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به گفته كارشناسان ،كشور در وضعيت پايداري قرار دارد اما بي توجهي ها 
در ايام تبليغات انتخابات، منجر به شکل گيري موج جديد  مي شود

در جريان حمالت جنگنده هاي اسرائيل 
به غزه بيش از 500واحد مسکوني 
 تخريب شده و دست كم 140نفر 

به شهادت رسيده اند كه در ميان آنها 
39كودك و 20 زن ديده مي شود

 پيروز حناچي در مراسم افتتاح 2 ايستگاه  جديد مترو:  
در اين دوره مديريت شهري 40كيلومتر و 30 ايستگاه به متروي تهران اضافه شد

30ايستگاه مترو  در  30ماه

غزه يك هفته 
زير آتش
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 نشانی: كوچه ای 
به نام شهيدزن

 چشم سينما 
به واكسيناسيون 

عمومی

پاتوق 12ساعته براي 
كتابخوان ها

تعداد شهدای زن ايران به 17هزارنفر 
می رسد  ، اما تعداد كمي از معابر يا 
ساختمان ها به نام شان مزين شده،  

همشهری داليل اين موضوع را 
بررسی كرده است

آمار بنياد شهيد و امور ايثارگران نشان 
مي دهد در طول 8سال جنگ ايران و 
عراق، 6428 زن شهيد شده اند كه از 
اين آمار 500نفر رزمنده بوده  و بقيه 
در بمباران يا موشك باران به شهادت 
رسيده اند. با اين همه زنان شهيد در 
نامگذاري معابر هم مانند بسياري از 
عرصه هاي ديگر كمتر ديده  شده اند؛ 
به طوري كــه وقتي خبــر نامگذاري 
42معبر كالنشهر مشهد به نام شهداي 
زن منتشر شد، موجي از خوشحالي و 
ابراز رضايت در جامعه شــکل گرفت. 
هرچند اين، نخستين بار نيست. پيش 
از اين در تهــران هم شــاهد چنين 
تصميم گيري از ســوي شوراي شهر 
بوده ايم و فروردين امســال هم خبر 
رسيد در قزوين 16معبر و ساختمان 
به نام شــهداي زن مزين شده است. 

صفحه6 را بخوانيد.

چنــد روزي اســت كــه تبليغات 
تلويزيوني فيلم ســينمايي »الله« 
شروع شده و باالخره بعد از مدت ها 
كه به دليل شــيوع كرونا و تعطيلي 
ســينماها تيزر فيلم هاي سينمايي 
از تلويزيون پخش نمي شد، باز اين 
تبليغات از ســر گرفته شــد. البته 
بعيد به نظر مي رســد كه تبليغات 
تلويزيونــي چه بــه اللــه و چه به 
فيلم هــاي ديگري كه ايــن روزها 
»گويــا« در حال اكران هســتند، 
 كمکي براي ديده شــدن و فروش 

كند. صفحه22

گشت و گذاري بهاري در باغ كتاب 
پس از تعطيلي يك ماهه

يادداشت
محمدتقي فاضل ميبدي ؛  عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم

فرايند برگزاري ســيزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
در روزهاي اخير وارد مراحل اجرايي خود شد و طي 5روز 
مهلت ثبت نام كانديداهاي اين انتخابات در وزارت كشور، 
شاهد صف بلند باالي سياســيوني بوديم كه از جريان هاي مختلف براي ثبت نام اقدام 
كردند و اين موضوع فضاي رسانه اي كشور را نيز تحت تأثير قرار داد. صف طويل مشتاقان 
رياست جمهوري درحالي شــکل گرفته  اســت كه جامعه هنوز از فضاي ترديد خارج 
نشده است و همچنان افق روشني براي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي 
در روز 28خردادماه ديده نمي شود؛ موضوعي كه نبايد در حواشي صف بندي روزهاي 
اخير سياسيون براي ثبت نام به فراموشي سپرده شود و جا دارد از سوي صاحب نظران و 

تحليلگران سياسي كشور مورد مداقه قرار گيرد.
اما در اين ميــان از چند منظر مي توان به واكاوي وضعيــت كنوني پرداخت؛ اينکه چه 
داليلي سبب شده در شرايطي كه بررسي ها نشان مي دهد يخ هاي جامعه براي مشاركت 
حداكثري در انتخابات پيش رو باز نشده است، شاهد حضور پرتعداد سياسيون داوطلب 
در انتخابات رياست جمهوري باشيم. معتقدم نخســتين گزاره اي كه براي يافتن پاسخ 
اين چرايي بايد مورد توجه قرار گيرد، نبود و ضعف احزاب فراگير در كشور است؛ آنچه در 
روزهاي ثبت نام  گذشت، نقيض رويه اي است كه در جوامع دمکراتيك وجود دارد. اصوال 
در كشورهاي پيشرفته و برخوردار از دمکراسي، افرادي كه صالحيت اداره كشور را دارند، 
از طريق احزاب رشد مي كنند و مردم آنها را بر اساس برنامه هايي كه از طريق احزاب اعالم 

مي شود، مي شناسند.
به واقع مردم بر اســاس برنامه ها و رويه هاي حزبي رأي مي دهند؛ موضوعي كه در كشور 
ما يك ضعف اساسي محسوب مي شود. نکته اينجاست كه آنچنان كه بايد و شايد، مشق 
دمکراسي نکرده ايم و نتوانسته ايم احزاب واقعي را شکل دهيم. نتيجه چنين ضعفي همين 
مي شود كه در روزهاي ثبت نام براي انتخاباتي به درجه اهميت رياست جمهوري، عالوه 
بر حضور متکثر چهره هاي سياسي از همه طيف ها، شاهد ثبت نام پرشمار افرادي هستيم 
كه هيچ سابقه سياسي ندارند و بعضا اين موضوع به سوژه طنز رسانه ها تبديل مي شود. در 
اينجا نبايد از نقش محوري شوراي نگهبان هم غفلت كرد؛ چرا كه اعمال نظارت استصوابي 
شــرايطي را به وجود مي آورد كه به حذف افراد توانا مي انجامد و انتخاب مردم را محدود 
مي كند. معتقدم اگر در نحوه برگزاري انتخابات تجديد نظر شود و همه اركان دست اندركار، 
از شوراي نگهبان گرفته تا دولت و... شرايط مناسب تري را براي حضور چهره هاي توانا و 
صاحب صالحيت براي تصدي جايگاه استراتژيکي مانند رياست جمهوري فراهم كنند، 

مي توان اميدوار بود مردم حضور گرم تري پاي صندوق هاي رأي داشته باشند.
نکته بعدي كه بايد در شــرايط كنوني كشور و تحليل فضاي ســرد انتخاباتي حاكم بر 
جامعه و هيجان جريان هاي سياســي مورد توجه قرار داد، به نتيجه نرسيدن كارهاي 
مهمي است كه هنوز بر زمين مانده است. متأسفانه در سال هايي كه از پيروزي انقالب 
اسالمي گذشته است، هنوز نتوانسته ايم اقتصاد كشور را سروسامان دهيم و از وضعيت 
كنوني خارج كنيم؛ همچنان تورم و گراني كمر بخش زيادي از جامعه را خم كرده است و 
مردم از مشکالت معيشتي رنج مي برند و با چالش مهمي به نام مسکن مواجهند. از سوي 
ديگر در حوزه عدالت اجتماعــي و آزادي نيز با ضعف هاي جدي مواجهيم كه بايد براي 
رفع آنها چاره انديشي كرد. مشکل اينجاســت كه هنوز به جامعه اي »تخصص محور« 

و »برنامه محور« تبديل نشــده ايم و فردگرايي هنوز هم سکه رايج 
است. بايد عزمي جدي براي »برنامه محوري«، »تجربه محوري« و 

»قانون محوري« داشته باشيم تا بتوانيم از گردنه هاي سختي كه پيش رويمان قرار دارد، 
به سالمت عبور كنيم.

 چرا سياسيون مشتاقند
و مردم بي ميل؟
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 48 داوطلب شناخته شده براي رقابت در سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري اعالم كانديداتوري 
كرده اند و نظرسنجي ها از مشاركت 42درصدي مردم در اين انتخابات خبر مي دهد صحنه انتخابات روشن شد

گزارش

يادداشت

8 چهره اي كه انصراف دادند
همچون صف مشتاقان، صف سياستمداران انصرافي از حضور در 
انتخابات به اندازه داوطلبان سرشناس بلند است. جنجالي ترين 
نامزد بالقوه اي كه عطاي حضور در پاستور را به لقايش بخشيد، 
محمدجواد ظريف است. او البته هرگز در اظهارات رسمي خود 
تمايلي براي ورود به اين عرصه نشــان نداد، اما با 37پيشنهاد، 
كانديداي مورد اجماع اصالح طلبان در انتخابات 1400محسوب 
مي شد. با اين همه در آســتانه آغاز رقابت هاي انتخاباتي فايل 
گفت وگويي از وزيرخارجه منتشــر شد كه شــرايط او را تا حد 
زيادي دگرگون كرد. او از هزينه شدن ديپلماسي براي ميدان در 
8 سال گذشته سخن گفت و همين كافي بود تا سيل انتقادات را 
به سمت خود روانه كند. وي پس از سخنراني مقام معظم رهبري 
و اشتباه دانستن اين سخنان عذرخواهي كرد و بر محرمانه بودن 
گفت وگوي خود تأكيد كرد. او در نهايت با نوشته اي اينستاگرامي 
به همه گمانه زني ها دربــاره احتمال كانديداتــوري اش پايان 
داد و تأكيد كرد كه در اين عرصه حضور پيــدا نمي كند. البته 
وزيرخارجه تنها كانديداي بالقوه اي نيســت كــه از حضور در 

انتخابات انصراف داده است.

صف طوالني انصرافي هاي جبهه اصالحات
حســن خميني نخســتين كانديداي بالقوه اي بود كه نامش 
به عنــوان چهره اجماع ســاز اصالح طلبان مطرح شــد. پس از 
رايزني هاي گســترده اما در نهايت نوه امام بــا صالحديد مقام 
معظم رهبري از حضور در انتخابات 1400كنار كشيد. او ممكن 
اســت در جريان انتخابات نقش حمايتگرانــه اي از كانديداي 
اصالح طلبان ايفا كند. محمدرضــا عارف نيز كه نامش در ميان 
كانديداهاي پيشــنهادي احزاب اصالح طلب مطرح شد به نظر 
مي رسيد از مد ت ها قبل سوداي پاستورنشــيني دارد. او سال 
92نيز در آخرين لحظات به ســود روحاني كنار رفته بود. اين 
بار امــا عارف در بيانيــه اي از تصميمش براي شــركت نكردن 
در انتخابات نوشــت: »حضور اينجانب در اين شرايط قطعا بر 
پيچيدگي انتخاب مي افزايد و رقابت هاي درون جريان اصالحات 
را به سمت واگرايي سوق خواهد داد و تجربه تلخ سال 84 را تكرار 
خواهد كرد. به همين دليل، ضمن تشــكر مجدد و صميمانه از 
همه شما عزيزان، عدم ورود به كارزار انتخابات را اعالم می كنم.« 
علي اكبر صالحي، رئيس ســازمان انرژي اتمــي نيز كه كمتر 
گمانه اي درباره حضور او وجود داشــت در بيانيه اي نوشت: »به 
اين نتيجه رسيدم كه حضور در اين عرصه براي بنده، مقبول و 
ممدوح نيست.« او نيز مثل ساير انصراف دهندگان از كساني كه 
تقاضاي ورودش به انتخابات را داشتند تشكر و عذرخواهي كرد. 
سيدصادق خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان هم ديگر چهره 
نزديك به اصالح طلبان بود كــه در روز آخر در بيانيه اي داليل 

عدم حضورش را توضيح داد.

وقتي همه داوطلب هستند
صف ثبت نامي ها در اردوگاه اصولگرايان از انصرافي ها طوالني تر 
بود. اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه كه براي حضور در 
انتخابات 1400اعالم آمادگي كرده بود در نهايت از اين تصميم 
منصرف شد. گفته شــد كه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
نيز كانديداتوري  خود را منوط به حضور نيافتن  حجت االسالم 
رئيسي كرده بود. علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس و رئيس ستاد 
انتخاباتي رئيسي در ســال 96نيز پس از حضور رئيس دستگاه 
قضا، از انتخابات كنار كشــيد. ديگر چهره هــاي مطرح جريان 
اصولگرايي كــه گمانه انصراف آنها مطرح بــود يك به يك براي 

ثبت نام در وزارت كشور حاضر شدند.

 چرا سياسيون مشتاقند
 و مردم بي ميل؟

 نكته مهم ديگري كه در چرايي پيشامد شرايط 
كنوني بايد مورد توجه قرار گيرد، شكل گيري 
ائتالف ها و جبهه هاي انتخاباتي از ســوي جريان هاي سياسي در 
دقيقه نود است؛ ائتالف هايي كه خروجي آن ايجاد صف بلند بااليي 
از عالقه مندان به تصاحب كرسي رياســت جمهوري شده است. 
اين موضوع هم جريانات اصيل سياسي را براي تدوين استراتژي 
دچار شبهه كرده و هم جامعه را سرگردان كرده كه كانديداهاي 
اصلح كدامند؟ چنين شرايطي آسيب نبود احزاب فراگير را بيش  از 
پيش نمايان و ضرورت وجود آنها را گوشزد مي كند. در كشورهاي 
پيشــرفته از جمله آمريكا، احــزاب از مدت ها قبــل از برگزاري 
انتخابات رقابت هاي دروني را براي معرفي كانديداي نهايي خود 
آغاز مي كنند و اين موضوع با پشــتوانه برنامه ها و چشم اندازهاي 
ترســيمي محقق مي شــود. چنين فرايندي به ايجاد جامعه اي 
چندصدايي منجر مي شــود كه مي تواند پاســخگوي مطالبات 

مردم باشد.
نهايتا اينكه بايد درنظر داشت روزگار حساسي را پيش رو داريم؛ 
مجموعه تحوالت در حوزه سياست خارجي و سياست داخلي به 
ما گوشزد مي كند بايد به دنبال چاره انديشي باشيم. مديران كالن 
كشور بايد به نارضايتي هاي موجود در زيرپوست جامعه بيش  از 
پيش توجه كنند و بدانند كه »حال مردم خوب نيست« و هرچه 
زودتر بايد افق روشني پيش چشم جامعه ترسيم كرد. چهره هاي 
مختلف سياسي كه اين روزها در صف ثبت نام وزارت كشور حضور 
دارند نيز بايد بدانند كه جامعه در انتظار اميدي براي رفع هرچه 

سريع تر مشكالت است.

به رغم ســردی فضای انتخابات در هفته های اخير 
حــال و هواي انتخابــات رياســت جمهوري براي 
سياســيون و جريان هاي سياســي متفاوت است 
و تب ايــن انتخابات بيشــتر از اينكــه ميان عامه 
مردم داغ باشد، سياســتمداران ديروز و امروز را به 
تحرك و تقالي بي ســابقه اي با هم واداشته است. 
براســاس نتايج آخرين نظرسنجي ايســپا، هنوز 
51درصد از مردم تمايلي به حضور در سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري ندارنــد و تنها 
حدود 42درصد از مردم از حضور قطعي شــان در 
نخستين ماراتن سياســي قرن جديد خبر داده اند. 

اما نام نويسي 48چهره شناخته شده و صف پرشمار 
آنها براي رســيدن به مقام هشتمين رئيس دولت،   
حكايــت از اهميت اين انتخابات نــزد جريان هاي 
سياسي دارد؛ اهميتي كه فعال درصد قابل توجهي 
از مردم اقبــال و عنايتي به آن ندارنــد و نظاره گر 

جدل هاي مردان سياست هستند. 
محسن هاشــمي، علي الريجاني، شــمس الدين 
حســيني، مســعود پزشــكيان، عباس آخوندي، 
ابوالحسن فيروزآبادي، مصطفي كواكبيان، عليرضا 
زاكاني، عزت اهلل ضرغامي، ســيدابراهيم رئيســي، 
مســعود زريبافان، اســحاق جهانگيري، محســن 

رهامي، عباس نبوي، محمــد خوش چهره، محمد 
شريعتمداري، محسن رضايي، سعيد جليلي، رسول 
منتجب نيا، محمدجواد حق شناس، زهرا شجاعي و 
عبدالناصر همتي و ابوالقاســم رئوفيان 23چهره اي 
بودند كه ديروز يكي پس از ديگري، نام خودشان را 

براي حضور در ماراتن 1400ثبت كردند.
پيش از ورود انتخاباتي 23چهــره مذكور، يعني در 
4روز گذشته از ثبت نام ها 25تن از چهره هاي سياسي 
ازجمله مصطفي تــاج زاده، محمــود احمدي نژاد، 
فريدون عباسي، علي مطهري، رامين مهمان پرست 
و... اعالم كانديداتوري كرده بودنــد تا پس از تاييد 

شــورای نگهبان با هم رقابت كننــد؛ رقابتي كه با 
توجه به حضــور و اثرگذاري ابراهيم رئيســي، علي 
الريجاني و اســحاق جهانگيري به 3جبهه اصولگرا، 
اصالح طلب و ميانــه رو )تركيبــي از اعتدالگرايان 
اصولگرا و اصالح طلب( تقســيم مي شود و رقابت ها 
حول اين 3چهره و شايد جايگزين هاي احتمالي آنها 

بعد از اعالم نظر شوراي نگهبان تعريف خواهد شد.
 بــه هــر روي فعــال رقابــت ســيزدهمين دوره 
رياســت جمهوري رقابتــي پرمدعــي و داغ ميان 
سياستمداران است كه با ورود شوراي نگهبان به بحث 
احراز صالحيت ها بجد دستخوش تغيير قرار خواهد 
گرفت. شــوراي نگهبان از امروز 26ارديبهشت ماه 
حداكثر 10روز فرصت دارد اسامي نهايي نامزدهاي 
انتخاباتي را كه احراز صالحيت مي شوند، اعالم كند.

مجموع كل ثبت نامي هــا 592 نفر از جمله 40 زن 
و 552 مرد اعالم شده اســت. منتخب اين دوره از 
انتخابات رياست جمهوري هشتمين رئيس جمهور 
ايران خواهد بود. ابوالحســن بني صدر، محمدعلي 
رجايــي، آيــت اهلل ســيدعلي خامنــه اي، اكبر 
هاشمي رفسنجاني، ســيدمحمد خاتمي، محمود 
احمدي نژاد و حسن روحاني روساي جمهور كشور 

پس از انقالب بوده اند.

 شوراي نگهبان وارد مي شود 
شوراي نگهبان  در فاصله روزهاي 26 تا30 ارديبهشت 
صالحيت داوطلبان را براســاس معيارهايي كه اخيرا 
اعالم كرده است، رسيدگي مي كند. از روز 31ارديبهشت 
تا 4خرداد شــوراي نگهبان فرصت دارد تا به شكايت 
داوطلبان ردصالحيت شده رسيدگي كند و روز پنجم 
خرداد فهرست داوطلبان تأييد صالحيت شده اعالم 
می شــود. كانديداهاي تأييد صالحيت شده 20روز 

فرصت تبليغات خواهند داشت.
پيش از آغــاز زمان ثبت نــام كانديداها شــوراي 
نگهبان مواردي از شــرايط نامــزدي در انتخابات 
رياســت جمهوري را در قالب مصوبه اي به تصويب 
رساند و براي اجرا به وزارت كشور ابالغ كرد، اما اين 
مصوبه با مخالفت دولت روبه رو شد و دولت با استناد 
به اينكه هرگونه تغيير در قانون انتخابات بايد به رأي 

مجلس برسد  اين مصوبه را نپذيرفت.
براساس ابالغيه اين شــورا به وزارت كشور، داوطلبان 
نامزدي در انتخابات رياست جمهوري از اين پس بايد 
حداقل 40 و حداكثر 75سال ســن، حداقل مدرك 
تحصيلي كارشناسي ارشد )فوق ليسانس يا معادل آن( 
و دست كم 4سال سابقه مديريتي داشته باشند و هنگام 

ثبت نام گواهي عدم سوءپيشينه ارائه كنند.
با تصميم شوراي نگهبان وزرا، استانداران، شهرداران 
شهرهاي باالي 2ميليون نفر جمعيت، فرماندهان عالي 
نيروهاي مسلح با درجه سرلشكري و باالتر مي توانند 
براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري ايران ثبت نام 
كنند. به رغم اين مصوبه شمار قابل توجهي از داوطلبان 
فاقد شروطي هستند كه شــوراي نگهبان راسا آن را 

تعيين و به وزارت كشور ابالغ كرده است.
پيش تر طحان نظيــف، عضو حقوقدان شــوراي 
نگهبان در دفاع از مصوبه شورا گفته بود كه هدف 
از چنين مصوبه اي جلوگيــري از ثبت نام پرتعداد 
داوطلبان نامــزدي انتخابات رياســت جمهوري 
بوده اســت. او تأكيــد كرده بود كــه اين وضعيت 
ناخوشــايند از نگاه رســانه هاي داخلي و خارجي 
دور نمي مانــد و كليپ هــاي طنز آن تــا مدت ها 
در فضاي مجازي نيز دســت به دســت مي شود و 
 موجبات نارضايتي مردم و نخبگان كشور را فراهم 

مي آورد.

رئيسي: مستقل آمده ام 
ثبت نام ابراهيم رئيسي در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يكي 
از مهم ترين خبرهاي آخرين روز از مهلــت ثبت نام ها در تاالر بزرگ وزارت 

كشور بود. 
رئيسي درحالي ظهر ديروز در ميدان فاطمي حاضر شد كه از ساعاتي قبل 
از آن با انتشار بيانيه اي، رسما اعالم كانديداتوري كرده بود. او در اين بيانيه 
تأكيد كرد بــراي ايجاد تحول در مديريت اجرايي كشــور و مبارزه بي امان 
با فقر و فســاد، تحقير و تبعيض، به صورت مســتقل به صحنه آمده است. 
رئيس قوه قضاييه در اين بيانيه شعار دولت خود را هم مشخص و اعالم كرد 
آمده اســت با كمك همه مردم ايران و در طليعه گام دوم انقالب، »دولتي 
مردمي براي ايراني قوي« تشــكيل دهد؛ دولتي كه اركان و مسئوليت هاي 
اصلي آن بر دوش جوانان شــجاع، تحول خواه، متخصص، پاك و ضد فساد 
خواهد بود. رئيســي در بيانيه انتخاباتي اش به راهبردهاي مدنظر خود در 
حوزه سياست خارجي هم اشــاره و تأكيد كرد با تشكيل دولتي بهره مند از 
اجماع ملي و ديپلماسي هوشمند و مبتكر، حتي يك لحظه را هم براي رفع 
تحريم هاي ظالمانه از دست نخواهد داد. رئيسي بعد از ثبت نام در انتخابات 
رياست جمهوري در جمع خبرنگاران اعالم كرد، رقيب جناح هاي سياسي و 
»اين گروه و آن گروه« نيست و در اين ميدان از همكاري بخش هاي مختلف 
در قوه قضاييه استفاده خواهد كرد. او در سخنان خود كنايه اي هم به رقباي 
اصالح طلب و اعتدالي خود زد و گفت: معتقدم بن بســتي براي اداره كشور 
وجود ندارد و بايد مديريتي كارآمد و جهادي وجود داشته باشد. اين را هم باور 
دارم كه بانيان و شركاي وضع موجود نمي توانند تغيير دهنده وضع كنوني 

باشند و بايد كساني بيايند كه به تحول باور داشته باشند.

الريجاني: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه
علي الريجاني، رئيس مجلس دهم، ازجمله نامداران عرصه سياســي كشور بود 
كه در نخستين ســاعات صبح ديروز با حضور در تاالر بزرگ وزارت كشور، براي 
كانديداتوري در انتخابات رياســت جمهوري ثبت نام كرد. اين درحالي بود كه از 
اواخر هفته گذشته خبرها از قطعي شدن كانديداتوري اين عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام حكايت داشــت، اما تمــاس تلفني او با برخــي مراجع تقليد به 
گمانه زني ها پايان داد. الريجاني كه در روزهاي گذشته زمزمه هايي مبني بر حمايت 
اصالح طلبان و بخشي از اصولگرايان معتدل از او به گوش مي رسيد، پس از تكذيب 
اين موضوع ازسوي هر دو جريان، تصميم گرفت راهش را جدا و خود را به عنوان 
پرچمدار راه ميانه معرفي كند و حتي در توييت قبل از ثبت نام خود نيز هشتگ »نه 

كليد، نه چكش« را انتخاب كرد. 
رئيس سابق مجلس در نطق خود كنايه اي هم به رقبا زد و گفت: تجارت، نظامات 
پايدار مي خواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه كه با تشر و دستور اداره 
شود. سياست روشن، ثبات در قواعد مي خواهد و فعل و انفعاالت طبيعي خود را 
مي طلبد و با اقدامات نمايشي، مسائل پيچيده كشاورزان، بازنشستگان، كارگران 
و بيكاران حل نمي شود. اين ســخنان الريجاني اما با واكنش  برخي اصولگرايان 
مواجه شد. سعيد محمد ازجمله افرادي بود كه پس از انتشار سخنان الريجاني به 
آن واكنش نشان داد و در توييتي نوشت:»به كساني كه هويت خودشان را مديون 
پادگان و دادگاه هستند به صراحت مي گويم به حول و قوه الهي، امروز آغازي بر 
پايان اشرافيت خانوادگي است.« دراين ميان اگرچه الريجاني كوشيد در نطق 
انتخاباتي اش راه خود را از دولت روحاني جدا كند،اما حمالت چهره هاي نزيك به 
جبهه پايداري خيلي زود به الريجاني آغاز شد و   پايداري ها با هشتگ »دولت سوم 

روحاني« به استقبال كانديداتوري او رفتند. 

جهانگيري:آينده را با هم بسازيم 
وقتي سال96 در آخرين ساعت ها در وزارت كشور حاضر شد، بسياري اعتقاد 
داشتند كانديداي پوششي اصالح طلبان است. حاال اما بازهم روز آخر به ستاد 
انتخابات كشــور رفت و اين بار، تقريبا همه مي داننــد كانديداي اصلي جبهه 
اصالحات در انتخابات خواهد بود؛ هرچند اسحاق جهانگيري در وهله نخست بايد 
از سد شوراي نگهبان عبور كند و بعد پا به كارزاري بگذارد كه تفاوت هاي زيادي 
با 4سال گذشته دارد.او حاال به عنوان معاون اول دولت هاي يازدهم و دوازدهم، 
آنطور كه خودش مي گويد به دليل عدم كانديداتوري محمدجواد ظريف و »عدم 
 امكان ثبت نام تعدادي ديگر از كساني كه مي توانستند اين مسئوليت را بپذيرند، و 
اينكه جبهه  اصالحات ايران، رهبران و شخصيت هاي دلسوز اصالح طلب و بسياري 
از جوانان و فعاالن سياسي و مدني  تشخيص داده اند كه بايد به صحنه بيايم« 
داوطلب شركت در انتخابات رياست جمهوري شده است.  جهانگيري ديروز پشت 
ميكروفن های انبوه  رسانه ها هنگام خواندن متن سخنراني وقتي به اين جمالت 
رسيد، به سختي و با بغض ادامه داد: »مي دانم كه چه شرايط سختي پيِش روي 
رئيس جمهوري آينده است، اما نمي شــد راه عافيت پيش گرفت. به مردم هم 
نمي توانم وعده هاي ناممكن دروغين بدهم. ما به خون شهدا و هموطناني كه 
اسير فقر و رنج و كولبري و ســوخت بري و تبعيض اند مديونيم. آينده را بايد با 
هم بسازيم.«  جهانگيري گفت كه 4سال پيش رو فرصتي طاليي براي حركت 
به سمت »حل مسائل بنيادين ايران، تامين منافع ملي و توافق و تنش زدايي در 
خارج و داخل« است. او در ادامه به جرياني اشاره كرد كه نفع خود را در مشاركت 
پايين مردم مي بيند و خطاب به مردمي كه از صندوق رأي نااميد شده اند، گفت: 
»  براي بهروزي همين ايرانيان راهي روشــن تر از احياي صندوق رأي و تالش 

مصلحانه براي افزايش اثربخشي رأي عموم مردم نمي شناسم.«
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نماينده ادوار مجلس اصالح طلب/ عضو شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان محسن رهامي  13
نماينده دوره هفتم مجلس اصولگرا محمد خوش چهره 14

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اصالح طلب محمد شريعتمداري 15

رئيس كل بانك مركزي اعتدالي عبدالناصر همتي 16

رئيس مركز مشاركت امور زنان در دولت 
اصالحات اصالح طلب/ دبيركل مجمع زنان اصالح طلب زهرا شجاعي  17

فرمانده اسبق سپاه و دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اصولگرا محسن رضايي 18

نماينده ادوار مجلس اصالح طلب/دبيركل حزب جمهوريت ايران اسالمي رسول منتجب نيا 19
عضو شوراي عالي امنيت ملي اصولگرا سعيد جليلي 20

عضو شوراي شهر تهران اصالح طلب/ عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي محمدجواد حق شناس 21
- اصولگرا/ دبيركل حزب اسالمي ايران زمين سيد ابوالقاسم رئوفيان  22

نايب رئيس مجلس دهم و نماينده فعلي 
مجلس يازدهم  اصالح طلب مسعود پزشكيان  23

رئيس دولت هاي نهم و دهم/عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام اصولگرا/جريان موسوم به بهار محمود احمدي نژاد 24

ادامه از 
صفحه اول

عنوان و سا بقه اجرايي تعلق سياسي اسم رديف
نماينده ادوار مجلس اعتدالي علي مطهري 25

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دولت دهم اصولگرا محمدحسن نامي  26
فرمانده پيشين قرارگاه سازندگي 

خاتم االنبياء اصولگرا سعيد محمد 27

وزير سابق دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اصولگرا حسين دهقان 28
وزير جهادكشاورزي دولت دهم اصولگرا صادق خليليان  29

نايب رئيس اول مجلس يازدهم اصولگرا/ سخنگوي سابق جبهه پايداري اميرحسين قاضي زاده 
هاشمي 30

وزير ورزش دولت دهم اصولگرا  محمد عباسي 31
وزير نفت دولت دهم اصولگرا رستم قاسمي 32

نماينده مهريز استان يزد در مجلس يازدهم مستقل محمدرضا صباغيان 33
عضو فراكسيون اميد مجلس دهم اصالح طلب/ دبيركل انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه ها محمود صادقي 34

سخنگوي وزارت خارجه در دولت دهم مستقل رامين مهمانپرست 35

عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش، 
استاندار خراسان در دولت اول اصالحات و 
رئيس سازمان تربيت بدني در دولت دوم 

اصالحات

اصالح طلب محسن مهرعليزاده 36

اولين فرمانده نيروي مقاومت بسيج، رئيس 
سابق بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 

دفاع مقدس، معاون سياسي وزيركشور در 
دولت نهم 

اصولگرا عليرضا افشار 37

رئيس سازمان انرژي هسته اي در دولت 
دهم اصولگرا فريدون عباسي دواني 38

معاون سياسي وزيركشور در دولت اصالحات اصالح طلب  سيدمصطفي تاج زاده 39

مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور اصولگرا شاهين محمد صادقي 40
نماينده مجلس در دوره پنجم رئيس جبهه مستقلين و اعتدالگرايان قدرتعلي حشمتيان 41

نماينده ادوار مجلس مستقل/ استاد دانشگاه حسن سبحاني  42
فعاليت هاي سياسي و حوزوي اصالح طلب/ دبيركل حزب مردمي اصالحات محمدزارع فومني 43

- اصولگرا/ دبيركل حزب جهادگران ايران وهاب عزيزي 44
سفير سابق ايران در مكزيك و استراليا و 

مدير انجمن نخبگان جهان اسالم اصولگرا محمدحسن قديري 
ابيانه 45

- دبيركل مجمع متخصصان ايران خسرو نصيري زاده 46
- دبيركل حزب ايثارگران و دفاع از قانون اساسي  عليرضا متاني 47

 رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگی
اصولگرا در دولت احمدی نژاد محمد شريف ملك زاده 48

اساميوتعلقسياسي-جناحي۴۸چهرهشناختهشدهايكهدرسيزدهميندورهرياستجمهوريثبتنامكردهاند

 ثبت نامي براي  دفاع از حق سياسي زنان
در آخرين ساعات ثبت نام رياست جمهوري، زهرا شــجاعي، دبير كل مجمع زنان اصالح طلب چراغ 
حضور زنان در انتخابات 1400 را روشن نگه داشت. شجاعي در كنار شهيندخت موالوردي، معاون امور 
زنان رئيس جمهوري در دولت يازدهم هر دو با 11پيشنهاد از سوي احزاب اصالح طلب نامشان در جبهه 
اصالحات مطرح شده بود. سرانجام ديروز شجاعي مسئول دفتر مشاركت امور زنان در دولت اصالحات 
داوطلب حضور در سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري شد؛ حضوري كه شجاعي خود در سخنراني 
انتخاباتي در توضيح آن، گفت: »حضورم در اين مقطع تاريخي، نه نمادين و نه تشريفاتي و نه از سر 
قدرت طلبي، بلكه براساس تكليف و اقدام هوشمندانه جبهه اصالحات ايران و پيشنهاد اعضاي محترم 
آن نهاد اجماع ساز در معرفي بانوان و درخواست ارائه برنامه، جهت بررسي و ارزيابي آن صورت گرفته 
است.« شجاعي گفت اصالح طلبي باورمند به اصول انقالب اسالمي است و با تجربه چند دهه فعاليت 
سياسي و مديريت اجرايي در سطح كالن در وزارت كشور و رياست جمهوري پا به صحنه گذاشته است. 
شجاعي البته در آغاز سخنراني انتخاباتي خود گفت كه »در مرحله اول براي تحقق تفسير عملي و 
رسمي اصل 11۵ قانون اساسي از واژه »رجل«، به ميدان آمده ام.« در شرايطي كه شوراي نگهبان تاكنون 
صالحيت هيچ زني را براي انتخابات رياست جمهوري تأييد نكرده است. هرچند اعضاي اين شورا گفتند 
كه رد صالحيت زنان نه به دليل جنسيت، بلكه به دليل شرايط ديگر بوده است. شجاعي اما در همين 
زمينه تأكيد كرد: »اين دوره، نقطه عطفي در تاريخ مردم ساالري ديني ايران زمين است چراكه پس از 
سال ها تالش و كوشش، به مرحله نهادينه سازي پذيرش مسئوليت كليدي زنان در سطوح باالي اداره 
كشور رسيده است.« تا پيش از اين و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري مرحوم اعظم طالقاني 
هر بار به ميدان مي آمد و با هدف روشن شدن تعريف واژه رجل سياسي در انتخابات ثبت نام مي كرد، اما 
تاكنون صالحيت هيچ زني براي انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان تأييد نشده است.  

ث
مك
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يادداشت

چند عدد و رقم درباره مترو

باز هم موعد انتخاباتي ديگر و باز هم انتقاد كنار گودنشــينان از 
كارنامه دســت اندركاران اجرايي در صحنه! انگار اين رويه غلط و 
مذموم، قرار نيست به اين زودي ها از فرهنگ رقابت هاي انتخاباتي 
ما ايراني ها رخت بربندد. كســاني كه از صحنه اجرا دور افتاده اند 
و در پي بازپس گيري عنوان و جايگاه از دست رفته خود هستند، 
عملكرد دســت اندركاران حاضر در ميدان عمل را بــه باد انتقاد 
مي گيرند تا شــائبه ناكارآمدي ديگران را در مقايســه با كارنامه 
اجرايي خود به اثبات برسانند؛ گرچه مردم ما ديگر كمتر تحت تأثير 
اين قبيل رجزخواني هاي انتخاباتي قرار مي گيرند و توانمندي افراد 
را با آنچه در عرصه عمل از ايشــان ديده اند، مي سنجند .يكي از 
آخرين بي انصافي ها كه زحمات 4ساله خانواده بزرگ مترو را نشانه 
گرفته، اظهارنظر عجيب و دور از واقعيت معاون اسبق حمل ونقل 
و ترافيك است. مواردي كه او به آنها اشاره كرده، با هيچ حساب و 
كتاب و منطقي جور درنمي آيد و نامعتبر است كه در اين يادداشت 

به اختصار برخي از آنها را تشريح مي كنم.
   آنجايي كه گفته شده تعداد ايستگاه هاي مترو در پايان دوره 
مديريتش به 140ايستگاه رسيده بود و در اين دوره هيچ ايستگاه 
و تونلي احداث نشده است! درصورتي كه با 28ايستگاه افتتاح شده 
در 4سال اخير، تعداد ايستگاه ها به 139ايستگاه رسيده است. براي 
اثباث صحت اين ادعا، يك حساب سرانگشتي و شمارش تك تك 
ايســتگاه ها كفايت مي كند. درواقع تعداد ايســتگاه هاي افتتاح 
شده در پايان دوره مديريت معاون اســبق حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران، 107ايســتگاه بوده و طول خطوط فعال مترو 
هم 170كيلومتر بوده اســت؛ نه 220كيلومتر! در مورد ساخت 
40كيلومتر تونل جديد هم كه ظاهرا هيچ انگاشته شده، كافيست 
نگاهي به خطوط 6 و 7 و حفاري هاي صورت گرفته با دســتگاه 
حفار مكانيزه)TBM( انداخته شــود تا حداقل به گواه حفاري و 

سگمنت گذاري آن دستگاه ها، حقيقت هويدا شود.
   اينكــه در دوره كنونــي فقــط 6درصد عمليــات باقيمانده 
ساختماني و تجهيز ايستگاه ها انجام شده، امري به وضوح خالف 
واقع است. اگر اين چنين بود پس چرا هنوز برخي ايستگاه هاي 
افتتاح شده از خطوط هفت گانه در دهه اخير، احتياج به تكميل 
تأسيســات دارند؟ پس اين 62دستگاه آسانســور، 280رشته 
پله برقي، 5پست برق،  78سامانه تهويه هوا، 12ورودي جديد و... 
كه در 42 ماه گذشــته به مجموعه مترو اضافه شده است، كجاي 
آمار و ارقام هاي ارائه شده اند؟ چرا هنوز اكثر خطوط هفت گانه از 
داشتن حداقل يك پاركينگ و پايانه محروم هستند؟ در اين مقوله 
هم اعداد و ارقام موثق و مستند حكايت از افزايش معنادار تعداد 
پله هاي برقي ايستگاه ها از 721رشته به 1001رشته، آسانسورها 
از 130دستگاه به 181دستگاه و نيز به همين نسبت سامانه هاي 

تهويه هوا دارد.
   وقتي بدون اطالعــات دقيق و كارشناســانه، پروژه اي عظيم 
و فاخر همچــون طراحي و توليد قطار ملي مترو كه 18شــركت 
دانش بنيان و 4مجموعه بزرگ صنعتي كشور آن را در مدت زمان 
18 ماه و در اوج دوران تحريم توليــد كرده اند، خفيف و كم ارزش 
جلوه داده مي شــود، چطور مي توان چشــم در چشم كارگران و 
مهندسان فعال در اين طرح بزرگ ملي نگاه كرد و دم از پشتيباني 
از توليد ملي زد؟ آن هم در سالي كه به نام » توليد؛ پشتيباني ها و 

مانع زدايي ها«  نامگذاري شده است.
   خط 6 كه دوستان مدعي هســتند در پايان دوره قبلي آماده 
بهره برداري بوده را با چند ايســتگاه آماده، تحويل دادند؟ چطور 
است كه تجهيزات و تأسيسات 30ايســتگاه در اين دوره تكميل 
شده و حرفي از آن به ميان نمي آيد؟ سيگنالينگ خط 7چرا مغفول 

مانده بود و اگر اتفاقي رخ مي داد، چه كسي پاسخگو بود؟
   نكته قابل تامل و البته مهم؛ اكثر ايستگاه هاي مترو افتتاح شده 
در دوره مديريت معاون حمل ونقل اسبق، زماني به بهره برداري 
رسيدند كه محسن هاشمي، مديرعامل شــركت متروي تهران 
بوده است. پس قاعدتا بايد حرف و ادعاي او را قبول داشته باشيد 
وگرنه چطور مي شود در زمان خود، 6سال مسئوليت شبكه مترو 
را به وي سپرده باشــيد؟ با اين منطق، وقتي رئيس شوراي شهر 
تهران در مصاحبه هاي اخير خود بارها و بارها عنوان مي كند كه 
عملكرد مترو در دوره فعلي مديريت شهري قابل قبول بوده است، 
مي خواهيد ادعاي او را جانبدارانه و اغراق آميز تلقي كنيد؟ همگان 
محسن هاشمي را به صراحت لهجه و اظهارنظرهاي كارشناسانه 
و فني، آن هم در حوزه صنعت مترو به خوبي مي شناســند. او كه 
خود عمري را در اين عرصه سپري كرده است، چگونه مي شود كه 
براي خوشايند اين و آن اعتبار اظهارنظرهاي تخصصي خود را زير 
سؤال ببرد؟ او كه در دوره معاونت حمل ونقل و ترافيك اسبق هم 
مسئوليت مترو را داشــته و عملكردش مشخص و غيرقابل انكار 
است، چطور مي شــود كه نقطه نظراتش در گذشته مورد وثوق 

بوده و امروز...!
با تمام اين اوصاف، مديران ارشد شــهري و همچنين مسئوالن 
فعلي مترو، آنچه در قالب شبكه خطوط راه آهن شهري تهران و 
حومه حاصل آمده را نتيجه زحمات تمام دست اندركاران امر در 
46سال گذشــته مي دانند و هيچ اصراري بر مصادره كل كارنامه 
مترو در دهه هاي گذشــته ندارند. آنها ناديده گرفتن زحمات و 
تالش هاي خانواده بزرگ مترو در سخت ترين دوران اقتصادي كه 
منجر به بروز اخباري خوب و خوشايند براي شهروندان پايتخت 
شــد را امري صواب نمي داننــد. اگر به ادعاي برخــي، عملكرد 
شــركت متروي تهران در 4سال گذشــته صفر بوده است، پس 
اين همه حساســيت در قبال كارنامه عملكردي دوره كنوني آن 
براي چيست و اين همه تالش و مصاحبه براي خالي نشان دادن 
ويترين فعاليت هاي متنوع مترو در سخت ترين دوران اقتصادي 

كشور چه لزومي دارد؟
آنچه در 4سال گذشته به امكانات و تجهيزات شبكه متروي تهران 
اضافه شده است، بي ترديد در ادامه زحمات دست اندركاران ادوار 
گذشته و در راستاي تكميل پروژه هاي عمران شهري بوده و هيچ 
ابايي از بازگو كردن آن نيســت اما مديران سابق هم بايد يادشان 
باشد كه بسياري از پروژه هاي افتتاح شده در زمان آنها، طرح هايي 
بوده كه از زمان قبل روي كارآمدن آنها شــروع شــده بود و اين 
خاصيت كارهاي عمراني است. پس چه بهتر كه اگر در برهه اي از 
زمان از ميدان عمل به كنار گود آمديم، اصطالحا »زير ميز بازي 
نزنيم« و زحمات و تالش هاي جمعي را با اظهارنظرهاي عجوالنه و 

بعضا نادرست خود، زائل و ضايع نكنيم.

 محمودرضا اميركيايي
كارشناس حوزه شهري

كيوسك هاي مطبوعاتي شــهر در حال 
پوست اندازي هستند تا شكل و شمايلي 
نو پيدا كنند و كاركردشــان اصالح شود. 
از ابتداي ســال جديــد، اقداماتي براي 
ساماندهي كيوسك هاي مطبوعاتي آغاز 
شده اســت؛ اقداماتي كه بيشتر با تمركز 
بر هوشمندســازي آنها انجام مي شــود. 

مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و 
مشاغل در راســتاي خبر اسفندماه سال 
گذشــته از آغاز نصب باركد QR  به روي 
كيوسك هاي مطبوعاتي منطقه 17خبر 

داده است. 
به گزارش همشهري، سيدعلي مفاخريان 
با اعــالم اين خبــر گفــت: طراحي نرم 

افزار كيوســك براي ســاماندهي و ارائه 
آمار دقيق از كيوســك هاي شهري است 
كه بــراي هر كيوســك باركد هايي ثبت 
و نصب خواهد شــد. هم اكنون براي هر 
كيوسك مطبوعاتي در منطقه17 باركد 
QR ثبت و نصب شد. معصومه غالمعلي، 
رئيس اداره ســاماندهي صنايع و مشاغل 

شهرداري منطقه 17 نيز در اين باره گفت: 
»اين باركدها داراي 2جنبه شــهروندي 
و نظارتــي هســتند، كــه در بخش اول 
شهروندان مي توانند شكايات و تخلفات و 
حتي قدرداني خود را از خدمات مربوط به 
كيوسك ها از طريق نصب برنامه و اسكن 
باركد اعالم كنند و قسمت دوم مربوط به 
نظارتي است كه توسط اداره ساماندهي در 
زمينه جابه جايي كيوسك ها و اجاره بهاي 

آنها انجام مي شود.«

آغاز نصب باركد QR روي كيوسك هاي مطبوعاتي شهر

30 ايستگاه مترو در 30 ماه
پيروز حناچي  در مراسم افتتاح 2 ايستگاه  جديد مترو:  در اين دوره مديريت شهري 40كيلومتر و 30 ايستگاه به متروي تهران اضافه شد

خط 3 متــروي تهران بــا افتتاح 
ايستگاه اقدسيه كه 9سال نيمه كاره گزارش

مانده بود، به بهره برداري رســيد و 
شروع به كار ايستگاه مرزداران هم يك مقصد ديگر 
به خط 6متــرو اضافه كــرد. كار ســاخت اين 
ايستگاه ها در ادامه افتتاح پياپي ايستگاه هاي مترو 
كه از سال گذشته شروع شــده بود، به سرانجام 
رســيد و با چند افتتاح ديگر در هفته هاي آينده 

ادامه خواهد يافت.
شــهردار تهران در مراســم افتتاح ايستگاه هاي 
اقدسيه و مرزداران در خطوط 3 و 6، با تبريك عيد 
فطر و روز فردوسي، گفت: در اين دوره مديريت 
شهري 40كيلومتر و 30ايستگاه به متروي تهران 
اضافه شد، اما مگاپروژه ما شهرنفروشي بود كه ما 
به آن عمل و پروانه هاي ســاختماني را براساس 

طرح تفصيلي صادر كرديم.
پيروز حناچي بــا تأكيد بر اينكه شهر فروشــي 
به معني عبــور از ظرفيت هاي طــرح تفصيلي 
است، افزود: به زودي ايستگاه باقرخان در جنب 
بيمارستان امام و ايستگاه شهرك آزمايش را به 
بهره برداري مي رسانيم تا با افتتاح اين ايستگاه ها، 
حوزه نفوذ مترو و شــبكه حمل ونقل عمومي در 
شــهر افزايش يابد، زيرا جز اين راهي براي حل 
مشــكل ترافيك و آلودگي وجود نــدارد و بقيه 

راه هاي مكمل هم در همين جهت است.
شــهردار تهران ادامه داد: روزهايي بودكه ساالنه 
كشــور صدها ميليارد دالر درآمد داشت و منابع 
زيادي براي ســاخت و توســعه مترو در اختيار 
داشــتيم، اما زمان و منابع را از دست داديم. اين 
پروژه بايد در همان زمان به عنــوان اصلي ترين 
پروژه عمراني تامين منابع مي شد اما اين فرصت 
از دســت رفت و حاال اميدواريم در افق پيش رو 
گشايش هايي ايجاد شود و با كاهش شرايط سخت 
تحريم گشايش هاي مالي شامل مترو در تهران و 

ساير كالنشهرها هم شود.
او گفت: باوجود كاهش شديد ارزش پول و منابع 
مالي و همينطور شرايط سخت كرونايي و تحريم، 
به قول هايي كه به مردم داده بوديم، پايبند مانديم. 
توسعه مترو و فضاي سبز و جلوگيري از تخريب 

باغات، ايجاد انضباط كالبدي و مالي و همينطور 
جلوگيري از فروش شهر اصلي ترين برنامه  ما بود.

شــهردار افزود: نبايد براي درست كردن بخشي 
از شــهر، در بخش ديگر عارضه ســنگين ايجاد 
كنيم. مي گويند اگر شــما شهر نفروشي كرديد، 
چرا خانه تهران را فروختيد؟  شهرفروشــي اين 
نيست كه شهرداري امالك خود را واگذار نكند، 
بلكه شهرفروشي يعني عبور از طرح تفصيلي كه 
ما از آن عبور نكرديم و به عهد خود با مردم پايبند 
مانديم. مساحت پروانه هاي صادر شده گواه اين 

كار است.
حناچي دربــاره توســعه حمل ونقــل عمومي 
افزود: حمل ونقل تهــران حاكميتي و موضوعي، 
اصلي ترين نگرانــي مردم تهران اســت. فقط با 
جلوگيري و كنترل آالينده هاست كه مي توانيم 
هواي پاك را به مردم بدهيم. اين جز با توســعه 
حمل ونقل پاك ميســر نيســت و حــد اعالي 
حمل ونقــل پــاك هم متــرو و اتوبــوس برقي 
و خودروي برقي و موتورســيكلت برقي اســت. 
10درصد آلودگي هــواي تهران مســتقيما به 
موتورسيكلت هاي بنزيني كاربراتوري و انژكتوري 

برمي گردد.
او گفت: در اين دوره 170 كيلومتر به مسيرهاي 
دوچرخه در شــهر اضافــه كرديم. اســتفاده از 
دوچرخه از منزل تا نخستين ايستگاه حمل ونقل 
عمومي هدف ما براي توسعه دوچرخه سواري در 

تهران است و اين اتفاق مي تواند در شهر بيفتد.
شــهردار تأكيد كرد: با بهره بــرداري از خطوط 
مترو و ايستگاه هايي كه به بهره برداري مي رسد، 
مي توانيــم شــرايط ســخت تري بــراي تردد 
خودرو هاي شخصي آالينده در سطح شهر ايجاد 
كنيم، اما تــا وقتي زيرســاخت هاي حمل ونقل 

عمومي فراهم نشود، اين كار ممكن نخواهد بود.
حناچي در بخش ديگري از ســخنان خود گفت: 
از نظر اقتصادي در شــرايط ســختي هستيم و 
جنگ اقتصادي بزرگ ترين تهديد براي ماست، 
اما تالش كرده ايم اين تهديــد را به يك فرصت 
تبديل كنيم. شــركت هاي سوئدي در ميانه كار، 
پروژه خط7 مترو را رها كردند و رفتند و همكاران 
ما در متروي تهران آن را تكميل كردند. در ادامه 
خط6 هم به طور كامال داخلي اجرا شد. هواكش ها 
و ســيگنالينگ خطوط كه قبال وارد مي شد، در 

داخل ساخته شــد، مثال ديگر هم داخلي سازي  
قطار ملي بوده است. اكنون ما چرخه كامل ايجاد 
قطار شهري را داريم و اميدوارم با حمايت دولت 
محترم آن را به كشورهاي همسايه هم ارائه دهيم.
او گفت: در خاتمه ســخنانم از پيمانكاران تشكر 
مي كنم كه اين كار سخت را با وجود مشكالت ما 
در تامين منابع انجام دادند. از همكارانم مي خواهم 
در ســاخت محيط هاي داخلي متــرو به زيبايي 
بيشتر توجه كنند. بســياري از مترو هاي تهران 
شــبيه گالري هاي هنرمندانه طراحي شده اند و 
ما هم بايد اوج زيبايي مسحور كننده ايراني را در 

متروي تهران داشته باشيم.

پيوستگي مترو به راه آهن
وزير راه و شهرسازي 
نيز در اين مراسم كه 
در ســالن اصلــي 
ايســتگاه مرزداران 
اجرا مي شــد، گفت: 
ســاخت متــرو يك 
اقدام ماندگار براي بهبود كيفيت زندگي شهري 
است و توسعه مترو در اين سال ها اگرچه پر فراز 
و نشيب طي شــده، اما برآيند آن ايجاد بيش از 
200 كيلومتر خــط مترو در تهــران و خطوط 
ديگري است كه بايد ساخته شود. محمد اسالمي 
با تأكيد بر پيوستگي پروژه ها ادامه داد: در وزارت 
راه و شهرســازي نگاه به حمل ونقــل عمومي و 
به ويژه شهرسازي  ريل پايه را مدنظر قرار داديم و 
اتصال مترو بــه قطار هاي بين شــهري و ايجاد 
شركت قطار هاي بين شــهري را در دستور كار 
داريم. دولت در سنوات گذشــته همواره همراه 
شــهرداري تهران و وزارت كشــور بوده  و براي 
گسترش حمل ونقل عمومي، قوانين موضوعه و 
رديف هايي در ســرفصل هاي بودجه داريم. او با 
اشــاره به مصوبــه ســتاد كرونا براي توســعه 
حمل ونقــل عمومــي گفت: ســال گذشــته 
500 ميليون يورو براي توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومي اتوبوسراني و واگن مترو تصويب شده  كه 
اين مصوبه در هفته گذشته به مدت 6 ماه تمديد 
شــد و اميدوارم با نگاه به ظرفيت هاي داخل و 
كاهش حداكثــري ارزبري مترو، بتــوان از اين 
ظرفيت مالــي ارزي اســتفاده حداكثري كرد. 
اسالمي از تكميل سيگنالينگ متروي هشتگرد 
خبــر داد و گفــت: متــروي هشــتگرد آماده 
بهره برداري اســت و اميدواريم سرويس رساني 
متروي هشتگرد توسط شــركت متروي تهران 
برقرار شود. همچنين آماده ايم براي متروي پرند 
هم زيرســاخت ها را تكميل و عملياتي كنيم. با 
آقاي حناچي تفاهمنامــه اي امضا كرده ايم كه با 
يك كار مشــترك و فوري خط متــروي پرند را 
تكميل كنيم تا عالوه بر قطار حومه اي كه روزانه 
13 تا 14 رام به پرند اعزام دارد، بتوانيم با تكميل 
و بهره برداري از متروي پرند، مردم عزيز پرند را 
نيز از نعمت مترو بهره مند كنيم. تفاهمنامه اوليه 
احداث متــروي پرديس نيز به امضا رســيده و 
هماهنگي با سازمان محيط زيست در دست اقدام 
است كه بتوانيم مسير را نهايي كنيم و خط بدون 
معارض باشــد. طبق تفاهمنامه و قرارداد اوليه، 

قرار است متروي پرديس 48 ماهه احداث شود.

 ايســتگاه مرزداران، ۳۴درصد پيشــرفت 
فيزيكي داشت

معــاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري 
تهــران هــم در اين 
مراســم گفت: گاهي 
اوقات اعالم مي شــود 
كه اين پروژه هاي مترو 
در دوره قبلي تا 99درصد تمام  شده بود اما واقعيت 
اين است كه اين دوره مديريت شهري پروژه اقدسيه 
را با پيشرفت فيزيكي 55درصد و پروژه مرزداران را 
با پيشــرفت فيزيكي 34درصد از مديريت شهري 
پيشــين تحويل گرفت. البته بايد از زحمات همه 
كساني كه باعث شدند مترو به آن نقطه برسد، تشكر 
كرد. سيدمناف هاشمي، افزود: در ايستگاه اقدسيه 
كه ساخت آن از 9سال قبل شروع شد ناچار شديم 
بعضي از مصالح را تعويض كنيم، زيرا اكنون قابل 
استفاده بود. او خطاب به وزير راه و شهرسازي گفت: 
شهر تهران نزديك به 1500دستگاه واگن كم دارد 
و از نظر اقتصادي اگر حمايــت دولت براي تامين 
واگن و ساخت مترو نباشد شايد 25سال ديگر هم 
طول بكشد تا شــبكه متروی تهران به عنوان يك 
وسيله حمل ونقل پاك به بهره برداري كامل برسد. 
هاشــمي در ادامه افزود: تالش كرديم كه بخش 
خصوصي را در قالب تبصــره 18 و 19 وارد عمل 
كنيم و يك فراخوان نزديك به 6 ماه زمان شهرداري 
را گرفت. اما به رغم حمايت هاي بهينه سازي  مصرف 
سوخت و بهترشــدن قيمت آن و حتي 30درصد 
كمك دولت، يك قرارداد ساخت 150دستگاه واگن 
مديريت شهري به نتيجه نرسيد زيرا حتي 15سال 
هم براي بخش خصوصي صرفــه اقتصادي ندارد. 
معاون شهردار تهران گفت: وضعيت اتوبوسراني در 
همه كالنشهرها به ويژه شــهر تهران بدتر از شبكه 
مترو است. حدود 60درصد از اتوبوس ها كه مربوط 
به بخش خصوصي اســت، عمدتــاً دوره قرارداد 
10ساله  را به پايان رسانده اند و مي توانند فعاليت 
نكنند. نزديك به حدود هزار دستگاه اتوبوس در يك 
سال و نيم گذشته به علت شرايط اقتصادي ناشي از 
كرونا، از كار دست كشيده اند. شهرداري بيشتر از 
اين امــكان پرداخت يارانــه نــدارد و دولت هم 
نمي پردازد. امســال از هزار ميليارد تومان يارانه، 
شايد تا پايان ســال دولت 10درصد آن را بپردازد. 
اين نشــان مي دهد كه اگر ايــن دو حوزه حمايت 
دولت را نداشته باشند، نيازهاي واقعي شهروندان را 
تأمين نمي كنند. هاشــمي افزود: دو هفته آينده 
ايستگاه باقرخان و شهرك آزمايش افتتاح خواهد 
شــد تا بخــش مياني خــط6 تكميل شــود. اما 
قسمت هاي ديگري از خط 6 و 7 جاي كار خواهد 

داشت. ساخت خط10 نيز آغاز شده است.

مترو بدون كمك دولت تكميل نمي شود
رئيــس كميســيون 
عمــران و حمل ونقل 
شوراي شهر تهران با 
انتقــاد از عملكــرد 
صداوسيما در پوشش 
خبرهاي افتتاح مترو 
گفت: در صورتــي كه دولت ها به وظايفشــان در 
توسعه مترو عمل نكنند، متروي تهران تا 20سال 

ديگر هم تكميل نمي شود. محمد عليخاني اضافه 
كرد: نتيجــه زحمات همكاران مــن در مديريت 
شهري تكميل و توسعه 40كيلومتر از خطوط مترو 
در اين دوره بوده اســت. همچنيــن در اين دوره، 
حدود 30ايستگاه مترو افتتاح شده كه به نرخ امروز 
20هزار ميليارد تومان براي آن هزينه شده است. 
برآورد هزينه اي ما در كميسيون حمل ونقل شورا 
براي تكميل كليه خطوط متروي تهران در حدود 
200هزار ميليارد تومان است. بنابراين اگر با روند 
فعلي پيش برويم تا 20ســال آينــده هم خطوط 
متروي تهران تكميل نمي شود. او اضافه كرد: يكي از 
روش هايي كه مي توان به تكميــل متروي تهران 
ســرعت داد بازنگري در طرح تفصيلي اســت و 
شوراي عالي شهرســازي مي تواند در اين موضوع 

ورود كند و اصالح طرح تفصيلي در اين راســتا در 
 TOD برنامه سوم شورا آمده است. اقداماتي نظير
كه باعث مجوز افزايش تراكم در شعاع 300متري 
ايســتگاه ها مي شــود و درآمد آن را صرف توسعه 
خطوط مي كنــد، مي تواند مؤثر باشــد. اين عضو 
شوراي شــهر بر تحقق خريد 630واگن مترو كه 
دولت وعده آن را داده بود تأكيد كرد و گفت: اگر از 
ابتدا پيگيري اين خريد به عهده شهرداري بود قطعا 
مي توانستيم زودتر شاهد به نتيجه رسيدن تالش ها 
باشيم. اگر همين االن هم هزينه اين كار پرداخت 
شود 15 تا 24 ماه طول مي كشد تا به نتيجه برسد. 
در اين مراسم كه با حضور محسن هاشمي رئيس 
شوراي شهر تهران، مهدي جمالي نژاد معاون عمران 
و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور، سردار 
محمدحسين حميدي رئيس پليس راهور تهران 
بزرگ و مسئوالني از بانك شهر برگزار شد، ايستگاه 
اقدســيه نيز به صــورت ويدئوكنفرانــس مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 

ايستگاه مرزدارانايستگاه اقدسيه

1394بهار 1389شروع پروژه

7473مترمربع8هزار مترمربعزيربنا

2020ميليارد ريال2825ميليارد ريالمجموع هزينه ساخت

140متر160مترطول سكو

29متر23مترعمق

2مسير2مسيرتعداد ورودي نهايي

10دستگاه8دستگاهپله برقي هاي فعال

4دستگاه2دستگاهآسانسور هاي فعال

120هزار مترمكعب80هزار مترمكعبحجم خاكبرداري

3600تن 5هزار تنآرماتوربندي

31هزار مترمكعب40هزار مترمكعببتن ريزي

قدرت نوآوري در شهر ها
علي امام، مديرعامل 
شــركت راه آهــن 

شهري تهران:
 خط6 شــامل ۴فاز 
است كه اين ايستگاه 
در فاز2 خط6 متروي 
تهران قرار دارد. فاز 

نخست آن در فروردين1۳98 حد فاصل ايستگاه 
دولت آباد تا ميدان امام حســين)ع( افتتاح شد 
و ۴ايســتگاه از فاز دوم نيز حدفاصل ايستگاه 
دانشگاه تربيت مدرس تا ايستگاه شهيدستاري 
در اسفند ســال پيش به بهره برداري رسيد. فاز 
سوم نيز جزو بخش مياني خط6 محسوب مي شود 
كه به دليل عبور از مركز شهر اهميت زيادي دارد. 
اين محدوده 7۴00متر طول دارد و شامل ايستگاه 
تربيت مدرس تا ايســتگاه شهيدستاري است 
كه پيش از اين  و در ۳ ماه پاياني ســال گذشته، 
ايســتگاه هاي يادگار امام)ره(، شهيد ستاري، 
دانشگاه تربيت مدرس و شهيد اشرفي اصفهاني 
به بهره برداري رسيده اند. همچنين ايستگاهي 
به نام G3 در نقشه اوليه خط۳ وجود داشت ولي 
بعدا حذف شد. در هفته هاي آينده ايستگاه هاي 
شــهرك آزمايش و باقرخان نيز به شهروندان 

تحويل داده مي شود.
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رقابــت فصــل ســيزدهم انتخابــات  كالن
رياست جمهوري ايران با ثبت نام حدود 
50نفر از چهره هاي سياسي، اقتصادي، 
قضايي و نظامي از سه قوه و دولتمرداني از دولت پيشين 
و فعلي در حالي از روز گذشته آغاز شد كه هنوز برنامه اي 
از ســوي داوطلب هــاي نشســتن روي صندلــي 
رياســت جمهوري ايران در 4ســال آينده ارائه نشده و 
شعارها و وعده هاي مطرح شده افراد در لحظه ثبت نام در 
وزارت كشور گوياي اين واقعيت است كه هرچند اقتصاد 
اولويت نخست همه آنهاســت اما راه خروج از وضعيت 
فعلي دست كم تاكنون در دســترس نيست، آن هم در 
شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم بي سابقه ربع قرن اخير 
مواجه اســت، بازار پول ايران به شــدت از ناترازي رنج 
مي برد، رشد اقتصادي در يك دهه اخير نزديك به صفر 
بوده، جمعيت ايران در وضعيت پيرشــدن قرار دارد و 
صندوق هاي بازنشستگي تاب ايفاي تعهدات و پاسخ به 
نياز بازنشستگان را ندارند، دهك متوسط جامعه فقير 
شــده، دخالت ها در اقتصاد به اوج رسيده، نياز مردم به 
كمك هاي مستقيم و غيرمســتقيم در قالب يارانه هاي 
آشكار و نهان به نهايت خود رسيده و... در يك برش كوتاه 

اقتصاد ايران در دوراهي سخت قرار دارد.
 در چنين چشم اندازي هنوز به نظر مي رسد دوگانه اصلي 
بر سر گشايش بزرگ اقتصادي به عرصه سياست خارجي 
گره خورده و يك طرف ازجمله اصولگرايان معتقدند كه 
راه نجات اقتصاد درون است و اصالح طلبان و مخالفان 
جريان اصولگرا بر اين باورند كه تقويت ســاختارهاي 
اقتصاد و مســتحكم كردن پايه هاي به شدت لرزان آن 
بدون تعامل و ارتباط با جهان خارج پرهزينه و ديربازده و 

شايد بدون بازده باشد.
شگفتي ساز اصلي فصل 13 انتخابات رياست جمهوري، 
اقتصاد ايران اســت كه با طيف متنــوع و رنگارنگي از 
وعده هاي جذاب و شــعارهاي متفاوت از گذشته تنها 
با هدف اقناع و جذب رأي دهنــدگان در يك  ماه آينده 
مواجه خواهد شد. فعال رقابت  پيش فصل آغاز شده و با 
تأييد صالحيت نامزدهاي نهايي از سوي شوراي نگهبان، 
مردم ايران در كمتر از 3هفتــه بايد تصميم بگيرند كه 
ديدگاه اقتصادي كدام نامزد را ترجيح مي دهند؟ حضور 
طيفي از نظامي هاي پيشــين، روســاي فعلي و سابق 
قواي سه گانه، وزير سابق اقتصاد در دولت احمدي نژاد 
و رئيس كل فعلي بانك مركزي و... همه و همه نشــان 
مي دهد كه چالش اصلــي در مناظرات انتخاباتي بدون 

ترديد بر سر مسايل اقتصادي خواهد بود.

حضور ميدان در اقتصاد
ثبت نام پررنگ چهره هاي نظامي را مي توان نشانه اي از 
حضور حداكثري نمادهاي ميــدان در عرصه اقتصادي 
قلمداد كــرد، ازجمله چهره هايي چون ســعيد محمد 
فرمانده پيشين قرارگاه سازندگي، حسين دهقان وزير 
پيشين دفاع، رســتم قاسمي فرمانده اســبق قرارگاه 
سازندگي، عليرضا افشار سرتيپ سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و از فرماندهان پيشين بسيج، سرتيپ اميرحسين 
نامي با سابقه كوتاه وزارت و دكتري مديريت از كره شمالي 
و البته محســن رضايي فرمانده سابق ســپاه پاسداران 
و همچنين يكي از چهره هاي ثابــث در اكثر انتخابات 
پيشين رياســت جمهور. به نظر مي رسد نظريه غالب بر 
اين طيف از نامزدهاي رياست جمهوري با سابقه نظامي 
نگاه پروژه محور به اقتصاد است. نظريه اي كه دولت را در 
مقام كارفرماي بزرگ اقتصاد و تعريف كننده پروژه هاي 
كالن عمراني مبتني بر عدالت در مناطق مختلف كشور 
تعريف مي كند و اين چهره ها در نهايت يك نماينده در 
رقابت هاي نهايي خواهند داشت با 2پيش فرض حضور تا 
پايان انتخابات يا كناره گيري از رقابت و اشتراك ديدگاه ها 
و برنامه ها با چهره اصلي اصولگرايان با هدف سهم خواهي 
از دولت آينــده كه روند تحوالت روزهاي آينده نشــان 
خواهد داد آيا راي دهندگان بــه  نظريه نجات اقتصاد از 
مسير دولت كارفرماي بزرگ و تعريف كننده پروژه هاي 

نجات بخش اقتصاد اعتماد مي كنند؟

مبارزه با فساد از كدام مسير؟
بدون ترديد يكــي از اصلي ترين چالش هاي پيش  روي 
نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري برنامه آنها براي 
مبارزه با فســاد و رانت اســت، يك ديدگاه كه بيشتر 
نزد اصولگرايــان مطلوبيــت دارد، برخــورد قاطع با 
دانه درشت ها از مسير قضايي است، با شعار مبارزه با فساد 
و اشرافي گري و برخورد بدون تبعيض با همه پرونده هاي 
كالن. شايد نماد واقعي اين تفكر سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه باشــد و مدعي اصلي سياست هاي 
ضدفساد اين تفكر را درصورت تأييد صالحيت، عليرضا 
زاكاني، نماينده فعلي مردم و رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس مي توان ناميد. از ســوي ديگــر تفكر ديگري 
كه مبارزه با فســاد را نمايندگي مي كند، راه را در رفع 

انحصارات و رانت ها از كانال اقتصاد آزاد و رقابتي مي داند 
كه شــايد نماد اين تفكر را بتوان عباس آخوندي، وزير 
اسبق راه و شهرســازي اعالم كرد. تقابل ديدگاه ها در 
ارتباط با فســاد در انتخابات ســيزدهم تعيين كننده 
چشم انداز تفكر رايج براي برخورد با رانت، انحصار و فساد 
است و بايد ديد رأي دهندگان راه نجات اقتصاد از فساد 
را در آزادي اقتصادي مي دانند يا به دخالت حداكثري 

دولت و برخورد شديد با متخلفان نظر خواهند داشت.

رفاه و عدالت؛ دوگانه حل نشده
از جمله دوگانه هاي حل نشده در سياست هاي اقتصادي 
ايران را  مي توان به دوگانه رفاه و عدالت نسبت داد؛ اينكه 
مسير واقعي افزايش رفاه و برقراري عدالت كدام است و 
چه برنامه اي مي تواند مردم را از تله فقر نجات دهد و مردم 
را محتاج دولت ها نسازد. بيانيه هاي خوانده  شده برخي 
چهره هاي ثبت نام كننده هم 2تفكر را نمايندگي مي كند 
يك تفكر بر افزايش كمك هاي مستقيم و غيرمستقيم 
دولت از مســير افزايش يارانه هاي نقدي و رفاهي تكيه 
دارد كه مصــداق آن را مي توان در دولتمردان ســابق و 
حتي چهره هايي چون رامين ميهمانپرست، سخنگوي 
ســابق وزارت خارجه از يك سو و مصطفي كواكبيان، از 
چهره هاي اصالح طلب جســت وجو كرد. تفكر ديگر اما 
راه رفاه و عدالت را از مسير رشــد اقتصادي مي داند كه 
طيفي از نامزدها با ساليق سياسي مختلف اين نگرش را 
نمايندگي مي كنند و شامل محسن هاشمي رفسنجاني، 
عباس آخوندي، محمد شــريعتمداري خواهد بود. اما 
از ســوي ديگر طيف مي توان چهره هايي چون محسن 
رضايي و عليرضا زاكاني را ديد كه آنچه به فقيرتر شدن 
مردم و تبعيض طبقاتي در جامعه دامــن زده را از زاويه 
ديگري مي بينند و تالش دارند تا ريشه فساد، ناكارآمدي 
و تبعيض و بي عدالتي را در ناپاك خواندن ديگران و پاك 

فرض كردن طيف نزديك به  خود معرفي كنند.

