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رهبر معظم انقالب: ملت از این انتخابات ان شاءاهلل خیر خواهد دید

 مترو            به     ايستگاه 
مدافعان سالمت       رسيد

کنکور و مصائب بي پايان کرونا

بخشي از تصویر آینده اقتصاد ایران به مذاكرات هسته اي در وین اتریش و توافق بر سر 
احیاي برجام و همچنین سرنوشت 2الیحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالي موسوم به 
FATF گره خورده است و رئیس جمهور و دولت بعدي ایران بدون حل این دوچالش 
در حوزه دیپلماسي اقتصادي جهت جذب سرمایه گذاري خارجي، كاهش هزینه هاي 
سنگین ناشي از صادرات و واردات با وجود تحریم ها و تنگناهاي نقل و انتقال مالي، 
بهبود روابط مالي و بانكي با دنیا، افزایش صادرات نفتي و غیرنفتي با دردســرهاي 

زیادي مواجه خواهد شد. صفحه4 را بخوانید.

تا 2روز دیگر تیر  ماه پررونق كنكورهاي مختلف آموزشــي آغاز مي شود. 15آزمون 
مختلف تا نیمه  ماه آینده در كشور برگزار خواهد شد و نزدیك به 2میلیون داوطلب در 
سطوح متفاوت تحصیلي و علمي در آزمون هاي جداگانه به رقابت خواهند پرداخت. 

صفحه10 را بخوانید.

مسير آينده اقتصاد
همشهري از جهت گیري های اقتصادی پس از انتخاب 

رئیس جمهور گزارش مي دهد

 گزارشي از اعتراض دانش آموزان به برگزاری كنكور در تیرماه 
و پاسخ وزارت علوم

  شهردار تهران در مراسم  افتتاح 2ایستگاه جدید مترو: 
به قیمت ثابت منابع مالي، در این دوره 42درصد شهر را ارزان تر 

اداره كردیم
  قول مساعد رئیس جمهوردرباره 3درخواست مدیریت شهري 
شماره دوم »همشهري مترو«،  امروز در ایستگاه هاي اصلي 

متروي پایتخت توزیع مي شود
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یادداشت
مصطفي قانعي ؛   رئیس كمیته علمي ستاد مقابله با كرونا

تمركز بر واكسیناســیون و جلوگیري از ایجاد كمترین 
وقفه در روند حذف پاندمي كرونا در كشــور نخســتین 
اولویتي است كه از امروز و روزهاي پســا انتخابات 1400برعهده دولت فعلي و دولت 
آینده ایران قرار دارد. بحث مربوط به كرونا و تأثیر تجمعات و دیگر مسائل بهداشتي بر 
شیوع بیشتر بیماري، مطالب اثبات شده  و تكراري است، اما باید به این موضوع توجه 
داشت كه با ورود هر سوش جدید )جهش( به ایران، اگر توجه به رعایت مسائل بهداشتي 
كمتر شود ما قطعا با پیك جدیدي مواجه خواهیم شد. آنچه اكنون درباره پاندمي كرونا 
براي كشور همسو با هدف گذاري دنیا مهم و قطعي است به حداقل رساندن مرگ هاي 
ناشي از كروناست. تنها وسیله موفق براي رسیدن به این هدف، واكسیناسیون است. 
هم اكنون هم این فرصت در كشور به وجود آمده تا با رسیدن یك واكسن ایراني به مرحله 
تولید و تزریق عمومي و وجود چندین واكسن دیگر كه در مراحل مختلف كارآزمایي 
بالیني قرار دارند، در مهر و آبان 1400واكسن به اندازه كافي در اختیار مردم قرار گیرد. 
بر این اساس سناریویي كه باید تا مهرماه، داشته باشیم همان فاصله گذاري اجتماعي و 
رعایت كامل پروتكل هاي بهداشتي است. روز گذشته انتخابات ریاست جمهوري و چند 
انتخابات دیگر برگزار شد، قبل از آن هم تجمعاتي داشتیم اما براي تمام این مراسم، 
دستورالعمل هاي مرتبط تدوین شده و به ستادهاي انتخاباتي داده شده بود، بنابراین 

ما دیگر به پروتكل جدیدي نیاز نداریم.

نكته اصلي اینجاست كه در شرایط فعلي، ما بین 2مسئله قرار داریم؛ اول معیشت مردم 
و اقتصاد كشور است و دوم، كاهش مرگ و بستري ناشي از كرونا. بین این دو مسئله، 
رنگ هایي كه روي نقشــه مي آید تعیین كننده وضعیت اجراي پروتكل هاي از پیش 
تعیین شده است. شهرهایي كه از نظر شیوع كرونا، مشكل چنداني ندارند و آمارشان 
حداقلي اســت، اجازه تردد با رعایت موازین و پروتكل ها داده شده، اما در مواجهه با 
افزایش آمار ابتال و مرگ ، در هر منطقه اي باید پروتكل هاي ســختگیرانه تري تا زمان 
خروج یك منطقه از پیك اعمال  شود. براي این موضوع هم نیاز نیست كه اتفاق جدیدي 
رخ دهد، همان اقداماتي كه در دنیا در حال انجام است و پذیرفته شده، مي تواند در ایران 
هم عملي شود. نكته اي كه وجود دارد این است كه در شرایط كنوني براي برون رفت 
از بحران پیك كرونا، نباید تنها به روش هــاي قبلي اكتفا كرد. براي پاندمي كرونا باید 
مدیریت و هماهنگي صورت بگیرد تا مطالبات اجتماعي در این زمینه به حداقل برسد. 
آمار ناشــي از بیماري هاي اضطرابي مردم پس از كرونا افزایش پیدا كرده بنابراین در 
شرایط فعلي، مي توان تا حد توان زندگي عادي را حفظ كرد و تنها درصورت افزایش 

خطرات جاني و بحراني كرونا، پروتكل هاي سختگیرانه مدنظر قرار بگیرد.
هم اكنون هدف گذاري ها همان خواســته مجامع بین المللي است؛ یعني سرعت در 
واكسیناسیون. پیش بیني این اســت كه به زودي بتوانیم با واكسیناسیون بر بحران 
كرونا در كشــور غلبه كنیم. حتي اگر با پیك پنجم هم مواجه شــویم پروتكل هاي 
واكسیناســیون تعریف شــده اســت؛ ازجمله براي كســاني كه دچار بیماري اند و 
یك ماه پس از بهبودي مي توانند تزریق واكســن داشته باشــند و همچنین اجراي 
سریع واكسیناســیون براي كساني كه به بیماري مبتال نشــده اند، چراكه ایمن زایي 
اولیه در ترزیق دوز اول و ایمني بــاالي 70درصد با توجه به نوع واكســن در تزریق 

دوز دوم ایجاد مي شــود. البته واكسیناســیون در ســال اول 
براي كاهش  فوتي هاي كرونا  انجام مي شــود و بر این اســاس 

 رده هاي سني و گروه هاي پرخطر را هدف واكسیناسیون قرار مي دهند تا روند فوت ها
 كاهش پیدا كند. 

 هيچ وقفه اي در مقابله با کرونا 
ايجاد نشود

صفحه3

صفحه13

خيزش گردوخاک

رفع تحريم های 
كرونايی ايران

 سازمان هواشناسي:
 16استان كشور با گردوغبار شدید 

مواجه مي شوند

براساس دستورالعمل وزارت 
خزانه داري آمریكا، ایران از تحریم  
فعالیت هاي مرتبط با پیشگیري، 
تشخیص یا درمان كووید- 19 

معاف شده است

زنگ خطر توفان و باد شدید و ریزگرد 
براي 3اســتان كرمان، سیســتان و 
بلوچستان وخراسان جنوبي به صدا 
درآمده اســت. مدیركل پیش بیني 
و هشدار سریع ســازمان هواشناسي 
نیــز در گفت وگــو با همشــهري از 
افزایش ســرعت وزش باد و خیزش 
گرد و خاك در 16 اســتان كشور از 
امروز تا روز دوشنبه خبر داد. به گفته 
صــادق ضیاییان، خراســان جنوبي 
و اســتان سیســتان و بلوچستان در 
تهدید بادهاي مخاطره آمیز هستند. 
امروز جنوب خراسان جنوبي، شمال 
سیستان و بلوچستان و شرق كرمان 
نیز درگیر وزش باد شدید مي شوند. 
مدیركل پیش بیني و هشــدار سریع 
ســازمان هواشناســي پیش بینــي 
مي كند، این وضعیت تا روز دوشنبه 
ادامه داشــته باشــد.  صفحــه7 را 

بخوانید.

چالش ها در وین هنوز پابرجاســت. 
مذاكــرات براي احیاي برجــام ادامه 
دارد اما همه مي دانند كه دور ششم به 
نتیجه نمي رسد و دیپلمات ها از پاسخ 
به ســؤاالت درباره زمان توافق طفره 
مي روند. در میان سیگنال هاي متناقض 
از وین، اما بارقه هایي از امید به پیشرفت 
روند هم روشن شده است. ند پرایس، 
ســخنگوي وزارت خارجه آمریكا در 
نشســت خبري گفته كــه مذاكرات 
وین سازنده اســت و پیشرفت هایي 
داشــته امــا همچنــان چالش ها و 
مشكالت باقي هستند. اما همزمان با 
این اظهارنظرهــا وزارت خزانه داري 
آمریكا در دستورالعمل هایي جداگانه 
ایران، سوریه و ونزوئال را از تحریم همه 
مبادالت مرتبط بــا كرونا معاف كرده 

است.   صفحه8را بخوانید.

ادامه در 
صفحه21
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چهره ها و گفته ها

  چهره ها هنگام رأي دادن  چه گفتند
روز گذشته از ســاعات اوليه صبح، چهره هاي سياسي بسياري در 
شعبه ها و شهر هاي مختلف در انتخابات شركت كردند و رأي خود 
را به صندوق ها انداختند. مانند دوره هاي پيشين انتخابات، اين بار 
هم شاهد ترافيك حضور مسئوالن در حسينيه جماران بوديم كه 
شخصيت هاي بسياري در اين حوزه رأي دادند. البته برخي هم در 
شعب استان خود حضور يافتند؛ مانند علي الريجاني كه در مازندران 
رأي داد. در مجموع، حسينيه امام خميني )ره(، حسينيه ارشاد، 
مسجد ابوذر، حرم شاه عبدالعظيم)ع(، مسجد لرزاده و مسجدالنبي 

نارمك شاهد بيشترين حضور چهره هاي سياسي بودند.

مسائل كشور مربوط به خودمان است 
علي الريجاني، مشاور مقام معظم رهبري كه در ساري رأي خود را 
به صندوق انداخت، گفت: مصالح كشور مربوط به خودمان است؛ 
پس قهركردن با خودمان معني نــدارد. بايد نگاه ايجابي، مثبت و 
سازنده، اصالحي و راه حل داشت؛ مشــكالت را رفع كنيم مانند 

بيماري كه عضوي از بدنش بيمار و نااميد است./ جماران

ابراز اميدواري عارف براي انتخابات بعدي 
محمدرضا عارف،  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد 
بر اينكه حضور مردم پاي صندوق های رأي مهم تر از اين است كه 
به چه كسي رأي مي دهند، گفت: ان شــاء اهلل در انتخابات بعدي 
اين نگراني هــا و دغدغه هايي كه تلقي يكدست شــدن حكومت 
و يكپارچه كردن انتخابات به نفع يك جريان اســت، ريشــه كن 

شود./ جماران

آماده باش پليس تا اعالم نتايج 
سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه برگزاري 
جلسه قرارگاه انتظامي امام علي)ع( پيرامون تامين نظم و امنيت 
انتخابات 1400 با اشــاره به اقدامات و تمهيــدات ناجا به منظور 
تامين نظم و امنيت انتخابات گفت: نيروي انتظامي از ماه ها پيش 
و از دي ماه سال گذشته تحت عنوان قرارگاه انتظامي امام علي)ع( 
اقدامات خود را براي ماموريــت بزرگ امنيت انتخابات آغاز كرده 
است. وي افزود: نيروهاي پليس تا پايان زمان شمارش آرا و اعالم 
نتايج از طريق وزارت كشــور در آماده باش كامل هستند./ سايت 

پليس

هر رأي يك موشك نقطه زن 
سعيد جليلي، كانديداي انصرافي سيزدهمين دوره انتخابات نيز 
حين انداختن رأيش بــه صندوق آرا گفت: به اميــد خدا در اين 
انتخابات هر رأي مردم مثل يك موشك نقطه زن است بر تحريم ها 
و تهديدها و بدخواهي هاي دشمن. هر رأي مردم مي تواند بر اقتدار 
كشور اضافه و تهديدها را كم و فرصت ها را بيشتر كند و اين امكان 

را بدهد كه با دقت بيشتر پيش برويم./ ايرنا

پيوند مردم و حاكميت در انتخابات 
مجيد انصاري، فعال سياسي اصالح طلب نيز با حضور در حسينيه 
جماران گفت: انتخابات و صندوق رأي در نظام جمهوري اسالمي 
ايران از ابتدا تاكنون درحقيقت زبان مردم و ابزار اعمال اراده مردم 
در عرصه سياسي و اداري كشور بوده و ميعادگاه پيوند ميان مردم 
و حاكميت است. وي افزود: اميدوارم انتخابات امروز براي كشور 
منشأ خير و بركت باشد و مشاركت بيشتر مردم حتما به نفع خود 
آنها خواهد بود؛ به خصوص در شرايطي كه بدخواهان و دشمنان ما 

بر طبل تحريم كوبيدند./ ايرنا

پيام مشاركت باال براي دنيا 
علي مطهري،  نماينده ســابق مجلس پس از شركت در انتخابات 
گفت: اميدوارم كه مشاركت باال باشد و مردم شركت كنند كه آثار 
خوبي براي كشور دارد؛ هم آثار خارجي و هم داخلي و پيامي براي 
دنيا خواهد بود و در رفع تحريم ها و احياي برجام مؤثر است./ ايرنا

شوراي نگهبان باعث دلسردي مردم شد
علي يونسي، دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام و اقليت هاي 
ديني و مذهبي با تأكيد بر اينكه عملكرد شــوراي نگهبان باعث 
دلسردي مردم شد، گفت: متأســفانه اين دوره فضاي انتخابات با 
همه انتخابات هاي گذشته متفاوت است. به نظرم علت اصلي اين 
تفاوت بد عمل كردن دست اندركاران انتخابات و مخصوصا شوراي 

نگهبان است كه باعث دلسردي مردم شد./ جماران

رهبر معظم انقالب اسالمي روز انتخابات را روز ملت 
ايران دانســتند و تأكيد كردند: امروز ميداندار و رهبری

صحنه گردان اصلي مردم هستند. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز)جمعه 28خرداد( پس از 
انداختن رأي خود به صندوق سيار110 مستقر در حسينيه امام 
خميني)ره( يادآور شدند: روز انتخابات روز ملت ايران است. امروز 
ميداندار و صحنه گردان اصلي مردم هستند؛ مردمي كه با حضور 
كنار صندوق هاي رأي و با دادن رأي درواقع تكليف كلي و اساسي 
كشور را براي سال هاي آينده معين مي كنند. ايشان با بيان اينكه 
امروز متعلق به مردم است، افزودند: هر كاري كه ملت ايران امروز 
تا شب انجام بدهند از حضور كنار صندوق تا رأي دادن، اين سازنده 
آينده آنها و تعيين كننده سرنوشــت 4ساله آنهاست. درست به 
همين دليل است كه عقل و خرد انسان حكم مي كند كه در اين 

آزمون بزرگ ملي و سراسري همه شركت كنند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي ادامه دادند: اينكه ما مكرر مردم را به حضور در انتخابات 
دعوت مي كنيم،    نخســتين اثــر و نتيجه آن به خــود مردم 
بازمي گردد. البته با حضور مردم، كشور و نظام جمهوري اسالمي 
امتيازات بزرگي را در عرصه بين المللي به دست مي آورد؛ ليكن آنكه 
اول منتفع مي شود، خود مردم هســتند. ايشان در ادامه تأكيد 
كردند: بياييد و تشخيص بدهيد و انتخاب كنيد و رأي بدهيد؛ اين 
چيزي است كه براي آينده كشور و يكايك مردم داراي اهميت 
است. حتي يك رأي هم مهم است. هيچ كس نگويد حاال با يك 
رأي من چه اتفاقي خواهد افتاد؟ يك رأي هم قطعا داراي اهميت 
است و يك رأي يك راي، آراي ميليوني ملت را تشكيل مي دهد. 
مقام معظم رهبري همچنين عنوان كردند: اعتقاد من اين است 
كه با نيت خدايي وارد شويد و ثواب ببريد. توصيه من هم اين است 
كه اين كار مهم و الزم را هرچه زودتر انجام بدهيد و همان اول وقت 

رأي بدهيد. بله تا آخر وقت، ساعات زيادي وجود دارد؛ ليكن هرچه 
زودتر اين وظيفه و تكليف را انجام بدهيد، بهتر است. ايشان با ابراز 
اميدواري نسبت به اينكه ان شاءاهلل خدا به آراي مردم ايران بركت 
بدهد، تأكيد كردند: اميدوارم بتوانيد با آراي خود آينده خوبي را 
براي كشــور و يكايك آحاد ملت تهيه كنيــد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين تصريح كردند: ان شاءاهلل به بركت حضرت علي 
بن موسي الرضا)س( كه اين ايام متعلق به اين بزرگوار است، امروز 
براي ملت ايران يك جشن باشد و به توفيق الهي همينطور هم 
خواهد شد و ملت از اين انتخابات ان شاءاهلل خير خواهد ديد به 
توفيق پروردگار. رهبر معظم انقالب اسالمي در پايان با تشكر از 
همه دست اندركاران انتخابات خاطرنشان كردند: تأكيد مي كنم 
همه كار را با اتقان كامل در هر نقطه از كشــور انجام بدهند. به 
خبرنگاران و عكاسان محترم هم سالم مي كنم و خسته نباشيد و 

خداقوت مي گويم.

ديروز نخســتين ماراتن 
سياسي سده جديد برگزار انتخابات

شد، برگزاري سيزدهمين 
دوره انتخابــات رياســت جمهوري و 
ششمين دوره شوراي شهر چهره كشور را 
كامــال انتخاباتي كــرده بــود و تقالي 
جريان هاي سياســي براي ترغيب آراي 
سرگرداني كه يك پاي نظرسنجي هاي 
رقابت هــاي هفته هــاي اخيــر بودند 
محسوس ترين تحركي بود كه در روز اخذ 
رأي به چشــم مي خورد، سراسر ديروز 
شبكه هاي اجتماعي به محفلي براي اقناع 
افرادي بدل شده بود كه براي حضور پاي 
صندوق مــردد بودند، ترديــدي كه در 
فراخوان هاي مسئوالن ارشد نظام براي 
دعوت مردم به مشاركت سياسي حتي در 
زمان انداختن آراي شان به صندوق هاي 

رأي عيان بود.
حضور مردمي كه تصميم شــان را براي 
مشــاركت دراين كارزار سياسي گرفته 
بودند از 7صبح خبر ســاز شد. جمعيت 
قابل توجهی از همان ساعت نخست اعالم 
اخذ رأي - 7صبح ديروز- در شعب اخذ 
رأي حاضر شــدند، ) ديروز 4 انتخابات 
به صورت همزمان برگزار شــد انتخابات 
رياست جمهوری، شوراها  و ميان دوره ای 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
رهبری( حضوري كه بر ترغيب مرددها 
بي تأثيــر نبــود و آنهــا را در نهايت در 
جمع هاي دوسه نفره راهي شعب اخذ رأي 
كرد. همزماني انتخابات رياست جمهوري 

و شــوراهاي شهر و روســتا عامل ديگر 
ترغيب مردم به مشاركت در اين عرصه 
بود . امســال برخالف سال هاي قبل كه 
حضور در انتخابات رياســت جمهوري 
محرك مشاركت در انتخابات شوراها بود،   
روند و اثر گذاري برعكس بود؛ شــماري 
كه مشــتاق حضور در انتخابات شهري 
بودند به ناگاه تصميم بــه رأي دهي در 
انتخابــات رياســت جمهوري گرفتند. 
اگرچه به صورت مرسوم و در ادوار گذشته 
انتخابات از ساعت 8 صبح روز رأي گيري 
آغاز می شد و تا ساعت 20ادامه مي يافت 
و درصورت افزايش مشاركت رفته رفته تا 
ساعت 12شــب زمان رأي گيري تمديد 
مي شــد، در انتخابات ديروز اما به دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي رأي گيري 
از ســاعت7 آغاز و درهمــان ابتدا اعالم 
شــد درصورت نياز به صورت مستمر تا 
ســاعت 2بامداد تمديد خواهد شد. بازه 
زماني 20ساعته مذكور سبب شد ازدحام 
جمعيتي پــاي صندوق هاي رأي برخی 
حوزه ها ديده نشود و همين روند ميزان 
آمار گيري عيني و ميداني را براي رسانه ها 
دشــوار كرد به همين دليــل تنها اعالم 
درصد مشاركت و جمعيت حاضر از سوي 
وزارت كشور بود كه نشان مي داد ميزان 
اقبال در انتخابات به چه ميزاني است و چه 
روندي را طي مي كند.  )براساس گزارش 
وزارت كشــور در انتخابــات 28خرداد 
۵9ميليون و ۳10 هزار و ۳07 نفر واجد 
شــرايط رأي دادن اعالم شــدند.( برغم 

انتظار رســانه ها و اذهان عمومی برای 
اعالم آمار مقدماتی درباره نرخ مشاكت 
در دو انتخابات اصلی)رياست جمهوری 
و شوراها ( ديروز اما وزارت كشور تا پايان 
زمان رای گيری نرخی از ميزان مشاركت 
وميزان آرا را ارائه نكــرد. در اين باره روح 
اهلل جمعــه ای مشــاور وزير كشــور به 
همشهری گفت: آمار دقيق و درست در 
مورد نرخ مشــاركت انتخابات در پايان 
زمان رای گيری وپس از شــمارش آرا و 
بعد از هماهنگی با شورای نگهبان اعالم 

خواهد شد. 
او تاكيد كرد كه هيچ يك از آمار منتشر 
شده به نقل از منابع آگاه صحيح نيست 
و گمانه زنی رسانه هاســت كه صحت و 

دقت ندارد.

