در
منطقه توسعه بدهد ،ســال گذشته به دولت دونالد
ترامپ وعده داد كه درصورت خروج نيروهاي نظامي
خارجي ،اجازه نخواهد داد كه هيچ نوع خطر و حمله
تروريستي از خاك افغانستان ،آمريكا را تهديد كند.
طالبان ميگويد به وعدههــاي خود از جمله بيرون
كردن القاعده از منطقه پايبند بوده است .اما برخي
تحلیلگران معتقدند كه بهنظر نميرســد طالبان از
گروههايي مانند القاعده فاصله گرفته باشد.
جــو بايدن چنــد هفتــه پيــش اعالم كــرد كه
همه نيروهاي آمريكايي تا 11ســپتامبر امســال

(20شــهريور) افغانســتان را تــرك ميكننــد.
رئيسجمهور آمريــكا معتقد اســت خطراتي كه
گروههايي مانند داعش يا بقاياي القاعده ميتوانند
براي غرب داشته باشــند ،از دور نيز ميتواند مهار
شود .بهگفته او ،خطر تروريســم به همه نقاط دنيا
كشيده شده و تمركز حضور هزاران سرباز فقط در
يك كشــور با ميلياردها دالر هزينه در سال ،ديگر
منطقي نيست.
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از يكي از مقامهاي
وزارت دفاع آمريكا نوشــت؛ واشنگتن در سالهاي
اخير ،طالبان را بهعنوان يك نيروي منطقهاي ديده
كه در خارج از مرزهاي افغانستان براي كشورهاي
ديگر خطري نــدارد .اين گروه بهدليل آشــنايي با
كوهها و نقاط دورافتاده ميتواند يك متحد كليدي
براي واشــنگتن در برابر داعش كه بهنظر مقامهاي
آمريكايــي بزرگترين تهديد از خاك افغانســتان
است ،فعاليت كند.
كاهش نفوذ اطالعاتي آمريكا

ايوان كولمن ،كارشناس تروريسم كه سالها براي
افبيآي و سازمانهاي دولتي آمريكا فعاليت كرده
به آسوشيتدپرس گفت« :فعاليت داعش دوباره از سر
گرفته شده است .اين گروه يك خطر جدي است ،اما
تاكتيك آنها همچنان به ترور و بمبگذاري محدود
شده و بهنظر نميرسد در موقعيتي باشند كه بتوانند
آمريكا را تهديد كنند».
فرايند خــروج 2500تا 3500ســرباز آمريكايي و
7هزار سرباز كشورهاي عضو ناتو طي روزهاي گذشته
آغاز شده اســت .مقامهاي امنيتي آمريكايي اذعان
ميكنند كه حتي اگر داعش و القاعده در شرايطي
نباشــند كه بتوانند به اهداف آمريكا حمله كنند،
خروج از افغانســتان ،احاطه اطالعاتي واشنگتن را
براي رصد فعاليت گروههاي تروريستي مستقر در
افغانستان تضعيف ميكند.
برخي كارشناسان معتقدند كه آمريكا قادر خواهد
بود به شنودهاي فني خود از راه دور هم ادامه دهد.
تالشهاي واشنگتن براي كسب اطالعات تا به حال
چندان هم موفق نبوده و هزينه اشتباهات اطالعاتي
آمريكا را مــردم بيگناه بهعلــت حملههايي كه به
اشتباه سازماندهي شده ،پرداختهاند .حاال با خروج
نيروهاي آمريكا ،احتمال چنين خطاهايي بيشــتر
هم ميشود.