اصالح طلبان براي اقتصاد
نامزدهاي اصالح طلب با محوريت اسحاق جهانگيري و 
حضور چهره هايي مانند مصطفي تاجزاده معاون وزير 
كشور در دولت اصالح طلبان، مســعود پزشكيان وزير 
بهداشــت دولت محمد خاتمي و نايب رئيس پيشــين 
مجلس شــوراي اســالمي، محســن رهامي، محسن 
مهرعليزاده، مصطفي كواكبيان، زهرا شجاعي، مشاور 
و معاون امور زنان در دولــت اصالحات و ديگر چهره ها 
تالش دارند تا به رأي دهندگان ميراث اقتصادي دولت 
محمد خاتمي را يادآوري كنند. دستاوردهايي چون نرخ 
رشد مثبت اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، كاهش نرخ 
تورم، افزايش ســرمايه گذاري خارجي كه از نظر طيف 
اصالح طلب مي تواند اقتصاد ايران را در مســير ثبات و 
رشــد توأم با عدالت پايدار قرار دهد و البته مشروط به 
اينكه تعامل با دنيا و سازنده بودن سياست خارجي در 
متن سياست هاي راهبردي كالن كشــور قرار گيرد. با 
اين حال چالش هاي كنوني اقتصاد ايران با چالش هاي 
سال هاي 76تا 84 متفاوت است و بايد ديد در آينده چه 
اتفاقي رخ خواهد داد و آيا دوباره مردم به  نظريه اقتصادي 

اصالح طلبان رأي خواهند داد؟
نظريه حاكم بر وعده هاي اقتصادي جريان اصالح طلب 
را مي توان ادامه سياست خارجي دولت حسن روحاني 
و پيگيري برجام و البته اصالحــات اقتصادي به زمين 
مانده دولت محمد خاتمي دانست. موضوعي كه در بيانيه 
انتخاباتي جداگانه مسعود پزشكيان و اسحاق جهانگيري 
نمايان بود تا جايــي كه معاون اول حســن روحاني و 
نامزد نخســت اصالح طلبان مي گويد: اكنون به شدت 
نيازمند افق گشايي هاي واقعي در زندگي مردم و توسعه 
همه جانبه كشور، بهبود معيشت مردم با رفع تحريم ها 
و رشد اقتصادي پايدار و اشــتغال زا و حمايت از توليد و 
بازتوزيع عادالنه تر ثروت هستيم. او كه دليل حضورش 
را نيامدن محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه عنوان 
كرد، در واقع تالش دارد تا گفتمان ميدان و ديپلماسي 
را در اقتصاد ايران بازتعريف كند و به همين دليل از يك 
فرصت طاليي سخن مي گويد و مي افزايد: سير احياي 
برجام، رفع تحريم ها و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و 
جهان را ادامه خواهم داد و جوان سازي دولت و اصالحات 
نهادي كاهنده فساد و انواع تبعيض و افزاينده كارآمدي را 
پيش خواهم برد و مي توانم براي ساختن توافق در خارج 

و داخل و ائتالف هاي مسئله محور »حل مسئله« كنم.

اصولگرايان در اقتصاد؛ الريجاني يا رئيسي؟
طيف اصولگرايان امــا 2گزينه متفاوت بــراي اقتصاد 
دارد و نماينده هر كدام از اين گزينه ها متفاوت اســت؛ 
علي الريجاني، رئيس پيشين مجلس شوراي اسالمي 
و نزديك به اصولگرايان سنتي با نگاه به رأي اصولگرايان 
واقع بين، به  نظر گزينه مطلوب اقتصاد كشــور را نه در 
برخوردهاي قضايي و به  گفته او چكشــي مي داند و نه 
گزينه نظامي گري و حضور نظامي ها براي خروش و قيام 
در اقتصاد را مطلوب مي داند و به همين دليل است كه او 
از دوگانه نه پادگان و نه چكش به هنگام ثبت نام سخن 

گفت و عمال گزينه ديگر و اصلي طيف اصولگرايان تندرو 
را به چالش كشيد. اشاره او به سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
فعلي قوه قضاييه است كه دقايقي بعد از علي الريجاني 
ثبت نام كرد و خود را مستقل از اصولگرايان خواند و گفت 
از مردم، در مردم و براي مردم به ميدان آمده است. با اين 
حال او تالش دارد خود را از زير سايه انتقادهاي مطرح 
شده از سوي ديگر طيف اصولگرايان يعني علي الريجاني 
خارج كند و نشان دهد كه او نه دنبال نمايش برنامه هاي 
پوپوليستي و داغ و درفش است بلكه او طيف محرومان و 

فقرا را نمايندگي مي كند.
شاه بيت اختالف ديدگاه رئيسي و الريجاني ترسيم كننده 
مسير آينده جريان اصولگرايان خواهد بود چرا كه يك 
بخش از اصولگرايان راه نجات اقتصاد را در تعامل با دنيا 
همانند اصالح طلبان جست وجو مي كند و علي الريجاني 
مي تواند نماينده اين طيف باشــد كه مي گويد: خيلي 
روشــن اســت كه جهش توليد و پرش اقتصاد داخلي 
نيازمند باثبات سازي  و تعادل در صحنه بين المللي است. 
طعنه او به ســر ديگر طيف اصولگرايان است كه آنها را 
روضه خوان سياست مي داند، انقالبي گري در اقتصاد را نه 
در شعار كه در تعامل سازنده تفسير مي كند و مي افزايد: 
رونق مديريت صحنه بين المللي و انقالبي عمل كردن 
در اين مقطع آن اســت كه وجوه بلوكه شده ملت ايران 
را از دست كشورها در بياوريم؛ نه اينكه در داخل شعار 
دهند و ما نفت را با زحمت بفروشــيم ولي پول آن در 
حساب هاي خارجي بلوكه شــود. ابراهيم رئيسي ديگر 
گزينه جدي طيف اصولگرايان است كه هرچند مي گويد 
مســتقل آمده اما بيانيه انتخاباتي اش نظرات اقتصادي 
جريان اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري و بريدگان 
از احمدي نژاد را نمايندگي مي كند و آرزوي ايران قوي و 
سربلند را مورد تأكيد قرار داد و البته همانند محمدباقر 
قاليباف، شريك انتخاباتي اش در دوره پيشين انتخابات 
ريشه مشكالت را در ضعف مديريت اجرايي، تن دادن 
به ساختار فرسوده، چشــم دوختن به بيرون و تحقير 
داخلي مي داند و علت اصلي شــكل گيري وضع موجود 
را ســوءتدبيرها، ناكارآمدي هــا و تضييع فرصت هاي 
خدمتگزاري اعالم مي كند. به واقع با اين رويكرد ابراهيم 
رئيســي و طرفدارانش خود را معتــرض وضع موجود 
مي دانند و راه مطلوب را در مجاهدت بنيادين در مبارزه 
با كانون فســاد معرفي و تأكيد مي كنند ريل اداره امور 
اجرايي كشور به نفع مردم بايد تغيير كند. حاال بايد ديد 
رأي دهندگان اصولگرا آيا به گزينه رئيسي رأي مي دهند 
يا الريجاني؟ در اين ميان حضور ســعيد جليلي گزينه 
شكست خورده در انتخابات رياست جمهوري سال 92 

هم بر معماي گزينه نهايي اصولگرايان افزوده است.

دولت احمدي نژاد با او يا بدون او؟
در شرايطي كه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور نهم 
و دهم خودش نامزد شده و گفته كه اگر تأييد صالحيت 
نشــود نه رأي خواهد داد و نه از نامزد ديگري حمايت 
خواهد كرد، جمعي از وزرا و اعضاي حاضر در دولت او براي 
احراز صالحيت شدن و حضور در كورس انتخابات ثبت نام 
كرده اند؛ ازجمله محمدحسين نامي وزير ارتباطات، رستم 
قاسمي وزير نفت، صادق خليليان وزير كشاورزي، محمد 
عباسي وزير ورزش و جوانان، شمس الدين حسيني وزير 
اقتصاد، فريدون عباســي دواني رئيس پيشين سازمان 
انرژي اتمي و مســعود زريبافان رئيس پيشــين بنياد 
شهيد. با اين حال به  نظر مي رسد كه برخي از آنها ديدگاه 
اقتصادي غالب دولت احمدي نژاد را دنبال خواهند كرد 
كه شــاه كليد محوري برنامه هاي اين طيف را مي توان 
در ديدگاه شــمس الدين حسيني جســت وجو كرد. او 
خود را اقتصاددان معرفي مي كند و مي گويد به واقع در 
پي تكميل زنجيره برنامه هــا و وعده هاي بر زمين مانده 
دولت احمدي نژاد است و مي خواهد اين بار صنعت نفت 
را مردمي و مردم را سهامدار شركت ملي نفت كند تا از 
افزايش قيمت نفت بهره مند شوند. سياستي كه برايند 
آن دنبال هدفمندي يارانه ها و تكرار پروژه مسكن مهر 
خواهد بود. اين چهره هاي داراي ســابقه در دولت نهم و 
دهم هركدام بر اين نظر هستند كه مي توانند در غياب 
احمدي نژاد و با تكيــه بر برنامه هــا و وعده هاي او رأي 
جمع كنند. در نهايت به  نظر مي رسد چهره هاي يادشده 
بيشتر رويكرد نزديك به جريان اصولگرا در اقتصاد را با 
چاشني غليظ سياست هاي عوام گرايانه دولت متبوع شان 
نمايندگي مي كنند و تالش دارند تا آراي خود را در سبد 

نامزد اصلي اصولگرايان جاي دهند.

تقابل چهره هاي اقتصادي
حضور شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت محمود 
احمدي نژاد شايد انگيزه اي باشد براي عبد الناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي كه بتواند پاتك هاي حسيني را 
در انتقادهاي تند اقتصادي خنثي كند. بازخواني بيانيه 
انتخاباتي رئيس كل فعلي بانك مركزي هم حلقه  گمشده 
زنجيره اصالحات اقتصادي اســت كه در دولت محمد 
خاتمي شروع و با شكل گيري دولت محمود احمدي نژاد 
عمال پاره شد. شمس الدين حسيني به واقع دنبال احيا 
و معرفي نســخه جديدي از اصالحات اقتصادي دولت 
احمدي نژاد از مسير مســكن مهر، يارانه هاي نقدي و... 
است و در مقابل او، شــايد عبدالناصر همتي است كه 
3سال است سكاندار بانك مركزي است و مي گويد مردم 
رشد، رفاه و آرامش اقتصادي مي خواهند. نسخه اي كه او 
معرفي مي كند، به واقع تأكيد بر سياست خارجي دولت 
فعلي ازجمله تعامل جدي بين المللي اســت و اصالح 

حكمراني اقتصاد.

هركســي كه مجمــوع ارزش خودروهاي  خودرو
سواري و وانت دوكابين تحت مالكيت او و 
خانواده تحت تكفلش باالتر از يك ميليارد 
تومان باشد، مشمول پرداخت ماليات ساالنه به شكل پلكان 
تصاعدي است. بررسي ها نشــان مي دهد دامنه ماليات 
متعلقه به اين خانوارها مي تواند از چندصدهزار تومان تا 

چندصد ميليون تومان متغير باشد.
به گزارش همشهري، براساس بند الحاقي )7( تبصره )6( 
قانون بودجه سال 1400كه اسفندماه گذشته به تصويب 
مجلس رســيد، كليه مالكان )اعم از اشخاص حقيقي و 
حقوقي( انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين داراي 
شماره انتظامي شــخصي به نام خود و فرزندان كمتر از 
18ســال و محجور تحت تكفل كه در پايان سال 1400 
مجموع ارزش آنها بيش از يك ميليارد تومان باشد، مشمول 
پرداخت ماليات ســاالنه خودرو هســتند و طبق قانون، 
ســازمان امور مالياتي بايد ضمن شناسايي اين مالكان تا 
پايان خرداد 1400، مراتب را به نحــو مقتضي به اطالع 
مشموالن برساند تا بعد از آن به صورت پلكاني نسبت به 

وصول ماليات از آنها اقدام شود.

مبناي محاسبه ماليات
بند الحاقي )7( تبصره )6( قانون بودجه سال 1400به اين 
شرح است: كليه مالكين )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( 
انواع خودروهاي ســواري و وانت دوكابين داراي شماره 
انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان كمتر از 18سال و 
محجور تحت تكفل كه در پايان سال 1400مجموع ارزش 
آنها بيش از 10ميليارد ريال باشــد به اين شرح مشمول 
ماليات ساالنه خودرو هســتند: »1- تا مبلغ 15ميليارد 
ريال نسبت به مازاد 10 ميليارد ريال يك درصد«، »2- تا 
مبلغ 30ميليارد ريال نســبت به مازاد 15ميليارد ريال 
2درصد«، »3- تا مبلغ 45ميليارد ريال نسبت به مازاد 30 
ميليارد ريال 3درصد« و »4- نسبت به مازاد 45ميليارد 

ريال 4درصد«.
براساس قانون، مأخذ محاســبه ماليات خودرو موضوع 
اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ســاخت 
يا واردات آن است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا 
پايان سال 1399 تعيين و اعالم مي شود. اين مأخذ براي 
انواع خودرو كه بعد از اعالم سازمان توليد يا وارد مي شوند، 
بالفاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور 
تعيين و اعالم خواهد شد. همچنين طبق مصوبه مجلس، 
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين 
دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه 
1400 اقدام كنــد و مراتب را به نحــو مقتضي به اطالع 
اشخاص مشمول برســاند. پس ازاين اطالع رساني، همه 

اشــخاص حقيقي و حقوقي مشــمول اين قانون مكلف 
هستند ماليات ساالنه مربوط به  خودروهاي تحت تملك 
خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 

1400 پرداخت كنند.
قانونگذار براي تضمين وصول اين ماليات اعالم كرده است: 
ثبت نقل وانتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها 
ماليات وضع شده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد 
انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل وانتقال قطعي و اجاره 
ممنوع است و متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات 

متعلقه مسئوليت تضامني دارد.

نكات ماليات ساالنه خودرو
از زماني كه تدوين طرحي براي ماليات ستاني از خودروهاي 
گران قيمت در دستور كار مجلس قرار گرفت، اين ماليات 
به عنوان ماليات خودروهاي لوكس معروف شد، اما يكي از 
نكات قانون نهايي اين است كه لزوماً خودروهاي لوكس و 
داراي قيمت باالي يك ميليارد تومان مشمول اين قانون 
نيستند و معيار قانونگذار براي تشخيص ماليات، مجموع 
ارزش خودروهاي سواري و وانت دوكابين تحت مالكيت 
يك خانوار يا شخص حقوقي بوده اســت. بر اين اساس، 
عالوه بر اينكــه فرضاً دارنده يك خــودروي 1.2ميليارد 
توماني بايد بابت 200ميليون تومان مازاد ارزش خودروي 
خود نســبت به يك ميليارد تومــان، يك درصد ماليات 
بپردازد، خانواري هم كه فرضــاً 3خودروي 400ميليون 
توماني در مالكيت دارد نيز بايد چنين مالياتي را پرداخت 
كند. جالب اينجاســت كه اگر فردي مثاًل 200دستگاه 
خودروي ارزان وطني را خريداري و احتكار كرده باشــد 
نيز مشمول اين ماليات خواهد شد؛ ازاين رو كساني كه در 
بازار خودرو سرمايه گذاري هاي كالن انجام داده اند نيز در 

تيررس ماليات خواهند بود.
نكته ديگر اينكه طبق مصوبه مجلس، آيين نامه اجرايي 
اين قانون بايد حداكثر تا پايان خردادماه ســال 1400 
توســط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شــود و به 
تصويب هيأت وزيران برســد؛ از اين رو اگر راه فراري در 
كليات فعلي قانون وجود داشــته باشــد، احتماالً در آن 
آيين نامه برطرف خواهد شد و مالكان خودروهاي باالي 
يك ميليارد تومان گريزي از پرداخت اين ماليات نخواهند 
داشت. نكته ديگر اينكه مالك مالكيت خودروها، شماره 
انتظامي آنهاســت و حتــي منتقل نكردن ســند به نام 
خريدار نيز نمي تواند مانع محاســبه ماليات شود. بر اين 
اســاس، افرادي كه طبق جدول محاسبه ارزش سازمان 
امور مالياتي، مجموع ارزش خودروهاي ســواري و وانت 
دوكابين آنها باالي يك ميليارد تومان باشد، بايد ماليات 

متعلقه را تا بهمن 1400پرداخت كنند.

محاسبه ماليات براساس مجموع ارزش خودروهاي يك فرد
جمع ارزش خودروهاي 

تحت مالكيت
مبلغ مشمول 

ماليات
جمع ماليات 

متعلقه
1، 000، 000، 00000
1، 500، 000، 000500، 000، 0005، 000، 000
3، 000، 000، 0002، 000، 000، 00035، 000، 000
4، 500، 000، 0003، 500، 000، 00080، 000، 000
6، 000، 000، 0005، 000، 000، 000140، 000، 000
9، 000، 000، 0008، 000، 000، 000320، 000، 000

12، 000، 000، 00011، 000، 000، 000620، 000، 000

 ماليات متعلقه به افرادي كه فقط مالك يك خودرو 
باالي يك ميليارد تومان هستند

ميانگين نوع خودرو
قيمت

ماليات 
مازاد يك تا 
1.5ميليارد 

تومان

ماليات 
مازاد 1.5 

تا 3ميليارد 
تومان

10500.5تويوتا پريوس 
11001النترا مونتاژ سال 9۷

SWM (GOLF)11001
11001چري تيگو )مونتاژ داخلي( 

11201.2النترا
11501.5سراتو )اتوماتيك( 

12002سانگ يانگ )نيوكوراندو(
BX5  12502.5بورگوارو

DS 313503.5
ASX 14404.4ميتسوبيشي

160052سوناتا
160052اپتيما 

163052.6تليسمان 
 BMW 218 i1۷0054

1۷8055.6ميتسوبيشي )اوتلندر 5(
DS 6180056

)ix 45( 190058سانتافه
BMW 120 i190058

CHR 190058هيبريدي
CHR 2000510تويوتا
2050511ميني كوپر 

2050511رنو كولئوس 
2100512تويوتا  راوفور

2200514سانتافه مدل 2018
BMW 125 i2200514
 BMW 230 i2250515

2300516سانگ يانگ )ركستون(
)PHEV 2300516ميتسوبيشي )اوتلندر

2450519آزرا
BMW 330 i3000530
3200530سورنتو 

 s 3250530ميني كانتري من
DS 73250530

 NX 300 3۷00530لكسوس
BMW 530 i4800530

BMW 280 X45000530
E 250 5000530بنز

RX 6600530لكسوس
 E200 6800530بنز
BMW 730 i۷800530

سرمايه هاي خودرويي در تيررس ماليات
به زودي شناسايي مشموالن ماليات ساالنه خودرو براساس مجموع ارزش خودروهاي تحت تملك افراد آغاز مي شود

   نتيجه لشكركشي چهره ها براي اقتصاد
ترافيك سنگين و لشكركشي و به بياني اردوكشي چهره ها به ساختمان وزارت كشور در خيابان فاطمي شهر تهران، نشان داد 
كه برنامه محوري و التزام جريان هاي سياسي براي نجات اقتصاد تا حدودي رنگ باخته و فعال گزينه نخست در اختيار گرفتن 
قوه مجريه است. آيا در اين ترافيك پرسر و صدا، امكان شنيدن دردهاي اقتصاد ايران وجود دارد؟ شرايط براي اقتصاد به شدت 
گرفتار و فرورفته در انبوه چالش هاي ريز و درشت سخت و پيچيده شده و شايد گره اصلي را رأي تك تك رأي دهندگان در 
28خرداد روشن كند كه به كدام ديدگاه رأي خواهند داد؟ آيا نتيجه رأي مردم، تغيير بنيادين در پارادايم حاكم بر اقتصاد ايران 
خواهد بود يا اينكه اقتصاد بهانه اي است براي مرثيه سرايي و رأي گرفتن از راي دهندگان رنج ديده از بيماري اقتصاد ايران. 

28خرداد روز انتخابات است و تا آن روز شاهد رونمايي از شعارها، وعده ها و فرياد رؤياها در اقتصاد خواهيم بود.

 شيفتگان نجات اقتصاد ايران
 در ميدان رقابت

همشهري رؤياي چهره ها در غياب برنامه ها را بررسي كرد

رضا كرباليي
خبرنگار
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   افت قيمت وارداتي ها با رشد عرضه ميوه هاي داخلي
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران بــا بيان اينكه به طور 
قطعي قيمت نوبرانه ها تا 10روز آينده تا 20درصــد كاهش خواهد يافت درمورد قيمت 
عمده فروشي ساير انواع سردرختي و صيفي جات، گفت: اكنون قيمت عمده فروشي هر 
كيلوگرم طالبي توسبز در ميدان مركزي ميوه و تره بار 4هزار، طالبي وراميني يكدست 
4هزار و 500، هندوانه 1500تا 2500، جانا 3هزار، ملون 3هزار و 500تا 4هزار و خربزه شيراز 

4هزار و 500تومان است. وي افزود: تا 20روز ديگر با عرضه خربزه تربت جام و طالبي ساوه قيمت اين نوع صيفي نيز 
مي شكند. او صادر نشدن مجوز واردات انبه از مصر را عامل كاهش عرضه و رسيدن قيمت هر كيلوگرم از اين محصول 
به 180هزار تومان در سطح شهر دانست و افزود: اكنون انبه رودان و ميناب كه كيفيت پايين تري نسبت به انبه وارداتي 
مصري داشته و براي كمپوت و ترشيجات مورد استفاده قرار مي گيرد، در حال عرضه است و تا 10روز آينده عرضه انبه 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان كه رشد دوبرابري توليد نسبت به سال قبل را داشته و در سطح حدود 16تا 17هزار 
هكتار كشت شده را شاهد خواهيم بود. او افزود: بخشي از انبه وارداتي از طريق قاچاق با هواپيما يا از طريق مرز تركيه 
از طريق كاميون هاي حامل موز )30تا 40كارتن( يا پيله وري وارد و در بين ميوه فروشي هاي سطح شهر توزيع و با قيمت 
باال به فروش مي رسد، اما در هفته آينده با عرضه انبه رودان و ميناب قيمت انبه نيز مي شكند. دارايي نژاد تأكيد كرد، 
اجازه فروش انبه قاچاق در ميدان مركزي ميوه و تره بار را نمي دهيم و به همين دليل كشف قيمتي براي اين محصول 
نداريم؛ چرا كه ابتدا برخي انبه قاچاق را تا قيمت هر كيلوگرم 200هزار تومان نيز فروخته بودند كه با آنها برخورد شد. 
او همچنين قيمت عمده فروشــي هر كيلوگرم موز هندي در ميدان مركزي ميوه و تره بار را 20تا 21هزار تومان و موز 

اكوادوري)چيكيتا- بونيتا( را 22تا 24هزار تومان اعالم كرد.

مشــاهدات ميدانــي خبرنگار 
همشــهري از قيمــت عرضه 
ميوه هاي نوبرانه در ميادين ميوه 
و تره بار و مغازه هاي ميوه فروشي 
سطح شهر تهران نشان مي دهد 
كه ايــن روزها هــر كيلوگرم 
گيالس مشــهدي در ميادين 
و ميوه فروشــي ها به ترتيــب 
به قيمــت 100تــا 160هزار، 
گوجه ســبز 60تــا 110هزار، 
توت فرنگــي 35تــا 55هزار، 
زردآلو 38تا 80هزار، هلو 25تا 
40هزار، طالبي 7هزارو 900تا 
9هزارو توت سفيد 15تا 25هزار 

تومان عرضه مي شود

نوسان هاي بدون روند و بي هدف بازار ها  بازارها
در يك ماه گذشــته نشان مي دهد كه 
بازار دارايي ها از جمله طال، ارز و سهام 
با يك فضاي غبارآلود و پرابهام ناشي از تحوالت آينده 
مواجهند و فعاالن بازار در انتظار مشخص شدن نتايج 
انتخابــات رياســت جمهوري در حالــت انفعــال 
به سرمي برند. اين بالتكليفي به ويژه در بازار سرمايه 

بيش از ساير بازار ها به چشم مي خورد.
به گــزارش همشــهري، فضاي انتخابــات، محيط 
رســانه اي و خبري را تحت تأثير قرار داده است. در 
اين ميان فعاالن اقتصادي بيش از ســاير كنشگران 
سياســي نگران آينده هســتند چرا كه به زعم آنها 
وجود ابر بحران هاي اقتصادي ازجمله بحران منابع 
آب، صندوق هاي بازنشستگي، بودجه، نظام بانكي، 
محيط زيست و بيكاري انتخابات 1400را بيش از هر 
دوره اي حساســيت برانگيز كرده است؛ به ويژه آنكه 
اكنون مشخص شده است اقتصاد ايران در سال هاي 
آينده با بحران بسته شدن پنجره جمعيتي و كاهش 
درآمد هاي نفتي تا 10سال آينده هم مواجه است. به 
زعم اقتصاددانان اگر رئيس جمهور آينده، فكري به 
حال بحران هاي اقتصادي نكند، فضاي اقتصاد ايران 
در يك دهه آينده تيره و تار خواهد شد. از اين منظر 
اغلب فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه رئيس جمهور 
آينده بايد شناخت كافي از چالش ها و ابرچالش هاي 
اقتصادي ايران داشته باشــد كه نسل هاي بعدي را 

به شدت تهديد مي كند.
در چنين شرايطي بازار ها نيز با علم به حساسيت هاي 
كنوني درباره انتخابات رياست جمهوري در انتظارند تا 
نتايج اين انتخابات مشخص شود و با ابهام هاي بزرگي 
درباره نتايــج اين انتخابات مواجهنــد؛ به ويژه آنكه 
به نظر مي رسد به دليل طوالني شدن مذاكرات برجام 
در وين احتماال آينده اين مذاكرات هم به انتخابات 
رياست جمهوري گره خواهد خورد. به همين دليل 
واكنش بازار ها از 10روز پيش به مذاكرات وين كاهش 
يافته و اين واكنش ها به انتخابات رياست جمهوري 
بيشتر شده است؛ به بيان ديگر اكنون چشم بازار ها 
قبل از مذاكرات وين به انتخابات رياســت جمهوري 
دوخته شده است؛ به ويژه آنكه برخي خبر ها حاكي 
از آن است كه طرف آمريكايي هم در انتظار مشخص 
شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران است. 
چنانچه رئيس جمهور آينده اعتقادي به حل تنش هاي 
سياسي نداشته باشد احتمال اختالل در مذاكرات هم 

بيشتر مي شود.

واكنش بازارها به برگزاري انتخابات
مروري بر روند بازار ها نشان مي دهد كه اغلب بازارها 
در يك ماه گذشــته تحت تأثير مذاكــرات وين قرار 
گرفته اند و گويا اكنون بازارها به اين نتيجه رسيده اند 
كه نتايــج مذاكرات وين در دولت بعدي مشــخص 
مي شود و تحت تأثير همين اســتدالل اثر انتخابات 
رياست جمهوري ظرف روز هاي گذشته از مذاكرات 
وين هم بيشتر شده اســت. نمود عيني اين تحوالت 
را مي توان در درجه نخســت در بازار ارز مشــاهده 
كرد. نمودار هاي قيمت در بازار ارز نشان مي دهد كه 
قيمت هر دالر آمريكا بعد از افزايش اميدواري براي 
حل تنش هاي سياسي ظرف هفته هاي گذشته، به 
سرعت نزول كرد و از محدوده 25هزار و 500تومان 
به 21هزار و 100تومان رســيد و معادل 17درصد 
افت كرد. ســرعت نزول قيمت دالر به حدي بود كه 
بسياري از فعاالن بازار انتظار داشتند قيمت دالر ظرف 
هفته هاي جاري به زير 20هزار تومان سقوط كند، اما 
بروز ترديد هايي در نتايج مذاكرات هسته اي و احتمال 
كش دار شــدن اين مذاكرات به سرعت اثر عكس بر 
بازار گذاشت و منجر شــد قيمت هر دالر آمريكا كه 
در آســتانه ســقوط به كانال 20هزار تومان بود به 
سرعت وارد كانال 22هزار تومان شود. ديروز هم اين 
روند ادامه يافت و قيمت هر دالر آمريكا به 22هزار و 
750تومان رسيد. اين نمودار و رفتارهاي قيمت در 

بازار ارز نشــان مي دهد كه قيمت هر دالر آمريكا در 
10روز گذشته از يك روند ثابت پيروي نكرده است و 
نوعي بالتكليفي و ابهام در مورد آينده فضاي سياسي 
منجر به انفعال سرمايه گذاران و نوسان هاي مقطعي 

در بازار شده است.
 قيمت طال و سكه هم دقيقا از چنين الگويي پيروي 
مي كند و نمودار قيمت ها در بازار طال و ســكه نشان 
مي دهد كه قيمت طال بعد از يــك دور نزول، اكنون 
تحت  تأثير ابهام هاي موجــود درباره نتايج انتخابات 

رياست جمهوري با انفعال و ابهام مواجه شده است.

ابهام در بازار سرمايه
روند معامالت در بازار سرمايه هم مانند ساير بازار ها 
نشان مي دهد كه اين بازار نيز با ترديد ها و ابهام هاي 
زيادي در مورد آينده اقتصادي ايران مواجه اســت. 
آمار ها نشان مي دهد در شرايطي كه از اواسط هفته 
قبل شاخص هاي بورس با رشــد مواجه شده اند، اما 
فضاي عمومي بازار سهام همچنان روند نزولي دارد و 
در اين مدت با وجود رشد شاخص ها، سهام بسياري 
از شركت ها همچنان با صف هاي فروش مواجهند و 
حتي روند خروج نقدينگي هم به جز برخي روز ها در 
هفته گذشته متوقف نشده است. همه اينها درحالي 
است كه ظرف يك  ماه گذشته مصوبات زيادي از سوي 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي هماهنگي 
سران قوا براي تقويت طرف تقاضا در بورس و تزريق 
نقدينگي گرفته شــده اســت، اما هيچ كدام از اين 
تصميم ها نتوانسته روند نزولي بازار سهام را متوقف 
كند. تحليل گران بر اين باورند كه علت تداوم اين روند 
نزولي ابهام هايي است كه بازار با آن مواجه است و اين 
ابهام ها ناشي از انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات 

هسته اي در وين است.
عظيم ثابت يك كارشــناس بازار سرمايه با تأييد اثر 
انتخابات بر بازار سرمايه مي گويد: در شرايط حاضر 
بازار بــا 2 ابهام يعني انتخابات رياســت جمهوري و 
مذاكرات وين مواجه است و طبيعي است نقدينگي 
تا تعيين تكليف اين ابهام ها وارد بازار سهام نمي شود.

سعيد اسالمي بيدگلي يك كارشناس بازار سرمايه 
اين موضوع را تأييد مي كنــد و مي گويد: بايد توجه 
داشت كه اكنون 2 اتفاق سياســي و اقتصادي مهم 
پيش روي بازار ســرمايه اســت. در كنار انتخابات، 
مذاكــرات وين نيــز در كوتاه مــدت مي تواند روي 
انتظارات سرمايه گذاران و همچنين روي نرخ برابري 

ارز اثرگذار باشد.
به گزارش همشــهري، به نظر مي رسد بخشي از اين 
ابهام ها ناشــي از آن است كه ســهامداران و فعاالن 
بازار طــال و ارز تصويري از تصميم هــاي اقتصادي 
رئيس جمهــور بعــد ندارنــد. بررســي وضعيــت 
عملكرد شــركت هاي بورس در دوره هاي مختلف 
رياســت جمهوري هم نشــان مي دهد كــه نگراني 
فعاالن بازار، از بنيان هاي واقعي برخوردار است چرا 
كه اثر تصميم هاي دولتي بر كليــت بازار ها ازجمله 

طــال و ارز و همينطور عملكرد شــركت هاي بورس 
بسيار زياد اســت و هر نوع تصميمي مي تواند كليت 
اقتصاد و فضــاي درآمد زايي شــركت هاي بورس را 
تحت تأثير قرار دهد. به عنوان نمونه در شرايط حاضر 
بازار ســرمايه از رئيس جمهوري آينده انتظار دارد 
كه نظام قيمت گذاري دســتوري را حــذف و روند 
درآمد زايي شــركت هاي بورس را بهبود بخشد، اما 
مشخص نيست رئيس جمهور آينده چنين اعتقادي 
داشته باشد. چنانچه رئيس جمهور بعدي اعتقادي به 
مكانيســم هاي بازار و حذف قيمت گذاري دستوري 
نداشته باشد، برخالف گذشته چالش هاي بيشتري 
پيش پاي شــركت هاي بورس ايجاد مي شود و اين 
مي تواند اثرات مختلفي بر بازار ها داشته باشد چرا كه 
اقتصاد ايران به مرحله اي رسيده است كه نياز زيادي 

به ايجاد فضاي رقابتي دارد.

اثر انتخابات گذشته بر بازار ها
مروري بر رويه بازارها در انتخابات گذشته نيز نشان 
مي دهد اين ابهام ها و نگراني هــا در دوره هاي قبلي 
رياست جمهوري هم وجود داشته است و هر بار بعد 
از انتخابات رياســت جمهوري بازار ها به اين رويداد 
واكنش نشــان داده اند؛ به طور مثــال در انتخابات 
رياست جمهوري سال 1392كه 24خرداد ماه برگزار 
شــد قيمت ســكه و ارز به ترتيب با نزول هاي 35 و 
15درصدي مواجه شد و بازار ســهام نيز بعد از يك 
رشــد مقطعي كه از چند ماه قبل از انتخابات شروع 
شده بود بعد از 6 ماه در آذر ماه همان سال با افت مواجه 
شد، اما شايد بتوان گفت انتخابات رياست جمهوري 
سال  جاري از جنبه تعدد نامزد هاي رياست جمهوري 
و همينطور احتمال كاهش نرخ مشاركت با انتخابات 
سال 1384قابل مقايسه باشد. چنانچه مشابهت هاي 
انتخابات رياست جمهوري ســال جاري با انتخابات 
ســال 1384را بپذيريم مي تــوان از رفتار هاي بازار 
در آن دوره انتخابات الگو بــرداري كرد. نهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري در دو مرحله در تاريخ 27 
خرداد و 3 تير سال 1384برگزار شد و در جريان آن 
محمود احمدي نژاد به عنوان ششمين رئيس جمهور 
ايران انتخاب شد. يك روز بعد از مشخص شدن نتايج 
انتخابات رياســت جمهوري در سال 1384شاخص 
كل بورس با نزول ســنگيني مواجه شد و از 12هزار 
و 600واحد به 9800واحد در آبان ماه رسيد و ظرف 
4 ماه بيــش از 22درصد افت كرد. ايــن نزول بعد از 
آبان ماه دست كم تا يك ســال بعد هم ادامه يافت و 
در سال هاي بعد هم شاخص بورس، تمايل چنداني 
به رشــد نداشــت. قيمت طال و ارز نيز مدت ها بعد 
از انتخابات رياســت جمهوري با ابهام و بالتكليفي 
مواجه بودند، اما به دليل اجراي سياست هاي كنترلي 
بانك مركزي كه بــا تزريق دالر، بازار را ســركوب 
مي كرد با نوســان هاي مقطعي مواجه شدند و آثار 
اين سياست هاي كنترلي در سال هاي بعد، از طريق 

تورم هاي افسارگسيخته خود را نمايان كرد.

قيمت خرده فروشي انواع ميوه و تره بار  بازار
همچنان باال مانده اســت، اما كمبود 
عرضه و سوءاستفاده برخي فروشندگان 
موجب اعالم قيمت هاي نجومي براي انواع نوبرانه هاي 
ســردرختي شــده، اما فعاالن صنفي از شكســت 
20درصدي قيمت اين اقالم بــا افزايش عرضه طي 

10روز آينده خبر مي دهند.
به گزارش همشهري، بررســي قيمت خرده فروشي 
انواع ميوه و مركبات در مراكز عرضه حاكي از باال ماندن 
قيمت برخي ميوه هاي خارج از فصل مانند ســيب 
و ســبزي و صيفي جات در ميوه فروشي هاي سطح 

شــهر و ميادين ميوه و تره بار 
است. قيمت اين اقالم در حالي 
همچنان باال مانده كه نرخ انواع 
نوبرانه تازه وارد، دسترســي 
اغلب مردم به ميوه هاي فصل 
را با مشكل مواجه كرده است. 
گرچه اين افزايش قيمت ها در 
ســايه از بين رفتن بخشي از 
سردرختي ها در مناطقي مانند 
شــهريار به دليل سرمازدگي 
و تگرگ بهار امســال توجيه 
مي شــود، اما فعاالن صنفي با 
استناد به رشد توليد اين اقالم 
در ساير مناطق كشور از نقش 
ســودجويي برخي افــراد در 
گرانفروشي ميوه هاي نوبرانه 
خبر داده و تأكيــد مي كنند 
كه با رشــد تدريجــي عرضه 
ميوه هاي سردرختي فصل از 
ساير مناطق كشور طي چند 
روز آينــده، قيمــت نجومي 
نوبرانه هاي گران قيمت مانند 

گيالس، هلو، گوجه ســبز، توت فرنگي، طالبي و... يا 
برخي از انواع ميوه هاي وارداتي ماننــد انبه در بازار 

خرده فروشي خواهد شكست.

نرخ نجومي نوبرانه از ميادين تا سطح شهر
مشاهدات ميداني خبرنگار همشهري از قيمت عرضه 
ميوه هاي نوبرانه در ميادين ميوه و تره بار و مغازه هاي 
ميوه فروشي سطح شهر تهران نشان مي دهد كه اين 
روزها هــر كيلوگرم گيالس مشــهدي در ميادين و 
ميوه فروشي ها به ترتيب به قيمت 100تا 160هزار، 
گوجه سبز 45 تا 110هزار، توت فرنگي 35تا 55هزار، 
زردآلو 38تا 80هزار، هلو 25تا 40هزار، طالبي 7هزارو 
900تا 9هزارو توت سفيد 15تا 25هزار تومان عرضه 
مي شود. همچنين هر كيلوگرم توت سفيد با قيمت 
12تا 20هزار، ملون 6تا 8هزار، و شاه پسند 7تا 9هزار 
تومان در ميادين و سطح شهر فروخته مي شود. عالوه 
بر ميوه هاي نوبرانه قيمت خرده فروشــي  ساير اقالم 
ميوه، سبزي و صيفي در ميادين و ميوه فروشي هاي 
سطح شــهر تهران نيز همچنان باال مانده و هر كيلو 
ليموترش ســنگي با قيمت 30 هزار، ليموترش ريز 
70 هزار، پرتقال توســرخ 15تا 18هزار، تامسون 8تا 
14هزار و500، ليموشيرين 25تا 30هزار، پياز سفيد 
4هزار تا 6هزارو 900، پياز زرد 3هزار و 500تا 5هزار، 
هندوانه 2هــزارو 500تا 4هزار، مــوز 25تا 28هزار، 
گوجه فرنگي 5هزار تا 7هــزار و 500، خيار 4هزار و 
500تا 9هزار، سيب زرد 16تا 24هزارو سيب قرمز 9تا 

14هزار به فروش مي رسد.
باال ماندن قيمت ســبزي، صيفــي و مركبات و نرخ 
نجومي نوبرانه ها در حالي اســت كه رئيس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزي تهران اعالم كرده است، اين 
اتحاديه هنوز گزارشي درباره مشكالت باغداران براي 
عرضه نوبرانه ها دريافت نكرده و حتي اين اقالم نيز نرخ 
كشف شده دارند و نبايد باالتر از اين قيمت ها عرضه 
شوند. اسداهلل كارگر، افزود: در نرخ نامه مصوب ميدان 

مركزي ميوه و تره بار قيمت زردآلوي شيراز 55هزار و 
زردآلوي كاشان 25 تا 35 هزار و گيالس 60تا 80هزار 
تومان اســت كه با احتساب نرخ ســود 35درصدي 
خرده فروشــي، قيمت زردآلو در تهران به 60 تا 70 
هزار و به بيش از 100هزار تومان افزايش مي يابد. او 
همچنين وعده كاهش 40درصدي ميوه هاي نوبرانه از 
هفته آينده با رشد عرضه ميوه هاي مناطق گرمسيري 

به بازار مصرف را داده است.

نوسان عرضه، منشأ سودجويي ميوه فروشان
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان مركــزي ميوه و 
تره بار تهــران در گفت وگو با 
همشهري با بيان اينكه گرچه 
80درصد ميوه هاي سردرختي 
شهريار به دليل سرمازدگي از 
بين رفته، اما با رشــد عرضه 
محصــوالت توليدي ســاير 
مناطــق كشــور، قيمت اين 
اقالم طي 10روز آينده حداقل 
تا 20درصــد كاهش مي يابد، 
گفــت: اكنون كمبــودي در 
زمينه ميوه هــاي نوبرانه در 
بازار نداريم و عرضه اين اقالم 
كاهش نداشــته اســت، اما 
هرساله ميوه هاي سردرختي 
شهريار، نياز بازار اغلب مناطق 
كشــور به ايــن محصوالت 
را تامين مي كرد كه امســال 
به دليل ســرمازدگي و تگرگ 
80درصد شــكوفه درختان 
به خصوص گوجه سبز و زردآلو 
از بين رفــت و موجب كاهش 
عرضه نوبرانه ايــن مناطق و 
افزايش قيمت ها شــد. مصطفي دارايي نژاد، از رشد 
عرضه انواع نوبرانه هاي ســاير مناطق كشور به بازار 
طي چند روز آينده و تأثير آن بر شكست قيمت هاي 
نجومي كنوني خبر داد و افزود: به تدريج ميزان عرضه 
زردآلوي فلكه اي شــيراز و زردآلوي كاشان افزايش 
يافته و قيمــت اين ميوه در بازار كاهــش مي يابد. او 
قيمت عمده فروشي كنوني زردآلوي معمولي كاشان 
در ميدان مركــزي ميوه و تره بار را 20تــا 40هزار و 
زردآلوي فلكه اي درجه يك شــيراز را 50تا 60هزار 
تومان اعالم كرد و افزود: متأسفانه شاهد هستيم كه 
برخي ميوه فروشي هاي سطح شهر قيمت هاي نجومي 
را براي فروش اين گونه محصوالت اعمال مي كنند كه 
برخورد با اين گرانفروشي بر عهده اتحاديه فروشندگان 
ميوه و سبزي تهران اســت. او با بيان اينكه محدوده 
ميدان مركزي ميوه و تره بار مشخص است و بازرسان 
اصناف، تعزيرات و... به طور مداوم در اين مركز حضور و 
بر قيمت ها نظارت دارند، در مورد قيمت عمده فروشي 
ســاير انواع نوبرانه ها در ميدان مركزي ميوه و تره بار، 
گفت: قيمت اين اقالم در ميدان مركزي با توجه به نوع 
و كيفيت متفاوت است؛ به نحوي كه قيمت گوجه سبز 
بروجردي 15هزار و گوجه سبز شــهريار فوق سوپر 
80هزار تومان است. همچنين توت فرنگي علي آباد، 
با قيمت 20هزار و توت فرنگي اســتثنايي گلخانه اي 
ساري و كرج 60هزار تومان اســت. عالوه بر آن، نرخ 
گيالس تلخك الموت قزوين و لواســانات با تك دانه 
مشهد، قزوين، الموت و آهار از 30هزار تا 80 تا 90هزار 
تومان است. او افزود: هلو نيز در 3نوع داوودي)60روزه 
يا پيش رس( آلبرتا و هسته جدا و حاج كاظمي عرضه 
مي شــود كه اكنون نرخ هلوي داوودي پيش رس كه 
عرضه آن طي مدت 10روز تمام مي شود 30تا 40هزار 
تومان است. در ادامه طي 2هفته آينده هلوي هسته 
جدا، حاج كاظمي، آلبرتا و زعفراني به بازار مي رسد و 
تا 20روز آينده با عرضه هلوي دشت مغان قيمت اين 

نوع سردرختي نيز مي شكند.

انتظار براي تعيين تكليف انتخابات رياست جمهوري، فضاي بازار دارايي ها را با انفعال و ابهام مواجه كرده است
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار در گفت وگو با همشهري: گرچه 80درصد 
ميوه هاي سردرختي شهريار به دليل سرمازدگي از بين رفته، اما با رشد عرضه محصوالت توليدي 

ساير مناطق كشور قيمت اين اقالم طي 10روز آينده حداقل تا 20درصد كاهش مي يابد

شكست نرخ نجومي نوبرانه هاتا 10روز آيندهبازار ها در التهاب انتخابات

 كاهش قيمت گوشت گوسفندي
در ميادين

قيمت انواع گوشت تازه در ميادين ميوه و تره بار تهران  سوپرماركت
اعالم شد. 

به گزارش همشهری و براساس آخرين نرخنامه سازمان 
مديريت ميادين شهرداری تهران كه از صبح ديروز در ميادين ميوه 
و تره بار تهران اعمال شــد، قيمت گوشت تازه گوســفندی در اين 
مراكز خريد كاهش يافته و گوشت گوساله كمی افزايش قيمت يافته 
است. كاهش قيمت گوشت گوسفندی در ميادين چيزی در حدود 
10 درصد بوده اما افزايش قيمت گوشــت گوساله كمتر از 10 درصد 

اعمال شده است. 
در حال حاضر هر كيلو گوشت تازه ران گوسفندی در ميادين 139 هزار 
و 700 تومان قيمت خورده در حالی كه تا پيش از اين 154 هزار تومان 
قيمت داشت. قيمت ران تازه گوســاله نيز 129 هزار و 300 تومان در 
هر كيلو تعيين شــده در حالی كه تا پيش از ماه رمضان هر كيلو از اين 
گوشت 121 هزار تومان قيمت داشت. هر كيلوگرم گوشت چرخ شده 
مخلوط در غرفه هــای محصوالت پروتئينی ميادين ميــوه و تره بار 
113 هزار و 800 تومان در نرخنامه جديد تعيين قيمت شــده است. 
گوشت چرخ شــده تا پيش از اين در ميادين 109 هزار تومان قيمت 
داشت كه افزايش قيمت آن با توجه به رشد قيمت گوشت گوساله قابل 

پيش بينی بوده است. 
مقايسه قيمت انواع گوشت قرمز در نرخنامه جديد سازمان مديريت 
ميادين شــهرداری تهران با قيمت مغازه های قصابی نشان می دهد 
قيمت گوشت گوسفندی بيش از 30 درصد از قيمت های سطح شهر 

ارزان تر است. 
قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندی طی يك ماه گذشته در برخی از 
قصابی ها تا بيش از 160 هزار تومان باال رفت. در ميادين ميوه و تره بار 
تهران عالوه بر گوشت قرمز، انواع گوشت سفيد شامل مرغ با قيمت 
20 هزار و 400 مصوبه ستاد تنظيم بازار و انواع ماهی شمال و جنوب در 

دسترس شهروندان قرار دارد.
   

   قیمت گوشت تازه گوساله و گوسفندی در میادین میوه و تره بار تهران

قیمت قبلیقیمت جدیدنام محصول

129.300121.000ران پاک کرده گوساله

127.300119.000سردست پاک کرده گوساله

88.30079.500قلوه گاه تازه گوساله

118.000110.000گوشت مخلوط)لخم( گوساله

113.800109.000چرخ کرده مخلوط

77.00087.700دمبالچه تازه گوسفندی

139.700154.000ران با استخوان گوسفندی

119.300132.700سردست با ماهیچه گوسفندی

78.40089.300قلوه گاه تازه گوسفندی

115.900128.000شقه یا الشه گوسفندی

129.000134.000سردست بدون ماهیچه

120.000116.000سرسینه گوساله

124.700130.700گردن گوسفند

178.000183.000ماهیچه گوسفندی

172.000168.000فیله گوساله

كاهش قيمت اين روزهاي تخم مرغ براي مصرف كننده اي كه تا  بازار
همين يك ماه پيش بايد براي يك شانه تخم مرغ چيزي نزديك 
50هزار تومان هزينه مي كرد، خبر خوبي است. افت قيمت حدود 
6هزار توماني هر كيلو تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار نسبت به ابتداي سال در 
شرايطي است كه در بازار براي شانه هاي 20عددي قيمت هنوز از 40هزار تومان 
پايين نيامده و مصرف كنندگان هنوز چشــم به راه قيمت هاي پايين تر هستند. 
هم اكنون هر شانه تخم مرغ در ميادين 27هزار و 600تومان است اما در سطح 
شهر با طيف وسيعي از قيمت بين 30 تا 45هزار تومان مواجه هستيم كه به نظر 
مي رسد روندي كاهشي را طي مي كنند. با اين حال، آنچه مهم است، اينكه آيا روند 

نزولي قيمت ادامه دار خواهد بود يا خير.

ارزاني در فصل كاهش تقاضا عجيب نيست
مصرف تخم مرغ در ماه هاي گرم سال به طور محسوسي نسبت به فصول سرد كمتر 
است و همزمان شدن اين ماه ها با  ماه رمضان باعث شد تقريبا از آغاز سال جديد 
تقاضا براي تخم مرغ به طور چشمگيري با كاهش مواجه شود. رئيس هيأت مديره 
اتحاديه مرغ تخم  گذار استان تهران در گفت وگو با همشهري كاهش شديد مصرف 
تخم مرغ در  ماه رمضان را دليل اصلي افت تقاضــا و قيمت مي داند و مي افزايد: 
همزماني اين مناسبت با بهار و شروع فصل گرم به طور معمول كاهش قيمت ناشي 
از افت تقاضا را هم به همراه دارد كه اگر مازاد توليد در اين مقطع مديريت نشود، 
افزايش بيش از پيش قيمت ها در فصل اوجگيري تقاضا را به همراه خواهد داشت. 
به گفته ناصر نبي پور، هم اكنون توليد تخم مرغ چيزي حدود 2.700 تا 2.800تن 
در روز است كه از اين ميزان چيزي حدود 200تن مازاد بر نياز كشور است و بايد 
صادر شود تا توليدكننده بتواند به توليد خود ادامه دهد، اما مشكالتي بر سر راه 

صادرات وجود دارد؛ از يك ســو مقاصد صادرات تخم مرغ ايران كه كشورهاي 
همسايه عراق و افغانستان هســتند نيز با افت مصرف مواجهند و از سوي ديگر 

تعرفه باال، دست توليدكنندگان را براي صادرات محصولشان بسته است.

كشتار مرغ هاي مولد
مصرف سرانه تخم مرغ در ايران 11كيلوگرم است كه  با توجه به جمعيت كشور، 
نياز متعارف ما روي رقــم 900هزار تن قرار مي گيــرد. از مجموع يك ميليون 
و 30هزار تن توليد ســاالنه، نزديك به 120 تا 130هزار تن مازاد اســت و بايد 
ذخيره ســازي  يا صادر شــود. به گفته نبي پور، نبود امكان صادرات تخم مرغ به 
واسطه تعرفه 3500توماني صادرات، توليدكنندگان را مجبور مي كند مرغ هاي 
مولدشان را به كشتارگاه بفرستند كه با افت جمعيت توليدكننده، افزايش قيمت 
در فصل پرتقاضا اجتناب ناپذير است. رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
تهران به قولي كه از سوي دولت براي حذف تعرفه واردات داده شده بود، اشاره و 
تأكيد مي كند: اگر تعرفه برداشته نشود، مطمئن باشيد صادراتي صورت نمي گيرد 
و در اين صورت مرغدار توان اين را ندارد كه محصول توليدي را با هر كيلو 7هزار 

تومان ضرر به بازار بفرستد. 
هم اكنون قيمت تمام شــده توليد با 12درصد ســود حدود 18هزار تومان در 
هر كيلو ســت درحالي كه مرغدار االن تخم مرغ را با 10.200تومان مي فروشد. 
گفته هاي نبي پور در شرايطي است كه قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ پيش از 

افزايش نرخ اخير نهاده ها، 14هزار تومان بوده است.
رئيس اتحاديــه مرغ تخم گــذار تهران بــا انتقــاد از نبود حمايت از ســوي 
دولت، مي  افزايد: دولــت فقط وقتي قــول حمايت مي دهد كــه قيمت ها در 
بازار باالســت و در شــرايطي كه توليدكننده در حال ضرردهي اســت، هيچ 

حمايتي از او نمي شــود. به اعتقاد اين فعال صنفي، دولت بايد براي جلوگيري 
از بروز مشــكل در توليد تخم مــرغ از مرغــداران حمايت و اقــدام به ذخيره 
تخم مرغ كند، تعرفه صادرات برداشــته شــود يا خريد تضميني انجام شــود 
 يا اينكه دولــت به مرغداران اجــازه ذخيره تخم مرغ در ســردخانه ها را بدهد.

مرغ ارزان نمي شود
در ســوي ديگر بازار، گراني مرغ هنوز ادامه دارد و مرغ با نرخ مصوب را تنها در 
صف هاي جلوي غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار مي توان تهيه كرد. در بازار آزاد 
قيمت ها شباهتي به نرخ مصوب 24.900توماني ندارد و هر كيلو مرغ در بهترين 
شرايط 30هزار تومان قيمت دارد. رئيس انجمن پرورش  دهندگان مرغ گوشتي 
در گفت وگو با همشهري وضعيت كنوني توليد مرغ را خوب توصيف مي كند اما 
نسبت به شرايط توليد در ماه هاي آينده هشدار مي دهد. محمد يوسفي  با اشاره 
به افزايش سرانه مصرف مرغ به دليل ارزان بودن آن مي افزايد: مصرف سرانه مرغ 
در چندسال اخير از 25كيلوگرم به 28 تا 30كيلوگرم افزايش يافته و برنامه ريزي 
براي توليد مرغ در كشور بايد متناســب با اين ميزان نياز صورت گيرد. به گفته 
اين فعال صنفي، عمده دليل بحران در بازار مرغ كشور، مشكالت تامين و توزيع 
نهاده هاي دام و طيور است كه اگر به همين صورت ادامه داشته باشد، كار براي 

توليدكنندگان سخت خواهد شد.

افزايش قيمت مرغ تا تير و مرداد قطعي است
قيمت جهاني نهاده هاي دامي در يك سال اخير افزايش زيادي داشته كه حتي با 
ارز 4.200توماني نيز هزينه بااليي به كشور تحميل مي كند. يوسفي معتقد است: 
توزيع نهاده ها در كشور طي يك ســال اخير بارها و بارها معطل تامين ارز مانده 
و اين شــرايط كه بحران 4 ماه پيش بازار مرغ را رقم زد، هنوز هم ادامه دارد. اگر 
وضعيت ثبت سفارش ها، تامين ارز و تخصيص ارز به همين شكل ادامه داشته 
باشد، يقينا براي ماه هاي آينده توليد با مشكالت جدي مواجه خواهد شد. اما اگر 
تحريم برداشته شود، تنها نگراني ما قيمت جهاني نهاده هاست. رئيس انجمن 
پروردش دهندگان مرغ گوشــتي ادامه توليد با قيمت هاي كنوني را غيرممكن 
مي داند و مي افزايد: مرغداران نگراني هاي جدي نسبت به آينده صنعت دارند و 

قيمت دستوري مرغ نيز آنها را دچار مشكل كرده است.

بازار مرغ و تخم مرغ و نگراني هاي پيش رو
تعرفه باالي صادرات همزمان با افت فصلي تقاضا براي تخم مرغ، توليدكنندگان را به كشتار بخشي از 

جمعيت مرغ مولد ناگزير مي كند كه پيامدي جز افت توليد و رشد قيمت نخواهد داشت
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نفس آخر ولی شکننده  موج چهارم
 3شهر سلماس، پارسيان و قلعه گنج 
همچنان در نقشه كرونا قرمز مانده اند

بيشتر از يك ماه از آغاز موج چهارم 
كرونا مي گذرد. يك ماه نفســگير 
كه ويروس هاي جهش يافته آن را دشــوارتر كرد. اكنون اما نقشه 
يكدست سرخ هفته هاي گذشــته رنگ عوض كرده است و فقط 
3شهر ســلماس در آذربايجان غربي، پارســيان در هرمزگان و 
قلعه گنج در كرمان قرمز باقي مانده اند. خبر بد اما اين است كه هيچ 
شهري در وضعيت آبي نيســت و موج چهارم گرچه كم جان، اما 

هنوز تمام نشده و وضعيت شكننده است.

قلعه گنج از نظر آماري قرمز نيست
جنوب كرمان در همسايگي سيســتان و بلو چستان و هرمزگان، 
روزهاي پراسترســي را در موج چهارم گذرانده است. استان هاي 
مرزي همســايه با نمونه هايي از ويروس هاي هندي و آفريقايي، 
آسان ترين مسيرها براي سفر ويروس هاي جديد به كرمان هستند. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جيرفت درباره قرمز بودن 
قلعه گنج يكي از شــهرهاي جنوب استان به همشهري مي گويد: 
به دليل همسايگي با سيستان وبلوچســتان، شيوع ويروس هاي 
جهش يافته و رفت وآمد زياد بين استان ها، شيوه انتخابي ما براي 
جلوگيري از بيماري انجام تست هاي متعدد سرپايي و بيماريابي 
بوده اســت. در هفته هاي گذشته اين كار به شــكل گسترده در 
شهرهاي جنوب استان ازجمله قلعه گنج انجام شد تا موارد جديد 
به سرعت شناسايي و بستري شــوند. همين رويكرد در افزايش 
تست هاي تشــخيصي موجب شده اســت كه وضعيت قلعه گنج 

همچنان قرمز بماند.

علي اصغر خيرخواه با بيان اينكه موارد بستري در جنوب كرمان 
كاهش چشمگيري داشته اســت درباره آمار كروناي 24ساعت 
گذشته قلعه گنج اظهار مي كند: در شبانه روز گذشته در قلعه گنج 
فقط يك مورد بستري و يك مورد مراجعه سرپايي داشتيم و مورد 
فوتي هم وجود نداشت. از نظر آماري قلعه گنج از حالت قرمز خارج 
شــده اما به داليلي كه ذكر كردم رويكرد پيشگيرانه در اين شهر 

حفظ شده است.
وي خروج قلعه گنج از حالت قرمز در يكي دو روز آينده را قطعي 
مي داند و ادامه مي دهد: با تســت گيري از اطرافيــان مبتاليان 
 جديد، روند بيماريابي را ادامه مي دهيم تا با افزايش شمار بيماران 

مواجه نباشيم.

سلماس آخرين شهر قرمز آذربايجان غربي
آن سوي نقشــه و بســيار دورتر از قلعه گنج در آذربايجان غربي، 
سلماس هنوز قرمز است. باقي استان نارنجي شده است و كاهش 

خطر را نشان مي دهد.
مســئول كارگروه اطالع رساني ستاد دانشــگاهي مقابله با كرونا 
در آذربايجان غربي آمار شــهر سلماس در شــبانه روز گذشته را 
10نفر بستري و يك نفر فوتي اعالم مي كند و مي گويد: وقتي يك 
پيك جديد بيماري آغاز مي شود، شهرهايي كه ديرتر وارد پيك 
مي شــوند، ديرتر هم به رنگ قرمز درمي آيند. به تبع اين شهرها 
آخرين شــهرهايي خواهند بود كه بحران را پشت سر گذاشته و 
دوباره زرد و نارنجي مي شوند. سلماس در استان چنين وضعيتي 

داشت و دليل قرمز بودن آن هم همين است.
 علي احمد آقاپور مي افزايد: هم اكنون ما پيك كروناي انگليسي را 
پشت سر گذاشته ايم اما ويروس هاي جهش يافته همچنان دركمين 
هستند. هر سهل انگاري مي تواند موجب شيوع اين ويروس هاي 

جديد شده و وضعيت را دوباره وخيم كند.
وي با اشــاره به اينكه فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك 
هيچ گاه نبايد فراموش شود، اظهار مي كند: هم اكنون بيماريابي را 
در دســتور كار خود قرار داده ايم و از همه افرادي كه با فرد مبتال 

رابطه نزديك داشته اند، تست مي  گيريم.

پارسيان هنوز بحراني است
هرمزگان هنوز نگران ويروس آفريقايي اســت، با اينكه در استان 
فقط پارسيان قرمزرنگ است اما شرايط در كل استان به دليل مرزي 
بودن و تعداد بسيار سفرها به ثبات نرسيده است. سخنگوي علوم 
پزشكي هرمزگان درباره داليل قرمز ماندن پارسيان اظهار مي كند: 
دليل اصلي قرمز ماندن پارسيان، ويروس  كروناي آفريقايي است 

زيرا مواردي از اين ويروس در اين شهر يافت شده.
از سوي ديگر گرچه تعداد بســتري در پارسيان زياد نيست اما در 
روزهاي گذشته يك مورد فوت در اين شــهر اتفاق افتاده است. 
ارتباط و نزديكي با عســلويه هم يكي ديگر از داليل قرمزماندن 
 پارســيان اســت زيرا كارگران خارجي بســياري از عسلويه به

پارسيان مي آيند.
فاطمه نوروزيان با بيان اينكه موارد فوت، بســتري و بستري در 
آي.سي.يو در هرمزگان كاهش يافته است، مي افزايد: با همه اين 
كاهش ها نگران شيوع مجدد ويروس آفريقايي و هندي هستيم. 
گرچه اصناف دوباره باز شــده اند ولي به همــه اصناف هم اعالم 

كرده ايم كه درصورت تخلف 2هفته تعطيل خواهند شد.
سخنگوي علوم پزشكي هرمزگان با تأكيد بر اينكه وضعيت نه فقط 
در پارسيان كه در كل هرمزگان شــكننده است، مي گويد: تغيير 
رنگ بندي نبايد ما را فريب دهد و به هميــن دليل مراقبت بايد 

همواره ادامه داشته باشد.
 

  
به نظر مي رسد آنچه سخنگوي علوم پزشكي هرمزگان مي گويد 
 درباره همه كشــور صادق اســت و نبايد به تغيير رنگ  شــهرها

اعتماد كرد.

تبديل بيابان هاي خراسان  به جنگل 

معاون فنــي اداره  كل منابع 
 زيست

طبيعي و آبخيزداري خراسان   بوم
رضوي گفت: ۵۷0 هزار هكتار 
از بيابان هاي استان به همت مردم و اداره  كل 
منابع طبيعي با كاشت طاق زارها احيا و به 
جنگل هاي دست  كاشت تبديل شده است.

علي شكاري در گفت وگو با همشهري افزود: 
يك ميليــون و ۵۷0هزار هكتــار از اراضي 
خراســان  رضوي را جنگل هــاي طبيعي و 
دست كاشت تشــكيل مي دهد. ۵۷0هزار 
هكتار از اين مســاحت شامل طاق زارهايي 
ا ســت كه با اجراي طرح احيــاي بيابان ها 
به وجود آمده و يك ميليــون هكتار هم از 
جنگل هاي طبيعي مثل جنگل هاي اورت و 

پسته تشكيل شده است.
وي با اشــاره بــه اينكه خراســان  رضوي 
منطقه اي خشــك و نيمه خشك محسوب 
مي شود، ادامه داد: يك ميليون و 6۵1هزار 
و ۵11هكتار از گستره استان مناطق بياباني 
متاثر از كانون هاي فرسايش بادي است كه 
اين مساحت حدود 30درصد از كل وسعت 

خراسان رضوي را شامل مي شود.
شكاري با بيان اينكه جنگل كاري هاي استان 
عمدتا با هدف بهره برداري و با مشاركت هاي 
مردمــي انجام مي شــود، گفت: ســنجد، 
زرشك، عناب، ســماق و بادام محصوالتي 
اســت كــه در جنگل هاي دست كاشــت 
مي رويد و بهره بــرداري از آن طبق ضوابط 

قانوني در اختيار مردم قرار مي گيرد.
اين مقام مســئول ادامــه داد: نگهداري از 
جنگل هاي دست كاشت در حاشيه شهرها 
به شــهرداري ها و پيمانكاران واگذار شده 

است كه تحت نظارت مؤثر و مستمر اداره كل 
منابع طبيعــي و آبخيزداري قــرار دارد و 
هرگونه قصور در اين بخش با فوريت، مورد 
رسيدگي قرار گرفته اســت و در چارچوب 
مديريت جنگل هاي دست كاشت با تخلفات 

برخورد جدي انجام مي شود.
وي با اشــاره به اينكه سال۹2 مصوبه اي در 
هيأت وزيران تأييد شد كه به مدت 10سال 
از جنگل هاي شــمالي هيچ چوبي برداشت 
نشــود، گفت: ايــن طرح به طــرح تنفس 

جنگل هاي هيركاني نامگذاري شد.
از طرف ديگر از آنجا كه ســاالنه بايد حدود 
14ميليون مترمكعب چوب مورد نياز مصرف 
داخلي را هم تامين كنيم سازمان جنگل ها 
طرح زراعت چوب را مطرح كرد و براي تمام 

استان ها هم سهميه اي درنظرگرفته شد.
شكاري ادامه داد: اداره  كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري خراسان رضوي فراخواني صادر 
كرد و از همه ارگان هــا و نهادهاي مردمي 
خواســت كه به اين طرح بپيوندند. با توجه 
به وجود عرصه هاي بياباني در 16شهرستان 
خراســان رضوي و لزوم ايجاد جنگل هاي 
طبيعي و گونه هاي گياهي قابل بهره برداري 
در اين بخش، ســاالنه يــك ميليون اصله 
نهــال توســط نهالســتان هاي مجــاز در 

خراسان رضوي توليد مي شود.
اين مقام مســئول گفت: در طــرح زراعت 
چوب، 2 مقوله جنــگل كاري و توليد چوب 
درنظر گرفته شده اســت كه درآمد بسيار 
خوبي بــراي متقاضيــان دارد؛ همچنين 
طــرح زراعت چــوب، در هر هكتــار براي 
۵نفر اشــتغال زايي مي كنــد و اراضي ملي 
و تســهيالت رايگان نيز در اختيار كساني 
 كه در ايــن طــرح مشــاركت مي كنند،

قرار مي گيرد.

حميده پازوكي
خبرنگار

محمد بلبلي
خبرنگار

 آمار بنياد شهيد و امور ايثارگران 
نشان مي دهد در طول 8سال جنگ گزارش

ايران و عراق، 6428 زن شــهيد 
شده اند كه از اين آمار 500نفر رزمنده بوده  و بقيه 
در بمباران يا موشك باران به شهادت رسيده اند. 
با اين همه زنان شهيد در نامگذاري معابر هم 
مانند بسياري از عرصه هاي ديگر كمتر ديده  
شده اند؛ به طوري كه وقتي خبر نامگذاري 42معبر 
كالنشهر مشهد به نام شهداي زن منتشر شد، 
موجي از خوشحالي و ابراز رضايت در جامعه شکل 
گرفت. هرچند اين، نخستين بار نيست. پيش از 
اين در تهران هم شاهد چنين تصميم گيري از 
سوي شوراي شهر بوده ايم و فروردين امسال 
هم خبر رسيد در قزوين ۱6معبر و ساختمان به 

نام شهداي زن مزين شده است.

اقدام خوب مشهد 
مهدي جمالي نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهري 
و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور در گفت وگو با همشهري اعالم 
مي كند كه دستورالعملي براي نامگذاري معابر به نام 
شهداي زن وجود ندارد. شوراي اسالمي شهر مشهد 
اما بدون چنين دستورالعملي، هفته پيش در صحن 
علني اليحه اي را به تصويب رساند كه طي آن 42معبر 
به نام شــهداي زن اين اســتان نامگذاري شود. اين 
استان ۹۷زن شهيد و 81بانوي جانباز و يك زن آزاده 
دارد و نامگذاري يكباره 42معبر به نام شــهداي زن، 
اتفاق مثبتي به شمار مي رود.مجتبي بهاروند، عضو 
شوراي شهر مشهد در اين باره به همشهري توضيح 
مي دهد: »روال نامگذاري معابر به 2صورت اســت. 
نهادهايي مثل بنياد شهيد پيشنهاد مي دهند و اين 
پيشنهاد به صورت اليحه به شهرداري و شورا مي آيد و 
بعد از بررسي تصويب مي شود. روال دوم هم اين است 
كه خود اعضاي شورا طرحي را تهيه و با امضاي اكثريت 
در صحن علني بررسي مي كنند.« بهاروند نامگذاري 
42معبر به نام شهداي زن مشهد را براساس پيشنهاد 
بنياد شــهيد عنوان مي كند و مي افزايد: »شايد قبال 

به صورت انفرادي معبري به نام شهداي زن نامگذاري 
شده باشد، اما براي نخستين بار بود كه اليحه اي براي 
نامگذاري تعداد زيادي از معابر به تصويب رسيد. تقريبا 
كوچه هاي تعيين شده، محل سكونت اين بانوان بوده 
است.«  او از طرح ديگر شوراي شهر هم خبر مي دهد 
كه قرار است طي آن كوچه هايي به نام فعاالن اقتصادي 
خوشنام كه از دنيا رفته اند، نامگذاري شود و بانوان هم 

مشمول اين نامگذاري هستند.

تالش تهران براي اداي دين به 20شهيد زن
در تهران آمار دقيقي از نامگذاري معابر به نام شهداي زن 
وجود ندارد، اما به گفته زهرا نژادبهرام، عضو شوراي شهر 
تهران، اين نهاد سعي كرده است تا ِدين خود را به 20زن 

شهيد را استان ادا كند. رئيس 
كميته نامگذاري شوراي شهر 
تهران اين رويكرد را به صورت 
كلي مربوط به همه شهدا، 
بدون درنظر گرفتن جنسيت 
مي داند و توضيح مي دهد:  
»يكي از اتفاقــات جدي و 
مورد توجه شورا در اين دوره، 
نامگذاري معابر به نام شهدا 
شامل شهداي دوران انقالب 
اسالمي، جنگ ايران و عراق، 
مدافع سالمت، آتش نشان، 
مدافع حرم و... بوده و عمال 

تهران يكي از ركودداران است و طبيعتا در اين ميان، 
نامگذاري معابر به نام شهداي زن در اولويت بوده است .« 
محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگی 
شورای شهر تهران با بيان اينكه در اين دوره بيشترين 
نامگذاري به نام شهدا انجام شــده، مي افزايد: »آمار 
دقيقي در دست ندارم، اما مي توان با اطمينان گفت: 
هيچ پيشنهادي در اين زمينه نداشته ايم كه به نتيجه 
نرسد و دنبال نشود. يكي از اعضاي ثابت جلسه هاي 
كميته نامگذاري، بنياد شهيد و امور ايثارگران است.«

احترام تمام قد قزوين به ۱6شهيد زن 
در قزوين هم مانند تهران و مشهد اين رويكرد شروع 
شده است. آبان سال گذشته بود كه مديركل امور زنان 
استانداري قزوين خواستار نامگذاري معابر، باشگاه هاي 

ورزشي، مراكز درماني، فرهنگي، آموزشي و هنري، 
كتابخانه ها، خيابان ها و كوچه ها به نام شهداي زن استان 
شده بود و باالخره در فروردين امسال خبر رسيد كه 
13معبر و 3ساختمان اداري با هدف ترويج فرهنگ 

ايثار و شهادت به نام شهداي زن مزين شده است.
مديركل امور زنان و خانواده استانداري قزوين در اين باره 
به همشهري مي گويد: »پيش از اين هم يكي، دو معبر 
به نام شهداي زن نامگذاري شده بود، اما سال۹۹بعد 
از برگزاري كنگره ملي لشگر فرشتگان تاريخ ساز اين 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفت.«
صديقه ربيعي با بيان اينكه استان قزوين 16شهيد زن 
و يك شهيد زن مدافع سالمت دارد كه سال گذشته 
به شــهادت رســيد، مي افزايد:  »عالوه بر نامگذاري 
16معبر به نام شهيدان زن، 
پژوهش سراي دانش آموزي 
به نام شهيد رقيه رضايي و 
يك مدرسه در شهرستان 
البرز به نام شــهيد مدافع 
ســالمت، مريم شرف خواه 
هم نامگذاري شد. تعدادي 
كتابخانه و يك مركز درماني 
هم در دســتور كار است.« 
او بي توجهي به نامگذاري 
معابر به نام شــهداي زن را 
تعمدي نمي داند و معتقد 
است؛ به صورت ناخودآگاه از 
اين موضوع غفلت شده و سال گذشته برگزاري كنگره 
شهداي زن توانست تا حدودي اين موضوع را به يك 
مطالبه تبديل كند. ربيعــي توضيح مي دهد: »وقتي 
اين موضوع را از مديران پيگيري و مكاتبه مي كردم 
خيلي جالب بود كه سؤال مي كردند آيا در قزوين هم 

شهيد زن داريم؟«
مديركل امور زنان و خانواده استانداري قزوين براي 
جبران اين غفلــت طوالني مدت به نــگارش كتابي 
درباره خاطرات شهداي زن قزوين هم اشاره مي كند 
 كه قرار اســت تا يك ماه ديگر منتشر شود. البته اين

نخستين بار نيست كه قزوين به زنان در نامگذاری ها 
پرداخته است. پيش از اين هم روستاي »مادران« در 
منطقه الموت قزوين مورد توجه رسانه ها قرار گرفته 
بود كه كوچه هايش به نام مادربزرگ هاي روستاست.