آمار انتخابات گذشته چگونه بود؟
دوازدهــم  دوره  انتخابــات  در 
رياســت جمهوري كه 29ارديبهشــت 
ســال 96 برگزار شد، حســن روحاني با 
كســب نزديك به 2۳ و نيم ميليون رأي 
از مجموع 41 ميليون )حدودا ۵7درصد 
آرا( بــراي دوميــن دوره مســتمر بــه 
رياست جمهوري رسيد. در آن انتخابات 
ابراهيم رئيســي با نزديك به 16 ميليون 
رأي يعني ۳8 درصد مجموع آرا دوم شد. 
مصطفي ميرسليم كمتر از ۵00 هزار رأي 
قريب به 1/1درصد آرا را به دست آورد و 
سهم مصطفي هاشمي طبا تنها 214هزار 

رأي يعني 0/۵2درصد آرا بود.

رويدادسرنوشتساز

روحاني: نبايد يك 
رأي جابه جا شود

 رئيس جمهور با بيان اينكه انتخابات 
رياست جمهوري از مهم ترين انتخابات 
كشور اســت گفت: اميدوارم حضور 
و مشــاركت بــاالي مــردم موجب 

مايوس شدن دشمنان شود.
حسن روحاني ديروز پس از انداختن 
رأي خود در صندوق در ستاد انتخابات 
كشور در جمع خبرنگاران   درتوصيه 
به همه دست اندركاران،  استانداران و 
بخشداران گفت: حفظ آراي مردم مهم 
اســت و نبايد يك رأي جابه جا شود و 
همانطور كه در همه انتخابات اينطور 
بوده است ، حق الناس رعايت شود تا 

مردم نتيجه آراي خود را شاهد باشند.
وي افزود: انتخابات رياست جمهوري 
هر 4سال يك بار در كشور انجام مي شود 
و با توجه به اختيارات و مسئوليت هاي 
وسيع و ســنگيني كه در قانون براي 
رئيس جمهور مشــخص شده است، 

انتخاب مهمي است.
 وي گفــت: كاش از روز ثبت نــام در 
انتخابات هيچ مشــكلي نداشــتيم و 
امروز شاهد حضور بيشتر مردم بوديم. 
اما مردم مي دانند اين انتخابات براي 
كشــور، سرنوشت خودشــان و نظام 
جمهوري اسالمي ايران چقدر اهميت 

دارد.
رئيس جمهور افزود: من فكر مي كنم 
در دنيا تنها چند كشــور وجود دارند 
كه انتخابات آنها مورد توجه جهانيان 
است، وگرنه اكثر كشورهاي دنيا وقتي 
انتخابات برگزار مي كنند عمدتا براي 

مردم خودشان اهميت دارد.
روحانــي گفت:  چند كشــور در دنيا 
هســتند كه انتخابات آنها مورد توجه 
همه جهان است و مي خواهند بفهمند 
حضور مردم و فردي كه انتخاب مي شود 
كيست و چگونه خواهد بود؛ يكي از آن 
كشــورهاي مهم، جمهوري اسالمي 
ايران است و در طول 42سال همينطور 

بوده و همچنان هم اينطور است. / ايرنا

 4كانديداي رياست جمهوري
كجا رأي دادند و چه گفتند

4كانديداي سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري پيش از ظهر ديروز 
28خرداد1400 در 4شعبه متفاوت 
و حتي شهرهاي مختلف رأي خود را 
به صندوق ها  انداختند. سيدابراهيم 
رئيسي و محسن رضايي گرچه هر دو 
در شــهرري در انتخابــات شــركت 
كردند، اما رئيســي به مسجد جامع 
شهرري رفت و محسن رضايي به حرم 
عبدالعظيم حســني)ع(. عبدالناصر 
همتي در حسينيه ارشاد تهران حاضر 
شد و رأي خود را به صندوق انداخت. 
اميرحســين قاضي زاده هاشمي اما، 
كيلومترها آن طرف تر يعني در مشهد 
و با حضور در حــرم مطهر رضوي در 

انتخابات1400 شركت كرد.

براي حل مشكالت مردم شب و روز 
نمي شناسم

ابراهيم رئيسي نخستين كانديدايي 
بود كــه تصاوير رأي گيــري اش در 
شــبكه هاي اجتماعي دست به دست 
شــد. او اول وقت ديروز با حضور در 
مسجد جامع شهرري پس از انداختن 
رأي خود به صندوق، گفت: ان شاءاهلل 
امروز به دســت مردم اجراي عدالت 
رقم بخــورد. توصيه مــن به عنوان 
يك كانديدا اين اســت كه رأي مردم 
حق الناس اســت و بايد از آن مراقبت 
كرد و حتي يك رأي هم نبايد برخالف 
آنچه مردم تصميم گرفته اند، باشــد. 
رئيســي ادامه داد: حرف هايي كه در 
انتخابــات زدم براي رفع مشــكالت 
مردم بود و براي انجام اين كار شــب 
و روز نمي شناسم و تمام تالش خود 
را به كار مي گيرم تا در نقش يك طلبه، 
خدمتگزار مردم باشــم. وي در پايان 
گفت: تنها ايراني بودن كافي است تا 
حقوق شهروندي تضمين شود. مردم 
حق دارند و دولت مكلف است به مردم 

خدمت كند.  

اگر رأي نياورم بــاز هم در خدمت 
مردم خواهم بود

عبدالناصر همتي پس از شــركت در 
انتخابات در جمــع خبرنگاران گفت: 

ما به انزواي خارجــي پايان خواهيم 
داد، مردم حق دارند با رفاه و با آرامش 
زندگي كنند. معيشت مردم مسئله اول 
من است. ان شاءاهلل كاري خواهيم كرد 
كه حضور مردم در صحنه بيش از پيش 
باشد. وي افزود: اگر رأي نياورم، باز هم 
در خدمت مردم و پيگير شــعارهايم 
خواهم بود. هر كسي كه رئيس جمهور 
شــود بايد توسعه و رفاه كشــور را به 

طبقات باالتر برساند.

به حرف هايم عمل خواهم كرد
محسن رضايي هم در سخناني گفت: 
من، محســن رضايي به عنوان سرباز 
وطن دست تك تك شما را مي بوسم كه 
حماسه بزرگ تاريخي مي آفرينيد. قول 
من به مردم ســربازي است، از جنس 
سليماني و باكري ها. قول من اين است 
كه به تمــام حرف هايي كه زدم، عمل 
خواهم كرد و مطمئن باشيد بيشتر از 

آن عمل خواهم كرد.
رضايي افزود: درصورتي كه ملت به من 
اعتماد كنند، بنده از همه توانايي هاي 
كشور چه اصولگرا و چه اصالح طلب، 
برادران اهل سنت، اقوام ايراني استفاده 
خواهم كرد. بايد بسيج عظيمي به وجود 
بياوريم تا تحوالت بــزرگ رقم بزنيم. 
كشور را نمي توان با قطار كوچك جلو 
برد. قطار حركت بايد بزرگ شود تا همه 
ملت ايران در آن جاي گرفته و بتوانيم 
اين عقب ماندگي ها را جبران كنيم. وي 
ادامه داد: مسئله برجام بايد به سرعت 
حل شود. ما از آمريكايي ها و اروپايي ها 
خواهيم خواســت در اســرع وقت به 
تعهدات خود برگردنــد و تغييري در 
 ساز وكار قبلي ندهند تا بتوانيم تعامل 
بهتــري در روابط بين الملل داشــته 

باشيم.

رأي و اداي وظيفه شرعي و ملي
سيداميرحســين قاضي زاده هاشمي 
در صفحه شــخصي خــود در توييتر 
نوشت: براي اداي وظيفه شرعي و ملي، 
بهترين مكان ســرزمينم، حرم مطهر 
علي بــن موســي الرضا)ع( را انتخاب 

كردم. 

حاشيه اي بر نخستين انتخابات قرن جديد

ســتاد انتخابات وزارت كشور ديروز، 
جمعه 28خرداد يكي از آرام ترين ادوار حاشيه

برگزاري انتخابات رياست جمهوري را 
پشت سر گذاشت. رصد تحوالت انتخاباتي و مشاركت 
مردم در فضاي شــبكه هاي اجتماعــي با دقت نظر 
بيشــتري دنبال مي شد و جريان رســمي اخبار را 

تحت تأثير خود قرار مي داد.
 در اتفاق نادر و شايد كم سابقه انتخاباتي ترديد طيف 
گسترده اي از مردم براي مشــاركت در انتخابات و 
گزينش ميان نامزدها تا آخرين ساعات روز رأي گيري 
نيز ادامه داشت و بحث و گفت وگوهاي زيادي را ميان 

آنان در شبكه هاي اجتماعي رقم زده بود.
بسياري از مخاطبان شــبكه هاي مجازي سعي در 
مجاب كردن مردمي داشتند كه به  دليل ردصالحيت 
بيشــتر چهره هاي مقبول شــان از در اكراه و قهر با 
صنــدوق رأي برآمده بودند. بعضــي موفق بودند و 
برخي از اين تالش ها نيز به شكست انجاميد. در عين 
حال فضاي گفت وگوهاي ســازنده ميان موافقان و 
مخالفان تراز جديدي از احترام به مخالف را در ميان 

آنان رقم زده بود.
گزارش هاي حضور گروه هاي گسترده مردم در شعب 
اخذ رأي از همان 7صبح فضاي ستاد انتخابات وزارت 
كشور را در حالت تعجب قرار داده بود. مردم ساعت 

حضور خود پاي صندوق هاي رأي را با توجه به شيوع 
بيماري كرونا به همان اول صبح انداخته بودند و در 
ســاعات بعدي جمعيت گروه هاي حاضر در شعب 
انتخاباتي برخالف انتخابات1۳96روند يكنواخت، 

آرام و متعادل تري را طي كرد.
اولين حاشيه قابل توجه روز رأي گيري از همان كالم 
دســتور شــروع انتخابات عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير كشــور قابل پيش بيني بود: راي هاي سفيد. او 
همان ساعت 7صبح شروع رأي گيري خواست مردم 
 رأي سفيد ندهند و اراده خودشــان را واضح نشان 

دهند.  
 اين اتفــاق در نظرســنجي هاي انتخاباتــي نيز تا 
حدودي پيش بيني شــده بود و گروه هايي از مردم 
با وجــود تصميم صددرصــدي به مشــاركت در 
 انتخابات همچنان نامزد خودشان را انتخاب نكرده 

بودند.
ظهر انتخابات زمان بروز شــايعات بعدي انتخاباتي 
دربــاره ميزان مشــاركت براســاس تعرفــه آراي 
مصرف شده نيز بود. نخســتين برآوردها حكايت از 
جمعيت رأي 7تا 10ميليون نفري و مشاركت حدودا 
10درصدي تا نخستين ساعات بعدازظهر داشتند. 
در نهايت گزارش رســمي مشــاركت تا ساعت1۳ 
يعني ۵ساعت پس از شــروع رأي گيري ۵ميليون 
 نفر اعالم شــد كه مشــاركتي در حــدود 8درصد 

بود. 
موتور محرك انتخابات هنوز به حركت درنيامده بود و 

فضاي شبكه هاي اجتماعي حكايت از چرخش مواضع 
مرددهاي انتخاباتي به سمت حضور پاي صندوق هاي 
رأي داشتند. برخالف آمار اعالم شده در صداوسيما، 
خبرگزاري فارس رقم تعرفه ها را بــه نقل از وزارت 
كشور 8.۵ميليون نفر اعالم كرد كه حدود 14درصد 

مشاركت را دربرمي گرفت.
تحــوالت انتخاباتي و مشــاركت مــردم در فضاي 
شبكه هاي اجتماعي تا دقايق آخر زمان اخذ رأی در 
فضاي تحليل مشاركت يا كناره گيري از حضور پاي 
صندوق هاي رأي محور چانه زنی شهروندان بود. در 
برخي اتاق هاي شبكه هاي اجتماعي اين موضوع كه 
گزينش ميان 4نامزد انتخاباتي چه تأثيري در زندگي 

مردم از فرداي راي گيري خواهد داشت، داغ بود.
ســومين نكتــه قابــل توجــه در رأي گيــري 
28خرداد1400 آراي سرنوشت ساز شعب انتخاباتي 
خارج از كشور بود. با توجه به پيش بيني ها نسبت به 
كاهش مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات سهم 
تخميني ۳.۵تا ۵ميليون نفري ايرانيان مقيم خارج 
از كشور براي جريان هاي سياسي حائزاهميت بود. 
چانه زني واجدان شــرايط رأي در فضاي مجازي  و 
زمان بر بودن اخذ آرا، ترديدها نســبت به هر گونه 
پيش بيني انتخاباتي تا شــب هنگام را افزايش داده 

بودند.
 اعالم نتايج وزارت كشــور تا ظهر امروز شــايد به 
شگفتي هاي انتخاباتي در پيش بيني هاي نخستين 

بيفزايد.

 محسن تواليي  
خبرنگار

 نگاه ها به میزان مشارکت 
ديروز سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهر برگزار شد

رهبر معظم انقالب: ملت از اين انتخابات ان شاءاهلل خير خواهد ديد
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با دستور رئيس جمهور، 2ايستگاه شهرك 
آزمايش در خط۶ و مدافعان سالمت در گزارش

خط7 مترو به بهره برداري رســيدند. با 
افتتاح اين ايستگاه ها تعداد ايستگاه هاي فعال ناوگان 
حمل ونقل ريلي تهران و حومه به 141ايستگاه رسيد. 
مراســم افتتاح روز پنجشنبه در ايســتگاه مدافعان 
سالمت و با حضور شهردار و مديران شهري و حضور 

ويدئوكنفرانسي رئيس جمهور برگزار شد.
به گزارش همشــهري، رئيس جمهور پيش از صدور 
فرمان افتتاح ايستگاه مترو مدافعان سالمت، با قدرداني 
از اقدامات شهرداري تهران در زمينه حمل ونقل شهري، 
گفت: »ارائه خدمات به مردم در بخش حمل ونقل كار 
بسيار پيچيده و سختي است و امروز بسيار خوشحالم 
كه بخش ديگري از خط7 مترو با نام مدافعان سالمت 
به افتتاح مي رســد«. حســن روحاني گفت: »تالش 
نمايندگان مجلس دوم شوراي اسالمي براي فعال شدن 
متروي تهران را به خاطر داريم. در آن زمان از مترو، فقط 
نقشه اي روي كاغذ وجود داشت و كاري انجام نگرفته 
بود. خدا رحمت كند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را كه 
نقش ايشــان براي به حركت درآوردن مترو در تهران 
بسيار زياد بود. اينكه امروز تهران 141ايستگاه مترو 
دارد، بسيار خوشــحال كننده است«. رئيس جمهور با 

اشاره به مســئوليت خود و دري نجف آبادي به عنوان 
نمايندگان وقت تهران براي پيگيري موضوع راه اندازي 
متروي تهران، افزود: »بسيار خوشحال كننده است كه 
تالش هاي بسيار زيادي طي سال هاي گذشته در اين 
دولت انجام گرفت و امروز شاهد موفقيت هاي خوبي 
هستيم و اميدواريم اين مسير ادامه يابد«. رئيس جمهور 
همچنين درباره درآمدهاي پايدار شهرها گفت: »اليحه 
منابع مالي پايدار يكي از لوايح بسيار مهم دولت بود كه 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شد و مي تواند بسياري 
از دغدغه هاي شهرداران عزيز را در كشور مرتفع كند«.

شهر را ارزان تر اداره كرديم
شهردار تهران نيز در اين مراســم با اشاره به تغييرات 
اساسي در هزينه كرد اداره شهر گفت: »به قيمت ثابت 
منابع مالي، در اين دوره 42درصد شهر را ارزان تر اداره 
كرديم«. پيروز حناچي، گفت: »خط7 متروي تهران 
داراي 27ايستگاه اســت و از ورزشگاه تختي تا ميدان 
كتابي كشيده شده است. اين خط جنوب شرق تهران 
را به شــمال غرب تهران متصل مي كنــد كه تاكنون 
22ايستگاه از آن افتتاح شده و به بهره برداري رسيده 
است و اين ايستگاه )مدافعان ســالمت( در مجاورت 
بيمارســتان امام خميني به نام مدافعان سالمت و به 

پاس قدرداني از زحمات اين عزيزان در دوران شيوع 
ويروس كرونا نامگذاري شده است.« شهردار پايتخت 
افزود: »نه تنها زحمات دولت در اين دوره مورد تظلم 
قرار گرفته بلكه در شــرايط تحريــم و كرونا زحمات 
مديريت هاي شهري در كالنشــهرها و شهرداري ها 
نيز ناديده گرفته شده است و اين نهاد نيز مظلوم واقع 

شده است.«

يادگاري اين دولت
حناچي در جريان افتتاح 2ايستگاه جديد مترو با اشاره 
به تالش هاي دولت براي پركردن گپ و شكاف موجود 
در كالنشهرها كه در گذشته مغفول واقع مي شد، گفت: 
»رعايت ســقف جمعيتي و حفاظت از باغات و فضاي 
سبز در اين دوره مورد توجه قرار گرفته است و ضوابط 
اين موضوع تصويب شد. همچنين اليحه منابع مالي 
پايدار توسط دولت تهيه شد و پس از تصويب و ابالغ در 
شهرداري به اجرا درآمده است.« او اضافه كرد: »افزايش 
يك درصدي از سهم ماليات به عنوان ماليات محلي براي 
شهرداري ها از يادگاري هاي اين دولت است. همچنين 
اختصاص اوراق مشاركت و حداكثر مشاعي براي بحث 
حمل ونقل در اين دوره و بخش عمده اي از تامين آن 
توسط دولت از ديگر مواردي است كه بايد به آن اشاره 
كرد.« او توضيح داد: »سهم بودجه حمل ونقل عمومي 
تهران در اين دوره دولت از 0.71درصد به 3.7درصد 

افزايش پيدا كرده است.«
حناچي اضافه كرد: »در 2 هفته گذشته در يك مانور 
عظيــم از تجهيزات خريداري شــده براي ســازمان 
آتش نشاني شهر تهران استفاده شد. حادثه پااليشگاه 
تهران مي توانســت به فاجعــه اي تبديل شــود اما 
خوشبختانه با ورود بموقع كنترل شد. در حوزه ارتقاي 
تاب آوري شهري و ايمني نيز با سرمايه گذاري به ويژه 
در بخش مقابله با سيل، اقدامات ارزشمندي انجام شد 

كه مانع از خسارات سيل به شهر شد.«
او افزود: »تالش براي كاهش نيروي انساني شهرداري 
و كشف بزرگ ترين پرونده فساد و زمين خواري در اين 
دوره مورد توجه قرار گرفت. در موضوع مناسب سازي  
فضاهاي عمومي با نصب 30درصــد پله هاي برقي و 
2۶درصد از آسانســورهاي مترو عملكــرد درخوري 
داشــتيم. همچنين 170ميدان ميوه و تره بار، ۵78 
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مترو به ايستگاه »مدافعان سالمت« رسيد
گزارش2

 زدودن چهره شهر
از تبليغات نامزدها

پس از پايان هر دوره انتخابات، شهرداري  شهرهاي بزرگ كشور بايد 
هزاران نيروي خدماتي را به كار بگيرنــد تا حجم بااليي از تراكت ها، 
پوسترها و بنرها را از سطح بزرگراه ها، خيابان ها و كوچه ها پاكسازي 

كنند.
به گزارش همشهري، در اين دوره انتخابات، ماجرا اما كمي متفاوت 
بوده است. تبليغات كاغذي نامزدهاي رياست جمهوري و ششمين 
دوره شوراهاي شــهر مانند دوره هاي پيشــين آنقدر زياد نبود كه 
جمع آوري و تميز كردن آنها زمان قابل توجهــي بخواهد. البته كه 
نصب ســازه هاي تبليغاتي مخصوص انتخابات، به ويژه در تهران هم 
به در امان ماندن ديوارها، پايه پل ها و مبلمان شهري از پوسترهاي 
چسبي كمك كرد. در همين راستا شهرداري پايتخت، 2هزار سازه 
تبليغاتي نصب كرده كه بالفاصله پس از پايان زمان رأي گيري ديشب، 

كار جمع آوري آنها آغاز شد. 
پيروز حناچي، شهردار تهران هم با بيان اين مطلب گفت: »تبليغات 
در فضاي مجازي باعث شد تا تبليغات كاغذي در شهر كمتر شود.« 
با اين حال، در برخي از نقاط شهري، باز هم مثل هميشه، ستادها و 
طرفداران تعدادي از نامزدها پوســترهاي چسبي و اسپري رنگي را 
براي تبليغات انتخاب كرده بودند تا پاكسازي شان هزينه روي دست 
شهر بگذارد؛ اين در حالي است كه آثار چنين روشي، مي تواند حتي تا 