نيروهاي ناتو؛ جايگزين
آمريكاييها در عراق
اول ماه مي18ســال پيش ،جورج دبليــو بوش با يك
خاورميانه هواپيماي نظامي ناونشــين ،روي يك ناو هواپيمابر در
خليجفارس نشست و سخنراني «ماموريت انجام شد»
خود را در ميان نظاميهاي آمريكايي ايراد كرد؛سخنرانياي كه هنوز
هم دستمايه مسخره كردن بوش است چون آمريكا قرار بود براي عراق
امنيت و آزادي و دمكراســي ببــرد ،اما در تمام اين ســالها ،نيروي
برهمزننده ثبات در اين كشور بوده است.
به گزارش وب ســايت «نيو عرب» ،از زمان حمله نظامي به عراق به
رهبري آمريكا در مارس  ،2003آمريكا مرتبا وعده داده است كه اين
كشور را ترك خواهد كرد ،با اين حال هر بار اين وعدهها محقق نشده و
حتي در مواردي به افزايش نيروها هم منجر شده است.
وعدههاي آمريكا براي خروج در سالهاي 2007و 2011هيچ برنامه
مشخصي نداشــت و با افزايش تهديد داعش ،آمريكا نيروهاي نظامي
خود را به درخواست دولت عراق افزايش داد ،هرچند هيچ جدول زماني
براي خروج هم ارائه نشد .اين بار ،با تصميم پارلمان عراق براي خروج
نيروهاي نظامي عراق ،بهنظر ميرسد كه برنام ه مشخصي وجود دارد؛
بهخصوص اينكه نهادهاي مورد حمايت ناتو در عراق تاسيس شدهاند
و مهمتر از آن ،عضويت نيروهاي داعش بهشدت كم شده و از 35هزار
به 8هزار نفر رسيدهاند.
نيروهاي باقیمانده آمريكايي كه گفته ميشــود 2500نفر هستند و
نقشي مشاورهاي دارند ،بهعنوان نيروهاي پشــتيبان با نيروهاي ناتو
همكاري خواهند كرد .قرار اســت تعداد نيروهاي ناتو ،از 500نفر به
4هزار نفر برســد .يك نيروي نظامي چندمليتي كه بيشــتر نقشي
مشــاورهاي و نه ميداني دارد ،چهرهاي نو به نيروهاي نظامي مستقر
در عراق خواهد داد.
چهره جديد

پائولو ناپوليتانو ،مشاور ارشد سابق ناتو در عراق ،ضمن اشاره به حضور
غيرميداني نيروهاي آمريكايي در عراق گفته است« :اينكه نيروهاي
اروپايي بيش از آمريكاييها در ماموريت ناتو در عراق نقش داشــته
باشند براي عراق هم بهتر است .توسعه ماموريت ناتو در راستاي هدف

در پي اجراي طرح واكسيناسيون سراسري در
آمريكا3 ،ايالت نيويورك ،نيوجرسي و كنتيكت
اعالم كردهاند ظرف 2هفته همه كسبوكارها
را بازگشايي ميكنند تا زندگي به حالت عادي
بازگردد .قرار است همزمان با بازگشاييها ،مترو
نيز بهصورت24ساعته فعاليت كند.

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

تشديد بحران كرونا در هند

دولت هند اعالم كرده سرعت ابتال به كرونا در اين
كشور رو به كاهش است ،اما آمارها نشان ميدهد
مجموعمبتاليانبهكرونادرهندازمرز ۲۰ميليون
نفر عبور كرده است .طبق اعالم دولت ،طي يك
هفته گذشته شمار مبتاليان بهطور مداوم كاهش
يافته است.

روزنامه العربيالجديد [قطر]

مانورهايي براي ترساندن روسيه

روزنامه العربيالجديد در گزارش نخست خود به
برگزاري بيستويكمين مانور «مدافعان اروپا»
پرداخته است .حضور ارتش آمريكا در اين مانور،
پيامي تهديدآميز براي روسيه دارد.

فرماندهي نظامي از آمريكا به اروپاييهاي ناتو ،با وجود چالشهايي
كه اخيرا در عراق پيش آمــده و مهمترين آنها ترور ژنرال قاســم
سليماني بوده ،در زمان درستي انجام ميشود .حمالت شبهنظاميان
به اهداف آمريكايي و همهگيري ويروس كرونا هم از ديگر چالشها
هستند .با اين حال ناپوليتانو معتقد است بعد از 18سال پرآشوب،
انتقال نيرور هيچ زماني بهتر از اين نميتوانست انجام شود؛ «آيا عراق
آماده كاهش نيروهاي آمريكايي اســت؟ بله و نه .آنها در طول اين
سالها رشد زيادي داشــتهاند .حاال زمان اين رسيده است گامهاي
بيشتري بردارند».
تعامالت بيشتر