كارزار زنان در خوزستان
اتفاق  مبارك نامگذاري معابر و اماكن به نام شهداي 
زن در خراســان رضوي ، قزوين ، تهران، آذربايجان 
غربي و گلستان كه پيش تر در اين فهرست قرار گرفته 
بودند، بار ديگر اين مطالبه زنان خوزســتاني را زنده 
كرده است. زنان خوزستان سال هاست اين مطالبه را 
دارند، اما با وجود رتبه اول از نظر تعداد شهداي زن و 
حضور بسياري از زنان اين خطه در خط مقدم جبهه، 
هنوز نامي از اين قشر بر كوچه و خيابان استان حك 
نشده است. مســئول گروه جهادي بانوان اهواز در 
اين باره به همشهري مي گويد: »سال ۹2يا ۹3بود كه 
اين مطالبه را با شوراي شهر مطرح كرديم و چندين بار 
به شوراي شهر و استانداري نامه نوشتيم. حتي چند 
كنگره درباره زنان شهيد برگزار و قرار شد موزه زنان 
در جنگ راه اندازي شود، اما با وجود همه وعده ها هنوز 

هيچ اتفاقي نيفتاده است.«
به گفته پونه پيل رام، خوزســتان 303۷شهيد زن، 
جانباز و آزاده دارد و در جايگاه اول كشور از نظر آمار 
و شهداي شاخص زن در عرصه انقالب، دفاع مقدس و 
مدافعان حرم است. حاال با رسانه اي شدن نامگذاري 
42معبر و كار ويژه مشهدي ها بار ديگر اين مطالبه در 
دستور كار فعاالن زنان خوزستان قرار گرفته است. او 
توضيح مي دهد: »زنان خوزستاني در خوزستان كه 
پايتخت دفاع مقدس است، همواره حضوري پر رنگ 
و تأثيرگذار در همه بخش هاي جامعه داشته و دارند. 
در زمان جنگ تحميلي هم اين قاعده وجود داشته و 
الزم نيست تكرار كنيم كه زنان خوزستان با داشتن 
1۵۷۵شهيد كه باالترين آمار شهداي زن در كشور است، 
هنوز هيچ سهمي در نام خيابان، ميدان يا كوچه  ندارند. 
با اتفاق مثبتي كه در مشهد رخ داد  تصميم گرفتيم 
مجدد از شوراي شهر و دولت پيگيري قانوني كنيم و 

به همين دليل هم در حال راه اندازي يك كارزار و هم 
جمع آوري امضا هستيم.« پيل رام معتقد است؛ اتفاقي 
كه در مشهد رخ داد، حركت بزرگي است و مي تواند 

الگويي براي ساير شهرها باشد. 

مطالبه گري هاي بدون نتيجه
كرمانشاه هم مانند خوزســتان هنوز به جرگه اين 
نامگذاري نپيوسته است. با وجود اينكه اين استان با 
داشتن ۹۷0شهيد زن، رتبه دوم را از نظر تعداد دارد، اما 
آنطور كه غالمرضا اميري، عضو شوراي شهر كرمانشاه 
تأكيد مي كند هنوز نامگذاري به نام شهداي زن در اين 

شهر انجام نشده است. 
به گفته او، شــورا با نامگذاري موافق اســت، اما اين 
پيشنهاد بايد از سوي بنياد شهيد مطرح شود. عالوه 
بر مردم كرمانشاه، در مازندران هم اين مطالبه  وجود 
دارد و استاندار در اواخر سال گذشــته به آن اشاره 
كرده بود، اما در اين استان هم هنوز اتفاقي رخ نداده. 
شبيه اين اتفاق در زنجان هم رخ داد و مديركل بنياد 
 شــهيد و امور ايثارگران اســتان چنين درخواستي

 را مطرح كرد.
 

  
هرچند آمار شهداي جنگ تحميلي نشان مي دهد 
6428زن در سال هاي دفاع مقدس شهيد شده اند، 
اما مديركل فرهنگي و تبليغات بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران اعالم كرده بود كه آمار زنان شــهيد شده 
در حادثه منا، حمله آمريكا بــه هواپيماي ايرباس و 
در نهايت مدافعان سالمت در مجموع به 1۷هزار نفر 
مي رسد، اما بررسي ها نشان مي دهد سهم همه اين 
زنان از نامگذاري معابر، ساختمان ها و مراكز، بسيار 

اندك و در اغلب شهرهاي ايران صفر است.

نشاني: كوچه اي به نام شهيد زن
تعداد شهدای زن ايران به 1۷ هزار نفر می رسد  ، اما تعداد كمي از معابر يا ساختمان ها به نام شان 

مزين شده،  همشهری داليل اين موضوع را بررسی كرده است

سيده زهرا عباسي   
خبرنگار

اتفــاق  مبارك نامگــذاري معابر 
و اماكن بــه نام شــهداي زن در 
خراسان رضوي ، قزوين ، تهران، 
آذربايجان غربي و گلســتان كه 
پيش تر در اين فهرست قرار گرفته 
بودند، بــار ديگر  مطالبــه زنان 

خوزستاني را زنده كرده است
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بسياري از شهرهاي دنيا اگر با همين دست 
فرمان جلــو بروند، با وجــود بحران هاي گزارش

پيش رو تا چند سال آينده نه آبي براي شان 
مي ماند و نه هوايي؛ گــزارش تيتر يك ديــروز روزنامه 
همشهري با عنوان »آماده زندگي با خشكسالي شويد« را 
اگر خوانده باشيد، به طور حتم دستتان آمده كه در زمينه 
آب و هوا چقدر وضعيت رو بــه وخامت مي رود. اين، تازه 
يك روي سكه است. آن سوی ديگر سكه از كاهش ذخاير 
سوخت هاي فسيلي حكايت مي كند؛ در نهايت اين منبع 
نور خورشيدي است كه اگر بهره برداري و توليد انرژي از آن 
همين حاال شروع نشده باشد، اميدي به استفاده از انرژي 
پاك در شهرها نخواهد بود. بحران آلودگي محيط زيست 
گريبان بسياري از كالنشهرها را گرفته است؛ به خصوص 
محيط زيست شهري مانند تهران كه استفاده بيش از حد از 
سوخت هاي فسيلي و ســوزاندن مازوت در نيروگاه هاي 
اطراف، انبوه سازي و ساخت برج هاي بدقواره در مناطق 
حاشيه اي آن طي دهه هاي 70و 80، آينده  زيست شهري 
تهران را  به خطر انداخته است . اين در شرايطي است كه 

استفاده از سوخت هاي پاك و تجديدپذير مانند خورشيد، 
باد، آب و... توانايي كم كردن سرعت اين فرايند را دارند. در 
اين ميان، مديريت شهري و قوانين حاكم بر آن نقش مهمي 
در توسعه انرژي هاي پاك در شهر داشته و چه بسا كه بتوان 
با اجرايي كردن برخي اقدامات به ســمت توسعه پايدار 
زيست محيطي پايتخت گام برداشت. براي اين منظور در 
برنامه 5ساله سوم توسعه شهر تهران كه تا پايان سال1402 
ادامه خواهد داشــت، طرح ها و گام هاي مختلفي براي 
افزايش استفاده از انرژي های نو و كاهش اتكا به گاز لحاظ 
شده است. پديدار شدن بسياري از پديده هاي نامطلوب 
محيط زيستي به مصرف ســوخت هاي فسيلي مربوط 
مي شــود، چرا كه احتراق اين ســوخت ها باعث انتشار 
گازهاي گلخانه اي همچون دي اكسيدكربن CO2 و متان

CH4 شده و در پي آن بازتاب طول موج هاي بلند از سوي 
زمين به سمت فضا مهار مي شود و گرم تر شدن تروپوسفر 

زمين را درپي دارد. بخش انرژي، مسئول به وجود آمدن 
75درصد از پراكنــش دي اكســيدكربن و 20درصد از 
پراكنش متان و حجم بسيار زيادي از اكسيدهاي نيتروژن 
اســت. پراكنش اين گازها از ســوخت هاي فســيلي، 
مداخله گرهــاي اصلــي در به وجودآمدن مشــكالت 
محيط زيستي و بهداشتي در مقياس محلي، منطقه اي و 

جهاني هستند.

انرژيهاينو،راهحلخروجازبحرانزيستمحيطي
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، 
در توضيــح چگونگي حل ايــن بحران به همشــهري 
مي گويد: »يكي از راه هاي اساســي و مهم براي خروج از 
اين بحران روآوردن به اســتفاده از اشــكال ديگر انرژي 
يعني انرژي هاي تجديدپذير اســت كــه در رأس آنها 
انرژي هاي خورشــيدي و بادي قرار دارنــد. اين 2انرژي 

نه تنها نگراني هاي محيط زيستي مربوط به سوخت هاي 
فســيلي را برطرف مي كنند، بلكه مهم تر از آن، قيمت 
تمام شده برق خورشيدي يا بادي اســت كه با توجه به 
پيشرفت هاي فناورانه و زيرســاختي در آينده نزديك، 
فاصله آن با قيمت سوخت فسيلي بسيار بيشتر خواهد 
شد.« شــينا انصاري ادامه مي دهد: »انرژي خورشيدي 
داراي ظرفيت هاي قابــل توجهي براي بــرآوردن نياز 
جهان در آينده به عنــوان يكي از منابع مهم تجديدپذير 
اســت، به طوري كه بيش از 2799گيگاوات ساعت برق 
توليدي جهــان توســط فناوري هاي خورشــيدي در 
2بخش فناوري هاي فتوولتاييك و فناوري هاي حرارتي 
خورشيدي تامين مي شود. هم اكنون بيش از 733گيگاوات 
ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي نصب شده و نيروگاه هاي 
بادي با ظرفيت 714گيگاوات در سرتاســر جهان فعال 
هستند. حال پيش بيني مي شــود اين 2بخش تا پايان 
سال2050 ميالدي بيش از 90درصد منابع تجديدپذير 

را تامين كنند.«
در همين راســتا شــهر تهران نيز از پتانسيل 

قابل توجهي براي بهره گيــري از انرژي هاي 
تجديدپذير به ويــژه انرژي خورشــيدي 
برخوردار است اما در راستاي به كارگيري 

آنها هنوز در ابتداي راه است. از طرفي 
براساس مصوبه »الزام شهرداري 

تهران به توسعه انرژي هاي نو و 
تجديدپذير در شهر تهران«، 
برنامه ســوم توسعه 5ساله 
شهر تهران، شــهرداري 
وظيفه دارد مطابق با اسناد 

فرادســت ملي ماده29، 30و ماده38 الزامات و اقدامات 
الزم را به منظور اســتفاده حداكثري از انرژي هاي نو و 
تجديدپذير در شهر تهران )شامل ابنيه و ساختمان ها، 
فضاها و وسايل حمل ونقل عمومي، تأسيسات و تجهيزات( 
ســاماندهي و معمول كند. مديركل محيط زيســت و 
توسعه پايدار شــهرداري تهران مي گويد: »شهرداري 
تهران به عنوان متولي اصلي در مديريت شــهر تهران، 
داراي زيرساخت هاي مناسبي براي بسترسازي و توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير اســت. همچنين با عنايت به در 
اختيار داشتن بيشترين فضاهاي عمومي و نيمه عمومي 
شهر، منابع مختلف شهري، سيستم حمل ونقل عمومي و 
سيستم نظارت بر ساخت وساز در پهنه هاي مختلف شهر، 
مي تواند در توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كالنشهر 
تهران مهم ترين نقش را ايفا كنــد.« انصاري به توضيح 
اقدامات انجام شــده در تهران مي پردازد: »نيروگاه هاي 
كوچك مقياس خورشيدي منصوب شده در شهرداري 
تهران، ساختمان ها، بوستان ها و اماكن عمومي با ظرفيت 
حدود 600كيلووات قابليت توليد 900مگاوات ساعت 
برق در ســال دارند كه اين مقدار توليد، از انتشار 
حدودا 700تن گازهــاي گلخانه اي جلوگيري 
كرده كه معادل كاشت 3620اصله درخت در 
شهر تهران است. نصب حدود 935دستگاه 
آبگرمكــن خورشــيدي در اماكــن 
عمومي شهرداري مناطق 22گانه 
شهرداري تهران كه اين مقدار، 
از انتشــار تقريباً 320تن گاز 
دي اكســيدكربن ســاالنه 

جلوگيري خواهد كرد.«

همشهري اقدامات 3سال گذشته براي توسعه انرژي هاي پاك در پايتخت و مشكالت  اين راه  را بررسي كرد 

انرژي هاي نو در مدار تهران

مهرنوشميرزاييمهر
خبر نگار

نگاه

بخشخصوصيبرايتوليدانرژيپاك
انگيزهميخواهد

يكي از راه هاي استفاده از انرژي هاي پاك 
در كشور، خريد آن  از توليدكنندگان بخش 
خصوصي اســت.  انرژي در ايران تقريبا 
رايگان است، رايگان از اين جهت كه در هيچ جاي دنيا براي مثال برق هر 
كيلووات ساعتي 100تومان وجود ندارد. اينجا برق توليدي با سوبسيد 
بسيار زياد در اختيار مردم قرار داده مي شود. اما توليد برق خورشيدي يا 
بادي هر كيلووات ساعتي بين 4هزار تا 5هزار و 500تومان هزينه دارد. 
بنابراين تا زماني كه اين تفاوت قيمت ها وجود داشــته و سودي در آن 
نباشد، اميدي هم به توسعه انرژي  هاي پاك در كشور نمي رود. در اين 
ميان اراده اي هم براي توليد و توسعه اين انرژي ها نيست چرا كه كشور 

روي سوخت فسيلي خوابيده و به اين مسئله احساس نياز نمي كند.
زمان انتخاب انرژي هاي تجديدپذير و پاك گذشــته است و استفاده از 
آنها به يك ضرورت تبديل شده است. كشــورهاي مختلف دنيا مانند 
چين، هند، آلمان و آمريكا به ســمت انرژي هاي پاك گام برداشــته  و 
طبق پيمان سال2015 پاريس براي ثابت نگه داشتن شرايط اقليمي 
و جلوگيري از گرم شدن كره زمين، بايد تا سال2035 از توليد مقادير 
زيادي دي اكسيدكربن كاسته شود. اما آرزو يك چيز است و به واقعيت 
پيوستن آن چيز ديگر، از همين رو دره عميقي بين اين دو وجود دارد و 

ايران هيچ گونه اقدام جدي در اين باره انجام نداده است.
براي مثال در آلمان  اگر 18سنت برق شهر را حساب كنند، 19سنت آن 
را مي خرند. بنابراين توليدكننده كه از پنل خورشيدي استفاده مي كند 
و انرژي توليد شده را به شبكه سراســري مي فروشد، يك سنت در هر 
كيلووات ساعت درآمد داشته و سود مي كند. اين رقم چيزي در حدود 
ماهانه 100تا 150يورو مي شود. تا زماني كه انگيزه ها به خاطر سود در اين 
مسئله رشد نكند، هيچ اميدي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير نيست.
براســاس آمارهاي وزارت نيرو، 35درصد برق توليدي كشور به روش 
آبي و از طريق سدهاست. به دليل كمي بارش ها ميزان آب در اين سدها 
كم شده و توليد برق نيز كاهش يافته كه در ادامه با خاموشي ها مواجه 
خواهيم شد. به جاي اينها مي توانستيم در 6سال اخير كه معاهده  پاريس 
را امضا كرده ايم، هزاران مگاوات نيروگاه احــداث كنيم كه صرفا براي 

نمايش دادن نباشند.
مسئله انرژي خورشيدي، مسئله انرژي رايگان نيست. برخي مسئولين 
و حتي نمايندگان مي گويند از خورشيد برق مفت بگير. همچين چيزي 
ممكن نيست و انرژي خورشيدي يكي از گران ترين راه هاي توليد انرژي 
پاك است. استفاده از انرژي خورشــيدي صرفا بهره برداري از چند پنل 
خورشيدي نيست. مشكل ديگري كه وجود دارد آمادگي وزارت نيرو براي 
جذب انرژي توليد شده توسط بخش خصوصي است. در خارج از كشور 
شركت هاي خصوصي اين انرژي را توليد مي كنند اما در ايران 9سال است 
كه ما پيشنهاد تزريق برق توليدي خود را به آنها داده ايم اما هنوز هم پاسخي 
دريافت نكرده ايم.  شرايط تابستان ها از ديگر فصول متفاوت است. همزماني 
خشكسالي و گرما مصرف آب را بيشتر كرده و همين ضرورت استفاده از 
انرژي هاي ديگر را پررنگ مي كند. به گمان برخي، با چند پنل در پشت بام 
و توليد 6-5كيلووات بر ساعت توليد، برق يك خانه را مي توان تامين كرد، 
اما اين تصوري اشتباه است چرا كه اين انرژي ها محدودند. يك آپارتمان 
120متري حدودا 35كيلووات بر ساعت مصرف دارد. در فصل تابستان 
كه كولرگازي ها روشن هســتند، اين مصرف باالتر هم مي رود. در تهران 
حدود 3ميليون و در كشور 12ميليون كولر آبي وجود دارد. هر كولر آبي در 
24ساعت، 200ليتر آب مصرف مي كند. حاال حساب و كتاب اينكه در اين 
كم آبي چه ميزان آب كولرآبي ها مصرف مي كنند، با خود شما! در اين اوضاع 
كه 70درصد ذخاير آبي مصرف شده اند، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 
كمك شاياني در حفظ منابع آب تجديدناپذير كشور مي كند. با اين حال در 
تهران استفاده از انرژي هاي پاك بسيار مشكل است و شهرداري هم دست 
تنهاست. مشكالت چندين دليل دارد. برج سازي  ها و انبوه سازي  هاي انجام 
شده در شهر يكي از موانع هستند. از سويي ديگر آلودگي هواي تهران را 
كسي درنظر نمي گيرد اما همين مسئله بهره وري پنل هاي خورشيدي را 
پايين آورده و باعث مي شود كه در ماه 2بار مجبور به پاكسازي پنل ها با آب 
شويم. راه حل اين مسئله در كوه هاي اطراف به خصوص مناطق شمالي 
پايتخت اســت؛ چراكه در كوه هاي مناطق غربي و منطقه22 به راحتي 
مي توان مزرعه خورشيدي تاسيس كرد. تهران بين 4تا 6و نيم ساعت تابش 
مستقيم آفتاب دارد كه با گردش آيينه اي پنل ها اين ميزان را به 8ساعت 
مي توان رســاند. در بخش هاي جنوبي تهران و اطراف گرمسار نيز روش 
هليواستات كه استفاده از آينه هاي متحرك مكانيكي است را پيشنهاد 
مي كنم. البته تمامي اين پيشنهادات مستلزم اين است كه شبكه سراسري 
قادر به جذب انرژي توليد شده باشــد، چون در يك نيروگاه 50مگاواتي 
نمي توان از باتري براي ذخيره انرژي توليد شده استفاده كرد. با اين شرايط 
نيازي به استفاده از آب براي پاكســازي پنل هاي خورشيدي نيز نيست 

چراكه به روش نانوتكنولوژي مي توان آنها را پاك سازي كرد.

ضرورتتجهيزپايتختبهسامانهرصدحوادثوسوانح
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ايجاد سامانه هاي مختلف 

مديريت
پايشي و رصد حوادث و سوانح را با هدف اقدامات عملي در شهر تهران و استفاده بحران

از آن در بحران هاي احتمالي براي پايتخت ضروري خواند. به گزارش همشهري، 
رضا كرمي محمدي گفت: »مهم ترين اين سامانه ها هشدار سريع زلزله است كه سال گذشته 
همراه با به روزرساني سامانه تخمين خسارت زلزله و سامانه هشدار سيل و برف و يخبندان به 
بهره برداري رسيد.« رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با تأكيد بر اينكه 
ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي استفاده بهينه از سامانه هاي طراحي شده امري ضروري 
است، تصريح كرد: »راه اندازي و افزايش استفاده از سامانه هاي پايشي براي مديريت شهري و 
ساير سازمان هاي تخصصي مديريت بحران بسيار ارزشمند است و استفاده از اين سامانه ها 
داده ها و اطالعات الزم را فراهم مي كند و چنانچه اين سامانه ها به كار گرفته نشود، اوال هدررفت 
هزينه است و ثانيا اين سامانه ها كم كم كارايي خود را از دست مي دهد.« كرمي محمدي با بيان 
اهميت حوزه پايش مخاطرات گفت: »بر همين اساس در مركز فرماندهي عمليات اضطراري 
شهر تهران )EOC( ميزهاي پايش مخصوص به هر سامانه ازجمله ميزهاي پايش زلزله شامل 
هشدار سريع زلزله و تخمين خسارت، سامانه لغزش زمين، فرونشست و سامانه هاي هشدار 
سيل و هواشناسي ايجاد شده است. بنابراين يك اقدام كامال زيرساختي براي استفاده مداوم 
از سامانه ها و همچنين امكان اتصال ساير ســازمان هاي تخصصي به آنها به خصوص سامانه 

هشدار سريع زلزله انجام شده است.«
 رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تصريح كرد: »اين امر موجب مي شود 
سامانه ها بر خط و دائما بروز و تقويت شوند و مي توان هر سال اقدامات و كاركردهاي جديدي 
براي آنها درنظر گرفت و از طرفي اين ســامانه ها به ما كمك مي كنند تا داده هاي موردنياز 
تبديل به اطالعات و ســپس منجر به توليد دانش شــود كه در مديريت بحران امري الزم و 

ضروري است.«

اروپا، يكه تاز در عرصه توليد انرژي پاك
قارهاروپادرسال2020ازانرژيهايتجديدپذيربرقبيشتريدرقياسباسوختهايفسيليتوليدكرده
است.انرژيحاصلازباد،خورشيد،نيروگاهبرقابيوزيستتوده۳۸درصدازبرقاروپاراتامينكردهاند
كهاينرقمدرسال20۱۹حدود۳۴.۶درصدبودهاست.درحاليكهاستفادهازسوختهايفسيليبراي
تامينانرژيبه۳7درصدكاهشيافتهاست.بزرگترينعاملدراينتغييررويكردبهسمتانرژيپاك،
بهرهبرداريازانرژيخورشيديوباديبودهاستكهبهترتيب۱۵و۹درصدافزايشداشتهاند.كشورهايي
كهبيشترينرشدرادراينامرداشتهاند،كشورهايهلند،سوئدوبلژيكبودهاند.بارزترينمثالشهرهاي
اروپاييدرتوليدانرژيپاك،ويناست.پايتختاتريشكهبهجهنمزبالههاشهرتدارديكيازپاكترين
شهرهايدنياست.دروينساالنه۹00هزارتنزبالهشهريسوزاندهوازآنيكونيمميليونمگاواتبرق
توليدميشود.زيراينشهر۱200كيلومترلولهكشيانجامشدهتاسيستمگرمايشيبهدوسومخانهها

وساختمانهايشهرمنتقلشودوهيچنيازيبهشوفاژ،بخاريياهرنوعگرمايشساختمانينباشد.
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مك

   بخشي از اقدامات انجام شده  در تهران از سوي شهرداري
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   اقدامات آتي 
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گشت و گذاري بهاري در باغ كتاب پس از تعطيلي يك ماههدريچه

پاتوق12ساعتهبرايكتابخوانها
پنجشنبه نوزدهم فروردين ماه بود كه با 
توجه به مصوبه دولت و ستاد ملي مبارزه 
با كرونا درهاي باغ كتاب بســته و اين 
پاتوق محبــوب كتابخوان ها در اراضي 
عباس آباد تعطيل شد. بزرگ ترين مركز 
عرضه كتاب ايران پس از تعطيلي تقريبًا 
يك ماهه از شنبه هفته پيش- هجدهم 

ارديبهشــت- دوباره بازگشايي شد و 
فعاليتش را از ســر گرفت. باغ كتاب در 
نخستين هفته پس از تعطيالت كرونايي 
نسبتاً خلوت و آرام بود و استقبال زيادي 
از آن صورت نگرفت. البته بازگشايي و 
بي خبري و اطالع نداشتن بسياري از اين 
موضوع و پرهيز بسياري از شهروندان از 
حضور در مراكز شلوغ در اين روزهاي 
كرونايي مي تواند عمده داليل اين كم 

اســتقبالي در هفته نخست باشد. هم 
مخاطبان و هم فروشندگان باغ كتاب 
از رونق دوباره ايــن پاتوق كتابخوان ها 
در روزهــاي آينده اطمينــان دارند و 
معتقدند كه طي روزهاي آينده شاهد 
استقبال خوب و حضور گسترده مردم 
خواهيم بود. سري به باغ كتاب زده ايم 
و حال و هواي آن را از فروشــندگان و 

مراجعه كنندگان جويا شديم.

تا وقتي كتابخوان ها هستند، كتاب هم هست
دانيال جعفرزاده، 17ســال ســن دارد و 
براي خريد كتاب به باغ كتاب آمده است. 
مي گويد با وجود يك  ماه تعطيلي به دليل 
شــيوع ويروس كرونا باغ كتاب نسبت به 
گذشته تغييري نكرده است و اين تعطيالت 
تأثيري بر كميــت و كيفيت اين مجموعه 

نداشته است؛ »باغ كتاب نســبت به قبل از تعطيلي ها تغييري نكرده 
اســت و هر كتابي كه مي خواهيم در اينجا پيدا مي شود. قيمت ها هم 
آنچنان افزايش نداشته است. انتظار داشــتم بعد از اين وقفه طوالني 
وقتي به باغ كتاب مي آيم با فضايي خالي از تازه هاي نشر مواجه شوم، اما 
خوشبختانه برخالف تصور و انتظاري كه داشتم تنوع و تعداد كتاب ها 
همچنان زياد و به روز اســت. از نگاه من اگرچه ويــروس كرونا، همه 
ازجمله خودم را سردرگم و كالفه كرده است، اما واقعاً نتوانسته ام كتاب 
خواندنم را تعطيل كنم. اين ويروس همه كارها را سخت كرده است و 
شايد بسياري از كارها در آستانه تعطيلي است، اما تا وقتي كتابخوان ها 

هستند كتاب هم خواهد بود.«

رعايت پروتكل ها در باغ كتاب 
باغ كتاب نســبت بــه قبــل تاحدودي 
خلوت تر شده است، اما هنوز مانند گذشته 
پر از كتاب اســت و فكر مي كنم مي تواند 
پاسخگوي مخاطبان خود با هر سليقه اي 
باشد. مريم اميرخاني، با بيان اين مطلب به 
همشهري مي گويد: »قبل از اين تعطيلي 

يك ماهه بارها به باغ كتاب آمده بودم و هميشــه در اين فضا جمعيت 
شلوغي را مي ديدم كه با عالقه مشــغول تماشا و خريداري كتاب هاي 
مورد نيازشــان بودند، اما امروز كه پس از وقفــه يك ماهه باغ كتاب 
به اينجا آمده ام ديگر خبري از آن جمعيت نيســت! البته شايد چون 
روزهاي ابتدايي بازگشــايي باغ كتاب بعد از تعطيلي يك ماهه است و 

بسياري از اين موضوع خبر نداشته اند تعداد مخاطبان كاهش داشته 
است. به نظرم بايد چند روز از بازگشايي باغ كتاب بگذرد تا آن وقت با 
قاطعيت بتوان از كاهش يا افزايــش مخاطبان باغ كتاب صحبت كرد. 
همچنين خوشبختانه نسبت به قبل بر تعداد قفسه هاي كتاب افزوده 
شــده و تعداد كتاب هاي جديد هم قابل توجه است. تا آنجايي هم كه 
بررســي كردم، پروتكل هاي بهداشــتي به خوبي در باغ كتاب رعايت 

مي شود«.

اميدوارم ديگر باغ كتاب تعطيل نشود
مظاهر حســيني كه خود زماني فروشنده 
كتاب بوده است از حال و هواي لذتبخش 
باغ كتاب در هفته اول بازگشايي مي گويد: 
»محيط باغ كتاب واقعاً عالي است. به ويژه 
اينكه امكانات خوبي بــراي كودكان مهيا 
شده است. در اين مدت كه باغ كتاب بسته 

بود، براي من كه به كتاب عالقه زيادي دارم روزهاي خوبي نبود، چون 
اينجا نه تنها فضاي مناســب براي خريداري كتاب است بلكه محيطي 
امن و آرام براي مطالعه دارد و اميدوارم ديگر شاهد تعطيلي اين پاتوق 
خوب كتابخوان ها نباشيم. در باغ كتاب هميشه انواع مختلف كتاب با 
موضوعات مختلف پيدا مي شود و من هيچ وقت دست خالي از آن خارج 
نشــده ام. حتي حاال كه پس از يك ماه تعطيل، بازگشايي شده است و 
انتظار مي رفت كه شايد از تعداد كتاب ها و كيفيت آنها كم شده باشد. اما 
خداروشكر كه باغ كتاب را مانند گذشته ديدم«. اين مخاطب حرفه اي 
و پروپاقرص كتاب از نحوه رعايت پروتكل هاي بهداشتي در باغ كتاب 
رضايت دارد؛ »پروتكل هاي بهداشــتي هــم در اينجا به خوبي رعايت 
مي شود. به مشتريان و مخاطبان دستكش داده مي شود و به طور مرتب 
همه جا را ضدعفوني مي كنند. من به عنوان دوستدار كتاب عالقه مندم 
فضاهايي مانند باغ كتاب با رعايت پروتكل هاي بهداشتي هميشه باز 
باشد و هيچ وقت تعطيل نشــود، چون لذتي كه خريد كتاب به صورت 

حضوري دارد در خريد اينترنتي و مجازي نيست.«

باغ كتاب دوباره شلوغ مي شود
باغ كتاب بعد از حدود يك  ماه تعطيلي 
شروع به كار كرده است و به زودي شاهد 
استقبال خوب كتاب دوســتان از اين 
مجموعه خواهيم بــود. محمد بابايي از 
فروشندگان باغ كتاب با بيان اين جمله 
خوش بينانه نســبت به رونــق گرفتن 

دوباره اين مجموعه به همشهري مي گويد: » هنوز خيلي ها اطالع 
ندارند كه باغ كتاب بازگشــايي شــده اســت. اطمينان دارم كه 
به زودي دوباره باغ كتاب شلوغ خواهد شــد، چون در اين مدت 
هم اســتقبال مردم از كتاب بهتر شده اســت و ما اين موضوع را 
در تعطيالت نوروز به خوبــي درك كرديم. جمعيت زيادي كه در 
روزهاي ابتدايي سال به اين فضا آمدند خود گوياي اين حقيقت 
است. حتي در اين مدت فروش اينترنتي هم بسيار خوب بود. ما 
در اينجا كتاب هايي را با موضوعات مختلف كه جوابگوي نياز تمام 
شهروندان باشد داريم، اما عمده درخواست و فروش ما كتاب هاي 
رمان است. مخاطبان باغ كتاب هم شــامل همه گروه هاي سني 
مي شوند و نمي توان گفت كه فقط گروه سني جوان يا نوجوان به 
اينجا مي آيند. افراد مسن و سالخورده هم از مخاطبان خوب ما در 

باغ كتاب هستند«.
اين فروشــنده كتاب معتقد اســت باغ كتاب هميشه مخاطب 
خود را دارد؛ »بازديد و اســتقبال مخاطبان از كتاب و فضاي باغ 
كتاب، به ويژه در اوايل ســال آنقدر خوب بوده است كه حتي يك 
 ماه تعطيلي هم نمي تواند در عملكرد اين فضا تأثير گذار باشــد. 
البته يك  ماه تعطيلي بسيار زياد اســت، اما خوب در مقابل اين 
سيل استقبال آثار آن به چشم نمي آيد، حتي اگر يك بار يا حتي 
چندبار ديگر هم اينجا تعطيل شود، چون اين قبيل فضاها كه براي 

عالقه مندان جامع و كامل است هيچ وقت فراموش نمي شود.«
باغ كتاب همه روزه حتي روزهاي تعطيل از ساعت 9صبح تا 9شب 

پذيراي عالقه مندان به كتاب است.

   خود، ديگري و خدا در انديشــه 
كيركگور

نشست نقد و بررسي 
كتاب »خود، ديگري 
و خدا در انديشه كير 
كگور« نوشته راضيه 
زينلــي، سه شــنبه 
28ارديبـــــــهشت 
ســاعت 11صبــح 
بــا حضور مســعود 

صادقي، مســعود زنجاني، محمود مقدســي 
و راضيــه زينلي به صــورت مجــازي برگزار 
مي شــود. عالقه مندان مي توانند اين نشست 
را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهركتاب 
به نشــاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت 
آپارات پيگيري كننــد. به تازگي كتاب »خود، 
ديگري و خدا در انديشــه كير كگور« نوشته 
راضيه زينلي به همت نشر آن سو منتشر شده 

است.

   ترجمه جديد از رباعيات خيام 
اخيرا ترجمه اي جديد از رباعيات خيام به زبان 
عربي و از سوي بنياد عربي پژوهش ها و نشر، 
منتشر شده كه يوســف بكار، مترجم اردني و 
استاد بازنشسته دانشگاه يرموك از زبان فارسي 
به عربي برگردانده است. به گزارش روزنامه الغد، 
در پشت جلد كتاب به قلم مترجم آمده است: 
»اين ترجمه جديدترين ترجمــه از رباعيات 
خيام و از نظر تعداد رباعيات، كم  شــمارترين 
آنهاست كه تنها شامل 75رباعي مي شود كه 
علي دشتي، اديب و پژوهشگر ايراني از طريق 
روشي متفاوت و شناخت شــخصيت خيام، 
شعرهايي را كه خيام ســروده از شعرهايي كه 
به او منتسب شده و از ديدگاه او مظنون االصاله 
هســتند، جدا كرده و اصالت آنها را برگزيده 

است.«

تازه هاي نشر

   داليلي براي زنده ماندن 
»داليلي براي زنده ماندن« نوشته مت هيگ 
را گيتا گركاني به فارسي برگردانده و از سوي 

نشر علمي و فرهنگي منتشر شده است.
اين كتــاب حاصل مبــارزه مــت هيگ با 
افسردگي و اضطراب بي اندازه شديدي است 
كه نزديك بــوده او را از پــاي در آورد. اثري 
كوتاه، صريح و مثبت درباره برخورد درست 
با بحران هاي روحي و لذت بردن از زندگي؛ 

داســتان واقعي بحران هايي كه مت هيگ به آنها دچار شد و 
چگونگي غلبه او بر افسردگي و آموختن زندگي كردن است.

اين كتاب كوچك و ساده مي تواند به كساني كه فكر مي كنند به آخر 
راه رســيده اند كمك كند. همچنين به آنها كه عزيزانشان با چنين 
مشكلي درگير هستند. داليلي براي زنده ماندن كتابي است درباره 
اينكه چطور از بودنمان در اين جهان لذت ببريم؛ اثري تكان دهنده، 
شاد و لذت بخش. انتشارات علمي و فرهنگي اين كتاب را به تازگي با 
شمارگان 2هزار نســخه، به بهاي 32هزار تومان براي چهارمين بار 

منتشر كرده است.

   جنگ جهاني دوم
»جنــگ جهاني دوم« نوشــته آلــن جان 
پرسيوال تيلور را بهرام فرداد اميني به فارسي 
برگردانده و انتشــارات علمــي و فرهنگي، 
كتاب را منتشر كرده است. دو جنگ جهاني 
كه در قرن بيستم ميالدي روي داد،  چهره 
جهان و بسياري از جوامع انساني را دگرگون 
كرد و بــر مناســبات سياســي و اقتصادي 
بين المللي تأثيري ماندگار برجاي گذاشت. 

درباره علل بروز اين دو جنگ وحشتناك تاكنون تعبير و تفسيرهاي 
مختلفي شده  اســت. دراين كتاب و كتاب جنگ جهاني اول از اين 
نويسنده ريشه هاي اين دو رويداد ناميمون از ديد تحليل گر و منتقدي 
ناوابسته به محافل سرمايه داري و  بازار تشريح مي شود. در واقع اين 
كتاب ها از آثار معروف تيلور، مورخ سرشــناس تاريخ دوران معاصر 
اســت كه كم و بيش در شــمار آثار كالسيك درآمده اســت. تيلور 
نويســنده كتاب جنگ جهاني اول و دوم)دوجلدي( يكي از تحسين 
شده ترين و سازش ناپذيرترين مورخان قرن بيستم بود. اي. جي.پي. 
تيلور با نام كامل آلن جان پرسيوال تيلور ) A. J. P. Taylor؛  زاده 25 
مارس 1906 درگذشته 7 ســپتامبر 1990( مورخ اهل بريتانيا بود. 
اي.جي.پي. تيلر يا آلن جان پرسيوال تيلر در 25 سپتامبر 1906 در 
برك ديل، در النكشاير، چشم به جهان گشــود و جمعه 7 سپتامبر 
1990 درگذشت. او نويسنده سياسي و استاد تاريخ در دانشگاه هاي 
منچستر و آكسفورد و ازجمله معتبرترين تاريخ نگاران قرن ميالدي 
بود. انتشارات علمي و فرهنگي اين كتاب 429صفحه اي را با شمارگان 

هزار نسخه به بهاي 85هزار تومان منتشر كرده است.
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ايل راه ها، اين رگ هــاي اتصال ييالق و 
منابع
قشالق كه روزگاري تا هزاران كيلومتر طبيعي

طول داشتند، اين روزها با تهديد گسترده 
روبه رو هستند و نابودی آنها نبض كوچ و حيات عشاير 
كشور و محيط زيست را به خطر انداخته است. تخريب 
ايل راه ها به علت خشكسالي كه به حذف و خشكي مراتع 
منجر شده، مي تواند وضعيتي ايجاد كند كه كوچ عشاير 
زودهنگام يــا ديرهنــگام انجام شــود و اين موضوع 
مشكالت متعدد براي زندگي ايل هاي عشايري كشور 

ايجاد مي كند.
عشاير كوچ نشين حافظان مهم محيط زيست هستند. 
آنها در خط مقدم حفاظت و حراست از محيط زيست 
قرار دارند و مي توانند نقش مهمي در حفظ گونه هاي 
جانوري و حتي احياي پوشــش گياهي در مسير كوچ 
داشته باشــند. عشاير ايران با اســتفاده از تجربه كوچ 
همچنين كمك زيادي به حفظ عرصه هاي طبيعي و 
گونه هاي جانوري و گياهي داشته اند. آنها به علت ارتباط 
مستقيم با طبيعت، بيشترين آسيب را درصورت طغيان 
آفات و امراض طبيعي متحمل مي شوند و به همين دليل 
است كه بايد در حفظ گونه هاي جانوري و گياهي محل 
زندگي شان كوشا باشــند. كارشناسان محيط زيست 
معتقدند منافع متقابل عشاير و محيط زيست مكمل 
يكديگر و موجــب حفاظت مؤثر از محيط زيســت و 

رويشگاه هاي طبيعي است.
اما تخريب و نابودي ايل راه ها كه مسير مداوم كوچ عشاير 
از سده های گذشته در ايران بود، عالوه بر تأثير مستقيم 
بر زيســت عشــاير كوچ رو حفاظت از مراتع و احياي 
هميشگي رويشگاه ها توسط عشاير را با مشكل مواجه 

و برخي زيستگاه ها را از حالت امن خارج كرده است.

خشكسالي،ويالسازيوجادهكشي؛عواملنابودي
ايلراه

دامون شش بلوكي، پژوهشگر فرهنگ و زيست عشايري 
كه خود از ايل قشقايي است، در گفت وگو با همشهري از 
شرايط سخت كوچ عشاير كشور بر اثر تخريب ايل راه ها 
و تأثير نابودي ايل راه بر محيط زيست و منابع طبيعي 

سخن گفته است.
شش بلوكي با اشاره به تنوع اقليمي فوق العاده موجود 
در فالت ايران كه موجب شده است هميشه درصدي 
از ساكنان ايران به صورت عشايري زندگي  كنند گفت: 
تا يك قرن گذشته عمده دا مپروري ها با محوريت آنها 
صورت مي گرفته اســت. از بعد سياســي نيز هميشه 
در دوره هاي مختلف حكومت هاي مركزي ســعي بر 

يكجانشين كردن عشاير داشتند.
اين پژوهشگر زيســت و فرهنگ عشايري كشور اعالم 

كرد: عشاير مردماني اند كه فقط مولد هستند و مصرف 
بســيار ناچيز دارند. حتي سوخت و پالستيك مصرف 
نمي كنند و زندگي شــان با طبيعت و محيط زيســت 
عجين است. همه مصارف خود را خود تامين مي كنند 
و تامين كننده اقالم حياتي براي زندگي مردم كشور نيز 
هستند. بدين ترتيب تداوم حيات ايلياتي ها بايد اهميت 
فراوان داشته باشد و حمايت از بخش دامپروري، توليد 
صنايع دستي و فرش در اين بخش توجه بسيار مي طلبد.

حيات ايل در كوچ است و اگر ايل يكجانشين شود نه تنها 
زندگي عشايري كه موضوع حفاظت از طبيعت و احياي 

آن نيز مختل خواهد شد.
دامون شــش بلوكي درخصوص برآوردهــا در نابودي 
ايل راه ها و تبعات محيط زيستي اين اقدام مي گويد: در 
كشور ما تنوع اقليمي بســيار باالست. در استاني مثل 
فارس در فاصله 20دقيقه اي شهر شيراز و بعد از فاصله 
گرفتن از منطقه فيروزآباد و رســيدن بــه هادي آباد، 

برنج كاري مي شــود. با چند كيلومتــر فاصله، باغات 
مركبات را مي توان در جهــرم و داراب ديد. در جنوب 
فيروزآباد و منطقه خنج، نخلستان ها قرار دارند. در عين 
حال جامعه كشاورزي و دامپروري با از بين رفتن مراتع 
و خشكسالي هاي انسان پايه كه با زدن چاه هاي غيرمجاز 
شكل گرفت، تهديدهاي جدي براي توليدات زراعي و 

دامي پديد آورد.
دامون شش بلوكي ادامه مي دهد: ايلياتي هاي قشقايي و 
بختياري درست از همين مسير ايل راه را طي مي كنند 
كه حــدود 900كيلومتر طول دارد. در مســير كوچ، 
گياهان دارويي و گياهان رنگرزي زيادي وجود داشت 
كه توسط عشاير برداشت و بعد به ســاير جوامع ارائه 
مي شــد. اما اين گياهان با خشكسالي ها، عمال به طور 
كامل از بين رفت. مناطق باغشهري و وياليي نيز تهديد 
ديگري در مسير ايل راه ها هستند كه مسير كوچ را عمال 
نابود كرده اند. در مسير منطقه بويراحمد تا ياسوج ديگر 

راهي براي تردد عشــاير وجود نــدارد. حتي واگذاري 
مراتع از سوي منابع طبيعي به روستاييان نيز موجب 
افزايش كشــاورزي در زمين هايي شد كه از نظر منابع 
آب قابليت كشاورزي نداشتند و حفر چاه هاي عميق 

موجب خشكيدگي و نابودي مراتع اطراف ايل راه شد.

تخريبايلراههاووضعيتوخيمكوچ
عشاير كشور سال هاست با مشــكالت زيادي دست و 
پنجه نرم مي كنند و يكي از حادترين مشكالت سال هاي 
اخير آن ها، تخريب بخش عمده اي از ايل راه هاست. براي 
نمونه در اســتان همدان كه پايه هاي اقتصادي اش بر 
كشاورزي، دامپروري و استخراج معادن بنا شده، شيوه 
دامداري بيشتر سنتي است و به علت تنوع آب و هوا و 
وجود مراتع وسيع و ييالقي بودن منطقه براي عشاير 
دامداری از اهميت خاصي برخوردار است. اگرچه تنوع 
آب و هوا و وجود مراتع وسيع و ييالقي بودن منطقه براي 

عشاير دامدار اهميت بااليي دارد اما مسير تردد آنها بين 
ييالق و قشالق ها كه ســابقه هزاران ساله دارد، به طور 

كامل تخريب شده است.
حسن محمدي، مدير امور عشــاير استان همدان در 
گفت وگويي راديويي اعالم كرد: بررسي ايالت و طوايف 
عشاير بيانگر آن است كه ايالت تركاشوند، ترك، جمور، 
شاهسون بغدادي، حســنوند و كرد در همدان حاضر 
مي شوند كه ايل تركاشوند بيشترين جمعيت عشايري 
را در استان همدان دارد و در بين طوايف نيز يارمطاقلو، 
ظهرابي، نيازي، مليجاني، مرشدي، رحمتي، سليماني، 
نظري، ابراهيمي ميرزاجان، خزايي و وليزاده در همدان 

ديده مي شوند.
به گفته وي، متأســفانه تخريب صددرصــدي ايل راه ها 
در استان همدان، عشــاير را با خطرات بســيار روبه رو 
كرده است. اين وضعيت باعث شده عشــاير براي ورود 
به مناطق عشايرپذير از هر مســيري تردد كنند و حتي 
از بزرگراه، جاده، خيابان، بيابان و مواردي از اين دســت 
عبور كنند. تردد از خيابان و جاده خطرات جاني به دنبال 
و احتمال تصادف و برخورد دام ها با خودروهاي عبوري 
وجود دارد. حتي گاهــي هنگام عبور عشــاير از داخل 
روســتاها نيز درگيري اجتماعي به وجود مي آيد. نكته 
ديگر تخريب مراتع اســت كه خشكســالي آنها موجب 
شــده تغذيه دام هنگام تردد عشــاير، با بدترين شرايط 
مواجه شود. مشــكل تامين آب براي عشاير نيز موضوع 
مسئله ساز ديگری است. هر ايل و طايفه عشايري براي 
ورود به اســتان همدان بايد 1۵0 تا 600كيلومتر مسير 
طي كند و بيشترين آسيب از فقر مرتع را عشاير متحمل 
مي شــوند چراكه محل كسب درآمد عشــاير، دامداري 
است و خشكسالي مراتع موجب مي شود نرخ مرگ ومير 
دام افزايش يابد و دام هايي كه زنده مي مانند نيز به دليل 
تغذيه ناكافي طبعا فرآورده هاي آنها شامل گوشت، شير 

و پشم بسيار اندك خواهد بود.
همچنين در استان تهران و شهر دماوند، از بين رفتن 
ايل راه ها مهم ترين مشكل امور عشــاير دماوند است. 
اين مســيرهاي مهم در دماوند، به دليل جاده سازي و 
ساخت وسازهاي متعدد نابود شــده اند. در شهرستان 
دماوند 2۵0خانوار بزرگ عشاير به صورت دائم سكونت 
دارند و همچنين حدود 2۷0خانوار عشاير مهمان نيز از 
شهرستان هاي پاكدشت، ورامين، قرچك، شهر ري و 
استان سمنان وارد منطقه مي شوند. در عين حال طي 
سال هاي اخير با ساخت وساز و جاده كشي  در مسيرهاي 
تقاطعي با ايل راه ها، مســير ترددي كوچ با مشكالت 

متعدد ازجمله از بين رفتن مراتع مواجه شده است.
بدين ترتيب در مســير تخريب ايل راه ها، خشكسالي، 
كوچ خودرويي، گرمــاي زودرس و عدم اجازه توقف به 
عشاير موجب تهديد كوچ روها مي شود و بايد براي اين 
مهم به ويژه در بخش احياي مراتع اقدامات گســترده 

انجام شود.

دريچه

بيتكوين؛سبزنيست
ايالن ماســك به تازگــي اعالم كــرد: بيت كويــن به دليــل اثرات 
زيست محيطي ديگر در تبادالت ارزي تسال جايگاهي نخواهد داشت و 

رمزارزهاي سبزتر جايگزين آن مي شوند.
در مقايسه با كشورهاي صنعتي گروه جي -10)بلژيك، كانادا، فرانسه، 
آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، ســوئيس، انگليس و اياالت متحده 
آمريكا( واحد پول چين بيشترين همبســتگي آماري )84 درصد( را 
با بيت كوين نشان داده است. بانك مركزي كشور چين حداقل 4سال 
است كه به سمت ارز ديجيتال حركت كرده و در ميان بازارهاي بزرگ 
و نوظهور پيشروست. عالوه بر فعاليت پررنگ در بازار ارزهاي ديجيتال، 
ماينرهاي چيني تقريبا دوســوم نرخ جهش و متعاقبا كنترل ارزش 

بيت كوين را نيز در اختيار خود دارند.
يكي از مزايــاي ارزهاي ديجيتال اين اســت كــه مي توانند اقتصاد 
كشورهاي در حال توسعه را رونق ببخشند؛ مثال اقتصاد شكست خورده 
ونزوئال به آرامي به سمت سيستم ارز ديجيتال خواهد رفت. در آرژانتين 
نيز به علت ارزش پايين پــزو و همچنين محدوديت هايي كه دولت بر 
خريد و فروش دالر وضع كرده به طور چشــمگيري ارزهاي ديجيتال 
مورد اقبال عمومي واقع شــده اند. به نظر مي رسد در ايران نيز به دليل 
دسترسي آسان به ســرمايه و خدمات مالي به ويژه در دوران تحريم 

ارزهاي ديجيتال مورد توجه باشند.
توليد يا به عبارت بهتر اســتخراج ارزهاي ديجيتال وابســته به نوعي 
سيستم بسيار پيچيده ذخيره داده غيرمتمركز تحت عنوان فناوري 
بالك چين است كه فرايندي به شدت انرژي بر شناخته مي شود. اگرچه 
ميزان نياز انرژي همه رمزارزها به اندازه بيت كوين باال نيست، اما عالوه 
بر مزاياي اقتصادي، از اثرات زيست محيطي ارزهاي ديجيتال نيز نبايد 

غافل شد.
هزينه هاي اقتصادي اســتخراج رمزارزها به ويژه بيت كوين، بسته به 
منابع انرژي موردنياز متغير اســت. استفاده از زغال سنگ براي توليد 
برق مي تواند تا 30درصــد اين هزينه ها را كاهــش دهد. پيامدهاي 
زيست محيطي استخراج رمزارزها نيز بسته به منابع انرژي مورد استفاده 
به خصوص در سطح منطقه اي و محلي متفاوت خواهد بود. تخمين زده 
مي شود اســتخراج ارزهاي ديجيتال با انتشار ساالنه 23-22ميليون 
تن دي اكســيد كربن همراه اســت. يك كارشــناس برجسته آب و 
محيط زيســت به نشــريه فوربز گفته اســت، گرچه بايد از اظهارات 
ايالن ماسك در رابطه با اثرات زيست محيطي رمزارزها در فضاي عمومي 
خوشحال بود، اما مشخص نيست انگيزه هاي محيط زيستي تنها دليل او 
براي متوقف كردن بيت كوين باشد؛ چراكه به نظر مي رسد ايالن ماسك 

از ابتدا در جريان اثرات زيست محيطي بيت كوين بوده است.
تسال به عنوان يك شركت پيشرو در زمينه فناوري هاي سبز بيشتر بر 
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تأكيد مي كند؛ درحالي كه ردپاي آب 
و زمين در گذار انرژي از سوخت هاي فسيلي به انرژي هاي تجديدپذير، 
در كوتاه مدت قابل توجه است و تسال به عنوان يك شركت پيشرو در 
فناوري هاي سبز در جهان، عالوه بر ردپاي كربن بايد ردپاي آب و زمين 

را نيز مدنظر قرار دهد.

آيلينجوادي
پژوهشگر محيط زيست

سيدمحمدفخار
خبر نگار

   مسير  سنتي كوچ عشاير كشور بر اثر جاده سازي، خشكسالي و دست اندازي
 به منابع طبيعي از بين رفته است

  كارشناسان: ايل راه ها تأثير مستقيم بر حفظ و احياي محيط زيست و منابع طبيعي دارند
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نيما شايان
خبر نگار

 رئيس انجمن ديابت ايران به همشهري مي گويد50درصد بيماراني كه دياليز مي شوند سابقه ديابت دارند

افزايش 14برابري آمار بيماران 
سراغ عليرضا عسكري، مديرعامل سازمان تداركات ديابتي در 30 سال

پزشــكي جمعيت هالل احمر به عنوان تامين كننده 
اصلي تجهيزات و داروهاي مورد نياز بيماران ديابتي و 
دياليزي در كشور رفتيم تا ميزان آمادگي اين سازمان 
درباره تامين اقالم درماني مــورد نياز اين بيماران و 
همچنين دليل كمبودهايي كه به صورت نوبه اي در 
تامين دارو و تجهيزات براي درمان آنها اتفاق مي افتد 

را جويا شويم.
 ريشه ناياب شدن انسولين قلمي در 
برخي از هفته ها كه به يــك چالش جدي براي 
بيماران ديابتي تبديل مي شود، چيست؟ ضمن 
اينكه رئيس انجمن بيمــاران ديابتي هم عنوان 
مي كند كه همواره به صورت جســته وگريخته 
كمبودهاي مقطعي و البته حل شــدني در اين 

زمينه وجود دارد.
 يكي از تأمين كننده هاي جــدي در زمينه واردات 
انسولين، ســازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل 
احمر است. براي اينكه در زمينه موجودي يك دارو 
در بازار كمبودي حس نشود، چند فاكتور مهم است 
كه شــامل پيش بيني بموقع و كافي نيــاز دارويي 
در كشور توســط سياســتگذار، تامين ارز بموقع، 
عمليات بازرگاني موفق و توزيع بموقع و مديريت شده 

مي شود.
 عمليات بازرگاني در دوران تحريم و كرونا دستخوش 
مشكالتي شده است؛ البته بازرگاني سازمان تداركات 
پزشكي جمعيت هالل احمر در چند ماه اخير فعال تر 
از گذشته ظاهر شده و مشكالت در اين حوزه كمتر 
اســت. همچنين اگر وقفه اي در توزيع ايجاد شود، 
جامعه از نظر رواني نگران است و به خاطر هراس از به 
مشكل خوردن در تامين دارو، ممكن است به خريد 
دارو به ميزان بيش از حد نياز خود روي آورد. بنابراين 
برنامه ريزي مدون و دقيق در مديريت توزيع انسولين 
نكته مهم ديگري اســت. در توزيع، اين مسئله هم 
كليدي اســت كه چگونه توزيع شود تا نه تنها كسي 
خارج از نياز خود خريداري نكند، كه از هدايت دارو به 

بازار سياه از سوي افراد سودجو نيز جلوگيري شود.
 با توجه به پيش بيني ها درباره صعودي 

بودن نرخ رشد بيماران ديابتي در كشور و با توجه 
به اينكه بخشــي از بيماران ديابتي به مشكالت 
كليوي دچار شده و نيازمند خدمات حياتي دياليز 
مي شوند، ايران به عنوان مثال در افق 1404براي 

پوشش چه تعداد بيمار دياليزي آماده است؟ 
ايران متأســفانه آمار خوبي در مبتاليــان به ديابت 
ندارد كه اين وضعيت ناشي از سبك زندگي، تغذيه 
نامناسب و كم تحركي است. متأسفانه با ديابت درگير 
هســتيم و آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي دهد 
كه روند صعودي آمار بيماران ديابتي در ســال هاي 
پيش رو افزايش پيدا خواهد كرد. درصد مشــخصي 
از بيماران ديابتي به دليل كمبود درمان مناســب به 
نارسايي كليه دچار مي شــوند و به دياليز نياز پيدا 
مي كنند. ارائه خدمات دياليز براي بيماران دياليزي 
به خاطر نارسايي پيشرفته كليه، امري حياتي است و 
توقف يا عقب افتادن آن حتي براي يك جلســه هم 
غيرممكن است. صافي دياليز به عنوان تجهيزاتي كه 
كار تصفيه خون بيمــار را انجام مي دهد، تجهيزاتي 
حياتي به حســاب مي آيد. پيش بيني مي شود ظرف 
4 تا 5 سال آينده، ساالنه به 11 ميليون صافي دياليز 
نياز پيدا خواهيم كــرد؛ يعني بيــش از 2 برابر نياز 

امروزمــان. بنابراين ما وقت زيــادي نداريم و بايد 
ناوگان توليــد داخلي صافي دياليز را توســعه 

دهيم، واگرنه عقب مي مانيم.
 چقدر از صافي دياليز مورد نياز 
كشور هم اكنون با اتكا به توان داخل توليد 

مي شود؟ و براي رفع ميزان نيازي 
كه ظرف 4تا 5ســال 

آينــده پيش بيني 
 ، يـــــد ه ا د كر
برنامــه  چــه 
ي  نه ا ستا پيش د
داريد تا كشور در 

سال ها  ايــن 
افزايــش  از 

ن  ا ر بيمــا
ليــزي  ديا

غافلگير نشود.
متأســفانه در بر هه اي از زمان به دليل اينكه ظرفيت 
خط توليد داخلي صافي دياليــز به طور كامل مورد 
اســتفاده قــرار نمي گرفت و فقط حــدود يك دهم 
ظرفيت ناوگان توليدي آن اســتفاده مي شد، تامين 
بخش زيادي از نياز كشــور به اين تجهيزات حياتي 
از طريق واردات صــورت مي گرفت.وقتي مواداوليه 
ســاخت تجهيزات را بموقع وارد نكنيد و از توليد به 
سمت واردات محض شيفت شود، مشخص است كه 
كار توليد پيش نمي رود. توليد ســاالنه صافي دياليز 
در يك سال گذشته به 2 ميليون رسيده، اين در حالي 
است كه ميزان توليد داخل در يك سال مشابه قبل 
از آن برابر 200 هزار بوده اســت. بنابراين در عرض 
يك ســال ميزان توليد داخلي صافي دياليز 10 برابر 
شده است.نياز ساالنه كشور به صافي دياليز برابر 4 
تا 5 ميليون از اين تجهيزات اســت. هم اكنون توليد 
ساالنه 2 ميليون صافي دياليز، تقريبا نصف نياز ساالنه 
كشــور را پوشــش مي دهد و بقيه نياز كشور به اين 
تجهيزات از طريق واردات و بخشي هم با توليد يكي 

از شركت هاي خصوصي تامين مي شود .
اگر با تامين منابع ارزي و ريالي، ناوگان هاي موجود 
به روز شــده يا ناوگان توليدي جديــدي به ظرفيت 
موجود اضافه شــود، مي توانيم ظرفيت توليد صافي 
دياليز را بــه 2 برابر ميزان موجــود افزايش دهيم و 
در اين حوزه مهم خودكفا شــويم. البته ســازمان 
تداركات پزشــكي جمعيت هالل احمــر در زمينه 
واردات دســتگاه هاي دياليــز جديد نيز 
اقدام كرده اســت. 2.5 سال است 
كه هيچ دستگاه دياليز جديدي 
توســط هالل احمر وارد كشور 
نشده است، اين در حالي است 
كه دستگاه هاي دياليز در كشور 
نيازمند نوسازي هستند. عمليات 
انتقال ارز براي واردات دستگاه هاي 
دياليز آلماني انجام شــده و 
در فاز اول 50 دستگاه 
دياليز جديد تا يك ماه 
آينــده وارد كشــور 
مي شــود. در فاز دوم 
بــراي واردات 200 
دياليــز  دســتگاه 
ديگــر برنامه ريزي 

كرده ايم.

نياز ساالنه به 11ميليون صافي دياليز تا 4سال آينده
مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هالل احمر در گفت وگو با همشهري با اعالم اينكه ظرف 

4سال آينده نياز كشور به تجهيزات صافي دياليز دو برابر مي شود، آماده باش براي تامين نيازهاي 
درماني اين بيماران را ضروري دانست
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درگيــري 8ميليون ايراني بــا بيماري 
مرموز ديابــت زمانــي تكان دهنده تر 
مي شــود كه بدانيم جمعيت مبتاليان بــه اين بيماري به اصطالح شــيرين اما 
خاموش، طي 30سال گذشــته در ايران 14برابر شده، هر ساله حدود 200هزار 
نفر به تعداد آنها در كشور اضافه مي شــود و انتهاي آن براي مبتاليان دست به 
گريبانش فقط  با خود اين بيماري نيســت بلكه آنها را با عارضه ها و بيماري هاي 

خطرناك ديگري نظير نارسايي هاي كليوي نيز مواجه مي كند.
 اين آمارها را اسداهلل رجب، رئيس انجمن ديابت ايران در گفت وگو با همشهري و 
در تشريح نرخ رشد ابتال به بيماري ديابت در كشور اعالم كرد و گفت:»در حالي با 
ابتالي حدود 8ميليون نفر از جمعيت ايران يعني حدود 10درصد از كل جمعيت 
كشور به بيماري ديابت مواجه هستيم كه در كشورمان به جاي پيشگيري، بيشتر 
به درمان توجه مي شود. هر چند شــيوع ديابت در همه جاي دنيا رو به افزايش 
است اما درصد شــيوع اين بيماري در منطقه خاورميانه  و ايران خيلي باالتر از 
اروپاســت كه متأســفانه اين روند روزبه روز هم در حال افزايش است و هر ساله 
حدود 200هزار نفر به تعداد بيماران ديابتي در ايران اضافه مي شود. اين تخمين 

با توجه به آمار 30ساله كشورمان است.« 
رئيس انجمن ديابت ايران اضافه شدن ســاالنه 200هزار نفر به بيماران ديابتي 
كشور را »خيلي زياد« و »تكان دهنده« دانسته و مي گويد:»حتي همين ميزان 
افزايش ساالنه نيز كار ما را مشكل مي كند. ضمن اينكه اين آمارها همه تقريبي 
اســت، چون بيش از 50درصد ديابتي ها اطالعي از ابتالي خود به اين بيماري 
ندارند و به همين خاطر در هيچ جاي دنيا ديابتي ها به طور دقيق شناسايي نشده 
و آمارهايي كه از اين بيماران اعالم مي شود، آمارهايي تقريبي هستند.« بنابراين 
از اظهارات رئيس اين انجمــن تخصصي برمي آيد كه آمارهــاي تعداد بيماران 
ديابتي، الزاما نهايي نبوده و سيستم درماني كشور بايد خود را براي پوشش بيش 
از آمارهاي تقريبي آماده كند. چه اينكه با هميــن آمارهاي موجود هم بيماران 
ديابتي در زمينه تهيه دارو نظير انسولين با چالش جدي مواجه هستند و اصوال 
اين بيماران شاهد كمبود انسولين قلمي در داروخانه ها و در نهايت كمياب و ناياب 
شدن اين داروي حياتي هستند. اســداهلل رجب در اين باره مي گويد: »انسولين 
مايه حيات يك بيمار ديابتي است و انتظار اين است كه سياستگذاران بهداشتي 
و درماني كشــور نه تنها اجازه ندهند كمبودي به لحاظ سطح دسترسي به اين 
دارو براي جامعه استفاده كنندگان آن ايجاد نشــود بلكه اقدامات پيش دستانه 
براي تامين انسولين جهت رفع نياز جامعه رو به افزايش بيماران ديابتي بردارد. 
اما گه گاه مانند كمبودي كه در خيلي از اقالم مورد استفاده مردم ايجاد مي شود، 
در زمينه انســولين هم به كمبــود برخورد مي كنيم و هم اكنــون نيز به صورت 
جسته وگريخته مشاهده مي شود كه در برخي جاها براي كوتاه مدت مشكالتي به 

لحاظ دسترسي به انسولين داريم؛ ولي خب اصالح مي شود.« 

مشكل كليوي در 35درصد افراد با ديابت كنترل نشده
آن طور كه رئيس انجمن ديابت ايران مي گويد، اتفاق شــوم افزايش صعودي نرخ 
شــيوع ديابت نه تنها ضرورت عاقبت انديشي بيشــتر براي درمان اين بيماران را 
دوچندان مي كند بلكه اين افزايش ابتال به ديابت، عارضه ديگري نيز به دنبال دارد 
كه اين عارضه، افزايش آمار بيماران حاد كليوي و دياليزي هاست. رجب در اين باره 
آمارهاي قابل تاملي را اعالم كرد: »اگر به مراكز ارائه خدمات دياليز برويد، متوجه 
مي شويد كه تقريبا نزديك به 50درصد بيماراني كه دياليز مي شوند، سابقه بيماري 
ديابت دارند. اگر اين بيماري در افراد كنترل نشــود، تقريبا 30تا 35درصدشــان 
مي توانند دچار مشكالت كليوي شوند.« از سوي ديگر، محسن نفر، رئيس انجمن 
نفرولوژي ايران نيز در گفت وگو با همشهري، نتيجه آينده پژوهي درباره نرخ رشد 
بيماران حاد كليوي را چنين اعالم كرد: »رشــد ســاالنه تعداد بيماراني كه دچار 
نارسايي هاي مزمن كليه هستند و بايد پيوند كليه انجام دهند بين 8تا 10درصد 
است. همچنين ساالنه به ميزان 8تا 10درصد به تعداد دياليزي ها اضافه مي شود.«  
اين آمار رئيس انجمن نفرولوژي وقتي در كنار آمار تكان دهنده رشد ابتال به ديابت 
در كشور و درصد ديابتي هايي كه به دليل نبود درمان مناسب، به بيماري هاي كليوي 
دچار شده و براي ادامه زندگي محتاج دريافت خدمات دياليز مي شوند، قرار مي گيرد؛ 
ابعاد شيوع اين بيماري هاي غيرواگير در كشور طي سال هاي پيش رو را بيشتر روشن 
كرده و نوعي آماده باش براي حاكم شدن نگاه آينده نگرانه در سياستگذاران بهداشتي 
و درماني و همچنين توليدكنندگان و تامين كنندگان تجهيزات و داروهاي ضروري 

اين بيماران را ضروري تر مي كند.
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رايت در دومین دادخواست قانونی 
در لنــدن طی 3 هفتــه ادعا کرده 
که کلیدهای رمزگذاری شده را از 
دست داده اســت. کلیدهايی که از 
رايانه شخصی او با هک کردن آن در 
فوريه2020 سرقت شده؛ موضوعی 
که پلیس در حال تحقیق درباره آن 

است

 ظاهرا چنــد روز پیــش اطالعات 
مشــتريان يكــي از شــرکت هاي امنيت

پرداخت الكترونیک که وابســته به 
يكي از بانک هاي کشور اســت، افشا شده و براي 
فروش در اينترنت قرار گرفته است. اطالعات اين 
مشتريان که بالغ بر 30میلیون نفر بوده اند آنطور 
که گفته شــده شامل شماره مشــتري، نام و نام 
خانوادگي، کد ملي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، 
شماره حساب، شهر و استان تولد، شهر و استان 
محل سكونت و شــماره موبايل اســت. يكي از 
مهم ترين داليل چنین اتفاقاتي از نظر کارشناسان، 
تجمیع اطالعات کاربران در يک سازمان است. به 
همین خاطر، روز گذشــته ســامانه احراز هويت 
معتبر در فضاي مجازي با عنوان سماوا طي يک 
مراسم مجازي، از سوي سازمان فناوري اطالعات 

به طور رسمي کار خود را آغاز کرد.

امنيت كاربران
خطر افشاي اطالعات بانكي در خريدهاي اينترنتي 
از دغدغه هاي همیشــگي کاربران بوده است، اما 
روز گذشــته امیر ناظمي، معاون وزير ارتباطات 
در مراسم آغاز به کار ســماوا اعالم کرد: زماني که 
کاربران در يک فروشگاه اينترنتي يا هر وب سايت 
خريد الكترونیكي قصد انجــام تراکنش دارند، به 
وسیله ســامانه ســماوا وارد صفحه درگاه بانكي 
مي شوند و پس از پرداخت مبلغ مورد نظر از اين 
درگاه دوباره به سايت اولیه بازمي گردند و فرايند 

مورد نظر انجام مي شود.
به گفته او، سامانه سماوا براي صیانت و حفاظت از 
داده هاي بانكي کاربران طراحي شده تا هر شرکتي 

قادر به دريافت اطالعات مهم بانكي نباشد.

خطر تجميع داده ها
بهنام ولي زاده، معاون دولت الكترونیكي سازمان 
فناوري اطالعات ايران در اين مراســم با اشاره به 
لو رفتن اطالعات 30میلیون کاربر يک شــرکت 
پرداخت الكترونیک وابسته به يكي از بانک هاي 
کشــور تأکید کرد که اين اتفــاق به علت تجمیع 

اطالعات هويتي افراد در ســامانه يک ســازمان 
رخ مي دهد، اما درصورت اســتفاده دســتگاه ها 
از سامانه ســماوا، اطالعات هويتي افراد در يک 
سازمان تجمیع نخواهد شــد و اينگونه اتفاقات 

کاهش مي يابد.
به گفته او، ســند نظام هويت معتبر در جلسه ۵9 
شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسیده است 
که براساس اين مصوبه، تأمین کنندگان شناسه 
هويتي پايه در کشور مشخص شده اند و سازمان 
فناوري اطالعات هم به عنوان ايجاد کننده سامانه 
احراز هويت معتبر در فضاي مجازي معرفي شده 

است.
ولــي زاده تامین کنندگان شناســه هويت معتبر 
را براساس اين سند، ســازمان هايي ازجمله ثبت 
اســناد، ثبت احوال، ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات راديويي، وزارت کشــور، بانک مرکزي، 

شرکت پست و نیروي انتظامي اعالم کرد.
معاون دولــت الكترونیكــي ســازمان فناوري 
اطالعات ايران کارکرد سماوا را فقط احراز هويت 
کد ملي يا احراز هويت سجلي ندانست و مؤلفه ها 
و کاربردهــاي مختلفــي را براي آن بر شــمرد. 
به گفته ولي زاده، عالوه بر اينكه در سماوا، امضاي 
الكترونیكي پیاده سازي شده است، تطابق اطالعات 
افراد حقیقي، حقوقي و کسب وکارها با شناسه هاي 
مختلف ازجمله شناسايي هويت سجلي و شناسه 

هويتي اشیا هم قابل انجام است.

ضرورت سماوا
يكي از مهم ترين مسائلي که در فضاي مجازي 
مطرح مي شــود مســئله جعل هويت افراد و 
باج خواهي سايبري اســت. اين موضوع باعث 
شد که ناصر اسماعیلي، مدير پروژه سماوا، بر 
ضرورت راه اندازي سامانه احراز هويت معتبر 

تأکید کند.
نكته ديگر، مسئله جمع آوري و افشاي اطالعات 
افراد است که اسماعیلي در اين مورد گفت: »اين 
سامانه با ارائه اطالعات پايه هويتي به سازمان ها، 
دستگاه ها و کســب وکارها از خطرات جمع آوري 
و افشــاي اطالعات در فضاي مجازي جلوگیري 

مي کند.«
به گفته مدير پروژه ســماوا، اين سامانه مي تواند 
در سطوح مختلف، امكان استعالم هويت بر پايه 
کد ملي از طريق ســامانه شاهكار سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات راديويي، بــر پايه اطالعات 
ســجلي از طريق ســازمان ثبت احوال و بر پايه 
اطالعات اتباع خارجي از طريق وزارت کشــور را 

فراهم مي کند.
از ديگر امكانات »ســماوا« مي توان به اســتعالم 
شناســه مالي از طريق بانک مرکزي، اســتعالم 
شناســه امالك از طريق ســازمان ثبت اسناد، 
استعالم شناســه معتبر وســیله نقلیه از طريق 
نیروي انتظامي و اســتعالم کدپســتي از طريق 

شرکت پست اشاره کرد.