مدت ها به شكل ناخوشايندي روي ديوار شهر باقي بماند. 
در همين ارتباط، يكي از نامزدهاي ششمين دوره شوراي شهر تهران 
گفت: »پيشنهاد مي كنم شيوه اي از سوي وزارت كشور تعيين شود تا 
شهرداري بتواند از نامزدهايي كه از سازه هاي تبليغاتي استفاده نكرده 
و تبليغات كاغذي در سطح شهر چسبانده اند، هزينه پاكسازي و... را 
دريافت كند؛ چراكه اين هزينه را نبايد عموم مردم بپردازند.« از سوي 
ديگر، يك معمار شناخته شــده نيز گفت: »اگر واقعا نامزدها مدعي 
درك حس مسئوليت شهروندي هستند، خودشان بهتر است براي 
تميز كردن تبليغات خود، دست به كار شوند و هزينه الزم را بپردازند. 
طرفداران تعدادي از نامزدها، پوســتر تبليغاتي را روي ديوارها، پايه 

پل ها و جدول هاي رنگ شده با ِسريش چسبانده اند؛ يعني كلي بايد 
پول خرج شود تا اين جدول ها دوباره رنگ شوند.« 

به هرترتيب، از بامداد امروز، كار پاكسازي تبليغات انتخابات در تهران 
از سوي شهرداري هاي مناطق22گانه آغاز شده است. اصغر عطايي، 
مديركل خدمات شــهري شــهرداري تهران روز گذشته در همين 
خصوص گفت: »پيش از اعالم پايان زمان رأي گيري، پاكسازي انجام 
نمي شود، اما هر زمان كه ستاد انتخابات وزارت كشور اعالم كند كه 
زمان رأي گيري به اتمام رسيده، پاكسازي آغاز و اين كار در يك روز 

انجام مي شود.« 
به گفته او،  شهرداري با اســتفاده از تمام تجهيزات و عوامل اجرايي 
خود و در يك عمليات هماهنگ و يكپارچه نسبت به زدودن چهره 
شهر از اقالم تبليغاتي انتخابات اقدام مي كند. عطايي درباره پاكسازي 
تبليغات نامزدهاي انتخابات در محل هــاي منتهي به صندوق های 
اخذ رأي هم گفت: »اطراف صندوق هاي اخذ رأي تا يك محدوده اي 
پاكسازي شده تا موردي از تبليغات نامزدهاي انتخابات در آن فضاها 

وجود نداشته باشد.«
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با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور

تهران داراي خط آسمان مي شود
كليات طرح خط آسمان در شوراي عالي شهرســازي و معماري مطرح و كليات آن به 

تصويب رسيد و بررسي جزئيات اين طرح به كميسيون ماده۵ ارجاع شد. 
به گزارش همشهري، خط آســمان يكي از موضوعات مورد توجه در ساماندهي سيما 
و منظر شهری است؛ به همين دليل، شوراي شــهر تهران، حدود يك سال ونيم پيش، 

شهرداري را ملزم كرد تا ظرف يك ماه نسبت به اصالح خط آسمان شهر در طرح تفصيلي 
اقدام كند. شهرداري تهران نيز بعد از چند  ماه بررسي كارشناسي، اليحه اي را ارائه كرده 
كه پس از تصويب در صحن شوراي شهر وكميســيون ماده۵، جهت بررسي نهايي به 
شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارسال شد. حال شوراي عالي، كليات اين اليحه 
را به تصويب رسانده است. محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران در اين رابطه گفت: »در تهران به دليل نظام پهنه بندي متنوع براي امالك و 
تفاوت در ضوابط پهنه بندي ، شاهد نوعي ساخت وساز ناهمگون هستيم، به منظور رفع 
اين مسئوليت، موضوع ارزيابي و بازنگري ضوابط پهنه هاي طرح تفصيلي تا يك سال بعد 

از آغاز اجراي طرح پيش بيني شده بود، اما اجرايي نشد. اواخر سال98، با پيگيري هاي 
كميســيون شهرســازي و معماري، اين موضوع در دســتور كار قرار گرفت و پس از 
كارشناسي، پيشنهادات مربوط به اصالح خط آسمان به شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ارائه شد.« او گفت: »اين طرح در راســتاي تحقق عدالت اجتماعي و جبران عدم النفع 
مناطق غيربرخوردار و بافت هاي فرسوده ارائه شد و به زودي به تصويب نهايي خواهد رسيد 
تا عدم النفع چندين هزار نفر از شهروندان جبران شود.« براساس اين گزارش، تاكنون در 
صدور پروانه ساختماني توجهي به موضوع خط آسمان نمي شد و حقوق صاحبان امالك 

ريزدانه ناديده گرفته مي شد؛ نتيجه نيز دندانه اي شدن منظر شهر بود.

بوســتان و 2۶1كيلومتر پياده رو در ايــن دوره مورد 
مناسب سازي قرار گرفت.«

3خواسته از رئيس جمهور
در بخش ديگــري از اين 
مراسم معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهرداري تهران 
گفت: »جــا دارد به مردم 
شهر تهران تبريك بگويم 
زيرا تعداد ايســتگاه هاي 
مترو را به 141ايستگاه رسانديم و بايد از اعضاي شوراي 
شــهر تهران به ويژه كميســيون عمران و حمل ونقل 

شوراي شهر تهران تشكر كنم.«
سيدمناف هاشمي با بيان نكاتي درباره واكسيناسيون، 
تاميــن اتوبــوس و تامين واگــن مترو خطــاب به 
رئيس جمهور، درخواست هايي را مطرح كرد: »بيش 
از 300نفر راننده تاكســي، ۵نفر راننده اتوبوس و يك 
يا 2نفر راهور قطار در تهران بر اثر كرونا جان خود را از 
دست دادند و خانواده هاي زيادي از آنها نيز درگير شدند 
كه اگر در سطح كشــور آمار بگيريد اين آمار افزايش 
چشمگير پيدا مي كند. ما موضوع واكسيناسيون آنها را 
در اولويت پيگيري قرار مي دهيم. اميدواريم ابتداي ماه 
آينده واكسيناسيون رانندگان تاكسي را در اولويت اول 
قرار دهيم و از شرمندگي خانواده هاي آنها در بياييم.«

مناف هاشمي در تشريح 2درخواســت ديگر خود از 
رئيس جمهور افــزود: »كندي هاي زيــادي در حوزه 
توسعه حمل ونقل عمومي مي بينيم زيرا كارگروهي كه 
بايد ۵00ميليون دالر نفت خام را به ارز و ريال تبديل 
مي كرد كه كارخانه هاي خودرو ساز به كار توليد اتوبوس 
بپردازند، ضعيف عمل كردند. امروز بدون تامين منابع 
مالي پاي قرار داد با خودروساز هستيم. من تأكيد دارم 
در همين بازه از زمان قرار داد ۵000دستگاه اتوبوس 

را ببنديم و سهم تهران نيز باالي هزار دستگاه است.«
مناف هاشمي با اشــاره به مصوبه برنامه سوم توسعه 
ادامه داد: »نكته ســوم درباره واگن هاي قطار بود كه 
مطرح شد. تهران نياز به 3۵00دســتگاه واگن دارد 
تا ســر فاصله قطارهــا كاهش پيدا كنــد. كار پس از 
پيگيري هاي مداوم به نقطه خوبي رسيده است و تأكيد 
من اين بود در 2 ماه باقيمانده از دوره مديريت شهري 
قرارداد ساخت 420دستگاه واگن را در قالب 4قرار داد 
10۵دستگاهي منعقد كنيم. اگر بتوانيم 10۵0دستگاه 
واگن را تامين كنيم تعداد مسافران ما در مترو به باالي 

۵.۵ميليون سفر مي رسد.«

افتتاح 2 ايستگاه جديد پيش از پايان اين دوره
معاون حمل ونقــل و ترافيك شــهرداري تهران در 
ادامه صحبت هايش گفت: »با افتتاح ايستگاه شهرك 
آزمايش هر 4ايستگاه خط۶ كه در منطقه2 واقع شده 
است به بهره برداري رســيد كه ارتباط خوبي با حوزه 
مركزي تهران فراهم مي كند. در 4ســال گذشــته با 
2ايســتگاه كه در  ماه آينده افتتاح مي شــود ساالنه 
8ايستگاه افتتاح كرديم كه ركورد بسيار خوبي است. 
همچنين 280دستگاه پله برقي و ۶2دستگاه آسانسور 
را در اين دوره مديريت شهري در مترو نصب كرديم  و 
تمام ايســتگاه هاي ما براي معلوالن و كم توانان آماده 

شده است.«
سيدمناف هاشمي افزود: »ايستگاه ها را از 10درصد تا 

70درصد تحويل گرفتيم كه پيشرفت عمده ايستگاه ها 
۵0درصد بود، البته به اين مفهوم نيست كه عزيزان در 
گذشته فعاليت نداشتند و فعاليت آنها قابل تقدير است 
اما همين ايستگاه شهرك آزمايش را در حد 40درصد 
پيشرفت تحويل گرفتيم و ايستگاه مدافعان سالمت 
زير ۵0درصد پيشرفت بود.« او ادامه داد: »در پايان اين 
دوره اميدواريم 2ايستگاه ديگر افتتاح كنيم و در ۶ ماه 
دوم سال نيز 8ايســتگاه ديگر افتتاح مي شود و عمال 
10ايستگاه تا پايان سال افتتاح خواهد شد. همچنين 
كار ساخت ايســتگاه هاي خط10 را آغاز مي كنيم و 
مديريت بعد آن را تكميل خواهد كرد.« در ادامه مراسم 
رئيس جمهور نيز با تأكيد بر اولويت واكسيناســيون 
رانندگان تاكســي، گفت: »رانندگان در تماس مداوم 
با گروه هاي مختلف مردم هســتند و انشــاءاهلل اين 
كار انجام مي گيرد.« روحانــي همچنين درخصوص 
درخواست ديگر معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران درمورد خريد ۵هزار دستگاه اتوبوس و همچنين 
420واگن قطــار، گفت: »حتما موارد مورد اشــاره را 
دنبال مي كنيم و اميدواريم در هفته هاي آينده بتوانيم 

در هر سه زمينه اقدامات الزم را انجام بدهيم.«
مـديرعامـــل شركـــت 
بهره برداري متروي تهران 
و حومه نيز در اين مراسم 
گفــت: »همزمــان بــا 
بهره بــرداري رســمي از 
ايســتگاه هاي شــهرك 
آزمايش در محدوده مياني خط۶ و مدافعان سالمت در 
خط7 متروي تهران، تعــداد ايســتگاه هاي متروي 

پايتخت به 141 رسيد.« 
علي عبداهلل پور افــزود: »با بهره برداري از ايســتگاه 
شهرك آزمايش در بخش غربي خط۶ متروي تهران 
ســرويس دهي در نيمه اين خط هــر 20دقيقه و در 
نيمه شــرقي هر 1۵دقيقه يك قطــار خواهد بود.« 
وي با اشــاره به اينكه ايستگاه شــهرك آزمايش در 
منطقه اي پرترافيك و متراكــم از منطقه2 و همجوار 
با بزرگراه هاي شــيخ فضل اهلل نوري و جالل آل احمد 
واقع شده است، گفت: »با بهره برداري از اين ايستگاه 
دسترسي شهروندان مناطق غربي و شمال غربي تهران 
به خصوص محله كوي نصر و شهرك آزمايش آسان تر 
خواهد شد. ايستگاه مدافعان سالمت در منطقه طرح 
ترافيك قرار دارد و با بهره برداري از اين ايستگاه قطعا  

مسافران بيشتري از اين خط استفاده خواهند كرد.«
براســاس اين گزارش با پيشــنهاد جامعه پزشكي و 
شهرداري تهران و نيز تأييد شوراي اسالمي پايتخت، 
ايســتگاه مترو باقرخان در خط7 به پــاس زحمات 
كادر بهداشت و درمان در دوران شيوع بيماري كرونا 
به ايستگاه مدافعان ســالمت تغيير نام داد. به همين 
مناسبت گالري ورودي ايستگاه مذكور نيز به تابلويي 
مفهومي از نقش جامعه پزشكي در كنترل و مهار اين 
بيماري مزين شد و در اين ورودي  تصاويري از برخي 
شهداي جامعه پزشكي كه در راه مبارزه با بيماري كرونا 
جان خود را از دست داده اند نيز نقش بسته است. افتتاح 
اين ايستگاه با كاهش مبتاليان و متوفيان موج چهارم 
كرونا و همينطور پوشش بيشتر واكسيناسيون در ايران 
همزمان شد. در 4سال اخير مجموعه 30ايستگاه مترو 
به بهر ه برداري رسيده و 40كيلومتر به طول شبكه مترو 

تهران افزوده شده است.

مشخصات دو ايستگاه جديد
شهرك آزمايشمدافعان سالمت )باقرخان(نام
76خط

ستارخان - باقرخان -شهيد چمران - شهيد محله ها و معابر اطراف
نواب صفوي - تونل توحيد

شيخ فضل اهلل نوري – جالل آل احمد - 
كوي نصر - شهرك آزمايش

13941394آغاز عمليات اجرايي
8هزار و 7۵۰ مترمربع14هزار مترمربعزيربنا

14۰ متر 16۰مترطول سكو
13۰هزار مترمكعب82هزار مترمكعبخاكبرداري

   مهدي جمالي نژاد، رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
برنامه احداث طرح هاي قطارشهري در ۱۰شــهر كشور شامل تهران، مشهد، شيراز، 
اصفهان، تبريز، كرج، اهواز، قم، كرمانشاه و اسالمشــهر با مجموع جمعيت حدود 
2۰ميليون نفر درحال انجام است. در اين شهرها احداث ۹3۰كيلومتر خط مترو مصوب 
شــده كه از اين مقدار، عمليات اجرايي 2۴3كيلومتر خطوط مترويي نيمه تمام در 
حال انجام، 3۴2كيلومتر در مرحله مطالعات تكميلي و 3۴۵كيلومتر با ۱2خط شامل 

233ايستگاه در كالنشهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز در حال بهره برداري است. درصورت بهره برداري 
از 2۴3كيلومتر خط متروی نيمه تمام در كالنشهرها تا پايان سال۱۴۰3، جمع خطوط مترو در حال استفاده به حدود 
۵۸۸كيلومتر افزايش مي يابد. تعداد جابه جايي مسافرين مترويي ساالنه ۸2۴ميليون سفر و تعداد واگن موجود در 
كالنشهرهاي كشور ۱۸۷2واگن است كه از اين ميان ۷3۰ميليون سفر و تعداد ۱۵2۱واگن مربوط به كالنشهر تهران 
است. پيش بيني مي شود با تامين 2هزار دستگاه واگن ديگر و افزايش تعداد كل واگن ها به 3۸۷2واگن، تعداد سفرهاي 
ساالنه از طريق مترو به 23۷۷ميليون نفرسفر برسد. براساس آخرين برنامه ريزي ها و اقدامات صورت گرفته الحاقيه 
قرارداد ۶3۰دستگاه واگن مترويي باتوجه به امضاي اعضاي كنسرسيوم، در شرف امضاست و قطعات ۶رام شامل 
3۰واگن مترويي قطار شهري شهرهاي شيراز، اصفهان و تبريز، در مرحله آزاد سازي  اسناد حمل و ترخيص كاالها از 

گمركات براي توليد و ساخت داخل در كارخانه واگن سازي  ايريكو ابهر قرار دارد.

۳۴۵ كيلومتر خط مترو با ۲۳۳ ايستگاه
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   اقتصاد در شطرنج سياست
اقتصاد ايران سال هاست در شطرنج سياست داخلي و خارجي گرفتار شده و پايان دادن به اين وضعيت گره گشاي 
دولت و رئيس جمهور آينده خواهد بود. شاخص ها و متغيرهاي كالن اقتصادي و اجتماعي نشان مي دهد كه اقتصاد 
ايران ديگر توان پرداخت هزينه هاي سياسي را ندارد و همه شهروندان ايران چه آنهايي كه ديروز رأي داده يا 
آنها كه رأي نداده اند، انتظارشان نجات اقتصاد ايران از ابرچالش هاست. اما واقعيت اين است تا زماني كه بازي 
اقتصاد روي صفحه شطرنج سياست ادامه داشته باشد، نه تنها معجزه اي رخ نخواهد داد كه اصالحات بنيادين 
در وضعيت اقتصادي و درآمدي مردم سخت و پيچيده خواهد بود. سحرگاه امروز رفتگران شهرها و روستاها، 
وعده هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را جارو كرده اند و به تدريچ برخي از اين وعده ها كمرنگ خواهد 
شد و فرد پيروز انتخابات ديگر در آسمان وعده ها و شعارهايش سير نمي كند و بايد پاي خود را روي زمين بگذارد 
و تصميم بگيرد كه اقتصاد ايران را به كدام مسير هدايت كند. آنچه در روزهاي نخست در بازارهايي چون ارز، طال، 
سهام و... رخ خواهد داد، بيشتر يك واكنش به تعيين رئيس جمهور آينده است و نمايانگر انتظارت رواني و شايد 
تورمي مردم و فعاالن اقتصادي، اما روند اين واكنش ها در ماه هاي آينده مشخص خواهد كرد كه آيا بين آنچه در 
ذهن رئيس جمهور بعدي مي گذرد و آنچه كه در عالم واقعيت رخ مي دهد، يك همسويي براي اميد به اصالحات 

بنيادين در اقتصاد ايران ديده مي شود يا اينكه هركدام مسير خود را طي خواهند كرد.

گزارش

ترس بازار اجاره از تنبيه مالياتی ريخت
با تمديد 4ماهه مهلت ثبت نام در ســامانه ملي امالك و اســكان، ورود 
قطره چكاني خانه هاي خالي به بازار مسكن و اجاره متوقف شده و به زعم 
مشاوران امالك، اين اتفاق به تشنج دوباره بازار اجاره دامن زده است. به 
گزارش همشهري، ترس از ماليات سنگين، اصلي ترين عاملي بود كه از 
ابتداي امسال تاكنون بخش اندكي از خانه هاي خالي را روانه بازار كرد و 
اندكي از شتاب رشد قيمت در بازار اجاره را كاهش داد؛ آن هم در شرايطي 
كه همچنان بخش بزرگي از صاحبان خانه هاي خالي، به دنبال راهكاري 
براي دورزدن قانون بودند. در اين شرايط، تمديد مهلت خوداظهاري در 
سامانه و همچنين باقي ماندن اختالف نظر وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
امور مالياتي در مورد فهرست خانه هاي خالي، اين فرضيه را تقويت كرده 
كه اجراي قانون پرحاشــيه ماليات ســتاني از خانه هاي خالي قرار است 

مشمول مرور زمان شود و دوباره به بايگاني برود.

سيگنال مجري قانون به بازار
خوداظهاري اجباري در سامانه ملي امالك و اسكان از 19فروردين آغاز 
شد و قرار بود 19خردادماه به پايان برســد؛ اما از 2هفته پيش، احتمال 
تمديد اين مهلت از سوي متوليان امر رسانه اي شد و عاقبت هفته گذشته، 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي 
از موافقت ســتاد مبارزه با كرونا با پيشــنهاد تمديد 4ماهه اين مهلت تا 
مهر1400 خبر داد. در شــرايطي كه در مهلت اوليه، بخشي از جامعه به 
داليلي نسبت به ثبت اطالعات در اين سامانه تمايل نداشت، تمديدشدن 
اين مهلت عده  بيشــتري از دارندگان خانه هاي خالــي را قانع كرد كه 
شناسايي اين خانه ها و ماليات ســتاني از آنها همچنان درگير سرنوشت 
ســال94 تاكنون خواهد بود و درنتيجه فعاًل از چاره سازي براي مشكل 
خود دست كشيده اند. گزارش ميداني همشــهري از برخي دفاتر مشاور 
امالك شهر تهران حاكي از اين است كه تقالي بخشي از مالكان خانه هاي 
خالي كه به دنبال فن بدل براي رهايي از جريمه مالياتي بودند، در 2هفته 
اخير متوقف شده و حتي آن دسته از امالك كليدنخورده كه بعد از حدود 
10سال در بازار اجاره يا مسكن عرضه شــده بودند نيز از فروش يا اجاره 
منصرف شده اند. يكي از مشاوران امالك در گفت وگو با همشهري به ركود 
بسيار سنگين بازار مسكن اشاره مي كند و مي گويد: در بازار فعلي، فروش 
آپارتمان كار بسيار سختي اســت و حتي با تخفيف هاي عالي هم كمتر 
كسي حاضر به خريد است، به خصوص كه آتيه كل اقتصادي به انتخابات 
و مذاكرات برجام گره خورده و همين مسئله ريسك معامالت را به شدت 
افزايش داده است. به عقيده او، اقدام سياستگذار در تمديد مهلت ثبت نام 
در سامانه امالك نيز به همين سرگشتگي مربوط بوده، چراكه اگر قانون 
امروز اجرا شود، همه اين خانه ها مشمول ماليات سنگيني مي شوند كه 
تبعات اجتماعي به دنبال خواهد داشت. اين مشاور امالك مي گويد: ازنظر 
بازار، اجراي اين قانون تنبيهي در ابتداي كار دولت آتي هم بعيد است و 

درنتيجه احتمال بايگاني مجدد قانون وجود دارد.