نمايندگان مجلس عراق براي كاهش نيروهاي نظامي آمريكايي است».
هرچند آمريكا اخيرا گفتــه نيروهاي نظامي ميدانــياش را از عراق
خارج ميكند ،جــدول زماني و تعداد نيروهايي كه خارج ميشــوند
ارائه نشده است.
عالوه بر آن ،بيانيه فرماندهي مركزي آمريــكا خطاب به يك كميته
مجلس نمايندگان آمريــكا،ترديدها درباره خــروج واقعي نيروهاي
آمريكايي را بيشتر كرده است .او در اين بيانيه آورده است« :من اينطور
نميبينم كه در آينده كامال از عراق خارج شويم».
عقيل عباس ،تحليلگر سياسي و اســتاد دانشگاه آمريكايي عراق در
ســليمانيه،اين كار ناتو و آمريكا را «برچستزني مجدد» ميخواند و
معتقد است كه گروههاي سياسي بر سر اين موضوع به توافق نرسيدهاند.
با اين حال او معتقد است كه داشتن يك ائتالف به رهبري ناتو به جاي
رهبري آمريكا ،نيروهاي نظامي خارجي در عــراق را كمتر به هدفي
براي حمالت شبهنظاميها تبديل ميكند .نيروهاي ميداني ،در اين
مورد ،عراقي خواهند بود چون نيروهــاي ناتو و آمريكا در پايگاههايي
كه خودشان اداره ميكنند مســتقر خواهند بود و در عمليات نقش
مستقيمي نخواهند داشت.
از نقطه نظر كســاني كه عليه حضور نظامي آمريــكا در عراق مبارزه

كردهاند ،خــروج نيروهاي آمريكايــي ميتواند نتيجــه حمالت به
پايگاههاي نظامي آنها باشد .رشيد العقيدي ،محقق مؤسسه تحقيقاتي
نيوالينز در اينباره گفته است« :پروپاگاندا اينطور ميگويد كه خروج
نيروهاي نظامي آمريكايي نتيجه حمالت به پايگاههاي آنها بوده است».
زمان خروج درست است؟

بدون درنظر گرفتن داليل اين مسئله ،بهنظر ميرسد كه آمريكا و ناتو
بر سر اينكه ناتو بايد مسئوليت آموزش نظاميان عراقي را بهعهده بگيرد
توافق دارند و كارها در اين مسير به سرعت پيش ميرود .احتماال اين
آموزشها در انبار ،عراق و اربيل ادامه خواهد داشت.
نيروي ناتو در عراق ،كه در ســال 2018تاسيس شده ،همچنين در
آكادميها و دانشــكدههاي نظامي ،به آموزش نيروهاي عراق ادامه
خواهد داد .آنهــا همچنين با ائتالف جهاني بــراي مبارزه با داعش
و همينطور دفاتر ســازمان ملل و اتحاديه اروپــا در عراق همكاري
خواهند كرد .ديگر نقش مهم ناتو در عراق ،دادن مشاوره به وزارت
دفاع اين كشــور در امور رهبري ،حكمراني و سياستگذاري خواهد
بود .قرار است در سال  ،2022فرماندهي نيروهاي ناتو در افغانستان
از دانمارك به ايتاليا سپرده شــود .ناپوليتانو معتقد است كه انتقال