با تأيید افشاي اطالعات 30میلیون کاربر يک شرکت پرداخت الكترونیک، ضرورت راه اندازي 
سامانه اي که از خطرات افشاي اطالعات جلوگیري مي کند، بیش از پیش احساس مي شود

چين براي نخستين بار فضاپيماي 
حامل مريخ نورد خود را با موفقيت فضا

روي خاك مريخ نشــاند تا نشانه 
ديگري از جاه طلبي هاي جسورانه خود را در برابر 
قدرت فضايي آمريكا به رخ بكشــد. به گزارش 
فايننشال تايمز، اين مريخ نورد بخشي از ماموريت 
بدون سرنشــين Tianwen-1 بود كه در جوالي 
)مرداد( سال گذشته با پرتاب به سمت مريخ آغاز 
شد و پس از ۷ ماه در مدار اين سياره قرار گرفت. 
اين ماموريت كه توسط رسانه هاي چيني به عنوان 
يك نقطه عطف مهم جديد و نخســتين قدم در 
اكتشاف سياره اي منظومه شمسي توصيف شده 
اســت، با فرود موفقيت آميز روي سياره سرخ با 
كاوشگر آمريكايي استقامت كه مدت هاست در 
مريخ به جست وجوي نشانه هاي حيات مي پردازد، 
همگام مي شود. با اســتناد به اطالعات اداره ملي 
 فضايي چيــن، مريخ نورد و فرودگر كاوشــگر

 Tianwen-1 در نخستين ساعات صبح به وقت 
محلي در منطقه اي موسوم به آرمانشهر پالنيتيا در 
 Tianwen-1 مريخ فرود آمد. مريخ نورد و فرودگر
حدود ســاعت 4صبح از مدارگرد جدا شــده و 
3ســاعت بعد با گذر از جو مريخ روي سطح اين 
سياره سرخ نشستند. چيني ها نام Zhurong كه 
درواقع نام خــداي آتش چيني اســت را براي 
مريخ نورد خود انتخاب كرده اند. ژورونگ 1.85متر 
اندازه و 240كيلوگــرم وزن دارد و انتظار مي رود 
حدود 92روز در اين ســياره به امور اكتشــافي 
بپردازد. از ديگر مشــخصات مريخ نورد ژورونگ 
مي توان به وجود ۶ چرخ تامين انرژي خورشيدي 
اشاره كرد. اين مريخ نورد همچنين به تجهيزات 
مختلفي شامل 2دوربين، رادار اكتشاف زيرسطح، 
ردياب ميدان مغناطيسي و دستگاه بررسي كننده 
وضعيت آب و هواي مريخ مجهز شده است. البته 
اين مريخ نورد پيش از شروع به حركت در سطح 

شيب دار براي كاوش در منطقه يخي مريخ، چند 
روز به طور آزمايش تشخيصي در فرودگر مي ماند 

و سپس برنامه هاي خود را آغاز مي كند.

خيز بلند 
كاوشگر Tianwen-1 پيش از اين به مدت 3 ماه 
در حال جمــع آوري اطالعــات از منطقه فرود 
بود و هر 49  ساعت، به ســطح سياره نزديك تر 
 مي شد. اين كاوشگر در 23ژوئيه توسط موشك

 Wenchang از سكوي پرتاب Long March 5 
در استان هاينان در جنوب چين به فضا پرتاب شد. 
اين فضاپيما از زمان ورود به مدار مريخ، عملكردي 
معمولي و بدون مشكل داشت و توانست در مدت 
زمان حضورش در مدار ســياره سرخ، اطالعات 
زيادي جمع آوري كند و همچنين تصاويري از آن 
بگيرد. با فرود مريخ نورد روي سطح سياره حداقل 
براي 3 ماه وضعيت آب و هوا و ژئولوژي اين سياره 
را مورد بررســي قرار مي دهد. در كنار ژورونگ، 
مريخ نورد ناسا به نام استقامت هم سطح سياره 
سرخ را بررسي مي كند و به دنبال نشانه هاي حيات 
مي گردد. اين ماموريت ناسا شامل يك بالگرد هم 
مي شــود كه تا به امروز چندين پرواز آزمايشي 

موفق داشته است. 
آمريكا از سال 19۷۶تاكنون 9فرود موفق در مريخ 
داشته است. شوروي نيز پيش از آمريكا در سال 
19۷1روي سياره سرخ فرود آمد، اما تنها به مدت 
20ثانيه توانست با زمين ارتباط بگيرد و خيلي زود 
ماموريت آنها با شكست روبه رو شد؛ به همين دليل 
ماموريت شوروي در سياهه فرود به مريخ به حساب 
نمي آيــد؛ بنابراين چين پــس از آمريكا دومين 
كشوري است كه توانسته به خاك مريخ برسد و 
اين دســتاورد براي عرض اندام در برابر آمريكا و 
خارج كردن قدرت فضايي از حالت تك قطبي به 

دوقطبي كفايت مي كند.

خودنمايي فضايي چين با فرود در مريخ
دانشمندان چیني براي نخستین بار در تاريخ اين کشور توانستند فضاپیماي خود را 

در سیاره سرخ فرود بیاورند و رقابت فضايي خود با آمريكا را نزديک تر کنند 

اطالعات ۳۰میلیون ایرانی چطور لو رفت؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

راكت لب به دنبال الگوي اسپيس ايكس

استارت آپ »راکت لب« تالش مي کند تا بوستر)تقويت کننده( خود 
با نام الكترون را به يک وسیله پرتاب مداري قابل استفاده مجدد 
تبديل کند و قصد دارد اين مرحله را براي بار دوم بازيابي کند. به 
گزارش وب سايت نیواطلس، بوســتر الكترون »راکت لب« براي 
حمل کردن ماهواره هاي کوچک به مدار طراحي شده و اخیرا اين 
شرکت شروع به تمرکز روي نحوه بازگشت دوباره آن به زمین براي 
استفاده مجدد يعني چیزي شبیه به برنامه اسپیس ايكس، کرده 
است. همانطور که مرحله دوم الكترون از هم جدا شده و محموله 
را به مدار مي برد، مرحله اول با يک سیستم کنترل درگیر مي شود 
تا براي ورود مجدد به جو زمین جهت گیري کند. اين مهم، مرحله 
اول موشک را تحت فشارهاي بســیار و دماي باورنكردني بیش 

از 2400درجه ســانتي گراد قرار مي دهد؛ چیزي که استارت آپ 
»راکت لــب« از آن به عنوان »ديوار« يــاد مي کند. جهت گیري 
براي عبور از »ديوار« در زاويه ايده آل براي مرحله اول موشــک و 
همچنین سپر حرارتي، کلید اصلي به حساب مي آيد. با اين حال 
در نخستین ماموريت بازيابي »راکت لب« در  ماه نوامبر گذشته، 
الكترون داراي يک محافظ حرارتي بود که براي اين اهداف طراحي 
نشــده بود. با وجود اين، اين ســپر حرارتي، اين امكان را به تیم 
طراحي و ســاخت داد که ببیند سپرشان چه مقدار گرم مي شود. 
مهندسان اين شــرکت از اين آزمايش و درس ها براي ايجاد يک 
محافظ حرارتي پیشــرفته اســتفاده کرده اند تا از موتور موشک 
هنگام ورود به جو، محافظت بهتري داشته باشد. الكترون پس از 
ورود مجدد به جو، چتر نجات خود را باز مي کند تا سرعت کاهش 
پیدا کند و به دنبال آن چترهاي نجات بیشتري با نزديک شدن به 
اقیانوس باز خواهند شد. سپس يک کشتي کار بازگرداندن مرحله 
اول موشک به ساحل را انجام خواهد داد. پیتر بِک، مديرعامل راکت 
لب مي گويد که اين استارت آپ امیدوار است که با گرفتن مرحله 
اول موشک در هوا با استفاده از يک بالگرد، پیشرفت بزرگ تري را 
شاهد باشد. اما قبل از ورود به آن مرحله، به دنبال اين است که در 
روند ورود مجدد و فرود، مشكالت را از بین ببرد و بر پايین آوردن 

موشک ضمن به حداقل رساندن آسیب، تمرکز کند.

 يک دانشمند استرالیايی علوم رايانه به 
نام کريگ رايــت که ادعــا می کند، رمزارز

بیت کوين را ابداع کرده بــا ارائه يک 
دادخواســت بــه دادگاه عالــی لنــدن، علیــه 
16توسعه دهنده شــكايتی را تنظیم و درخواست 
4میلیارد پوند غرامت کرده است. به گزارش گاردين، 
در پرونده ای که خیلی سريع توسط يكی از متهمان 
جعلی خوانده شده، کريگ رايت خواستار اين است 
که توســعه دهندگان بــه او اجازه دهنــد، حدود 
111هزار بیت کوين را کــه در دو آدرس ديجیتال 
نگهداری می شــود و او کلید خصوصــی برای آنها 
نــدارد، بازيابی کند. رايت در دومین دادخواســت 
قانونی در لندن طی 3 هفته ادعا کرده که کلیدهای 
رمزگذاری شده را از دست داده است. کلیدهايی که 
از رايانه شخصی او با هک کردن آن در فوريه2020 
سرقت شــده؛ موضوعی که پلیس در حال تحقیق 
روی آن اســت. رايت که پرونده را از طريق شرکت 
بازرگانــی تولیپ)الله( مســتقر در سیشــل ارائه 
می دهد، گفته که او از زمانی که در سال2016 مدعی 
نوشتن مقاله سفید بیت کوين شــده با نام مستعار 

ساتوشــی ناکاموتو فعالیت می کــرده و البته اين 
ادعايی است که به شدت در موردش اختالف هايی 
وجود دارد. اين اســترالیايی که به همراه همسر و 
2فرزند از 3فرزندش در انگلستان زندگی می کند، در 
آخرين دادخواســت خــود ادعا کرده اســت که 
توسعه دهندگان وظايف خود را در راستای منفعت 
صاحب قانونــی دارايی های تجــارت جهانی زير پا 
گذاشته اند. پاول فرگوسن، يكی از نمايندگان قانونی 
رايت از شــرکت اونتیــر در خصوص ايــن پرونده 
می گويد: »مشتری ما )رايت( همیشه ادعا کرده است 
که او بیت کوين را برای فعالیــت در قوانین موجود 
ايجاد کرده و در صورت از دست دادن يا سرقت، در 
صورت اثبــات مالكیت قانونی، توســعه دهندگان 
وظیفه دارند که به وظايف شان در خصوص او عمل 
کنند.« اين پرونده علیه توســعه دهندگان 4 شبكه 
مختلف در آدرس های اروپا، اياالت متحده، نیوزيلند، 
استرالیا و ژاپن حضور دارند، طرح شده است. يكی از 
متهمان به نام پیتر تاد گفت که او و ديگران درگیر 
توســعه شــبكه های روزمره نبوده اند و رايت هم 
مالكیتــش را ثابت نكرده اســت، بــه همین دلیل 
بیت کوين ها نبايد توقیف خودسرانه شوند. درحالی 
که ساير متهمان در دسترس نبودند، او در ايمیلی 
درباره ادعاهای مطرح شده، نوشت: »همانطور که در 

من ساتوشی ناكاموتو هستم 
 يک مرد استرالیايی در يک پرونده قضايی جنجالی می گويد ساتوشی ناکاموتو، مخترع افسانه ای 

بیت کوين است و  111 هزار بیت کوين او بايد بازيابی شود   

چنین مواردی نشان داده شده است، اگر ما به افراد 
اجازه  دهیم که با دســتور دادگاه سكه ها را توقیف 
کنند، آنگاه اين امر باعث می شود که سكه های شما 
در اثر سوء اســتفاده از اين فرآيند خطا به ســرقت 

برود.«

توفيق دوباره برای اتر
بــازار رمزارزهــا پــس از اظهارات ايالن ماســک 
درخصوص بیت کوين، کم کم اوضــاع باثباتی پیدا 
کرده اند. در اين میان، دومیــن ارز ديجیتال بزرگ 
دنیا پس از يک ســقوط کوتاه مدت، بار ديگر خود 
را به باالی 4هزار دالر رســاند. به گزارش وب سايت 
کوين دسک، »اندرو تو«، از کارشناسان بازار ارزهای 
ديجیتال و مدير اجرايی صندوق ســرمايه گذاری 
Efficient Frontier، گفــت: »در مــورد اتريوم، 
دســت کم برای بقیه اين چرخه حداقل انتظار دارم 
که همچنان به عنوان يک رقیب بــرای بیت کوين 
مطرح باشــد؛ خصوصا در امور مالــی غیرمتمرکز 
)DeFi(. در روز پنجشنبه گذشــته وضعیت برای 
اتريوم عالی بود و برای نخســتین بار معامالت آتی 
آن به باالتر از 100میلیارد دالر رسید. برای مقايسه 
بايد بگويیم کــه معامالت آتــی بیت کوين در روز 
پنجشــنبه 132میلیارد دالر بود. در عین حال بايد 
به اين نكته نیز اشــاره کرد که حجــم آتی اتريوم 
بیشترين میزان در 3ماه گذشته بود. معامالت آتی 
بیشــتر و صندوق های معامالتی با بورس بیشتر يا 
ETF  که به ســرمايه گذاران امكان می دهد، روش 
منظم تری برای ريختن پول در اتر داشــته باشند، 
ممكن است به معنای صعود بیشتر برای اين رمزارز 
باشد. از سوی ديگر ديويد راسل، معاون رئیس بازار 
در تريد اســتیش گروپ هم در اين باره می گويد: 
»بیشتر ســرمايه گذاران نهادی، اتريوم را به عنوان 
يک دارايی جدی  قلمداد می کنند. پس از آنكه کانادا 
اجازه راه اندازی 3صنــدوق معامله در بورس اتريوم 
را داد، میزان مشــارکت نیز افزايش يافته است. در 
هفته گذشــته، VanEck، حامی مالی اتريوم برای 
راه اندازی صندوق مشــابهی به کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار مراجعه کرده اســت. بدين ترتیب بايد 
گفت که اين يــک عامل مثبت بالقــوه ديگر برای 

دارايی های ديجیتال محسوب می شود«.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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 اسپوتنیك وی، همان واكسن روسی كروناست كه 
دایره حاشیه های تولیدش در حال بزرگ ترشدن 
است؛ واكســنی كه قرار بود در ایران تولید شود 
و به نظر می رســد فاصله زیادی بــرای تحقق 
وعده هایش دارد. مســئوالن وزارت بهداشت 
تأكید می كنند كه این واكسن به بخش خصوصی 
واگذار شــده، اما با اینكه وعده داده شده بود تا 
پایان اردیبهشت ماهانه 2میلیون دوز واكسن روسی در ایران تولید 
شود اما چند روز مانده به پایان اردیبهشت، نه تنها خبری از تولید 
نیست بلكه دو روز پیش سخنگوی سازمان غذا و دارو تأكید كرد كه 
نمایندگی تولید كننده این واكسن، تاكنون هیچ خروجی ای نداشته 
است. هر چند نمایندگی مربوطه تأكید می كند كه تولیداتشان از نیمه 
اول خرداد شروع می شود نه پایان اردیبهشت. همه اینها در شرایطی 
است كه هم اكنون، سرنوشــت محموله 60میلیون دوزی واكسن 
روسی كه قراردادش با ایران امضا شده هم در ابهام است؛ اتفاقی كه 
سبب شد وزارت بهداشت به شركت های خصوصی اعالم كند نباید 
از این كشور برای واردات واكسن مذاكره ای انجام دهند. در روزهای 
گذشته سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا گفته بود كه طرف روسی 

تولیداتش را به سمت كشور آلمان سرریز كرده و مسئوالن سازمان 
غذا و دارو هم می گویند كه این كشور به تعهداتش نسبت به ایران 

عمل نكرده است.
سعید نمكی، وزیر بهداشت، بهمن ســال گذشته وعده  داد تا 3 ماه 
دیگر، ایران به عنوان یكی از قطب های بسیار مهم تولید واكسن كرونا 
در منطقه و یكی از صادركنندگان مهم این واكسن به جهان خواهد 
شد، امروز اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلكه 352هزار و 626نفر در 
ایران به طور كامل واكسینه )تزریق هر دو دوز( شده  اند؛ وعده ای كه 
به نظر می رســید با صدور مجوز برای بخش خصوصی برای واردات 
واكسن، عبور موفق واكسن های ایرانی از فاز سوم كارآزمایی بالینی 
و تولید انبوه و البته همین خط تولید واكسن روسی در ایران محقق 
شود اما با مانع تراشی ها توفیق چندانی به دست نیامد. بخش خصوصی 
درگیر بوروكراسی های اداری، از واردات واكسن عاجز مانده و با وجود 
ممنوعیت مذاكره با هند و روسیه برای واردات واكسن، هنوز نتوانسته 
كاری از پیش ببرد. حتی گفته می شود 6میلیون دوز خریداری شده 
از سوی بخش خصوصی برای واكسیناســیون گروهی از كارگران و 
پرسنل بخش تولید هم در پیچ و خم روال اداری گرفتار است. ظاهرا 
قرار است در نهایت پس از ورود 100دوز و تأیید نهایی به مرحله واردات 

عمده برسد.
اوایل فروردین بود كه كاظم جاللی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران 
در فدراسیون روسیه تأكید كرد: »انتظار می رود ایران تولید واكسن 
اسپوتنیك وی روسیه را در خاك خود در  ماه آوریل )15 فروردین تا 
15 اردیبهشت( آغاز كند.« این تاریخ را سعید نمكی، وزیر بهداشت 
هم تأیید كرد و همان موقع گفت: »تولید مشــترك واكسن روسی 
اسپوتنیك وی هفته آینده یا هفته بعدتر در استان البرز آغاز خواهد 
شد.« اما اواسط اردیبهشــت كیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشــت خبر آغاز نشدن تولید این واكسن را 
داد و گفت: »حداكثر در چند هفته تا 2 ماه دیگر نخســتین سری از 
واكسن های روسی در ایران تولید و در كارزار واكسیناسیون به كار 
گرفته می شود.« اما همین مسئول دو روز پیش اعالم كرد كه 4شركت 
متقاضی تولید اسپوتنیك بودند و از این 4شركت، 3شركت به طرف 
روس معرفی شدند و زیرساخت های دو شركت مورد تأیید قرار گرفته 
است اما اینكه در مرحله  تولید قرار گرفته و خروجی داشته باشند، تا 

االن این اتفاق نیفتاده است.

از خرداد تولید می شود نه اردیبهشت
كامبیز میركریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و روسیه 
كه در جریان تولید این واكسن است، توضیح های دیگری به همشهری 
می دهد. او درباره تأخیر در تولید این واكســن در ایران می گوید: 
»متولی این امر وزارت بهداشت است كه مجوزهای واكسن را صادر 
می كند اما تا جایی كه اطالع دارم سلول های بنیادی از روسیه وارد 
ایران شده و تكثیر و تولید آن هم به زودی آغاز می شود. براساس همان 
اعالم قبلی، تولید این واكسن در خرداد خواهد بود و برنامه ریزی هم 
ماهانه 2میلیون دوز واكسن است تا بخشی از نیاز واكسن كشورمان 
را تامین كند.« هر چند مســئوالن وزارت بهداشــت در پاسخ به 
پیگیری های همشهری مبنی بر روند تولید واكسن روسی در ایران 

اعالم كردند كه تمام اختیارات تولید این واكسن به اكتوور )شركت 
طرف قرارداد با تولیدكننده روسی( واگذار شده و تنها پس از مرحله 
تولید، آنها ملزم به عرضه واكسن ها به معاونت بهداشت خواهند بود. از 
سوی دیگر، مسئوالن شركت اكتوور، هرگونه توضیح درباره تأخیر در 
تولید را به زمان تحویل نخستین واكسن موكول می كنند، درحالی كه 
محمد پیروزرام، عضو هیأت مدیره این شركت اوایل اردیبهشت گفته 
بود كه تولید این واكسن از 3اردیبهشت شروع می شود و نخستین 
محموله یعنی همان 2میلیون دوز اواخر اردیبهشــت تحویل داده 
می شود. شركت اكتوور، آذر سال گذشته از میان چندین شركت طرف 
مذاكره با روسیه و پس از نظارت هایی كه بر خط تولید شركت و تأیید 
از سوی سفیر روسیه صورت گرفت، موفق به عقد قرارداد برای تولید 
اسپوتینك وی در كشور شد. واكسن های تولید شده این شركت قرار 
نیست در بازار آزاد عرضه شود بلكه بالفاصله در پایان خط تولید برای 
واكسیناسیون عمومی و رایگان تحویل وزارت بهداشت داده می شود. 
درباره فراهم بودن زیرساخت ها و افزایش تولید این واكسن در كشور 
از 2میلیون تا 9میلیون دوز هم گفته می شــود كه با وجود ظرفیت 
ساخت برخی تجهیزات درمان تزریقی در این شركت، مشكلی برای 
تولید وجود ندارد و قطعات مورد نیاز تولید واكسن هم در چند وقت 
اخیر از مسیر آلمان و هند به ایران وارد شده است؛ اقداماتی كه البته 
در مقطع كنونی بدون پرداخت مالی از سوی وزارت بهداشت در حال 
انجام است و باز هم همان داستان نبود شرایط برای تسویه حساب و 
پرداخت مطالبات مالی فعاالن حوزه درمان و دارو رقم خواهد خورد. 
در كنار همه اینها هنوز سازمان جهانی بهداشت گزارش ارزیابی خود 
از ایمنی واكسن اسپوتنیك وی را ارائه نداده است. كارشناس سازمان 
بهداشت جهانی چندی پیش اعالم كرد كه »از 10 ماه می تا هفته اول 
ژوئن )10اردیبهشت تا اواسط خرداد( بازرسی از خط تولید این شركت 
انجام می شود و اقدامات كارشناســی تا پایان همان  ماه یا اوایل  ماه 

بعدش به پایان می رسد«.

همشهری جزئیات راه اندازی خط تولید واكسن روسی در كشور را بررسی كرد

 تأخیر در تولید »اسپوتنیك وی« در ایران
در شرایطی كه قرار بود یکی از شرکت های خصوصی به عنوان نمایندگی تولیدكننده اسپوتنیك وی 
در ایران، از اواخر اردیبهشت ماهانه 2میلیون دوز واكسن روسی تولید كند اما بررسی های جدید 

همشهری نشان می دهد كه نخستین محموله با تأخیر و احتماال از خرداد ماه به تولید برسد

مریم سرخوش 
خبرنگار

سبد واكسن كروناي ايراني 
متنوع تر مي شود 

رئيس كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا از ورود 
واكســن هاي جديد ايراني مقابله با كرونا به مرحله 
كارآزمايي باليني خبر داد. مصطفــي قانعي با بيان 
اينكه 4واكســن جديد در مرحله دريافت كد اخالق 
و ورود به كارآزمايي باليني قرار دارند، به ايسنا گفت: 
»واكســن نوتركيبي توسط دانشــگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل در حال گرفتن مجوز است. واكسن مشترك 
شركت پايافن ياخته  و داروســازی اسوه با تكنولوژي 
ويروس غيرفعال احتماال تا اواخــر خرداد ماه مجوز 
كد اخالق بگيرد و واكسن شركت رناپ با تكنولوژي  
MRNA)مشابه واكســن مدرنا( هم تا پايان خرداد 
و اوايل تيــر مجوز اخالق خواهد گرفــت.« او با بيان 
اينكه كارآزمايي باليني اين واكسن ها از خرداد تا تير 
آغاز مي شود افزود: »يك واكسن مشترك سيناژن با 
كشورهاي ژاپن و استراليا را نيز داريم كه در حال اخذ 
مجوز كد اخالق است. اين واكسن با فناوري نوتركيب 
ساخته شده و از خرداد يا تير كارآزمايي باليني آن آغاز 
خواهد شد. فاز اول اين واكســن در كشورهاي ديگر 
صورت گرفته و مانند واكســن اسپوتنيك به صورت 
تحت ليسانِس كشــوري ديگر در ايران توليد خواهد 
شــد. بنابراين 3 يا 4 واكســن ديگر به واكسن هاي 
موجود اضافه مي شود كه اينها تا مهر امسال مي توانند 
سبد واكسن كشــور را متنوع تر كنند.« قانعي درباره 
مراحل كارآزمايي باليني 3واكسن فخرا، كووپارس و 
كنژوگه )توليد مشترك انستيتوپاستور ايران و كشور 
كوبا( هم توضيح داد: »واكسن فخرا فعال در فاز اوليه 
تزريق مشكلي نداشته و سالمت و امنيت واكسن در 
20نفر تزريق اول مورد تأييد و قابل قبول بوده است 
ولي بايد فاز يك تكميل شود كه احتماال يك ماه زمان 
ببرد. واكسن هاي توليد انستيتوپاستور- كوبا و واكسن 
كووپارس نيز هردو در مراحل تست باليني هستند و 

هنوز نتايج دقيق آن اعالم نشده است.«

كرونا امسال كشنده تر است 
سازمان جهاني بهداشت )WHO( اعالم كرد دومين 
سال شــيوع همه گيري كرونا در سال جاري ميالدي 
)2021( بسيار كشنده تر خواهد بود. تدروس آدهانوم، 
دبيركل سازمان جهاني بهداشــت در اين باره گفت: 
»ما در سال دوم شــيوع بيماري كوويد-1۹ هستيم 
و امسال از سال نخست شاهد موارد بيشتري از فوتي 
خواهيم بود. از زمان آغاز همه گيري كروناويروس در 
جهان تاكنون بيش از 3.3ميليون نفر جان خود را از 

دست داده اند.«

ابتالي 13هزار آلماني به كرونا 
بعد از تزريق واكسيناسيون 

مقامات بهداشــتي آلمان مي گويند: حدود 13هزار 
نفر از مردم اين كشــور كه هر دو دوز واكســن كرونا 
را دريافت كرده  بودند پــس از آزمايش، كرونامثبت 
اعالم شده اند. دويچه وله در اين باره گزارش داد: تست 
كروناي حدود 0/16   بيــش از 8ميليون نفري كه در 
آلمان دومين دوز واكســن كرونا را دريافت كرده اند، 
مثبت شده، همچنين 0/15 از 28ميليون و 500هزار 
نفري كه نخستين دوز اين واكسن را تزريق كرده اند 
به كوويد-1۹ مبتال شده اند. وزارت بهداشت آلمان در 
اين باره اعالم كرده كه هنوز روشن نيست آيا اين ابتال 
بعد از مصونيت كامل )بعد از بيــش از 14روز پس از 
تزريق دومين دوز( رخ داده يا پيش از آن ابتال صورت 

گرفته است.

میز خبر كمي بيش از يك ماه به برگزاري سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري مانده و حاال مسئوالن 
ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويند روند مرگ و ابتال 
به اين ويروس نزولي و كشــور در حال عبور از قله 
پيك چهارم كروناست. پيش از اين عليرضا رئيسي، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا پيش بيني كرده 
بود تا اواسط خرداد، شمار مرگ و ميرها و ابتالهاي 
كرونا به پايين ترين  ميزان پيك چهارم مي رسد اما 
نشســت هاي انتخاباتي پيش از را ي گيري، دامنه 
شيوع را افزايش خواهد داد. پيش بيني كارشناسان 
و متخصصان حــوزه كرونا هم همين اســت؛ آنها 
مي گويند بعــد از برگزاري انتخابات شــاهد پيك 
بعدي كرونا، يعني پيك پنجم خواهيم بود و دليل 
آن هم تكرار سناريوي قبلي، پيش از تعطيالت نوروز 
است. اسفند سال گذشته آمار قربانيان پايين رفت، 
شهرها از وضعيت قرمز خارج شد و با آغاز تعطيالت 
نوروز و سفرها پيك جديد از اواسط فروردين، جان 
گرفت. حاال هم با آرام گرفتن شــدت شيوع كرونا 
در كشــور، اما خبرهاي نگران كننده اي از برگزاري 
تجمع هاي انتخاباتي در زمــان ثبت نام نامزدها به 
گوش مي رسد و هشدارها را نسبت به شدت شيوع 
باال برده است و كارشناسان بر رعايت پروتكل های 
بهداشــتی در دوران انتخابات تاكيد دارند. تصاوير 
منتشر شــده از تجمع تعداد زيادي از خبرنگاران و 
عكاسان هنگام ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياست 
جمهوري در ساختمان وزارت كشور، خبر از روزهای 
ناگواری مي دهد. همه اينها در شــرايطي است كه 
هنوز مراســم تبليغاتي نامزدها كه پــس از تأييد 
صالحيت شان برگزار مي شــود، آغاز نشده است. 
روز گذشته حسن روحاني، رئيس جمهوري كه در 
نشست ســتاد ملي مقابله با كرونا صحبت مي كرد، 
با اســتناد به نمودارهاي شــيوع كرونا، گفت كه 
تنها 3شهرســتان در كشــور وضعيت قرمز دارند. 
رئيسي، سخنگوي ستاد هم در توضيح بيشتر اسامي 
اين شــهرها را اعالم كرد؛ پارســيان در هرمزگان، 
قلعه گنج در سيستان و بلوچســتان و سلماس در 
آذربايجان غربي. به گفته او، ســاير شهرها نارنجي 
و زرد هستند و خبري از شــهر آبي نيست. با اينكه 
مسئوالن ستاد ملي مقابله با كرونا وضعيت را پايدار 
توصيف مي كنند، اما نادر توكلي كه معاون درمان 
ستاد مقابله با كروناي تهران است، تأكيد مي كند كه 
شيوع بيماري در تهران باالست و روزانه بيش از هزار 
بستري و 85فوتي ثبت مي شود. او وضعيت تهران را 
شكننده اعالم مي كند. حاال در همين وضعيت قرار 
است برنامه هاي انتخاباتي در تهران به عنوان يكي از 
مهم ترين كالنشهرها برپا شود؛ موضوعي كه سرفصل 
صحبت هاي روحاني در جلسه روز گذشته هم بود. 
او تأكيد كرد كه پيش بيني هايي براي پروتكل هاي 
بهداشــتي انتخابات شده و در جلســه هاي آينده 
تصويب مي شود. به گفته او، تبليغات انتخاباتي بايد تا 
جاي ممكن به دور از تجمع و در فضاي باز و با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود. عليرضا رئيسي، 
ســخنگوی ســتاد مقابله با كرونا هم از نامزدهاي 
انتخاباتي و طرفدارانش  خواست تا در فضاي بسته 
تجمع نكنند: »هرگونه تجمع كنترل نشــده و در 
فضاي بسته با تراكم باال و بدون تهويه، باعث شيوع 
بيشتر بيماري مي شود. تا جاي ممكن از تجمعات 
بزرگ جلوگيري و از فضاي بــاز و فضاي مجازي و 
صدا و سيما براي تبليغات استفاده كنيم. كشور در 
وضعيت نسبتا پايداري قرار دارد، بي توجهي ها دوباره 

منجر به شكل گيري موج پنجم مي شود.«

رعایت نكردن پروتكل ها، تخلف انتخاباتي به 
شمار رود

2هفته پيش بود كه ســخنگوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا در نشســتي خبري در يكــي از اتاق هاي 
كالب هاوس، هم در پاسخ به ســؤال خبرنگاري 
درباره شــرايط شــيوع كرونا پــس از برگزاري 
انتخابات، از نگراني هايش گفــت. او همان موقع 
پيش بيني كرده بود كه در آســتانه انتخابات آمار 

كارشناســان مي گوينــد:  بــا توجــه بــه شــرايط تجمعــات 
انتخاباتــي، پــس از راي گيري بــا پيك بعــدي كرونــا مواجه 
خواهيــم شــد؛ وزارت بهداشــت بايــد ســريعا وارد كار شــود

برگزاري انتخابات به طور قطع پيك پنجم كرونا در 
كشور اتفاق خواهد افتاد: »زماني كه ما تا پيك چهارم 
پيش رفته ايم قطعا به پيك هاي بعدي هم مي رسيم 
و برگزاري مراسم پيش از انتخابات هم به وقوع آن 
سرعت مي بخشد.« او مي گويد: »ائتالف ها، كمپين ها 
و نشســت ها در حال برگزاري است. در اين شرايط 
حتي نيروهاي حمايتي و انتظامي هم در معرض خطر 
ابتال قرار دارند. اين در شرايطي است كه هنوز خيلي 
از اين افراد هم واكسينه نشده اند و خطر ابتال بسيار 
باالست.« او تأكيد كرد كه كادر درمان منتظر اعالم 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي وزارت بهداشت براي 

مراسم پيش از انتخابات و برگزاري انتخابات است.

خطر تشدید كرونا در ماه هاي آینده
پيش از اين ســازمان نظام پزشــكي، در نامه هاي 
مختلفي خطاب به رئيس دولت و وزير بهداشــت 
نســبت به اتفاقات پيــش رو كه منجر به شــيوع 
گسترده تر ويروس در كشــور مي شود، هشدارها را 
اعالم مي كرد. حاال در آســتانه برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري و نشســت هاي پيش انتخاباتي، 
قرار است اين موضوع در جلســه روز دوشنبه اين 
ســازمان مورد بررســي قرار گيرد و اگر قرار باشد 
هشداري داده شــود، نامه آن تدوين شود. حسين 
كرمانپور، مدير روابط عمومي سازمان نظام پزشكي 
و مدير اورژانس بيمارســتان ســينا به همشهري 
مي گويد هنوز در اين زمينه اقدامي از سوي سازمان 
صورت نگرفته اما برگزاري نشست هاي انتخاباتي 
و سازوكارهاي عملي برپايي انتخابات، خطر وقوع 
پيك پنجم را تشديد مي كند: »قطعا بعد از انتخابات، 
ما با يك پيــك جديد مواجه خواهيم شــد، پيك 
فعلي به دليل ســفرهاي نوروزي و خريدهاي پيش 
از عيد اتفاق افتــاد و از اواخــر فروردين ماه نتيجه 
آن مشخص شــد. حدود 27روز پس از هر رويداد 
تجمعي، شاهد تبعات آن با افزايش آمار مرگ ها و 
مبتاليان مي شــويم. همه اين اتفاقات هم به دليل 
خأل هاي قانوني رخ مي دهد.« كرمانپور معتقد است، 
اعالم رنگ بندي شهرها بدون داشتن توانايي براي 
نگه داشتن شرايط آبي يا سفيد شهرها، خأل قانوني 
است: »هميشه گفته مي شــود چطور يك شهر از 
قرمز، نارنجي شود يا از نارنجي به زرد و آبي تبديل 
شــود، اما اينكه يك شهر آبي يا ســفيد چطور در 
همان وضعيت قرار بگيرد، هيچ دستورالعملي وجود 
ندارد. با تغيير رنگ شهرها به سمت بهبود، بالفاصله 
بازگشايي ها صورت مي گيرد و دوباره رنگ شهرها 
به وضعيت نامطلوب و خطرناك بازمي گردد. ما بايد 
بدانيم وضعيت خوب مناطق را چطور نگه داريم.« 
به اعتقاد اين مسئول، بايد با هنجارشكنان سالمت، 
مانند ساير هنجارشكنان در حوزه هاي ديگر برخورد 
شود. اگر قرار اســت جريمه اي درنظر گرفته شود 
براي اين افراد هم لحاظ شــود؛ درحالي كه ما حاال 
تنها جريمه تردد به شــهرهاي قرمــز و نارنجي را 
داريم: »اين محدوديت ها ديگــر نتيجه اي ندارد. 
حاال هر كجا مي خواهند تجمعي برگزار كنند، تنها 
اعالم مي شــود با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي! 
اين ماجرا مجوزي براي تجمع ها شده؛ درحالي كه 
پروتكل ها عملي نمي شــود.« او مي گويد، در اين 
شرايط خود دولت و ســتاد ملي مقابله با كرونا به 
اين نتيجه رســيده كه با همين وضعيت ادامه دهد 
و سختگيري بيشتري نداشته باشد. همين وضعيت 
سبب مي شود بعد از انتخابات، پيك پنجم رخ دهد: 
»ما در پايان  ماه رمضان، برگزاري نماز عيد فطر را 
داشتيم، درست است كه در برخي مناطق با فاصله 
ايستاده بودند، اما مسير رفت وآمد و درهاي ورودي 
يكي اســت و همان جا تجمع صورت مي گيرد. در 
شب هاي احيا هم خيلي از مناطق، تجمع داشتند. 
در روز عيد فطر در برخي از مناطق مرزي، مراســم 
عيد به صورت گسترده برگزار شده است. همه اينها 
شرايط را تشديد مي كند و به نشست هاي انتخاباتي 
و برگزاري انتخابات كه مي رســد، وضعيت بدي را 

رقم خواهد زد.«

مرگ ومير پايين مي رود. دليل آن هم طي شدن 
يك روند علمي است نه ادعاي پايين آمدن آمارها: 
»از اواسط ارديبهشت كشــور از قله بيماري عبور 
مي كنــد و آمار مرگ ها شــروع بــه پايين رفتن 
مي كند. دهم يا پانزدهم خرداد، مــا به كف آمار 
مرگ هــا مي رســيم و موقع انتخابــات وضعيت 
پايداري خواهيم داشــت. همان زمان قطعا گفته 
مي شــود كه نزديك انتخابات كه شــد، آمارها را 
پايين آوردند و رنگ شهرها را تغيير دادند، اما ما 
مي گوييم كه اين يك روند علمي است و كاري به 
انتخابات هم ندارد.« او اما در توضيح بيشتر گفت: 
»3عامل نگران كننده براي شــدت گرفتن كرونا 
وجود دارد؛ يكي شــروع مســافرت ها با پايان ماه 
رمضان، دوم تمام شــدن ســال تحصيلي و سوم 
تجمعاتي كــه پيش از برگزاري انتخابات شــكل 
مي گيرد.« وي ادامــه داد: »نگراني مــا از زمان 
رأي دادن نيست؛ چراكه اين وضعيت قابل كنترل 
اســت. نگراني ما از تجمعاتي است كه مخصوصا 
شوراها در روستاها و شهرها برگزار مي كنند. اين 
تجمع ها پرخطر اســت و شــانس انتقال بيماري 
را بســيار باال مي برد.« براســاس اعالم رئيسي، 
پروتكل هاي الزم از سوي وزارت بهداشت به وزارت 
كشور و شــوراي نگهبان داده و درخواست شده 
كه رعايت نكردن آن به عنوان تخلفات انتخاباتي 

لحاظ شود.
  ماجراي انتخابات مجلس اسفند 98تكرار نشود

با اينكه رئيســي به تدوين پروتكل هاي مربوط به 
انتخابات اشــاره كرده، اما محمدرضا هاشــميان، 
متخصص عفوني بيمارســتان مسيح دانشــوري، 
سياســت هاي پيشــگيرانه اين وزارتخانه را مورد 
انتقــاد قرار مي دهــد. مهم ترين انتقــاد او از اعالم 
رنگ بندي شهرهاســت. او به همشهري مي گويد 
كه اين وزارتخانه تنها اعالم وضعيــت قرمز، زرد يا 
آبي مي كند و مي گويد فالن منطقه ســفيد شده و 
راه را به مردم براي مقاصد سفر شان نشان مي دهد. 
اساسا چرا بايد رنگ بندي شهرها اعالم شود؟ وقتي 
شهري سفيد مي شــود با آغاز سفرها به همان شهر 
يا كمرنگ شــدن رعايت پروتكل هــا، دوباره رنگ 
عوض مي كند. هاشــميان معتقد اســت كه اعالم 
رنگ بندي شهرها، به ويژه براي شــهرهايي كه در 
وضعيت آبي يا ســفيد قرار مي گيرند، تنها به شدت 
گرفتن پاندمــي كمك مي كند: »ما بايد كشــور را 
به سمت واكسيناســيون پيش ببريم، اگر شهري 
قرار است قرنطينه شود، به ســرعت بايد اين اتفاق 
بيفتد، اما شاهد هستيم كه حتي محدوديت ها هم 
به شكل گذشته اعمال نمي شود و محدوديت هاي 
ساعتي و شبانه هم ديگر تأثيري ندارد.« به گفته اين 
متخصص، وزارت بهداشت بايد خيلي سريع تر وارد 

ميدان مي شد و روي ماجراي انتخابات كار مي كرد. 
نبايد چند روز مانده به انتخابات بيايند بگويند كه اين 
مسائل رعايت شــود و بعد كه بيماري شدت گرفت 
بگويند كه ما قبال اعالم كرده بوديم! وزارت بهداشت 
بايد از همين حاال چارچوب رعايــت پروتكل ها را 
مشخص كند. نبايد فراموش كرد كه شيوع كرونا در 
ايران بعد از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
آغاز شد. خود برگزاري انتخابات شايد مشكل خاصي 
پيش نياورد، اما قبل از آن تجمعات زيادي شــكل 
گرفته بود و حتي چند نفر از نامزدها هم بر اثر ابتال 
به اين بيماري جانشان را از دست دادند و خيلي هاي 
ديگر هم مبتال شــدند. به گفته هاشــميان، بعد از 

در يك قدمي پيك پنجم
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
پيش از اين اعالم كــرده بود كه در 
آســتانه انتخابات روند فوت و ابتال 
كاهش پيــدا مي كند، امــا پس از 
انتخابات پيش بيني مي شــود  اين 

بيماري دوباره اوج بگيرد
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اثرات مخرب تكنولوژي قابل مدیریت است
درباره تأثيرات مثبت و منفي پيشرفت تكنولوژي بر جامعه ايران

از دهه 30 شمسي پاي مظاهر تازه اي از تكنولوژي 
به ايران باز شد. در اوايل سال هاي دهه 40 شمسي، 
با اجراي قانون اصالحات ارضي، در ساختار اجتماعي 
و اقتصادي روستاهاي كشور تغييراتي ايجاد شد. از جنبه هاي مثبت تكنولوژي 
در ايران آن بود كه با ظهور ماشين آالت مدرن همچون تراكتور، شكل تقسيم كار 
در نيروي كار در بخش كشاورزي تغيير كرد و ابزارهاي بيشتري جايگزين نيروي 
كار انسان و حيوان شد. اين تغيير، فراغت و آسايش بيشتر را براي كشاورزان مالك 
به  همراه داشت. از طرف ديگر، از آنجا كه ايران در منطقه نيمه خشك جهان قرار 
دارد و خشكسالي همواره از مشــكالت بزرگ اين سرزمين بوده است، پيدايش 
ابزار جديد انتقال آب، از جمله موتورپمپ ها براي كشــيدن آب از ســفره هاي 
زيرزميني، جان تازه اي به كشــاورزي ايران بخشيد و در مناطقي شاهد افزايش 
سطح زيركشــت بوديم. بايد گفت كه تكنولوژي هاي توليد برق، به ويژه از نوع 
ديزلي آن از تأثيرگذارترين تكنولوژي ها در جوامع روستايي ايران بوده است. با 
بهره گيري از برق، روستاييان موفق شدند با موتورپمپ ها آب را از اعماق زمين 
باال بكشند و روانه زمين هاي كشــاورزي خود كنند. به اين ترتيب، زمين هاي 
كشاورزي در مناطق كم بارش نيز سبز شدند و انقالبي در عرصه كشاورزي ايجاد 
شد. اما اين وضعيت پايدار نماند! در سايه مديريت نادرست در بخش بهره برداري 
از منابع و استفاده بيش از ظرفيت از سفره هاي آب زيرزميني، شاهد فرونشست 
اراضي در اين نواحي هستيم. پديده فرونشست موجب از بين  رفتن تخلخل در 
اليه هاي آبرفتي زمين مي شود و دشت ها ديگر توان جذب دوباره آب هاي حاصل 
از بارش ها را نخواهند داشت. اين يعني آنكه حتي اگر بارندگي هاي خوب و منظمي 
هم صورت بگيرد، سفره هاي آب زيرزميني نمي توانند آب را ذخيره كنند و براي 

هميشه نابود مي شوند.
عالوه بر جامعه روستايي، تكنولوژي بر جامعه عشايري نيز اثرات بسياري گذاشته 
است. ســاده ترين و مهم ترين اثر، همان بهره مندي از روشنايي الكتريكي بوده 
است. با راه اندازي موتورهاي برق، عشاير فانوس و شعله هاي آتش را كه تنها چند 
ساعتي روشنايي بخش چادرهايشان بود، كنار گذاشتند. ارمغان ديگر تكنولوژي 
براي كوچ نشينان، دسترسي به وسايل حمل ونقل ماشيني و ريلي بود كه امكان 
كوچ راحت و سريع تر را در مناطق براي آنها فراهم كرد. اثر بسيار مثبت تكنولوژي 
هم براي جوامع عشايري و هم جوامع روستايي، دسترسي مردمان اين جوامع به 
امكانات پزشكي بوده است. روش ها و داروهايي جايگزين روش ها و داروهاي سنتي 
روستاييان و عشاير شــدند كه جان هزاران نفر ازجمله كودكان را از خطر مرگ 
نجات دادند. با ارتقاي سطح پزشكي، متوسط طول عمر در اين جوامع افزايش 

يافت و ما شاهد رشد جمعيتي مناسبي در كشور از دهه 40 و بعد از آن بوديم.
در ارتباط با اثرات تكنولوژي بر شهرنشينان نيز مهم ترين تأثير، همان گسترش 
شبكه برق رساني و نيز دسترسي به آب لوله كشي بهداشــتي بود كه با كاهش 
امراض و افزايش سطح بهداشت عمومي، ميزان مرگ ومير اطفال بسيار كاهش 
يافت و جمعيت شهرها نيز رو به ازدياد رفت. اثرات تكنولوژي بر ارتقاي موقعيت 
زنان شهري نيز قابل توجه بوده است. با شتاب نوسازي ايران، زمينه سوادآموزي 
زنان بيشتر فراهم شد و آنها موفق شدند كه در مدارج عالي تحصيلي نيز مشغول 
كسب علم شوند. زنان تحصيل كرده به تدريج وارد بازار كار شدند و ارتقاي موقعيت 
تحصيلي و شغلي، استقالل مالي آنها را به دنبال داشت. جالب آنكه اين موضوع، 
ازدواج هاي ســنتي را نيز كمرنگ كرد و زنان فرصت يافتند كه همسران خود را 
خارج از مناسبات خويشاوندي انتخاب كنند. اثر جنبي و مهم ديگري كه نوسازي 
بر زنان ايران داشــت، كنترل زاد و ولد بود. با رشــد آگاهي هاي پزشكي، فاصله 
فرزندآوري در خانواده هاي ايراني بيشتر شد و اين امر، اوقات فراغت و رفاه بيشتري 
را براي زنان به  همراه داشت. ديگر ابزار تكنولوژي ازجمله ماشين هاي لباسشويي 

نيز كمك بزرگي به زنان ايراني چه خانه دار و چه شاغل كرده است.
در مورد امــروز آنچه واضح اســت، مهم ترين ابزار تكنولوژي كــه جامعه ايران 
را همپاي جامعه جهاني دگرگون ســاخته اســت، اينترنت و استفاده فراگير از 
تلفن هاي همراه هوشــمند اســت. اثرات اين تكنولوژي چندگانه است؛ افزون 
بر آنكه امروز به لطف اينترنت، مراودات انساني بســيار آسان و از نظر اقتصادي 
كم هزينه شده است، رشد شبكه هاي اجتماعي، امكان تعامالت پايدارتري را ميان 
شهروندان به وجود آورده است. آموختن در دنياي كنوني، از وضعيت انحصاري 
محيط هاي آموزشي خارج شده است و هر كسي هر چيزي را كه بخواهد بياموزد، 
به  راحتي مي تواند به صورت خودآموز فقط با يك گوشي تلفن همراه، در زمان و در 
مكاني كه به اختيار و انتخاب خودش است، فرا بگيرد و از آن طرف ايده هاي خود 
را به منظور مديريت و بهبود وضع محله، شهر و كشور خود با ديگران به اشتراك 
بگذارد. گسترش شبكه هاي اجتماعي و آنالين همچنين كمك كرده است كه 
ساختارهاي قدرت پاسخگوتر شوند و مجبور باشند كه حقوق شهروندان را بيشتر 

مورد توجه قرار دهند.
اما با وجود اين نمي توان گفت كــه اثرات تكنولوژي صد درصد مثبت اســت! 
همانطور كه گفته شد، پايه اي ترين ابزار تكنولوژي، برق است، اما هر توليد برقي 
به افزايش آالينده ها و گرمايش زمين منجر مي شــود، مگر آنكه برق ســبز در 
نيروگاه خورشيدي و بادي توليد شود. يا در عرصه كشاورزي، مديريت نادرست 
موتورهاي آب كشاورزي منجر به تخريب سفره هاي آب زيرزميني، فرونشست 
و نابودي دشت ها مي شود. درباره تكنولوژي اينترنت نيز خطر اعتياد به اينترنت، 
درجه اي از انزوا و حتي در مواردي پرخاشگري وجود دارد. بنابراين، بايد گفت كه 
تكنولوژي در كنار اثرات مثبت بر جوامع انساني، اثرات مخربي نيز داشته است، اما 
از آنجا كه انسان به اين اثرات مخرب آگاه است، مي تواند با مديريت، آنها را كنترل 

كند و به حداقل كاهش دهد.

يادداشت يك

سيامك زندرضوي
جامعه شناس

رويارويي با هيوالي فرانكشتاين
 چه تغييرات تكنولوژيكي در آينده 

روي خواهد داد؟

مي خواهيم بدانيم چه تغييرات تكنولوژيكي در آينــده روي خواهد داد؟ به اين 
سؤال دوگونه مي توان پاسخ داد؛ محافظه كارانه و سنتي يا راديكال و تحول خواهانه. 
مطابق رويكرد اول مي توان گفت كه مهم ترين تغييــرات فناورانه آينده هوش 
مصنوعي، علوم شناختي، نانو، بايو، محاســبات كوانتومي و... خواهد بود. ما بايد 
منتظر جهاني باشيم كه در آن انســان ها به لحاظ ژنتيكي دستكاري و توانمند 
خواهند شد و ديگر به لحاظ جســمي بيمار نخواهند شد و خصوصيات ذهني و 
اخالقي منفي نخواهند داشت. بسياري از انسان ها به فضاي مجازي كوچ خواهند 

كرد و براساس توان كپي كردن ذهن انسان به رايانه با اوان محاسبات...

ممنوع اما فراگير
استفاده از دستگاه هاي ويدئو در دهه 60با وجود ممنوعيت هاي بسيار به 

بخشي از زندگي مردم تبديل شده بود

يك دستگاه مستطيلي ســياه در دهه 60 وارد زندگي خانواده هاي ايراني شد و 
هنوز چند سالي از حضورش در ايران نگذشته بود كه تكنولوژي جديد در فهرست 
آرزوهاي بسياري از خانواده هاي ايراني به خصوص خانواده هاي عاشق فيلم قرار 
گرفت. VHS يا ويدئو خانگي نامي بود كه در دهه 60 بر اين تكنولوژي تازه وارد 
 Video Home System گذاشته شد و كمتر كسي اسم كامل اين دستگاه يعني
را تلفظ مي كرد. هر چند اين تكنولوژي در اواخر دهه 50به ايران رسيده بود اما در 
آن سال ها عده بسيار محدودي آن را در اختيار داشتند و به همين دليل دهه60را 

بايد به عنوان نقطه شروع فعاليت تكنولوژي VHS در ايران معرفي كرد.

انتقال از نوار كاست روي سي دي 
در دهه 70تعداد زيادي از هنرمندان، آهنگ هاي خود را به وسيله سي دي به 

فرمت ديجيتال تبديل كردند

اين روزها آنقدر ابزارهاي ديجيتال مدرن و متنوع با بهترين كيفيت ها براي 
ذخيره اطالعات و داده هاي ديجيتال وارد بازار شده است كه ديگر كسي از لوح 
فشرده يا همان سي دي استفاده نمي كند مگر به ندرت؛ اما در دهه 70يكي از 
پركاربردترين ابزارهاي مدرني بود كه تازه وارد بازار شده بود و در مقايسه با نوار 
كاست ها و فالپي ها كه حجم محدودي از اطالعات را در خود جاي مي دادند 
حرفي براي گفتن داشت. از طرفي از لحاظ حمل ونقل راحت تر و در انتقال و 
نگهداري اطالعات، سريع تر و كارآمدتر بود. البته يكي از مهم ترين معايبي كه 

داشت اين بود كه به خط و خش حساس بود و...
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رناتا آویال، نویســنده و وكيل بين المللي حقوق بشر- سال 2001، 
زماني كه نيویورك قرباني حمله تروریستي شد، تنها 5 درصد از 
جمعيت جهان به اینترنت دسترسي داشتند. در لحظه اي كليدي 
در تاریخ طراحي و توسعه اینترنت، آمریكا بسته اي قانوني ازجمله »قانون ميهن پرستي آمریكا« را 
به تصویب رساند كه حریم خصوصي در تمامي جنبه هاي زندگي آمریكایي ها و در نتيجه در تمامي 
جنبه هاي زندگي دیجيتال بشر را تضعيف كرد زیرا تقریبا تمامي شركت هاي بزرگ فناوري تحت 

سلطه قضایي ایاالت متحده آمریكا قرار دارند.

در ســال 2007 نزديك به 17درصــد از مردم به 
اينترنت دسترسي داشتند. آن سال، سال آيفون 
بود، زيرا استيو جابز در اين سال نخستين گوشي 
موبايل شــركت اپل را رونمايي كرد. ورود گوشي 
آيفون به بازار يكي از آشكارترين چالش هايي بود 
كه به روح اصيل وب، آنچه به  دست تيم برنرز لي 
اختراع شده بود وارد شد. اين گوشي كامال در تقابل 
با اصولي بود كه وب در دوران جواني اش با آن سر 
و كار داشــت: باز بودن، غيرمتمركز بودن، بدون 
مجوز بودن، مولد بودن و جهان شــمول بودن. با 
اين همه آيفون و ديگر گوشــي هاي هوشــمندي 
كه توسط رقباي شــركت اپل توليد شد، ابزاري 
بودند كه سرعت دسترســي به اينترنت را حقيقتا 
افزايش دادند و وب را در دسترس افراد متنوع تر در 

جغرافياي گوناگون تري قرار دادند.
مرگ فــاز اول وب همزمــان بود بــا دوران گذار 
از مرورگرهــاي چندمنظــوره اينترنتــي بــه 
اپليكيشــن هاي موبايلــي. دوراني كــه مردم از 
رايانه هاي شــخصي به فناوري هاي قابل حمل و 
از سيستم هاي باز به تجهيزات محدود و قفل شده 
رو آوردند. اين روند نــوآوري و خالقيت را محدود 
ســاخت و به اين ترتيب ويژگي هاي وب اوليه به 
واســطه اليه هاي جديدي از قابل حمل بودن كه 
به آن افزوده شــده بود، كاربــران را بيش از پيش 
قابل شناســايي و رديابي  كرد. پذيرش تجهيزات 
قابل حمل و گوشي هاي هوشمند همچنين قدرت 
را در ميان شركت هاي بزرگ فناوري تقويت كرد. 
اين احتمال وجود دارد كه رواج گوشي هاي موبايل 
بيشتر از به اجرا درآمدن قانون ميهن پرستي منجر 
به زوال حريم خصوصي كاربران در سراسر جهان 
شده باشد، زيرا قوانين عليه باز بودن، موانع بر سر 
نوآوري و دروازه هايــي كه عبــور از آنها نيازمند 
تشــخيص هويت بودند را در اين قانون ننوشــته 
بودند، اما ســنگ بناي كد ها و طراحي تجهيزات 

فناوري بودند.
اضمحالل اصول اوليه وب پس از افشــاگري هاي 
ادوارن اسنودن بر متخصصان و فعاالن آشكار شد، 
زماني كه او به بشر نشــان داد ابزاري كه به عنوان 

نيرويي آزادي بخش پذيرفته شده بود، در حقيقت 
ناقض حقوق بشر بود. اينترنت تهاجمي كه شبيه 
هيچ تهاجم ديگري در تاريخ نبــود را عليه حريم 
خصوصي بشر به راه انداخته بود و عواملي از بخش 
خصوصي و دولتــي از قدرتمندترين دولت هاي 
جهان هم در اين تهاجم نقش داشتند. در بيست 
و پنجمين ســالگرد تولد وب، خالق آن و بسياري 
ديگر ازجمله رؤساي مجلس و دولت كشورهايي 
نظير برزيل يــا آلمان به جاي برگزاري جشــن و 
بزرگداشت، نسبت به ضعف حريم خصوصي انتقاد 
كرده و براي احياي آن، دست كم در قلمرو قضايي 
خود اعتراض كردند. همزمان »اينترنت اشياء« هم 
ظهور پيدا كرد، و همان نقص هاي كدنويســي كه 
در مراحل پيشين وب شــاهدش بوديم را به ارث 

برده بود.
در نوامبر 2018 جهان به دستاورد بزرگ ديگري 
دســت پيدا كرد: نيمي از جمعيت ســياره زمين 
اكنون به اينترنت متصل بودند. تأثير چنين اتصال 
عظيمــي در مقياس بومي و جهانــي، غيرقطعي 
اســت و نمي توان آن را از محتــواي اجتماعي و 
سياسي جهان امروز مجزا دانســت. اقتدارگرايي 
حكومت ها در جهان رو به افزايش گذاشته است، 
جمعيت انســان هايي كه امروز در جهــان آواره 
شده اند بسيار بزرگ تر از جمعيت آوارگان جنگ 
جهاني دوم است و تنها 4.5درصد جهان در جوامع 
كامال دموكرات زندگي مي كننــد. درآمد خالص 
26نفر از ثروتمندترين افراد جهان در سال 2018 
برابر مجموع درآمد خالــص نيمه فقير جهان بود. 
رؤساي شركت هاي بزرگ فناوري هم شامل اين 
ليست 26نفره هستند. شركت هايي كه درمجموع 
كمتر از نيم ميليون كارمند دارند و در تالشــند تا 
كنترل اتصال به اينترنــت و ذخيره و بهره برداري 
از داده هاي كاربران بدون اطالع و رضايتشــان را 

به دست بگيرند.
معماري وبي كه امروز با آن سر و كار داريم مقصر 
تمامي اين باليا است. چند ميليارد كاربر ديگر هم 
قرار است به زودي به مجموعه اي از اپليكيشن هاي 
متمركز و كنترل شده متصل شوند. وبي كه كاربران 

جديد به آن متصل مي شــوند، سازماندهي شده، 
فيلترشــده و داراي چارچوبي تثبيت شده است 
و به شكلي طراحي شــده تا كاربر تنها در معرض 
جزئي اندك از تمامي محتواي موجود در اينترنت 
قرار بگيرد. از آن سوي نمايشگر وسايل ارتباطاتي، 
شركت ها در تمامي لحظات در حال پاييدن تمامي 
كاربران هستند. اين ابزار پنجره اي هستند به سوي 
واقعيتي به شدت سفارشي سازي شده و استخراج 
دائمي داده ها و اطالعات شــخصي از افرادي كه 
رضايت و آگاهي آنها نسبت به استخراج اطالعات در 
بهترين شرايط ممكن، قابل ترديد و مشكوك است. 
بعيد است كاربران جديد هم از حجم داده هايي كه 

از آنها استخراج مي شود آگاهي داشته باشند.
اين تعرض به شدت جهان شــمول و شايع است. 
تعرض كنندگان كيســتند؟ چند ده شــركت در 
چين و چندين شــركت در آمريكا كــه مهار آنها 
بسيار سخت و ملزم ساختن آنها به رعايت مقررات 
به شدت طاقت فرساست. اين شركت ها را به راحتي 
مي توان مجبور كرد به همان شيوه اي عمل كنند 
كه قدرتمندترين دولت هــا در جهان خواهان آن 
هستند. فراتر از همه  چيز، اين شركت ها همكاران 
و ســودآوراني بزرگ هســتند و هيچ تمايلي به 
محافظت جهاني از تمامي شهروندان جهان ندارند. 
سؤال اصلي اينجاست كه آيا دفاعي عملي و پايدار 

از سوي قانونگذاران ملي و منطقه اي وجود دارد؟
بشر به توافقنامه فناوري پســاكرونايي نياز دارد: 
اقدامــي در راســتاي يكپارچگي و همبســتگي 
جهاني. زماني كــه همه گيري كوويــد-19 آغاز 
شــد، اينترنت و زندگي ديجيتال در زندگي بشر 
مركزيتي بي سابقه پيدا كرد. ميلياردرهاي جهان 
فناوري بيشــتر از هر زمان ديگري ثروت اندوزي 
كردند، حقوق كاربران در سطح جهان نخ نماتر از 
هميشه شد، و توزيع فناوري شكلي نابرابر به خود 
گرفت. نبود استانداردهاي محافظتي و چارچوب 
در راستاي رعايت حقوق كاربر به اندازه وابستگي 
كشورها به تعداد محدودي شركت فناوري، واضح 
و آشكار بود. با گذشــت ماه ها از آغاز همه گيري، 
نقص هاي اين نظام بيشــتر از هميشــه آشــكار 
شده اند و ما، شهروندان كاربر، متخصصان جهاني 
سياستگذاري، استادان دانشــگاه ها، كارآفرينان، 
فعاالن و سياســتمداران در برابر متمركز شــدن 
قدرتي بي حساب و كتاب، سودي كالن براي عده اي 
محدود و نبود حق و حقوق و تمهيدات دفاعي براي 
اكثريت مردم، تقريبا هيچ كاري انجام نمي دهيم. 
بيانيه ها و كلمات بيش از حد تمركز و حواس ما را 
مختل ساخته اند. در طول دهه گذشته تالش هاي 

ويرانشهر ديجيتال 

هرچه افراد 
بيشتري به 

اینترنت متصل 
شوند و تحت تأثير 

اینترنتي قرار گيرند 
كه بدون حفظ 

حقوق انسان ها 
هر روز بيشتر از 

دیروز با جنبه هاي 
بنيادین زندگي 

روزمره انسان 
درهم مي تند، 

ایده شكل گيري 
پيماني جدید براي 

جهان فناوري 
معنادارتر مي شود 

و نباید آن را به 
فراموشي سپرد

محدودي براي ايجاد قوانيني و اصول هدايت كننده 
براي اينترنت انجام گرفته است كه ناكافي بوده اند.

انفعال و تفــرق ما را بــه نوعي به زمينه ســازان 
ويرانشــهر ديجيتال آينده تبديــل خواهد كرد. 
ما پاســخ هايي داريم كه در انتظار اجرا شدنشان 
هستيم، پاسخ هايي كه در كتاب ها و مقاالت ثبت 
شده اند، در مجامع تخصصي به اشتراك گذاشته 
شده اند، توييت شده اند و يا درباره آنها سخنراني 
شده است. بيشتر اين پاســخ ها فراموش شده اند 
يا به كمبود تحكم سياسي مبتال هستند. ما هيچ 
اقدامي در اين راستا نمي كنيم و شايد به زودي ديگر 
دير شده باشد. قدرت فناوري در آستانه تجميع و 

تحكيم است.
هرچه افراد بيشــتري به اينترنت متصل شوند و 
تحت تأثير اينترنتي قرار گيرنــد كه بدون حفظ 
حقوق انسان ها هر روز بيشتر از ديروز با جنبه هاي 
بنيادين زندگي روزمره انسان درهم مي تند، ايده 
شــكل گيري پيماني جديد براي جهان فناوري 
معنادارتر مي شود و نبايد آن را به فراموشي سپرد. 
در دوراني كه كدهــا و قوانين به دســت عواملي 
قدرتمند به سالح تبديل مي شوند، و بنيادي ترين 
حقوق ها مورد هجوم قرار مي گيرند، طراحي و خلق 
چنين معاهده  جديدي بايد مورد توجه جدي قرار 
گيرد. بازطراحي جامعه ديجيتال كه كد ها و قوانين 
را پادزهري عليه »سالح سازي از همه چيز« درنظر 
بگيرد بسيار حياتي اســت. چنين معاهده اي بايد 
مواردي بيشتر از حق حريم خصوصي و دسترسي 
به داده هــاي كاربران را تحت پوشــش خود قرار 
دهد. بايد بتواند اعتماد نســبت بــه نرم افزارها و 
سخت افزارها را احيا كند و به انسان توانايي درك 
عملكرد ماشين ها را دهد. همچنين نبايد فراموش 
كرد كه بدون وجود حقوق جهاني ديجيتال، هيچ 
آينده ديجيتال دموكراتي كه به جاي فناوري، روي 

انسان ها متمركز باشد وجود نخواهد داشت.
دوران پساكرونا دوران شتاب گرفتن اتصال بخش 
غيرمتصل جهان به اينترنت خواهد بود. آگاهي اي 
كه اين روند در پي خواهد داشت، آگاهي نسبت به 
نابرابري و داليل آن، مي تواند منجر به ايجاد خشم 
و ناآرامي در جوامعي شود كه به تازگي به اينترنت 
دسترسي پيدا كرده اند. با اين همه با طراحي درست 
مي توان از اين فرصت بــراي بهبود رفاه عمومي و 
ارتقاي وضعيت جوامع بهره بــرد. اگرچه با درنظر 
گرفتن وضعيت كنوني اتصال به اينترنت، دسترسي 
به محتوا و معماري شبكه، تحولي بنيادين در مسير 
دموكراسي و ارتقاي حقوق كاربران بدون مداخله 

غيرممكن به نظر مي آيد.

اين احتمال وجود دارد كه 
رواج گوشي هاي موبايل 

منجر به زوال حريم 
خصوصي كاربران در 

سراسر جهان شده باشد

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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يك دستگاه مستطيلي ســياه در دهه 60 وارد زندگي خانواده هاي 
ايراني شد و هنوز چند سالي از حضورش در ايران نگذشته بود كه 
تكنولوژي جديد در فهرست آرزوهاي بسياري از خانواده هاي ايراني 
به خصوص خانواده هاي عاشق فيلم قرار گرفت. VHS يا ويدئو خانگي 
نامي بود كه در دهه 60 بر اين تكنولوژي تازه وارد گذاشته شد و كمتر 
كسي اسم كامل اين دستگاه يعني Video Home System را تلفظ 
مي كرد. هر چند اين تكنولوژي در اواخر دهه 50به ايران رسيده بود 
اما در آن سال ها عده بسيار محدودي آن را در اختيار داشتند و به 
همين دليل دهه 60 را بايد به عنوان نقطه شروع فعاليت تكنولوژي 
VHS در ايران معرفي كرد. دستگاه هاي ويدئو خانگي در آن روزگار 
به عاملي براي نشان دادن طبقه اجتماعي تبديل شده بود، همانطور 
كه تلويزيون در دوره اي به دليل گراني و ناياب بودن تنها در اختيار 
طبقه خاصي قرار داشــت، VHS نيز در ابتداي راه متعلق به افراد 
خاص بود اما با گذر زمان و در دسترس قرارگرفتن ويدئوهاي خانگي، 
هيبت اين جادوي دهه 60 فرو ريخت و با وجود ممنوعيت ها به كااليي 
همگاني تبديل شد. عالقه مردم به ويدئو موجب شد تا در سال هاي 
اول انقالب مغازه هايي براي اجاره ويدئو ايجاد شوند و مردم از اين 
طريق فيلم هاي مورد نظرشان - كه دسته بندي متنوعي از فيلم هاي 
قبل انقالب، هندي، رزمي آمريكايي و همچنين ويدئوهاي خوانندگان 
ايراني خارج از كشور - تأمين مي كردند. ورود VHS براي عاشقان 
فيلم و سينما از جذابيت بيشتري برخوردار بود چرا كه به آنها اين 
فرصت را مي داد تا فيلم هاي مورد عالقه شان را با هر زحمتي پيدا و 
تقديم دستگاه VHS كنند تا پس از بلعيده شدن فيلم در دستگاه، 
تصوير بازيگران محبوب شــان بر صفحه تلويزيون نقش ببندد. با 
افزايش عالقه مردم به ويدئو، برخورد ضربتي با اين تكنولوژي با شعار 
»مقابله با تهاجم فرهنگي« آغاز شد تا جايي كه خريد و فروش در اين 
حوزه ممنوع و مغازه هاي پخش ويدئو بسته شدند. البته اين برخورد 
نتوانست ولع مردم براي استفاده از تكنولوژي جديد را كاهش دهد و 
با وجود خطر دستگيري و برخورد قضايي، خريد و فروش ويدئوهاي 
خانگي و همچنين كرايه ويدئوها به شــكل مخفيانه و زيرزميني 
ادامه پيدا كرد. مجله »گردون« در سال 1۳۷۲ گزارشي در رابطه با 
ممنوعيت استفاده از ويدئو منتشر كرده و در بخشي از اين گزارش به 
سراغ فروشندگان ويدئو رفته بود؛» اوايل يك روز تيرماه وارد پاساژي 

در ميدان انقالب مي شــوم كه به عنوان يكي از مراكز فروش ويدئو 
شهرت دارد، صبح زود، تازه مغازه ها باز شده است. يكي مي گويد: »نه 
آقا، تازه ما را گرفته اند. 5دستگاه ويدئو مرا ضبط كرده اند. مگر اينها 
چقدر استفاده دارد. هر دستگاه هزار تومان. براي هزار تومان چرا بايد 
خطر كنم؟« و ديگري مي گويد كه نمي دانم به شما بايد اعتماد كرد يا 
نه. ممكن است مأمور باشيد، به قيافه تان كه نمي آيد. ولي خب پول را 
بدهيد تا ببينم چه كاري مي شود كرد.« اين گزارش در بخش ديگر به 
فراگيري ويدئو در روزگار ممنوعيت اشاره داشت و در گفت وگو با يك 
استاد جرم شناس نوشته بود:»همين حاال اگر من استاد دانشگاه، من 
معلم بخواهم از سفر خارج يك دستگاه ويدئو با خود بياورم در گمرك 
فرودگاه به عنوان يك مجرم از طرف ماموران دولتي تحت تعقيب قرار 
مي گيرم و كااليم توقيف مي شود، اما ويدئو در اكثر خانواده هاي ايران 
وجود دارد، در بازار دادوستد لوازم الكترونيكي كااليي در جريان 

فروش و پررونق است. از كجا مي آيد؟«

رفع ممنوعيت بعد از يك دهه
عالقه مردم به این تكنولوژي و استفاده از ویدئو با وجود ممنوعيت ها، موجب 
شد تا مسئوالن امر بعد از گذشت سال ها دست از مقابله بردارند و با نگاه سلبي 
آن را تحليل نكنند. در ســال 72علي الریجاني، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي از رفع ممنوعيت ویدئو خبر داد؛»استفاده از تجهيزات سمعي وبصري 
و فعاليت آزاد ویدئو از اواخر نيمه اول ســال 72با فعاليت ویدئوكلوپ ها آغاز 
مي شود«. هر چند مسئله ویدئو و نحوه مقابله مسئوالن با این تكنولوژي به 
یك بحران در دهه 60تبدیل شده بود اما این روزها بسياري از آن به عنوان یك 
عبرت در برخورد با تكنولوژي یاد مي كنند مانند روزي كه حسن روحاني در 
واكنش به انتقادها براي راه اندازي اینترنت نسل سوم گفت: »سال هاي اول 
انقالب دغدغه ما این بود كه مبادا یك دستگاه ویدئو وارد كشور شود؛ چرا كه 

فكر مي كردیم اگر وارد شود و با سيمي به تلویزیون وصل شود، دیگر چگونه 
ایمان را نگه داریم و هویت را حفظ كنيم؟«

نقطه پايان
با گذر زمان و ورود فرمت ویدئویي »دي وي دي« 

عرصه بر VHS ها تنگ شد. دیگر كمتر كسي تمایل 
داشت كه بخشي از خانه خود را به تلنبار فيلم هایي با فرمت 
VHS اختصاص دهد و دستگاه هاي ویدئو خانگي جذابيت 
خود را از دست داده بودند. داستان عقب راندن تكنولوژي 
قدیمي با پيشــروي تكنولوژي جدید دوباره تكرار شد تا 

جایي كه در سال 2006 استودیوهاي فيلمسازي آمریكایي، عرضه فيلم هاي 
تازه خود را با قالب وي اچ اس متوقف كردند. در این ميان یك شركت ژاپني از 
پاي ننشست و تا سال 2016به مسير خود ادامه داد و آخرین دستگاه ویدئوي 
خانگي جهان را در این ســال توليد كرد اما در نهایت نقطه پایاني بر داستان 

این تكنولوژي گذاشت.