شبهه در شناسايي خانه هاي خالي
وزير راه و شهرسازي مي گويد اطالعات 1.3ميليون خانه خالي به سازمان 
امور مالياتي ارسال شده است؛ اما از آن طرف، اين سازمان  همانطور كه در 
مورد فهرست 102هزار واحدي قبلي اختالف نظر جدي داشت و مي گفت 
فقط مي تواند خالي بودن يك درصد از اين خانه ها را اثبات كند، حاال هم 
مواضع شفافي در مورد فهرست 1.3ميليون واحدي نگرفته است. البته 
حدود 2 ماه پيش رئيس ســازمان امور مالياتي اعــالم كرد صدور قبض 
مالياتي براي خانه هاي خالي، طبق قانوني كــه خالي ماندن خانه بيش 
از 4 ماه را مشــمول ماليات كرده، از اوايل مرداد آغاز مي شــود؛ اما سؤال 
اينجاست كه آيا اين اتفاق قرار اســت براي 1.3ميليون واحد مسكوني 
مشكوك به خالي بودن رخ دهد يا فقط دامنگير اندك خانه هايي خواهد 
شد كه خالي بودن آنها براي ســازمان امور مالياتي محرز است؟ يكي از 
مشاوران امالك شهر تهران، اختالف نظر وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
امور مالياتي در مورد خالي بودن يا نبودن فهرست امالك شناسايي شده را 
عامل به تعويق افتادن اجراي قانون مي داند و به همشهري مي گويد: بازار 
به اين يقين رسيده كه متولي حوزه مسكن اشــرافي بر وضعيت ندارد و 
همانطور كه در مورد تحوالت بازارهاي مسكن و اجاره، مدام اطالعات غلط 
به جامعه مي دهد، تصور واقعي نيز از وضعيت خانه ها ندارد؛ درنتيجه قادر 
نيست اطالعات موثقي را كه موردنياز سازمان مالياتي است، تهيه كند. به 
عقيده اين فعال بازار مسكن و اجاره، از سال94 كه اجراي قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي تصويب شد، تا امروز كه رسماً با اين قانون اجرا شود، بازار 

به اين درك رسيده كه حداقل در اين برهه اتفاقي رخ نمي دهد.

خروج واحدهاي استيجاري از بازار اجاره
يكی از نكات عجيب بازار اجاره امســال اين اســت كه بخشی از امالك 
اســتيجاری موجود در بازار نيز به بهانه های مختلــف نظير تعميرات يا 
استفاده شخصی، مســتأجران خود را تخليه كرده اند و به واسطه اينكه 
برای قيمت های جديد آنها متقاضی مؤثر وجود ندارد، عماًل اين واحدها 
از چرخه بازار خارج شده اند. به گواهی مشــاوران امالك، دو برابر شدن 
قيمت مســكن در يك ســال اخير، قيمت اجاره را نيز دو برابر كرده اما 
بخش عمده قراردادهای امســال به صورت توافقی تمديد شده و عماًل 
مستأجران ســنتی برای تغيير قرارداد وارد بازار نشــده اند درنتيجه نه 
مشتری زيادی در بازار اجاره وجود دارد و نه واحدهای موجود زياد است. 
يكی از مشاوران امالك با اشاره به اينكه كمبود مورد اجاره، يافتن خانه 
مناسب را سخت كرده است، می افزايد: در اين ميان ترقی روزبه روز قيمت 
اجاره، سردرگمی بيشتری برای مستأجران جديد ايجاد كرده و حاال نيز 
با سرد شدن موضوع ماليات خانه های خالی، اين روند با شتاب بيشتری 

ادامه پيدا كرده است.

كالن

گزارش

تراز تجاري منفي 3/9ميليارد دالري 
براي سال99

بر اســاس آخرين آمارهايي كه بــراي كارنامه 
تجارت خارجي ايران در سال99 منتشر شده، 
در طول اين ســال، ارزش واردات ايران معادل 
3ميليارد و 895ميليون دالر بيش از صادرات غيرنفتي بوده و 
بنا به جبر تحريم و موانع صادراتي، اين ميزان ارز براي تأمين 

كاالهاي موردنياز از كشور خارج شده است.
به گزارش همشــهري، اطالعات منتشرشــده از سوي بانك 
مركزي از صادرات 34ميليارد و 998ميليون دالري و واردات 
38ميليارد و 893ميليون دالري در 12ماهه ســال گذشته 
حكايت دارد. بر اســاس اين آمارها، مجمــوع ارزش تجارت 
خارجي ايران در سال گذشــته به 73ميليارد و 891ميليون 
دالر رسيده كه در مقايسه با ارزش 84ميليارد و 897ميليون 
دالري تجارت خارجي در ســال98 حدود 13درصد كاهش 
نشــان مي دهد. پيرو اين تحوالت، تراز تجــاري منفي نيز با 
افزايش 65درصدي از 2ميليارد و 365ميليون دالر در سال98 
به 3ميليارد و 895ميليون دالر در سال99 افزايش يافته است.
بررســي آمارهاي بانك مركزي از وضعيت ماهانه صادرات و 
واردات در سال99 نشان مي دهد در اين سال، بيشترين ميزان 
صادرات در مهرماه سال گذشته با رقم 4ميليارد و 672ميليون 
دالر انجام شده و بيشترين ميزان واردات نيز در  ماه اسفند با 
4ميليارد و 572ميليون دالر به ثبت رسيده است. همچنين 
بررسي آمارها حاكي از اين است كه به جز مهرماه، تراز تجاري 

در 11 ماه ديگر سال منفي است.
براساس اين گزارش، در فروردين سال گذشته، يك ميليارد و 
931ميليون دالر واردات و در مقابل يك ميليارد و 652ميليون 
دالر هم صادرات انجام شده اســت. ميزان صادرات و واردات 
دومين ماه سال1399 نيز به ترتيب 2ميليارد و 648ميليون 

دالر و 3ميليارد و 110ميليون دالر به ثبت رسيده است.
در خردادماه نيــز واردات، 2ميليــارد و 579ميليون دالر و 
صادرات، 2ميليــارد و 64ميليون دالر بوده اســت. ايران در 
تيرماه سال گذشــته 3ميليارد و 302ميليون دالر واردات از 
ديگر كشورهاي دنيا داشته و 2ميليارد و 349ميليون دالر نيز 

كاال به دنيا فروخته است.
آمــار واردات در مردادمــاه نيــز در حالي بــه 2ميليارد و 
785ميليون دالر رســيده كه ميزان صــادرات 2ميليارد و 
162ميليون دالر ثبت شده است. آخرين ماه تابستان سال99 
نيز با واردات 3ميليارد و 76ميليون دالري و صادرات 2ميليارد 
و 691ميليون دالري بسته شده است. همچنين 3ميليارد و 
257ميليون دالر و 4ميليارد و 672ميليون دالر نيز به ترتيب 
واردات و صادرات مهرماه سال گذشته بود و باالترين ركورد 

صادرات در اين سال محسوب مي شود.
طبق آمارها، در آبان ماه واردات اندكي كاهش داشته و به رقم 
3ميليارد و 92ميليون دالر رسيده اما صادرات نيز در اين  ماه 
با كاهش همراه بوده و 3ميليارد و 210ميليون دالر ثبت شده 
است. آذرماه سال گذشته واردات و صادرات به ترتيب 3ميليارد 
و 726ميليون دالر و 3ميليارد و 664ميليون دالر بوده است.

همچنين نخســتين  ماه از فصل زمســتان99 نيز با واردات 
3ميليــارد و 781ميليــون دالري و صــادرات 2ميليارد و 
951ميليون دالري آغاز شــده و در بهمن ماه نيز واردات به 
رقم 3ميليارد و 682ميليون دالر رسيده و صادرات 3ميليارد 
و 135ميليون دالر به ثبت رســيد اســت. درنهايت كارنامه 
تجارت خارجي سال99 در اســفندماه با واردات 4ميليارد و 
572ميليون دالري و صادرات 3ميليارد و 800ميليون دالري 

بسته شده است.

همشهري از جهت گيري های اقتصادی پس از تعيين رئيس جمهور گزارش مي دهد

مسيرآينده اقتصاد پس از انتخابات
با تعيين رئيس جمهور آينده ايران، 
اقتصــاد ايران دســت كم از يكي از 
عدم قطعيت ها در ارتبــاط با اينكه 
كدام يك از نامزدهاي انتخاباتي به پاستور راه مي يابد، 
خارج مي شــود، اما چالش هاي پيــش روي گزينه 
نهايي در حوزه اقتصادي زياد است و به نظر مي رسد 
بسته به ميزان مشاركت مردم، قدرت دولت بعدي 
براي اعمال سياست هاي اقتصادي و تغيير ريل در 
جهت گيري ها متفاوت خواهد بود. ســرانجام روز 
گذشته انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 
ايران در شرايطي پايان يافت كه هيچ كدام از 4نامزد 
باقيمانده در رقابت در روزهاي تبليغات خود برنامه 
مشخصي ارائه نكرده بودند و فرد پيروز اين انتخابات 
طي روزهاي آينده بايد دست به انتخاب هاي جدي 
بزند؛ البته مشروط به اينكه فرد پيروز انتخابات در 
همان انتخابات روز آدينه گذشته انتخاب شده باشد 
و نيازي به انتخابات 2مرحله اي نباشد. حال سؤال 
مهم اين است كه مسير آينده اقتصاد ايران پس از 

انتخابات 1400چگونه خواهد بود؟

انتخاب بين وعده ها و ممكن ها
به گزارش همشــهري، از صبح امــروز وعده هاي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از سطح شهرها 
و روستاها جمع آوري مي شود؛ هرچند رأي دهندگان 
اميدوارند كه رئيس جمهور تعيين شده به انتخاب 
راي دهندگان به وعده ها و شعارهاي انتخاباتي اش 
در حوزه اقتصــاد متعهد بماند. اما گزينه ســخت 
پيش روي مســتأجر آينده پاســتور، انتخاب بين 
وعده ها و ممكن هاســت و او و كابينــه اش در گام 
نخست با چالش محدوديت شديد منابع مالي مواجه 
خواهد شد. از اين منظر بودجه 1400ايران با كسري 
تراز عملياتي دست كم 300هزار ميليارد توماني به 
مثابه مانع سخت در برابر وعده هاي رئيس جمهور 
آينده عمل خواهد كرد و همين مانع ممكن است او 
را در برابر مطالبات اقتصادي راي دهندگان با دردسر 

همراه سازد.

انتخاب كابينه و فشار البي گران
چالش ديگر اقتصــادي رئيس جمهور آينده ايران، 
انتخاب كابينه و به ويژه تيم اقتصادي اســت؛ اينكه 
او چه كســي را به عنوان معاون و رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه منصــوب، چه فــردي را به عنوان 
وزير اقتصاد به مجلس معرفي و چه اقتصادداني را 
به عنوان رئيس كل بانك مركــزي انتخاب خواهد 
كرد، نشان دهنده 3ضلع مثلت فرماندهي اقتصادي 
دولت بعدي خواهد بود. ناهماهنگــي اين افراد از 
يك سو و افزايش بخشي نگري وزراي اقتصادي ديگر 
جهت پيشبرد برنامه هايشان از سوی ديگر مي تواند 
مسير آينده بودجه كشــور را تغيير دهد. افزون بر 
اينكه ميزان استقالل بانك مركزي از دولت و كاهش 
سطح اصطكاك بين سياست هاي مالي و پولي طي 

4سال بعد نشــان خواهد داد كه آيا ايران به جمع 
كشورهاي داراي نرخ تورم تك رقمي دنيا مي پيوندد 
يا خير. مسئله مهم تر در ارتباط با كابينه آينده و تيم 
اقتصادي رئيس جمهور بعدي، توان تصميم گيري و 
استقالل عمل او و همچنين حلقه مشاوران در برابر 
فشار و البي حاميان سياسي و اقتصادي در روزهاي 

پيش از انتخابات است.
چينش و تركيب معاونان و وزراي اقتصادي دولت 
ســيزدهم تا اندازه زيادي نوع جهت گيري و بينش 
اقتصادي رئيس جمهور نسبت به چالش ها و تهديدها 
و ميزان موفقيت برنامه ها و وعده ها را در سال نخست 

استقرار دولت نشان خواهد شد.

مشق برنامه 5ساله هفتم
براي نخســتين بار در طول تاريــخ اقتصادي ايران 
پس از جنگ تحميلي است كه دولتي كه روي كار 
مي آيد، در همان ماه هاي نخست بايد براي نوشتن و 
تدوين برنامه هفتم توسعه ايران جهت 5سال آينده 
اقدام كند؛ چراكه دولت حســن روحاني خواسته 
يا ناخواســته اليحه اي براي توسعه ايران در 5سال 
آينده تدويــن و تصويب نكرده و ايــن ماموريت به 
جهت هماهنگي بين برنامه ها و وعده هاي فرد پيروز 
انتخابات و دولت او با محدوديت ها و منابع و چالش ها 
به دولت آينده موكول شده است. سند برنامه هفتم 
توسعه ايران كه توسط دولت آينده تقديم مجلس 
خواهد شد، آيينه تمام نمايي از روياهاي اقتصادي و 

وعده هاي رئيس جمهور و دولت سيزدهم براي 5سال 
آينده خواهد بود كه جهت اقتصاد ايران را روشــن 
مي سازد؛ برنامه اي كه البته بايد توسط مجلسي به 
تصويب برسد كه اكثريت آن را اصولگرايان در اختيار 
دارند و مطالبات منطقه اي و سياسي آنها و نوع بينش 
نمايندگان نســبت به اولويت هاي اقتصادي 5سال 
بعد هم بر برنامه هفتم توســعه نقش خواهد بست. 
آيا رئيس جمهور آينده اليحه برنامه توسعه اي را به 
مجلس خواهد فرستاد كه شهروندان ايراني بدانند 
در 5ســال بعد دقيقا چه اتفاقاتي در اقتصاد ايران 
رخ خواهد داد و آيا به عدم قطعيت ها در حوزه هاي 

پرچالش اقتصادي پايان داده مي شود؟

دولت و مجلس؛ تعامل يا تقابل؟
نهايي شدن گزينه رئيس جمهور بعدي، هم مي تواند 
سطح اصطكاك اقتصادي بين دولت آينده با مجلس 
فعلي را كاهش و هم افزايش دهد. اگر رئيس جمهور 
تعيين شده از لحاظ سياسي، همسو با جريان سياسي 
حاكم بر مجلس باشد، انتظار نمي رود دست كم در 
هنگام رأي اعتماد به كابينه و تيم اقتصادي دولت 
آينده و توافق بر ســر برنامه هــا و اولويت ها چالش 
جدي رخ دهد، اما روشن است كه اگر رئيس جمهور 
پيروز بعدي، گزينه اي باشد كه نه تنها داراي گرايش 
سياســي، بلكه داراي رويكرد اقتصادي متفاوت با 
نمايندگان مجلس باشد، كاستن از سطوح اصطكاك 
هم بر سر وزراي اقتصادي و هم برنامه هفتم توسعه 

و هم جهت گيري ها و اولويت هاي 4سال آينده نوعي 
اختالف جدي نمايان خواهد شد. از اين منظر بسته 
به اينكه رئيس جمهور و دولت آينده داراي چه تفكر 
سياسي و بينش اقتصادي باشــد، مي توان شكلي 
از تعامل سياســي يا تقابل اقتصادي و سياســي را 

انتظار كشيد.

فهرست بلند چالش ها و وعده ها
اقتصادي با نرخ تورم باالي 50درصد، با رشد اندك و 
متزلزل، بودجه اي نامتوازن و داراي كسري تراز زياد 
تنها بخشي از واقعيتي است كه رئيس جمهور بعدي 
با آن مواجه مي شود؛ بخش خدمات به عنوان موتور 
رشد اقتصادي در كوتاه مدت همچنان در تله كرونا 
قرار دارد، صندوق هاي بازنشستگي در بحران جدي 
به سرمي برند، خواســته كوتاه مدت اكثريت مردم 
زير خطر فقر، بهبود وضعيت معيشتي شان است، 
ســرمايه گذاري در اقتصاد به انــدازه كافي صورت 
نگرفته و دسترسي به مسكن هم سخت تر از هميشه 
تاريخ اقتصاد ايران شده، جوانان در بيم و اميد ماندن 
و ساختن ايران هستند يا ماندن و در انتظار برآورده 
شدن رؤياهايشان، كشــاورزان درگير خشكسالي 
هســتند و دولت گرفتار خشكســالي مالي، بازار 
سرمايه ايران به شــدت از عدم اطمينان رنج مي برد 
و مداخالت صورت گرفته تاكنون نتيجه مطلوب به 
همراه نداشته، سرمايه گذاري در صنعت نفت با تكيه 
بر منابع مالي و توان فني و تكنولوژي داخلي سخت، 
پرهزينه و با ريسك باال همراه است و در يك برايند 
كلي بين آنچه دولت بعدي مي خواهد و مي تواند با 
آنچه رأي دهندگان و قهركنندگان صندوق رأي از 
دولت آينده مطالبه مي كنند، فاصله زياد است و كم 
كردن اين فاصله شايد ماموريت نخست دولت آينده 
باشد كه بتواند شكاف ايجادشده بين اعتماد مردم با 
برنامه هاي دولت را ترميم كند و به همين دليل شايد 
كنار گذاشتن بخشــي از وعده هاي اقتصادي داده 
شده به رأي دهندگان نه يك انتخاب كه الزام براي 

مستأجر آينده پاستور خواهد بود.

ديپلماسي اقتصادي ايران آينده
بدون ترديد بخشي از تصوير آينده اقتصاد ايران به 
مذاكرات هســته اي در وين اتريش و توافق بر سر 
احياي برجام و همچنين سرنوشت 2اليحه مرتبط 
با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF گره خورده 
است و رئيس جمهور و دولت بعدي ايران بدون حل 
اين دو چالش در حوزه ديپلماسي اقتصادي جهت 
جذب ســرمايه گذاري خارجي، كاهش هزينه هاي 
سنگين ناشي از صادرات و واردات با وجود تحريم ها 
و تنگناهاي نقل و انتقال مالي، بهبود روابط مالي و 
بانكي با دنيا، افزايش صــادرات نفتي و غيرنفتي با 
دردسرهاي زيادي مواجه خواهد شد. او و كابينه اش 
راه گريزي از تعامل براي گشــودن قفل تحريم ها و 
بازكردن مسير مسدود شده بانكي و مالي نخواهد 
داشت؛ به ويژه اينكه بهبود رتبه اعتباري و كاهش 
ريسك سرمايه گذاري در ايران يك ضرورت مهم به 
شمار مي رود و رئيس جمهور بعدي نمي تواند نسبت 
به اين واقعيت هاي روشن در عرضه اقتصاد بين الملل 
بي تفاوت باشد و بخواهد در انزوا به بزرگ تر شدن و 

قوي تر كردن اقتصاد ايران روي آورد.
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   ارائه 2طرح ويژه حمايتي از بازار سرمايه
رئيس سازمان بورس از ارائه 2 طرح ويژه حمايتي از بازار سرمايه براي حل ۴۰ تا 5۰مورد از چالش هاي بازار سرمايه خبر داد. اين 2 
طرح در نشست هاي اعضاي شوراي مشورتي بورس ارائه شده است. محمدعلي دهقان دهنوي درباره حل چالش هاي كنوني بازار 
سرمايه گفت: در نشستي كه با اعضاي شوراي مشــورتي بورس برگزار شد موضوعات و سرفصل هاي مربوط به »بسته سياستي 
پشتيباني و مانع زدايي بازار سرمايه از توليد« و »طرح ارتقاي جايگاه و عملكرد بازار سرمايه« ارائه شد و مورد بحث و بررسي اعضاي 
شورا قرار گرفت. او افزود: بازار سرمايه در 2سال گذشته شاهد تحوالت بسياري بود و از لحاظ اندازه، حجم فعاليت و حضور مردم، 
رشد چشمگيري داشته كه همين تحوالت سريع برخي از معادالت را تغيير داده است. او با تأكيد بر اينكه ساختار، نيرو و امكانات 
سازمان بورس بايد با اندازه و حجم امروز بازار سرمايه و مسائلي كه با آن روبه رو است مورد بازبيني و متناسب سازي  قرار گيرد، ادامه 
داد: اين ظرفيت ها نه فقط در ساختار سازمان بورس بلكه بايد در همه اركان بازار ايجاد شود تا به نيازهاي موجود پاسخ مناسبي داده 
شود. دهقان دهنوي با اشاره به ارائه 2 طرح كلي در اين حوزه از سوي سازمان بورس توضيح داد: يكي از اين طرح ها در مركز پژوهش 
سازمان بورس با هدف آسيب شناسي مسائل و چالش هاي بازار سرمايه پيرامون ايفاي نقش پشتيباني و مانع زدايي از توليد تهيه 

شده و طي آن راهكارهايي براي بيش از ۴۰ الي 5۰ مورد از چالش ها و مسائل بازار سرمايه، پيش بيني شده است.
رئيس سازمان بورس ادامه داد: در اقدامي ديگر، مقرر شد در طرحي با عنوان طرح ارتقاي جايگاه و عملكرد بازار سرمايه، لزوم و 
نحوه تدوين برنامه بهبود جايگاه و عملكرد بازار سرمايه مطرح و مسائل و مشكالت طرح شده در قالب كارگروه هاي تخصصي و با 
حضور كارشناسان، صاحب نظران، فعاالن بازار سرمايه و مديران بخش هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. او افزود: از اين رو در ادامه 
جلسات شوراي مشورتي، نظرات و پيشنهادهای اعضاي شورا، طرح و اولويت موضوعات مطرح شده، مورد بررسي قرار گرفت. ضمن 
اينكه موارد ديگري نيز از سوي اعضاي شورا به عنوان موضوعاتي كه بايد در اين مقطع زماني از سوي سازمان بورس در اولويت قرار 
گرفته و پيگيري شود، توسط اعضا مورد طرح قرار گرفت. دهقان دهنوي درباره اولويت هاي توسعه بازار سرمايه در اين 2 طرح گفت: 
مسائلي مانند تنظيم روابط درون بازار سرمايه، تقويت روابط اركان بازار و روابط بورس ها با سازمان بورس، تسهيل فرايندهاي مربوط 
به تامين مالي، تقويت نقش نظارتي سازمان بورس در بازار سرمايه، بهبود سامانه هاي نظارتي، توسعه آموزش و فرهنگسازي ، بهبود 
ساختار سازماني و منابع انساني سازمان بورس، بين المللي شدن بازار سرمايه، توسعه ابزارهاي مشتقه و كمك به تقويت و بازگشت 
اعتماد سرمايه گذاران به بازار سرمايه ازجمله موضوعات مطرح شده در اين 2 طرح هستند. به گفته رئيس سازمان بورس اين موارد 
به طور مفصل در طرح هاي توسعه اي سازمان گنجانده شده و سازوكار اجرايي شدن آنها در جلسات بعدي اين شورا ارائه خواهد شد.