يكي از مسائل اصلي در مســئله انتقال فرماندهي ،مسئله كمكهاي
انساندوستانهاي است كه از سوي كشورهاي غيرناتو به عراق ميرسد.
عباس كاظم ،محقق بخش عراق در شوراي آتالنتيك در اينباره گفته
است« :اگر آمريكا برود ،شاهد خروج ديگر كشورهايي هم خواهيم بود
كه به عراق كمك ميفرستند و عضو ناتو نيستند .خروج آمريكا باعث
ميشود تا اين كشورها ،در نوع و چگونگي رابطه خود با عراق تجديدنظر
كنند .از سوي ديگر ،مسئله اين است كه عراقيها نيروهايي آمريكايي را
نميخواهند ».عراق بخشي از يك شبكه پيچيده از همسايگانش است.
عاله بر انتخابات پيش روي خودش ،اين كشور احتماال از انتخابات ايران
و تركيه هم متاثر خواهد شد.
فراتر از سياستهاي منطقهاي و داخلي ،اين واقعيت وجود دارد
كه آمريكا ،با توجه به شــبكه پايگاههايش در خليجفارس ،هرگز
چندان از عراق دور نخواهد شــد .در واقع ،پهپادهاي آمريكا در
منطقه اين پتانســيل را دارند كه به اهدافي در داخل اين كشور
حمله كنند.
اين سناريو ،از سوي كساني كه به وعده آمريكا براي خروج نظامي از
عراق ترديد دارند ،هميشه مطرح ميشود .كاظم گفته است« :چيزي
كه مهم است كنترل هوافضاي عراق است .اطمينان از اين مسئله كه
هرگونه فعاليتي در آسمان با محدوديتهاي زيادي مواجه است و بايد
تأييديه بگيرد ،بسيار مهم است».
مسئله ديگر ،احتمال نقش پيمانكاران خارجي در عراق است .هرچند
پيمانكاران نظامي نيستند ،اما به امنيت نياز دارند و در برخي موارد،
اصال كار خودشان امنيتي است.
هماكنون ،سؤاالت زيادي درباره خروج نيروهاي نظامي آمريكايي از
عراق مطرح است كه پاسخي براي آنها وجود ندارد.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
چه بد ستمي است ،ستم بر كسي كه تسليم و
فرمانبردار است.
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بازگشترابينسون
مردي كــه 31ســال را بــه تنهايي در
جزيرهاي ســپري كرده بود حــاال كه با
شــيوع كرونا ،آرزوي بســياري از مردم
جهان است كه بهعنوان قرنطينه بتوانند
ســاكن اين جزير ه زيبا باشند بايد آنرا
ترك كند .مائــورو مورانديني كه اكنون
82ساله است بيش از سه دهه پيش در
حال دريانوردي بود كه قايقاش خراب
شد و قايق سرنوشــتاش او را به سمت
اين بهشت گمشده برد .مائورو به محض
پا گذاشتن در «جزيره بودلي» كه شبيه
جزاير ساردينا بود تصميم گرفت همانجا
ماندگار شود .اين رابينســون كروزوئه
ايتاليايــي طي 31ســال بــدون جيره
و مواجب به معني واقعــي از خاك اين
جزيره دفاع كرده اســت .بــه اين معني
كه چون خاك و ماســههاي زيباي اين
جزيره باعث ميشود برخي براي سرقت
آن به جزيره بياينــد؛ در چنين مواقعي
مائورو مورانديني از خاكي كه وطناش
هم نيســت دفاع ميكند .او بارها تا پاي
جان با سارقان خاك جزيره درگير شده
است .موضوع زندگي او اكنون مورد توجه
برخي رسانههاي جهان قرار گرفته است.
براي نمونه ديليميل ،با تصاوير زيبايي
از اين جزيره كه در منطقه ساردينا واقع
شده به شرح زندگي اين مرد ميپردازد.
اكنون پس از 31سال آن هم در شرايط
شيوع كرونا ،ساختماني كه او در آن ساكن
بود تخريب شــده و مائورو مجبور است
با وجود نگراني بــراي خاك جزيره آن را
ترك كند .او به خبرنگارها گفت :اميدوارم
بتوانم دوباره به جزيره بازگردم.
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در دهه  ۱۹۷۰ميالدي و
اشكان خسروپور
زماني كه هنوز پروژههاي
بلندپروازانه فضايي خريداران زيادي در دنيا داشت ،پروفسور
كارل ســاگان و همكارانش مأمور شــدند تــا گزيدهاي از
يادگاريهاي زميني را گــردآوري و بــراي آدمفضاييها
بهينهاش كنند .مجموعهاي از  ۱۱۵عكس ،آواهاي طبيعي
زمين و جمــات برگزيده بــه زبانهاي مختلــف دنيا در
مجموعهاي كه بعدها به نام «ديسك طاليي » (ركورد طاليي)
مشهور شد ،گردآوري شدند .ايرانيان هم در غناي اين ديسك
سهم داشتند :گويندهاي از ايران ،به ساكنان ماوراي آسمانها
درود فرستاده و شعر مشهور سعدي را بازخواني كرده بود:
بنيآدم اعضاي يك پيكرند/كه در آفرينش ز يك گوهرند.
اما اين شــعر و بقيه مجموعه چه داستاني دارند و چطور در
مجموعه برگزيده ناســا جاي گرفتهاند؟ اين يادگاري االن
كجاست؟
يك كميته از ناسا به سرپرستي كارل ساگان ،استاد دانشگاه
كرنل در آمريكا در سال  ۱۹۷۷مأمور شدند تا مجموعهاي
شامل  ۱۱۵عكس از زمين و صداهاي طبيعي سياره آبي را

گردآوري كنند .آنها در كنار صداي باد و توفان ،وال و پرنده،
گزيدهاي از موسيقيهاي مشهور جهان و البته ،جمالتي از
چند زبان كه بيشتر در جهان صحبت ميشدند را در عرض
چند هفته گردآوري كردند.
كتاب «زمزمههاي زمين» درباره چگونگي شــكلگيري و
سرنوشت «ديسك طاليي» است« .كارل ساگان» ،سرپرست
وقت گروه و نويســنده كتاب درباره اينكه مجموعه صداها
چطور جمعآوري شدهاند ،اينطور نوشته است« :از آنجايي
كه كل فرايند پژوهش و فني در رابطه با ضبط اين مجموعه
بايد در عرض چند هفته انجام ميشــد ،ما تصميم گرفتيم
سراغ زبانهايي برويم كه توسط بخش زيادي از مردم جهان
صحبت ميشوند .مسئول اين بخش دكتر استيون ساتر از
دانشگاه كرنل بود .او پيشنهاد كرد كه در ليستمان جمالتي
از ۲۵زبان كه بيشتر در جهان استفاده ميشوند را بگنجانيم».
به همين دليل« ،فارسي» هم جزو ليست زبانهاي انتخابي
جاي گرفت و البته ،بخش زيادي از زبانهاي زنده زمين كنار
گذاشته شدند.
درباره اينكه گوينده زبان فارسي كيست و اين متن را چطور