حدود قيمت
  برابري قيمت دستگاه ويدئو با يك خودرو

 برندهاي آیوا، ناسيونال، سوني، سانيو، جي وي سي جز نخستين برندهاي 
دســتگاه هاي ویدئو بودنــد اما در گــذر زمان پاي شــركت هایي همچون 
پاناسونيك، ال جي و سامسونگ نيز به توليد دستگاه هاي ویدئوي خانگي باز 
شد. دستگاه هاي ویدئو از ابتداي حضور در ایران قيمت هاي مختلفي را ثبت 
كردند و فراگيري آنها موجب شد تا از قيمت هاي نجومي شان كاسته شود. در 
سال 60 دستگاه هاي ویدئو بين 20هزار تومان تا 30هزار تومان با برندهاي 
آیوا، سوني و سوپرا خرید و فروش مي شــدند، این برندها از نظر كيفيت در 
دسته ویدئوهاي متوســط قرار مي گرفتند اما برندهایي مانند پاناسونيك با 
امكانات باال در سال 61به قيمت 100هزار تومان نيز رسيده بودند. ویدئوهاي 
VHS نيز با قيمت هزار تومان فروخته مي شدند و اگر فردي عالقه به اجاره 
فيلم ها داشت باید 800تومان پول پرداخت مي كرد. نيم نگاهي به روزنامه هاي 
ابتداي دهه 60 نشان از این واقعيت دارد كه خرید دستگاه هاي ویدئو با كيفيت 
مناســب هم ردیف با هزینه خرید یك پيكان قرار مي گرفت چرا كه در سال 
60قيمت مدل دولوكس پيكان 59هزار و 735تومان و قيمت مدل كارلوكس 
آن 52هزار و 227تومان بود و این قيمت در سال 63در بازار آزاد به 200هزار 

تومان رسيد.

اين روزها آنقدر ابزارهاي ديجيتال مدرن و متنوع با بهترين كيفيت ها 
براي ذخيره اطالعات و داده هاي ديجيتال وارد بازار شده است كه ديگر 
كسي از لوح فشرده يا همان سي دي استفاده نمي كند مگر به ندرت؛ اما در 
دهه ۷0يكي از پركاربردترين ابزارهاي مدرني بود كه تازه وارد بازار شده 
بود و در مقايسه با نوار كاست ها و فالپي ها كه حجم محدودي از اطالعات 
را در خود جاي مي دادند حرفي براي گفتن داشــت. از طرفي از لحاظ 
حمل ونقل راحت تر و در انتقال و نگهداري اطالعات، سريع تر و كارآمدتر 
بود. البته يكي از مهم ترين معايبي كه داشــت اين بود كه به خط و خش 
حساس بود و اگر از اين لحاظ دچار آسيب مي شد اطالعات ذخيره شده در 
آن ديگر قابل استفاده نبود و در پخش صوت يا ويدئو دچار مشكل مي شد.

علت دير سوئيچ شدن
با اینكه سي دي به نسبت نوار كاست، ابزار مدرن تري محسوب مي شد اما همه 
مردم نمي توانستند از آن استفاده كنند. علت دیر سوئيچ شدن هم قيمت نسبتا 
باالي اجراكننده هاي سي دي یا همان سي دي پليرها بود. سي دي پليرها در هر 
خانه اي موجود نبود و معموال در كل فاميل یكي دو نفر بيشتر از این دستگاه ها 
نداشتند و این دســتگاه ها از ســوي برخي دارندگان اجاره  یا به امانت داده 
مي شد. البته بسياري از مردم به علت حاكم بودن فضاي مذهبي و سنتي بر 
جو جامعه غناي لهوي و حرام به این ابزار مي بخشيدند و متصور بودند داشتن 
و استفاده كردن از آن از اساس اشتباه است. حتي برخي از مردم هم به صورت 
پنهاني و بدون اطالع اعضاي فاميل و آشــنایان این دستگاه ها را خریداري 
مي كردند. اما به مرور زمان و در اواخر دهه 70با استقبال نوجوانان و جوانان از 
بازي هاي پلي استيشن و رونق ویدئوكلوپ با عرضه محصوالت متنوع فرهنگي 
گرایش ها به سمت خرید سي دي بين مردم افزایش یافت و بازار كار خوبي براي 
توزیع كنندگان و فروشندگان سي دي و دستگاه هاي سي دي پلير به وجود آمد.

استقبال هنرمندان موسيقي 
یكي از عواملي كه باعث محبوبيت سي دي بين عالقه مندان به موسيقي شد، 
امكان تصحيح خطایي بود كه از ابتدا در ســي دي ها وجود داشــت. توانایي 
 ،CD براي خنثي كردن اثر انگشــت یا خراشيدگي روي CD پخش كننده
یك جهش بزرگ در فناوري صوتي بــود. از این رو در دهه 70تعداد زیادي از 
هنرمندان، آهنگ هاي خود را به فرمت دیجيتال تبدیل كردند. قابليت زمان 
پخش 74دقيقه اي یك ســي دي به همراه كيفيت باالي صوت ارائه  شده و 
پخش كننده هاي قابل حمل موجب شد این ابزار به سرعت جایگاه خود را بين 

عالقه مندان موسيقي تثبيت كند.

تاريخچه ابداع
لوح فشرده یا همان ســي دي از سوي شــركت هاي فيليپس و سوني براي 
نخستين بار در ســال 1979به عنوان دیســك نوري براي ذخيره موسيقي 

معرفي شد و توســعه یافت. پس از یك ســال كار مداوم پيشرفت زیادي در 
كيفيت صدا و حجم ذخيره شده به وجود آمد و در 1981نخستين محصول این 
نوع لوح با محتوي »سمفوني آلپ« ساخته ریچارد اشتراوس در كشور آلمان 
ساخته و عرضه شد و در برنامه »جهان فردا« شركت BBC پخش شد. هرچند 
ساخت لوح فشرده ابتدا به عنوان پخش صوت ابداع شــده بود ولي در سال 
1985لوح رایانه اي CD-ROM و در ســالCD-Rcordable 1990 براي 
ذخيره اطالعات و داده ها ساخته شد. همزمان نخستين سي دي پلير- دستگاه 
اجرا كننده سي دي- هم از سوي سوني به نام CDP-101عرضه شد تا سي دي 
جدید را خوانده و پخش كند. قبل از ظهور سي دي داده هاي پياده سازي شده 
 روي نوارهاي مغناطيسي به صورت مكانيكي خوانده مي شدند. اگرچه سي دي

در طول عمر خود نســبتاً بدون تغيير ماند، اما در گذر زمان دگرگوني هایي 
جزئي در قالب آن رخ داد. دیسك هاي »قابل پاك شدن« )Erasable( مورد 
آزمایش قرار گرفتند و مسير جدیدي را براي ساخت »دیسك هاي با قابليت 
نوشتن مجدد« )CD-RW( ترسيم كردند. این دیســك ها در اواسط دهه 
 )CD-R( »1990تقریباً جایگاه »دیسك هایي كه تنها یك بار قابليت ضبط
 CD ،هاي ویدئویيCD داشتند را تصاحب كردند. در ادامه با كمي تغييرات
 Blu-Rays و دیسك هاي DVD،  HD DVD ،هاي تصویريCD ،سوپر ویدئو

عرضه شدند.

حدود قيمت
ســي دي هاي موجود در بازار در دهه 70دو نوع بودند. ســي دي هاي از 
نوع CD-R كه معموال توانایي ذخيره ســازي 74دقيقه موزیك را دارند 
و معــادل 783مگابایت هســتند و فقط یك بار مي تــوان روي آن ثبت 
اطالعات انجام داد كه در این دهه بين 200تا 250تومان قيمت داشت. 
سي دي هاي از نوع CD-RW هم كه مي توان اطالعات آن را پاك كرد و 
مجددا روي آن ذخيره داده انجام داد در دهه 70حدود 300تومان قيمت 
داشت. سي دي هاي جعبه اي خام به علت نوع بسته بندي خاصي كه داشت 
از سي دي هاي فله اي خام )باكس 50تا 100تایي( گران تر بود. دستگاه 
ســي دي رام اینترنال و اكسترنال و ســي دي رایتر اینترنال و اكسترنال 
هم بسته به نوع برند موجود در بازار مانند ایسوز، سوني، سامسونگ و... 
بين 25تا 150هزار تومان در دهه 70قيمت گذاري شده بود. البته برند 
ایسوز در بازار فراواني بيشتري به نســبت برندهاي دیگر داشت. كساني 
هم كه بضاعت مالي براي خرید دستگاه ها را نداشتند، این دستگاه را از 
دارندگانش اجاره و به ازاي هر یــك روز امانت مبلغ هزار تا 1500تومان 

بابت كرایه دستگاه پرداخت مي كردند.

ممنوع اما فراگير
استفاده از دستگاه هاي ويدئو در دهه 60 با وجود ممنوعيت هاي 

بسيار به بخشي از زندگي مردم تبديل شده بود

وی سی دی  انتقال از نوار كاست ر
در دهه ۷0تعداد  زيادي از هنرمندان، آهنگ هاي خود را به وسيله لوح فشرده 

به فرمت ديجيتال تبديل كردند
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ليال شريف
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

سعيد مروتي،  روزنامه نگار و منتقد سينما  روزهاي مواجه جامعه ایراني دهه 60 با تكنولوژي 
جدید VHS را اینگونه روایت مي كند: پاي دستگاه ویدئو قبل از انقالب به ایران باز شده بود. 
دستگاهي كه بخشي از طبقه مرفه از آن بهره مي برد، از ابتداي دهه 60كاركرد عمومي یافت. 
تقریباً از زماني كه خيلي از فيلم ها را دیگر نمي شد در سينماها دید و ویدئوكلوپ ها كارشان سكه شد كه نه 
فقط فيلم كه دستگاه ویدئو كرایه مي دادند. زماني كه هر كسي نمي توانست ویدئو بخرد چون هم قيمت 
اتومبيل پيكان بود . پس چاره كار كرایه دســتگاه بتاماكس تي سون به همراه دست كم 6،7 فيلم براي 
24 ساعت بود. تا سال 62 كه هنوز خبري از ممنوعيت ویدئو نبود در هر محله اي ویدئوكلوپي بود كه به 
اشتياق مشتاقاني كه فيلم هاي مطلوبشان را روي پرده سينماها نمي یافتند پاسخ مي داد. مشكل سيستم 
بتاماكس این بود كه فيلم ها خيلي زود از كيفيت مي افتادند. فيلم هایي كه البته زیاد هم دیده مي شدند  . 
اما ملت همين فيلم هاي پر از تراك را هم تماشا مي كردند. آنچه در ویدئوكلوپي هر محله اي یافت مي شد 
فيلم هاي فارسي و فيلم هاي خارجي اكران شده در سال هاي قبل از انقالب بود . فيلم هایي كه اغلب كمي 
هم مميزي مي شدند. در واقع خيلي از نســخه هاي كوتاه شده سينماي قبل از انقالب كه این روزها در 
دسترس هستند محصول همان ویدئوكلوپ هاي قانوني سال هاي 60 تا 62 هستند. از سال 62 به بعد هم 
كه ویدئو غيرقانوني و ویدئوكلوپ ها تعطيل شد، چيزي خيلي عوض نشد. ویدئو هم مثل خيلي چيزهاي 
دیگر زیر زميني شد  . این فقط یكي از نشانه هاي ایستادگي عرف جامعه برابر فرهنگ رسمي بود . داستان 
پنهان كردن ویدئو الي پتو در كل دهه 60 ادامه یافت. از نيمه دوم دهه 60 با آمدن دستگاه وي اچ اس كه 
هم ارزان قيمت تر بود و هم نوارش دیر تر خراب مي شد، بتاماكس جاي خود را به رقيب تازه نفسش داد . 
حاال خریدن دستگاه ویدئو هم آسان تر شده بود و ملت بيشتر فيلم كرایه مي كردند تا دستگاه. ویدئو با 
وجود ممنوعيتش مهم ترین رسانه اجتماعي، فرهنگي دهه 60 براي دنبال كردن عالیقي بود كه فرهنگ 
رسمي توافقي با آن نداشت و خيلي وقت ها برعكسش را تبليغ مي كرد. با ویدئو بود كه گذشته محو و نابود 
نشد. فيلمي كه سينما نشانش نمي داد و تلویزیون پخش اش نمي كرد از یادها نرفت و تجربه تماشاي سياه 

و سفيد ها نسل به نسل منتقل شد. ویدئو ميوه ممنوعي بود كه تقریبا همه دوستش داشتند.
  

محمدرضا كه در اواسط دهه 60توانســت به آرزوي خود یعني خریدن یك دستگاه ویدئو 
برسد، در این رابطه مي گوید: من یك فروشنده ســاده بودم و توان خرید دستگاه ویدئو را 
نداشتم اما هميشه به آن فكر مي كردم تا اینكه روزي بدون آنكه همسرم را در جریان بگذارم، 
راهي یك مغازه فروش ویدئو شدم و با كلي ترس آن را خریدم. چون فروشنده آشنا بود، راضي شد كه 
آن دستگاه دست دوم را با قيمت 15هزار تومان و قسطي به من بفروشد. بردن و جاي گذاري این ویدئو 
در خانه هم كلي داستان داشت و با مخالفت هاي همسرم همراه بود اما با گذشت زمان مسئله ویدئو در 

خانه ما حل شد.
  

آذرخش كه متولد 51 است، در سال 65و از طریق یكي از هم محلي هایش توانست با دستگاه  
ویدئو آشنا شود:» در آن زمان ویدئو داشتن یك گزینه خيلي مهم در زندگي افراد بود و اگر 
بخواهم اهميت موضوع را روشن كنم باید بگویم كه در دهه 60اگر دوست یا آشنایي ویدئو 
داشت مانند این بود كه سوار بنز كوپه شده است. بسياري از دوستي ها در آن دوران براین اساس شكل 
گرفته بود، مثال ما با فردي دوست مي شدیم كه ویدئو داشت و با خودمان مي گفتيم شاید روزي پدر 
و مادر این بچه خانه نباشند و بتوانيم با آن ویدئو فيلم ببينيم. به خاطر دارم یك پسربچه  اي در محل 
ما زندگي مي كرد كه توان برقراري ارتباط با دیگران را نداشت اما همه به او احترام مي گذاشتند، چون 
این پسربچه بعضي از روزهاي هفته ما را دعوت مي كرد و 16نفر در خانه شان جمع مي شدیم تا یك 
فيلم كاراته اي را تماشا كنيم. ما به این پسربچه احترام مي گذاشتيم تا روزهاي بعد هم ما را دعوت 
كند. یكي از تفریحات خانوادگي در آن زمان تماشاي فيلم بود، پدر من هر زمان كه قصد داشت به 
ما محبت كند، بعضي از روزهاي آخر هفته، چند فيلم اجاره مي كرد و ما ملزم بودیم كه در یك روز 

تمام فيلم ها را ببينيم تا فرصت از دستمان نرود«. 

حسين عزتي، یكي از كلوپ داران دهه 70در گفت وگو با همشهري مي گوید:» هميشه 
عاشق جمع آوري آثار هنري موسيقي دانان و خوانندگان مورد عالقه ام بودم و در انباري 
خانه تا دلتان بخواهد نوار كاست از هنرمندان مختلف موسيقي جمع آوري مي كردم اما 
مشكلي كه وجود داشت این بود كه نوار كاست ها جاي زیادي مي گرفت. از طرفي گاهي كه دستگاه 
ضبط صوتم مشكل پيدا مي كرد و نوار حين پخش جمع مي شد مجبور مي شدم كلي زمان صرف 
كنم تا نوار جمع شده در دستگاه را با دقت و به آرامي دربياورم تا پاره نشود. چون اگر پاره مي شد 

عمال دیگر قابل استفاده نبود.«
وي كه هنوز در این شغل مشغول فعاليت است و مشتریان قدیمي زیادي هم دارد، ادامه مي دهد: 
»ورود سي دي به بازار بسياري از مشكالتم را درخصوص كلكسيونم حل كرد چرا كه جمع آوري 
آثار موسيقي با وجود سي دي بسيار برایم آسان تر بود و جاي كمتري را نيز مي گرفت و دردسرهاي 
قبل مانند پارگي نداشت. البته نگه داشتن سي دي نيز حساسيت هاي خود را داشت و باید مواظب 
بودم تا خط و خشي روي آن نيفتد اما من جزو آن دسته از افرادي بودم كه سي دي هایم را به كسي 
نمي دادم و اجازه نمي دادم كسي در دستگاه سي دي پليرم سي دي بگذارد چون لنز این دستگاه ها 
به خط و خش بسيار حساس بود و اگر ســي دي خراب داخل دستگاه گذاشته مي شد به دستگاه 

آسيب مي زد«.
  

محمود مؤذي، یكي از سي دي فروشان كيفي كه كنار خيابان بساط كرده و سي دي و 
دي وي دي هاي صوتي و تصویري مي فروشد در گفت وگو با همشهري مي گوید: »قبل 
از اینكه ســي دي و دي وي دي وارد بازار شود با گشــت زني در كوچه ها و خيابان هاي 
تهران نوار كاست مي فروختم و مشتریان خاص خودم را داشتم كه بيشتر رده هاي سني ميانسال 
بودند و هر هفته منتظر محصوالت فرهنگي جدید. از ایــن رو درآمدم آنقدر قابل توجه نبود اما با 
ورود سي دي بازار كارم رونق گرفت چرا كه با هزینه كمتري مي شد فایل هاي متنوع زیاد صوتي و 
تصویري را كپي كرد و با قيمت ارزان به مشتري ها فروخت. این ابزار ذخيره سازي  اطالعات مدرن 
موجب شد تا رده هاي سني مختلف از جمله كودكان و نوجوانان هم به فهرست خریدارانم افزوده 

شود و فروشم رونق خوبي بگيرد«.
وي مي افزاید:»مزیتي كه فروش دي سي براي من داشــت كه براي خریداران عيب محسوب 
مي شد عمر كوتاه ســي دي بود. افتادن خط و خش روي سي دي عمال موجب مي شد تا 
مشتري ها مجددا از من خرید كنند و همين موجب شده بود تا در اكثر اوقات فروش 

خوبي داشته باشم«.
  

علي مختاري یكي از فروشــندگان لوازم صوتــي و تصویري 
پيشكسوت در بازار در گفت وگو با همشهري با مرور سال هاي 
دهه 70مي گوید:»آن زمان وضع مالــي مردم خوب نبود و به 
راحتي قادر بــه خرید لوازم صوتي و تصویري نبودند. اگر كســي در 
فاميل یا در ميان دوست وآشــنا وسيله صوتي و تصویري مي خرید 
رفت وآمدها به خانه اش بيشتر مي شد. همه دور هم جمع مي شدند 
و تمام سور و سات تماشــاي فيلم را فراهم مي كردند. یادم هست 
آن دوران كه جوان بودم پدرم توان خرید دستگاه سي دي پلير را 
نداشت و اصال در اولویت خرید هاي ضروري ما قرار نداشت. براي 
همين من یك بار از یكي از دوستانم دستگاه به امانت گرفتم و یك 
شب تا صبح به همراه دوستانم به دیدن چند فيلم مورد عالقه مان 
نشستيم و فرداي آن روز همگي خواب ماندیم و مدرسه نرفتيم و یك 

كتك مفصل از پدرم بابت این كار خوردم)باخنده(«.
وي ادامه مي دهد:»پدرم به خاطر نگاه سنتي و متعصبانه اي كه داشت 
دوست نداشت پاي چنين ابزاري به خانه ما باز شود و اصرارهاي من براي 
خرید چنين دســتگاه هایي بي فایده بود. اما من بعد از ازدواج و تشــكيل 
خانواده یك دستگاه سي دي پلير خریدم و توانستم به آرزوي دوران نوجواني ام 

دست پيدا كنم«.

كامنت ها

كامنت ها
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شگفتانگيز

این شماره

»گوشي و خط« كه در ساختاري واحد، با عنوان »موبايل« به ما معرفي شده، 
در دهه80 به دست ما نرسيده. ما تجربه دست گرفتن اين پديده عجيب و 
ناهنجار از نظر تصويري را به خاطرات  دهه هفتادمان گره زده ايم اما تأثير 
آن در همه ابعاد زندگي، بي شــك در دهه80 ظهور و بروز كرده است. اما 
چگونه؟ چطور وسيله اي به زندگي، روح و خانواده ما رسوخ مي كند؟ چرا ما 
انسان هاي سختگير كه با كراهت عضوي جديد را به ساختار خانوادگي خود 
راه مي دهيم، اينقدر درباره ورود اين وسيله دست  و دلباز بوده ايم؟ و در كل 
چگونه موبايل زندگي تك تك مان را زير و رو كرد و روحيه مان را تغيير داد؟

به روايت تاريخ
نخستين پيامك در ایران، با 8سال تأخير، یعني در سال1381 ارسال شد. جالب 
است كه در ابتدا استفاده از سرویس پيام كوتاه، نيازمند ثبت نام بود. به این معني 
كه مشتركان براي استفاده از سرویس پيام كوتاه باید به دفاتر مخابرات مراجعه 
كرده و با پر كردن فرمي، این سرویس را در گوشي هاي خود فعال مي كردند. گفته 
مي شود »نوكيا« نخستين شركتي بود كه گوشي تلفن همراه را به ایران آورد. پس 
از آن »زیمنس«، »آلكاتل«، »اریكسون« و »صاایران« كار را در بازار ایران شروع 
كردند. از جمله اپراتور هاي توسعه دهنده شركت صاایران بود كه بعدها با ایرانسل 
تلفيق شد. امروزه اپراتورهاي همراه اول و ایرانسل با ارائه خدمات و سرویس هاي 
آنالین و خدمات اینترنتي، مانند قبض همراه اول و ایرانسل، منجر به افزایش 
بيش از حد كاربران تلفن همراه در ایران شده اند. گوشي هاي اوليه از نظر ظاهر، 
بزرگ و سنگين بودند. این نوكيا بود كه گوشي هاي مجهز به دوربين را در مدل 
7650 در سال 2002 به شكل انبوه به بازار آورد. با اضافه شدن پخش موسيقي به 
تلفن همراه در همين سال، انقالبي در عرصه گوشي به راه افتاد. پرفروش ترین آنها 
در سال2003 توسط شركت نوكيا با ظاهر بسيار معمولي به نام نوكيا 1100بود. 
این گوشي ساده، تا امروز بيش از 250ميليون عدد فروش رفته است. اختالف 
بسيار زیاد این گوشي با آیفون5 كه حدود 150ميليون تلفن همراه فروخته، 
نشــان از این دارد كه احتماالً نوكيا به این زودي ركوردش شكسته نمي شود. 
گوشي Razer شركت موتوروال نيز نخستين گوشي با طراحي باریك تر و عمر 
باتري طوالني تري بود كه در 2004وارد بازار شــد. سال 2007، ورود گوشي 
همراه محبوب شركت Apple، به آرامي معني تلفن همراه را از وسيله اي براي 
تماس به وســيله اي براي اتصال به اینترنت و انجام كارهاي متنوع تغيير داد. 
فروشگاه اینترنتي خرید نرم افزارهاي مخصوص موبایل یا همان اپليكيشن ها 
یعني App Store در سال 2008راه اندازي شد و آغاز صنعت جدیدي در دنياي 

فناوري بود. در سال2009 تلفن هاي مجهز به نرم افزار وارد بازار شدند و در همين 
سال ویدئوچت به تلفن هاي همراه راه پيدا كرد. همچنين سال2009 شركت 
سامسونگ نخستين مدل گوشي هاي Galaxy را وارد بازار كرد و تا سال 2013 

تلفن هایي باقدرت، باریك و سبك، دوام ، كيفيت  و سرعت بيشتري آمدند.

عضوي از خانواده
اكنون بيش ازدو و نيم ميليارد گوشي هوشمند در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. 
بنا بر آمار منتشر شده در ســال 2017، ایران سهم 30ميليون نفري با ضریب 
نفوذ 37 درصد داشــته و در رده 34 قرار گرفته است. در سال 2008زماني كه 
سيستم عامل هاي ســيمبين و بلك بري به اوج خود رســيدند، گوشي هاي 
جدیدي عرضه شد كه داراي صفحه نمایش هاي لمسي بزرگ تر و جذاب تري 
بودند. البته در آن سال گوشي هاي استثنایي با صفحه نمایش هاي معمولي نيز 
توليد شد اما تغيير بزرگ، ایجاد صفحه نمایش هاي لمسي و بزرگ تر بود. شاید 
بتوان گفت گوشي هاي موبایل و فناوري هاي موجود در آن یكي از مهم ترین و 
پركاربردترین اختراعات بشر تا امروز بوده است. البته ما در این باره هم ساكت 
نبودیم و دست به مخالفت هایي زدیم. به عبارتي از واكنش هاي معمول كه نسبت 
به هر تكنولوژي تازه اي نشان داده مي شود، مخالفت، تأكيد بر اثرات مخرب و... 
آن تكنولوژي اســت. این واكنش ها هنگام ورود موبایل، اینترنت، شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رســان ها و... بارها دیده و ادامه دار شد؛ حتي امروز كه دیگر با 
وجود گوشي هاي هوشمند مرز بين انسان ها و كشورها چندان معنایي ندارد. 
فعاليت مردم با گوشي همراه را مي توان به چند بخش تقسيم كرد: اجتماعي، 
فردي، ورزشي، ســرگرمي، كاري و... . از این رو در همان گوشي كه وزن شما 
در اپليكيشني براي كاهش وزن ثبت شــده، عكس هاي خانوادگي، پيام هاي 
كاري و دلبستگي و عالقه مندي هایتان هم وجود دارد. همين امر موبایل را به 
 خصوصي ترین ابزار براي افراد بدل كرده و به همان ميزان، باعث وابستگي افراد 
به آن شده است؛ وسيله ای كه جاي چنداني اشغال نمي كند و در هر مكاني مورد 
استفاده است؛ ابزاري كه باعث مي شود هيچ گاه احساس تنهایي نكنيد. از هنگام 
ورود موبایل به زندگي شخصي هر یك از ما بود كه معني حریم را تغيير دادیم. 
اگر تا پيش از این خانه و خانواده در این مدار كوچك خصوصي قرار مي گرفتند, 

دیگر گوشي ها نيز به آن وارد شده بودند. شما دیگر مدام در 
حال توليد داده و اشتراك گذاري آن هستيد. از سفارش 

غذا، تاكسي گرفتن یا خرید كردن گرفته تا ویزیت 
شدن به وسيله روان پزشك و متخصص. هرچند 
در آینده نيز باید دنبال چيزهاي غریب تري در 

گوشــي هاي همراه بود؛ مثال اینكه موبایل تان دیگر 
شما را تشخيص مي دهد یا از واقعيت عبور 

مي كند، قابل تغيير، بادوام و قابل انعطاف تر مي شود. دیگر نيازي به شارژرها 
ندارد و از دكمه و دستيارهاي مجازي استفاده مي كند.

حدود قيمت
  قيمت در آن روزهاي نخست

یكي از پرفروش ترین گوشــي هاي جهان نوكيا 3310 بود كه در سال2000 
وارد بازار شد و تا به امروز بيش از 126ميليون از این گوشي در دنيا پخش شده 
است. قيمت گوشي هاي تلفن همراه وقتي وارد ایران شد و به دست مردم رسيد، 
بسيار باال بود؛ چيزي حدود یك ميليون تومان. البته اگر نخواهيم یك ميليون 
تومان را با نرخ تورم سال 1373حساب كنيم، متوجه خواهيم شد، قيمت تلفن 
همراه در آن زمان بسيار باال بوده اســت. در آن سال حداقل حقوق و دستمزد 
11هزار و 682تومان و نرخ تورم 35,2و قيمــت دالر 263تومان بوده 
است. نرخ خط و گوشي تلفن همراه در ســال 82حدودا 500هزار 
تومان شد. این عدد نيز در مقایسه با حداقل حقوق و دستمزد آن سال 
قابل تامل است. در سال 82حداقل حقوق 85هزار 
و 338تومان و نرخ تورم 15,6بوده اســت. 
درنظر بگيرید كه در سال81 یخچال فریزر 
ایراني زیر 200هزارتومان قيمت داشته و 
90درصد توليد داخلي را تشكيل مي داد 
و یخچال فریزرهاي خارجي با تكنولوژي 
باال تنها از سوي كمتر از 10درصد مردم 
مورد استفاده قرار مي گرفتند و به همين 
دليل واحدهاي صنعتي داخلي بيشتر به 
توليد محصوالت ارزان قيمت تر گرایش 
داشــتند. درنظر بگيرید در این سال ها 
داشــتن تلفن همراه كه بــه زعم خيلي 
چندان  امر واجبي نبــوده، از قيمت چند 

وسيله الزم خانه باالتر بوده است.

بسته هاي اينترنتي گوشي هاي هوشمند، مودم هاي باسيم و بي سيم 
و اين وابستگي عجيب لحظه اي به شبكه جهاني احتماال مهم ترين 
پديده هاي دهه 90باشند. براساس آمارهاي منتشر شده از سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان خرداد ســال گذشته، 
بيش از ۷8 ميليون و 8۶ هزار و ۶۶۳ نفر در ايران از اينترنت استفاده 
مي كنند. اگرچه تاريخ حضور اين فناوري به دهه هاي قبل برمي گردد 
اما بلوغ همه اين امكانات در دهه اي كه گذشــت رخ داده است. در 
سال 91، ضريب نفوذ اينترنت در كشور 4۶.9درصد اعالم شد و اين 
در حالي است كه براساس آخرين آمار ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي ضريب نفوذ اينترنت در كشور به 91درصد رسيده. 
امروز ديگر هر كس در هر مكاني مي تواند با گوشــي همراه خود به 
شبكه جهاني اينترنت وصل شود؛ خواه با مودم هاي جيبي، خواه با 
بسته هاي اپراتورها. در اوايل دهه 90، برخي از دارندگان گوشي هاي 
هوشمند مي توانستند با ســرعت پاييني اينترنت EDGE داشته 
باشند و در واقع از نسل دوم اينترنت همراه بهره مي بردند. سرعت 
اين نسل اينترنت به حداكثر ۳84كيلوبايت مي رسيد. در همين دوره 
در كشورهاي پيشرفته نسل سوم شــبكه مخابراتي )3G( در حال 
فراگير شدن بود. در واقع، در دسامبر ۲00۷ )آذر 1۳8۶( تعداد 190 
اپراتور در 40 كشور جهان خدمات نسل سوم را به مشتريان خود ارائه 
كردند. در سال هاي پاياني دولت دهم و سال هاي نخست دهه 90اما 
بنا بر اين شد كه يكي از اپراتورها به شكل انحصاري نسل سوم شبكه 
مخابراتي را وارد ايران كند و ۲اپراتور اول و دوم، از ارائه اين خدمت، 
منع شدند. اين محدوديت در دولت يازدهم و در سال 9۳برداشته 
شد و پس از پايان زمان انحصار رايتل، وزير ارتباطات اعالم كرد كه 
هر سه اپراتور پروانه تجهيز شبكه به نسل سوم، چهارم و حتي باالتر 
را در اختيار دارند. اين مانع در حالي برداشــته مي شد كه در سال 
9۳طيف گســترده اي از جامعه با تهيه مودم هاي خانگي به شبكه 
جهاني اينترنت وصل شده بودند. روند رو به رشد اينترنت براي همه با 
سرعت قابل قبولي پيش مي رفت. مثال تنها ۲سال بعد از رفع انحصار 
اينترنت نسل سوم براي گوشي هاي همراه، يعني در سال 95، ضريب 
نفوذ اينترنت نسل چهارم يا 4G در كشور به بيش از 4۷درصد رسيد.

پرواز آمار 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي آمارهایي مربوط به شش ماهه 
نخست سال گذشته منتشــر كرده كه گویاي تحوالت این دهه است. در 
حوزه اینترنت سيار از اشتراك صفر در سال 92به 76ميليون و 531هزار و 
176اشتراك در سال 99رسيده ایم. همچنين تعداد اشتراك هاي اینترنت 
 ثابت از 58هزار و 310 اشــتراك در ســال 92به 9ميليون و 479هزار و

337 اشتراك در سال 99رسيده است. براساس گزارش سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات رادیویي ضریب نفوذ اینترنت ثابت از 7,63درصد در 
سال 92به 11,28درصد در ســال جاري و ضریب نفوذ پهن باند سيار از 
صفر درصد در سال 92به 91,07درصد در سال 99رسيده. در این آمار 
 ســهم نفوذ اینترنت ثابت 28/ 11درصد و ســهم نفوذ اینترنت موبایل
  91درصد اعالم شده است. رشد آمارها در این حوزه نوعي ركورد محسوب 
مي شود. در شــش ماهه نخست سال گذشــته، 92,6درصد كاربران از 
فناوري 4G، 34,9درصد كاربران از فناوري 3G و 12,9درصد كاربران از 

فناوري ADSL  استفاده مي كنند.

آنچه بر استان ها گذشت...
تا پيش از ورود به دهه 90، اینترنت كه در دست همه مردم قرار داشت، 
از نوع دایال آپ بود؛ همان مدلي كه اتصال آن به زحمت، با ســر و صدا و 
نسبتا پرخرج بود. كم كم در ســال هاي پایاني دهه 80اگرچه تعدادي از 
مردم به خرید مودم هاي خانگي و اینترنت ADSL روي آورده بودند اما 
محدودیت در سرعت و سيار نبودن این قسم از اتصاالت موجب مي شد 
كه این جریان با وجود همه تازگي هایش فراگير نشود. در دهه 90اما، با 
شيوع مودم هاي خانگي و كمي بعد در اواســط این دهه با فراگير شدن 
مودم هاي بي ســيم، جيبي و... روبه رو شــدیم. حتي مدتي بعد فناوري 
هات اسپات آنقدر فراگير شد كه طيف گسترده اي از افراد گوشي هاي خود 
را تبدیل به مودم مي كردند تا لحظه اي از این قافله جا نمانند. در ســال 
90استان تهران با داشتن 8ميليون و 859هزار كاربر باالترین ضریب نفوذ 
اینترنت كشور را از آن خود كرده بود و با نفوذ 60درصدي در صدر جدول 
قرار گرفته بود. استان گيالن نيز با ضریب نفوذ 54درصد در رده دوم قرار 
داشت و پس از آن اصفهان و سمنان به طور مشترك با نفوذ 52درصدي 
اینترنت سومين استان هاي پرنفوذ كشــور بودند. كرمانشاه 34درصد، 
اردبيل 35درصد، اســتان مركزي 37درصد، ایالم و همدان 36درصد، 
استان هایي بودند كه كمترین ضریب نفوذ را به خود اختصاص داده بودند. 
گفتني است كه توسعه شبكه هاي اجتماعي و اقبال عمومي نسبت به آنها 
هم در این فرایند بي تأثير نبودند. در سال هاي نخست این دهه كه مصادف 
با سال هاي اوج فيسبوك هم بود، شبكه هایي مثل وي چت، وایبر و بعدها 
تلگرام و واتساپ هم مورد استقبال شدیدي واقع شدند كه این خود منجر 
به ایجاد نياز و تقاضاي گسترده از سوي جامعه شــد و اپراتورها را برآن 

داشت تا عرضه كننده باشند.

حدود قيمت
  بسته هاي ارزان 

در سال هاي نخستين دهه 90، تقریبا بيشتر مردم جامعه 
در قالب خرید ADSL براي بهره منــد بودن از اینترنت 
هزینه مي كردند. شركت هاي ارائه دهنده اینترنت خانگي 
در آن زمان براي بسته یك ســال اینترنت و مودم رایگان 
بســيار تبليغ مي كردند. نرخ خرید اینترنت یك ســال به 

همراه مودم بين 35تا 70هزار تومان بود. مدتي بعد شركت ها 

به ترافيك فروشــي روي آوردند و هر گيگ را بين هزار تا 3هزار تومان 
براي فروش مي گذاشتند. در سال هاي بعد كه خرید بسته هاي اینترنتي 
اپراتورها فراگير شد، نرخ ها هم شكست و متنوع شد. از 2هزار و 500تومان 
تا 15هزار تومان هزینه خرید یك بسته در سال هاي 92تا 94بود. براي 
مثال در ســال 93، تعرفه بســته هاي یك روزه اپراتور دوم با حجم 15 
مگابایت، 500تومان، 30مگابایت 900 تومان، 120مگابایت هزار و 800 
تومان، 200 مگابایت دوهزار و 500 تومان، 1 گيگابایت شبانه یك هزار 
تومان و 200 مگابایت شامل 50 مگابایت روزانه و 150 مگابایت ترافيك 
شبانه هزار و 200 تومان تعيين شده بود. در همان سال، حداقل دستمزد 
اسمي 608هزار تومان و نرخ تورم 15,6درصد اعالم شده بود. همچنين 
هر دالر آمریكا حدود 3هزار تومان ارزش داشــت. قيمت گوشي آیفون 
سيكس در آن ایام 2ميليون و 400هزار تومان و قيمت پراید صفر حدود 

15ميليون تومان بود.

دهه خط و گوشی
 چگونه موبايل از سال 1۳80تا 1۳89زندگي ما را 

متحول كرد

اپيدمی اتصال به شبكه جهانی 
هم اكنون از هر 100نفر، 91نفر به اينترنت سيار دسترسي دارند و اين در حالي است

كه در سال 9۲  اين نرخ تقريبا نزديك به صفر بوده است 

دهه

80

دهه

90

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

مائده اميني 
روزنامه نگار

سيداحمد محيط طباطبایي، پژوهشــگر در تاریخ و ميراث فرهنگي - مهم ترین ابزار 
دهه80 شمسي را بي شك باید موبایل هوشمند دانست؛ مجموعه اي مجهز به اینترنت، 
وب و فضاي مجازي كه همه امور را از دوستي، معاشرت، روابط انساني و... تحت تأثير 
قرار داده است.  ]محيط طباطبایي درحالي كه در تاكســي اینترنتي به مقصد نزدیك مي شد و با 
ما در این باره صحبت مي كــرد، رو به راننده به او تأكيد كرد كه مقصدش ميدان وليعصر اســت و 
مسيري كه او انتخاب كرده دور شمســي در پایتخت است. از آنجا كه رانندگان از مسيریاب براي 
رسيدن به سرراست ترین مقاصد نيز اســتفاده مي كنند، راننده مورد نظر نيز بي توجه به تذكر او، 
مسير انتخاب مسيریابش را ادامه مي دهد. از این رو مكالمه ما اینگونه ادامه پيدا كرد[. مثال یكي از 
این تغييرات، تغيير در روحيه رانندگان تاكسي است. این افراد محكوم و محدود به سيستم هاي 
ردیاب و مسيریاب شده اند. بنابراین ادب، معاشرت و روابط هم در این سال ها با این گوشي ها تغيير 
كرده است. مهم ترین تغيير، انقالب ارتباطي آخر قرن بيستم است. هم اكنون شبكه هاي مجازي 
جاي رســانه هاي مكتوب را گرفته اند و ما در افق هوش مصنوعي قــرار داریم. به نظر باید منتظر 
تغييرات عجيب تري بود. هم اكنون در اپيدمي كووید- 19، روزهاي خود را مي گذرانيم. در سال 
1295تا 1296شمســي، همزمان با پایان جنگ جهاني اول، كووید-1یا آنفلوآنزاي اسپانيایي به 
شــكلي اپيدميك در ایران و جهان جان خيلي ها را گرفت. آن بيماري زماني شيوع پيدا كرد كه 
حتي آنتي بيوتيك و پنيسيلين اختراع نشــده بود. آن زمان یك سوم جمعيت ایران بر اثر قحطي 
و آنفلوآنزاي اسپانيایي جان خود را از دســت دادند. با این تفاوت كه وضعيت روحي مردم بسيار 
متفاوت تر از امروز بود. معاشــرت، همراهي و روابط در آن دوره، داغ مرگ  را براي همه آســان تر 
مي كرد. این تغيير ساختار اخالقي، اجتماعي امروز در همه ســطوح رخ داده، چون ابزار ما براي 
ارتباط تغيير كرده است. در زمان شيوع آنفلوآنزاي اسپانيایي من مادربزرگ، عمه، دایي و بسياري 
از اقوام ام را از دست دادم. اما روابط انساني به ما كمك كرد ادامه دهيم. تغيير در روابط كه از گوشي 

موبایل شروع شد، شاید زیان هایش، از سودي كه عایدمان كرد بسيار بيشتر باشد.
  

سيدكریم محمدي، فعال فرهنگي - در سال 1376 گوشي موبایل، با خط 912 به مبلغ 
یك ميليون و800 هزار تومان خریداري كردم. نام گوشي صاایران بود و 11 سانتي متر 
طول داشت. آن گوشي و خط، فقط امكان مكالمه داشت و از پيامك و... خبري نبود. چند 
سال بعد، همان گوشي و خط را كمتر از نصف قيمت خریداري شده فروختم. دهه70 تازه موبایل 
آمده بود و درصد بسيار كمي از مردم از چنين امكاني بهره مند بودند. این وسيله، در شهري كه من 
زندگي مي كردم و 200هزار نفر جمعيت داشت، از هر هزار نفر یك نفر این وسيله را داشت. از این رو 
وقتي براي انجام كارهایي به روستاهاي اطراف منطقه مي رفتم و موبایل زنگ مي خورد، همه دورم 
جمع مي شدند. مكالمه با تلفن بدون سيم برایشان خيلي عجيب بود. بعضي درخواست مي كردند، 
شماره تلفن پسرشان را در تهران بگيرم تا آنها با فرزندشان صحبت كنند. بعد وقتي مكالمه برقرار 
مي شد، انگار دنيا را به آنها داده باشند. آنها مي توانستند از باالي كوهي در كنار روستا، با فرزندشان 
در تهران صحبت كنند. البته در دهه80 موبایل زیاد شد و درصد بيشتري از مردم به آن دسترسي 
پيدا كردند. خاطرم هست اوایل دهه80 در جلســه اي در فرمانداري، كه با حضور روساي ادارات 
تشكيل شده بود و من نيز در آن جلســه حاضر بودم، هنوز داشتن موبایل امتياز و یا وجه تشخص 
محسوب مي شد. براي نيل به این وجوه نيز همه ســعي مي كردند گوشي موبایل  خود را روي ميز 
بگذارند. درنظر بگيرید در جلسه 50  نفره یادشده، كه بيشتر شركت كنندگانش موبایل داشتند، 
همه گوشي ها روي ميز بود. اما وقتي آبدارچي با سيني چاي و درحالي كه با گوشي موبایل صحبت 
مي كرد، وارد شد، همه موبایل هایشان را در جيب گذاشتند. به تدریج موبایل بيشتر و بيشتر شد و 
به روستا ها رسيد. در سال82 گوشــي »نوكيا«یي با خط 912 و كد 5 را با قيمت 500هزار تومان 
خریداري كردم. هنوز آن شماره را دارم، درحالي كه گوشي من نيز مانند دیگر گوشي هاي موبایل 

هوشمند شده است.

تجربه نخستين مواجهه آدم ها با اینترنت خانگي یا بسته هاي اینترنتي كه خریداري 
كرده اند پر از قصه هاي خواندني اســت. عماد مي گوید سال 88نخستين باري بود كه 
نام اینترنت خانگي و مودم به گوشش خورده اســت. او تعریف مي كند: آن روزها مثل 
حاال نبود كه تنوع منو وجود داشــته باشد. تنها ســرعتي كه به اینترنت خانگي تعلق مي گرفت 
128مگابایت بود. مــن بعد از مدت ها دوندگي توانســتم باالخره در ســال 1390، با ســرعت 
256مگابایت ADSL بخرم. خيلي خوشحال بودیم. چند سال بعد مودم را عوض كردیم و نت با 
سرعت یك گيگابایت گرفتيم اگرچه سرعتش فقط اسمي زیادشده و در واقع فرقي نكرده است. او 
همچنين درباره نخستين باري كه گوشي تلفنش را به اینترنت وصل كرده مي گوید: درست یادم 
نيست چه شد! فقط دیدم كه اه! با زدن یك دكمه مي توانم روي گوشي اینترنت داشته باشم و بعضي 
سایت ها را به زور باز كنم. آن زمان براي باز كردن یاهومســنجر روي گوشي كه اینترنت E بود و 
سرعت خيلي پایيني داشت خيلي ذوق كردم و حس و حال اینكه مي توانم هرجاي شهر سري به 
پيام هایم بزنم حس و حال بي نظيري بود...حاال هم این امكان با اینترنت 4G برایمان فراهم است 

اما دلمان به اندازه 10 سال پيش خوش نيست.
  

»اولين باري كه گوشــي ام را به اینترنت وصل كردم، ســال 91بود. یك گوشي نوكيا 
5800داشتم كه وقتي دیدم مي توانم با آن ایميلم را باز كنم حس خوش عجيبي پيدا 
كردم. فكر مي كنم آن وقت ها بسته اي در كار نبود. همين كه نت خط را روشن مي كردیم 
مي شد با 2هزار تومان شارژ همه كار بكنيم!« اینها را جواد مي گوید و ادامه مي دهد: »همه اطرافيان 
ما اول براي خانه شان ADSL گرفته بودند بعد كم كم سراغ نت خط آمده بودند اما ما نه. نت خط 
نداشتيم و این امكان اتصال گوشي هایمان به اینترنت هندلي برایمان خيلي خوشایند بود. یادم 
مي آید كه نخستين باري كه توانستم با همان گوشي نوكيا به اینترنت وصل شوم سریع 
رفتم و ایميل هایم را باز كردم. سومين ا یميل را كه خواندم هم شارژ خطم تمام 
شد و هم شارژ باتري. اما كمي بعد كه براي خانه هم اینترنت 128گيگابایت 
تهيه كردیم، انگشت به دهن مانده بودم از سرعت دانلود و آپلود و اصال دیگر 
نمي توانستم سركار بروم. دوست داشتم خانه باشم و شب تا صبح فيلم 
دانلود كنــم و ببينم. اصال همين كه هيچ وقت قطع نمي شــد 

خودش معجزه بود! 
  

مریم سال هاي ابتدایي دهه 90را به خوبي به یاد 
دارد: مگر مي شود یادم برود؟ انگار وارد بهشت 
شــده بودیم! همين كه صداي اتصال اینترنت 
دایال آپ دیگــر در خانه نمي پيچيد خــودش عين رفاه و 
نعمت بود. او توضيح مي دهد: بيست سالم بود كه براي 
خانه مودم گرفتيم و اینترنــت خریدیم. پيش از آن 
هم ما اینترنت داشتيم. از همان كارتي ها كه موقع 
اتصال همه را خبر مي كرد و باید نوبت مان مي شــد 
كه پاي سيستم بشينيم و مثال یاهو مسنجر را چك 
كنيم. بعد كه براي خانه مــودم خریدیم و كم كم هر 
كدام مان صاحب لپ تاپ شخصي شدیم انگار دنيا را به من 
داده بودند. پيش از این مجبور بودم بروم در خيابان 
اصلي و فيلم هــاي مورد نظرم را روي ســي دي 
یا بخرم یا كرایه كنم. حاال مي توانســتم به هر 
ضرب و زوري كه شده خودم فيلم ها را پيدا و 
دانلود كنم. سال هاي 94یا 95هم كه اینترنت 
3G آمد و دیگر نور علي نور شــده بود. گوشي 
را مودم مي كردم و تند و تند بسته مي خریدم و 
فيلم دانلود مي كردم. فكر مي كنم براي هر بســته 

یك ماهه بين 10تا 15هزار تومان باید هزینه مي كردیم.

كامنت ها

كامنت ها
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رويارويي با هيوالي فرانكشتاين
چه تغييرات تكنولوژيكي در آينده روي خواهد داد؟

نرم افزارها به جاي انسان فكر مي كنند
جامعه تكنولوژيك آينده هيچ شباهتي به جامعه امروز ندارد
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شگفت انگیز

این شماره

رؤياهايي كه مي آيند 
دنيا در آينده اي نه چندان دور احتماال چه شكلي خواهد بود؟

النور روزولت زماني گفته بــود: آينده به آنهايي 
تعلق دارد كه به زيبايي رؤياهايشان باور دارند. با 
اين حال رؤياهاي ما به تنهايي آينده را نمي سازند 
كه اگر مي ساختند ماشــين پرنده من در پاركينگ بود و احتماال شما هم 
داشتيد به سفري توريستي به ماه يا حتي مريخ فكر مي كرديد. واقعيت اين 
است كه آينده رؤيايي ما تحت تأثير شــرايط و نيازهاي متغير اقتصادي و 
اجتماعي روز شكل مي گيرد. به همين خاطر هم نيم قرن پيش »كنكوردي« 
كه همه منتظرش بودند، دوران طاليي ســفرهاي هوايــي فراصوت را به 
ارمغان نياورد اما كمتر از 2 دهه پيش اپل با نخستين تلفن هوشمندش كه 
هيچ كس واقعا منتظر آن نبود آتش را از سرزمين خدايان ربود و دنياي ما را 
به كلي تغيير داد. در اين ميان اگر از خير جزئيات بگذريم تا حدود مشخصي 
مي شود به تصوير نسبي از آينده اي نه چندان دور كه مي تواند همين چند 
دهه آينده باشد فكر كرد. آينده اي كه در آن اطالعات و ارتباطات همچنان 
حرف اول را مي زنند اما زيرساخت ها و نمودهاي جديدي خواهند داشت. 
آينده اي را تصور كنيد كه همه  چيز در مســير تبديل شــدن به شبكه اي 
منسجم از اطالعات در حركت است. هوش مصنوعي و سيستم هاي مديريت 
هوشــمند ديگر تقريبا تمام اركان زندگي ما را كنترل و رصد مي كنند. از 
كيفيت غذايي كه مي خوريم تا انرژی اي كه مصرف مي كنيم و مشــكالتي 
كه هر روز با آنها مواجه هستيم. همه  چيز ديگر يا هوشمند شده يا در حال 
هوشمند شدن اســت. از خانه ها  تا خيابان ها، خودروها، هواپيماها و حتي 
كشتي ها. خودروهاي شــخصي شــايد هنوز كاماًل خودران نشده باشند 
اما حاال ديگر توسط سيســتم هوشمند شــهري به صورت منظم كنترل 
مي شوند و به اين ترتيب شمار تصادفات درون شهري كاهش يافته. گويي 
هر چيزي مي داند كي ، كجا و چطور منتظر شــما باشد حتي اگر مستقيماً 
درخواستي برايش نكرده باشيد. از تاكســي هاي خودران گرفته تا محلي 
كه در آن اقامت مي كنيد. به احتمال زياد از روبات هاي انسان نما همچنان 
خبري نيســت اما روح آنها در كالبد تك تك وســايل خانه هاي هوشمند 
جديد حلول كرده و حاال تك تك وســايل كامال اختصاصــي به نوعي به 
نياز شما پاسخ مي دهند. شــهرها حاال ديگر واحدهاي سيالي از اطالعات 
هستند كه در قالب اينترنت اشيايي به وســعت دنيا به هم متصل شده اند؛ 
اينترنتي كه به لطف منظومه هاي متعدد ماهواره اي دسترسي به آن لزوما 
محدود به زيرساخت هاي ملي كشــورها نيست. راستي سفرهاي فراصوت 
و خودروهاي پرنده همچنان ترند روز نيســتند اما احتماال گاهي بتوان در 
شهرهاي بزرگ تر براي فرار از ترافيك از سرويس تاكسي هاي پرنده بدون 
راننده يا براي كاهش زمان ســفرهاي دوردســت از هواپيماهاي كوچك 
فراصوت كمك گرفت. اين در حالي است كه سفرهاي ميان قاره اي مداري 
نيز در حاشيه گسترش توريسم فضايي توســعه يافته و حتي ممكن است 
نخستين گام ها در مسير تحقق آن نيز به وقوع پيوسته باشد. آسمان شهرها 
شــايد پر از خودروهاي پرنده نشده باشــد اما حتما پر از پهپادهاي رنگ و 
وارنگ خواهد شــد؛ پهپادهايي كه يا در حال انتقال مرسوله هاي پستي و 
سفارشي هستند و يا دارند به عنوان چشــمان مديريت شهري و ملي جاي 
جاي زندگي ما را رصد مي كنند. اورژانس، آتش نشاني و پليس طبيعتا هر 
كدام ســرويس هوايي خودكار ويژه خود را خواهند داشت. زير شهرها نيز 
سيســتم هايي مثل هايپرلوپ در نهايت ممكن اســت، سرعت و چگونگي 
دسترسي به حمل ونقل ريلي درون و برون شــهري را متحول كرده باشند. 
اينها اما تنها بخشي از ظواهر آينده خواهند بود. انقالب هاي اصلي در دنياي 
ديجيتال رخ خواهد داد، جايي كه رايانه هاي كوانتومي حاال ديگر با كنارزدن 
رايانه هاي سنتي زير سايه توان پردازشي چشمگير خود دنياي سايبري ما 
را از نو مي ســازند. در اين آينده، رمز ارزها احتماال مهم ترين سرمايه هاي 
در گردش دنيا هســتند و بانك ها اگرچه قدرت و سيطره سابق را ندارند اما 
با وفق دادن خود تحت شرايط جديد هنوز هم احتماال بازيگران مهمي در 
 معادالت اقتصادي خواهند بود. جمعيت دنيا حاال ديگر به مرز چيزي بيش از
 ۹ ميليارد نفر رســيده، شــرايطي كه نقش هوش مصنوع و ابرداده ها در 
مديريت منابع محدود زمين را بيشتر از هميشه پر رنگ مي كند. از افزايش 
بازدهي كشاورزي صنعتي گرفته تا توانايي ما در ويرايش و تصحيح ژن ها، 
توســعه داروهاي جديد براي مقابله با بيماري هايي كه شــايد حتي هنوز 
فراگير نشــده اند و پرينترهاي ســه يا چهاربعدي كه حــاال ديگر احتماال 
مي توانند در هر جايي خانه و يا ماشــين پرينت كنند. اين در حالي اســت 
كه مصرف سوخت فســيلي همچنان باالســت ولي حاال ديگر گام هاي به 
نسبت مؤثري در مسير حركت به سوي افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير 
برداشــته شــده. در اين آينده خيالي بســياري از خودروها، هواپيماها و 
نيروگاه ها در كشــورهاي توســعه يافته تا حدود زيادي از انرژي الكتريكي 
ناشي از منابع انرژي تجديدپذير تغذيه مي شوند. در ساير كشورها نيز بازدهي 
مصرف انرژي  هاي فسيلي و آاليندگي ناشي از آنها به ترتيب افزايش و كاهشي 
چشمگير داشته. معدن كاوي فضايي براي اســتخراج منابع معدني از ماه و 
سيارك ها تا حدودي توسعه يافته يا دست كم در افق توسعه قرار دارد. اتفاقي 
كه در نهايت مي تواند محدوديت مواداوليه صنايع در آينده را تا حدود زيادي 
كاهش دهد. به عالوه اگرچه مسكوني شدن مريخ يا  ماه همچنان  رؤيا به شمار 
مي رود اما احتماال حاال ديگر ايستگاه هاي فضايي ثابتي روي ماه يا حتي مدار 
مريخ خواهيم داشــت كه در حال محكم كردن جاي پاي بشر در آن سوي 
آسمان آبي زمين هستند. درون جوامع سبك زندگي و معادالت فرهنگي 
ناشي از آن با توسعه چشمگير سيســتم هاي خودكار و هوش مصنوعي كه 
حاال ديگر توانايي آن دســت كمي از خود ما ندارد به سرعت تغيير كرده و 
به ناچار آموزش نيز بايد دستخوش تغييراتي اساسي شده باشد. تغييراتي 
كه رفته رفته بايد بتوانند بشر را نيز براي بقا در پازل اين دنياي جديد آماده 
كنند. دنيايي كه گذار پيوسته آن با سرعتي سرسام آور مجالي براي درنگ 

به كسي نمي دهد.

محمد حسين  جهان پناه
 كارشناس علم و فناوري

برگ آخر

دهه پيش رو، دهه اي مملو از گجت ها و لوازم خانگي هوشمند 
متصل به اينترنت اشيا خواهد بود

هوشمندتر از هميشه

2دهه از قرن 21سپري شده و جهان در مسير پيشروي به دهه سوم آن قرار دارد. اگر عرضه آيفون 
محصول شركت اپل در سال 2007را نقطه عطفي براي تغيير نوع نگاه به تلفن همراه و تبديل آن به 
يك رايانه جيبي درنظر گرفت و توسعه روزبه روز گجت هاي هوشمندي چون ساعت ها و دستبندهاي 
هوشمند، لباس هاي هوشمند و تلويزيون ها و يخچال هاي هوشمند را تحول دهه دوم قرن 21به حساب آورد، مي توان پيش بيني كرد كه در 
دهه سوم اين قرن، اينترنت اشيا در كنار هوش مصنوعي، لوازم خانگي را از قالب كالسيك و حتي هوشمند كنوني به روبات هاي خانگي با 

اثربخشي باال تبديل كند و شايد حتي بتواند لوازم خانگي كالسيك فعلي را به طوركامل از رده خارج كند.

سال 2015يك استارت آپ آمريكايي روتشكي هوشمندي را به بازار 
عرضه كرد كه قادر اســت عالوه بر كنترل دماي اتاق، ضربان قلب، 
تنفس، فازهاي خواب، رطوبت، ُخرُخر و بســياري از فاكتورهاي 
محيطي را اندازه گيري كند. زنگ ســاعت هوشمند اين روتشكي 
به گونه اي خودش را تنظيم مي كند كه در سبك ترين مرحله خواب 
نواخته شود. به اين ترتيب، بيدارشــدن با اضطراب كمتري انجام 
مي شود. براي اين روتشكي امكان تعامل كردن با ساير دستگاه هاي 
هوشمند ازجمله چراغ ها، ترموستات و حتي قفل درها و دستگاه 
قهوه جوش وجود دارد. بنابراين، زماني كه كاربر به تختخواب مي رود، 
تشك به ساير دستگاه ها متصل مي شود و زماني كه فرد مي خوابد 
درها را قفل، چراغ ها را خاموش و دمــاي خانه را تنظيم مي كند و 
صبح پيش از آنكه كاربر بيدار شــود، روتشكي دستگاه قهوه جوش 
را روشن مي كند. باوجود اينكه چندسالي است فناوري هايي از  اين 
دست وارد بازار شده اند هنوز فروش آنها بسيار محدود است و هنوز 
مورد استقبال عمومي قرار نگرفته اند. بنابراين، به نظر مي رسد دهه 

آينده، دهه رشد اين گجت ها باشد.

لوازم خانگي در خدمت خسته هاي آينده!
يخچال روباتيك- سال 2017، شركت پاناسونيك در نمايشگاه 
محصوالت الكترونيكــي خانگي و مصرفي برليــن )IFA( از 
نمونه اوليه يخچالي رونمايي كرد كــه به  معناي واقعي كلمه 
مي توان آن را يخچال آينده ناميد. اين وســيله براي افرادي 
كه بعد از يك روز خسته كننده به خانه بازگشته اند، شيفتگان 
بازي هاي ويدئويي كه به هيچ وجه حاضر نيستند بازي را حتي 
براي نوشيدن يك ليوان آب ترك كنند و به خصوص تنبل هاي 
آينده ساخته شده اســت و به آنها امكان مي دهد روي كاناپه 
مقابل تلويزيون بنشــينند و از يخچال بخواهند كه برايشان 
خوراكي و آشــاميدني بياورد. اين محصول پاناســونيك كه 
»يخچال متحرك« )Movable Fridge( نام دارد بااستفاده 
از فناوري سنجش از راه دور اليدار قادر است با تاباندن ليزر به 
هدف و تحليل نور بازتاب شده فاصله خودش را با صاحب صدا 
اندازه گيري كند و با كمك حسگرهايش ديوارها و ساير موانع 
را اسكن كند و بدون برخورد به مبلمان به مقصد برسد. اما اين 
يخچال فقط براي تنبل ها و افرادي كه در نيمه هاي شب تشنه 
مي شوند نيست بلكه مي تواند براي افراد با ناتواني هاي جسمي 
و سالمندان وسيله اي مناسب و كمك رسان باشد. همچنين با 
افزودن دوربين، اينترنت واي فاي و اتصال به تبلت مي توان از 

اين دستگاه به عنوان بخشي از اينترنت اشياء استفاده كرد و آن 
را براي سفارش مايحتاج مورد نيازي كه به طورمعمول بايد در 
يخچال باشند به فروشگاه ها و سوپرماركت ها وصل كرد. ازسوي 
ديگر، اين دستگاه هوشــمند به يك سامانه دستيار ديجيتال 
مجهز است كه پس از صرف غذا، كاربر مي تواند ازطريق آن به 
يخچال دستور دهد كه بشقاب هاي كثيف را به آشپزخانه ببرد. 
براساس پيش بيني پاناســونيك به نظر مي رسد كه از حدود 
سال 2023-2024مي توانيم عرضه تجاري اين وسيله خانگي 

روباتيك را شاهد باشيم.
كمد زحمتكش- اما پخچال روباتيك، تنها وسيله  خانگي نيست كه 
در آينده مي تواند به مدد تنبل ها بيايد. سال گذشته شركت كره اي 
سامسونگ هم كمدي را معرفي كرد كه هرچند عرضه تجاري آن با 
قيمتي حدود هزارو400دالر آغاز شده اما هنوز چندان شناخته شده 
نيست. اين محصول، كمد هوشمندي است كه خودش لباس ها را 
مي شويد، خشك مي كند و اتو مي كشــد. اين كمد هوشمند كه 
AirDresser نام دارد به طور همزمان از فناوري هايي اســتفاده 
مي كند كه در ماشين هاي بخارشوي، دستگاه هاي تهويه/هواساز 
و يخچال ها استفاده مي شــود و با كمك اين فناوري ها، لباس ها را 
رطوبت زدايي، بوزدايي، ضدعفوني و تميز مي كند سپس آنها را اتو 
مي كشد و با مواد خوش بوكننده معطرشان مي كند و تمام اين فرايند 
را در سكوت و بدون ايجاد سروصدا انجام مي دهد. بنابراين، كاربر بعد 
از بازگشت به خانه كافي است كه لباس هايش را داخل كمد بگذارد و 
با خيال راحت استراحت كند. همچنين از طريق يك برنامك، امكان 
كنترل از راه دور اين وسيله ميسر است. همانطوركه گفته شد عرضه 
تجاري AirDresser از پاييز ســال گذشــته آغاز شده اما به نظر 
مي رسد همانند جاروبرقي هاي روباتيك كه 2دهه از عرضه نخستين 
نمونه هاي آن مي گذرد اما فقط چندسالي است كه عموميت يافته اند 
اين محصول هم تا پايين آمدن قيمت و محبوب شدن، چندسالي 
زمان نياز داشــته باشــد و به اين ترتيب، مي توان در دهه پيش رو 

منتظر گسترش آن بود.

خودروهاي پرنده در خدمت كم طاقت ها!
خودروي پرنده نوعي وسيله  نقليه هوايي است كه ساخت نمونه هاي 
آزمايشي آن از يك قرن پيش آغاز شد و همين مسئله باعث شد كه 
در ادبيات علمي تخيلي و داستان هاي مصور جايگاه ويژه اي پيدا كند. 
هنري فورد، بنيانگذار شركت خودروسازي فورد درسال1۹36از 
نمونه اوليه خودروي پرنده تك سرنشيني باعنوان »فليور آسمان« 

)برگرفته از خودروي مدل تي يا فليور فورد( رونمايي كرد. اما اين 
پروژه 2سال بعد به دليل سقوط منجر به مرگ خلبان آن، متوقف 
شد. هرچند بنيانگذار شركت فورد دســت از تالش براي ساخت 
خودروي پرنده برداشت اما در سال 1۹40در پيش بيني معروفي 
گفت: »اين حرف من را به ياد داشته باشــيد: تركيبي از هواپيما 
و خــودروي موتوري درحال آمدن اســت. ممكن اســت لبخند 
بزنيد اما آن خواهد آمد.« پيش بينی اي كه ســال 2006با پروژه 
 Urban Aeronautics شــركت X-Hawk ســاخت توربوجت
نخستين گام هاي واقعي در جهت تحقق را برداشت و با آغاز سال 
2021بسياري از شركت هاي توليدكننده خودروهاي پرنده ازجمله 
استارت آپ آلماني تاكســي هاي پرنده ليليوم، شركت آمريكايي 
آســكا و اســتارت آپ اســالو اَئروموبيل اعالم كرده اند كه از سال 
2024تجاري سازي اين خودروها را آغاز خواهند كرد؛ مسيري كه 
مي تواند تا حد قابل مالحظه اي از ترافيك هاي سنگين خيابان ها و 
جاده ها بكاهد. به طوري كه به گفته توليندا الرســن، مدير اجرايي 
شركت »ابتكار ساخت و توليد مواد پيشرفته يوتا« ظرف 20سال 
آينده حدود 430هزار وسيله نقليه پرنده از يك تا هشت سرنشين 

در آسمان تردد خواهند كرد.

روبات هاي مددكار در خدمت سالمندان
25ســال از عرضه نخســتين روبات هاي چندعملكردي مددكار 
ســالمندان و ازكارافتادگان مي گذرد. باوجوداين، استفاده از اين 
روبات ها همچنان در حاشيه مانده است. اما به نظر مي رسد باتوجه 
به توســعه روزافزون فناوري هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، نسل 
پنجم ارتباطات سيار و به خصوص پيشروي جمعيت هاي بسياري از 
كشورها به سمت كهنسالي افرادي كه ديگر با فناوري هاي ارتباطات 
و اطالعات بيگانه نيستند و همچنين افزايش طول عمر، استفاده از 
اين روبات ها در دهه آينده رواج چشمگيري يابد. براساس گزارش 
يورواستات تا سال 2080فقط در اروپا تعداد افراد باالي 80سال به 

54ميليون نفر خواهد رسيد. گزارش سازمان جهاني بهداشت هم 
نشــان مي دهد كه تعداد افراد مبتال به زوال عقل در سراسر جهان 
تا سال 2050به 115ميليون نفر مي رسد. درحال حاضر، در بيشتر 
كشورها بيش از ۹0درصد افراد سالمند در خانه زندگي مي كنند و 
تمايل دارند تا آنجاكه مي توانند در خانه بمانند و به مراكز مراقبت و 
نگهداري نروند بنابراين، توسعه خدماتي كه روبات ها به اين افراد ارائه 
مي دهند مي تواند تاحدقابل قبولي اين خواسته سالمندان را برآورده 
كند. روبات مددكار سالمندان، ماشيني خودكار يا نيمه خودكار با 
توانايي عرضه مراقبت هاي جسمي و احساسي است و مي تواند در 
انجام تمرين هاي جسمي و شناختي و تعامالت اجتماعي و عاطفي با 
سالمند و همچنين همكاري با محيط سازگار با اينترنت اشياي خانه 
براي كنترل عالئمي چون فشارخون، ضربان قلب و قندخون مفيد 
باشد. ازجنبه روانشناختي، روبات هاي مددكار بايد ارتفاعي كوتاه تر 
از انسان )بين 50تا 140سانتي متر( و ظاهري مهربان )و حتي شبيه 
به حيوانات خانگي( داشته باشند تا بيمار يا سالمند بدون ترس بتواند 
با آنها ارتباط برقرار كند. جوزف انگلبرگر)2015-1۹25(، يكي از 
پيشگامان علم روباتيك و به ويژه يكي از نخستين توليدكنندگان 
روبات هاي مددكار ســالمندان در اواخر قرن بيستم، درخصوص 
چشم انداز آينده استفاده از اين روبات ها مي گويد: »امروز، بسياري 
از سالمندان وقتي ديگر قادر نيستند به طورمستقل زندگي كنند 
ناچارند به خانه هاي ســالمندان بروند. درآينــده، مي توان روبات 
مددكاري را به مردم عرضه كرد كه به آنهــا امكان مي دهد در هر 
سن و شرايطي كه هستند در خانه خودشان به زندگي ادامه دهند. 
اين روبات 24ساعت شبانه روز در خدمت آنهاست و بدون خستگي 
مي تواند عالئم حياتي شان را كنترل كند و نيازهاي دارويي آنها را 
برآورده ســازد و درصورت نياز با اورژانس تماس بگيرد. همچنين 
مي تواند مهارت هايي را كســب كند و به عنــوان يك هم  صحبت 
و همنشــين، نيازهاي روحي افرادي را كــه تنها زندگي مي كنند 

برآورده سازد«.

علم آينده پژوهــي در واقع 
بــه شــناخت و پيش بيني 
آينــده كمك مي كنــد، اما 
مدت هاست كه اين دانش دست از پيش بيني قطعي براي 

دنيا برداشته است.
آينده پژوهــان از اتفاقات غيرقابــل پيش بيني در جهان 
غافلگير شده اند و ديگر به دنبال پيش بيني آينده نيستند و 
تنها براي آينده سناريوهايي در نظر مي گيرند كه با توجه 

به اگرها و مشروط اتفاق ها را پيش بيني مي كنند.
حتي پيشــرفت تكنولوژي را نيز بر مبنــاي اگرها و 
اقداماتي كه صورت مي گيرد پيش بيني مي كنند. در 
دهه ۹0تا كنون هر پيشــرفتي در تكنولوژي به وجود 
آمده نســيمي در مقابل توفان آينده اســت. قطعا و 
حتما در آينده شاهد پيشرفت هاي عظيمي خواهيم 
بود. حال بايد نكته اي را مورد بررســي قــرار داد كه 
چه كسي و چه كساني اين تكنولوژي ها را روانه زندگي 
ما مي كنند؟ پاسخ روشن اســت شركت هاي توسعه 
فناوري. شركت ها متوجه شده اند يكي از روش هايي 
كه مي توانند خدمات خود را در بازار عرضه كنند و در 
عرصه رقابت پيشتاز باشند اين است كه به پيشرفت 

فناوري بپردازند.
به عنوان مثال دليل اينكه در شركت هاي خودروسازي هر 
روز شاهد شگفتي و پيشرفت هاي زيادي هستيم، اين است 
كه اگر هر كدام از آنها به دنبــال توليد فناوري هاي جديد 
نباشند حتما رقبا وارد عمل مي شــوند و گوي سبقت در 
اين عرصه را مي ربايند. يكــي از داليلي كه ما پيش بيني 
مي كنيم پروژه هاي بيشتري روانه بازار مي شود اين است 
كه  شركت ها متوجه شده اندمی توانند به كمك فناوري 
وضعيت رقابتي به وجود بياورند در عرصه اين رقابت ماندگار 

باشند و باعث مي شود تكنولوژي بيشتر توسعه يابد.
يك ديناميك بين تكنولوژي و پول وجود دارد. تكنولوژي 
ثروت مي آفريند و ثروت باعث خلق تكنولوژي بيشتري 
مي شــود. آوازه پول هايي كه شــركت هاي بزرگ صرف 

فناوري مي كنند چند سال ديگر به گوش خواهد رسيد.
اعداد ســرمايه گذاري در پيشــرفت تكنولوژي به قدري 
باالســت كه مانند بهمني در راه قرار اســت جهان را در 
برگيرد. و اين بهمن پول هاي هنگفتي است كه شركت هاي 
سرمايه گذاري از تكنولوژي درآورده اند و دوباره در حال 

سرمايه گذاري در تكنولوژي هستند.