بسته حمايتي مشاغل آسيب ديده 
ناشــي از شــيوع كرونا تا چه حد مشكالت 

واحدهاي صنفي را مرتفع مي كند؟
واقعيت آن است كه ميزان ضرر و زيان اصناف در 
دوره طوالني مدت شيوع بيماري كرونا و تعطيلي 
كسب وكارشــان به مراتب بيش از حمايت هايي 
است كه دولت در بســته اخير خود براي اينگونه 
مشاغل درنظر گرفته اســت. اما پيش شرط اين 
حداقل حمايت نيز اجرايي شــدن درســت آن 
است چرا كه تجربه نشان داده اينگونه بسته هاي 
حمايتي در مرحلــه اجرا گرفتار ديوانســاالري 
اداري مي شــود. همچنين درصورتي كه بســته 
حمايتي اخير دولت به درستي اجرا شود نيز تنها 
گوشه اي از مشكالت اصناف را حل خواهد كرد و 
آنگونه نيست كه اين بسته همه مشكالت اصناف 

را حل كند.
علت مخالفت اصنــاف با تخفيف 
مالياتي پيش بيني شــده در بسته حمايتي 

دولت چيست؟ 
 در اين بسته مهلت 2ماهه در رابطه با اوراق مالياتي 
و اجراي احكام براي كســب وكارها و اشــخاص 
حقيقي و مهلت پرداخت بدهي مالياتي اشخاص 
آســيب ديده از كرونا تا پايان شــهريور ماه بدون 
محاســبه جريمه دير كرد درنظر گرفته شــده 
است؛ اين در حالي اســت كه در سال گذشته كه 
مشكالت واحدهاي صنفي كمتر بود مهلت ارائه 
اظهارنامه هاي مالياتي 14ماهه تعيين شــد اما 
امســال با وجود تشديد مشــكالت اصناف اين 
مهلت تا پايان خرداد ماه تعيين شده است. از سوي 
ديگر تبصره ماده 100 در مورد توافق مالياتي را 
نيمه دوم خرداد ماه امســال به اتاق اصناف ايران 
اعالم كردند. اين در حالي است كه تعطيلي هاي 
طوالني مدت ناشي از شيوع كرونا، تداوم تحريم ها، 
انتخابات رياست جمهوري و تشــديد ركود بازار 
فشار مضاعفي را بر مشــاغل و كسب وكارها وارد 
كرده است. با اين شرايط تحميل فشار به اصناف 
براي دريافــت ماليات جايز نيســت و نمي دانم 
سياستگذاران به چه قيمتي مي خواهند صندوق 
خزانه را با اين شيوه دريافت ماليات و به چه قيمتي 
با اصنافــي پركنند كه عمــال كار نكرده اند. بايد 
بپذيريم كه اصناف در ســال99 به دليل تعطيلي 
كسب وكارشان عمال كاري نكردند كه بخواهند در 
ازاي آن مالياتي به دولت بدهند. با وجود اين وزارت 
اقتصاد نيز با اين شيوه پرداخت ماليات مخالفت 
كرده و به نظر مي رسد درصورتي كه دولت بخواهد 
بازنگري در بحث ماليات اصناف صورت گيرد به 
روزهاي پاياني خرداد ماه موكول مي شود تا بخشي 

از اصناف ماليات خود را بدهند.
علت مخالفت وزارت اقتصاد با اين 

شيوه دريافت ماليات از اصناف چيست؟
وزارت اقتصاد بايد براي مخالفت با اســتمهال يا 
بخشودگي مالياتي اصناف دليل بياورد، اصنافي كه 
در گذشته با همه مصوبات سازمان امور مالياتي و 
وزارت اقتصاد براي دريافت ماليات كنار آمده و آن 
را اجرايي كرده اند اكنون به دليل نداشتن درآمد 

قادر به پرداخت اين ماليات نيستند چراكه اكنون 
واحدهاي صنفي مشكالت زيادي دارند كه موضوع 
پرداخت ماليات جزء كوچكي از آن است. عالوه 
بر آن انتظار مي رود كــه در روزهاي پاياني دولت 
دوازدهم سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد و 
دارايي نخواهند فشار مضاعفي را به اصناف تحميل 

كنند و اين كار عادالنه نيست.
به طور مشخص مشــكل اصناف با 
وزارت اقتصاد در مورد چه موضوع مالياتي است؟

اين مشــكل در زمينه عملكرد مالياتي مشاغل و 
كسب وكارها در سال99 است اينكه اتاق اصناف 
ايران خواستار تمديد مهلت اظهارنامه هاي مالياتي 
سال گذشته مشاغل تا پايان شهريور ماه امسال 
شده است به دليل آن اســت كه هنوز بسياري از 
برگه هاي اظهارنامه مالياتي اين مشــاغل مانده 
است چراكه فعاالن صنفي به دليل نداشتن درآمد 
قادر به پرداخت ماليات سال گذشته خود نبوده 
و نيستند و با اين شرايط اتفاقي كه نبايد در مورد 
تأخير طوالني مدت در پرداخت ماليات مشاغل 
بيفتد را شاهد خواهيم بود. با وجود اين اصناف بايد 
يا تبصره ماده100 )توافق براي پرداخت ماليات( 
را قبول كرده و يا اينكه اظهارنامه مالياتي بدهند اما 
به نظر مي رسد، استفاده از تبصره ماده100 بيشتر 

در مورد مشاغل گروه يك مصداق داشته باشد.
آيا اصناف اين مشكالت را به وزارت 

اقتصاد منعكس كرده اند؟
اتاق اصنــاف ايــران در نشســت هاي متعدد با 
دستگاه هاي دولتي اين شرايط را توضيح داده و در 
رسانه هاي مختلف نيز وضعيت مشاغل را تشريح 
كرده است. اين در حالي اســت كه اغلب قول و 
قرارهاي قبلي براي حمايت از مشاغل به صورت 
شفاهي بوده و اكنون مسئوالن زير قولشان زده اند.

يعني تعويق ۴ماهه اقساط بانكي 
و مهلت يك ماهه براي چك هاي برگشتي تا 
پايان تير ماه نيز كمكي به مشاغل آسيب ديده 

نمي كند؟
نه اينكه اجراي اين بسته كمكي به اصناف نكند اما 
اين مصوبات نيز حتي درصورت اجرا تنها گوشه اي 
از مشــكالت و زيان هنگفت مشــاغل زيانديده 
را جبران خواهد كــرد. مگر اصنــاف در دوران 
شــيوع كرونا كم  ضرر كردند، بسياري از صنوف 
توليدي مانند پوشــاك، قهوه خانه هاي سنتي، 

تاالرهاي پذيرايي، مشاغل مرتبط با گردشگري، 
رستوران ها، غذا خوري ها و... و در مجموع حدود 
90 تا 95درصد اصناف در معرض ورشكســتگي 
هستند. مسئوالني كه در نشست هاي ستاد ملي 
مقابله با كرونا در مورد تعطيلي مشاغل تصميم 
گرفتند اگــر اكنون كمكي به احياي مشــاغل و 
واحدهاي صنفي نكنند، نهايــت كم لطفي را در 
حق قشر آسيب پذير اصناف كرده اند، اما حتي در 
مورد بسته حمايتي حداقلي ابالغ شده اخير نيز 
اميدواريم كه اين بســته عملياتي شده و در حد 

مصوبه و حرف نباشد.
بــرآوردي از ميــزان زيان دهي 

مشاغل در دوران شيوع كرونا داريد؟
اصناف به دليل شــيوع بيماري كرونا از بهمن ماه 
سال98 تا كنون متضرر شده اند. بيش از 3ميليون 
واحد صنفي و حداقل 1500شغل به دليل تعطيلي 
ناشــي از شــيوع كرونا ضرر كرده اند و به جرأت 
مي توان گفت بيشــترين زيان ناشــي از شيوع 
كرونا به اصناف تحميل شده اســت. زيان مالي 
هنگفتي به اصناف وارد شــده اســت و بيش از 
90درصد مشاغل زيان ده شده اند گرچه تعدادي 
از مشاغل مانند خواربار فروشي ها، فروشندگان 
محصوالت بهداشتي، ميوه فروشي ها، داروخانه ها 
و فروشــگاه هاي زنجيره اي و... ســودده بوده اند 
اما اغلب مشاغل و كســب وكارها زيان هنگفتي 
را به دليل تعطيلي هــاي طوالني مدت متحمل 

شده اند.
با اين شــرايط آيــا تفاوتي در 
برخورداري از بســته حمايتــي دولت در 
گروه هاي مختلف يك تا ۴شغلي وجود ندارد؟

واقعيــت آن اســت كه اغلــب مشــاغل زيان 
ديده اند و هرچه اين شــرايط تــداوم يابد ميزان 
زيان دهي مشاغل بيشــتر خواهد شد. عالوه بر 
تعطيلي هاي ناشي از شــيوع كرونا، ركود شديد 
بازارها و چشــم انداز مبهم آن در بعــد از دوران 
انتخابات رياست جمهوري، رشد ماهانه نرخ تورم، 
تصوير اميدواركننده اي براي بازگشــت رونق به 
كسب وكارها و مشاغل ارائه نمي دهد و با اين روند 
نه تنها بســته حمايتي محدود ارائه شده تكاپوي 
زيان اصناف را نمي كند بلكه بايد ســازوكارهاي 
تازه اي براي جبران زيان دهي و جلوگيري از خطر 

ورشكستگي مشاغل انديشيده شود.

با پايان يافتن ســيزدهمين دوره انتخابات  بورس
رياســت جمهوري حال اين پرسش مطرح 
است كه مهم ترين عوامل اثرگذار بر شاخص 
بورس از امروز به بعد چيست و چه چيزي مي تواند منجر به 
رشد شاخص هاي بورس شود. به زعم كارشناسان صرف نظر 
از عواملي چون قيمت ارز، نرخ بهره و سياست خارجي آنچه 
بيش از هرچيزي از اين پس براي سهامداران اهميت خواهد 
داشت، تركيب تيم اقتصادي دولت و ديدگاهش نسبت به 

بنيان هاي اقتصاد است.
به گزارش همشهري، اقتصاددان هاي واقعي خوب مي دانند 
كه اقتصاد ايران نه آزاد اســت و نه باز. به اين معني كه در 
ســاختار اقتصاد ايران اوال اين دولت است كه همه اركان 
قدرت را در اختيــار دارد و دوما روابط اقتصــادي ايران با 
كشورهاي ديگر بسيار محدود اســت. با وجود اين، برخي 
سياســتمداران به دولت هاي قبلي مي تازنــد كه اقتصاد 
سرمايه داري و وابسته به كشور هاي ديگر را رواج داده اند! 
نگاهي به آمار ها نشان مي دهد كه اين اظهارنظر ها بيشتر با 
اهداف و منافع سياسي صورت مي گيرد؛ چرا كه در اقتصاد 
ايران نه فقط 70درصد سهام شــركت ها در اختيار دولت 
و شركت هاي شبه دولتي اســت بلكه نظام قيمت گذاري 
بســياري ازكاال ها هم در اختيار دولت است. همه اينها در 
حالي اســت كه در طول 4دهه گذشته اقتصاد ايران هرگز 
روابط گسترش يافته اي با ســاير كشور هاي جهان نداشته 
و روابط اقتصادي ايران صرفا به چند كشــور محدود شده 

و بسته بوده است.
در چنين شرايطي بسياري از اقتصاددانان براين باورند كه 
نجات اقتصاد ايران كه دست كم با 7ابر بحران مواجه است، 
در گرو حل اين دو مشكل يا بينش است و اين موضوعات 
اتفاقا ازجمله مسائلي هستند كه روي بازار سرمايه نيز تأثير 
زيادي دارند. با اين استدالل كارشناسان اكنون و بعد از پايان 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بر اين باورند 
كه آنچه از امروز براي بازار سرمايه اهميت زيادي دارد، نوع 
نگاه تيم اقتصادي دولت جديد به اين 2موضوع اساسي است 
كه در واقع بينش و نوع نگرش دولت را به اقتصاد مي سازد. 
به همين دليل به زعم كارشناســان چيزي كه از امروز به 
بعد اهميت زيادي براي بازار سرمايه دارد و ازجمله عوامل 
اثر گذار بر بازار سهام بعد از انتخابات رياست جمهوري است 
تركيب تيم اقتصادي دولت است كه آينده اقتصاد ايران و 

بازار سرمايه  را ترسيم مي كند.

اهميت تيم اقتصادي دولت 
به زعم تحليلگران تركيب اقتصادي دولت جديد از اين جهت 
براي فعاالن بازار ســرمايه اهميت دارد كه مي تواند فضاي 
رقابتي را در اقتصاد ايران متمركز تر يا رقابتي تر كند. از طرف 
ديگر نگرش اقتصادي دولت جديد مي تواند روابط صادراتي 

شركت هاي بورس را نيز تحت تأثير قرار دهد.
به طور كلي هــر دو عامــل مي تواند روي ميــزان درآمد 
شركت هاي بورس تأثير داشته باشد و زمينه رشد يا كاهش 
سود شركت هاي بورس را فراهم كنند. شركت هاي بورس 
در طول سال هاي گذشته ضربات سنگيني از قيمت گذاري 
دستوري يا دولتي كه ســاختار درآمد زايي آنها را محدود 
كرده خورده اند و هم اكنون يكــي از اصلي ترين مطالبات 
بازار سرمايه حذف قيمت گذاري دستوري به صورت واقعي 
و مطابق با اصول علم اقتصاد است. به همين دليل ايجاد يك 
فضاي رقابتي در اقتصاد براي شركت هاي بورس و فعاالن 
بازار سرمايه اهميت زيادي دارد؛ چراكه مي تواند منجر به 
بهبود عملكرد آنها و افزايش سودآوري شان شود. از سوي 
ديگر بروز محدوديت هاي صادراتي براي شركت هاي بورس 
يكي ديگر از مشــكالت شــركت هاي بورس است كه اين 

موضوع نيز درآمد زايي آنها را تحت تأثير قرار داده اســت. 
اين چالش هاي صادراتي حتــي در زمان تحريم ها به دليل 
مشــكالتي كه در صادرات و نقل و انتقال ارز به وجود آمد، 
تشديد شد و بر درآمد زايي شركت هاي بورس تأثير منفي 

داشت.
پيمان حدادي، يك كارشناسان بازار سرمايه درباره شرايط 
بورس از امروز و بعد از انتخابات گفت: از امرزو به بعد فعاالن 
بازار سرمايه وعده هاي ارائه شده انتخاباتي فرد پيروز شده را 
در تبليغات خود در رابطه با بازار سرمايه مرور خواهند كرد و 
همچنين در كنار آن گمانه زني هاي مربوط به اين موضوع كه 
چه افرادي در كابينه دولت جديد به خصوص تيم اقتصادي 

خواهند بود را مورد بررسي قرار مي دهند.
او افزود: در رابطه با پيش بيني وضعيت بازار بعد از انتخابات 
بايد اين موضوع مدنظر باشد كه افراد تيم اقتصادي دولت 
چه ديدگاه اقتصادي را در كشــور خواهند داشت؛ چراكه 
به طور حتم بازار ســرمايه از اين موضوع تأثير مي پذيرد و 
ســرمايه گذاران براســاس آن، تصميمات الزم براي ورود 

سرمايه هاي خود به اين بازار را اتخاذ مي كنند.
حدادي با بيان اينكه به طور دقيق نمي توان آينده بورس را 
پيش بيني كرد، گفت: بازار سرمايه با توجه به وضعيت فعلي 
مي تواند صعودي باشد اما بايد تا بعد از برگزاري انتخابات 
رياســت جمهوري صبر كرد و ديد فعاالن بازار ســرمايه 
براي كوتاه مدت و ميان مدت چــه تصميماتي را در زمينه 

سرمايه گذاري در بورس مي گيرند.
حسين نصيري، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم اين 
نظر را تأييد كرد و گفت: دولت آينده بايد در عمل نشان دهد 
كه چه برنامه اي براي اقتصاد كشور دارد. بايد مشخص شود 
كه اقتصاد كشور براساس اصول علم اقتصاد، بازار ها و منافع 

بنگاه هاي اقتصادي پيش خواهد رفت يا خير.
او ادامه داد: بايد مشــخص شــود آزادي بــه معني رفع 
محدوديت ها در اقتصاد پيش خواهد رفت يا برخورد هاي 
ســلبي و دســتوري صورت مي گيرد. آيا اقتصاد كشــور 
دستوري تر مي شود يا به سمت رفع محدوديت ها و توسعه 

بخش خصوصي حركت مي كند.
نصيري با بيان اينكه بزرگ بودن دولت مسئله ســاز است، 
ادامه داد: بدنه دولت روزبه روز بزرگ تر شده و دليل آن به 
اقتصاد سياسي كشــور برمي گردد كه دولت را محكوم  به 
بزرگ تر شــدن مي كند تا خدمات رفاهي را افزايش دهد، 

يارانه پرداخت كرده و در بسياري از مسائل ورود كند.
اين كارشــناس بازار ســرمايه تأكيد كرد: بخش زيادي از 
اقتصاد كشور غيرشفاف اســت كه روي بازار سرمايه تأثير 
مي گذارد. مي توان گفت كه10درصد بازار سرمايه از زير يخ 
بيرون آمده و 90درصد بازار سرمايه زير اقتصاد قرار دارد و 

بايد به آن توجه كرد.
ســلمان بابايي زاده اشكذري، يك كارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه هم از زاويه ديگري به موضوع نگاه كرد و درباره 
شــرايطي كه بورس بعد از انتخابات با آن مواجه است به 
بورس نيوزگفت: اقتصاد ما به شــدت به مذاكرات و احياي 
برجام گره خورده و بايد ديد نتيجه مذاكرات چه خواهد بود.

او با بيان اينكــه كانديداهاي رياســت جمهوري در مورد 
برنامه هاي خود در حوزه سياست خارجي اظهارنظر خاصي 
نكردند، ادامه داد: بهترين اتفاق براي بازار سرمايه، كاهش 
فشار تحريم ها و تسهيل صادرات صنايع و نيز تثبيت نرخ 
ارز در محدوده فعلي و عدم ســقوط نــرخ دالر به كمتر از 
20هزار تومان اســت. او با بيان اينكه كاهش نرخ دالر به 
كمتر از 20هزار تومان، به نفع اقتصاد ايران نيســت تأكيد 
كرد: وضعيت بازار سرمايه بستگي به سياست هاي اقتصادي 
دولت دارد. به گفته او اگر توافقي حاصل نشود، اقتصاد ايران 

در معرض يك موج تورمي سنگين قرار خواهد داشت.

در گفت وگوي همشهري با مشاور و نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و نايب رئيس اتاق اصناف تهران اعالم شد 

سهامداران در روز هاي آينده تركيب تيم اقتصادي دولت جديد را رصد خواهند كرد

بسته حمايتي دولت از اصناف كامل نيست

عوامل اثرگذار بر بورس بعد از انتخابات
بازار ماكاروني فعال آرام است

درحالي كه بازار پراســترس كشــور هرلحظه منتظر  سوپرماركت
شوك هاي جديدی براي صعودي شدن قيمت هاست، 
اين شوك در ميانه هفته گذشته به بازار ماكاروني وارد 
شد و خبر كمبود دروم - گندمي كه براي توليد آرد سمولينا استفاده 
مي شود - شايعه افزايش قيمت ماكاروني را كليد زد. با اين حال الاقل 

تا آخرين روز هفته گذشته قيمت ها تكان نخورد و بازار آرام بود. 
ارديبهشت و خرداد و نهايتا تيرماه هرسال به طور معمول بازه سنتي 
تغيير قيمت كاالها در بازار كشور محســوب مي شود و سال گذشته 
نيز در چنين روزهايي قيمت ماكاروني افزايش يافته بدون اينكه آن 
زمان شايعه اي درباره كمبود گندم سر زبان ها باشد. با اينكه تا امروز 
هيچ خبري درباره افزايش قيمت اين ماده غذايي محبوب و پرطرفدار 
براي امسال مطرح و منتشر نشده، به نظر مي رسد با طرح شايعه درباره 
كمبود گندم، بازار خود را براي افزايش قيمت، شايد با شروع تابستان، 

آماده مي كند.
درحال حاضر قيمت هر كيلو ماكاروني به طور ميانگين 14.500تومان 
است و بسته هاي يك كيلوگرمي برندهاي معروف بسته به فاكتورهايي 
مثل افزودني ها، قطر رشــته و شــكل ماكاروني، بين 11 تا 18هزار 
تومان قيمت دارنــد. پرفروش ترين ماكاروني ها در ســوپرماركت ها 
همان برندهاي نامدار و پرتبليغات اند؛ تك، زرماكارون، مانا، رشــد، 
سميرا، جهان، انسي و چند برند ديگر. با اينكه نامدارهاي صنعت توليد 
ماكاروني در بيش از يك دهه اخيــر ثابت كرده اند چيزي از همتايان 
خارجي خود از لحــاظ كيفيت، طعم و تنوع كــم ندارند، با اين حال 
در بعضي از سوپرماركت ها در مناطق خاصي از تهران، هنوز رد پاي 
ماكاروني ها ترك را مي توان ديد كه برندهاي آنكارا و باريال ازجمله آنها 
هســتند. اين ماكاروني ها طبيعتا از انواع ايراني گران ترند و هر بسته 
500گرمي آنها بين 20 تا 25هزار تومــان قيمت دارد كه 3 تا 4برابر 

قيمت بهترين برندهاي ايراني است.
قطر رشته هاي ماكاروني مالك خوبي براي تنوع اين محصول محسوب 
مي شود. بيشتر ماكاروني هاي موجود در بازار 1.2، 1.5 و 1.6 هستند 
و قطرهاي باالي 2ميلي متر كه اتفاقا طرفداران زيادي هم دارند، تنها 
در يكي، دو برند مشــاهده مي شود. طي چندســال اخير محبوبيت 
ماكاروني هاي شكلي، بسيار بيشتر از قبل شده و اين مدل ماكاروني ها 
در كنار انواع پاستاهاي نواري و الزانيا جاي خوبي در سفره خانواده ها، 
به ويژه ميان بچه دارها پيدا كرده و باعث افزايش تنوع غذايي خانوارها 
شده اند؛ اما با اين حال به نظر مي رسد از لحاظ محبوبيت، برد همچنان 

با ماكاروني هاي رشته اي باشد.