انتخاب كرده ،جزئياتي وجود ندارد .اما آقاي ساگان در كتابش
نوشــته كه ،آنها بعد از انتخاب افراد و شرح دادن محتواي
پروژه ،با آنها قراري براي ضبط صحبتهايشان ميگذاشتند
و جمالت كوتاهشان را ضبط ميكردند .به جز مردم عادي و
موسيقي ملل ،جمالت كوتاهي از رئيسجمهوري آمریکا
و دبيركل وقت سازمان ملل در اين ديسك گنجانده شد.
مجموعه «ركورد طاليي» بعد از ضبط ،در روز  ۲۳آگوست
 ۱۹۷۷ميالدي روي يك ديســك گرامافون مسي ضبط و
يك اليه طال روي آن آبكاري شــد .تمام دادهها نيز با يك
اليه حفاظ از جنس آلومينيوم و ايزوتوپ اورانيوم ( ۲۳۸با
ميانگين عمر  ۴و نيم ميليارد سال) محافظت شدند.
اين ديســك در  ۵ســپتامبر  ۱۹۷۷ميالدي با فضاپيماي
«وويجر يك» به فضا پرتاب شد و سالها بعد در اوايل دهه
 ۲۰۱۰ميالدي به فضاي ميانســتارهاي رسيد؛ جايي كه
احتمال داده ميشود موجودات باهوش وجود داشته باشند.
اين ديسك و فضاپيما احتماال هنوز در فضا سرگردان باشند
اما تا وقتي پيامي به زمين نرسد ،نميتوان مطمئن بود كسي
صداي ما را شنيده است يا نه.

روزگار عوض شده،
آداب بندگی که همان
است...
مراسم احیا در محوطه
(ع)
امامزاده صالح
عکس :منا عادل

پدرم  2شب پشت هم آمد به خوابم .هي حرف
زديم و هي از خواب پريدم .بــاز كه به خواب
ميرفتم او همانجا بود با حرفهايي كه هيچ از
آن يادم نمانده است .خواهرم گفت بايد خيرات
بدهيم .من س��ر به تأييد تكان دادم و نشستم
بهحساب و كتابِ اينكه چند وقت است نرفتهام
بنشينم كنار مزارش و يك دل سير حرف بزنم.
همان حرفها كه وسطش بغض مينشيند به
حنجرهام و الل ميشوم .همان حرفها كه زير
لب بايد گفت و مدام چشم چرخاند كه كسي
نشنود و فكر كند كه اين بيچاره زده به سرش
يا چقدر تنهاست كه حرف دلش را بايد با مرده
خفته در قبرستان بزند.
يك سال بيشتر است كه قبرستان خلوت است
و مردهها غريب ماندهاند و اما آنها كه با كرونا از
دنيا رفتهاند غريبترند .آنها بر بستري از آهك
در اعماق ژرفتري نسبت به ديگر مردگان به
خاك سپرده ميشوند .آنها بيآن كه در تابوت
چوبي ترمهپوش بخوابند و بر شانه مردان فاميل
رهسپار خانه آخرشان شوند ،البه الي غربتي
وهمنــاك در خاك جاگير ميشــوند .آنها در
برهوتي از تنهايي بــا زوزه عجيب و غريب باد
كه در شــنزار ميپيچد ،به خوابــي ابدي فرو
ميروند و محفلي نيســت كه بازماندگانشان
سربردوش هم اشــك بريزند و نوحه بخوانند
و ذكر خوبيهاشــان ميماند براي حرفهايي
كه در خطوط تلفن بين فاميل جاري ميشود.
ما يك وقتهايي گذرمان به قبرستان ميافتد.
كنار قبرهــا ميايســتيم ،لبهامان پشــت
ماســكها ميجنبد و الحمد ميخوانيم و زود
برميگرديم .وقت بازگشــت نگاهمان را از آن
سمتي كه قربانيان ويروس تاجدار را به خاك
ســپردهاند ،ميدزديم .چرا كه غمش سنگين
است و دهشتش بيپايان .ابرهاي خاكستري
باريدنشــان ميگيرد و درد تاب ميخورد در
فضا .و ما باز ميگرديم به تنهايي خويش و در
اين پيله خاموش به افروختن چراغ ميانديشيم.
چراغي كه به مهر فروغ ميگيرد و ياد آنها كه
چشم انتظار مهرباني هستند در اين جهان يا
جهاني ديگر.