به عنــوان مثال ايالن ماســك و شــركت تســال از راه 
ســرمايه گذاري در تكنولوژي به ثروت رســيده اســت. 
اقدامات زياد در راه پيشرفت تكنولوژي داشته است و حتي 
معتقد است كه ما بايد انسان هاي چند سياره اي باشيم. 
سرمايه گذاري در تكنولوژي مانند شرط بندي اي است كه 

نتيجه اش جز برد چيزي نيست.
حجم ســرمايه گذاري در تكنولوژي به قدري زياد است 
كه خبر از آينده اي هولناك مي دهد كه هم داراي فرصت 

است هم تهديدزاست.
دليل ديگر هم اين است كه تكنولوژي به تكنولوژي كمك 
مي كند يعني تكنولوژي خاصيت تجمعي دارد. به عنوان 
مثال ما 10تكنولوژي داريم كه اين تكنولوژي از هم افزايي 
 شــماره يك، دو و 5تكنولوژي يازدهم خلق مي شود و از

 هم افزايي 2، 7و 11تكنولوژي جديد به وجود مي آيد. به 
كمك فناوري ريخته گري شيشه تلسكوپ هاي بهتر خلق 
شد و به كمك تلســكوپ هاي بهتر توانستيم فناوري ها 
فضايي را توســعه دهيم و به كمك فناوري هاي فضايي 

توانستيم به كشاورزي كمك كنيم.
به دليل رقابت بنگاه هاي بزرگ هــر روز تكنولوژي هاي 
جديد پاي به عرصه مي گذارد و اين تكنولوژي ها به خلق 

تكنولوژي هاي بيشتر كمك مي كنند.
يكي از داليل ديگر هم اينكه ارتباطات توسعه پيدا كرده 
است. اكنون به واســطه ارتباطات، اينترنت، هواپيما و... 
پژوهشگرهاي جهان تبادل بيشــتري با هم دارند و علم 
بيشتر به اشتراك گذاشته مي شود و فناوري راحت تر به 

اشتراك گذاشته مي شود.
رابطه تكنولوژي با پول يك رابطه فزاينده اســت، رابطه 
تكنولوژي با خود تكنولوژي و ارتباطــات در تكنولوژي 
باعث شده كه پيش بيني شود در 10ســال آينده با يك 
جامعه به شــدت پر ازتكنولوژي روبه رو هستيم كه هيچ 

شباهتي به جامعه امروز ما ندارد.
روند كلي در تكنولوژي اين است كه ماشين جاي انسان 
را خواهد گرفت. نسل اول روبات ها وارد شدند و كارهاي 
تكرار شونده را برعهده گرفتند به طوري كه امروزه توليد 
بدون روبات خنده دار است. در شركت هاي بزرگ روبات 
به جاي انسان قرار گرفت. درآينده هوش مصنوعي جاي 
روبات را خواهد گرفت. نرم افزارهايي توليد مي شود كه به 
جاي انســان فكر، كار و ارزيابي مي كنند. مانند رانندگي 
كامپيوتر در خودروهاي تسال  كه نشان داده شده هوش 
مصنوعي بهتر از انسان رانندگي مي كند و انقالب عجيبي 
در بايوتكنولوژي، در نانوتكنولوژي و دنياي ديجيتال در 

حال رخ دادن است.

مي خواهيــم بدانيــم چــه 
تغييــرات تكنولوژيكــي در 
آينده روي خواهد داد؟ به اين 
سؤال دوگونه مي توان پاسخ داد؛ محافظه كارانه و سنتي يا 

راديكال و تحول خواهانه.
مطابق رويكرد اول مي توان گفت كه مهم ترين تغييرات 
فناورانه آينده هوش مصنوعي، علوم شناختي، نانو، بايو، 
محاسبات كوانتومي و... خواهد بود. ما بايد منتظر جهاني 
باشــيم كه در آن انســان ها به لحاظ ژنتيكي دستكاري 
و توانمند خواهند شــد و ديگر به لحاظ جســمي بيمار 
نخواهند شد و خصوصيات ذهني و اخالقي منفي نخواهند 
داشت. بسياري از انسان ها به فضاي مجازي كوچ خواهند 
كرد و براســاس توان كپي كردن ذهن انسان به رايانه با 
اوان محاسبات كوانتومي انسان ها طبق سريال آينه سياه 
ناميرا خواهند شد و... نهايتا ما براساس تكنولوژي خواهيم 
توانست كه بهشت موعود را روي زمين ايجاد كنيم! اما يك 
جاي اين تصوير ايراد دارد: كســاني كه از تاريخ بشريت 
آگاهي دارنــد مي دانند كه ايجاد بهشــت تكنولوژيك را 
نخستين بار فرانســيس بيكن در قرن 16ميالدي وعده 
داد اما وضعيت كنوني جهان نشانگر آن است كه ما نه تنها 
به بهشت تكنولوژيك نرسيده ايم بلكه تكنولوژي ما را به 
جهنم نزديك تر كرده است. تكنولوژي كه قرار بود دستيار 
انسان و از بين برنده آالم و رنج هاي او باشد، خود به رنجي 
جديد بدل گشــته و تبديل به هيوالي فرانكشتاين شده 
است. اين واقعيت ما را به ســمت نگاه راديكال به آينده 

تكنولوژيك رهنمون مي سازد.
نــگاه مبتنــي بــر پيش بينــي تكنولوژيــك آينــده 
پيش فرض هايي دارد كه آســيب زا هســتند: اول اينكه 
فرض گرفته كه آينده پيش بيني پذير است و نه ساختني 
و ثانيا تصوير آينده را به آينده اي تكنولوژيك تقليل داده 
و ســاير امكان هاي آينده از جمله آينده هاي انساني تر را 
طرد كرده است. اينجاســت كه علم آينده پژوهي جهت 
تغيير اين نگرش به آينده ظهور يافته و به دنبال نگرشي 
متفاوت به آينده است: مبتني بر آينده پژوهي آينده قابل 
پيش بيني نيست و البته اين به معناي انفعال در برابر آن 
نبوده بلكه نشان دهنده ظرفيت ساختني بودن آن است. 
از طرف ديگر تكنولوژي فقط يكي از وجوه آينده اســت 
و آينده وجوه ديگري ازجمله وجوه اقتصادي، سياســي، 
فرهنگي و زيست محيطي را داراست و تغيير لزوما فقط در 

بعد تكنولوژيك آن روي نمي دهد. آينده مهم ترين دارايي 
هرملتي است. اگر بگوييم كه شما در ساختن آينده هيچ 
نقشي نداريد و با تغييرات فناورانه اي كه اتفاق مي افتد بايد 
به صورت منفعل خود را تطبيق دهيد دقيقا در حال گرفتن 
مهم تريــن دارايي ملت ها هســتيم. صاحبان قدرت چه 
قدرت سياسي و اقتصادي، مي خواهند بگويند هرآينده اي 
هم كه در پيش باشد در آن آينده همچنان فاصله طبقاتي 
و حاكميت مطلق سرجايش اســت. قصد دارند افكار را 
به سويي كه خود مي خواهند جهت بدهند، اينكه به چه 
چيزي فكر كنيم و به چه چيزي فكــر نكنيم. ما نيازمند 

تغيير جهت هاي بسيار جدي نسبت به آينده هستيم.
آينده پژوهي در مقابل تفكر آرزومندانه و تقديري نسبت به 
آينده به دنبال ايجاد تفكري سيستماتيك و علمي نسبت 
به آن است. درست است كه آينده را نمي توانيم پيش بيني 
كنيم اما مي توانيم در جهت رويارويي با آينده آماده شويم 
و مهارت كســب كنيم. حال بايد ديد مهارت هاي آينده 
چيست؟ اين مهارت ها در واژه سواد آينده مطرح مي شوند. 
ســواد آينده اين اســت كه تكنيك هاي دســته بندي و 
شناخت آينده هاي متفاوت را ياد بگيريم. بايد ياد بگيريم 
عدم قطعيت چيست؟ روند چيســت؟ سناريوچيست؟ 
پيشران چيست؟ عالمت گذاري ســناريوهاي متفاوت 
چيست؟ و اينكه چگونه بتوانيم براي آينده هاي متفاوت 

آماده شويم؟ 
به عنوان مثال اگر پيش بيني آينده را با فرزندپروري قياس 
كنيم، نمي تــوان گفت كه من فرزنــدم را براي موقعيت 
دقيق فالن كه در آينده 20سال ديگر فرزند روي خواهد 
داد آماده مي كنم. هيچ پدر و مادري چنين فكري ندارد 
چون موقعيت ها پيش بيني ناپذيرند. اما مي توان به فرزند 
ياد داد كه مهارت هاي الزم را براي هر آينده ممكن كسب 
كند. به عنوان نمونه مهارت اين را داشته باشد كه در هر 
آينده ممكن اخالقي رفتار كند، عزت نفس خود را حفظ 

نمايند، با ديگران همدالنه برخورد كند و... .
پس آنچه به آن نياز داريم پيش بيني آينده نيست آمادگي 
 براي آينده هاي متفاوت اســت و همچنين بايد از تفكر 
تك آينده اي خارج شويم. آينده وجوه متفاوتي دارد، سياسي، 
اجتماعي، اخالقي، حقوقي و فناورانه. تنها يكي از وجوه آن 
فناوري اســت. در فناوري هم نبايد بگوييم كه آينده ادامه 
روندهاي تكنولوژي هاي موجود كه به نفع ساختار موجود و 
به دنبال حفظ آنند، خواهد بود. فناوري هاي آينده به جاي 
آنكه در خدمت جنگ و چند درصد برخوردار جامعه باشند 
مي توانند فناوري هايي در خدمت همه انسان ها و در جهت 

برآوردن منافع طبقات فرودست كنوني باشند.

دكتر علي چاپرك
كارشناس آينده پژوهي

دكتر سياوش ملكي فر
كارشناس آينده پژوهي



 شطرنج نبود كه روي ميز 
همديگر را نگاه كنيم

              شهريار مغانلو، مهاجم پرسپوليس در گفت وگو با همشهري تالش كرده اتفاقات داربي را عادي جلوه دهد.  او  تاكيد كرده كه سياوش يزداني هم فحاشي نكرده است
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    يك دورگه متوسط ديگر
 در تيم ملي بسكتبال

پويان جال ل پور در بوندس ليگا بازي مي كند. تيم او در رده دهم 
20جدول است و آمار مي گويد خود  او هم بازيكن متوسطي است

       برنده جنگ تاكتيكي
 بازنده نشست مطبوعاتي

 فرهاد مجيدي هر اندازه تيمش در زمين بازي
با كيفيت بود، در اتاق كنفرانس خبري ضعيف ظاهر شد

      عيسي و سندرم 
شادي هاي دردسرساز

باشگاه استقالل به خاطر شادي بعد از گل 
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آماربازي

جايگزين شادي گل

يك سؤال درست

جهرمي به جهانبخش پيوست

يكي از اتفاقــات حيرت انگيز داربي 
تهران، مداخلــه عجيب و غريب 
بهزاد غالمپــور در درگيري هاي 
آخر بازي بود. البته كريم باقري هم 
هميشه در اين درگيري ها حضور 
فعال با چاشني خشونت دارد، اما قصد 
او ميانجيگري اســت و برخوردهايش هم بيشتر خودي ها را 
در برمي گيرد. با اين حال غالمپور به قصد مواجهه با بازيكن 
پرسپوليس وارد معركه شــد و كارت قرمز هم گرفت. بعد از 
بازي اين رفتار آقا بهزاد به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، اما 
خيلي هم نبايد به او سخت گرفت. باالخره غالمپور عادت دارد 
لب خط خودش را تخليه كند. وقتي مهاجمان استقالل گل 
نمي زنند و او نمي تواند روي سر و كله سرمربي تيم بپرد، اين 
انرژي در بدنش جمع مي شود و دردسر درست مي كند. كاش 
مهاجمان استقالل بجنبند تا بهزاد كسي را كاردي نكرده است.

اين چند روز انتقادها از بد بسته شدن 
استقالل زياد بوده اســت. فرهاد 
مجيدي مي گويد 2ســال است 
اســتقالل را دالل ها مي بندند كه 
اين ادعا بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
همه اينها درست، اما اميد روانخواه هم 
ســؤال خوبي پرســيده كه جاي تامل دارد. اين بازيكن سابق 
اســتقالل از مجيدي ســؤال كرده: »آيا آرمان رمضاني را هم 
دالل ها به استقالل آوردند؟« سؤال ظريفي است. رمضاني بعد از 
عملكرد نااميدكننده در پرسپوليس جذب استقالل شد. اين در 
حالي است كه او در ليست ابتداي فصل مجيدي هم قرار داشت و 
اگر فرهاد مي ماند، آرمان به جاي نيم فصل يك فصل كامل روي 
اعصاب و روان استقاللي ها مي رفت. حداقل در مورد اين يك نفر 
خود مجيدي بايد پاسخگو باشد و نمي تواند گناه را گردن ديگران 

بيندازد. فايده خريد رمضاني چيست آقاي مربي؟

بعد از پيروزي پرسپوليس در داربي 
تهران، آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
يك اســتوري حاوي كري خواني 
منتشــر كرد. فرهاد مجيدي هم 
در نشســت خبري از خجالت وزير 
ارتباطات درآمد و حرف هاي تندي زد 
كه البد شنيده ايد. بخش معركه داستان اما جايي بود كه او بعد از 
به زبان آوردن اسم آذري جهرمي، از نفر كنار دستي اش در مورد 
صحت اين نام سؤال كرد؛ طوري كه مثال من وزير ارتباطات را 
نمي شناســم و از نظرم آدم مهمي نيست! مجيدي قبال چنين 
رفتاري را در مصاحبه معروفش با عادل فردوسي پور در برنامه 90، 
راجع به عليرضا جهانبخش انجام داده و مدعي شده بود جوان اول 
آن روزهاي فوتبال ايران را نمي شناسد. بعد از آن شب تاريخي 
جهانبخش حسابي پيشــرفت كرد، اگر جهرمي هم به اندازه او 

خوش شانس باشد شايد روزي رئيس جمهور شود!

متريكا

بهروز رسايلي| باالخره نوار مساوي هاي 2- 2 در داربي تهران پاره شد و اين 
بار پرسپوليس با تك گل عيسي آل كثير موفق به شكست استقالل شد. در 
مورد مسابقه اي كه بيشتر زد و خورد داشت تا كار تاكتيكي و فني، خيلي 

نمي شود حرف زد، اما مرور اين 4نكته خالي از لطف نيست.

1  عيســي آل كثير دقيقا از آن دست مهاجماني اســت كه به اصطالح گل را بو 
مي كشند. او در نيمه اول اصال در زمين ديده نشد، اما ســر بزنگاه روي يك توپ 
برگشتي در ابتداي نيمه دوم كار را تمام كرد. بعد از آن محروميت طوالني، عيسي 
در بازگشــت به ميادين 3گل زده كه 2تا از آنها برابر سپاهان و استقالل، به اندازه 
4امتياز براي پرسپوليس ارزش داشته است. يادتان باشد در مورد 2تيم مهم حاضر 
در كورس قهرماني حرف مي زنيم. آل كثير نعمت بسيار بزرگي براي پرسپوليس به 

شمار مي آيد.
2   اگر شكايت و شكايت كشي رشيد مظاهري با باشــگاه تراكتور تمام شد، اگر 
حاشيه هاي تعديل رقم قرارداد او با استقالل به پايان رسيد، اگر غائله درگيري هايش 
با كادرفني پيشين استقالل فروكش كرد، بد نيست كمي هم روي دروازه باني تمركز 
كند. بدون ترديد اگر استقالل در اين شرايط وخيم گرفتار شده، بخشي از تقصير 
متوجه اوست. رشيد مدت هاست از فرم ايده آل فاصله گرفته و چيزي نمانده بود در 
ليگ قهرمانان آسيا مانع از صعود استقالل از مرحله گروهي شود. او برابر ذوب آهن 
روي 2ضربه داخل چهارچوب 2گل خورد و مقابل پرسپوليس هم تنها ضربه داخل 
چهارچوب سرخ ها از خط دروازه اش عبور كرد. ريباند ناشيانه رشيد، فرصت گلزني 

را در اختيار عيسي آل كثير قرار داد. در اين مورد وقتي بيشتر نگران مي شويم كه به 
ياد مي آوريم مظاهري يكي از دروازه بانان ملي پوش ما هم هست.

3  شكست برابر پرسپوليس، سومين ناكامي پياپي استقالل در ليگ برتر بود. آنها 
قبل از حضور در آسيا با پيكان مساوي كردند و بعد از بازگشت از اين مسابقات به 
ذوب آهن باختند. به عالوه آبي ها در 6بازي اخير تنها يك بار به پيروزي دست يافته اند 
كه آن هم كسب بردي دشوار و نفسگير برابر الشــرطه عراق بوده است. استقالل 
مي توانست در ديدار برگشت با الدوحيل و بازي با االهلي عربستان هم بازنده باشد. 
همه اينها يعني بحران در اين تيم جدي اســت و اگر عالج نشود، قرباني خواهد 
گرفت. فرهاد مجيدي براي سومين بار هدايت استقالل را پذيرفته و قاعدتا اين بايد 
بار آخر باشد. او تا ابد وقت رفت و برگشت ندارد؛ بنابراين مشكل را بايد در حداقل 
زمان برطرف كند. استقالل بدشانس است كه در چنين شرايطي در جام حذفي با 
قرعه دشوار ذوب آهن مواجه شده، اما به هر حال نوار ناكامي ها يك جا بايد پاره شود.

4   آيا پرسپوليس خوب بازي كرد؟ خود يحيي گل محمدي هم مي داند كه اينطور 
نيست. پرسپوليس غيراز گلش و يك شــوت ناگهاني از مهدي ترابي، تقريبا هيچ 
موقعيت مسلمي نداشت. اين تيم خوش شانس بود كه داور پنالتي دقايق آغازين 
وحيد اميري روي مهدي قائدي را اعالم نكرد و نيز علي شجاعي يك توپ را از روي 
خط دروازه بيرون كشيد. شوت شيخ دياباته هم ديگر موقعيت استقاللي ها بود و 
البته يك قطع توپ حياتي از حامد لك را هم نبايد از ياد ببريم. مي بينيد؟ پيروزي در 
داربي همه مسائل را پاك مي كند، اما كادرفني بايد در اين زمينه سختگيرتر باشد. 

مخصوصا وقتي پاي رقيب سرسختي مثل سپاهان در ميان است.

با توجه به عدم گلزني استقالل در داربي، 

اين تيم حاال 318دقيقه است كه در ليگ 318
برتر موفق به گلزني نشده و اين آمار بسيار 
بدي براي تيــم فرهاد مجيدي اســت. 
استقالل آخرين بار در مقابل ماشين سازي در روز 27اسفندماه 99موفق 
به گلزني شد و گل ارسالن مطهري مقابل اين تيم آخرين گل آبي ها در 
ليگ بوده است. يعني تيم فرهاد مجيدي طي 5بازي در ليگ برتر فقط 
در 2بازي گل زده و در 3بازي ديگر ناكام بوده است. فقط 6تيم در فصل 
جاري بيشــتر از 318دقيقه براي گلزني انتظار كشــيده اند و ركورد 
استقالل هفتمين ركورد بد اين فصل است. حتي تيم هاي پايين جدول 
مانند ماشين سازي، نساجي، نفت مسجدسليمان، پديده و پيكان نيز به 

اندازه استقالل مجيدي از گلزني دور نمانده اند.

 بازي هاي دفاعي و كم گل و بردهاي مشابه 

يك بر صفر در ليگ برتــر ايران همچنان 744
ادامه دارند. از 5بازي برگزارشــده در روز 
جمعه 4بازي با نتيجه مشابه يك بر صفر به 
سود ميزبان ها به پايان رسيد و تك بازي باقيمانده هم داشت با همين 
نتيجه تمام مي شد كه يك اشــتباه از خط دفاعي تراكتور و يك ضربه 
پنالتي به داد آباداني ها رسيد و اين بازي استثنائا يك-يك مساوي شد. 
اين پنالتي را طالب ريكاني تبديل به گل كرد تا نفت آبادان باالخره بعد 
از 744دقيقه موفق به گلزني شود. اين بدترين ركورد يك تيم در ليگ 
جاري است كه با اختالف زياد باالتر از ركورد 561دقيقه اي سايپا در گل 
نزدن قرار مي گيرد. ركورد نبردن آباداني ها نيز همچنان برقرار است و 

بعد از اين بازي به 11بازي بدون برد رسيد.

 ساكت الهامي روز جمعه براي ششمين بار 

روي نيمكــت نســاجي نشســت و به 245
چهارمين پيروزي خود با اين تيم دست 
يافت. با ايــن پيروزي، تعــداد امتيازات 
نســاجي با الهامي از امتيازات اين تيم بدون اين سرمربي بيشتر شد. 
نساجي در 17بازي قبل از الهامي فقط 10امتياز گرفته بود و حاال طي 
6بازي با اين مربي به 12امتياز رسيده است. البته نساجي در مقابل فوالد 
خوش شانس هم بود كه گل سالم شيمبا در دقيقه87با اشتباه داوري 
آفســايد گرفته شــد. با اين اتفاق يك ركورد ديگر هم براي نساجي 
شكسته شد و اين تيم با 245دقيقه بسته نگه داشتن دروازه به بهترين 
ركورد خودش در فصل جاري رسيد. اساسا از زمان آمدن ساكت الهامي 
به قائمشهر، در بازي هاي نساجي فقط يك تيم گل مي زند و تيم برنده 

كلين شيت مي كند.

يكشنبه 2۶ ارديبهشت  ۱4۰۰

دوشنبه ۳ خرداد۱4۰۰

دوشنبه ۳ خرداد۱4۰۰

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی

سايپا-پیكان

سپاهان - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور

19:20

19:25

21:30

20:45

هفته  بيست و سوم

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد ۱4۰۰

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

سه شنبه 2۸ ارديبهشت ۱4۰۰

چهارشنبه 2۹ ارديبهشت ۱4۰۰

شاهین بندرعامری - پرسپولیس

قشقايی شیراز- فوالد 

آلومینیوم اراک- تراکتور

استقالل -  ذوب آهن

20:30

19:15

19:35

جام حذفي مرحله يك هشتم

پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱4۰۰
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

هفته  بيست و دوم

پنجشنبه۱2 خرداد ۱4۰۰

دوشنبه ۱7 خرداد ۱4۰۰

 جمعه 2۱ خرداد ۱4۰۰

 سه شنبه 2۵خرداد ۱4۰۰

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه 

1845 11 29 1 9 12 22 پرسپولیس 1 
1745 20 37 3 6 13 22 سپاهان 2 
435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسیرجان 3 
135 -23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 4 
734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 
630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 7 
128- 16 15 8 7 7 22 مس رفسنجان 8 
327- 23 20 7 9 6 22 پیكان 9 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 10 
325- 23 20 8 7 6 21 شهر خودرو 11 
324- 17 14 7 9 5 21 نفت  مسجدسلیمان 12 
822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 
621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 
719- 19 12 8 10 3 21 سايپا 15 

1811- 33 15 12 8 1 21 ماشین سازی تبريز 16 

عيسي و سندرم شادي هاي 
دردسرساز

باشگاه استقالل به خاطر شادي بعد از گل 
آل كثير از اين بازيكن شكايت كرد

عيســي آل كثير كه تازه 4۰روز است از محروميت 
۶ماهه خالص شده، ممكن است دوباره به خاطر شادي 
بعد از گلش به دردسر بيفتد. مهاجم پرسپوليس بار 
قبلي هم به خاطر شــادي بعد از گل مقابل پاختاكور 
محروم شده بود. جالب اينكه هواداران پرسپوليس 
معتقد بودند ردپاي استقاللي ها و ايميل هايشان در 
اين محروميت خيلي پررنگ بوده و عيسي با گلزني 
در داربي انتقام سختي از حريف گرفته است. عيسي 
بعد از اين انتقام سخت، تقريبا ۳شادي مختلف انجام 
داد. ابتدا با دستش همان حركاتي را انجام داد كه بعد 
از گلزني در هند هم انجــام مي داد و به قول خودش 
به معناي اين است كه »من دوباره برگشتم«. بعد از 
اين حركات، عيسي يك پرش بلند و عجيب وغريب 
روي زمين چمن داشت كه ممكن بود به خودش هم 
آسيب بزند، اما به خير گذشت. همين جا بازيكنان 
پرسپوليس روي ســر او ريختند و حلقه شادي را 
تشكيل دادند، اما عيسي بالفاصله خودش را از ميان 
اين حلقه رها كرد و به سمت عكاسان رفت تا شادي 
سومش را به نمايش بگذارد. او رو به عكاسان گوشه 
زمين با دست مشت كرده اش حركتي انجام داد كه در 
عرف جامعه توهين آميز تلقي مي شود. همين حركت 
باعث شده استقاللي ها بالفاصله بعد از بازي از او به 
كميته انضباطي شكايت كنند و منتظر اعالم حكم 
اين كميته باشند. گلزن پرسپوليس احتماال به خاطر 
اين حركت دچار محروميت و جريمه خواهد شــد، 
اما بعيد است كه اين محروميت چندان هم طوالني 
باشد. چندي قبل گادوين منشا به خاطر يك شادي 
غيراخالقي بعد از گلزني براي گل گهر يك جلســه 
محروم شد و شادي آل كثير هم احتماال محروميتي 

در همان حد و حدود براي او به همراه خواهد داشت.

شم عيسي و قامتي كه ديگر»رشيد« نيست
4نكته به جا مانده از داربي خشن تهران

اين عكس در روزي كه خيلي از خبرنگاران به دليل شرايط كرونايي اجازه حضور در ورزشگاه آزادي را نداشتند از جايگاه خبرنگاران 
ورزشگاه آزادي گرفته شده است! جالب اينكه در جايگاه ويژه هم افرادي حضور دارند كه مشخص نيست با چه سمتي مجوز حضور در 

ورزشگاه را پيدا كرده اند. اين طور كه مشخص است فقط آزادي در اين روزهاي كرونايي فقط براي اهالي رسانه جايي ندارد!

عكس خبر

مجيدي؛ برنده جنگ تاكتيكي
استقالل برتر از پرسپوليس بود اما باخت؛ كاري 
كه در اين فصل فقط فوالد انجامش داده بود 

عملكرد فرهاد مجيدي در دوره اخير حضورش در اســتقالل تا 
حدود زيادي زير سايه فراز كمالوند قرار گرفته است. 2 شكست 
استقالل بعد از رفتن كمالوند باعث شده همه از نقش او در كادر 
مجيدي حرف بزنند. امــا مجيدي با همراهــي باقيمانده كادر 
فني اش در داربي95 نشان داد هم پرسپوليس را به خوبي آناليز 
كرده و هم تاكتيك هاي مناســبي براي مقابله با اين تيم اتخاذ 
كرده است. در فصل جاري هيچ تيمي به خوبي استقالل نتوانسته 
بود توپ و ميدان را از پرسپوليِس يحيي بگيرد و اين تيم را كامال 
تحت تأثير خودش قرار بدهد. استقالل درحالي كه تيم برتر زمين 
بود، گل اول را دريافت كرد و بعد از آن هر چه از زمان بازي گذشت، 
عصبي تر شــد تا هم برتري اش را از دســت بدهد و هم نتيجه را 
واگذار كند. در فصل جاري، يحيي گل محمــدي فقط در بازي 
با فوالِد نكونام شــاهد برتري حريفش بود و اين بار حتي بيشتر 
از آن مســابقه در تله تاكتيكي حريفش گرفتار شد. جالب اينكه 
پرسپوليس با تكيه بر روحيه برنده بودن كه در سال هاي اخير در 
اين تيم جاافتاده از هر دوي اين ميدان ها به سالمتي گذر كرده و 
6امتياز از 2حريفي گرفته كه كامال برتر از اين تيم بوده اند. خالصه 
اينكه داربي95 اگرچه نتيجه خوبي براي آبي ها نداشــت، اما از 
لحاظ نمايش فني تا حدود زيــادي براي اين تيم و كادر فني اش 
اميدواركننده بود. تيم مجيدي در تقابل با ذوب آهن هم نمايش 

بدي نداشت اما اسير اتفاقات فوتبال شد.

مجيدي؛ بازنده نشست مطبوعاتي 
تعداد باخت هاي مجيدي در داربي بيشتر از 

بردهاي اوست اما مي گويد تجربه باخت نداشتم
فرهاد مجيدي در نشست مطبوعاتي بعد از داربي و در بخشي از صحبت هايش 
جمله جالبي گفت: »از باخت به پرسپوليس خيلي ناراحت شدم، چون در 
دوران بازي كمتر چنين تجربه اي داشتم.« جالب است بدانيد مجيدي در 
دوران بازي اش 4بار داربي را باخته است؛ او در نخستين داربي عمرش باخت 
3بر صفر را تجربه كرده، سال بعد داربي را يك بر صفر باخته و يك بار هم با 
شكست در داربي فينال جام حذفي شاهد جشن قهرماني رقيب بوده است. 
آخرين شكست او در داربي  هم همان مسابقه اي بود كه خودش گل اول را زد 
اما پرسپوليس با گل هاي هادي نوروزي و كريم باقري كام بك زد و پيروز شد. 
شايد فكر كنيد چون پيروزي هاي مجيدي در داربي زياد بوده او اين 4شكست 
را ناچيز شمرده است. اما تعداد بردهاي مجيدي در داربي هم دقيقا 4برد بوده 
است. يعني كسي كه 4برد و 4باخت )و چندين مساوي( در داربي داشته و 
از جمعه تعداد باخت هايش از بردها هم بيشتر شده مي گويد من زياد تجربه 
باخت در داربي را ندارم! اينكه مجيدي دوست دارد بر موج احساسات هوادار 
سوار شود و با حرف هاي عوام پسندانه دل دوستداران استقالل را به دست 
بياورد در فوتبال امروز ايران اتفاق عجيبي نيست و در ساير تيم ها و مربيان هم 
به وفور ديده مي شود. اما اينكه سرمربي استقالل اين كار را با تكيه بر اطالعاتي 
كامال اشتباه انجام مي دهد، گاف بزرگي است. مجيدي در دوره قبلي مربيگري 
در استقالل از اين اظهارنظرها كم نداشت اما در دوره جديدش رفتاري بسيار 
منطقي تر و موجه تر را در پيش گرفته بود. به هر حال روز داربي روزي سخت 
همراه با رفتارهاي عصبي است. شايد مجيدي هم بعد از رهايي از حاشيه هاي 

داربي دوباره به رفتارهاي خوبش برگردد.
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  پهلوان: گام بزرگي براي گالت برداشتيم
  هافبك پرسپوليس اعتقاد دارد تيم گل محمدي با اعتماد به نفسش داربي را برده است

شــهريار مغانلــو همان 
مهاجمــي اســت كــه 
پرسپوليس در خط حمله 
به آن نياز داشت. او بعد از اضافه شدن به پرسپوليس خيلي 
زود جاي خودش را در تركيــب ثابت پيدا كرد و حاال بدون 
شك يكي از بازيكنان تأثيرگذار اين تيم به حساب مي آيد. او 
پس از نمايش خوبي كه در ليگ قهرمانان داشت، جمعه شب 
در داربي هم پايه گذار تك گل تيمش شد تا نقشي كليدي در 
برد باارزش قرمز ها برابر رقيب سنتي ايفا كرده باشد. مغانلو 
در گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي درخصوص 

داربي و تأثيرگذاري اش روي گل بيشتر صحبت كرده است.

  بازي مهمي را برديد و حتما احســاس خوبي 
داريد.

دقيقا همينطور است. چنين بردهايي به من احساس خيلي خوبي 
مي دهد و خيلي خوشحالم كه در اين مقطع حساس 3 امتياز مهم 
گرفتيم. اميدوارم روند خوب تيم ما تداوم داشته باشد و درنهايت 

قهرمان شويم.

  بعد از بازي هم گفتي كه پرسپوليس همين حاال 
هم قهرمان است؛ يعني قهرماني شما قطعي است؟

منظورم اين بود كه تيم ما اليق قهرماني اســت. ما امسال واقعا 
عملكرد خوبي داشتيم و پرســپوليس به معناي واقعي يك تيم 
است. تيم ما از لحاظ فني كيفيت تاكتيكي خوبي دارد و تالش 
مي كنيم همين روند خوب را ادامه دهيم تا پنجمين قهرماني را 
به دست بياوريم. مي دانيم كه هواداران هم بي صبرانه منتظر كسب 

پنجمين قهرماني پياپي هستند.

  فكر نمي كني سپاهان يك حريف سرسخت براي 
شماست كه ممكن است دردســر زيادي براي پرسپوليس 

درست كند؟
همه تيم ها براي ما قابل احترام هستند، ولي ما فقط به بازي هاي 
خودمان فكر مي كنيم. پرســپوليس اگر خودش باشد قهرمان 

خواهد شد.

  در مورد گل پرســپوليس صحبت كن؛ گلي كه 
تأثير زيادي روي آن داشتي. حسرت نمي خوري كه آن شوت، 

مستقيم وارد دروازه نشد؟
چرا بايد حسرت بخورم؟ ما بازي را برديم و اين از هر چيزي مهم تر 
است. پرسپوليس بايد 3 امتياز را مي گرفت و هيچ فرقي نداشت 
چه كسي گل بزند. همه ما فقط براي يك هدف بازي مي كنيم؛ 
اينكه وقتي پرسپوليس وارد زمين مي شــود با گرفتن 3 امتياز 
بيرون بيايد. خوشحالم كه عيسي گل زد و اميدوارم در بازي هاي 

بعدي هم براي پرسپوليس گل بزند.

 چرا ايــن داربی با تنش و حاشــيه هاي زيادي 
همراه بود؟

مسئله خاصي نبود. به هر حال ممكن است برخي صحنه ها تنش 
ايجاد كند و اين هم طبيعي است. داربی جنگ دارد، كارت زرد 
دارد، كارت قرمز دارد؛ شطرنج نيست كه از روي ميز همديگر را 

نگاه كنيم و برخوردي هم نداشته باشيم.

  ظاهرا بازيكنان پرسپوليس به برخي صحبت ها 
كه از زبان سياوش يزداني زده شده معترض بودند و در طول 
بازي  هم درگيري هايي بين تو و يزداني پيش آمد. اين درست 

است كه او در زمين فحاشي مي كرد؟
خير، يزداني فحاشي نكرد. در فوتبال درگيري ها طبيعي است و 

مسئله خاصي نبود.

 در مورد عملكرد استقالل در داربی چه صحبتي 
داري؟

استقالل هم تيم قابل احترامي است و من دوست ندارم در مورد 
تيم رقيب زياد صحبت كنم. طبيعتــا آنها هم براي برد به زمين 
آمده بودند، ولي ما در مجموع تيم بهتري بوديم و مزد اين برتري 

را هم گرفتيم.

  و  بازي روز سه شنبه مقابل شاهين بندر عامري.
جام حذفي شــرايط خاص خودش را دارد. ما بازي آساني در 
پيش نداريم و نمي توانيم تيم حريف را دست كم بگيريم. در اين 
جام هم هدفي جز قهرماني نداريم و بايد در بوشهر برنده شويم. 
امسال تمام هدف ما اين اســت كه در ليگ برتر و جام حذفي 
قهرمان شــويم. در ليگ قهرمانان هم به چيزي جز قهرماني 

فكر نمي كنيم.

يادداشت

جهان

زادهكريخواني،مرنجازكريخواني!

مسيدرتركيبكاديس

محمدجــواد آذري جهرمي احتمــاال بينواترين هوادار 
فوتبــال در سراســر جهان اســت. وزيــر ارتباطات از 
پرســپوليس حمايت مي كند، بنابرايــن تكليف رابطه 
استقاللي ها با او روشن است. با اين حال پرسپوليسي ها 
هم چندان از كري خواني هاي آذري جهرمي به سود اين 
تيم لذت نمي برند. آنها مي دانند چنين رفتارهايي از سوي 
صاحب منصبان رده باالي دولتي، صرفا شائبه برخورداري 
سرخپوشــان از حمايت هاي جانبي را تقويت مي كند و 
هيچ فايده اي ندارد. تمام اينها اما عذر موجهي نيســت 
براي اينكه فرهاد مجيدي بعد از شكســت استقالل در 
داربي تهران با آن لحن گزنده وزير را به باد انتقاد بگيرد. 
صد البته از اينكه مردم ايــران مي توانند با »بعضي« از 
دولتمردان شان چنين بي پروا حرف بزنند خوشحاليم، 
اما مسئله اينجاست كه اعتراض مجيدي مبناي منطقي 

ندارد.
هر شهروندي حق هواداري از يك تيم فوتبال و ابراز عالقه 
به آن را دارد. هواداري وزير ارتباطات از يك تيم خاص 
هم تا زماني كه به شئونات كاري و حرفه اي او لطمه اي 
وارد نكرده باشد، مطلقا هيچ ايرادي ندارد. نهايتش اين 
است كه روي ارزيابي ديگران از شخصيت او اثر مي گذارد 
و خب اين انتخابي است كه خود جهرمي كرده. اگر هم در 
تمام ايران زمين يك نفر حق اعتراض به وزير را نداشته 
باشد، از قضا او خود فرهاد مجيدي است؛ كسي كه بخش 
مهمي از پايــگاه اجتماعي اش نزد هواداران اســتقالل، 

مرهون همين قسم كري خواني هاست. 
مجيدي 4گل به پرســپوليس زده و به پشتوانه همين 
گل ها عــدد »چهار« را به عنــوان نماد هــواداري بين 
استقاللي ها جا انداخته است. او نخستين بار از اين نماد 
در بازي پرســپوليس و الغرافه، مقابل چشــم صد هزار 
تماشاگر خشمگين رونمايي كرد و بعد هم تا مدت ها گاه 
و بيگاه آن را نشــان مي داد. فرهاد حتي همين چند ماه 
پيش بعد از شكست پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان، 
بار ديگر تصوير قهرماني اش با العين در آسيا را پست كرد؛ 
بي آنكه به قول خودش به احساســات جريحه دار شده 

ميليون ها پرسپوليسي اعتنا كرده باشد. 
زاده كري خواني، نبايــد برنجد از كري خواندن ديگران. 
بله؛ حواس مان هســت كه مجيدي فوتباليســت بوده 
و جهرمي وزير اســت، اما اتفاقا كل كل بيشــتر زيبنده 
هواداران اســت تا اهالي ميدان. بگذريــم از اينكه خود 
مجيدي هم قبال كم با سياسيون حشر و نشر نداشته و به 

حد كفايت به عاليق فوتبالي آنها واقف است! 

بارسلونا بايد بخشــي از تاريخ خود را مديون فابيو كاپلو 
بداند؛ فردي كه 2 دوره يكســاله ســرمربي رئال مادريد 
بود و 2 الليگا براي اين تيم آورد. بارســا نزديك بود در 
سال2005 ليونل مسي نوجوان را به تيمي گمنام قرض 
دهد. پيش از شــروع فصل 6ـ2005 بارسلونا 3 بازيكن 
غيراروپايي با مليت غيراســپانيايي شــامل رونالدينيو، 
رافائل ماركس و ساموئل اتوئو داشت و قانون در آن زمان 
مي گفت فرد چهارمي نمي تواند با پاسپورت غيراتحاديه 
اروپا در تيم باشــد. رونالدينيو، ستاره محبوب هواداران 
بود، اتوئو ماشــين گلزني و ماركــس رهبر خط دفاعي. 
بنابراين قرار بود مسي به تيمي ديگر قرض داده شود تا 

رشد كند. اين تيم كاديس بود. 
موضوع به قدري جدي شــده بود كه خود مســي هم از 
هواداران اين تيم كه به قول خودش 90 دقيقه تيم شان 
را تشويق مي كنند، تمجيد كرده بود. در تور پيش فصل 
و جام خوان گامپر كه هر سال بين بارسا و تيمي مهمان 
برگزار مي شــود، اين كاپلو بود كه بارسا و مسي را نجات 
داد. ســرمربي ايتاليايي با يوونتوس در اين جام حاضر 
شده بود و وقتي مسي را دقايقي در زمين ديد، از فرانك 
رايكارد كه آن زمان ســرمربي بارسلونا بود درباره مسي 
پرسيد كه آيا فروشي است يا خير. پاسخ رايكارد اين بود 
كه او فروشي نيست؛ چون آينده باشگاه است. با اين وجود 
برنامه اين بود كه مسي به كاديس برود تا اينكه يك هفته 
پيش از پايان مهلت مدارك مليت دوم او گرفته شــد تا 
مشكلي براي حضور در فهرست بارسا نداشته باشد. شايد 
اگر به كاديس مي رفت سرنوشتي شــبيه اودگارد پيدا 
مي كرد كه چند سال به اين تيم و آن تيم قرض داده شد 
و از يك ستاره آينده دار به بازيكني معمولي تغيير يافت. 
كاديس يك فصل بعد سقوط كرد و تا پارسال در دسته 

پايين تر حضور داشت.

شطرنج نبود كه روي ميز همديگر را نگاه كنيم
شهريار مغانلو، مهاجم پرسپوليس در گفت وگو با همشهري تالش كرده اتفاقات داربي را عادي جلوه دهد؛  او  تاكيد كرده كه سياوش يزداني هم فحاشي نكرده است

جشن قهرماني در نپتون
شايد امشب جام قهرماني الليگا به اتلتيكو اهدا شود

تيم هاي بانوان چلسي و بارسلونا امشب در فينال ليگ قهرمانان 
به ميدان خواهند رفت

ساعت23:30 امشب پس از ديدارهاي هفته يكي مانده به آخر الليگاي مردان، 
تيم بانوان بارســلونا كه ركوردهاي عجيبي در اين فصل جابه جا كرده، در فينال 
ليگ قهرمانان به مصاف تيم بانوان چلســي مي رود. چلســي هم در رده مردان 
و هم زنان به فينال ليگ قهرمانان اروپا راه يافته كه براي نخســتين بار اســت 
 چنين اتفاقي رخ مي دهد. بارســا كه بازي رفت نيمه نهايي را با پاري سن ژرمن 
يك-يــك كــرده بــود، در ديدار برگشــت 1-2برد و چلســي هم توانســت 
باخــت 1-2 ديــدار رفت مقابــل بايرن مونيــخ را با بــرد 1-4جبــران كند. 
پاري ســن ژرمن در مرحله يك چهــارم پاياني موفق شــده بــود بهترين تيم 
باشــگاهي بانوان جهان يعني ليون را حذف كند. ورزشــگاه گامــال اولوي در 
گوتنبرگ ســوئد ميزبان فينال است. چلســي اولين بار اســت حضور در اين 
 مرحله را تجربه مي كند اما بارســا يك بار در ســال2019به فينال راه يافت كه

 1-4به ليون قدرتمند باخت. ليون 6بار ازجمله 4بار پياپي قهرمان اروپا شــده 
و 17بار هم در ليگ فرانســه به قهرماني رســيده است. بارســلونا اين فصل با 
ســرمربيگري لوييس كورتس ركوردهاي ديوانه واري ثبت كرده و هر 26بازي 
ليگي خود را برده و 128گل زده و تنها 5گل دريافت كرده اســت. اين ششمين 
قهرماني اين تيم است؛ تيمي كه در سال1988تاسيس شد، برخالف رئال مادريد 
كه امسال نخســتين فصلي بود كه با اين نام در ليگ بانوان شركت مي كرد. تيم 
بانوان مادريد امتياز استاندارد براي قهرماني را به دست آورد و در 29بازي 61امتياز 
كسب كرد كه با توجه به قدرت بارسلونا تنها براي رده دومي و سومي كافي بوده 
است. قهرماني بارسا سريع ترين قهرماني تاريخ فوتبال بوده و تاكنون سابقه نداشته 
تيمي در يك ليگ 18تيمي در هفته26قهرمان شود. بارسا 410برد در تاريخ الليگا 
دارد كه بهترين ركورد است اما لوانته رده دومي امسال با 1970گل بيشترين گل 
را در تاريخ ليگ به ثمر رسانده است. لوانته در فصل 2001-2000با ثبت 246 
گل يك ركورد باورنكردني ثبت كرده بود. بارسا در فينال جام حذفي هم بايد در 
ال كالسيكو به مصاف رئال مادريد برود. چلسي هم سوپرليگ انگليس را فتح كرده 
و به عنوان قهرمان ليگ در فينال اروپا حاضر مي شود. اين چهارمين قهرماني اين 
تيم در سوپرليگ بود كه آنها را باالتر از آرسنال 3جامه و ليورپول با 2جام قرار داد. 
بارسا در راه رسيدن به فينال يك تيم انگليسي به نام منچسترسيتي را شكست 

داده و چلسي هم يك تيم اسپانيايي يعني اتلتيكو مادريد را برده.

 رسول بهروش
خبرنگار

 محمدزارعي
خبرنگار

 اميرحسين اعظمي
خبرنگار

فينال اول قهرمانان اروپا

پس از بازگشــت مهدي 
ترابي به پرســپوليس، 
پيش بيني مي شد احسان 
پهلوان از تركيب اصلي خارج شود اما او كماكان 
مهره فيكس يحيي اســت و در خــط مياني 
 براي قرمزها به ميدان مــي رود. پس از داربي 
جمعه شــب با او گفت و گويي در خصوص اين 

بازي داشتيم.

  برد باارزشي در داربي به دست آورديد.
بازي ســختي بود اما ما آمده بوديم كــه 3 امتياز را از 
استقالل بگيريم. خوشبختانه با تالش بچه ها توانستيم 

به هدفمان برسيم و دل هواداران را شاد كنيم.

  داربي را از لحاظ كيفي چطور ديدي؟
به نظرم بازي تحت تاثير همين نــام داربي بود و همين 
موضوع هيجان بازي را باال برد. در اين شــرايط اين ما 

بوديم كه توانســتيم همه چيز را كنترل كنيم و به گل 
برســيم و با دفاع از آن برنده شــويم. ما خيلي با نظم و 
اعتمادبه نفس بازي كرديم و با همين 2 فاكتور توانستيم 

برنده شويم.

  خوشــحالي بعد از بازي نشان داد اين 
برد هم براي شــما و هم براي هواداران پرسپوليس 

خيلي مهم بود.
ما آمده بوديــم اتفاقات بازي رفــت را جبران كنيم كه 
خوشبختانه به هدفمان رسيديم. ما در داربي رفت 6 يا 7 
موقعيت گل داشتيم و مي توانستيم 4 يا 5 گل بزنيم اما 
اين اتفاق رخ نداد و در دقايق آخر برد از دستمان پريد. 
خوشبختانه در اين بازي توانستيم از گلي كه زده بوديم 

به بهترين شكل دفاع كنيم و 3 امتياز را بگيريم.

  استقاللي ها به داوري اين بازي اعتراض 
داشتند. نظرت در اين خصوص چيست؟

اجازه بدهيد من در مورد داوری صحبت نكنم.

  با اين برد گام بلندي بــراي قهرماني 
برداشتيد.

از االن چيزي مشــخص نيست و نمي شــود در مورد 
قهرماني صحبت كرد اما مي توان گفت گام بزرگي براي 
قهرماني برداشتيم. با اين وجود اين قول را به هوادارانمان 
مي دهيم كه با تمام وجود تالش خواهيم كرد تا پنجمين 

قهرماني يا همان گالت را به دست بياوريم.

ممكن است امشــب قهرمان الليگا مشخص شود و به 
همين دليل تمهيداتي هم براي جشــن قهرماني در 
فاصله يك هفته مانده به پايان ليگ در نظر گرفته شده 
است. برهمين اساس جام قهرماني الليگا به ورزشگاه 
واندا متروپوليتانو انتقال داده شده تا درصورت پيروزي 
اتلتيكو و عدم پيروزي رئال، جشــن قهرماني روخي 
بالنكوس برگزار شود. دولت اسپانيا و مقامات شهرداري 
مادريد به خاطر ادامه شــرايط كرونايــي از هواداران 
اتلتيكو خواســته اند در صورت قطعي شدن قهرماني 
تيم شان از تجمع و جشــن در ميدان نپتون خودداري 

كنند.

   الليگا ديروز با صدور بيانيه اي رسمي بازگشت هواداران 
به ورزشــگاه ها را آزاد كرد. با مجوز وزارت بهداشت برخي 
تيم ها در مناطق سبز و زرد مي توانند حداكثر تا 30درصد 
ظرفيت ورزشگاه ها و سقف 5هزار نفر تماشاگر بپذيرند. اين 
طرح فقط شامل شهرهاي والنسيا، مورسيا، گاليسيا و جزاير 
بالئاريك مي شود و رئال و اتلتيكو بايد 2ديدار باقيمانده را در 
ورزشگاه خالي بازي كنند. تغيير تازه ديگري كه در الليگا 
قرار است صورت بگيرد اين است كه رئيس الليگا -تباس- 
اعالم كرده در آينده برخــي ديدارهاي اين ليگ در آمريكا 

برگزار مي شود؛ البته نه ال كالسيكو.
   اتلتيكو آخرين بازي سختش را از سوسيداد 1-2برد و 
حاال تنها 2بازي ساده ديگر باقی مانده؛ امشب با اوساسونا و 
هفته آينده با وايادوليد. اوساسونا با وجود نتايج خوبي كه در 
مسابقات اخير گرفته و فقط به رئال باخته، حريف سختي 
براي اتلتي محسوب نمي شود. هر 3رويارويي آخر اين 2تيم 

با بردهاي پرگل تيم دوم مادريد به پايان رسيده است.

   از آن طــرف در ديدار همزمــان رئال مادريد با يك روز 
استراحت كمتر بايد در سن مامس به مصاف ميزبان يعني 
اتلتيك بيلبائو برود كه بازي سختي است. حتي بازي آخر 
رئال هم مقابل ويارئال، فيناليســت ليگ اروپاي اين فصل 
است. بنابراين بايد از همين حاال جام را براي اتلتيكو كنار 
گذاشت؛ مگر آنكه معجزه اي رخ بدهد. رئال مادريد امسال 
در الليگا فقط يك بازي خارج از خانه را باخته و تنها تيم اين 
فصل اســت كه 13 بازي خارج از خانه متوالي شكســت 

نخورده؛ 8 برد، 5 مساوي.
   بارسلونا هم با 4 امتياز كمتر هنوز شانس قهرماني دارد 
اما براي جام به بيش از معجزه نيازمند است. بارسا امشب 
ســاعت21و همزمان با همه ديدارهاي اين هفته الليگا از 
سلتاويگو پذيرايي مي كند كه حريف ساده اي نيست و گاهي 
در بزنگاه هاي حساس يقه بارســلونا را گرفته است. حريف 

هفته پاياني آنها هم ايبار اســت كه به نظر مي رســد 
سقوطش قطعي شــده است. بارسا 
براي قهرماني بايد ابتدا اين 2حريف 
را ببرد و سپس منتظر اتلتيكو بماند 

تا يك بــازي اش را ببــازد و در ديگر 
بازي اش مساوي كند و رئال هم حداقل 

يكي را ببازد يا هردو را مســاوي كند. 
پيروز نشــدن رئال در بازي امشــب و 
برتري اتلتيكو مقابل اوساســونا هفته 
پاياني ليگ را تشريفاتي خواهد كرد و در 
اين صــورت ســيمئونه مي توانــد در 
ورزشگاه خانگي جشن قهرماني بگيرد. 

تيم دوم پايتخت اسپانيا براي 
اين بازي حتي بليت فروشــي 

هم كــرده؛ درحالي كه هنوز تا پريشــب آزاد شــدن ورود 
هواداران به ورزشگاه ها رسمي نشده بود.

   رئال مادريد پس از كريستيانو رونالدو به شدت مشكل 
گلزني پيدا كــرد. در اين فصــل تعــداد مصدوميت ها و 
كرونايي ها روي هم كه به عدد63رسيده، از تعداد گل هاي 
زده اين تيم در الليگا بيشتر اســت. زيدان در دوره دوم از 
112 مسابقه به 200 گل رسيده درحالي كه در دوره اول در 
73 بازي به 200گل رســيده بود. البته در اين فصل كريم 
بنزمــا 46.88درصد از گل هــاي رئال را به ثمر رســانده، 
درحالي كه رونالدو زننده 44.28 درصدگل هاي يوونتوس 
بوده؛ لواندوفســكي 50درصــد گل هاي بايرن و مســي 

45.78درصد گل هاي بارسا را زده اند.
   زيزو در ايــن فصل مجبور شــده از 31بازيكن ازجمله 
6بازيكن تيم كاســتيا در تركيب اســتفاده كند. رئالي ها 
مدعي اند كه در تســاوي با ختافه، بتيس، اتلتيكو و ســويا 
گرفتار ناداوري شده اند وگرنه تابه حال قهرمان الليگا شده 
بودند. داور ديدار امشب آنها متئو الهوس است كه رئالي ها 
اساسا با او مشكل دارند. الهوس مشهورترين داور اسپانيا و 
داور فينال هشتم خرداد ليگ قهرمانان بين چلسي 

و منچسترسيتي است.
   در تعــداد غيبت هاي كرونايي 
تيم هاي باالي جدول، رئال مادريد 
با 11كرونايي ازجمله زيدان در صدر 
است و اتلتيكو 9تا دارد. بارسلونا تنها 
يك كرونايي داشــته است. آخرين 
غايب كرونايي رئــال توني كروس 
است كه با وجود منفي شدن تست 
كوويد-19، به اين دليل كه با فردي 
مبتال بــه كوويد در تمــاس بوده، به 
قرنطينه رفته و بازي امشب و بعدي را 
از دست داده اســت. او در بازي با 

گرانادا هم غايب بود.
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مهرعلي باران چشمه، 2 ماه پيش براي رياست فدراسيون ورزش هاي 
زورخانه اي و كشتي پهلواني نامزد شد، با اين حال هنوز از سرپرستي 
اين فدراسيون اســتعفا نداده اســت. دي ماه ســال گذشته دوره 
4ساله رياست مجتبي جوهري در اين فدراســيون به پايان رسيد 
و باران چشــمه به عنوان سرپرست معرفي شــد تا مقدمات را براي 
برگزاري انتخابات مهيا كند. باران چشــمه در همان روزهاي اولي 

كه كانديداهاي ديگر براي رياست فدراســيون ثبت نام مي كردند، 
نام نويسي و حضورش را در انتخابات رسمي كرد. انتظار اين بود كه او 

از سرپرستي فدراسيون كنار برود اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
29بهمن تا 12اسفند مهلت ثبت نام براي اعالم نامزدي در رياست 
فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني بود و 6نفر ثبت نام 
كردند. از بين آنها 5نفر؛ عليرضا زندي، محمدكاظم كوهي، مجتبي 

جوهري، مهرعلي باران چشمه و مسعود اميني باغبانداري به لحاظ 
سوابق مديريتي تأييد صالحيت شدند و نامشان براي تأييد صالحيت 
نهايي به وزارت ورزش و نهادهاي مربوطه ارســال شد. باران چشمه 
همين موضوع را بهانه كرده و به سرپرستي اش در فدراسيون ادامه 
مي دهد. او گفته است بعد از اعالم تأييد صالحيت نهايي از سرپرستي 
فدراســيون كنار مي رود. حضور باران چشمه در فدراسيون موجب 
نارضايتي رقبايش شده و اين شــائبه را ايجاد كرده است كه وزارت 
ورزش و جوانان از يك كانديداي خاص حمايت مي كند. از نظر قانوني 
منعي براي حضور سرپرست در انتخابات وجود ندارد ولي هميشه 
روال به اين صورت بوده كه درصورت اعالم نامزدي سرپرست، وزارت 
ورزش شخص ديگري را در راس فدراســيون قرار مي داد تا شائبه 

مهندسي انتخابات مطرح نشود.

باران چشمه به ايسنا گفته است كه حضورش در فدراسيون منافاتي با 
قانون ندارد؛»زماني كه تأييد صالحيت ها بيايد مطمئنا از سرپرستي 
فدراسيون استعفا مي دهم. بعد از اينكه در انتخابات ثبت نام كردم، 
خدمت جناب آقاي علي نژاد و دكتر احمدي، معاونان محترم وزير 
ورزش رسيدم و اعالم كردم، اگر ادامه فعاليت من به عنوان سرپرست 
پس از كانديدا شــدن در انتخابات قانوني نيست استعفا بدهم. آنها 
گفتند هيچ قانوني در اين باره وجود نــدارد كه كانديداي انتخابات 
نمي تواند سرپرســت باشــد. نظر وزير ورزش را هم خواستيم كه 
ايشان هم اعالم كرد تا آمدن پاسخ تعيين صالحيت ها و 2هفته قبل 
از انتخابات بمانم.« از باران چشمه و مجتبي جوهري، رئيس سابق 
فدراسيون به عنوان شانس هاي اصلي پيروزي در انتخابات نام برده 

مي شود.

  چرا كانديداي رياست، سرپرست فدراسيون است؟
  مهرعلي باران چشمه در حالي سرپرست فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي است 

كه 2 ماه پيش نامزد رياست فدراسيون شد

بازيكن محبوب الكنو

ليگ و ديگ...

الكنو، ســرمربي تيم ملي واليبال ايران هنگام اعالم اســامي 
بازيكنان اعزامي به ليگ ملت ها گفته براي انتخاب هايم اختيار تام 
دارم و اگر كسي بخواهد نظرش را اعمال كند بايد پاسخگو باشد. 
حرف درستي است، اما برسر حذف جواد كريمي با نظر او مخالفم. 
كريمي پاسوري اســت با قد حدود198ســانتي متر، توانايي 
دفاع كناري و حمله روي توپ هاي دوم با دســت چپ را دارد و 
سرويس هاي پرشي اش هم كم نظير است. براي كريمي 10سال 
هزينه شده حاال الكنو مي گويد او بايد در تهران بماند تا وزنش را 
كم كند، اما حضور يك ماهه در ليگ جهاني مي توانست از نظر 
جسماني آماده اش سازد. مرد روسي عذر بدتر از گناه آورده است.

روس ها بازيكنان فيزيكي را دوست دارند؛ افرادي با قد بلند، 
قدرت جهش خوب و بدنــي قدرتي. الكنو هم در تيم ملي 
ايران روي بازيكناني كه قد بلند و پرش خوب داشــته اند، 
زوم كرده است. يكي از اين بازيكنان ميثم صالحي است؛ 
بازيكنــي با 2 متر قــد و حركات انفجاري تماشــايي كه 
ظرفيت فني زدن هر توپي را دارد. الكنو سعي كرده است 
كه با اصالح ساعد و دريافت اين جوان اروميه اي، تيم ملي 
ما را از بابت داشتن بازيكن قابل اطمينان در پست 2 آسوده 
خاطر سازد. اگر صالحي در ليگ جهاني خوب جواب دهد 
قطر قدرتي تيم ملي دربســت در اختيار اروميه اي ها قرار 

مي گيرد.

دبير ســازمان ليگ گفته اســت كه ليگ برتر واليبال اين فصل 
16تيمي مي شود. قرار اســت كه از هر تيم 175ميليون تومان 
ورودي اخذ شود، خب از اين ديگ جوشان بايد بهره  اي برد ولي 
افزايش تيم ها اگر بدون كارشناســي و دلبخواهي باشد، سنگ 
روي سنگ بند نمي شــود. ليگ زماني ارزش فني پيدا مي كند 
كه بهترين هاي واليبال دنيا و ايران در تيم ها جاي بگيرد نه اينكه 
بازيكنان متوســط ما هم فرار را بر قرار ترجيح دهند. لطفا چاه را 
نكنده منار را حركت ندهيم. مهم تريــن جريان واليبال داخلي 
كشور بايد از هر جهت بررسي و استاندارد برگزار شود تا در خدمت 

منافع ملي واليبال باشد.

پشت خط زن

عذر بدتر از گناه

جمشيد حميدي
 يك دورگه متوسط ديگر كارشناس واليبال

در تيم ملي بسكتبال
 پويان جال ل پور در بوندس ليگا بازي مي كند. تيم او در رده دهم جدول است و آمار مي گويد خود

 او هم بازيكن متوسطي است. تيم ملي، 2 بازيكن دورگه ديگر هم دارد

تيم ملي بسكتبال از امروز به اردو مي رود. مهران شاهين طبع، سرمربي تيم 
18بازيكن را به اين اردو دعوت كرده، حضور بعضي از بازيكنان و نبود بعضي 
از آنها، ايرادهايي است كه به اين انتخاب گرفته مي شود. تيم ملي براي پنجره 
سوم انتخابي كاپ آسيا و بازي هاي المپيك 2020آماده مي شود. در مقايسه با 
2 پنجره قبلي، تيم شاهين طبع متفاوت است. پويان جالل پور، بازيكن جديد 
تيم است. او ايراني- آلماني است و در بوندس ليگا براي تيم مدي بايروت بازي 
مي كند؛ تيمي كه در رده دهم ليگ 18تيمي است. جالل پور در 32بازي ای 
كه براي اين تيم انجام داده، 69امتياز گرفته، 31ريباند، 24پاس منجر به 
گل، 51خطا، 7توپربايي و 19ترنور داشته است. اين آمار تأييد مي كند كه 

بازيكن متوسطي است.
آرون گرامي پور و مايك رستم پور، بازيكنان دورگه اي  هستند كه پيش از 
جالل پور به تيم ملي راه پيدا كرده انــد. با توجه به اينكه آنها هم عملكرد 
قابل قبولي در تيم ملي نداشته اند، گفته مي شود شاهين طبع فقط به خاطر 
اينكه اين بازيكنان دو رگه  هســتند و خارج از ايران بازي مي كنند، آنها 
را به بازيكنان داخلي ترجيح مي دهد. با حضور جالل پور در اردو، ســجاد 

مشايخي يكي از بازيكنان بسكتبال به اردو دعوت نشده است. محمد ترابي 
و آرمان زنگنه كه در پنجره قبلي جــزو 12بازيكن اصلي بودند، اين بار در 
جمع 18بازيكن هم نيستند. شايد گفته شود آنها عملكرد خوبي در ليگ 
نداشته اند و به خاطر همين به اردو دعوت نشده اند، اما چرا آرون گرامي كه 
در 2  ماه گذشته در هيچ يك از بازي هاي تيمش، منچستر جيانتس حضور 

نداشته، به اردو دعوت شده است؟ 
حامد حدادي هم به اردو دعوت شــده است. زانوي او آسيب ديده است و 
چندي پيش شوراي پزشكي برايش تشكيل شد. درحالي كه در خبرها آمده 
است مشكل حدادي جدي نيست و مي تواند تمرين كند، اما گفته مي شود 
زانوي او آب آورده و براي اينكه به كاپ آسيا و المپيك برسد، بهتر است در 
شرايط خاص تمرين كند. صمد نيكخواه  بهرامي و ارسالن كاظمي از غايبان 
اردو هستند. آنها در سفر آمريكا به سرمي برند و روزهاي آينده به تيم اضافه 
مي شوند. گرامي پور و رستم پور هم ديرتر از بقيه به اردو مي روند. تيم ملي 
19خرداد به اردن مي رود و روزهاي 22و 24خرداد با قطر و عربستان بازي 

مي كند.

جركوتلچكانبسچ
نيرفنيپارونعمش
يخسايشاقاثيم
نتارامتياضرنگ
ناونعزرابمي
مرامريتنسيتشر

لاشاباشاتلاو
يشمقرشكولبعرش
گرگيايليمابي
بوياومكشاونان

يينوردتاليا
كلديدهتهتسراو
روپيشوراوسير

اقلناشيوردهايس
ناهاوخوهايهنك
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افقي:
 1- اسب تندرو- سراپرده- 

اهل كاشان
2- اشــاره بــــه دور- از 

هفت خان رستم
3- گاز نجيب سبك- خواب 

كودكانه- آشكار
4- داغ داغ- رستگاري- بله 

انگليسي
5- گردهمايي سياســي- 

ويروس سگي- لوس
6- صــدا- نقــاش نامــدار 

اسپانيايي- انديشيدن
7- از ساز هاي آييني ايران- 
اســتراتژيك- فيزيك دان 
بنيانگــذار  و  فرانســوي 

الكتروديناميك 
8- آحاد- سازمان همكاري 

اقتصادي- لذت
9- پدالي زير پــاي راننده- 
كنايــه از ســخن ماليم و 

خوشايند است- تنها
10- طلق نســوز- معشوق 

زيبا- مقابل
11- پليس ســايبري- در 
بيان علت بــه كار مي رود- 

موفق
12- خاك سرخ- تأكيدشده- 
پيچ وخم هاي واقع در مسير 

رودها
13- به جــاآوردن- قليل- 

سريع
14- فيلمي ساخته سروش 
صحت با بــازي علي مصفا- 

محكم كردن
15- مرتفع- مقابل عمدي- 

داستاني نوشته علي موذني
  

عمودي:
1- بــازده- مجــازات- چاه 

عميق
2- نوشــين- از پيامبــران 

بني اسرائيل- سهل انگاري
3- مخترع پيل الكتريكي- 
ويرگــول- ســخنان بيمار 

تب دار
4- بيگانه- اميدوار- جنگ 

و جدال
5- رنگ نشده!- آهن گداخته 
را روي آن مي كوبند- از انواع 

خرما هاي ايران
6- ورودي- شــيون- بسيار 

خوب
7- نانوا- برگزيده از هر چيز- 

دنباله
كــوه-  خط الــرأس   -8
جنگل هايــي در ســاحل 

جنوبي درياي خزر- گهواره
9- به نرمي رفتاركردن- پول 

ويتنام- مربوط به ادبيات
10- بانگ چوپان- سرسري- 
رماني نوشته ايوان تورگنيف 

روسي
11- جمع وظيفه- طعام- دومين 

شهر مذهبي ايران
12- بي رونق- جســت و جو- جدا 

و مستقل
13- رشــته اي در شمشيربازي- 

قبل از ورزش- سفر دسته جمعي
14- دلداده خســرو- كش لقمه- 

حسد
15- دست عرب - شادي و نشاط- 

نامزد

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3929
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

358691427
429837651
761452389
135789246
674523918
892164735
216948573
947315862
583276194

متوسط

  6  9  2   
   2     7
2   6   4 1  
   7   5 4  
9        6
 8 5   1    
 3 7   4   8
1     3    
  9  2  1   518627943

763419528
249385671
651894237
894273165
327156894
475968312
136542789
982731456

ساده

متوسط

476198235
391245867
258637419
623789541
914352786
785461392
537914628
162873954
849526173

سخت

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

ساده

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



21 2    يكشنبه 26  ارديبهشت 1400   شماره 8220 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

شلوغيبازارهايبزرگخبرازشيوعدوبارهكروناميدهد
اينكه به محض بازگشايي، بازارها و مراكز خريد شلوغ مي شوند و 
مردمي كه مدام از تنگدستي و كمبود حقوق ها گاليه مي كنند در 
بازارها مشغول خريد مي شوند و حتي در رستوران ها غذا مي خورند 
نشــان مي دهد به رغم همه محدوديت هايي كه اعمال مي شود و 
فشارهاي اقتصادي كه خود همين مردم متحمل شده اند، شيوع 

كرونا براي عده اي مهم نيست و فقط در لحظه زندگي مي كنند.
اربابيازمشهد

نشستآسفالتدركوچهروبهرويدرمانگاهشهرداريمنطقه5
آسفالت پياده رو نبش كوچه »شهابي« روبه روي درمانگاه شهرداري 
منطقه 5 واقع در خيابان اشــرفي اصفهاني، نشست كرده و داراي 
فرورفتگي است. با توجه به تردد بيماران و سالمندان از اين منطقه 

جهت مراجعه به درمانگاه، خواستار رسيدگي و تعمير آن هستيم.
صادقلوازتهران

مطالباتفرهنگيانبازنشستهدرسال73پرداختنشد
مطالبات فرهنگيان بازنشســته ســال73 به رغم گذشت بيش از 
27سال هنوز پرداخت نشده است. از مسئوالن تقاضا داريم نسبت 
به پرداخت مطالبات اين قشر كه تعدادي از آنها اكنون فوت شده اند 

اقدام كنند.
امينيازتهران

چندگانگيقيمتناندريكشهرقابلقبولنيست
قيمت انواع نان در يك شهر نبايد چندگانه باشد. اينكه قيمت نان 
افزايش پيدا كرده هم دليل نمي شود نابساماني در اين زمينه ديده 
شــود؛ چرا كه به هر حال نهادي براي نظارت بــر قيمت نان وجود 
دارد. نان ســنگك در محدوده خيابان جمهوري تهران از قيمت 
1800تومان تا 5200 به فروش مي رسد. قيمت آزادپز و دولتي كه 
تفاوت فاحش دارند بماند. قيمت هر كدام از انواع دولتي و آزاد هم 

متفاوت است.
ربيعيازتهران

هزينهنقلوانتقالسندملكواقعينيست
هزينه انتقال ســند ملك طبق جدول هايي كه اداره ماليات ارائه 
مي كند محاســبه مي شــود و به همين دليل اين قيمت ها واقعي 
نيست. مثال براي انتقال ســند ملك 2ميلياردي حدود 2ميليون 
تومان هزينه مي شــود كه در مقايســه با نقل و انتقال ساير اسناد 

رسمي بسيار ناچيز است.
انصافيازقزوين

تبديلوضعيتايثارگرانشاغلدرشركتمليحفاريچهشد؟
تبديل وضعيت ايثارگراني كه به عنوان پرسنل پيمانكاري شركت 
ملي حفاري شــاغل هســتند به رســمي بالتكليف مانده است 
درحالي كه طبق بخشنامه دولت و شوراي نگهبان بايد اين اتفاق 
بيفتد اما شركت نفت در اين زمينه به صورت سليقه اي عمل مي كند 
و فقط مدارك نيروهاي قراردادي را تحويل گرفته و مي گويند اين 

بخشنامه شامل نيروهاي پيمانكاري نمي شود.
شاكريازپرسنلشركتمليحفاري

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

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

با مردم

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

تصوير متهم با مجوز قضايي 
منتشر مي شود

كوتاه از حادثه

قدرداني

سؤال از شما، پيگيري از ما

برادر؛تنهامظنونقتلبرادر
تحقيقات پليس درخصوص قتل مردي جوان 
در جنوب پايتخت نشان مي دهد تنها مظنون 
اين جنايت برادر اوست. به گزارش همشهري، 
ساعت 10صبح پنجشنبه 23ارديبهشت ماه 
امســال به مأموران كالنتــري 141امامزاده 
حسن خبر رسيد كه مرد 36ساله اي كه از دو 
روز قبل به يكي از بيمارستان ها منتقل شده 
بود، جانش را از دســت داده است.   اين جوان 
براثر اصابت چاقو جانش را ازدست داده بوداما 
به درســتي معلوم نبود ماجرا از چه قرار است. 
از اين رو قاضي حبيــب اهلل صادقي، بازپرس 
جنايي تهران در جريان قرار گرفت. او دستور 
انجام تحقيقات را در اين خصوص صادر كرد. 
شواهد به دست آمده نشان مي داد كه متوفي و 
برادر 43ساله اش در يك واحد آپارتمان زندگي 
مي كردند. در واحد مجاور آنهــا نيز خواهر و 
خواهرزاده شان ساكن بودند. خواهرزاده متوفي 
به مأموران گفت كه ســاعتي قبــل از انتقال 
دايي اش به بيمارستان، صداي درگيري بين 
دايي هايش را شنيده اما به درستي نمي داند 
كه چه اتفاقي افتاده است. درحالي كه بعد از اين 
حادثه برادر متوفي به مكان نامعلومي گريخته، 
نام او به عنوان تنها مظنون اين پرونده مطرح 

شده است و هم اكنون تحت تعقيب قرار دارد.

رسيدگيبهپروندهآزاده
نامداريدرپزشكيقانوني

پايانيافت
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور از پايان 
رسيدگي به پرونده آزاده نامداري در پزشكي 
قانوني خبــر داد. عباس مســجدي آراني در 
مورد نتيجه نهايي پرونده مرگ آزاده نامداري 
گفت: در مواردي كه عزيزان معروف هستند و 
اسامي مطرح مي شــود ما تالش مي كنيم كه 
نشر اطالعات را به دستگاه قضايي بدهيم و با 
صالحديد آنان نتايج تحقيقات اعالم مي شود 
اما رسيدگي به اين پرونده در سازمان پزشكي 
قانوني تمام شده اســت. وي همچنين درباره 
رســيدگي به پرونده ســرباز عابد اكبري در 
پزشــكي قانوني نيز گفت: اطالع دارم كه اين 
موضوع در دادســراي كاركنان دولت در حال 
رسيدگي است، اما اينكه آيا مسئله سيلي در 
قوه قضاييه در پزشــكي قانوني مطرح شــده 
يا نتيجه آن چه بــوده اآلن اطالعي ندارم. اما 
به طور كلي اگر پرونده اي به دادسرا ارائه شود و 
نياز به تعيين نظر پزشكي قانوني باشد، موضوع 

به ما نيز ارائه مي شود.

جانباختندخترسهساله
درآتشسوزيچادرعشاير

آتش ســوزي در چادر يك خانوار عشايري در 
سردشتك شهرستان رستم در استان فارس 
منجر به مرگ دختري سه ساله شد. به گزارش 
ايسنا، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
شهرستان رستم با تأييد اين خبر، گفت: اين 
آتش سوزي در چادر يكي از خانوارهاي عشاير 
و در ارتفاعات صعب العبور سردشتك  رخ داد. 
سادات با بيان اينكه علت وقوع اين حادثه هنوز 
به طور دقيق مشخص نشده است، افزود: در اين 
آتش ســوزي، دختر بچه  سه ساله اين خانواده 

عشايري جان باخت.