قيمت بعضي از انواع ماكاروني در سوپرماركت هاي تهران )تا ۲۸خرداد(
قيمت - تومانمشخصاتنام برند

۵۰۰6.3۰۰ گرميمانا
۵۰۰1۲.۵۰۰ گرمي - فيبردارمانا

۵۰۰6.3۰۰ گرمي - قطر 1.4جهان
۵۰۰6.3۰۰ گرمي - قطر 1.۵زرماكارون
۵۰۰9.9۰۰ گرمي - مخلوط سبزيجاتزرماكارون

۷۰۰۸.6۰۰ گرمي - قطر 1.۲رشد
۷۰۰۸.6۰۰ گرمي - قطر 1.۲مك

۷۰۰۷.۷4۰ گرمي - قطر 1.۲سميرا
۵۰۰11.9۰۰ گرمي - قطر 3.۵ - ويتامينهتك

۵۰۰11.9۰۰ گرمي - پروانه اي مخلوط سبزيجاتساوين
۵۰۰۸.99۰ گرمي - پنه ريگاتهتك

۵۰۰9.3۰۰ گرمي - پنه ريگاتهزرماكارون
3۰۰1۲.۰۰۰ گرمي - فتوچيني آشيانهزرماكارون

۵۰۰۷.36۰ گرمي - گوش ماهيمانا
۵۰۰6.۷۰۰ گرمي - فرمي بريدهسميرا
۵۰۰۲9.۰۰۰ گرمي - مدل فارفالهباريال
۵۰۰۲۲.۵۰۰ گرمي - مدل فرمي لوله ايآنكارا

ماكاروني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام برند

۲.۸۷.99۰ميلي متري - ۵۰۰گرميتك
1.۵۷.9۵۰ميلي متري - ۷۰۰گرمي تك
1.۵۷.۸۰۰ميلي متري - ۷۰۰گرميزر 
1.۷۵.۷۵۰ميلي متري - ۵۰۰گرميزر
1۸.۵۰۰الزانياي پيش پخت - ۵۰۰گرميزر 
1۰.۸۰۰الزانياي پيش پخت - 3۰۰گرميمانا

1.۲۷.۸۰۰ميلي متري - ۷۰۰گرميانسي
1.4۷.۸۰۰ميلي متري - ۷۰۰گرمي مانا

11.9۰۰الزانيا - 3۰۰گرمي تك 
6.4۰۰فرمي گرامينيا - ۵۰۰گرميزر

كاهش ۱۰درصدي قيمت كله پاچه 
به دنبال كاهش قيمت گوشت گوسفندي، قيمت برخي آاليش هاي گوسفندي  تره  بار
)اقالم مرتبط با كله پاچــه( نيز در ميادين تا 10درصد پاييــن آمد. به گزارش 
همشهري، طبق نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار، اين هفته، آاليش هاي 
گوسفندي، كاهش قيمتي 3 تا 6هزار توماني و آاليش هاي گوساله افزايش نرخي تا 10هزار 

تومان را تجربه كرده است. 
براساس نرخنامه جديد، بيشترين كاهش قيمت در بخش آاليش گوسفندي با 6هزار تومان 
مربوط به مغز است و زبان و كله پاچه با 4هزار تومان كاهش قيمت بعد از آن قرار گرفته است. 
هم اكنون در ميادين ميوه و تره بار، مغز گوسفندي در بسته  بندي هاي 3عددي شركتي، با قيمت 
68هزار تومان به فروش مي رســد كه در نرخنامه قبلي 74هزار تومان قيمت داشت. قيمت 
پرطرفدارترين آاليش گوسفندي يعني كله پاچه هم براي هر نيم دست 87هزار تومان تعيين 
شده است. قيمت دل و قلوه نسبت به نرخنامه پيشين تغيير نداشته است. اما در بخش آاليش 
گوساله بعضي از اقالم در نرخنامه جديد تا 10هزار تومان گران تر شده اند. به طور مثال جگرسياه 
و دل و جگر گوساله از 99هزار تومان به 109هزار تومان تغيير قيمت داده و درصورت بسته بندي 
در محل نيز اين اقالم تا 8هزار تومان افزايش قيمت يافته اند. هر دســت جگر گوسفندي در 

ميادين 176هزار تومان و هر كيلو جگر گوساله 109هزار تومان قيمت خورده است.

قيمت انواع آاليش گوسفندي و گوساله در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت مشخصاتنام محصول 

36۸.۰۰۰ عدد - بسته بندي شركتيمغز گوسفندي
31۰۰.۰۰۰ عدد - بسته بندي شركتيزبان گوسفندي
4۵6.۰۰۰ عدد - بسته بندي شركتيپاچه گوسفندي

1۷6.۰۰۰بسته بندي شركتيدل و قلوه گوسفندي
1۷6.۰۰۰بسته بندي شركتيجگر سياه گوسفندي

9۸.۰۰۰بسته بندي شركتيزبان گوساله 
33.۰۰۰بسته بندي شركتيسيراب و شيردان گوساله

1۰9.۰۰۰بسته بندي شركتيجگر سياه گوساله
1۰9.۰۰۰بسته بندي شركتيدل و قلوه گوساله

۸۷.۰۰۰نيم دستكله پاچه گوسفندي
36.۰۰۰يك دست كاملسيراب و شيردان گوسفندي

31.۰۰۰بدون مغز و زبانكله گوسفندي
3۵.۰۰۰بسته بندي شركتي هرعددمغز گوساله

166.۰۰۰بسته بندي در محلجگر سياه گوسفندي
11۵.۰۰۰يك دست كامل - بسته بندي در محلدل و جگر گوسفندي
166.۰۰۰بسته بندي در محلدل و قلوه گوسفندي
1۵۰.۰۰۰بسته بندي در محلجگر سفيد گوسفندي

9۷.۰۰۰بسته بندي در محلدل و قلوه گوساله
9۷.۰۰۰بسته بندي در محلجگر سياه گوساله

تشريح جزئيات بسته حمايتي دولت براي كسب وكارهاي  اشتغال
آسيب ديده ناشي از شيوع بيماري كرونا توسط محمد 
نهاونديان، معاون اقتصــادي رئيس جمهوري با واكنش 

تشكل هاي صنفي مواجه شده است. 
در اين بسته كه 8خرداد ماه جاري به تصويب ستاد ملي مديريت مقابله 
با بيماري كرونا رسيده است، بخشودگي هايي مانند مهلت 2ماهه در 
رابطه با اوراق مالياتي و اجراي احكام براي كســب وكارها و اشخاص 
حقيقي، مهلت پرداخت بدهي مالياتي اشخاص آسيب ديده از كرونا تا 

پايان شهريور ماه بدون محاسبه جريمه دير كرد، تعويق اقساط بانكي 
تا ۴ ماه براي كسب وكارهايي كه درآمدي ندارند، مهلت يك ماهه براي 
چك هاي برگشتي تا پايان تير ماه، تمديد ثبت نام تسهيالت كرونايي 
تا پايان شهريور ماه براي رسته هاي ۱۴گانه و مهلت 2ماهه پرداخت 
حق بيمه سهم كارفرما براي ارديبهشــت و خرداد ماه درنظر گرفته 

شده است. 
با ابراهيم درستي، مشاور و نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و 

نايب رئيس اتاق اصناف تهران گفت وگو كرده ايم.

   دولت با اصناف مهربان باشد
اميدوار هســتيم كه جايگاه اصناف در دولت آينده بهبود يابد، چرا نبايد اتاق 
اصناف كشور به عنوان نماينده بخش خصوصي در دولت حضور نداشته باشد و 
مسائل و مشكالت اين بخش از طريق واسطه ها به دولت منعكس شود؟ حدود 
3ميليون واحد صنفي با اشتغال 2.5نفر در هر واحد و درنظر گرفتن تعداد خانوار 
اين مشاغل، جمعيت 25تا 3۰ميليوني كشور را شــامل مي شود كه با چنين 

وضعيتي بايد اين خانواده بزرگ در دولت حضور داشــته باشند. حتي كانديداهاي كنوني رياست جمهوري 
نيزبايد وعده و وعيد هاي خود در مورد حمايت از فضاي كســب وكارها و مشاغل را به خاطر داشته باشند نه 
اينكه به هنگام مشكالت به صورت ابزاري از ظرفيت هاي اصناف استفاده شده و با رفع اين مشكالت اصناف 
به فراموشي سپرده شوند، بايد دولت آينده نگاه ويژ ه اي به اصناف داشته باشد و قول و قرارهاي مسئوالن با 
اصناف اجرايي شود چرا كه وضع اصناف در موضوعاتي مانند پرداخت ماليات، بيمه هاي اجتماعي، گمرك، 
بانك ها و... خوب نيست اين در شرايطي است كه هيچ گاه دولت تاجر خوبي نبوده و بهتر است به جاي تجارت، 
بر نحوه كسب وكار اصناف نظارت كند. دولت بايد اجازه دهد تا با سرمايه خودشان اشتغال زايي كنند و تنها 

نظارت جامع بر اينگونه فعاليت هاي اقتصادي داشته باشد.



2 شنبه 29 خرداد 1400   شماره 8247 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

انتخابــات  دوره  ســيزدهمين 
رياســت جمهوري و ششمين دوره گزارش

انتخابات شوراهاي شهر و روستا روز 
گذشــته)جمعه 28خرداد( طبق اعالم وزارت 
كشور در بيش از 75هزار شعبه اخذ رأي انتخابات 
شــوراهاي شــهر و روســتا و بيــش از 
66هزارو800شــعبه اخــذ رأي انتخابــات 
رياست جمهوري برگزار شد. انتخابات شوراهاي 
اسالمي در 33شهر به صورت تمام الكترونيك 
برگزار شد و در مجموع ۱0هزار شعبه در سراسر 
كشور انتخابات تمام الكترونيك شوراهاي شهر و 
روســتا را برگزار كردند كه با توجه به استقرار 
3صندوق در هر شعبه اين رقم به 30هزار صندوق 
الكترونيك رسيد. انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري هم در اغلب شهرها به صورت 
نيمه الكترونيك و در بقيه به صورت سنتي برگزار 

شد.
به گزارش همشــهري، انتخابات ديروز در كنار 
حضور مردم حواشي اي هم داشت كه مهم ترين 
آن اختالل در راي گيري در بخشی از شعبه هاي 
تمام الكترونيــك يــا نيمه الكترونيك بود. در 
آذربايجان شــرقي، مازندران، همدان، گيالن، 
اصفهان، قم، خوزســتان، كرمانشاه، گلستان و 
قزوين اختالل هايي گزارش شد كه در اغلب آنها 
اختالل موجب تشكيل صف و ازدحام جمعيت به 
صورت مقطعي شد. عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور اما در اين باره اعالم كرد به محض بروز 
مشكل ، راي گيري به صورت آفالين انجام و بعد 

داخل سيستم ثبت شد.

حاشيه هاي انتخاباتي در مازندران 
برگزاري انتخابات در مازنــدران و به ويژه در مركز اين 
استان با توجه به تمام الكترونيك برگزار شدن انتخابات 
شوراي شهر ساري حاشيه هايي را به دليل بروز برخي 

اختالالت به همراه داشت.
دير آغاز به كاركردن برخي شعب انتخاباتي موجب شد 
كه در بعضي شعب انتقادهايي از سوي مردم و مسئوالن 
مطرح شــود. علي بابايي كارنامي، ســخنگوي هيأت 
نظارت بر انتخابات مازندران در گفت وگو با همشهري 
بروز برخي اختالالت را تأييد مي كند و مي گويد: بعضي 
از شعب در آغاز فرايند رأي گيري يك تا دو ساعت تأخير 
داشتند. با وجود اين، مســئوالن برگزاري انتخابات در 
مازندران وجود اختالل در فراينــد انتخابات را موقتي 
دانستند و گفتند، اختالل به سرعت رفع شده است. ابوذر 
قرباني، رئيس كميته فناوري ستاد انتخابات مازندران 
هم با بيان اينكه پيكربندي همه دستگاه هاي انتخابات 
شــب قبل از انتخابات انجام شــده بود به همشهري 
مي گويد: ممكن است در استقرار برخي عوامل لحظاتي 
تأخير ايجاد شده باشد، اما زيرســاخت هاي ارتباطي 

برگزاري انتخابات به طور كامل فراهم شده بود. 
اين موضوع را حسين حسن نژاد، رئيس ستاد انتخابات 
مازندران نيز تأييد مي كند و به همشهري مي گويد: فقط 
در يك شعبه يكي از دستگاه هاي احراز هويت اشتباه 
فرستاده و بالفاصله دستگاه به شعبه ديگر انتقال داده 
شــد. مجموعه عوامل اجرايي انتخابــات در مازندران 

حدود 57هزار نفر در بيش از 4هزار شعبه بودند كه بروز 
يك اشتباه در اين حجم از فعاليت طبيعي است و نبايد 
آن را به مسائل سياسي و ذهنيت هاي منفي تبديل كرد.

صف ها در قم
انتخابات در قــم با معطلي مــردم و تأخيــر در آغاز 
رأي گيري همراه بود. شهرونداني كه از ساعت 7صبح 
به شــعبه هاي اخذ رأي مراجعه كــرده بودند به دليل 
اختالل در صندوق هاي الكترونيكي انتخابات شوراهاي 
اسالمي ساعتی منتظر شروع رأي گيري بودند. اگرچه 
تعداد صندوق هاي رأي اســتان با 10درصد بيشــتر 
به 729صندوق افزايــش يافت تا ازدحــام احتمالي 
در شــعبه هاي اخذ رأي مديريت شــود، اما تأخير در 
آغاز رأي گيري به ازدحام و تشــكيل صف ها در برخی 
از شــعب منجر شد. يكي از شــهروندان به همشهري 
مي گويد: صبح زود به محل اخــذ رأي رفتم تا به گرما 
و صف طوالني برخورد نكنم، امــا رأي گيري با تأخير 

يك ساعت ونيمه آغاز شد.
يكي از شهروندان هم كه به خيابان جواداالئمه مراجعه 
كرده بود، مي گويد: قبل از ساعت7 به همراه همسرم به 
اين شعبه مراجعه كرديم، ولي حدود 2ساعت معطل 
بوديم. اطراف شــعبه خيلي شلوغ شــده بود و وقتي 
رأي گيري آغاز شد، حدود 3ســاعت منتظر بوديم كه 

نوبت ما شود و رأي ها را در صندوق ها بيندازيم.
بيژن سليمان پور، رئيس ســتاد انتخابات قم در پاسخ 
به اين انتقادها ضمــن عذرخواهــي از تأخير در آغاز 
رأي گيري در برخي شــعبه هاي اخــذ رأي، علت اين 
مسئله را تغيير رمز صندوق هاي الكترونيكي در سطح 

ملي ذكر كرد.

اختالل رأي گيري در گيالن 
مردم گيالن روز گذشــته پــاي صندوق هــاي رأي 
مشاركت داشتند و حضور رأي اولي ها در ميان آنها به 
چشم مي آمد. حضور مردم در همان ساعت هاي اوليه 
راي گيري موجب افزايــش مصرف برگه تعرفه رأي در 

گيالن شد.
استاندار گيالن با اشاره به افزايش مشاركت گيالني ها 
در انتخابات به همشهري مي گويد: از ابتداي صبح روز 
انتخابات، همه عوامل اجرايي در شعب اخذ رأي حاضر 

شدند تا فرايند رأي گيري به شايستگي انجام  شود.
ارسالن زارع با بيان اينكه پروتكل هاي بهداشتي در همه 
شعب رعايت شده اســت، مي افزايد: حذف اثر انگشت 
و وجود مــواد ضدعفوني كننده نشــان دهنده اين بود 
كه شيوه نامه هاي بهداشــتي به خوبي رعايت مي شود. 
انتخابات شــوراهاي شهر و روســتا در رشت به صورت 
تمام الكترونيك برگزار شد و به همين دليل در ساعت هاي 
اوليه اختالل هايي در شــبكه رخ داد كه مسئوالن آن را 
نتيجه شلوغي برخي شعبه ها مي دانند. محمود قاسم نژاد، 
رئيس ســتاد انتخابات گيالن در گفت وگو با همشهري 
تأكيــد مي كند كه حضور پرشــور مــردم و ازدحام در 
ساعت هاي اوليه صبح در رشــت موجب ايجاد اختالل 

موقتي در فرايند رأي گيري و به سرعت رفع شد.

كندی رأی گيری در ساعت های اوليه
بخشی از اهالي آذربايجان شرقي و مركز آن تبريز، حتي 

زودتر از آغاز زمان راي گيري به شعب مراجعه كردند، 
اما با آغاز راي گيري و در ساعت هاي اوليه در سيستم 
راي گيري الكترونيك شــاهد بروز اختالل بودند. اين 
موضوع كندي راي گيري را به همراه داشــت و موجب 

ازدحام شهروندان مقابل شعب اخذ رأي شد.
هرچند مشكل به گفته مســئوالن و شهروندان حاضر 
در برخی شعب رفع شد، اما در تعداد ديگري از شعب 

راي گيري به صورت كاغذي و سنتي ادامه يافت.

شايعه تأخير در رأي گيري همدان 
مردم همدان هم مانند برخی   شــهرها روز گذشــته   
انتخابات را با نقص فني در سيســتم الكترونيك ثبت 
كد ملي آغــاز كردند و به همين دليــل افرادي كه در 
ســاعت هاي اوليه راي گيري در شــعب حاضر شدند، 
مجبور بودند ســاعتي منتظر باشــند و همين موجب 
تشكيل صف هايي شــد  هرچند مشكل دستگاه احراز 
هويت در برخي شعب  مدتی بعد رفع شد. زهرا رضايي، 
شــهروند همداني مي گويد: تأخير در آغاز راي گيري 
به علت نقص سيســتم الكترونيك احراز هويت باعث 
شد يك ســاعت در صف باشــيم و درنهايت به صورت 
دستي رأي داديم. بيشتر شهروندان با خودشان خودكار 
شــخصي آورده بودند تا مراقب سالمتي شان باشند. 
عوامل برگزاري انتخابات هم تالش خود را براي رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي مي كردند.
معاون سياسي، امنيتي استاندار همدان درباره اختالل 
در سيستم ها توضيح مي دهد: بيشتر شهروندان به علت 
خنكي هوا، اول صبح به شــعب مراجعــه كردند و از 
آنجايي كه نوشتن 11 اسم اعضاي شوراي شهر طوالني 
است، دقايقي شاهد تشكيل صف بوديم كه به سرعت 
مشكل حل شــد. مصطفي آزادبخت شــايعه دير آغاز 
شدن انتخابات در همدان را رد مي كند و مي گويد: هيچ 

تأخيري در آغاز راي گيري وجود نداشت.

تجربه اول كرمانشاه و كمي اختالل 
كرمانشاهي ها هم مانند اهالي آذربايجان شرقي زودتر 
از ساعت راي گيري در شــعب حاضر شدند؛ به طوري 
كه در ساعت هاي ابتدايي صف   در مقابل شعب شكل 
گرفت؛ هرچند با وجود شــلوغي صف هــاي اخذ رأي 
مردم فاصله گذاري اجتماعي را رعايت و از ماســك و 
خودكار شخصي استفاده مي كردند. دبير ستاد انتخابات 
كرمانشاه با بيان اينكه در ســاعت هاي اوليه صبح در 
سيســتم رأي گيري شوراي اسالمي شــهر كرمانشاه 
اختالالتي پيش آمد بــه همشــهري مي گويد: براي 
نخستين بار است كه انتخابات به صورت تمام الكترونيك 
در كرمانشاه برگزار مي شود و اين اختالالت در ابتداي 
جاگيري شعب طبيعي اســت كه به سرعت رفع شد. 
جليل بااليي با تأكيد بر اينكه قطعي برقي در هيچ  نقطه 
از استان گزارش نشده است، مي افزايد: فرايند رأي گيري 
در انتخابات رياست جمهوري به صورت دستي بود كه 

هيچ اختاللي در اين مورد گزارش نشد.