با وجود ممنوعیت پرواز به۱۵
كشور با شرایط ویژه كرونا ،اما
انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی
در بخشنامهای فروش بلیت و
خدمات سفر به این كشورها
را «بدون مانع» اعالم كرد.
هند ،پاكستان ،فرانسه،
بوتسوانی ،برزیل ،جمهوری
چك ،استونی ،ایرلند ،لسوتو،
ماالوی ،موزامبیك ،اسلواكی،
آفریقای جنوبی و زامبیا ازجمله
كشورهایی هستند كه بهدنبال
مصوبه ستاد ملی كرونا پرواز
به آنها ممنوع شده است.
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اب َف ْض ِلك َوأ َ ْن ِز ْل َع َلي ِفي ِه َب َركاتِك
اللَّهُ َّما ْفت َْحلِي ِفي ِهأ َ ْب َو َ
ات
ات َم ْر َضاتِك َوأ َ ْسكنِّي ِفي ِه ُب ْح ُبو َح ِ
َو َو ِّف ْق ِني ِفي ِهلِ ُو ِج َب ِ
ين
َجنَّاتِك يا مُجِ َ
يب َد ْع َوه ْ ُال ْض َط ِّر َ
خدايا! امروز درهاي بخششات را بر رويم بگشا و بركاتت را فرو فرست و بر آنچه
موجب خشنوديات ميشود موفقم گردان و مرا در بهشتات جاي ده.اي
اجابتكننده دعاي درماندگان.

مهارويروسمزاحمتباكوويد19-
20ســال قبل تكليفمان با تلفن معلومتر بود .يك
فاطمه عباسي
دستگاه نسبتا بدقواره با شــمارهگير انگشتي كه تا
گوشي را برنميداشــتي ،نميدانستي چهكســي آن طرف خط است .آن زمان
مزاحمتهاي تلفني براي خانوادههاي ايراني يكي از پديدههاي عادي بود .حتي
آنهايي كه سني از سر گذرانده و به مرز ميانسالي و كهنسالي رسيده بودند هم از
اين پديده بيسن و سال در امان نبودند .شايد فكر كنيد بعد از آمدن تلفنهايي با
نمايشگر شــماره و تلفنهاي همراه ميزان مزاحمتها هم كاهش پيدا كرده ،اما
سخت در اشتباهيد .آدمهاي مزاحمي كه احساس بامزگي ميكنند در همه ادوار
تاريخ حضور دارند .هنوز هم هســتند كســاني كه بي خــود و بيجهت با مراكز
اورژانس ،آتشنشاني يا پليس تماس ميگيرند و فوت ميكنند ،يك واقعه خيالي
تعريف ميكنند و آدرس اشتباه ميدهند ،فحاشي ميكنند يا حرفهاي بيربط
ميزنند .با وجود اينكه بهخاطر اطالعرسانيها و فرهنگسازيها در سالهاي اخير
كمي از تعداد مزاحمتها براي اين مراكز كم شــده ،اما باز هم اپراتورهاي مراكز
امدادي و درماني روزانه به تعداد زيادي از اين تلفنها پاسخ ميدهند .حاال كمي
فيلم را به عقب برگردانيم ،از ابتداي ســال 98كه كرونا گريبانمان را گرفت ،گويا
يكسري از مزاحمان تلفني هم غالف كردهاند و كادر خسته درمان را به حال خود
گذاشته و مزاحم شدن را از زندگي شان – حتي شــايد بهصورت موقت -حذف
كردهاند .قضيه از اين قرار است كه معاون فني و عمليات مركز اورژانس اعالم كرده
كه با شيوع ويروس كرونا كاهش چشمگيري در تماسهاي مزاحمان با اورژانس
بهوجود آمده و اين مزاحمتها به كمتر از  ۲۰۰مورد در روز رسيده است .باز هم
جاي اميدواري است كه حتي افرادي كه (بخوانيد مزاحمان تلفني) از مشكالت
رفتاري و رواني رنج ميبرند و كاســتيهاي فرهنگي باعث بــروز اين رفتارهاي
بيمارگونه در آنها شده هم رنج كادر درمان را در اين روزها درك كردهاند و احتماال
با مرور اين جمله كه «حتي شوخياش هم قشنگ نيست» ،الاقل در اين روزهاي
كرونايي تلفن را زمين گذاشتهاند.