5قرباني در سقوط پژو از پل بزرگراه بابايي
سرعت زياد پژو 206از يك سو و ناتواني راننده در كنترل 

آن از سوي ديگر باعث سقوط خودرو از پل بزرگراه شهيد داخلي
بابايي شد و به مرگ 5سرنشين آن انجاميد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 23:07دقيقه جمعه در بزرگراه 
شــهيد بابايي اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه يك خودروي پژو 
206SD با 5سرنشين با ســرعت زيادي در حال عبور از بزرگراه بود 
كه ناگهان از مسير منحرف و پس از برخورد شديد با گاردريل ها از پل 

بزرگراه به بزرگراه شهيد ياسيني سقوط كرد.
سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران درباره اين حادثه گفت: 
دقايقي از اين حادثه مي گذشــت كه آتش نشانان دو ايستگاه به محل 
اعزام شدند. شواهد نشان مي داد كه خودرو پس از بزرگراه به كانال آبي 
كه خشك بود سقوط كرده و كامال له شده و سقف و بدنه خسارت بسيار 
زيادي ديده است. وي ادامه داد: در اين حادثه 5نفر شامل 4مرد و يك 
زن داخل خودرو گرفتار شده بودند كه پس از خارج كردن آنها مرگ هر 

5نفر به تأييد امدادگران اورژانس رسيد.
در همين حال رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ جزئيات 
بيشتري از اين حادثه را بازگو كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 

سرعت اين وسيله نقليه به حدي بوده است كه 4شاخه گاردريل را از جا 
كنده و ترمزهاي پياپي راننده نيز نتوانسته خودرو را از واژگوني نجات 
دهد و خودرو 206پس از اين برخورد از سطح سواره رو بزرگراه بابايي 

به پايين سقوط كرده است.

وي درباره علت وقوع حادثه گفت: ناتوانی راننده در كنترل خودرو مزيد 
بر علت شد تا خودرو واژگون شــده به كانال آب محور شهيد ياسيني 
سقوط كند كه متأسفانه در اين حادثه بر اثر شدت ضربه راننده 30ساله 

و 4سرنشين خودرو در دم فوت شدند.

جوانا دنهي، قاتل سريالي 
3مرد در انگلستان كه از خارجي

ســوي مطبوعات اين 
كشور يكي از بي رحم ترين جنايتكاران 
اين كشور لقب گرفته بود، قرار است با 
يك ســارق خياباني در زندان ازدواج 

كند.
به گزارش همشهري به نقل از ميرور، 
نامزد اين زن جنايتــكار مردي به نام 
هايلي پالمر، ســارقي خياباني اســت 
كه به تازگي محكوميت 16ساله خود 
را به پايان رسانده اســت. اين مرد به 
خبرنگاران گفته اســت كه بــا جوآنا 
دنهي حين زنداني بودن آشــنا   و آنها 
به هم عالقه مند شــده و حاال در حال 
برنامه ريزي و مشــاوره حقوقي براي 

ازدواجشان هستند.
» قبول دارم كه اين يك رابطه بســيار 
عجيب است اما به نظر مي رسد كه اين 
تصميم براي زندگي مــا خوب و مهم 
است«. آقاي داماد با گفتن اين جمالت 
ادامه مي دهد: »مــن و جوآنا هر روز با 
هم حرف مي زنيم. به هم عالقه و قصد 

ازدواج داريم.«
هيلي همچنين گفــت كه به نامزدش 
اولتيماتوم داده كه در زندگي مشترك 
آنها نبايد ديگر خبري از قتل و جنايت 
باشد و هرگز اجازه نخواهد داد كه جوانا 
به چاقو نزديك شود حتي اجازه ندارد 
كيك عروسي شان را ببرد، چون اجازه 

نخواهد داشت كه به چاقو نزديك شود.
براساس گزارش نشريه ميرور، اين دو 
محكوم قصد دارند تا پايان سال ميالدي 
با هم ازدواج كنند و اين درحالي است 
كه جوآنا دنهي به اتهــام قتل 3مرد و 
تالش براي قتل 2مرد ديگر از ســوي 
دادگاه به حبس ابد محكوم شده و قرار 
است بقيه عمر خود را در زندان بگذراند.

جناياتهولناك
اين زن كه يكــي از 3زن انگليســي 
اســت كه در طول تاريخ اين كشــور 
به حبس ابد محكوم شــده، جنايات 
خود را از ســال 2013آغاز كرد. او 1۹ 
مارس سال 2013مردي به نام لوكاس 
اسالبوزيسكي، 31 ســاله را با ضربات 
چاقو و به طرز هولناكي به قتل رساند. 
او چند روز بعد صاحبخانه خود به نام 
كوين لي را با روشــي مشــابه به قتل 
رساند و جســد او را در داخل ماشين 
وي به آتش كشــيد و پــس از آن نيز 
جان چاپمن، 56 ساله را بي رحمانه و 
با ضربات چاقو به قتل رســاند. او طي 
12روز، سه مرد را در ناحيه پيتربرو با 
ضربات چاقو كشــت و سپس با كمك 
مردي به نــام گري اســترچ به ناحيه 
هي يرفورد رفت و آنجــا هم با ضربات 
چاقو دو مرد ديگر را به شــدت مجروح 
كرد. به گفته پليــس، اين زن 2قرباني 
آخر خــود را كامــال اتفاقــي انتخاب 

كرده بود. وي درحالي كه با دوستانش 
ســوار ماشــين بوده، با ديدن اين دو 
مرد از ماشــين پياده شــد، به سمت 
 آنها رفت  و با چاقــو ضربات متعددي

 به آنها زد.
گفته شــده جوآنــا دنهــي مجذوب 
شــخصيت اما ترومن در فيلم بيل را 
بكش، ساخته كوئنتين تارانتينو بوده 
و همزمــان از اختالالت شــخصيتي 
متعددي رنج مي برده است. به طوري 
كه قربانيانش را هدف ضربات متعدد 

چاقو قرار مــي داده و يكي از آنها به نام 
جان راجرز، درحالي كه 40ضربه چاقو 
به بدنش وارد شــده بود، زنده ماند و با 
ســرنخي كه در اختيار پليس قرار داد 
باعث دستگيري اين جنايتكار بي رحم 
شد؛ جناياتی كه به گفته روانپزشكان 
اين پرونده احتماال به خاطر خشــمي 
فوران يافته در وجود جوآنا دنهي صورت 
 گرفته است. خشــمي كه به گفته آنها 
پس از قتل نخســتين مــرد )لوكاس 

اسالبوزيسكي( طغيان كرده بود.

ازدواج دزد و قاتل سريالي در زندان
خبرازدواجزنيكهبهاتهامقتلسريالي3مرددرزندانبهسرميبردمردمانگليسراشوكهكرد

جان پناه قله، مخفيگاه 
قاتل فراري بود

20 مــاه تــالش پليــس بــراي 
دســتگيري جوانــي كه بر ســر جنايي

اختالفات مالي، پدرش را با شليك 
گلوله به قتل رسانده بود، به دستگيري او در يك 
عمليات تعقيب و گريز تمام عيار منجر شد. پسر 
جوان در بازجويي ها مدعي شد در اين مدت مدام 
مخفيگاهش را تغيير داده و حتي 3 ماه تمام در 
جان پناه يكي از قله هاي شــمال تهران زندگي 

مي كرده است.
به گزارش همشــهري، عصر نخســتين روز از 
شــهريورماه سال۹8 پســر جواني پدرش را كه 
دچار خونريزي شــديدي شده بود به بيماستان 
رساند. آنطور كه شواهد نشان مي داد مرد 50ساله 
بر اثر اصابت گلوله مجروح شده و شرايط وخيمي 
داشــت. با وجود اينكه كادر پزشكي تالش خود 
رابراي نجات اين مرد آغاز كرده بودند، او ساعتي 
بعد به دليل شــدت جراحات وارده و خونريزي 
جانش را از دســت داد تا اين ماجــرا به بازپرس 
كشيك دادسراي امور جنايي تهران گزارش شود.

داستانسراييقاتل
درحالي كه تحقيقات در اين باره آغاز شده بود پسر 
جوان مدعي شــد پدرش توسط فردي ناشناس 
هدف گلوله قرار گرفته است. او گفت: ساعتي قبل 
پدرم زباله هاي مان را برد كه در ســطل زباله سر 
كوچه بگذارد اما چند دقيقه بعد صداي تيراندازي 
شنيدم و وقتي سر كوچه رفتم ديدم كه پدرم تير 
خورده و مجروح شده است. من نديدم چه كسي 
به طرف پدرم تيراندازي كرد و فقط براي نجات 

جان پدرم او را به بيمارستان آوردم.
از آنجاكه اين ماجرا مشــكوك به نظر مي رسيد 
گروهي از مأموران پليس مشغول انجام تحقيقات 

بيشــتر در اين خصــوص بودند كه 
ناگهان پسر جوان دور از چشم مأموران 
از بيمارستان خارج شد. او به تماس هاي 
تلفني هم جواب نمي داد. در اين شرايط 

بود كه مأموران براي انجام تحقيقات بيشتر 
به خانه اين پدر و پســر رفتند. آنها نخست 
سطل زباله اي را كه پســر جوان مدعي بود 
پدرش در كنار آن مجروح شــده را بررسي 
كردند اما هيچ شواهدي درخصوص تيراندازي 
يا وجود لكه  خون در آنجا به دست نياوردند. 
از سويي وقتي به خانه اين پدر و پسر رفتند 
روي در ورودي اثــر گلولــه و لكه هاي خون 
وجود داشت و نشان مي داد برخالف ادعاي 
پسر جوان تيراندازي در خانه اتفاق افتاده نه 
كوچه. اين اطالعات نشان مي داد به احتمال 

زياد تيراندازي كار پســر جوان است. عالوه 
بر اين شــواهد، كارآگاهان در تحقيــق از برادر 
كوچك تر متهم پي بردند كه او و پدرش با يكديگر 
اختالف داشــته اند و او انگيزه هــاي الزم براي 
ارتكاب قتل را داشته است. پسر كوچك تر متوفي 
به مأموران گفت: پدرم روانپزشك بود. او و برادرم 
مدتي بود كه باهم اختالف داشتند و مدام بگومگو 
مي كردند تا اينكه اين حادثه اتفــاق افتاد و آن 

زمان من در خانه نبودم و از جزئيات بي خبرم.
براي پليس محرز شــده بود كه عامل قتل مرد 
روانپزشك، پسر بزرگ اوســت. او تالش كرده 
بود با داستانســرايي روند تحقيقــات پليس را 
منحرف كند و از سويي بدون اينكه ردي از خود 
به جا بگذارد فرار كند. از ســويي كشف لكه هاي 
خون در خانــه جاي ترديــدي در قاتل بودن او 
باقي نمي گذاشت. در اين شرايط تالش ها براي 

دستگيري اش آغاز شد.

وقتيقاتلآفتابيشد
20 ماه از وقــوع اين 
جنايــت خانوادگي 
و  بــود  گذشــته 
هيچ كس از مخفيگاه 
تنها مظنــون پرونده 
اطالعــي نداشــت. با 
وجــود اين مأمــوران 
به دنبال يافتــن ردي از 
متهم بودنــد. تحقيقات 
در ايــن خصــوص ادامه 
داشــت تا اينكه چند روز 
قبل مأموران به اطالعاتي 
دســت يافتند كه نشان 
مي داد متهم به خانه اش 
رفت وآمد دارد. به همين 
دليل بــراي مدتي آنجا 
را زيرنظر گرفتنــد و او را هنــگام ورود به خانه 
شناســايي كردند. در اين شــرايط بود كه آنجا 
محاصره شــد و مأموران با حكــم قضايي وارد 
خانه شدند تا او را دســتگير كنند اما متهم كه 
بو برده بود مأموران در يك قدمي اش هســتند 
از طريق پشت بام خانه توانســت فرار كند. او در 
ادامه جلوي يك موتورسوار را گرفت و با كمك او 
توانست از آنجا دور شود. مأموران كه متوجه اين 
موضوع شده بودند به تعقيب متهم پرداختند. در 
ميانه راه آژير خودروي پليس باعث شــد تا مرد 
موتورسوار از ماجرا باخبر شود. او كه فهميده بود 
پسر جوان يك متهم تحت تعقيب پليس است 
او را از موتورسيكلتش پياده كرد و گفت حاضر 

نيست به فرار او كمك كند. 
با وجود اين پسر جوان تالش كرد با وسيله ديگري 
به فرارش ادامه دهد. او چشــمش به خودرويي 
افتاد كه جلوي پاركينگ خانه اي متوقف شــده 

بود. راننده از پشــت فرمان پياده شده بود تا در 
پاركينگ را باز كند اما همســرش هنوز داخل 
خودرو بود. او پشت فرمان نشست تا با اين خودرو 
از دست پليس فرار كند اما همسر صاحب خودرو 
وقتي متوجه ماجرا شد در يك چشم برهم زدن 
سوئيچ ماشين را برداشت و آن را به بيرون پرتاب 
كرد تا متهم در ادامه فرارش ناكام بماند و همان 
موقع مأموران سر رسيدند و او را پس از قريب به 

20 ماه فرار دستگير كردند.

جزئيات20ماهزندگيمخفيانه
پسر جوان وقتي براي انجام تحقيقات به پليس 
آگاهي منتقل شد به قتل پدرش اعتراف كرد و 
درباره اين حادثه گفــت: من و پدرم مدتها بود با 
يكديگر اختالف داشــتيم. آن روز بر سر همين 
اختالفات باهم درگير شديم و چون مي دانستم 
پدرم اســلحه دارد و آن را كجــا مخفي مي كند 
سراغ اســلحه رفتم و آن را برداشتم. پدرم وقتي 
اسلحه اش را در دست من ديد ترسيد و به طرف 
در خانه رفت تا فرار كند و درست در همان لحظه 
من به طرفش تيراندازي كردم كه گلوله به در و 
پدرم اصابت كرد. وقتي پدرم مجروح شد تصميم 
گرفتم او را به بيمارســتان منتقل كنم. در آنجا 
داستانسرايي كردم و گفتم كه فرد ناشناسي در 

كوچه به پدرم تيراندازي كرده است.
متهم درباره اينكه در مــدت 20 ماه فرارش كجا 
مخفي شــده بود نيز گفت: بعــد از قتل به خانه 
برگشــتم و 25هزار دالر پول كه پدرم در خانه 
داشــت را برداشــتم و در اين مدت با اين پول 
هزينه هاي زندگي ام را تاميــن مي كردم. بعد از 
قتل به يكي از كوه هاي شمال تهران رفتم و 3 ماه 
در يكي از جان پناه ها زندگي مي كردم اما چون هوا 
سرد شده بود و نمي توانستم آنجا بمانم مدتي را 
هم به باغ يكي از آشنايانم در شهريار رفتم و آنجا 
به طور مخفيانه زندگي كردم و مدام مخفيگاهم 
را تغيير مي دادم تا اينكه وقتي براي سركشي به 

خانه برگشته بودم دستگير شدم.
براساس اين گزارش به دستور قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس شــعبه چهارم دادسراي امور 
جنايي هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد 

و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

قدردانيازشهرداريمنطقه19
از شهرداري منطقه 1۹ بابت كاشــت نهال در چهارراه شهيد شهرام 
سرخي سپاســگزاريم و اميدواريم با آبياري بموقع و رسيدگي كامل 

به خصوص در آستانه گرما اين زحمت به زودي تكميل و بارور شود.
بلغارازتهران

پسابشهرصدراتصفيهشدهاست
وآلودگيندارد

به دنبال دريافت چندين پيام مردمي از ساكنان شهر صدراي شيراز 
درخصوص رها شدن پساب در اطراف اين شهرك و نگراني از آلودگي 
و هدر رفت اين پســاب گفت وگويي با مديرعامل آبفاي شهر شيراز 

داشته ايم تا ببينيم جريان اين پساب رها چيست.
بهمن بهروزي، مديرعامل آبفاي شــيراز در اين زمينه به همشهري 
گفته است: هيچ گونه نگراني در مورد سالمت اين پساب وجود ندارد 
زيرا اكنون 3 ماه از راه اندازي و شروع به كار تـصفيه خانـــه فاضالب 
شرق شهرصدرا مي گذرد و سازمان حفاظت محيط زيست نيز به طور 
مكرر و منظم وضعيت پســاب خروجي را مورد پايش قرار مي دهد و 
آزمايش هاي كنترل آلودگي cod و BoD را انجام مي دهد تا اطمينان 
حاصل كند كه اين پســاب تهديدي براي محيط زيســت و آب هاي 

سطحي و زيرزميني نباشد.

بهزوديپسابساماندهيميشود
 بهروزي در پـاسخ به چگونگي بهره برداري از اين پـساب ادامه مي دهد: 
چندي قبل تفاهمنامه اي با شهرداري صدرا منعقد كرديم كه به موجب 
آن، بخشي از پساب به مصرف فضاي سبز شهر صدرا برسد و البته براي 
انتقال پساب بايد زيرساخت آن ايجاد شود. واگذاري و امكان استفاده 
از اين پـــساب به شكل مزايده است و در مرحله اخذ مجوز از وزارت 

نيرو است.
بهروزي در مورد امكان استفاده پساب تصفيه شده توسط كشاورزان در 
آبياري زمين هاي كشاورزي هم يادآوري كرد: تعاوني كشاورزي صدرا 
مي توانند در مزايده شركت و به صورت پـيمانكار با پرداخت هزيـنه هاي 
مربوط بـه انتقال پساب، امكان استفاده از آن را براي كشاورزان فراهم 
كنند. به گفته وي تمامي مراحل از مزايده پس از اخذ مجوز توســط 
شركت آب و فاضالب شيراز با رعايت مالحظات زيست محيطي انجام 
مي شــود و اكنون نيز در مرحله ارزيابي پيمانكاران هستيم و تالش 
مي شود تا يك ماه آينده پـيمانكار مجري تصفيه غرب صدرا انتخاب 
شــود كه پس از تكميل و راه اندازي، پـــساب اين تصفيه خانه بدون 

آلودگي براي اين منطقه قابل استفاده خـواهد بود.

ادامه تحقيقات در پرونده راننده زانتيايــي كه زنان و دختران 
جوان را به عنوان مسافر سوار خودرواش كرده و آنها را مورد 
آزار و اذيت قرار مي داد، به شناسايي يكي ديگر از قربانيان 

او منجر شد.
به گزارش همشهري، چندي قبل زن جواني نزد مأموران 
پليس پايتخت رفت و گفت يك راننده او را مورد آزار و اذيت 
قرار داده است. او گفت:  در خيابان منتظر تاكسي بودم كه 

يك زانتيا مقابلــم توقف كرد و چون 2مســافر ديگر هم در 
خودرو بودند، من هم اطمينان كردم و سوار شدم. او ادامه داد: 

كمي بعد از سوار شدنم 2مسافر ديگر پياده شدند و راننده زانتيا ناگهان 
تغيير مسير داد. آنجا بود كه متوجه شدم او نقشه شومي در سر دارد. با اينكه به 

او اعتراض كردم اما بدون توجه به حرف هايم و در شرايطي كه درهاي ماشين قفل بود، به راهش ادامه داد و من 
را به سمت جاده بهشت زهرا برد و با تهديد به من تجاوز كرد.

به دنبال اين شكايت، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي پرونده اي در اداره شانزدهم پليس 
آگاهي تهران تشكيل و تحقيقات تخصصي در اين باره آغاز شد. در اين ميان 2زن ديگر هم به پليس مراجعه 
كردند و با ارائه مشخصات راننده زانتيا، يكي از آنها مدعي شد به او تجاوز شده  اما دومين نفر گفت كه توانسته 
با به خاطر سپردن شماره پالك زانتيا از دســت راننده فرار كند. او گفت: دستگيره داخل خودرو خراب بود و 
نمي توانستم در را باز كنم اما شيشه ماشين را پايين دادم و در را از بيرون باز كردم و خودم را بيرون انداختم. با 
اينكه آسيب ديده بودم، خالف حركت زانتيا فرار كردم و شماره ماشين را به ذهنم سپردم و فرار كردم. با سرنخي 
كه اين زن در اختيار پليس قرار داد، مأموران موفق شدند راننده زانتيا را دستگير كنند. هرچند متهم 55 ساله 

منكر تجاوز و آدم ربايي بود، اما همه شواهد و مدارك عليه او بود و شاكيان نيز او را شناسايي كردند.

چهارمينشاكي
از آنجا كه ممكن بود اين مرد عالوه بر 3شاكي، زنان و دختران ديگري را نيز ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده 
باشد، تحقيقات از وي ادامه پيدا كرد تا اينكه چند روز قبل زن ديگري نيز به جمع شاكيان اين پرونده پيوست. او 
در شكايتش گفت: زماني كه راننده زانتيا قصد اجراي نقشه اش را داشت، مقاومت كردم ولي او ضربه اي به سرم 
زد و مرا بيهوش كرد و در نهايت   مورد آزار و اذيت قرار داد. در اين حادثه به خاطر ضربه اي كه به سرم زده شد، 

جمجمه ام ترك برداشت و پرده گوشم پاره شد.
ثبت چهارمين شكايت در اين پرونده باعث شد كه بازپرس پرونده مجوز انتشار تصوير بدون پوشش متهم را 
صادر كند. به همين دليل از افرادي كه از اين متهم شكايت دارند، دعوت مي شود براي شكايت به شعبه ششم 
دادسراي امور جنايي تهران يا اداره شانزدهم پليس آگاهي مراجعه كرده يا با شماره تلفن 51055516 پليس 

آگاهي تماس بگيرند. پليس به شاكيان احتمالي اطمينان داده است كه هويت آنها محرمانه خواهد ماند.

سازتيراندازيمرگباربهپدرش
پسرجوانپ

هطورمخفيانهزندگيميكرد
20ماهب

چهارمين شاكي در پرونده راننده زانتياي متجاوز
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فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تئاتر

انتخابديگرينداريم
روايت نگين ضيايي از تعطيلي سالن ها و 
اتفاقات پيرامون اجراي نمايش »مرفي«  

نگين ضيايــي، كارگردان تئاتر بــه همراه گروهش 
نزديك به 2سال اســت كه درگير اجراي »مرفي« 
 است؛ نمايشي كه در اين مدت به واسطه تعطيلي هاي 
تماشاخانه ها چندين بار روي صحنه آمده و درنهايت 
با يك يا 2 اجرا به كارش پايان داده است. اين كارگردان 
به همراه گروهش در اين ماه ها خسارت مادي زيادي 
متحمل شده است، براي چندبار تا پاي اجرا رفته اند 
و به خاطر تعطيلي سالن ها از اجرا بازمانده اند. ضيايي 
معتقد است كه هر بار براي اجراي نمايش و تبليغات 
هزينه زيادي صرف كرده اند، اما اجراها كنسل شده و 
كسي هم حمايت مادي براي خسارت ها نكرده است.

اجرا،تعطيلي،اجراودوبارهتعطيلي
ضيايي درباره تصميمش براي ادامه اجراي نمايش با 
وجود مشكالت زيادي كه درگيرش شده به همشهري 
مي گويد: »نمايش را از قبل توليد و آماده اجرا كرده 
بوديم؛ برايش زحمت زيادي كشيده شد و با توجه به 
نوبت اجرايمان تصميم به اجرا گرفتيم. البته آن زمان 
نمي دانستيم كه قرار است اين همه اتفاق بر سر اجرا 
بيفتد و با توجه به شرايط هم حق انتخابي نداشتيم.« 
وي ادامه مي دهد: »نخستين اجراي مرفي قرار بود 
فروردين ۹۹ باشــد كه به خاطر شيوع كرونا كنسل 
شد. البته آن موقع هنوز براي بازبيني مركز هنرهاي 
نمايشي هم نرفته بوديم. اجرا به تابستان موكول شد 
كه در اين فصل هم اجراي ما همزمان با ماه هاي محرم 
و صفر بود كه موفق به اجرا نشديم. مهر ماه بازبيني 
انجام شــد. دكور زده شــد و حتي تبليغات اجرا نيز 
انجام شــد، اما به يكباره گفتند به خاطر شيوع كرونا 
بار ديگر سالن ها تعطيل شدند. زمستان هم به خاطر 
جشــنواره ها مجبور شــديم دكور نمايش را جمع 
كنيم و در نهايت اجراي نمايش به فروردين امسال 
كشيده شــد.« ضيايي در ادامه به آغاز اجرايشان در 
هشتم فروردين اشاره مي كند و اينكه براي اجرا بليت  
فروشي هم صورت گرفت، اما بعد از يك اجرا باز هم 
تئاتر تعطيل شد و 2هفته بعد از آن 2شب اجرا داشتيم 

كه درنهايت سالن ها تعطيل شدند.«

تداخلوخسارت
اين كارگردان از تمرينات گروهش از آبان ۹۷ مي گويد 
و اينكه تا به امروز با همكاري زياد بازيگران و عوامل 
تغييري در گروه ايجاد نشده و همه پاي اجراي كامل 
به تعهدات خود عمل كردند. با اين حال ضيايي اضافه 
مي كند كه در اين مدت بازيگران و عوامل پشت صحنه 
كارهاي ديگري هم داشتند و استمرار اين تعطيلي 
باعث تداخل كاري زيادي شد و در نهايت براي گروه 
و عوامل خسارت مالي را همراه داشت. وي مي گويد: 
»هر چند مدير تئاترشــهر حمايت معنوي زيادي از 
ما داشت، اما تا به امروز خسارت هاي مالي ما جبران 
نشده و همچنان خودمان كار را پيش مي بريم. اگر از 
خودگذشتگي گروه نبود، حتما در اين مدت گروه از 
هم جدا مي شــد و ديگر نمي توانستيم مرفي را اجرا 
كنيم.« وي معتقد است كه تعطيلي هاي بيش از اندازه 
در گروه هاي نمايشي فرسودگي و خستگي  را ايجاد 
كرده و بدترين بخش ماجرا اين است كه حتي براي 
فردايمان هم نمي توانيم برنامه ريزي كنيم؛ چراكه در 
كنار مسائل ناهماهنگي هايي ازجمله تمديد مجوز ها و 

روندهاي اداري در حال تغيير و... وجود دارد.

اقتباسيازرمانبكت
ضيايي همچنين درباره نمايش مرفي توضيح مي دهد: 
»اين نمايش، پروژه پايان نامه دوره كارشناسي ارشد 
من بود و نخستين بار هم به همين منظور اجرا شد. 
مرفي اقتباســي از رمان بكت با همين نام اســت. 
براساس عنوان پايان نامه ام،  اين نمايش از متون بكت 
با تفاوت هايي با همان فضا و پيرنگ داستاني توليد 
شد. متون بكت در فضاي ابزورد است و نمايش مرفي 
هم در اين فضاست، اما تالشمان بر اين بود با حفظ اين 
فضا از كليشه ها دوري كنيم. در اقتباس از اين رمان 
تالش كرديم تا اندازه اي هم شــاهد فضاي ابزورد در 
نمايش باشيم، اما به شكلي كه اين فضاسازي فاصله 
زيادي با ديگر آثار بكت داشته باشد. براي رسيدن به 
چنين ويژگي از رنگ و نور و طراحي متفاوت لباس در 

اجرا بهره  برديم.«

برگزيدهتئاتردانشجويي
ِمرفي از روز سه شنبه 28ارديبهشــت ماه در تاالر 
ســايه تئاتر شــهر اجرا مي شــود. اين نمايش در 
بيســت و دومين جشنواره تئاتر دانشــگاهي ايران 
شــركت و تنديس بهترين طراحي لباس را از آن 

خود كرده بــود. در اين نمايش 
كه ساعت 18:4۵ با مدت زمان 
60دقيقه و قيمت بليت 30هزار 
تومان روي صحنــه مي رود، 
حامــد ادواي، نيما انصافيان، 
ساجده حميدي منزه، شادي 
ضيايي، رضا مرشــد و امين 
موحدي پور به عنوان بازيگر 

حضور دارند.

مرور

سوهاسينيپاتني
مترجم: آرش نهاوندي 

از تهران تا روتردام 
سفرنامه فيلم گوزنها  از ترميم و 
تكميل تا  آماده سازي و نمايش 

نمايش جهانــي فيلم  هاي »گوزنها « )مســعود 
كيميايــي( و »گنجينه هاي گوهــر« )ابراهيم 
گلستان( در جشــنواره بين  المللي روتردام، در 
ميان خيل خبر  هــاي زرد و تأســف  برانگيِز اين 
روزهاي سينماي رنجور داخلي به نوري يكه اما پُر 
سو   مي  ماند كه در پرتو آن مي توان دمي به مطالعه 
دوباره اين آثار ارزشمند و تاريخي گذراند و با مرور 
مسير پر پيچ و خِم رسيدن اين فيلم  ها به ايستگاه 
كنوني، براي لحظاتي از تاريكــي فزاينده حول 

سينماي  مان رها شد و..
در اين گزارش مروري خواهيم داشت بر مراحل 
 آماده  ســازي نســخه فيلم گوزنها كه در بخش
Cinema Regained پنجاهميــن دوره 
جشنواره جهاني شــهر روتردام كه در حدفاصل 
دوازدهم تا شــانزدهِم خرداد ماه پيش  رو برگزار 

مي شود، به نمايش در خواهد آمد.
 

عوامل متعــددي در جلب  توجه و نظر مســاعد 
مسئوالن برگزاري جشــنواره روتردام نسبت به 
حضور گوزنها در بخش آثارِ »باز  كشف   شده« نقش 
داشــتند. از آن جمله مي توان به آشــنايي مدير 
بخش مذكور )اوالف مولر( با آثار مسعود كيميايي 
و به ويژه فيلم »دندان مار« اشــاره كرد كه ســال 
1۹۹1در جشــنواره برلين به نمايش درآمده بود. 
آن زمان احسان خوشــبخت، منتقد ايراني كه در 
جشنواره فيلم بولونيا با مولر همكاري داشته است 

چند نمايش از گوزنها در سينماتك دانشگاه هاي 
ويسكانسين و يو.سي.  ال.اي و فستيوال ويلز بريتانيا 
ترتيب داده كه منجر به اســتقبال قابل توجهي از 
فيلم شد. اين اقبال باعث شد تا جشنواره روتردام 
نسبت به نمايش فيلم گوزن ها اشتياق نشان دهد.

البته فيلم »جنايت بي  دقت« )شهرام مكري( نيز كه 
به واسطه خط اصلي قصه  اش )آتش  سوزي سينما 
ركس آبادان در ســال 13۵۷( رابطه تنگاتنگي با 
گوزنها برقرار مي كند در بخش مذكور حضور دارد 
كه طبعا در ترغيب مسئوالن جشنواره به نمايش 
اين 2 فيلم در كنار ديگر، كمك شاياني كرده است.

چند سال پيش فيلمخانه ملي ايران به درخواست 
آقاي كيميايي نسخه  اي ديجيتال از فيلم گوزنها 
فراهم كرد. اين نســخه   كه بنا به اضطرار در مدت 
زمان كوتاهي آماده شــد، نســبت به تصاويري 
كه از فيلم به يــاد داريم كيفيــت به مراتب بهتر 
و شــفاف  تري داشــت. )اگر چه قابل مقايسه با 
نســخه هاي مرمت  شــده ديگر فيلم  هاي ايراني 
نيست.( مدتي بعد اين نســخه به دست احسان 
خوشــبخت رســيد و او براي نمايش بين المللي 
فيلم فهرستي فراهم آورد از نواقص، افتادگي  هاي 
معمول در ابتدا و انتهاي هرحلقه فيلم )َسر  پرده و 
ته  پرده( و بخش هاي سانسور شده با نظر ساواك. 
فيلمخانه ملي ايران نيزدر ميان نسخه هاي متعدِد 
نگهداري   شده از گوزنها جست  و  جو و بخش هاي 

درخواست شده را آماده كرد.

از   جمله ايــن بخش هــاي اضافه شــده بايد به 
پايان پر  حاشــيه و بحث  برانگيز فيلم اشاره كرد. 
روايت  هاي متعدد و متفاوتــي درباره پايان فيلم 
موجود اســت كه يكي از آنها را كارگردان فيلم 
تعريف كرده اســت. او آخرين بــار در مصاحبه 
تصويري با هوشنگ گلمكاني به مناسبت انتخاب 
گوزنها به عنوان فيلم برتــر چهارمين رأي گيري 
10ساالنه منتقدان ماهنامه فيلم، از تغيير پرده 
انتهايي فيلــم و فيلمبرداري مجدد آن توســط 
كارگرداني تعيين شــده از طرف ساواك سخن 
گفت. در همــان مصاحبه )برنامــه فيلم  كات( با 
كمك فيلمخانه ملي ايرانو براي نخستين بار پس 
از انقالب، پايان  بندي تحميلي ســاواك )قدرت 
اسلحه  اش راكنار گلدان روي طاقچه مي  گذارد و 

تسليم مي شود( به نمايش درآمد.
نسخه  اي كه قرار اســت 2 ماه ديگر در روتردام به 
نمايش دربيايد هم پايان  بندي آشنايي را كه در 
اين سال ها تماشا كرده  ايم و در سومين جشنواره 
جهاني فيلم تهران نيز نمايش داده شــد )انفجار 
ساختمان و مرگ قدرت و سيد( به همراه دارد و 
هم پايان مورد تأييد ساواك را. صرف نظر از آنكه 
واقعا چه كســي و چگونه آن را كارگرداني كرده 
اســت! عالوه بر اين، مصاحبه كوتاهي با مسعود 
كيميايي و زيرنويس انگليسي تازه  اي براي فيلم 

تدارك ديده شده است.

كتاب هاي بين المللي فهرست نهايي من بوكر
ششکتابويکجايزه

17روزديگرنامکتاب
برنــدهآخريندوره
جايزهبينالملليمنبوکردرسال2021اعالمميشود.در22آوريل
)2ارديبهشــت(نام6کتابراهيافتهبهفهرستنهايي»جايزه
بينالملليمنبوکر2021«اعالمشد،نامبرندهاينجايزهقراراست
درمراسميدرتاريخ2ژوئن)12خرداد(اعالمشود.برندهنهايي
»جايزهبينالملليمنبوکر«ازميانبرترينآثارجهانيترجمهشده
بهزبانانگليســيانتخابخواهدشــد.جايزه50هزاريورويي
منبوکربينالمللينيزبهطورمساويمياننويسندهومترجماثر
برگزيدهتقسيمخواهدشد.براينخستينباردرتاريخ»جايزه
بينالملليمنبوکر«نامزدهاييبهفهرستنهاييراهيافتهاندکه
آثارشانترکيبيازداستانوناداستاناستودرواقععناصری
ازايندورادرآثارشانترکيبکردهاند.فهرستنهايينامزدهاي
دريافتجايزهبينالملليمنبوکرراهيأتداوراناينجايزه،از
ميان125کتاببرگزيدهاند.»لوسيهيوزهلت«مورخفرهنگيو
رماننويس،رئيسهيأتداورانجايزهبينالملليمنبوکراست.
»آيدااماريام«خبرنگارونويسنده،»نيلموخرجي«ازنويسندگاني
کهآثارشبهفهرستنهاييجايزهمنبوکرراهيافتهبود،»اوليو
اوتل«استادتاريخبردهداريو»جورجاسزيرتز«شاعر،مترجم

وزندگينامهنويس،نيزديگراعضاياينهيأتداورانهستند.

رنگ خون در شب سياه است 
»ديويدديوپ«اينکتابرابهزبانفرانســه
نوشتهو»آناموشاکوواکيس«آنرابهانگليسي
برگرداندهاست.داستاناينکتاب160صفحهاي
بررويدادهايسنگرهايجبههغربيدرجنگ
جهانياولمتمرکزاستوازنگاه»آلفا«،يک
مردجوانســنگاليکهازسويارتشفرانسه

براينبردباآلمانهااجيرشده،پيگرفتهميشود.دراينکتابروايتي
ازتبديلتدريجيشخصيتآلفاازفرديعاديوآرامبهشخصيخشن
وبيرحموقسيالقلبروايتميشود.اودرواقعناگزيراستدرسنگر
برايزندهماندنومقاومتدربرابردشمن،خشونتوسبعيتبيحد

وحصريازخودنشاندهد.

خطرات سيگاركشيدن در تخت
اينکتاباثــر»مارياناانريكس«نويســنده
آرژانتينياســتکه»مگانمکدوول«آنرا
ازاسپانياييبهانگليســيترجمهکردهاست.
داســتاناينکتــابدردورانمعاصرودر
شهرهايبوئنوسآيرس،بارســلوناوبلژيک
روايتميشــود.انريكسکهدرزمانواقعه

»جنگهايکثيف«)دورانيکهحاکماننظاميآرژانتينباخشونت
تمامعياربامخالفانومنتقدانچپگرايخودبرخوردوآنانسرکوب
ميکردند؛درايندورانخشونتگستردهحكومتي،هزاراننفراز
مخالفاندولتشكنجه،کشتهياناپديدشدند(درآرژانتينبهعنوان
يکخبرنگارکارميکرد،رواياتيواقعيازايندورانســياهوتلخ
وخونينراهمراهبامضامينداســتانيوترسناكدرکتابشدرهم
آميختهاست.اودراينکتاببهروياهايعجيبزنانومحلههايی
کهکامالدچارنفرينمرگشدهاند،پرداختهاست.منتقدان،مضامين
اينکتابرابسيارترسناكوخشنومملوازرويدادهايبيرحمانه

توصيفکردهاند.

زماني كه ديگر چيزي از اين دنيا درك نمي كنيم
اينکتابنوشــته»بنخامينالباتوت«استکه
»آدرياننيتانوســت«آنراازاســپانياييبه
انگليسيبرگرداندهاست.»الباتوت«نويسنده
اهلشيليکهدورانکودکيخودرادرشهرهاي
»الهه«هلندو»بوئنوسآيرس«گذرانده،ازجمله
برندگانتعداديازجوايزمعتبرادبيبودهاست.او
درکتاب»زمانيکهديگرچيزيازايندنيادرك
نميکنيم«داستانيبرگرفتهازرويدادهايواقعي

دردنيايعلمودانشراروايتکردهاست.دراينکتاب»الباتوت«بهنتايج
واثراتدوگانهومتضاداکتشافاتپرداختهوفحوايکالمشايناستکه
هرنابغهايهمزمانهمميتواندبااکشافاتخودانقالبيدرجهاندرجهت
بهترشدناوضاعايجادکندوهماکتشافشميتواندرنجغيرقابلتصوري

رابرايجامعهبشريرقمزند.

خدمه
اينکتاباثر»اولگاراون«اســتکه»مارتين
آتيكن«آنراازدانمارکيبهانگليسيترجمه
کردهاست.دراينکتاب،نويسندهتالشکرده
حسدرخدمتيکفرديايککمپانيبودنو
اميدهاونااميديهاوتحولدرنگاهاينخدمهبه
زندگيخودرابهطورملموسبهخوانندگانش

القاکند.دراينکتاب»راون«داســتانخدمهوملوانانيککشتي
خياليبهنام»6هزار«راروايتميکند.اودرخاللداستان»خدمه«به
اينمسئلهميپردازدکهانسانبودنوانسانيتبهچهمعناستوچه
احساسيدارد.درجريانسفراکتشافياينکشتياشياييبهدست
ميآيدکهخدمهباآنهاارتباطبرقرارميکنندوبهتدريجاينپرسش
درذهنشانشــكلميگيردکهمعنايزندگيواقعيچيستوآيا

زندگيراميتوانطبقروالگذشتهادامهداد؟

در خاطره حافظه
»ماريااستپانووا«شاعرياستکهدرآثارشعمدتا
بهصداهاوموضوعاتيبرگرفتهازفرهنگگذشتهو
حالميپردازد.اونويسندهبسيارشناختهشدهاي
درروســيهوبرندهجوايزمتعددادبياست.اين
ناداستاندربارهزندگيخانواده»ماريااستپانووا«
اســتکهاوتمامرواياتاينداستانرادرهمان
آپارتمانيکهازکودکيدرآنبزرگشــدهبود

نگاشتهاســت.اودراينکتابزندگيعاديدرروسيهقرنبيستمرا
روايتکردهاست.استپانوواميگويد:ازاينكهمتوجهشدمکهپيشينيان
منهرگونهتالشيراانجامميدادندتاخودراافرادجالبيجلوهبدهند،
شگفتزدهشدهام...هيچيکازاعضايخانوادهمندرجنگمشارکت
نداشت،تحقيرنشدواعدامنشد.)اشارهغيرمستقيمبرآنچهدرزمان
شورويبرسربسياريرفتهبود(»ماريااستپانووا«همچنينبااستفادهاز
نامههاواشيايبهدستآمدهازتعدادزياديخانوادههايديگر،داستان

گذشتهخانوادههايزيادديگريرانيزدرکتابشبرمالکردهاست.

نبرد فقرا
اينکتاباثر»اريکوويالرد«استکه»مارك
پوليتزوتي«آنراازفرانســهبهانگليســي
برگرداندهاست.»وويالرد«قبالبهدليلنگارش
کتاب»نظمروز«جوايزادبيزياديکســب
کردهبود.داســتاناينکتابجديداودرقرن
شــانزدهمميگذردواودراينکتاببهنبرد
طبقاتيگستردهدرزمانجنگ»روستاييان

وکشــاورزان«آلماناشــارهدارد.اينکتابنقديداردبهرفتار
اصالحگرانپروتستانيکهدرحباببورژوازيخوددرآسايشزندگي
ميکردندوآسايشراازکشاورزانوروستاييانسلبکردهبودند.
پروتستانهابهروستاييانبرابريومساواتدربهشتراوعدهداده

بودند،امادرزمانزندگي،ازآنهابرابريرادريغمیکردند.

چشم سينما به واكسيناسيون عمومی
با نفروش ها سينما رونق نمي گيرد 

چند روزي اســت كه تبليغــات تلويزيوني فيلم 
سينمايي »الله« شــروع شــده و باالخره بعد از 
مدت ها كه به دليل شيوع كرونا و تعطيلي سينماها 
تيــزر فيلم هــاي ســينمايي از تلويزيون پخش 
نمي شد، باز اين تبليغات از ســر گرفته شد. البته 
بعيد به نظر مي رسد كه تبليغات تلويزيوني چه به 
الله و چه به فيلم هاي ديگري كه اين روزها »گويا« 
در حال اكران هستند، كمكي براي ديده شدن و 
فروش كند. چرا »گويا«؟ چون با اينكه ســينماها 
از هفته گذشــته مي توانســتند فعاليت شان را از 
سر بگيرند، اما تقريبا تكاپويي جدي و محسوسي 
در روند كار ســينماها ديده نمي شــود. از همان 
زماني كه ســتاد ملي مقابله با كرونا به سينماها 
مجوز بازگشــايي داد، اين بحث وجود داشت كه 
صرف باز بودن ســينماها باعــث جلب مخاطب 
نمي شــود و مردم در وضعيتي كه كرونا هنوز به 
تعداد قربانيانش مي افزايد، ريسك نمي كنند كه 
به سينما بروند. از طرف ديگر، اكران عيد فطر در 
ميان فيلم هاي اكران نشده متقاضي نداشت و همان 
فيلم هاي نوروز كه فروش خوبي نداشــتند روي 
پرده ماندند. با اين وضعيــت، بايد گفت همچنان 
تا زماني كه واكسيناسيون عمومي محقق نشود، 
سينما و به طور كلي فعاليت هاي فرهنگي گروهي 
كه ممكن است باعث به مخاطره افتادن سالمت 
مردم شوند، در محاق خواهند ماند و نبايد اميدي 
به بهبود وضع شان داشــت. اما جدا از اين مسئله، 
آيا اساســا ســينماي ايران محصول جذابي براي 

مشتريانش دارد؟

پيازپوسيده
تا زمان نوشتن اين گزارش، مطابق آمار »سمفا« 
)سامانه مديريت فروش و اكران سينما(، ميزان 
فروش فيلم الله به كارگرداني اسداهلل نيك نژاد در 
حدود 36ميليون تومان است. در الله بازيگراني 
همچون نيكي كريمي، ميترا حجار، ليال اوتادي 
و همايون ارشــادي حضور دارند كه شــايد در 
وضعيت ديگــري جز كرونا، مي شــد در هنگام 
تبليغات روي اسم آنها مانور داد. حتي اگر كرونا 
يا مشكالت اقتصادي و حتي نزديكي به انتخابات 
نبود و دل و دماغ بيشتري وجود داشت، چه بسا 
گروه تبليغات الله مي توانست با كمي خالقيت 
از حاشــيه هايي كه از پيش از كليد خوردن اين 
پروژه به  وجود آمد، اهرمي براي جلب تماشاگر 
و تحريك كنجكاوي او بسازد. اما اكران الله، بعد 
از همه ريخت وپاش هايي كه براي ساخت آن از 
سوي سازمان ســينمايي شد، بيشتر حالت رفع 

تكليف و از سر باز كردن داشت. سازمان سينمايي 
ميراث دار فيلمي بود كه نمي دانست با آن چه كند 
و در نهايت در خزان طوالني سينما آن را اكران 
كرد تا پرونده آن به شــكلي بســته شود و ديگر 
كسي درباره هزينه هاي اين پروژه عجيب و غريب 
پرس وجو نكند. با اين تفاصيل نبايد انتظار داشت 
كه الله بتواند سينماروها را به سالن بكشاند و به 
تنور اكران رونق دهد. الله را اگر از االن تا پايان 
سال هم نشــان دهند، احتماال نمي تواند فروش 
زيادي كند چون خيلي وقت است كه دچار آفت 

سوختگي شده است.

خونبيخون
نه خوني شده و نه اتفاقي افتاده است. ميزان فروش 
فيلم »خون شد« به كارگرداني مسعود كيميايي 
تا زمان نوشــتن اين گزارش در حدود ۹۷ميليون 
تومان است. مسعود كيميايي سال هاست كه جزو 
كارگرداناني نيســت كه آثارش در گيشه فروش 
آن چناني داشته باشد. اين را هم مي شود گذاشت 
به پاي اينكه مرام و معرفت و اخالق و درســتي از 
ريخت  افتاده و ديگر كســي دلش با اين فيلم هاي 
كيميايي نمي لرزد. به هر حال، چنين توجيهاتي 
براي دوستداران او مستمسك خوبي است تا فروش 
نكردن فيلم هايش را رفع و رجوع كنند. اما شايد 
دليل فروش نكردن فيلم هاي كيميايي نه رنگ  و 

رو رفتگي حرف هايش كه »نوع« و »شكل« بيان 
آنهاست؛ بي ربط به اينجا و اين آدم ها و در عوالمي 
كه جز در نظــر كارگردانش براي ديگران آشــنا 
نيست يا از فرط تكرار، خسته كننده است. در اين 
وضعيت بايد حق داد كه كسي جان و سالمتش را 
براي ديدن »خون شــد« به خطر نيندازد. مردم 
ديدن »هفته اي يك بــار آدم باش« با بازي پژمان 
جمشيدي، »خورشيد« ســاخته مجيد مجيدي 
و »تكخال« از توليدات حســين فرحبخش را به 
خون شد ترجيح مي دهند چون مي دانند در خون 
شد چه خبر است و كه چه مي گويد و چه مي كند 
و ماجرا از چه قرار است. خون شد چه بسا در زمان 
وفور هم نمي فروخت و جذابيت نداشت، حاال كه 

ديگر عصر عسرت است و دل همه خون.

سينمانيازبهفيلمخوبدارد
در اين وضعيت، شــايد به نظر برسد كه بايد فعال 
فتيله توليد فيلم را پايين كشــيد تا ديد باالخره 
چه مي شود. اما سيدجمال ساداتيان، تهيه كننده 
سينما، نگاهي جز اين دارد و در اين باره به »مهر« 
گفته است: »ســينما را نبايد به عنوان جايي براي 
تماشاي فيلم درنظر گرفت. ســينما يك مقصد 
گردشگري اســت و مردم به بهانه سينما از خانه 
بيــرون مي آيند تا چند ســاعت از زندگي خود را 
به خوشــي بگذرانند. بايد محصوالتي در سينما 

اكران شود كه وقتي كسي مي خواهد براي آن وقت 
بگذارد و هزينه كند جذاب و مطلوب هم باشــد و 
قطعا سينماي ملي ما بايد ســر پا و پرقدرت تر از 
ديروز عمل كند. به همين دليل در همين شرايط 
فعلي بايد توليدات فيلم هاي سينمايي را افزايش 
دهيم چون هر چه امروز توليد شود قطعا يك سال 
ديگر روي پرده مي رود و با روند فعلي شيوع كرونا 
قطعا ســال آينده در همين موقــع بايد وضعيت 
بهتري داشته باشيم و زندگي روال عادي خود را 

پيدا كرده باشد.«
ســاداتيان درباره ميزان جذابيت فيلم هاي پشت 
خط اكران هم گفته است: »بسياري از فيلم هايي 
كه پشت خط اكران هستند به دليل ضعف سيستم 
اكران باقي مانده اند و خيلي از آنها بايد در شبكه 
نمايش خانگي يا به روش آنالين توزيع شــوند. 
بسياري از آنها قدرت جذب مخاطب عام را ندارند 
در حالي  كه اگر مثال سالي 400فيلم توليد كنيم 
كه 1۵ تا 20درصدشــان قابل اعتنا باشد، قطعا 
گيشــه از رونق خوبي برخوردار خواهد بود ولي 
وقتي فيلم هايي را كه ظرفيت اكران ســينمايي 
ندارنــد، به اجبار در ســينما نمايــش مي دهيم 
نتيجه  آن رخوتي مي شود كه در گيشه سينماها 
مي بينيم. در اين روزها بايــد از توليد باكيفيت 
اســتقبال كرد تا فيلم هايي براي سليقه مخاطب 

ساخته شوند.«

ياوريگانه
روزنامه نگار

بهنوداميني
روزنامه نگار

اينتصاويرازاسكننگاتيوسكانسيتهيهشدهکهبهدستورساواك،فيلمبرداريوبرايالصاقبهانتهايفيلمدرنظرگرفتهشدهبود.
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كيوسك

 همزمان با ظهور نخستين نشانه ها از 
برقــراري تماس هــاي ديپلماتيك و گزارش

تالش براي آتش بــس، درگيري هاي 
ارتش اســرائيل با گروه هاي مقاومت فلســطيني با 
گذشــت 6روز همچنان ادامه دارد. ظهر روز گذشته 
گردان هاي عزالدين قســام در پاســخ بــه جنايت 
جنگنده هاي اسرائيلي در غرب غزه، بار ديگر حمالت 
موشكي خود به عمق سرزمين هاي اشغالي را از سر 

گرفتند.
در اثــر بمبارن شــبانه جنگنده های اســرائيلی در 
بامداد روز شنبه، يك ساختمان در اردوگاه آوارگان 
مخيم شاطی در غرب غزه به كلی ويران شده و تمام 
ســاكنين آن، از جمله 8 كودک به شهادت رسيدند. 
مقام های فلسطينی می گويند در اين حمله 14 نفر 
كشته شده اند كه 10 نفرشــان اعضاي يك خانواده 
بوده اند. تنها بازمانده از اين حملــه، يك كودک دو 
ماهه فلسطينی اســت كه با تالش نيروهای امدادی 
از زير آوار نجات يافت. به اين ترتيب مجموع شــهدا 
در نوار غزه در جريان درگيری های اخير به دست كم 
140 نفر و تعداد و مجروحان به حــدود 1000 نفر 
رسيده است. پاســخ حماس به اين جنايت، شليك 
30موشك به سوي تل آويو و مناطق حاشيه اي آن بود. 
براساس گزارش هاي خبري در رسانه هاي اسرائيلي، 
دست كم 3عدد از موشك هاي شليك شده با عبور از 
سد سيستم دفاع موشكي اســرائيل موسوم به گنبد 
آهنين، در مناطق مركزي تل آويو فرود آمده اند. اين 
در حالي است كه حمالت موشكي و راكتي مقاومت به 
ساير نقاط و شهرک هاي رژيم صهيونيستي، ازجمله 

عسقالن و اسدود، در مقياس گسترده ادامه دارد.
شبكه الجزيره در اين باره گزارش داده است كه تمركز 
حمالت موشكي مقاومت به شرق تل آويو باعث شده 
مراكز استراتژيكي همچون فرودگاه بن گوريون طي 
روزهاي گذشته تعطيل باقي بمانند. روزنامه جروزالم 
پست پيش بيني كرده در نتيجه رايزني هاي منطقه اي 
و بين المللي، درگيري هــاي نظامي فعلي تا چند روز 

آينده خاتمه يابد.

زيرساخت هاي غزه زير بمباران
در نتيجه 6روز بمباران بي امان باريكه غزه، 39كودک 
و 20زن نيز به شهادت رســيده اند. گزارش خبرنگار 
الجزيره از غزه نشــان مي دهد كه بمبــاران مناطق 

مسكوني باعث شده دست كم 10هزار نفر خانه هاي 
خود را ترک كنند و به مدارس پناه ببرند.

براســاس اطالعاتي كه حماس منتشر كرده، ظرف 
كمتر از يك هفته گذشــته 500واحد مســكوني و 
62پايگاه دولتي در اثر حمــالت هوايي و توپخانه اي 
اســرائيل عليــه غــزه ويران شــده اســت. ارزش 
خسارت هاي يادشــده تا اين لحظه 73ميليون دالر 
ارزيابي مي شود. البته جنگنده هاي اسرائيلي همچون 
گذشــته صرفا به حمالت كور اكتفا نكــرده و نقاط 
حســاس براي اقتصاد و معيشت شــهروندان غزه را 
نيز مورد هدف قرار مي دهنــد؛ از نيروگاه برق گرفته 
تا شــبكه تصفيه آب، بانك، مراكز تجــاري و البته 

بيمارستان ها.
حمالت مكرر به زيرساخت هاي خدماتي و معيشتي 
در غزه باعث شــده بيش از 10هزار واحد مسكوني 

دسترسي خود به شــبكه آب تصفيه شده را از دست 
بدهند. نمايندگان سازمان ملل در غزه، روز گذشته 
با تأييد اين خبر اعــالم كردند كه در جريان حمالت 
هوايي روز جمعه، بخشــي از شــبكه اصلي خطوط 
آبرســاني در اين منطقه به طور جدي آســيب ديده 
اســت. همچنين 2 نيروگاه با ظرفيــت توليد بيش 
از 500مگاوات برق نيز در شــمال غزه مورد هجوم 
جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي قرار گرفته اند. 
تمام اينها در حالي است كه با وجود درخواست هاي 
مكرر ســازمان هاي حقوق بشري نظير هالل احمر و 
ديده بان حقوق بشر، رهبران اسرائيل بر تداوم حمالت 

هوايي به نقاط مختلف غزه اصرار دارند.

مقاومت مدني در قدس ادامه دارد
بــه مــوازات مقاومــت نظامي غــزه عليــه رژيم 

صهيونيستي، اعتراضات مدني شهروندان فلسطيني 
در ساير نقاط فلسطين ازجمله قدس و كرانه غربي نيز 
روزبه روز گسترده تر مي شــود. براساس اعالم وزارت 
بهداشت تشكيالت خودگردان، درگيري هاي خياباني 
در قدس و كرانه غربي تا كنون 28شــهيد و بيش از 

500مجروح به جا گذاشته است.
به نوشــته روزنامه العربي الجديد، هم اكنون بخش 
عمده درگيري ها در مناطــق الخليل، اريحا، رام اهلل، 
نابلس، جنين و البته شهر قدس جريان دارد. به رغم 
جو امنيتي گسترده اي كه در تمام اين مناطق ايجاد 
شده، شهروندان فلسطيني از هر فرصتي براي اعالم 
همراهي خود بــا مقاومت غزه و تجمــع عليه رژيم 
صهيونيستي اســتفاده مي كنند. در مقابل، از عصر 
روز جمعه مجموعه اي از شهرک نشــينان مسلح در 
پوشش حمايت نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي 
به مناطقي از فسلطين، نظير الخليل يورش بردند. به 
گزارش شــبكه الجزيره، اين شهرک نشينان با حمله 
به شهروندان عرب و شليك مكرر تير هوايي به دنبال 
ايجاد رعب و وحشت در مناطق عرب و مسلمان نشين 

فلسطين هستند.
روزنامــه هاآرتص اين وضعيت را بــا عبارت »جنگ 
داخلي« توصيف مي كند و مي نويسد: سياست هاي 
جنون آميز نتانياهو، بســياري از مناطقي را كه طي 
دهه هاي گذشــته در آرامــش بوده انــد وارد دايره 

درگيري هاي خونين نژادي و هويتي كرده است.

تظاهرات در حمايت از فلسطینیان در چند کشور
ديروز در برخی كشــورها مــردم به طرفــداری از 
فلسطينيان دست به تظاهرات زدند. در اردن صدها 
تظاهرات كننده در نزديكی مرز اسرائيل تجمع كردند. 
در جنوب لبنان كــه تظاهرات كنندگان در پشــت 
مرزهاي سرزمين هاي اشــغالي تجمع كرده بودند، 
با شليك نيروهاي اسرائيلي يك نفر شهيد و يك نفر 

ديگر زخمي شد.
همچنيــن در برلين صدهــا نفــر در تظاهراتی به 
طرفداری از فلسطينيان شركت كردند و شعارهايی 
عليه اسرائيل دادند. در روزهای اخير در چندين شهر 
آلمان، افراد ناشناس به چند كنيسه  حمله كرده اند. 

در لندن نيز ديروز معترضان به حمالت اسرائيل در 
هايدپارک تجمع كردند و خواســتار محكوم كردن 

اقدامات اين رژيم از سوي دولت انگليس شدند.

نیويورك تايمز به حمالت شبانه جنگنده هاي 
اسرائیلي به غزه اشــاره کرده و نوشته که 
غیرنظامیان قربانیان اصلــي اين حمالت 
بوده اند. اين روزنامــه همچنین به انهدام 
ساختمان محل استقرار رسانه ها در نوار غزه 
اشــاره کرده و به نقل از مقام هاي اسرائیلي 
نوشته که اين ساختمان را به دلیل استقرار 
واحدهاي رسانه اي وابسته به حماس هدف 
قرار داده اســت. نیويورك تايمز نوشته که 
برنده اين بحران، بنیامین نتانیاهو است که 
براي تشكیل دولت تاکنون با مشكل روبه رو 

بوده است.

روزنامه العربی الجديد در گزارش نخســت 
خود به بررســی و تحلیــل آخرين تحوالت 
بحران فلسطین پرداخته است. به نوشته اين 
روزنامه هر اندازه فشارهای نظامی و امنیتی 
اسرائیل بر بخشی از سرزمین های فلسطینی 
تشديد می شود، بخش های ديگر برای حمايت 
از هموطنان خود پرشــورتر از گذشته به پا 
می خیزند. اين روزنامه همچنین مدعی شده 
تالش های خارجی برای میانجیگری تا کنون 

نتیجه ای در بر نداشته است.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا [

روزنامه نیويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

بي توجهي بايدن به غزه

حمالت شبانه به غزه

 کرانه غربی برای ياری غزه 
به پا خاست

روزنامه واشنگتن پســت تصوير شهروندان 
فلسطیني زير حمالت اسرائیل را در صفحه 
نخست خود منتشر کرده و نسبت به بي توجهي 
دولت جو بايدن به بحران غزه هشــدار داده 
است. اين روزنامه نوشــته که اکنون سمت و 
سوي سیاست خارجي بايدن مشخص شده و 
همه مي دانند اولويت آمريكا اکنون مهار چین 
اســت اما بي توجهي به قديمي ترين بحران 
خاورمیانه مي تواند تبعات سنگیني به دنبال 
داشته باشد. واشنگتن پست خواستار دخالت 
بايدن براي توقف حمالت هوايي اسرائیل به 
نوار غزه و جلوگیري از کشتار مردم شده است. 

جهان نما

 آغوش باز جمهوريخواهان 
براي ترامپ و ترامپیسم

تغييرات در كادر رهبري جمهوريخواهان به نفع دونالد 
ترامپ، نشانه اي از نفوذ باالي او در اين حزب است 

جمهوريخواهان هفته پيــش در كادر رهبري خــود در مجلس 
نمايندگان، تغييراتي داشتند اما صداي آن در سراسر دنيا شنيده 
شــد. آنها در مجلس نماينــدگان، ليز چني را از گروه ســه نفره 
رهبري شان كنار گذاشــتند و او را با اليس اســتفانيك، نماينده 
محافظه كار نيويورک كه يكي از نزديكان ترامپ به شمار مي رود، 
عوض كردند. ليز چني، يكي از مهم ترين چهره ها در سطح رهبري 
حزب جمهوريخواه بــود كه ادعاهاي ترامپ در مــورد انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا را دروغي بيش نمي دانســت. انتصاب 
استفانيك در اين سمت، بســيار معنادار و به تعبير برخي، براي 
حزب مخرب است؛ اين انتصاب به اين معناست كه جمهوريخواهان 
همچنان معتقدند دروغ هاي ترامپ درباره انتخابات 2020 حقيقت 

داشته است.
به گزارش ســي ان ان، رهبران اقليت جمهوريخواهان بعد از آنكه 
ســر و صداي بركناري چني خوابيد، ســريعا دســتور كارشان را 
عوض كردند و به اين مسئله پرداختند كه چطور بايد در انتخابات 
ميان دوره اي دمكرات ها را شكســت بدهند. با كنار گذاشته شدن 
چني، مي توان گفت كه چيزي كه از آن با عنوان جنگ داخلي نام 
برده مي شد، عمال ديگر در حزب جمهوريخواه وجود ندارد و شرايط 
كامال يكطرفه و به نفع ترامپ اســت. نيروهاي وفادار به ترامپ، با 
قدرت پيش مي تازند و مقاومت چني در برابر آنها، هيچ گونه حمايت 
عمومي را در ميان رهبران حزب ايجاد نكرده اســت. به جاي آن، 
اين تقابل و مقاومت از ســوي چني در نهايت، به وفاداران ترامپ 
صحنه اي ديگر داد تا حكمراني او بــر حزب  و همينطور آينده آن 

را تقويت كنند.

وفاداري به ترامپ، مسئله اي است كه جمهوريخواهان حتي به آن 
افتخار مي كنند. استفانيك براي نمونه، بعد از آنكه جانشين چني 
شد، گفت كه حزب جمهوريخواه براي همكاري با »رئيس جمهور 
ترامپ« كامال متحد است. اين صحبت ها باعث تعجب برخي شد 
اما در پس اين صحبت ها، حقيقتي نهفته است كه همه از آن خبر 
دارند. جمهوريخواهان نه تنها در هماهنگي نسبتا كامل با ترامپ 
قرار دارند، كه ترامپيسم را هم با وجود تهديدهايي كه عليه بنيان 
دمكراســي در آمريكا ايجاد كرده، با آغوش باز پذيرفته اند و از آن 

بهره مي برند.

ترامپیسم بدون ترامپ
چني بعد از بركناري اش از جمع رهبري جمهوريخواهان در مجلس 
نماينــدگان، در برنامه اي تلويزيوني در ســي ان ان نگراني هايش 
درباره اعتبار حزب در بين رأي دهندگان را بروز داد. او گفت: »ما 
بايد بتوانيم به مردم بگوييم كه به ما اعتماد كنند. بايد به آنها اين 
اطمينان را بدهيم كه همچنان به اصول محافظه كارانه  اعتقاد داريم 

و دروغ را نفي مي كنيم و از قانون اساسي دفاع مي كنيم.«
اين واقعيت كه جايگزين چني، يعني خانم استفانيك، به مراتب 
كمتر از او محافظه كار است، به اين معناست كه حزب از اعتقادات 
سنتي دست راستي عبوركرده و آغوشش را براي ترامپيسم باز كرده 
است. آنهايي كه همفكر و هم نظر با چني هستند و حاضرند در كنار 
او بايستند، معموال افرادي هستند كه كلمه سابق در كنار عنوانشان 
قرار دارد. تنها استثنا آدام كينزينگر، عضو كنگره از ايالت ايلينوي 
است. حاميان چني يا مدت هاست از سياست كناره گيري كرده اند 

و يا ديگر نقشي در آن ندارند.
ديگر گروه حاميان چني، اعضا و رهبران حزب در اياالت هستند، 
مثل برد رافنسبرگر، وزير داخله ايالت جورجيا كه در انتخابات سال 
گذشــته، تالش هاي ترامپ براي برگرداندن نتايج در اين ايالت 

كليدي را خنثي كرد.
چني در صحبت هاي روز جمعه اش به رافنسبرگر اشاره كرد و گفت 
كه او نمونه خوبي از قدرت چشمگير مقامات محلي جمهوريخواه 
در سراسر كشور است كه در مقابل فشارهايي كه ترامپ به آنها وارد 
مي كرده، ســر خم نكرده اند. چني در اين برنامه گفت: »سيستم 
جلوي او را گرفت. قانون اساسي جلوي او را گرفت اما خطري زنده 

همچنان وجود دارد و ما بايد مقابل آن بايستيم.« 
با اين حال، همه در حــزب اينگونه فكر نمي كننــد. كلوديا تني، 
همكار چني در مجلس نمايندگان از نيويورک براي نمونه همين 
هفته گذشته انتخابات را عمال زير سؤال برد. او گفت: »هيچ كس 
نمي داند كه چه اتفاقــي در انتخابات افتاد. مــا نمي دانيم كه آيا 
انتخابات دزديده شــد يا نه، چني هم نمي داند، من هم نمي دانم، 
رئيس جمهور )ترامپ( هم نمي داند. اما چيزي كه مي دانم اين است 

كه بايد اين مسئله را درست كنيم.«
صحبت  هاي تني جنجالي اســت اما لحن او، در مقايسه با ديگر 
همكارانش، ماليم است. اما همين لحن، خطرناكترين هم هست. 
بلندترين صداها احتماال بيشترين توجه ها را به خود جلب مي كنند. 
در مقابل، اين صداهاي آرام و ماليم است كه دروغي بزرگ درباره 
يك انتخابات عادالنه را با تكرار مدام و آرام آن تثبيت مي كنند و 

توجه كمي هم به آنها مي شود.
برخي همكاران تني لحني هجومي تر داشته اند و تالش كرده اند 
حمله به كنگره در تاريخ ششم ژانويه را از تاريخ پاک كنند. اين كار 
عمال غيرممكن است چون آنها خودشان، نماينده همان كساني 

هستند كه اين حمله را انجام دادند.
آنچه اين روزها در حزب جمهوريخواه در جريان است نشان دهنده 
اين واقعيت است كه حزب جمهوريخواه، هيچ عالقه اي به كنار زدن 
ترامپيسم ندارد. آنها هم اكنون همراه ترامپ هستند اما اگر حتي 
خود ترامپ هم عليه اين رويكــرد موضع بگيرد، احتماال از او هم 
عبور خواهند كرد و ترامپيسم را بدون ترامپ در آغوش خواهند 

كشيد.

تــدروس ادهانــوم ، دبيركل 
ســازمان بهداشــت جهاني از 
كشورهاي ثروتمند خواست كه 
در برنامه واكسيناسيون كودكان 
براي مقابله با كرونا تجديدنظر 
كنند و در عوض اين واكسن ها را 

در قالب طرح »كوواكس« به دست كشورهاي 
فقير برسانند.

به گزارش رويترز، پيش از اين برخي كشورها 
ازجمله فرانسه و سوئد پس از واكسيناسيون 
گروه هــاي اصلــي آســيب پذير جامعــه، 
واكسن هاي خود را در اختيار برنامه كوواكس 
گذاشــته اند تا به كشــورهاي فقيرتر ارسال 
شوند. كوواكس برنامه اي اســت كه از سوي 

سازمان بهداشت جهاني هدايت 
مي شود و تالش مي كند واكسن 
كرونا را به دســت كشــورهاي 
كمتربرخوردار برســاند. كانادا 
و آمريكا ازجمله كشــورهايي 
هســتند كــه در هفته هــاي 
اخير مجوز واكسيناســيون نوجوانان را صادر 
كرده اند. مسئوالن ســازمان بهداشت جهاني 
خبر داده اند كه مذاكراتــي را با دولت آمريكا 
براي ترغيب اين كشور براي اهداي واكسن به 
كوواكس آغاز كرده اند. دولت آمريكا در دوره 
رياســت جمهوري ترامپ اعالم كرد كه هيچ 
همكاري ای با برنامه كوواكس نخواهد داشت و 
اولويتش تامين واكسن براي مردم آمريكاست.

ادهانوم: کشورهاي ثروتمند به جاي واکسیناسیون 
کودکان، به کشورهاي فقیر واکسن بدهند

غزه يك هفته زير آتش
در جريان حمالت جنگنده هاي اسرائيل به غزه بيش از 500واحد مسكوني تخريب شده و 
دست كم 140نفر به شهادت رسيده اند كه در ميان آنها 39 كودک و 20 زن ديده مي شود

   نتايج انتفاضه سوم
ياسر ابوهالله؛ مدير سابق شبكه الجزيره

از هم اکنون روشن است که 
حماس و مقاومت فلســطین 
پس از پايان اين درگیري ها 
قوي تر از قبــل خواهند بود. 
انتفاضه سوم مردم فلسطین 
در درجه اول، مسیر اين کشور را از درگیري ها و 
رقابت هاي داخلي به اتحاد علیه دشمن اشغالگر 
تبديل کرده است. ديگر مسئله مردم فلسطین نه 
رقابت هاي فتح و حماس بر ســر انتخابات بلكه 
حمالت موشكي غزه براي حمايت از قدس است. 
اين تغییر مسیر معجزه آسا درحالي که کشورهاي 
عربي براي عادي ســازي  روابط خــود با رژيم 
صهیونیستي صف کشــیده بودند، دستاوردي 
استراتژيك به شمار مي رود. اکنون بار ديگر افكار 
عمومي جهــان، از احزاب سیاســي گرفته تا 
شخصیت هاي مشهور و برجسته علیه رفتارهاي 
وحشیانه اسرائیل موضع گیري مي کنند؛ امري که 
نشــان مي دهد تالش هاي اين رژيم براي عادي 
جلوه دادن خــود از طريق تنظیــم توافق هاي 
سیاسي با برخي کشــورهاي عربي به کلي بر باد 
رفته اســت. در مقابل، قدرت میداني و موشكي 
حماس همه را غافلگیر کــرده و بار ديگر، میزان 
آسیب پذيري اســرائیل مقابل کنش مقاومت را 

براي افكار عمومي نمايان کرده است.

   نمايش يكپارچگي سرزميني
سعید الحاج؛تحلیلگر فلسطیني

از جملــه مهم تريــن نتايج 
تحوالت اخیر، شكستن مرز 
اجباري اي اســت کــه رژيم 
پاره هاي  بر  صهیونیســتي 
مختلف ســرزمین تاريخي 
فلسطین تحمیل کرده بود. اسرائیل طي سال ها 
تالش کرده هويت ها و سرنوشت هاي مختلفي را بر 
قدس، غزه، کرانه غربي و ســرزمین هاي ســبز 
)مناطق اشغال شده در 1948( تعريف کند. اما با 
ورود غزه به میدان براي حمايت از قدس اين طرح 
در هم شكست. اکنون مقاومت فسلطین ثابت کرده 
که سالح آنان نه فقط براي دفاع از غزه، بلكه براي 
دفاع از تمامي سرزمین فلســطین بزرگ به کار 
مي رود. همزمان با اين تحوالت، ورود گسترده مردم 
در کرانه غربي براي حمايت از غزه و ظهور برخي 
عملیات هاي فدايي اين فرضیه را تقويت مي کند. 
اتحاد و يكپارچگي فلسطیني ها تا کنون 2 نتیجه 
مهم به دنبال داشته است: عقب نشیني نیروهاي 
امنیتي رژيم صهیونیستي از مسجداالقصي و به 
تعويق افتادن صدور حكم دادگاه اســرائیل براي 
تخلیه خانه هاي واقع در منطقه شیخ جراح. بر اين 
اســاس مي توان پیش بیني کرد تــداوم اتحاد 
فلســطین و اجتناب از چندپارگي هاي داخلي، 
امتیازات گســترده اي را در آينده براي مردم اين 

کشور تامین خواهد کرد.