انتخابات آرام در اردبيل
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين 
دوره شوراهاي اسالمي شــهر و روستا در اردبيل هم با 
مشاركت مردم برگزار شد. مشاهده هاي ميداني خبرنگار 
همشهري نشــان مي دهد، اين رويداد سياسي امسال 
به خاطر مســئله شــيوع كرونا متفاوت تر از دوره هاي 
گذشته برگزار شد. نسرين رزمي از مشاركت كنندگان 
در انتخابــات توضيــح مي دهد: به دليل حساســيت 
پيشگيري از شيوع كرونا مردم سعي كردند بر زمانبندي 

حضور خود در شعب اخذ رأي بيشتر دقت كنند. 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مانند استفاده از ماسك 
و جلوگيري از ازدحام در شعب اخذ رأي از سوي هيأت 
اجرايي ستاد انتخابات هم الزامي عنوان شده بود. بهروز 
ندايي، معاون سياســي، امنيتي اســتانداري و رئيس 
ستاد انتخابات استان هم اعالم مي كند كه اين استان 
قطعي برق يا اختاللي در سيستم نداشت و حتي احراز 
هويت شهروندان در روستاها هم به صورت الكترونيكي 

انجام شد.

سالمت

روي سرخ كرونا در جنوب ايران
با اعالم آخرين رنگ بندي كرونايي 
شهرها و اســتان ها، 22شهرستان 
در وضعيت قرمز گرفته اند. افزايش تعداد شــهرهاي قرمز پس از 
باال رفتن آمار بستري و مرگ ومير در انديمشك استان خوزستان، 
رودبار جنوب، كهنــوج و منوجان در كرمان و  شهرســتان هاي 
تنگستان، دشتستان، دشتي، عسلويه و كنگان در استان بوشهر 
روي داد. در سيستان و بلوچستان هم ايرانشهر، چابهار، زاهدان، 
نيك شهر و در هرمزگان بستك، بندرلنگه، بندرعباس، پارسيان، 
جاسك، رودان، سيريك، قشم و ميناب هنوز در شرايط قرمز قرار 

دارند.

بوشهر دوباره قرمز شد
پس از آنكه بوشهر بيش از يك هفته شرايط آرام تري را پشت سر 
گذاشت، وخيم شدن اوضاع، دوباره بعضي شهرهاي استان را قرمز 
كرد. رئيس دانشگاه علوم پزشــكي بوشهر درباره وضعيت جديد 
استان به همشــهري مي گويد: بروز چنين وضعيتي را در بوشهر 
حدس زده بوديم، زيرا مي دانستيم همجواري با هرمزگان و بيشتر 
شدن استفاده از دستگاه هاي خنك كننده هوا قطعا به شيوع دوباره 

كرونا مي انجامد.
مسعود كشميري با بيان اينكه تبليغات ستادهاي انتخابات شوراها 
هم دليل ديگر افزايش بيماري در بوشــهر اســت، مي افزايد: در 
شبانه روز گذشته هزار نفر به مراكز درماني استان مراجعه كردند 
و تست كروناي 380نفر از آنها مثبت شد. 350مبتال در اين مدت 
بستري شــدند و 2 مورد فوتي هم در همين زمان دراستان ثبت 

شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با بيان اينكه محدوديت هاي 
ويژه شــهرهاي قرمز در 5شهرستان تازه قرمز شــده اين استان 
رعايت مي شــود، مي گويد: البته راه حل اساســي تر آن است كه 
واكسيناســيون افزايش يابد و سهميه واكســن بيشتري هم به 
استان هايي كه شهر قرمز دارند، اختصاص يابد. هم اكنون 42هزار 
نفر كه معادل 5درصد مردم استان هستند واكسينه شده اند، اما تا 
70درصد جمعيت واكسن دريافت نكنند شرايط بهتر نخواهد شد.

انديمشك در وضعيت قرمز 
خوزستان مدت ها بود به شرايط ثابتي در كرونا رسيده بود، اما قرمز 
شدن دوباره انديمشك، اين اســتان را بحراني كرده است. رئيس 
دانشــگاه علوم پزشكي جندي شــاپور اهواز مي گويد: در آخرين 
آماري كه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد، 
وضعيت انديمشك از حيث افزايش مبتاليان به كرونا به وضعيت 

قرمز درآمده است.
فرهاد ابول نژاديان مي افزايد: طبق آمار بيش از 5۶درصد موارد ابتال 
به كرونا در استان به دليل شركت در دورهمي خانوادگي و تردد 

درون شهري و برون شهري است.

9شهر قرمز هرمزگان
ســخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي هرمزگان درباره شهرهاي 
اين اســتان كه هنوز رنــگ قرمزشــان تغيير نكرده اســت به 
همشهري مي گويد: سفرهاي برون اســتاني و تورهاي تفريحي 
به هرمــزگان همچنان ادامه دارد و همين موضوع موجب شــده 
است شــهرهاي اســتان همچنان قرمز بمانند. از ديروز جمعه 
اعالم كرده ايم كه مسافران با تست منفي  مي توانند به هرمزگان 
 وارد يــا از آن خارج شــوند و اميدواريــم اين كار ميــزان ابتال 

را كاهش دهد.
فاطمه نوروزيان با بيان اينكه نســبت به هفته گذشته فوتي هاي 
اســتان فقط يك نفر افزايش يافته اســت، ادامه مي دهد: سوش 
غالب در هرمزگان انگليسي اســت و در يكي، دو هفته اخير مورد 
جديدي از كروناي هندي و آفريقايي در اســتان ثبت نشده، اما 
مشكل اينجاست كه كروناي انگليسي قدرت سرايت زيادي دارد 
و افراد بيشتري را درگير مي كند. هم اكنون به دليل واكسيناسيون 
سالمندان در استان سن مبتاليان پايين آمده است. اگر سهميه 
 واكســن اســتان افزايش يابد اوضاع استان با ســرعت بيشتري

عادي مي شود.

مردم در خانه بمانند
سيستان و بلوچستان هم از اســتان هايي است كه شهرهاي آن 
همچنان قرمز مانده اند.  رئيس دانشــگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشــتي درماني زاهدان با بيان اينكه 357بيمار حاد تنفسي 
و 19۶مبتال به كرونا در بيمارســتان هاي سيستان  و بلوچستان 
تحت درمان قرار دارند، مي گويد: مردم درصورت امكان و نداشتن 
ضرورت در خانه بمانند و چنانچه از خانــه بيرون مي روند اصول 
بهداشــتي و آداب تنفســي را به خوبي رعايت كنند. سيدمحمد 
هاشمي شهري ادامه مي دهد: با فوت ۶مورد جديد شمار فوتي هاي 
كرونا در سيســتان  و بلوچستان به 143۶نفر رســيد. وي با بيان 
اينكه موارد مثبت كروناي جهش يافته انگليســي در سيستان و 
بلوچستان در حال افزايش است، اظهار مي كند: اين نوع ويروس 
جايگزين نوع قبلي شده اســت و حدود 80درصد موارد ابتال در 

استان را شامل مي شود.

ثبت 9فوتي و  73 مورد بستري طی شبانه روز گذشته
جنوب استان كرمان نيز به دليل همجواري با استان هاي جنوبي 
مانند سيستان  و بلوچســتان و هرمزگان شهرهايي به رنگ قرمز 
دارد. به گفته ســخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي كرمان، طي 
شبانه روز گذشته 73بيمار جديد مبتال به كرونا در بيمارستان هاي 
استان بستري شدند و طي اين مدت 9نفر به علت كرونا جان باختند. 
مهدي شــفيعي موارد بســتري قطعي كرونا در بيمارستان هاي 
اســتان را 4۶3مورد مي دانــد و مي گويد: در كرمــان 25۶نفر، 
 رفسنجان 2۶نفر، جيرفت 119نفر، بم 1۶نفر و سيرجان 4۶نفر 

بستري هستند.

لغو انتخابات شوراي 2روستا در بوشهر 

در اين دوره از انتخابات شوراي شهر و روستا تكليف اداره ۱۴00شهر و ۴0هزار روستا مشخص مي شود، اما 
حدود 2هفته پيش بود كه وزارت كشور اعالم كرد در انتخابات ششمين دوره شورا هاي سراسر كشور 7شهر 
حدنصاب برگزاري انتخابات را ندارند و به صورت جانشيني اداره خواهند شد. اين تعداد شامل 5شهر در استان 

فارس، يك شهر در اصفهان و يك شهر در بوشهر هستند.
 اين مشكل البته فقط مربوط به شهرها نبود و طبق اعالم مسئوالن استاني، ۱98روستا در لرستان، 67روستا 
در كرمان، ۱03روستا در آذربايجان غربي و ۱3روســتا در خراسان جنوبي و بسياري از روستاهاي ديگر هم 

مشكل مشابهي داشتند. 
حسن باباحسني، بخشدار مركزي ديلم در استان بوشهر هم روز گذشته اعالم كرد كه در روستاي »مظفري 
شمالي« به علت به حد نصاب نرسيدن و »بنه اسماعيل« به دليل انصراف ۴نفر از داوطلبان، انتخابات ششمين 
دوره شوراهاي اسالمي برخالف دوره هاي قبل برگزار نشده است. بنا بر اعالم  مهدي جمالي نژاد،  رئيس سازمان 

شهرداري ها و دهياري هاي كشور اين شهرها و روستاها به صورت جانشيني اداره خواهند شد.

ث
مك

زدن  از  10ســال   
نخستين ضربه كلنگ پيگيری

ســد تنگ ســرخ بر 
رودخانــه بشــار و در منطقــه اي 
روســتايي به همين نام در استان 
كهگيلويــه و بويراحمد مي گذرد. 
منطقه اي كه به گفته اهالي پيش از 
شــروع عمليات ســاخت ســد با 
مشــكالت آبي به ويــژه در حوزه 
كشاورزي روبه رو بود و با پيشرفت 
كند سد، تزريق قطره چكاني اعتبار 
و معطل ماندن ساخت آن، روزبه روز 
بر مشكالت كم آبي اش اضافه شد. 
حاال مســئوالن هم تالش چنداني 
براي پنهان كردن اين مشــكالت 
نمي كنند و حل آنها را هم آنطور كه 

بايد جدي نمي گيرند.

35درصد پيشرفت فيزيكي 
ســد تنگ ســرخ بعد از گذشــت 
10ســال فقط 35درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اســت. بنا بر اعالم 
شــركت آب منطقه اي كهگيلويه 
و بويراحمــد و همچنين بررســي 
كارشناســان در ۶ماه پاياني سال 
گذشته براي تكميل و بهره برداري 
از اين سد با قيمت روز 350ميليارد 
تومــان اعتبار نياز بــود. البته بايد 
توجه داشت كه اگر همچون گذشته 
ساالنه فقط 10 تا 15ميليارد تومان 
اعتبار بــه پروژه تزريق شــود بايد 
30ســال ديگر منتظر بهره برداري 
آن باشــيم و به اين ترتيب اين سد 
دردي از مســائل امروز منطقه دوا 

نخواهد كرد.
نماينــده منطقــه تنگ ســرخ با 
اشــاره به اينكه اين منطقه  بيش 
از 15روستا و  4 هزار نفر جمعيت 
دارد به همشهري مي گويد: كلنگ 
سد تنگ  ســرخ ســال1390 به 
زمين زده شد، اما اين كار جز گرد 
و خاك عايدي ديگري براي مردم 
منطقه نداشت. هنوز بخش زيادي 
از مطالبات مردم در قبال ســاخت 
سد بر زمين مانده  است و اعتباري 
كه انتظار داشتيم به آن داده شود، 

تخصيص پيدا نكرده است.
ابراهيــم غالم پــور با بيــان اينكه 
مردم تنگ ســرخ فقط مشــكل 
كمبود آب ندارنــد، ادامه مي دهد: 
بعد از گذشت 40ســال از انقالب، 
روســتاهاي تنگ  ســرخ از شبكه 
گازرســاني محروم هستند و هنوز 
طرح هادي روســتا هم اجرا نشده 

است. با توجه به جمعيت زياد تنگ  
سرخ و روستاهاي حومه آن، هيچ 
فضاي ورزشــي ای در اين منطقه 

وجود ندارد.
وي مي افزايد: كشاورزان اين منطقه 
هم از نبود سردخانه و توجه نداشتن 
جهادكشــاورزي به ارائه خدمات 
مانند بهسازي جداول آبي و استفاده 
از آبياري قطره اي باغ ها گاليه مند 

هستند.
 در ميان اين مشكالت مسئله سد 
هم هر روز وخيم تر مي شــود و بر 
مشكالت روستاها اضافه مي كند. 
اين تعلل در حالي است كه شبكه 
آب آشاميدني روســتا در سال 57 
ايجاد شــده و به دليل فرسودگي 
شبكه مردم منطقه با مشكل كمبود 

آب روبه رو هستند. 
به نظر مي رسد دولت آينده بايد در 
ساخت اين طرح هاي معطل مانده 

كوشاتر از قبل باشد.
نماينده منطقه تنگ سرخ مي گويد: 
اين طرح با هدف تامين بلندمدت 
آب آشاميدني و صنعت بويراحمد 
با حضور وزير وقت نيرو كلنگ زني 
شد كه بعد از 10سال تنها 35درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد و هنوز تملك 

اراضي انجام نشده است.

      
براساس اعالم شركت آب منطقه اي 
كهگيلويه و بويراحمد، حجم مخزن 
ســد تنــگ ســرخ 125ميليون 
مترمكعــب و مصــرف تنظيمي 
براســاس برنامه ريزي انجام شده 
192ميليــون مترمكعب اســت، 
يعني عالوه بر 35ميليون مترمكعب 
زيســت محيطي كــه براســاس 
جــدول مصــوب و نيــاز ماه هاي 
ســال رهاسازي مي شــود، حدود 
200ميليون مترمكعــب نيــز از 
محل ســد به پايين دســت عبور 
خواهد كرد و همواره آب در بســتر 
رودخانــه جريــان دارد. تاميــن 
ساالنه 25.5ميليون مترمكعب آب 
آشاميدني شهر ياسوج و روستاهاي 
مســير، تاميــن آب كشــاورزي 
شهرستان بويراحمد و دنا به ميزان 
42.4ميليون مترمكعب، تامين آب 
زيست محيطي رودخانه به ميزان 
33ميليون مترمكعب، فراهم كردن 
امكانــات تفريحي و ســياحتي با 
توجه به جذابيت توريستي منطقه، 
كنترل ســيالب و جلوگيــري از 
خسارت به ســازه هاي موجود در 
حاشــيه رودخانه از اهداف ساخت 

سد تنگ سرخ است.

حميده پازوكي
خبرنگار

۴ هزار نفر در انتظارتكميل »تنگ  سرخ«
ستاره حجتي 

خبرنگار

 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در چند شهر انتخابات تمام الكترونيك شوراهاي شهر
 و روستا با تأخير يا اختالل مقطعي همراه بود

اختالل مقطعی در انتخابات الكترونيك 

س
 فار

س:
عك
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 زنگ خطر توفان و باد شديد 
و ريزگــرد براي 3اســتان گردوغبار

كرمان، سيستان و بلوچستان 
وخراســان جنوبي به صدا درآمده است. 
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي نيز در گفت وگو با همشهري از 
افزايش ســرعت وزش باد و خيزش گرد و 
خاك در 16 استان كشــور از امروز تا روز 
دوشنبه خبر داد. به گفته صادق ضياييان، 
خراســان جنوبي و اســتان سيســتان و 
بلوچستان در تهديد بادهاي مخاطره آميز 
هستند. امروز جنوب خراســان جنوبي، 
شمال سيستان و بلوچستان و شرق كرمان 

نيز درگير وزش باد شديد مي شوند.
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي پيش بيني مي كند، اين وضعيت 
تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد. آنطور كه 
ضياييان به همشهري مي گويد: از امروز تا 
روز دوشنبه در 12استان ديگر شاهد وزش 
باد خواهيم بود و وزش باد در استان هاي 
آذربايجان شرقي، زنجان، همدان، مركزي، 
اصفهان، قم، يزد و جنوب كرمان منجر به 

خيزش گردوخاك مي شود.
 او با تأكيد بــر اينكه وزش باد شــديد و 
مخاطره آميز در راه است اعالم كرد: سرعت 
باد در استان هاي آذربايجان شرقي، زنجان، 
همدان، مركزي، اصفهان، قم، يزد و جنوب 
كرمان، 30تا 60كيلومتر برساعت خواهد 
بود. امــا در جنوب خراســتان جنوبي و 
شمال سيســتان و بلوچستان سرعت باد 
به 100كيلومتر بر ســاعت خواهد رسيد. 
در شرق كرمان نيز ســرعت باد بين 70تا 

80كيلومتر بر ساعت است.
با توجه به فعال شــدن دوباره كانون هاي 
محلــي گردوغبار آن هم با اين شــدت و 
ســرعت، روزنامه همشــهري در ادامه، 
آخرين وضعيــت كانون هــاي غبارخيز 
داخلي و خارجي و همچنين اقدامات اخير 
در رابطه با مقابله با گردوغبار در كشــور 
را ارزيابي كرده اســت. صــادق ضياييان 

مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي اقدامات اخير در رابطه با مقابله 
با گردوخاك در كشــور را مثبت ارزيابي 
كرده است. او مي گويد:» با توجه به كاهش 
40درصدي بارش و خشكسالي بي سابقه 
امســال و نگاه به اقدامات 4ســال اخير و 
كاهش قابل مالحظه گردوغبار در كشور 

وضعيت فعلي قابل قبول است.«

كاهش40برابريگردوغبار
علي محمد طهماســبي، دبير ستاد ملي 
مقابلــه بــا گردوغبار ســازمان حفاظت 
محيط زيست نيز با ابراز رضايت از عملكرد 
چند ســال گذشــته در رابطه با مقابله با 
گردوغبار در كشور به همشهري مي گويد: 
در كشوري كه 85درصد اقليم آن خشك 
و نيمه خشك اســت، 35ميليون هكتار 
مناطق غبارخيز دارد و در اوج فصل گرما 
و خشكسالي به ســر مي برد انتظار وقوع 
گردوغبار در آن دور از انتظار نيست اما در 
حدي كه قابل قبول و قابل تحمل باشد. اما 
اينكه گفته شود گردوغبار به صورت مطلق 
نبايد در ايران وجود داشــته باشد چندان 
مطابقتي بــا چارچوب هاي كارشناســي 

ندارد.
 او با بيان اينكه مقايســه آماري نشــان 
مي دهد در 4ســال گذشــته گردوغبار 
به شــدت كاهش يافته اســت، توضيح 
داد: بايد ســال 94و 95را به خاطر آورد. 
روزهاي ســختي كه گردوغبار به شدت 
اســتان هاي جنــوب غربــي را تهديد 
مي كرد. مقايســه حجــم گردوخاك و 
روزهاي غبارناك نشان مي دهد در استان 
سيستان و بلوچستان و استان خوزستان 
در3ســال اخير بيش از 40برابر كاهش 
گردوغبار داشته ايم. اين آمار به استناد 
آمار و ارقام ايســتگاه هاي هواشناســي 
استان هاست. تعداد روزهاي غبارآلود و 
همچنين حجم آن نيز دقيقا مشــخص 
است. در استان سيســتان و بلوچستان 
به خصــوص در كانون اصلــي آن يعني 
شهرستان زابل به شدت روزهاي غبارناك 
كاهش يافته اســت. عمده اين اقدامات 

مربوط به اجــراي برنامه هاي مديريتي 
است و بخشي از آن هم به خاطر بارش 
بارندگي و پوشش گياهي قابل قبول در 

دوره هاي قبل است.
 طهماســبي ادامه مي دهد: در سال هاي 
97تا 99به شدت با كاهش گردوغبار مواجه 
بوديم و به همين خاطر احساس مي شود 
خبرهاي مربــوط به گردوغبار در ســال 
1400به دليل اينكه دور از انتظار است با 
عكس العمل شديد روبه رو شود. درحالي كه 
با توجه به شرايط كشور، شرايط اقتصادي 
و بودجه، عملكردها در مقابله با گردوغبار 

مثبت است.
به گفته او، 370ميليون يــورو از صندوق 
توســعه ملي بــراي مقابله بــا گردوغبار 
برداشت شــد كه به معناي اهميت مقابله 
با بحران گردوغبار براي كشور است. 2هزار 
و 500ميليارد تومان در 4ســال گذشته 
نيز براي مقابله با گردوغبار از سوي دولت 
هزينه شد كه قبل از آن حتي يك ريال هم 

در اين زمينه هزينه نشده بود.

غبارخيزيشديددر8ميليونهكتار
طبق مطالعات انجام شــده در سال 98به 
ميزان 34ميليــون و 600 هــزار هكتار 
كانون هاي غبارخيز در كشور وجود دارد 
و علي محمد طهماســبي بيرگاني، دبير 
ســتاد ملي مقابله با گردوغبار در اين باره 
به همشهري مي گويد: اين مناطق چيزي 
حــدود 4.2ميليــون تــن ذرات زير 10 
ميكرون در ســال توليد مي كنند كه عدد 
قابل توجهي اســت. اســتان هاي جنوب 
شــرقي و اســتان هاي مركزي كشور در 
معرض گردوغبار هستند و بيشترين شدت 
و حجم آلودگي را نيز در همين اســتان ها 
شــاهد هســتيم. از 34.6ميليون هكتار 
كانون غبارخيز ايران، حدود 20درصد آن 
معادل 8ميليون هكتار داراي شدت بسيار 
زياد گردوغبار است كه در استان خراسان 
جنوبي، سيستان و بلوچســتان، كرمان، 
اصفهان، سمنان و خوزستان پراكنش دارد 
و اين استان ها در وضعيت هشدار گردوغبار 
قرار دارند. چون با بارش اندك و فقر پوشش 

گياهي نيز مواجه هستند.
طهماســبي بيرگانــي، درباره وســعت 
كانون هــاي گردوغبار فعــال و غيرفعال 
كشور اعالم كرد: 23استان منشأ گردوغبار 
و از 10هزار تــا 6ميليون هكتــار اراضي 
غبارخيز دارند. در 4ســال گذشته اما 2و 
نيم ميليــون هكتار از ســطح كانون هاي 
گردوغبار خيز كشور با روش هاي مكانيكي، 
بيومكانيكــي و بيولوژيكي بــا تأكيد بر 
مديريت چــرا و قرق كه بســيار اثربخش 
و كم هزينه بود كنترل شــد. به گفته دبير 
ستاد ملي مقابله با گردوغبار، اقدامات اين 
ســتاد براي مقابله با ريزگردها به ترتيب 
اولويت در استان هاي خوزستان، سيستان 
و بلوچستان، خراســان جنوبي، كرمان، 
خراسان رضوي، اصفهان و سمنان انجام 

شده است.