فرهنعگ
ددوخزنبردگي

زندگي پديا

مريم ساحلي

كشور

سازمان هواپیمایی نیز در
بخشنامهای به تاریخ۱۲
اردیبهشتماه اعالم كرد از
پذیرش مسافر و فروش بلیت
هواپیما از مبدأ این كشورها به
ایران خودداری شود ،اما فروش
بلیت به این مقاصد منوط به
رعایت قوانین و مقررات آن
كشورها باشد .درحال حاضر
بیشتر سفرها به این كشورها با
توجه به محدودیتهای كرونا،
از جنبه توریستی خارج بوده
و اغلب ،ورود برای افراد مقیم
و دارای مجوز تجارت ،اقامت
و تحصیل آزاد بوده است و یا
محدودیت كمتری دارد.

اول آخر

مردگا ِن اين سالها
غريبترند

15

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

شعرسعدي درفضاي بينستارهاي

حافظ

ا ْدعُوینأ َ ْس َتجِ ْبلَ ُكم

رخ 7كشور
ِ
خال ِ

حميدرضا محمدي

خاك شيراز هميشه گل خوشبوي دهد
سعدي شيرازي
ماه ارديبهشــت كه از راه ميرســد مگر
ميشود دل هواي «شيراز» نكند.
تازهماه كه به نيمه ميرسد و روز ملياش كه
ميآيد كه ديگر نورعلينور است.
هواي بهشتي اين شــهر بهشتسان در
ارديبهشت ،هركسي را سوي خود ميكشاند
و هر فارغي را عاشق ميكند.
عطر نارنج كه مشام را نوازش ميدهد ،هر
عاقلي ،مست ميشود از شهر معطرشده به
بوي خوشش.
آب ركنآباد هم كه ديگر جاي خود دارد و هر

عخبدردآخخبر

قصههاي خوب براي
بچههاي خوب ايتاليايي

قصههاي خوب كه سالهاســت براي بچههاي
خوب ايراني خوانده ميشد ،حاال قرار است براي
بچههاي ايتاليايي هم خوانده شــود و آنها را با

جگ ِر تشنهاي را گوارايي ميبخشد.
خاك اين شهر ،شاديبخش است و نشاطآور
و مجموعهاي اســت رنگارنــگ ،بيغم،
بيغصه ،نشسته بر هماي سعادت.
هر طبع ظريف و لطيفي اگر در چنين هوا و
فضايي نبالد ،البد يك جاي كارش ميلنگد
زيرا كه هر بيدلودماغي ،ســر كيف و سر
حال ميآيد از تنفس و ترنم در شيراز بودن.
شــيراز اما با چنين مختصاتي ،بيجهت
نيست كه دامانش مهد شعر شده است و هنر،
تاريخ شده است و فرهنگ و به اين سبب
بيجايگزين اســت .چون نيك بنگري در
جايجاي اين شه ِر به درازناي تاريخ حيات
در ايرانزمين ،يا رد پاي شــعر را ميبيني
يا نشــاني از هنر را درمييابي ،با معاريف و

داستانهاي ساده و قديمي و همچنين فرهنگ
ايران بيشتر آشنا كند.
قضيه اين اســت كه كتاب «ســي حكايت از
گنجينه ادبيات كهن پارســي» كه گزيدهاي
از مجموعــه 8جلدي «قصههــاي خوب براي
بچههــاي خوب» نوشــته مهــدي آذريزدي
اســت ،به زبان ايتاليايي در قالب ۱۵۵صفحه

دعاي روز بيست و دومماه مبارك رمضان

تهرانخبر
عدد
من
مشاهيري كه ارمغا نآور تكريم و تفضيل
جهانيان به اين خاك اعجازآفرين شدهاند
و اين همه ما را چنين رهنمون ميكند كه
شيراز ،شهر شعر و شعور است.
اهالياش هم البته اهل تساهل و تسامحاند.
مردمش با شــيرينترين لهجه گفتوگو
كردهاند و كوشــيدهاند از مدار مهر و مدارا
خارج نشــوند .آنها نماد و نمود زيســت
فرهنگمدار را تجربه كردهاند و اگر جز اين
بود و چنين نبود ،اين همه كنيسه و كليسا
در كنار مسجد و مدرسه سربرنميآورد ،و
البته وكيلالرعايا از اين خطه برنميخاست.
نام شيراز ،جاري و ساريست تا ابدِ سرزمين
فارس و يادگاريســت ماندگار بر صحيفه
ايرانزمين.