انهدام ساختمان رسانه ها در غزه
جنگنده هاي اسرائیل عصر ديروز برج 14طبقه الجالء در غزه را که محل استقرار شبكه هاي تلويزيوني و خبرگزاري هاي خارجي ازجمله الجزيره و آسوشیتدپرس است به طور کامل منهدم کردند. به خبرنگاران 

يك ساعت فرصت داده شده بود ساختمان را تخلیه کنند.
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آكيرا كوروســاوا، ژان لوك گدار و  عباس كيارســتمی. مثلثی كه به مهدیا گل محمدی
گواه آن دو كارگردان ژاپنی و فرانســوی حول يك محور 
می چرخند و آن هم هنر برای هنر است. موج نوی سينمای 
جهان اگرچه پيش از او هم به مرزهای ايران رسيده بود اما 
نگاه خاص عباس كيارستمی، كارگردان و عكاس نام آشنای 
ايرانی آنقدر جهانی شد كه موج نوی سينمای ايران را با نام او 
گره زده اند. اين هنرمند فقيد برای نگاه خاص و فنومناليستی 
)پديده انگارانه( خود ارزش قائل بــود كه هيچ گاه به رنگ 
عناصر هنری مرســوم در نيامد بلكه خود به آنها رنگ داد. 
همين نگاه خاص باعث شد او فراتر از مرزهای كشورش نظر 
منتقدهای بسياری را در جهان به آثارش معطوف كند. حاال 

پس از مرگ نابهنگام او در سال 2016 ميالدی مركز ملی 
فرهنگ و هنر ژرژ پمپيدو در پاريس به مناسبت بازگشايی 
پساكرونايی خود پس از چند  ماه تعطيلی، برنامه كامل مرور 
آثار عباس كيارستمی را برگزار می كند. آغاز نمايشگاه مركز 
ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپيدو از تاريخ 29 می  برنامه ريزی 
شــده كه همزمان با آغاز فعاليت مجدد سالن های سينما، 
موزه ها و مكان های فرهنگی پس از 6 ماه تعطيلی در فرانسه 
به دليل كروناست. برنامه مرور آثار كيارستمی همچنين با 
برپايی يك نمايشگاه هنری با عنوان »دوستمان كيارستمی 
كجاست؟« در مساحتی بيش از هزار مترمربع در مركز هنری 
ژرژ پمپيدو همراه خواهد بود كه شامل نمايش مجموعه ای 
از عكس ها و چيدمان های ديده نشده اين هنرمند خواهد بود. 

محل اين رويداد كه اكنون به نوعی خانه كيارستمی است 
به عنوان بزرگ ترين مــوزه هنر مدرن در اروپا شــناخته 
می شود. برای آشنايی با ابعاد شخصيت كيارستمی به جای 
كلوزآپ روی شــخصيت او بايد النگ شــاتی از تأثير او بر 
سينمای ايران و جهان را كليك بزنيم. در فيلم »خانه دوست 
كجاست« نه اشــتباه دانش آموزی كه دفتر مشقی را گم 
می كند اهميتی دارد نه اضطراب كودكی كه می خواهد دفتر 
مشق را به هر قيمتی شده به صاحبش برساند. تمام اينها 
بهانه ای است تا كودك طی سير و سلوكی ميان دو روستا با 
پديده وظيفه گرايی خود روبه رو شود. در نگاه كيارستمی هر 
پديده ای حتی مرگ سنگ محكی است كه عيار نگاه ما به 

زندگی را محك می زند.

خانه فرانسوی دوست

شهرها و كشــورهای خارجی شنيده ايم يا به چشم فاطمه عباسی خيلی از ما بارها و بارها درباره ايده های خالقانه در 
خودمان طراحی های جالب و عجيب ســاختمان ها، مبلمان شهری، خيابان ها، 
خودروها و از اين دســت را ديده ايم و تعجب كرده  و شــگفت زده شده ايم و فكر 

كرده ايم كه چقدر از قافله عقبيم و با اين مدل از شهرها فاصله داريم. 
كمتر شهری در كشــور وجود دارد كه طراحی فضا و ساختارش جديد و نو باشد 
يا ايده هايش از شهرهای خارجی كپی برداری نشده باشد. با اين همه سال هاست 
كه شــهرداری ها در تالشــند تا طرحی نو دراندازند و با جذب ايده های جديد و 
ناب، شهرهای بهتر و جذاب تر بسازند. حاال هم مسئوالن سازمان شهرداری ها و 
دهياری های كشور با راه اندازی جشنواره »ايده ها و طرح های جوانان برای شهری 
بهتر« قصد دارند نخبگان جوان را در كشور شناسايی و از ايده ها و فكرهايشان برای 

طراحی شهری در زمينه های مختلف استفاده كنند. 
اين جشنواره در 12رشته از شهرســازی، معماری، زيباسازی و مبلمان شهری 
بگير تا محيط زيست شهری، گردشگری  و حمل و نقل عمومی برگزار می شود و 
كسانی كه در اين زمينه ها ايده  جديدی دارند می توانند در اين جشنواره شركت 

و طرح هايشان را ارسال كنند. 
ايده های ارائه شــده در اين جشنواره ملی با تشــكيل يك بانك اطالعاتی، برای 
پيگيری و اجرا به شهرهای مبدا ارسال می شــوند. حاال اينكه اين ايده ها چقدر 
قابليت اجرايی داشته باشند يا اصال به اجرا در بيايند يا نه، بعد از پايان جشنواره 

يعنی 15تير معلوم می شود.
 اميدواريم اين جشنواره خروجی مناسبی داشته باشد و به سرنوشت جشنواره ها 
و برنامه های قبلی كه اتفاق خاصی را رقم نزدند، دچار نشود تا بتوانيم تغيير را در 

شهرها ببينيم.

طرح نو برای شهر بهتر

واكسیناسیون افراد باالی 
۷۵سال یعنی متولدان سال 

۱۳۲۵ به قبل از روز گذشته آغاز 
شده و مشخصات این افراد 

در شبكه بهداشت وجود دارد 
و به تدریج با این افراد تماس 

گرفته یا برای آنان پیامك 
فرستاده می شود و فعال نیازی 
به مراجعه حضوری و ثبت نام 
نیست. واكسیناسیون این 
گروه سنی حداقل تا ۲هفته 

آینده ادامه دارد و جای 
امیدواری است كه سالمندان 
در خانواده ها از خطر كرونا در 
امان می مانند. واكسیناسیون 

كرونا برای افراد باالی ۸۰ سال نیز 
همچنان ادامه دارد.
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ساله ها

سال گذشته مسافرت های 
خارجی ۸۰ درصد كاهش داشته 

است كه مسئوالن گمرك 
ایران دلیل آن را محدودیت های 
مقطعی بسیار ناشی از بیماری 

كرونا، توقف مرزها و البته شرایط 
اقتصادی و نوسان نرخ ارز اعالم 
كرده اند. تردد مسافر نسبت به 

سال ۱۳9۸ با كاهش ۷9/۱درصدی 
برای مسافران ورودی و كاهش 
۷۸/۸درصدی در تردد مسافران 
خارجی روبه رو بوده است. این 
كاهش ۸۰ درصدی در تردد 

مسافر كاهشی حدود ۱6/4میلیون 
نفر مسافر ورودی و كاهش 
۱۵/۷میلیون نفر در مسافران 

خروجی داشته است.
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درصد

نه به مرگ باغ
با اره برقي بر دســت و جليقه بــدون گلوله، به 
ســربازان آماده به رزم شباهت پيدا كردم. البته 
اين جنگ، خــون و خونريزي در پي ندارد. مأموريتي كه بر گرده من اســت، 
گرفتن جان درختان چنار شهر است. چهارروزي است كه به بهانه هاي متفاوت 
و خرابكاري هاي توده اي، اره برقــي را از كار مي اندازم تا همچنان درختان به 
زيست شان ادامه دهند. هرچند دســتان آهني بُرنده جديدي در راه هستند. 
نمي دانم تا كي مي توانم مقاومت كنم. هر بار كه نگاهي بين من و درختان رد و 
بدل مي شود، از شرم چشمانم را به زمين مي دوزم و اره برقي را پشت خود پنهان 
مي كنم. آنها نمي دانند من تمام تالش خود را به كار گرفته ام. زيرچشمي آنها 
را مي پايم. درختان ريشه هايشان را محكم به هم گره زده اند و منظم كنار هم 
ايســتاده اند، همچون افرادي كه در مقابل گلوله براي اعدام به خط مي شوند. 
امروز هم با حربه اي كه به كار بردم مي توانم مرگشان را به تعويق بيندازم و جان 
آنها را بخرم اما بيشتر از اين نمي توانم. من يك كارگر ساده هستم. در تصميم 
بين معاش خانواده و جان آنها، سرگردانم. چطور مي توانم حق زندگي را از آنها 
سلب كنم، درحالي كه پدرم ساليان گذشته با دستان چين خورده، بذرشان را 
كاشت و آنها را هرس كرد و بعد از خدا به آنها زندگي داد و همين طوردرختاني 
كه بارها با برگ ها و ميوه هايشان پدرم را از بيماري نجات دادند و زندگي دوباره 
به او اهدا كردند. حال پسر ناخلفش بايد ثمره  عمر او را از بين ببرد. تصوير پدر 
از دست داده ام، بيشتر از گذشته ذهنم را مي جورد. هر چند در اين برزخ، من 
مجبور به اين كار هستم و گناهي متوجه من نيست اما باز هم حق انتخاب دارم. 
من زمان خريداري مي كنم تا شايد در تأخير، خيري باشد. اما امروز حكم به 
من ابالغ و تصميم قطعي شده اســت. آنها بايد از بين بروند. موج گرما كمك 
مي كند تا همه  چيز بيشتر از قبل سخت شود. گرما بعد از دويدن در خيابان و 
كوچه هاي اطراف نزد من پا سست كرده است. چشمانم مي گريند. بهانه خوبي 
است كه اين اشك را به گردن گرما و عرقي كه به واسطه آن، از ناوداني پيشانيم 
ُسر مي خورد بيندازم. مستأصل مانده ام. چه كنم؟ معاش يا وجدان؟ هميشه 
در دوراهي زندگي مانده ام و فرصت ها را يكي پس از ديگري از دست دادم. چه 
كنم؟ هر چند مي دانم اگر من انجام ندهم، توسط صاحب اره برقي ديگري آنها 
بي جان مي شوند. اما جدال سر تصميم من است. من نه!. اره برقي را به زمين 
مي افكنم و در تعرق و بخار آســفالت خيابان محو مي شوم. از دور به درختان 
مي نگرم. درختان بلندقامت، زلف هاي در هم پيچ و تاب خورده شــان را از سر 

شادماني در باد مي رقصانند. من از باغ عبوركردم...

داستان
 هواي حالت را 

داشته باش
ديده اي بعضي از وقت هــا، بعضي از آدم ها  چطور به دلت مي نشــينند همشــهري؟ سیدمحمدحسین هاشمی
مطمئني كه تا حاال نديده اي شان؛ اما وقتي مي بيني با خودت مي گويي 
چقدر كيف كردم از ديدنش؛ چقدر چسبيد؛ كاش مي شد دوباره ببينمش. 
بعضي آدم ها، حضورشان، وجودشان، حتي لحظه اي بودنشان، غنيمت 
است. درست مثل خيلي از پدربزرگ ها و مادربزرگ هايمان. نمي دانم كه 
تو پدربزرگ و مادربزرگ داري يا نه؛ من ندارم؛ سال هاست عمرشان را به 
شــما داده اند؛ اما يادم هســت كه وقتي بودند براي تمام خانواده نعمت 
بودند؛ لحظه شماری می كرديم كه آخر هفته بشود و برويم به ديدنشان. 
همه مي آمدند. دايي و خاله، عمه و عمو. اصاًل انگار نقطه ثقل بودند براي 
خانواده؛ براي جمع خودماني مان. آنقدر كه وقتي رفتند، انگار چســب 
خانواده از هم وا رفت؛ انگار كبريت زير شمع گرفته باشي. بعضي آدم ها 
هم دقيقاً همينطوري هستند. وقتي كه هســتند، وقتي كه هم كالمت 
مي شــوند، وقتي كه توي لحظه هايت پا مي گذارند، وجودشان را حس 
مي كني؛ انگار وزن دنيايت را سنگين مي كنند. ديروز با يكي از همين ها 
هم كالم شدم. چجوري اش بماند براي يك روز ديگر؛ امروز مي خواهم از 
حرف هايش بگويم. االن درست 6 ساعت و 21 دقيقه است كه او را ديده ام. 
مي گويي چطور انقدر دقيق يادم هست؟ چون دقيقاً وقتي بود كه داشتم 
از تاكسي پياده مي شدم و تازه خبر شروع شده بود و اعالم كرد كه رئيسي، 
هاشــمي، الريجانــي و خيلي هــاي ديگر، بــراي ثبت نــام انتخابات 
رياست جمهوري به وزارت كشور رفته اند. حدوداً دو دقيقه بعد، ديدمش. 
موهاي كم پشتي داشت، اندامي متوســط، لباسي معمولي و يك كيف 
دستي معمولي تر. به محض هم كالم شدن، گفت جزو آن هايي بوده كه 
سال ها، خانه نشيني كرده و فقط خوانده و نوشته. گفت كه از خيابان متنفر 
است؛ از صداي بوق ماشين؛ از ويراژ دادن هاي موتورسوارها؛ از ديدن اين 
همه ساختمان ســرد. گفت دلش خوش است به اين بوستان هاي شهر؛ 
الله، ملت، ســاعي، شــفق. يك جوري كه انگار يك جايي توي همين 
پارك ها يك بخشــي از وجودش را جا گذاشته باشــد گفت: »مي دوني 
جوون! دنيا خيلي بي ارزش تر از اين هاســت كه غصــه بخوري. آدم بايد 
بي خيال باشه. بايد غمش رو با چيزاي خوب درمون كنه. بايد موسيقي 
خوب گوش بده؛ مثاًل كيهان كلهر؛ بايد فيلم خوب ببينه؛ مثاًل فيلم هاي 
كالسيك؛ بايد تا مي تونه كتاب بخونه؛ حاال چه رمان؛ چه كتاب تاريخي؛ 
چه هنري. مي دوني من فكر مي كنم كه بايد براي جنگيدن با حال بد كه 
اين روزها كم هم نيست، بايد مسلح بود؛ بايد آمادگي داشت؛ عين آمادگي 
بدني براي رزم، بايد روحت آماده باشه. مگه ما قراره چند سال عمر كنيم 
كه همه اش رو بذاريم پاي حســرت خوردن؛ يه كمــي هم از خودمون، 
روزگارمون، دنيامون بايد لذت ببريم.« كاش مي توانستم با لحن خودش 
صحبت كنم. با آرامشــي كه داشت. انگار يك كشــتي عظيم است كه 
تالطم هاي دريا را يك به يك پشت ســر گذاشته. يك ربعي با هم حرف 
زديم تا رسيديم به جايي كه راهمان از هم جدا شد. كلي حرف بينمان رد 
و بدل شــد اما قشــنگ ترين جمله اش اين بود؛ جمله اي كه هيچ وقت 
فراموش نمي كنم؛ »توي يك كتاب ديدم كه نوشته بود آخر مرد بايد در 
جواني شور و شري براي خودش درست كند كه وقت پيري بتواند با آن 

قصه ها زندگي كند. پلك بزني پا به سن گذاشته اي و تمام«.

روشنفکری در خيابان

زندگی شايد همين باشد... عکس: همشهری/محمد عباس نژاد اول آخر

پیام بهاري

حافظ

دال رفيق سفر بخت نيکخواهت بس
نسيم روضه شيراز پيك راهت بس

آخرين اثر دونال رايان، نويسنده نوظهور 
و پديده ايرلنــدی اين بار در فرانســه 
خبرساز شد. رايان كه فعاليت در عرصه 
نويسندگی را از ســال 2013آغاز كرده 
است اكنون به عنوان يكی از نوابغ عرصه 
نويسندگی در ســطح جهان شناخته 
می شــود. وی كه كتاب اولش 47بار از 
سوی ناشران ايرلندی رد شد در نهايت 
به بمب خبری حوزه ادبيات بدل شــد 
و توانســت جايزه فاخر ادبيات اتحاديه 
اروپــا و همچنين جايزه كتاب ســال 
ايرلند را دريافت كند. حال دونال رايان 
با ترجمه چهارمين كتابــش »دريای 
آرام و كم عمق« به زبان فرانســوی به 
ســر تيتر خبرهای ادبی جهان تبديل 
شده است. در اين كتاب رايان بار ديگر 
با كالمی توأم با عشــق و خشم نگاهی 
عميق و تيزبينانه به بيان مسائل روز دنيا، 
سختی های مهاجرت، جنگ و آوارگان 

جنگی پرداخته است.

جهان سبز 
جنگل سبزی به وسعت كشور فرانسه به 
جهان اضافه شده است. جان لوتسييچ، 
مدير اجرايی تحقيقات زيســتی تحت 
حمايت سازمان FAO )سازمان خوار بار 
كشاورزی ملل متحد( اعالم كرده است، 
زمين با وجود از دست دادن 953ميليون 
هكتار جنگل ســبز معادل منطقه ای 
به وسعت شــبه قاره هند طی 20سال 
گذشته توانسته است 146ميليون هكتار 
جنگل يعنی مساحتی به وسعت كشور 
فرانســه را از ســال 2000تا به حال به 

حجم جنگل های جهان اضافه كند.
مطالعات جديد نشــان می دهد كه 
زمين با تكيه بر راه حل های انسانی و 
اقدامات زيست محيطی و فعاليت های 
مستمر گروه های مدافع محيط زيست 
فرصتی دوباره برای بازسازی خويش 

يافته است.

دريای آرام و كم عمق
گرينويچ

عدد خبر

تهران من

در جست وجوی ريشــه های هويتی شهر،  خانه های تاريخی از اركان اساسی هستند. سارا كریمان
اين يادگاران فرهنگی حامل بخش های مهمی از ميراث ملموس و ناملموس 
هستند. پاسخ اين ســؤال كه باقيمانده آثار معماری چگونه ما را به ميراث 
ناملموس داللت می دهد، برآمده از دقت در اجزای كوچك و بزرگ نشسته در 
جای جای خانه و زندگی پيشينيان ما دارد. تا پيش از عصر حاضر و اختصاص 
شماره برای نفوس و مسكن، مردمان را به نسب شان می شناختند و خانه ها را 
به صاحبخانه. اما صاحبخانه باالی در خانه كتيبه ای نصب می كرد كه متن آن 
چكيده جهان بينی و عقيده و مســلك او بود. اين كتيبه ها بايد در يك نگاه 
معرف مكان و مالك باشند، همچنان كه اين سنت در تحرير نسخ و قباله جات 
نيز مرسوم بود. به عنوان مثال بر كتيبه عقدنامه ها می نگاشتند هو موالف بين 
قلوبهم و بر رقعه سند مالكيت نوشته می شد هو مالك باالستحقاق. مثل كتيبه 
سردر خانه ملك التجار در بازار تهران )بين الحرمين( با عبارت قرآنی هوالملك 
حق المبين. گويی ربط حاج ملك التجار به اين خانه امری ثانوی بوده و ذكر 
توحيدی مبنا و خاستگاه زندگی. هرچند با ظرافت و فروتنی در پشت كلمه 
ملك نشانه ای هم برای اشــاره به ســاكن خانه مدنظر قرار گرفته بود  يا از 
نمونه های متاخر كتيبه سردر خانه پروفسور عدل در خيابان وليعصر است با 
آيه مباركه ان اهلل يامر بالعدل و االحسان. دويست و اندی سال پيش، تهران 
كه پايتخت شد و زندگی و كسب وكار در آن رونق گرفت، گروهی از هنرمندان 
ســاير بالد نيز راه دارالخالفه را پيش گرفتند مثل كاشی ســازان هنرمند 
اصفهانی و شيرازی. ايشان زيباترين كتيبه ها را بر سردر خانه و دكان تهرانيان 
نقش زدند. چه بسياری از كسبه كه بر سردر حجره خود كتيبه هذی من فضل 
ربی نصب كردند تا رخنه ای در شكرگزاری حضرت حق بر قلب شان راه نيابد. 
كتيبه های زيبای كاشی هفت رنگ با عبارت واليت علی بن ابی طالب حصنی 
و من دخل حصنی امن من عذابی، امن و آسايش را نه در پس ديوار خانه كه 
در ايمان و اخالص داللت می داد. آنجا كه گردش روزگار مسبب قدر و قدرت 
گردش قلم و اعتبار مهر مير و ميرزا گشــته بود، خاشعانه بر نگين انگشتر و 
كتيبه درب خانه نگاشته بودند: افوض امری الی اهلل )سوره مباركه غافر آيه 
44(. آيه انا فتحنا لك فتحا مبينا و همچنين نصر من اهلل و فتح قريب در كنار 
بسم اهلل الرحمن الرحيم از كتيبه های پركاربرد نصب شده بر سردرهاست كه 
هنوز در جای جای شهر ديده می شود. تقدس اين اذكار الهی بركت خانه و 
زندگی و كسب وكار مردم بود. اگرچه خانه و مالك در آپارتمان های امروزی 
تهران معنايی متفاوت از گذشته دارد اما هنوز كم نيستند مردمانی كه كتيبه 
كاشی نقش برجسته مزين به وان يكاد را به رسم و آيين گذشتگان بر پيشانی 

خانه خود نصب می كنند.
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 طرحی که خوزستان را
  از کرونای انگلیسی

 نجات داد

مناطق آزاد 
ناکام 

25 سال پیش بود که اولین مناطق آزاد کشور در کیش، قشم و چابهار ایجاد شدند؛ مناطقی که 
قرار بود سهم پررنگی در اقتصاد کشور بازی کنند،  اما تا همین سال پیش در نهایت یک یا 2درصد 
از صادرات کشــور را به خود اختصاص دادند و بیش از هرچیز، ایستگاهی برای واردات کاالهای 
خارجی شدند. کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در 
حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می دهند که با تصویب الیحه 7 منطقه 

آزاد تجاری دیگر و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در سال 97 به مجلس دهم رفته بود، این 
آمار در مجموع به 62 مورد رسید.
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روح اهلل کريمی
خبرنگار

»60 میلیون تومان ســوهان را دور ریختیــم. برای فروش عید 
تولید کرده بودیم. وضعیت قم که قرمز شد، ناچار شدیم کارگاه 
را ببندیم. می خواستیم ســوهان را بین مردم توزیع کنیم، اما از 
ترس شیوع کرونا استقبال نشد. 25 کارگر داشتیم که االن فقط 
4 نفرشان مانده اند. بقیه بیکار شدند و آن ها را برای دریافت بیمه 
بیکاری معرفی کردیم. چک هایمان یکی یکی برگشت می خورد. 
هیچ موقع یاد نداریم سوهانی ها این طور زمین گیر و ورشکسته 

شوند.« 
این ها درد دل یکی از تولیدکنندگان ســوهان اســت که تمام 
مشکالتش را در این چند جمله می گوید و کرکره کارگاه را پایین 

می کشد و می رود. حتی بغض نمی گذارد نامش را بگوید.
کرونا کام ســوهانی ها را تلخ کرده و ۱5 ماه است که بیش از ۱0 
هزار فعال صنعت ســوهان در قم، ســخت ترین روزهای کاری 
را پشت سر می گذرانند. نه از زائر و مســافر خبری است و نه از 
صادرات ســوهان. کارگاه های تولیدی هم یکــی یکی تعطیل 
شــده اند. مغازه های اطراف حرم مطهر و جمکــران را با وجود 
اجاره های باال نمی شــد به راحتی اجاره کرد، اما حاال تعدادی از 

این مغازه ها خالی هستند.

ورشكسته شديم
یکی از تولیدکنندگان ســوهان درباره مشــکالت این صنف به 
همشهری می گوید: »کرونا بیش از ســایر مشاغل، سوهان قم 
را زمین گیر کرد. سوهان یک کاالی تشریفاتی و لوکس است و 
جزو سبد مواد غذایی خانوار محسوب نمی شود و به همین دلیل، 
بیشتر لطمه دید. محدودیت های طوالنی مدت کرونایی، صنعت 
ســوهان را ورشکسته کرده است و بســیاری از تولیدکنندگان 

سوهان کسب و کارشان را تعطیل کردند.«
»اصغر جهانگیری« که مدتی رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی 
قم بود، می افزاید: »25 روز است که پایم را به کارگاه نگذاشتم. 
امروز هم آمدم که 20 کیلوگرم سوهان تولید کنم ولی مطمئن 

نیستم به فروش برسد.«
وی با بیان اینکه حدود 400 واحد پروانه دار و ۳00 کارگاه بدون 
پروانه در زمینه تولید سوهان فعالیت می کنند ولی در حال حاضر 
همه کارگاه ها تعطیل هستند، ادامه می دهد: »بعضی از فعاالن 
این صنعت متحمل ضرر و زیان فراوانی شــدند. سوهان تاریخ 
مصرف دارد و برخی همکاران ما تولید نیمه شعبان و تعطیالت 

نوروز را معدوم کردند ولی از هیچ جایی حمایت جدی نشدند.«
جهانگیری که از ۱5 ماه پیش بیکار است، می گوید: »خرداد باید 
اظهارنامه مالیاتی بدهیم. چشم فعاالن صنعت سوهان به خرداد 

است که دولت و مسئوالن چاره اندیشی کنند.«

کاهش 80 درصدی فروش
نایب رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی قم هم می گوید: »بعد از 
شیوع ویروس کرونا فروش سوهان نسبت به سال 98 بیش از 80 
درصد کاهش یافت و در این مــدت بیش از 50 درصد نیروهای 

فعال در این صنعت تعدیل شدند.« 
»علی سلطانی اصل« با بیان اینکه حدود 90 درصد سوهان قم به 
خارج کشور یا استان هایی دیگر صادر می شده است، می افزاید: 
»صادرات سوهان به دلیل بسته شــدن مرزها و محدودیت های 

کرونایی به نزدیک صفر رسیده است.«
وی خواستار حمایت جدی مسئوالن از صنعت بی رمق سوهان 
می شود و بیان می کند: »تاکنون حمایت خاصی که بتواند صنف 
سوهانی را از وضعیت اســف بار کاهش تولید و صادرات، تعدیل 
نیرو و جبران بدهی های کالن نجات دهد، صورت نگرفته است. 
اما مسئوالن استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

به تازگی قول دادند که از مشاغل زیان دیده حمایت می کنند.«

صادرات؛ نزديک صفر
مهم ترین بازار بین المللی فروش سوهان در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بود. ســاالنه بیش از 200 تن انواع سوهان به این 
کشورها صادر می شد تا کام مردم این کشــورها شیرین شود، 
اما این شیرینی خوشــمزه در سال های اخیر مشــتریان پروپا 

قرص در آمریکا و اروپا پیدا کرده است. افتتاح فروشگاه سوهان 
قم در نیویورک آمریکا و صادرات ۱9 تن ســوهان به این کشور، 
صف کشیدن آلمانی ها برای مزه کردن ســوهان قم و استقبال 
اروپایی ها از این شیرینی، انگیزه ای شد تا مسئوالن استان برای 
ثبت بین المللی و جهانی نشان جغرافیایی سوهان اقدام کنند. 
خرداد ســال 99 در بحبوحه همه گیری ویــروس کرونا وقتی 
سوهان قم برای صیانت از نام و اصالتش در بازارهای منطقه ای 
 )WIPO( و بین المللی، نشان سازمان جهانی مالکیت معنوی
را دریافت کرد، امیدواری به توســعه صادرات ســوهان در دل 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان جوانه زد، اما طولی نکشید که 

رویای آنها بر باد رفت.
رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صمت قــم درباره تاثیر 
منفی کرونا بر صادرات سوهان به همشهری می گوید: »بیشتر 
صادرکننــدگان ســوهان خودشــان تولیدکننــده و صاحب 
برند هســتند. وضعیت صادرات ســوهان به گونه ای است که 
صادرکنندگان به دلیل نبود نمایندگی در کشــورهای خارجی 
باید به کشورهای هدف سفر کنند. در ماه های گذشته که رفت 
و آمد صادرکنندگان به این کشورها مختل شده، حجم صادرات 

سوهان کاهش یافته است.«
»ســید مجتبی فرهادی قمی« با بیان اینکه فروش ســوهان 
به توریســت ها و اتبــاع کشــورهای مختلف در شــهر قم هم 

نوعی صادرات محســوب می شــود، می افزاید: »وقتی زائران و 
توریســت های خارجی به قم نمی آیند، در واقع روی صادرات 
ســوهان تاثیر منفی می گذارد. عالوه بر این  در 2 ماه فروردین 
و اردیبهشت سال گذشــته همه مرزها به روی صادرکنندگان 

مسدود بود و هیچ کاالیی صادر نمی شد.«
هر چند ممکن است بخشی از صادرات سوهان به صورت چمدانی 
انجام شود، اما آمار رسمی گمرک استان قم از کاهش صادرات 

سوهان نشان دهنده عمق فاجعه است. 
»محمد خلیلی« مدیرکل گمرکات قم به همشــهری می گوید 
که در سال 99 فقط ۱76 کیلوگرم ســوهان با ارزش 528 دالر 
از طریق گمرک اســتان صادر شده اســت در حالی که در سال 
98 حدود 6600 کیلوگرم سوهان با ارزش ریالی ۱8 هزار دالر 

صادر شده بود.
***

وقتی سوهان قم که یک قرن قدمت دارد، در خانه اش مشتری 
نداشته باشد و در خارج هم کام دوستدارانش را شیرین نکند، باید 
از روزی ترســید که این صنعت دیگر نتواند روی پایش بایستد. 
مرگ سوهان یعنی بیکارشــدن ۱0 هزار شغل مستقیم و چند 
ده هزار شغل غیرمستقیم و از بین رفتن سرمایه های چند صد 

کارگاه تولیدی.

شیوع کرونا روزهای سختی را برای 10 هزار فعال 
صنعت سوهان قم رقم زده است

سوغات 
ورشکسته قم
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در شرایطی که مناطق آزاد موجود از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
به هدف اصلی خود نرســیده اند، تصویب 7منطقه آزاد جدید و 13منطقه ویژه اقتصادی 

انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است.رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان و کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد به جای بهره وری اقتصادی به محلی برای درآمدزایی و سودآوری افراد 

محدودی تبدیل شده اند به همشهری می گوید: »مناطق آزاد یعنی توسعه صادرات در حالی که مناطق آزاد 
امروز خودشان یک بحران شده اند و از کنار فعالیت مناطق آزاد به سود و درآمدهای آنچنانی می رسند و مردم 

مناطق که آگاهی الزم را ندارند از این سود و درآمد بی نصیب مانده اند و در نهایت سهم شان از مناطق آزاد، کارگری 
است.«»محمد صادق مشایخ« با تاکید بر اینکه مردم محدوده مناطق آزاد باید در فعالیت آن ها سهیم شوند، می افزاید: 

»باید سهمیه ای برای مردم در نظر گرفته شود و مثال بگویند در طول ســال فالن قدر دالر می توانند تجارت کنند. منافع 
مناطق آزاد باید به مردم برسد و جز این بی عدالتی است.«وی معتقد است نظارت بر فعالیت مناطق آزاد ضعیف است در 

حالی که با مدیریت و نظارت قوی و همچنین تبادل تهاتری می توان به دنبال سودآوری برای منطقه بود. مشایخ البته 
تاکید می کند که منطقه آزاد قشم در میان مناطق آزاد ضعیف ترین عملکرد را داشته است در حالی که مردم این جزیره 

محرومیت زیادی دارند و منطقه آزاد می توانست کمک زیادی به آن ها و همچنین توسعه این جزیره زیبا و توریستی کند. 

عملکرد ضعیف مناطق آزاد 

گلستانسیستان و بلوچستان

ه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون 
جاد منطق
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سفر رئیس جمهور
در سال ۹3 و همزمان با 

 و از سوی دولت به مجلس 
ق آزاد به تصویب رسید

در شورای عالی مناط
رداد سال ۹۴ 

خ

د، اما به دلیل رای 
 دوبار به صحن مجلس آم

ده شــد.این الیحه در مجلس نهم
فرستا

ت در 
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 کنار گذاشته شد و
نیاوردن مجموعه لوایح مناطق تقدیمی به مجلس

در شورای 
س از آن مجدد 

۲ آذر ۹8 به تصویب نمایندگان رسیده و پ
جلســه ۶

ف قانون تشخیص 
از جهاتی خال
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 و شورای نگهبان 
د و بر همین اساس برای رفع اختالف مجلس

داده ش

ن، تنها 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.اینچه برو

ی و ریلی گلستان در بخش داشلی برون 
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مرز ایران و 
س در 

شهرســتان گنبدکاوو

ترکمنستان است.

مناطق آزاد  ناكام 
25 سال پیش بود که اولین مناطق آزاد کشور در کیش، قشم و چابهار ایجاد شدند؛ مناطقی که قرار بود سهم پررنگی در اقتصاد کشور بازی کنند،  اما تا همین سال پیش 
در نهایت یک یا 2درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص دادند و بیش از هرچیز، ایستگاهی برای واردات کاالهای خارجی شدند. کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، 
اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( در حال حاضر 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می دهند که با تصویب الیحه 7 منطقه آزاد تجاری دیگر و ۱۳ 
منطقه ویژه اقتصادی که در سال 97 به مجلس دهم رفته بود، این آمار در مجموع به 62 مورد رسید.با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری 
ـ صنعتی مهران در استان ایالم، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانهـ  مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، 
اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان در روزهای اخیر به تصویب رسید.  همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی 
شامل الر و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف 

و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبالغ در استان البرز موافقت کردند.

سال هاست منطقه سیستان با مشــکالت و معضالتی مانند 

قر و نبود صنایع اشتغال زا روبه روست. 
ی، ریزگرد ها، بیکاری، ف

خشکسال

به همین دلیل مسئوالن استان سیستان و بلوچستان و منطقه چند سال پیش 

ه آزاد سیستان را مطرح کردند 
برای حل و رفع مشکالت یاد شده، طرح ایجاد منطق

که این طرح بعد از چند ســال کش و قوس به تصویب رسید و منطقه آزاد سیستان 

ه آزاد سیســتان به عنوان بال دوم توسعه و آبادانی 
دارای شناسنامه شــد.حاال از منطق

ر کنار منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار در جنوب و سواحل 
سیستان و بلوچســتان د

ت و ترانزیت 
ه آزاد، سیستان می تواند نقش مهمی در تجار

مکران یاد می شود. با تصویب منطق

 ویژه افغانستان داشته باشد و بنا به گفته مسئوالن استانی 
کاال به کشور های آسیای میانه به 

رپا شود که می تواند مکمل مناطق 
مروز افغانستان نیز ب

قرار است منطقه آزادی در بخش نی

 تاثیر زیادی بر زندگی مردم منطقه خواهند گذاشت.زیرساخت هایی مانند 
ایران باشد و

گاه در منطقه وجود دارد و همین مساله موجب می شود راه اندازی 
گاز، راه آهن و فرود

این ظرفیت اقتصادی زمان کمتری را ســپری کند. تجار داخلی و خارجی خوبی 

ه آزاد سیستان برای فعالیت های صنعتی و تجاری 
برای سرمایه گذاری در منطق

ی کرده اند. همچنین ایجاد این منطقه در تجمیع صنایع خرد 
اعالم آمادگ

و پراکنده نقش مهمی خواهد داشت و به هدفمند تر شدن فعالیت  

ش سرمایه گذاری، تولید و تجارت، ماندگاری 
آن ها و افزای

و مهاجــرت معکوس مــردم منطقه منجر 

خواهد شد.

اردبیل
اردبیل دارای 380کیلومتر مرز خشکی 

با جمهوری آذربایجان است و الیحه ایجاد منطقه 

آزاد تجاری، صنعتی در این اســتان از چند ســال پیش در 

مجلس مطرح بود که هفته گذشته خبر تصویب کلیات این الیحه 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب خوشحالی اهالی استان شد.این 

الیحه ابتدا شامل نقاطی از شمال استان )گرمی، بیله سوار و پارس آباد( بود، 

اما با درخواست مردمی شهرســتان های دیگر مانند مشگین شهر و نمین هم به 

آن اضافه شــدند. با وجود این در تصویب الیحه هنوز نقطه مورد نظر تعیین نشده 

و تعیین آن به عهده دولت واگذار شــده است.استان مرزی اردبیل تاکنون نتوانسته 

است از موقعیت جغرافیایی خود در توسعه استفاده ببرد و امید مردم بر این است که با 

تصویب منطقه آزاد تجاری توسعه اقتصادی در این استان پررنگ تر شود.در حال حاضر 

دغدغه اصلی بعد از تصویب کلیات الیحه، فراهم کردن زیرساخت های منطقه است. 

راه ارتباطی را می توان مهم ترین زیرساخت برای منطقه آزاد تجاری عنوان کرد. 

بهره برداری از راه آهن اردبیل- میانه که وعده آن به پایان دولت داده شده است، 

می تواند نقش مهمی در موفق بودن منطقه آزاد داشته باشد. از سوی دیگر 

چهاربانده کردن جاده های شمال اســتان که به احتمال زیاد منطقه 

تعیین شده در این محدوده خواهد بود، از ضروریات است و نباید 

به اما و اگرها و بودجه ها قطره چکانی ســپرد و باید با 
جدیت ادامه داشته باشد.

ایالم

اردیبهشت ســال۹3 بود که دولت در 

سفر استانی ایالم به پیشنهاد مسئوالن استان مبنی 

بر ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهــران مهر تایید زد و 

بالفاصله پس از آن پیگیری ها برای تحقق این خواست مردم از سوی 

مسئوالن محلی آغاز شد. پس از کش و قوس هایی، شورای عالی مناطق آزاد 

و هیات دولت با راه اندازی آن موافقت کردند. هفتم اردیببهشــت سال ۹7 نیز 

مجلس شورای اسالمی نظر مثبت خود را نســبت به تبدیل مهران به منطقه آزاد 

تجاری اعالم و اردیبهشت امسال این طرح به تصویب رسید. تصویب منطقه آزاد تجاری 

مهران در واقع مطالعه عمومی مردم، فعاالن اقتصادی و اجتماعی بود که صدها فرصت 

شغلی را برای جوانان جویای کار این استان فراهم خواهد کرد. ایالم با ۴30کیلومتر دارای 

بیشترین مرز مشترک با کشور عراق است و تصویب منطقه آزاد تجاری مهران گشایش 

و رونق اقتصادی، تامین امنیت مرزنشینان و همچنین توسعه پایدار استان را به دنبال 

دارد. همچنین ایالم دروازه عتبات عالیات است و ساالنه بیش از ۴میلیون زائر در ایام 

اربعین و ۴میلیون نیز در طول سال از این مرز تردد می کنند. این شرایط و نیاز بازار 

عراق به کاالهای تجاری ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران 

را دوچندان کرده بود. به گفته مســئوالن اســتان طی سال های اخیر 

زیرساخت های الزم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران فراهم 

شــده و راه اندازی این منطقه کاهش هزینه های تولید 

بوشهردر استان ایالم را به همراه خواهد داشت.

د از چندبار 
س فــراوان و بع

ش و قو
س از ک

پ

ه آزاد بوشهر بین 
دست به دســت شــدن پرونده منطق

ن، سرانجام  هفته گذشته مجمع تشخیص 
س و شورای نگهبا

مجل

د زد.بر اساس آنچه که اعالم 
مهر تایی

مصلحت نظام بر تصویب این منطقه 

ه و مزارع پرورش 
شهر فعلی بوشهر دیده شد

زاد خارج از 
دوده منطقه آ

شده مح

 جزیره نگین )توسعه زیرساخت 
زیره عباسک و

گناوه، ج
جاده ساحلی 

گو در سمت 
می

 ویژه اقتصادی بوشهر به سمت 
ت( و همچنین منطقه

بندری در آن در دست اجراســ

ن قرار 
س در آ

ی در قف
ی و تولید ماه

 دلوار که صنایع کشتی ساز
ی و حوالی

شهرک صنعت

زار نفر می تواند انگیزه های 
ت با تراکم جمعیتی حدود 300 ه

گیرد. این مساح
 را در برمی 

دارد

ه آزاد بوشهر صرفا صنعتی دیده شده 
ن در حالی است که منطق

شتر کند. ای
سرمایه گذاری را بی

ض یا کاالی چمدانی همراه مسافر محروم 
خودرو بدون عوار

یر واردات 
 امتیاز تجاری نظ

و از

ت و از سال ها 
ط راه آهن سراسری محروم اس

شهر از اتصال به خ
ت. در حال حاضر استان بو

اس

الوه بر این، 
بار متوقف شده و ع

مبود اعت
شــهر به دلیل ک

 شیراز به بو
جاد راه آهن

پیش ای

رودگاه 
ه آزاد توسعه یابد یا ایجاد ف

 با ظرفیت منطق
شهر باید متناسب

دگاه فعلی بو
فرو

 گیرد.   به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های بی نظیر 
کار قرار

ســتور 
جدید در د

د در پایانه، منطقه 
 گاز، شیالت، کشاورزی و اقتصا

وزه انرژی نفت و
استان در ح

زوده و اشتغال 
د، فرآوری، صادرات، ارزش اف

 در زمینه تولی
آزاد می تواند

 از سرنوشت 
این استان تحول اساسی ایجاد کند مشروط به اینکه

گاه واردات شدند، درس 
 آزاد قبلی که لنگر

تلخ مناطق

عبرت بگیرد.

کرمانشاه
منطقه آزاد قصرشــیرین 7۲۲3 هکتار از اراضی نوار مرزی 

شهرســتان حدفاصل ۲ مرز رســمی پرویزخان و خســروی را در 
برمی گیرد که از نظر زیرساخت و استعداد توســعه یکی از بهترین مناطق 

کشور خواهد بود.این منطقه آزاد بر سر مســیر تاریخی ابریشم قرار دارد و همه 
مسیرهای جاده ای منتهی به آن آزادراه یا بزرگراه هستند.اقدامات عمرانی خط راه آهن 

سراسری تا 70 کیلومتری این منطقه انجام شده و قرار است به زودی مرز خسروی را ابتدا 
به راه آهن سراسری عراق و پس از آن به بندر الذقیه در سوریه متصل کند.زیرساخت های 

موجود ۲پایانه مرزی بزرگ پرویزخان و خسروی از امکانات موجود در شهرستان قصرشیرین 

است و تاســیس هتل های متعدد امکان پذیرایی از مسافران و سرمایه گذاران را فراهم کرده.

ویژگی مهم دیگر این است که منطقه آزاد قصرشیرین به طور هم زمان با بخش کردی و عربی 

دولت عراق مجاور بوده و به بازار هر ۲بخش دسترسی دارد.فلسفه و هدف اصلی ایجاد مناطق 
آزاد افزایش تولید صادرات محور و جذب سرمایه داخلی و خارجی به هدف صادرات است؛ 
مسیری که در بسیاری از مناطق آزاد موجود عملی نشده و همین امر نگاه به مناطق آزاد 
را منفی کرده است.منطقه آزاد قصرشیرین اما به دلیل سابقه صادراتی درخشان ۲ 

مرز پرویزخان و خسروی در مجاورت بازار جذاب عراق و دسترسی به بازارهای 
دیگر منطقه از جمله سوریه متفاوت عمل خواهد کرد و می تواند رویای 

این منطقه اعالم آمادگی کرده اند.زیاد خارجی از چین و عراق برای سرمایه گذاری در توسعه تولید صادرات محور را محقق کند به طوری که متقاضیان 
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بعد از ســال ها تاکســتان در استان قزوین قزوین
منطقه ویــژه اقتصادی و هــاب صادراتی مرکز و 

شمال کشــور شــد. اعطای معافیت های مالیاتی به 
واحد های تولیدی و صنعتی تاکستان و ایجاد بارانداز کاال 

در این شهرستان از مزایای تبدیل تاکستان به منطقه ویژه 

اقتصادی است که با ایجاد این ظرفیت، واردات کاال به قزوین 

و صادرات محصوالت از آن تسهیل خواهد شد.همچنین 
ایجاد منطقه آزاد اقتصادی تاکســتان می تواند زمینه 
رونق و جهــش تولید در اســتان را از طریق رونق 

صادرات محصوالت تولیدی و ســهل الوصول 
تولید مهیا کند.شدن واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

از جمله زیرساخت ها و امکانات زیربنایی برای 

 فرودگاه 
ه ویژه اقتصادی گچساران وجود

ایجاد منطق

ی، پایانــه حمل و نقل کاال  و 
ی ترانزیت

بین المللی، جاده ها

ت انبار کاال، وجود آب شیرین و مجموعه ورزشی 
مسافری، سای

مجهز برای استفاده نیروی انسانی است.شهرستان گچساران یک 

گاه دارد که هنوز بین المللی نشده و باید برای آن برنامه ریزی شود. 
فرود

 نبود جاده های استاندارد برای 
سیر فعالیت این منطقه آزاد

مانع دیگر در م

ن و بنادر 
ترانزیت است. جاده های چند بانده از مبدا گچساران به خوزستا

 اما هنوز به سرانجام نرسیده است. با 
ش آغاز شده

جنوبی از سال ها پی

شور و منابع بزرگ گازی و 
وجود این، تولید ۲۰ درصد نفت خام ک

 در کنار آن ظرفیت هایی است که می تواند 
تاسیسات فراوری

ه ویژه را به محلی برای اشتغال زایی در استان 
این منطق

تبدیل کند.

کهگیلویه و بویراحمد

البرز

ه نیــز ایجاد 
در روزهای گذشــت

ه ویژه اقتصادی ساوجبالغ در استان 
منطق

البرز تصویب شــد. نکته جالب اینکه هم زمان با 

ن کووایران برکت 
بر، فاز اول تولید واکس

اعالم این خ

د تا تیر امسال حدود ۱۰ 
از و قرار ش

به صورت رسمی آغ

شــود. شهرک دارویی 
ن دوز از این واکســن عرضه  

میلیو

برکت به عنوان تولیدکننده این واکســن در منطقه ویژه 

اقتصادی ساوجبالغ مستقر است. بیش از ۱5۰ برند ملی 

در البرز مستقر هستند که بخش بزرگی از آن در شهرک 

 البرز  را به قطب علم و 
غ قرار دارند و

صنعتی ساوجبال

 دارو، مواد غذایی و قطعات 
فناوری، قطب تولید

ل کرده  اند.  
ودرو در کشور تبدی

خ

منطقه ویژه شاهین شهر در اصفهان اصفهان 
ظرفیت هایی چون باند فــرودگاه و خط مترو 

اصفهان-شاهین شهر را در اختیار دارد و از سوی دیگر، 
شهرستان شاهین شهر و میمه رتبه اول ارزش افزوده و رتبه 

دوم تولیدات صنعتی در استان اصفهان را دارند و همین ویژگی ها 

موجب شده از نگاه کارشناسان شاهین شهر مناسب ایجاد منطقه 

ویژه اقتصادی باشد. روند دریافت مجوز برای راه اندازی این منطقه 

ویژه از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده است و تا همین یک سال پیش 

برآورد هزینه برای راه اندازی آن ۲۰ میلیون دالر بوده است. یکی 

از نکات مورد توجه مسئوالن اصفهان در راه اندازی این منطقه 

ویژه توسعه با مالحظه های زیست محیطی است. با توجه 
به شرایط کم آبی و خشکســالی در اصفهان به نظر 

توجه قرار گیرد.می رســد این نکته بیش از پیش باید مورد 

یزد

خره با ایجاد 
اعضای مجمع تشــخیص باال

وه و میبد در اســتان 
ــژه اقتصادی ابرک

منطقه وی

در حــال حاضر جانمایی و تمهید 
ت کردند. 

زد موافق
ی

ور کار استان است. 
مقدمات راه اندازی این مناطق در دست

ن زمینه های 
به نظر می رسد این مصوبه موجب فراهم شد

شتر در استان خواهد شد.پیش از 
و سرمایه گذاری بی

توسعه 

هریز، بافق، 
ی ویژه م

اد ۴ منطقه اقتصاد
ن در سال ۹۸ ایج

ای

س شورای اسالمی به تصویب رسیده 
کوه در مجل

زد و ابر
ی

جود از 
ه ظرفیت های مو

بود و این مناطق با توجه بــ

جــاده ای مهم به 
جمله تقاطــع ریلی و خطوط 

ویژه اقتصــادی انتخاب 
عنوان منطقــه 

شده بودند.

در روزهای گذشــته نیــز ایجاد البرز
منطقه ویژه اقتصادی ساوجبالغ در استان 

البرز تصویب شــد. نکته جالب اینکه هم زمان با 
اعالم این خبر، فاز اول تولید واکسن کووایران برکت 

به صورت رسمی آغاز و قرار شد تا تیر امسال حدود ۱۰ 

میلیون دوز از این واکســن عرضه  شــود. شهرک دارویی 

برکت به عنوان تولیدکننده این واکســن در منطقه ویژه 

اقتصادی ساوجبالغ مستقر است. بیش از ۱5۰ برند ملی 

در البرز مستقر هستند که بخش بزرگی از آن در شهرک 
صنعتی ساوجبالغ قرار دارند و البرز  را به قطب علم و 

فناوری، قطب تولید دارو، مواد غذایی و قطعات 
خودرو در کشور تبدیل کرده  اند.  

زنجــان پــس از ۱5ســال انتظار بــه جرگه زنجان 
اســتان های دارای منطقه اقتصادی ویژه اقتصادی 

کشور پیوست. این منطقه ویژه اقتصادی در یک محدوده 

۱۰۰ هکتاری در غرب شهر زنجان ایجاد می شود و زنجانی ها 

از ســال ها پیش منتظر تصویب این منطقه بودند.  کارشناسان 

معتقدند ایجــاد منطقه ویــژه اقتصادی زنجــان زمینه جذب 

سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در استان فراهم می کند 

تار در کنار ســایر ظرفیت های اقتصادی استان، امتیاز خوبی 

برای سرمایه گذاری و تولید فراهم شود.البته در این میان 
زیرســاخت هایی مانند ۲خطه کردن راه آهن زنجان 

- قزوین نیز از اهمیت زیادی برخوردار اســت 
و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد.

فارس 

ه ویژه اقتصادی الرستان با گرایش صنعتی، 
منطق

تجــاری و خدماتــی و محوریت صنایع پایین دســتی 

 کیلومتری شرق 
ور الر - بندرعباس در ۱۰

پتروشیمی در مح

 دارد. میزان اراضی مدنظر برای ایجاد این منطقه حدود 
هر الر قرار

ش

 ویژه در افق چشم انداز ۱۴۱5 منطقه ای 
۹۴۸هکتار است. این منطقه

 گاز، پتروشیمی، 
در حوزه صنعت و خدمات به ویژه صنایع

پیشــرو 

ن بنادر ساحلی به عنوان بندر 
شیمیایی، صنایع پایین دستی و پشتیبا

خشک هدفگذاری شده است. همچنین منطقه ویژه اقتصادی فسا 

با توجه به میزان قابل مالحظه تولید محصوالت کشاورزی در 

این شهرستان و شهرستان های همجوار آن با گرایش 

اصلی صنایع تبدیلی کشاورزی و گرایش فرعی 

صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده 

است.

خراسان رضوی

ه ویژه اقتصادی خــواف حد فاصل 
منطق

ه ویژه اقتصادی 
ف و ســنگان قرار اســت منطق

خوا

انرژی های تجدیدپذیر باشد. این منطقه باتوجه به این که در 

رار دارد، می تواند موجب تحول 
مجاورت راه آهن خواف - هرات ق

ک را در این منطقه 
د و از طرفی می توان بندر خش

اقتصادی خواف شو

در مرز ایران و 
ه ویژه اقتصادی قوچان 

اد کرد. همچنین ایجاد منطق
ایج

ترکمنستان و مسیر داالن تجارت بین المللی اقدامی مناسب برای توسعه 

بازرگانی خارجی کشور به سمت آسیای میانه و شرق قاره کهن است. 

قوچان به  عنوان نقطه تالقی محور شرق و محورهای شریانی منتهی 

ذرگاه مرزی باجگیــران و لطف آباد، به  
به آســیای میانه از ۲ گ

عنوان جایگاهی ژئواستراتژیک، می تواند در ترسیم تجارت 

ن اکو و کشــورهای حاشیه 
فی مابین اعضای پیما

ی مؤثر داشته باشد.
خلیج  فارس نقش

 با وجود مصوب شــدن ۲منطقه آزاد آذربایجان غربی 
تجاری-صنعتی ماکو و ســلماس روند اجرای 

این مناطق در استان آذربایجان غربی به کندی پیش 

می رود. بــه تازگی هم منطقه ویژه ســرو در این اســتان 

به تصویب رســیده که این منطقه و همچنیــن منطقه ویژه 

پیشــنهادی ارومیه جمعیتی حدود یک میلیــون و ۱۰۰هزار  

نفری را دربــر می گیرد. آذربایجــان غربی با 3 کشــور ترکیه، 

عراق و آذربایجان مرز مشــترک دارد، اما به اعتقاد کارشناسان 

زیرســاخت های ایجاد مناطــق آزاد تجاری-صنعتی در آن 

مهیا نیست.به گفته مسئوالن در صورت راه اندازی مناطق 
اقتصادی در آذربایجان غربی اشــتغال زایی مستقیم 

۱۰هزار نفری و غیرمستقیم 5۰هزار نفری در 
افق ۱۰ ساله دور از دسترس نیست.

لرســتان دو منطقه ویژه اقتصادی لرستان 
در ازنا و بروجــرد دارد که ازنا فعال اســت و 

بروجرد از آن جایی متولی مشــخصی نداشــت به 
شرکت شهرک های صنعتی سپرده شده است.مسئوالن 

لرستان پیشــنهاد دادند منطقه ویژه اقتصادی که برای این 

استان تصویب شده در محل شرکت پارسیلون خرم آباد ایجاد شود. 

این شرکت قبال بزرگترین کارخانه تولید نخ نایلونی در کشور بود 

که بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما بخش 

خصوصی نتوانست آن را مدیریت کند و ورشکست شد.این شرکت 

۲۲۰ هکتار زمین دارد و نزدیکی فرودگاه خرم آباد و آزاد راه بندر 

عمان به مرکز و شمال کشور قرار دارد. پیشنهاد شده افرادی 

که در حوزه مصالح ساختمانی، داروسازی و موادغذایی 
فعال هستند در این منطقه فعالیت کنند چون 

محسوب می شود.لرستان جزو قطب های دارویی کشور 

طراحي:  مهدي فراهاني



اوایل اسفند 99 بود که کرونای 
انگلیسی خوزســتان را در بر 
گرفت و شرایط سختی برای 
کادر بهداشت و درمان این استان رقم زد. 
مراکز درمانی به شدت درگیر بیماری شده 
بودنــد و ظرفیت تخت ها بــرای پذیرش 
محدود. اتفاقی که باعث شد علوم پزشکی 
خوزستان پیشنهاد جدیدی را برای عبور از 
بحران و تغییر روش درمان بیماران کرونایی 
به وزارت بهداشت ارائه کند؛ تزریق داروی 
رمدسیویر به بیماران سرپایی بدون نیاز به 
بســتری. طرحی که مورد موافقت سعید 
نمکی، وزیر بهداشــت قرار گرفت و حاال با 
گذشــت کمتر از دو مــاه از آغــاز آن در 
خوزستان به تمام اســتان های کشور هم 
تسری پیدا کرده اســت. وزیر بهداشت از 
تاثیر بســیار زیاد اجرای طــرح با عنوان 
»درمــان بیمــاران ســرپایی بــا داروی 
رمدســیویر« در تاب آوری مراکز درمانی 
برای مواجهه با پیک سنگین اخیر کرونا در 
کشور خبر می دهد و اینکه قرار است اجرای 
پروتکل ســرپایی درمان کرونا در سازمان 
بهداشت جهانی به عنوان یک تجربه موفق 
جهانی ثبت شود. طرحی که خوزستان را از 
بحران ویروس انگلیســی نجات داد و در 
استان های مختلف موجب کاهش بستری 
در پیک چهارم و تسریع در بهبود بیماران 
کرونایی شد. »فرهاد ابول نژادیان« رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و 
فرمانده عملیات بهداشت و درمان مدیریت 
کرونا در استان در گفت وگوی اختصاصی با 
همشهری درباره این طرح توضیحاتی ارائه 

کرده که در ادامه می خواند. 

وضعیت بحرانی در پیک سوم
فرمانده قرارگاه مقابله گفت: خوزســتان 
اولین استانی بود که درگیر پیک کرونای 
انگلیســی شــد و تخت های بیمارستان 
یکی پــس از دیگری پر می شــدند. حتی 
بیمارســتان هایی هم کــه در پیک اول و 

دوم مورد اســتفاده قرار نگرفتند در پیک 
سوم وارد میدان شــدند و شرایط سختی 
بود. بیمارستان امام )ره( هم آخرین مرکز 
درمانی بود که وارد کار شد و متوجه شدیم 
فقط ۵۰ تخت از ظرفیت در اختیار گذاشته 

کرونا و بستری بیماران باقیمانده است.

پیشنهاد اجرای طرح به وزیر بهداشت
ابول نژادیان اظهار کرد: اواخر اسفند بود که 
با وزیر بهداشت تماس گرفتم و اعالم کردم 
دیگر جایی برای بستری نداریم. آن زمان 
یک پیشنهاد را مطرح کردیم و آن، تزریق 
رمدسیویر به صورت کلینک های سرپایی 
بود و این که درمان هم زودهنگام آغاز شود 
نه اینکه مریض بدحال باشد و بعد تزریق 
صورت بگیرد. دکتر نمکی موافقت کردند 
کار در یک طرح پژوهشــی آغاز شود. تیم 
علمی ما با حضــور همکارانی از گروه های 
ریه، عفونی، داخلی و بیهوشی تشکیل شد 
و پروپوزال تهیه کردیــم. در این روش ما 
یک سیستم ارزیابی به نام  priest و شدت 
بیماری داشتیم. اینکه چه افرادی می توانند 
به جای این که بستری شوند در قالب طرح 
تزریق سرپایی رمدســیویر تحت درمان 

قرار بگیرند. وی به آغــاز این طرح از اهواز 
اشاره و تاکید کرد: افراد مشخص شدند و 
طرح در ۳ بیمارستان آموزشی خود اهواز 
انجام شد. متوجه شدیم که اجرای آن بسیار 
کمک کننده بوده و بیماران دیگر نیازی به 
بستری نداشتند و حتی مرگ و میر آنها هم 
به وضوح کاهش پیدا کرد. در نهایت اجرای 
این طرح به سایر شهرستان ها تعمیم داده 
شد و یک دوره ۲۸ روزه به صورت پایلوت 

در کل استان اجرا شد.

مطالعه اولیه روی ۷۳۵ بیمار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز درباره دستاوردهای تحقیقی و مقاله 
این طرح پژوهشــی هم بیان کرد: در این 
طرح معیارهای ورود و خروج داشــتیم و 
اینکه چه کسانی بر اســاس جدول امتیاز 
بندی به بســتری نیازی ندارند. در نتیجه 
در مرحله اول ۷۳۵ بیمار استخراج و مورد 
مطالعه قرار گرفتند. نمره دهی در طرح هم 
به این شرح بود که اگر افراد بدون درگیری 
ریوی بودند، نمره صفر می گرفتند. اگر ۲۵ 
درصد ریه افراد درگیر شده بود نمره یک و 
برای ۲۶ تا ۵۰ درصد درگیری ریه نمره ۲، 

درگیری ۵۱ تا ۷۵ درصد نمره ۳ و بیش از 
۷۶ درصد نمره چهار در نظر گرفته می شد.

آمار صفر مرگ و میر
فرمانده قرارگاه مقابلــه با بیماری کرونای 
خوزســتان با بیان اینکه در خروجی کار 
افراد بر اساس زمان بروز عالئم به دو دسته 
افرادی که کمتر از یک هفته یا بیشــتر از 
یک هفته از عالئم آنها می گذشت تقسیم 
شــدند، ادامه داد: در این مطالعه مشاهده 
کردیم فقط  ۴.۱۷ درصد افرادی که کمتر 
از یک هفته از بروز عالئم شان می گذرد و ما 
درمان را برای آنها شروع می کنیم ممکن 
است به این روش درمان جواب ندهند. در 
افرادی که بیش از یک هفته از زمان بیماری 
آنها گذشته بود ۷.9۲ درصد احتمال جواب 
ندادن بــه درمان وجود داشــت و مجبور 

بودیم آنها را بستری کنیم.
ابول نژادیــان درباره میزان مــرگ و میر 
بیمــاران کرونایی در ایــن روش درمانی 
هم بیان کــرد: در گروه اولــی که زیر یک 
هفته بودند، هیچ مورد فوتی نداشــتیم و 
در گروه دوم هم ۱.۰۱ درصد بیماران فوت 

می کردند.

کاهش هزینه های درمان سرپایی کرونا
ابول نژادیان دربــاره هزینه های چنین 
طرح درمانی بیان کرد: اگر بیمار پرونده 
بستری موقت در بیمارستان ها تشکیل 
بدهــد ۳۰ درصد هزینه هــای درمان را 
پرداخت می کنند. البته وزیر بهداشــت 
نامه نوشــته که این مبلغ به ۱۰ درصد 
کاهش پیدا کند و مانند شرایط بستری، 
تزریق سرپایی رمدســیویر هم مشمول 
پرداخت ۱۰ درصدی هزینه ها باشــد، 
اما این مســاله را هم درنظر بگیرید که 
در این روش ســرپایی بیمار هزینه های 
ا  بســتری و هتلینــگ بیمارســتان ر

پرداخت نمی کند.
این مسئول با اشاره به تجربه موفق اجرای 
این طرح در خوزســتان و عبور از بحران 
کرونای انگلیســی اظهار کرد: در صحبت 
با وزیر بهداشــت، خودشــان به من اعالم 
کردند که بــا اجرای ایــن روش در دیگر 
استان های کشــور ۱۵۰ هزار نفر در پیک 
چهارم کرونا درمان شــدند و اگر قرار بود 
این افراد در بیمارســتان ها بستری شوند، 
وضعیــت بحرانی و هزینه هــای هنگفتی 

رقم می خورد.

علوم پزشکی خوزستان در طرحی با تزریق داروی رمدسیویر به بیماران سرپایی، بدون نیاز به بستری به درمان آنها پرداخت
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ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

برداشت طالبی از مزارع بوشهر 
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

    قیمت  باالی مسکن در خرم آباد
قیمت خانه ها در خرم آباد بسیار باالست و نرخ های نجومی خرید و اجاره بها که از سوی دالالن اعالم 
می شود موجب آشفتگی بازار مسکن شده است. فقط کافی است به چند بنگاه سر بزنید تا متوجه 

شوید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته چند برابر شده است.
بیرانوند از لرستان 

   جاماندگان سهام عدالت 
سال ها از زمانی که طرح سهام عدالت اجرا شده است می گذرد. بسیاری از مردم نتوانستند این سهام 
را دریافت کنند چون بسیاری از روند آن اطالع نداشتند. مسئوالن چند بار وعده دادند امکان ثبت 
نام مجدد را به جاماندگان می دهند، اما این اتفاق نیافتاده است. لطفا به این موضوع رسیدگی شود. 
یک شهروند از چهارمحال و بختیاری

  قاچاق و تغییر ژنتیک دام 
دام زنده در کشور ما با تغذیه مناســب در مزارع، کیفیت خوبی برخوردارند. بنابراین شاهدیم که 
قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه از مرزها انجام می شود. چرا جلوی قاچاق دام گرفته نمی شود؟ 
به ویژه این روزها که شرایط خشکسالی است و عشایر هم برای نگهداری دام و تغذیه آن ها مشکل 

دارند. 
یک شهروند از اصفهان 

  سپر تکمیلی خودروهای سنگین 
هر سال به دلیل سوانح متعدد رانندگی قربانی زیادی می دهیم. در تصادف با خودروهای سنگین 
به دلیل نداشتن سپر تکمیلی عقب، جلو و طرفین خودروهای سنگین به سرنشینان آسیب جدی 
وارد می کنند. کاش قانونی در نظر گرفته شود تا خودروسازان این سپرهای تکمیلی را لحاظ کنند 

و این گونه تصادف ها به فوت منجر نشوند. 
سعیدی از خراسان رضوی 

بدهــی شــهرداری به پیمانــکاران و 
دستگاه های مختلف و کسری بودجه 
یکی از چالش های شهرداری هاست. در 
شــهرداری تبریز از زمان شروع به کار 
شــورای پنجم فرآیند درآمد و هزینه شهرداری 
تفاوت محسوسی پیدا کرده. اواخر سال گذشته بود 
که ایرج شهین باهر، شهردار تبریز بودجه ۵۷۷۷ 
میلیارد تومانی این شهر در سال ۱۴۰۰ را به شورای 
شهر تقدیم کرد. بودجه ای که از روی آمار و ارقام 
کمتر از بودجه شهرهای بزرگ و هم تراز تبریز بود و 
انتقادهایی را متوجه شهرداری تبریز کرد، اما نگاهی 
به روند بودجه نویسی تبریز در سال های اخیر نشان 
می دهد شورای شــهر با سیاســت خود کاهش 
بدهی های مدیریت شهری را نشــانه رفته است.

بودجه نویسی متفاوت 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر تبریز در این باره به همشهری می گوید: »در 
سال های گذشته گروه های کارشناسی متعددی در 
حوزه های مختلف عمرانی، زیست محیطی، درآمد 
و غیره کار تدوین بودجه را انجــام دادند و بودجه 

۱۴۰۰ تبریزرا هم با ۶ گروه کارشناسی نوشتیم.«
»محمدباقر بهشــتی« با اشــاره به بررسی دقیق 
روی موضوع بودجه و نتایج آن در روند کاهشــی 
بدهی های شــهرداری در عین تداوم برنامه های 
عمرانی  می افزاید: »تیم های کارشناســی با ده ها 
ساعت جلســه منطبق بر روش های علمی کلیات 
بودجه را تدویــن می کنند که حتــی در برخی 
موارد منجر به کاهش منابع هم می شــود، اما در 
زمان اجرا با بودجــه ای واقعی روبــه رو خواهیم 
بود که بدهی را به شــهرداری تحمیل نمی کند.«

بهینه سازی پروژه های قبلی 
»ایرج شــهین باهر« شــهردار تبریز هم با بیان 
اینکه در ســال های اخیــر ایــن مجموعه یکی 
از شفاف ترین و ســالم ترین فعالیت های مالی را 
داشته است، به همشــهری می گوید: »توانستیم 
نگاهــی ویژه به بودجــه و فعالیت هــای عمرانی 
داشته باشیم. رویکرد شــهرداری تبریز هدفمند 
کردن بودجه و بهــره وری بیشــتر از پروژه هایی 
است که شــاید در گذشــته با دقت بیشتری به 
بهره برداری نرســیده اند و در این زمینه هزینه ها 

منطبق بر بودجه و هدفمند صــورت می گیرد.«

بودجه هوشمند در تبریز
مدیــرکل برنامه و بودجه شــهرداری تبریز هم با 
تاکید بر اینکــه بودجه شــهرداری تبریز واقعی 
است نه تشــریفاتی بیان می کند: »تعیین سقف 
بودجه جای خود را به تحقق بودجه داده و موجب 
شــده در زمان اجرا با مشــکل مواجه نشــویم.«

»مهدی عبدالهــی« با بیان اینکــه بودجه تبریز 
از نظر ســاختاری وضعیت بهتری از شــهرهای 
هم تراز خود در کشــور دارد و بــه گونه ای تدوین 
می شود که بدهی زا نباشــد، می افزاید: »با توجه 
به اینکه درآمدهای شــهرداری در بودجه نویسی 
واقعی اســت و بســیاری از ردیف های بودجه در 
تبصره هــا در نظر گرفته شــده در زمــان اجرا با 
مشکل مواجه نمی شــویم، اما در برخی شهرهای 
بزرگ که بدهــی کالن دارند، بودجه هــا اوراقی 
نوشــته می شــود و برخی درآمدها اصال محقق 
نمی شود و در نتیجه شهرداری بدهکار می شود.«

به گفتــه وی، ســال گذشــته در تبریــز بیش 
از ۸۵ درصد تحقــق بودجه اتفاق افتاده اســت.

    واقع بینی در بودجه شهرداری تبریز

امســال ۳۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم جنوبی استان کرمان 
زیر کشت این محصول رفت و برداشت گندم در این اراضی همچنان 

ادامه دارد.
به گزارش همشهری ، سعید برخوری، رئیس سازمان جهادکشاورزی 
جنوب کرمان زمان آغاز برداشــت گندم اعالم کرد بود برای  تسهیل 
شرایط خرید محصول کشــاورزان، عالوه بر سیلو و کارخانه های آرد 
جیرفت و کهنوج،  مجوز برای راه اندازی چند مرکز خرید دیگر صادر 

شده است و خرید گندم همچنان ادامه دارد. 

برداشت ۱۵۲ هزار تُن گندم
مدیر زراعت سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان هم  از برداشت 

۱۵۲ هزار تُن گندم تا ۱۵ خردادماه جاری در این منطقه خبر داد.
فرامرز رستگاری از انتخاب ۱۰ مرکز خرید تضمینی گندم در منطقه 

جنوب کرمان خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده و جلب نظر 
شــرکت غله و بازرگانی استان کرمان برای تســهیل شرایط خرید و 
حمایت از تولیدکنندگان، کارخانه های آرد اســتان به عنوان مراکز 

خرید فعالیت می کنند.
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمــان ادامه داد: 
عالوه بر سیلوی شــهید صدوقی جیرفت، کارخانه های آرد جیرفت 
و کهنوج، تعــداد ۷ مرکز خرید در شهرســتان های فاریاب، کهنوج، 
 قلعه گنج و رودبار جنوب نیز در فرآیند تخلیه و خرید محصول فعال 

هستند.
 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به خسارت 
بارش های اخیر گفت: با وجود خسارت های اخیر بارش باران به بخشی 
از مزارع شهرستان های جنوبی، ارزیابی های میدانی نشان می دهد که 

وضعیت کلی محصول گندم در منطقه مطلوب است.

 خرید گندم از سوی تعاون روستایی
مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان هم اظهار کرد: در ادامه طرح حمایت 
از گندمکاران جنوب کرمان، تاکنون ۴۲۰۰ تن گندم توسط شرکت تعاونی 
رودبار جنوب خرید تضمینی شده اســت. فاطمه میرسار در گفت و گو با 
خبرنگار همشهری اظهار کرد: خرید گندم توسط تعاون روستایی از ۲۲ 
فروردین آغاز شده و هنوز ادامه دارد و بهای خرید گندم کشاورزان بعد از 
یک روز کامل یعنی  ۲۴ ساعت پس از ثبت در سامانه به حساب گندمکاران 
واریز می شود. وی ادامه داد: ۲ هزار تن  از این مقدار گندم خریداری شده 
به سیلوهای اداره کل غله اســتان حمل شده است. مدیر تعاون روستایی 
جنوب کرمان گفت: تعاون روستایی جنوب کرمان فقط یک مرکز خرید 
دارد که این مرکز در روستایی اســالم آباد شهرستان رودبار جنوب واقع 
اســت. وی اضافه کرد: طبق برآورد کارشناسان امسال ۱۰ هزار تن گندم 
در مرکز شرکت تعاونی روستایی رودبار جنوب خریدار تضمینی می شود.

برداشت گندم در جنوب کرمان تا نیمه خرداد

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
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طرحی که خوزستان را از کرونای انگلیسی نجات داد
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