در شمارگان هزار نســخه توسط انتشارات ايل
چركيو منتشر شده اســت .آنهايي كه االن در
دهه  30و  40زندگي هســتند ،ايــن كتاب را
به خوبي بهخاطر دارنــد و احتماال در كودكي
اين كتابهــاي خاطرهانگيز جزئي از كتابخانه
يا وسايل كمد اتاقشان بوده اســت .در كتاب
«سي حكايت از گنجينه ادبيات كهن پارسي»

گوهر شيرازي در دل تهران

كريمخان پلــي براي عبور ،گــذري براي تامــل در ميان انبوه
سارا كريمان
ســاختمانها ،پلها و مال ها .در تهران فضاهايي وجود دارد كه
درنگي بر سمفوني الينقطع و پرشور شهري است .آرام گرفتني نه از سر نبود و نيستي بلكه از
روي غنا و اصالت .كريم خان نه دلهره ميآورد نه سرسام ،پلي كه بهصورت موقت در سال ۱۳۵۲
براي بازيهاي آسيايي سر برآورد ،مقيم ماندگار قلب تهران شد .صنوف مستقر در هر خيابان از
شاخصههاي شناخت هويت فضاهاي شهري است .ازجمله كريم خان و خيابانهاي اطرافش كه
امروزه بهعنوان يكي از مراكز فرهنگي تهران شناخته ميشود .اين خيابان در طول چند دهه
مشــاغل متعددي را مأوا بوده كه از آن ميان جواهريها و فروشگاههاي دستگاه چاپ خيابان
ايرانشهر مثال زدني است .اما شايد تبسم برخاسته از كريم خان بيشتر مرهون كتابفروشيهايي
است كه به زيور كافههاي اطرافش آراسته شدهاند .كتابفروشيهايي كه به لحاظ ابعاد ،قدمت و
منظر ،متفاوت از كتابفروشيهاي خيابان انقالب هستند ونســل بعدترشان تلقي ميشوند.
كتابفروشيهاي كريم خان را ميتوان هسته اي براي پا گرفتن ساير فضاهاي فرهنگي پيرامونش
دانست.كتابفروشيهايي كه فرصتي براي تامل به مخاطب ميدهند ،و گويي در پياده راههاي
مقابل آنها از شتاب و اضطرار خريد كتاب در خيابان انقالب خبري نيست.عالوه بر آن جنبههاي
نمادين فرهنگي و منزلت اجتماعي برخاســته از تردد و پاتوق در محلهاي كه بهعنوان مركز
فرهنگي شهر پذيرفته شده است قابل بررسي است.به غيراز  2كتابفروشي الروسو زند ساير
كتابفروشيهاي كريم خان در دهه  ۶۰افتتاح شدهاند .يساولي ،نقره و گويا پيشتر و بعدترها
چشمه و ثالث به اين جريان پيوستند تا به امروز كه چندين كتابفروشي ديگر نيز به آن افزوده
شدهاند.مجموعه ويژگيهاي متمايزكننده اين كتابفروشيها ،هويتي مطبوع به اين فضا بخشيده
است .ويترينهايي كه با آثار هنري مزين شــدهاند و كافههايي كه فرصت ديدار با مشاهير را
ميدهند.ذات پوياي شهر ،هويتي فرهنگي به كريم خان بخشيده است ،پويايي كه به اقتضاي
زمان معنا ميآفريند و مكانها را بازتعريف ميكند .كريم خان ميان دوقطبي طال و كتاب ،از
كهنه تا نو ،استمراري دلپذير از ذات انحصاري شهر تهران است كه در ميان مولفههاي فرهنگي
قد علم ميكند.

در مجمــوع 26حكايت از كتــاب «قصههاي
خوب براي بچههاي خوب» ترجمه شده كه 4
حكايت آن برگرفته از كتاب «كليله و دمنه»،
۱۲حكايت برگرفته از كتاب «مرزباننامه» (اثر
اسپهبد مرزبان ـ ترجمه سعدالدين وراويني)3 ،
حكايت برگرفته از كتاب «سندبادنامه» (ترجمه
ظهيري سمرقندي) 3 ،حكايت برگرفته از كتاب

«قابوسنامه» (اثر قابوس پســر وشمگير)6 ،
حكايت برگرفته از كتاب «مثنوي معنوي» (اثر
موالنا جالل الدين بلخي) ،يك حكايت برگرفته
از كتاب «منطقالطير» (اثر عطار نيشابوري) و
يك حكايت نيز برگرفته از كتاب «مصيبتنامه»
(اثر عطار نيشــابوري) اســت .آخر اينكه روح
مهدي آذريزدي شاد.