شناســايي300ميليونهكتاركانون
گردوغبارخارجي

دبير ســتاد ملــي مقابله بــا گردوغبار 

ســازمان حفاظــت محيط زيســت در 
مورد كانون هاي غبارخيــز خارجي نيز 
مي گويد: متأســفانه جريانــات جوي 
اطراف ايران به گونه اي اســت كه از همه 
جهات گردوغبار ايران را تهديد مي كند. 
به طوري كه جريان گردوغبار بسياري از 
كشورهاي عراق، سوريه و عربستان وارد 
جنوب غرب كشــور مي شود. در شرق و 
جنوب شــرق نيز گردوغبار پاكستان و 
افغانســتان به ايران مي رسد. همينطور 
جبهه  اي از شــمال شــرق وارد كشور 
مي شود كه متأســفانه منطقه سرخس 
و استان خراســان رضوي را تحت تأثير 
قرار مي دهد. اما سال جاري با توده هاي 
گردوغبــار خارجــي كــه پايــداري و 
ماندگاري زياد داشــته و آسيب جدي 
وارد كنند كمتر مواجه هستيم. بنابراين 
مشكل اصلي عمدتا ناشي از كانون هاي 

داخلي گردوغبار است.
او با اعالم شناسايي 300ميليون هكتار 
كانون گردوغبار در اطراف ايران به آخرين 
مطالعات بين المللي انجام شده در مورد 
كانون هاي خارجي گردوغبار اشاره كرد 
و گفت: اين مناطق عمدتا در خاورميانه 
مستقر هســتند و از نظر شدت و وسعت 
بيشــترين محدوده در كشورعربستان 
وجود دارد. البته جاي اميدواري اســت 
كه توده هــاي گردوغبار در عربســتان، 
تنها در ماه هــاي بهمن و اســفند وارد 
كشور مي شوند. در 2 ســال گذشته نيز 
جريانات گردوغبار عربستان وارد كشور 
نشده اســت. البته گردوغبار خوزستان 
در زمستان سال 98ناشي از ورود همين 
جريان گردوغبــار بود. امــا عمده ترين 
مسئله ما با كشورهاي عراق و سوريه است 
كه تفاهمنامه هاي چندجانبه اي نيز براي 
مهار ريزگردهای اين 2 كشور امضا شده 
است. عراق هم استقبال زيادي از مقابله با 
پديده گردوغبار كرده است. اما متأسفانه 
بيماري كوويد- 19مانع نهايي و اجرايي 
شــدن اين تفاهمنامه ها براي جلوگيري 
از ورود گردوغبار عراق و سوريه به ايران 

شده است.

سازمان هواشناسي: 16استان كشور با گردوغبار شديد مواجه مي شوند 

دبير ستاد ملي مقابله با گردوغبار: 23استان 10هزار تا 6ميليون هكتار اراضي غبارخيز دارند  خيزش گردوخاك خبر

يكميليونهكتاربهوسعتبيابانهايكشورافزودهشد 
معاون آبخيزداري، امــور مراتع و بيابان ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور به بهانه 27خردادماه روز جهاني مبارزه با بيابانزايي 
در ايران گفت: تغيير اقليم و دخالت هاي انســاني حدود يك ميليون 
هكتار به وسعت بيابان هاي كشــور افزوده است. پرويز گرشاسبي به 
ايسنا گفت: براساس دستورالعمل هاي كنوانسيون مقابله با بيابانزايي، 
2مقوله بياباني شدن و تخريب ســرزمين، مفاهيمي جدا از يكديگر 
هســتند و براســاس آخرين اطالعاتي كه ما به اين كنوانسيون ارائه 
داده ايم، حدود 100ميليون هكتار از اراضي كشور در معرض تخريب 
سرزمين است كه در اين بين 75ميليون هكتار در معرض فرسايش 
آبي و 25ميليون هكتار در معرض فرسايش بادي قرار دارد. وي افزود: 
32ميليون هكتار بيابان در كشــور داريم كه هم منشا زمين شناسي 
دارند و هم منشا اقليمي كه متأســفانه طي دهه اخير به دليل اعمال 
سياست هاي اشــتباه در زمينه مديريت منابع آب و كشاورزي و در 
مجموع به دليل تغيير اقليم و دخالت هاي انساني حدود يك ميليون 
هكتار كانون گردوغبار فعال به آمار بيابان هاي كشور افزوده شده است.

ابطالوقفجنگلآقمشهدهنوزابالغنشدهاست 
معاون امور جنگل اداره كل منابع طبيعــي مازندران گفت كه هنوز 
حكمي از ســوي ديوان عالي كشــور مبني بر پايان دادن به ادعاي 
وقف جنگل هاي آقمشهد ساري ابالغ نشده اما زمزمه هايي مبني بر 
احتمال صدور چنين حكمي طي روزهاي آينده مطرح است. گفتني 
است، خبر پايان وقف 5600هكتار جنگل  و روستاي آقمشهد ساري با 
رأي ديوان عالي كشور در روزهاي گذشته توسط محمد داسمه، وكيل 
حوزه محيط زيست و منابع طبيعي كشور در فضاي مجازي اعالم شد. 
پيگيري هاي همشهري نيز مشخص كرد كه درصورت صحت اين ادعا، 
ديوان عالي كشور اوايل همين هفته حكم نهايي را ابالغ مي كند. فتح اهلل 
غفاري، معاون امور جنگل اداره منابع طبيعي استان مازندران حاال به 
ايرنا گفته است، طبق آخرين پيگيري ها قرار است چنين حكمي صادر 
شود. البته با توجه به اينكه هنوز حكم يا ابالغيه اي به دست ما نرسيده 
نمي توانيم قطعي بودن آن را تأييد كنيم. با اين حال اميدواريم طي 
روزهاي آينده شاهد پايان ماجراي جنگل  آقمشهد ساري و بازگشت 

رسمي آن به عرصه هاي ملي باشيم.

بارشبارانجايبرفرادرزمستانميگيرد 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از افزايش 
1.5درجه اي دماي زمين تا سال2050 خبر داد و گفت: با اين افزايش 
دما و خشكي هوا، نحوه بارش ها تغيير خواهد كرد و به جاي برف در 
زمستان شاهد بارش باران خواهيم بود. مسعود تجريشي در گفت وگو 
با ايسنا اعالم كرد: همانطوركه دما طي 3دهه اخير بين 1.5تا2درجه 
افزايش پيدا كرده تا ســال2050 نيز حدود 1.5درجه ديگر افزايش 
خواهد يافت. وي افــزود: در خوش بينانه ترين حالت حتي اگر ميزان 
بارش ها ثابت بماند، به دليل خشكي هوا، نحوه بارش ها تغيير خواهد 
كرد و به جاي برف در زمستان ها فقط شاهد بارش باران خواهيم بود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

جنگ آتش  با  زاگرس

زاگرس ماه هاست كه در آتش مي سوزد. 
منابع
آتشــي كه عمدي و غيرعمدي به جان طبيعي

بلوط زارهاي قيمتي مي افتد و جز خاكستر 
چيزي باقي نمي گذارد. در جوامع محلي زاگرس مركزي 
حتي نشانه هايي از آتش عمدي يافت شده كه به گفته 
اهالي يا براي ساخت زغال از چوب بلوط، افروخته شده 

يا براي تصرف زمين هاي جنگلي.
مهم ترين مسئول مقابله با حريق منابع طبيعي، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است؛ سازماني كه اخيرا 
16هزار و157 قلم تجهيزات اطفــاي حريق به ارزش 
65ميليارد تومــان براي اســتان هاي در معرض خطر 
فرستاده است. نقشــه ها و مناطق بحراني را شناسايي 
كرده و با ديده بان ها، قرارداد جديدی منعقد كرده است. 
حتي 17پايگاه هوايي غرب كشور را نيز براي فرستادن 
بالگرد، گوش به زنگ كــرده اما آتش همچنان دارد كار 

خودش را مي كند.
جنگل هاي كشور طي سال هاي اخير اگرچه بيش از همه 
با ويالسازي ها، قاچاق چوب و آفات مواجه بوده اند، اما از 
سال 98آتش، تهديد اصلي عرصه هاي ارزشمند كشور 
شــد. عمده علت اين حريق ها عالوه بر بي احتياطي ها، 
وضعيت نامناســب اقتصادي و به تبع آن بهره برداري 

غيرقانوني سودجويان بوده است.
83درصد عرصه هاي كشــور، عرصه هاي منابع طبيعي 
شــامل جنگل ها، مراتع و بيابان هاي كشــور است. اما 
امكانات مورد اســتفاده در اطفاي حريــق جنگل ها و 
مراتع به دليل صعب العبور بودن، عمدتا ادوات ســبك 
و به صورت انفرادی اســت. براي نمونه در بخش اعزام 
بالگرد در استان خوزستان كه پرتنش ترين عرصه منابع 
طبيعي حريق زاست، امسال 3نقطه به عنوان پايگاه هاي 
اطفاي حريق تعريف شده و با توجه به تفاهمنامه منعقد 
شده بين سازمان جنگل ها و وزارت دفاع، هر لحظه كه 
مديركل منابع طبيعي يك اســتان براي اعزام بالگرد 
آبپاش اعالم نياز كند، از نزديك ترين پايگاه بالگرد به آن 
استان اعزام مي شود. البته در بســياري از موارد، مكان 
مناسب براي فرود بالگرد وجود ندارد. براي فرود بالگرد 
در ارتفاعات محدوديت وجود دارد كه اين شرايط موجب 

تأخير در اطفاي حريق مي شود.

آتشجنگلهايكوهحاتم
آتش جنگل هاي كوه حاتم در مرز استان هاي خوزستان 
و كهگيلويــه و بويراحمد از ســاعت 15و45دقيقه روز 
دوشنبه 24خرداد شروع شــد و تا 12ظهر 27خرداد 
يعني 70ساعت ادامه يافت و ســرانجام با اعزام بالگرد 
آبپاش، آتش مهار شد. در اين آتش سوزي، 2كوهنورد 
اســتان خوزســتان كه در مهار و خاموش كردن آتش  
همكاري داشــتند، دچار مصدوميت شــدند. مديريت 
بحران استان كهگيلويه و بويراحمد علت اين آتش سوزي 
را عامل انساني اعالم كرد. 2ســاعت پس از اين آتش، 

استاندار كهگيلويه و بويراحمد، خواستار برخورد قاطع و 
قانوني با كساني شد كه عمداً اقدام به آتش زدن جنگل ها 
مي كنند. حسين كالنتري گفت: همه بايد پاي كار باشند 
ازجمله دستگاه هايي مثل منابع طبيعي، محيط زيست 
و جهادكشــاورزي و انرژي بيشتري درخصوص اطفاي 

حريق بگذارند.

10هزارهكتاردرفارس
به گزارش مهر، در 3 ماه نخست امسال، 10هزار هكتار 
از اراضي منابع طبيعي فارس در آتش سوخته است. از 
ابتداي امسال تاكنون 117مورد حريق در استان ثبت 
شده كه طبق نقشــه هاي دقيق هوايي 10هزار هكتار 
از اراضي تحت پوشــش منابع طبيعي فارس در آتش 
سوخته است. به گزارش سازمان جنگل ها، عبدالحسن 
صمدنژاد، مديــركل منابع طبيعي فــارس در اين باره 
اعالم كرد: براســاس برنامه ريزي ها، اســتان فارس در 
حوزه آتش ســوزي منابع طبيعي به 274بلوك بحراني 
تقسيم بندي شده كه در هريك از اين مناطق حداقل به 
يك نيروي انساني و موتورسيكلت نياز است كه به صورت 
مستمر گشــت زني كند. درصورتي كه هنوز كمترين 

امكانات هم در اختيار منابع طبيعي فارس نيست.

سوختن۲۲00نخلاروندكنار
طي هفته اخيــر، 2200نخل مثمر در نخلســتان هاي 
اروندكنار ســوخت و خاكستر شد. حســن دشتي نژاد 
مدير جهادكشــاورزي آبادان وســعت ايــن منطقه را 
9هكتار عنوان كرد. در اين آتش سوزي عالوه بر نخيالت، 
بخشي از نيزارهاي منطقه نيز دچار حريق شد. آخرين 
مورد اين آتش سوزي، پنجشنبه شب در چوئبده آبادان 
با كمك هاي مردمي مهار شــده و نيروهاي كارشناس 
در حال بررسي علت آتش ســوزي و ميزان خسارت ها 
هستند. اما احتمال آتش سوزي مجدد در نخلستان هاي 

اين منطقه همچنان وجود دارد.

آتشدرجنگلهايكرخه
از ابتداي امســال تاكنون جنگل هاي كرخه حدود 25بار 
دچار آتش سوزي شده و حدود 50هكتار از جنگل هاي اين 
منطقه در آتش سوخته اند. محمد الوندي، رئيس پارك ملي 
كرخه در ارزيابي شرايط اعالم كرده است كه ميزان خسارت 
اين آتش ســوزي ها زياد بوده اســت. در آخرين مورد، روز 
27خرداد آتش در جنگل هاي كرخه در محدوده روستاي 
سيدعدنان شعله ور شد كه در چند مرحله حريق مهار شد. 
اما به دليل وزش باد، مجددا شعله هاي آتش زبانه مي كشد 
كه در نهايت پس از 27ســاعت، حريق كامال مهار شــد. 
همچنين با توجه به اينكه اكثر پرندگان پارك ملي كرخه 
شاخه نشين هســتند و روي درختان آشيانه دارند، در اين 
آتش سوزي ها آشيانه و جوجه هاي پرندگان نيز از بين  رفت. 
آتش زدن كاه و كلش اراضي كشــاورزي و سرايت حريق 
به جنگل هاي كرخه، علت وقوع اين آتش سوزي هاســت. 
تاكنون در اين خصوص 6پرونده تشكيل و به مراجع قضايي 

ارسال شده و 3پرونده ديگر نيز در حال تشكيل است.

كاهش65درصديبارشها
تمركز آتش در جنگل هاي زاگرس پس از وقوع بيش از 
400مورد حريق در اين رويشــگاه، نگران كننده است. 
جنگل هاي زاگرس با گســتردگي در 11استان كشور 
با 6ميليون هكتار مساحت، 40درصد جنگل هاي ايران 
را تشكيل مي دهند كه حدود 70درصد تيپ گونه هاي 
جنگلي زاگرس را بلوط ها تشــكيل مي دهند. زاگرس 
به لحاظ قرارگيري در منطقه نيمه خشــك كشور طي 
سال هاي اخير با شديدترين دامنه تنش آبي مواجه شده 
است. طبق گزارش پژوهشــكده اقليم شناسي كشور، 
اين ناحيه در شــرايط عادي بارندگــي 600ميلي متر 
در قســمت هاي شــمالي تا 300 ميلي متر، در جنوب 
غرب بايد داشــته باشــد اما طي ســال جاري كمتر از 
120ميلي متــر بارندگي داشــته كه نشــان از كاهش 

65درصدي بارش هاست.

 تجهيزات ميلياردي اطفاي حريق و بالگردها هم 
ياراي مقابله با زبانه هاي آتش را ندارند
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دیدارهای برجامی ظریف در آنتالیا
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه که کمتر خبری از او در ارتباط با مذاکرات احیای برجام منتشر شد دیروز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیدار کرد. وضعیت مذاکرات وین در این دیدار که در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا انجام شد مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش 
»ایسنا« ظریف ضمن مرور آخرین وضعیت مذاکرات بر رویکرد ایران در خصوص لزوم رفع تحریم های آمریکا و عدم امکان مذاکره مجدد 
در مورد برجام تاکید کرد. وزیرخارجه ایران به تجربه تلخ مردم ایران در مورد عهدشکنی آمریکا در زمان ترامپ اشاره کرد و گفت که 
امیدوار است تا مذاکرات وین، نتیجه بخش باشد. جوزف بورل نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات 
وین، به مرور آخرین وضعیت خاورمیانه ، افغانستان و آمریکای التین پرداخت. ظریف در ترکیه دیداری هم با همتای ونزوئالیی خود داشت. 
در این دیدار نیز وزیرخارجه ایران ضمن یادآوری کارشکنی های غیرقانونی آمریکا در اجرای توافقات برجام به تشریح آخرین وضعیت 

مذاکرات احیای برجام در وین پرداخت.

ث
مك

 امیر محمد حسیني
خبرنگار

انتخابات

 ظریف: صندوق آرا بهترین جا براي 
تعیین سرنوشت است 

ديپلمات ها خارج از مرزهاي ايران رأي خود را به صندوق انداختند؛ 
محمدجواد ظريف، وزيرخارجه در آنتاليا و سيدعباس عراقچي، معاون 
او در وين. ظريف كه براي شركت   در مجمع ديپلماسي آنتاليا پنجشنبه 
وارد تركيه شده بود در اين كشور رأي خود را به صندوق انداخت و در 
صفحه  اينستاگرامش نوشــت: »امروز روز تعيين سرنوشت است و 
ما مردم ايران يك بار ديگر با هوشــمندي آينده  خود و فرزندانمان را 
مي سازيم. من هم در كنار هم ميهنان بزرگوار در تركيه در انتخابات 
شركت كردم.« ظريف اضافه كرد: »بسيار خرسندم كه 2۳۵ صندوق  
رأي با كمك معتمدين مقيم در سراســر جهان برپا شده و ايرانيان 
گرانقدر خارج از كشور مي توانند در تعيين سرنوشت خود و فرزندانشان 
مشــاركت كنند.« ظريف در جمع خبرنگاران هم با دعوت مردم به 
مشاركت در انتخابات گفت: »ممكن اســت ناراحتي هايي به خاطر 
مشكالت و كمبودها وجود داشته باشد كه من به سهم خودم به خاطر 
اين مشكالت از مردم عذرخواهي مي كنم ولي معتقدم كه الزم است 
مردم در تعيين سرنوشت خود مشاركت كنند و صندوق آرا بهترين جا 
براي تعيين سرنوشت و آينده فرزندان و مسير كشور است و اميدوارم 
در اين كار تمام هموطنان با عالقه شركت كنند، مردم ما همواره اشتباه 

پيشگويان سياسي را ثابت كرده اند و اين بار نيز ثابت مي شود.«

رأي مردم ؛ پشتوانه سیاست خارجي مقتدر
عباس عراقچي، رئيس هيأت مذاكره كننــده ايران نيز كه از هفته 
پيش مهمان گراندهتل وين اســت پس از رأي دادن در پســتي 
اينستاگرامي نوشــت: »حضور پررنگ مردم در انتخابات بي ترديد 
پشــتوانه محكمي براي يك سياســت خارجي مقتدر، عزتمند و 
تعاملگراست و حتما باعث تقويت مذاكره كنندگان در مسير سخت 
رفع تحريم ها خواهد شد.« عراقچي ادامه داد:  »اينجانب به عنوان 
كارمند ملت ايران در عرصه ديپلماسي، همراه با همكارانم در تيم 
مذاكره كننده هسته اي در محل ســفارت جمهوري اسالمي ايران 
در وين حضور يافته و رأي خود را به صندوق هاي رأي انداختيم.« 
اما ظريف و عراقچي تنها ديپلمات هايــي نبودند كه خارج از ايران 
رأي دادند. ايرج مسجدي، ســفير ايران در بغداد نيز بعد از شركت 
در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در جمع خبرنگاران 
گفت: »اين حضور پرتعداد داراي پيام روشني است و آن اين است 
كه مردم ما عالقه مند به شركت در تعيين سرنوشت خود هستند و 
انتخابات را متعلق به خودشان مي دانند.« حجت االسالم سيدعلي 
خميني، نوه امام خميني)ره( نيز در شعبه رأي گيري سركنسولگري 
ايران در نجف حضور يافت و رأي خود را در صندوق رأي انداخت. در 
ايران نيز علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي با حضور در 
دبيرستان پسرانه مولوي واقع در خيابان شهيد قندي در انتخابات 

رياست جمهوري، شوراهاي شهر و خبرگان رهبري شركت كرد.

چالش هــا در ويــن هنوز 
پابرجاست. مذاكرات براي گزارش

احياي برجام ادامه دارد اما 
همه مي داننــد كه دور ششــم به نتيجه 
نمي رسد و ديپلمات ها از پاسخ به سؤاالت 

درباره زمان توافق طفره مي روند.
در ميان ســيگنال هاي متناقض از وين، 
اما بارقه هايي از اميد به پيشرفت روند هم 
روشن شده اســت. ند پرايس، سخنگوي 
وزارت خارجه آمريكا در نشســت خبري 
گفته كه مذاكرات وين ســازنده است و 
پيشرفت هايي داشته اما همچنان چالش ها 
و مشكالت باقي هستند. اما همزمان با اين 
اظهارنظرها وزارت خزانه داري آمريكا در 
دستورالعمل هايي جداگانه ايران، سوريه 
و ونزوئال را از تحريم همه مبادالت مرتبط 
با كرونا معاف كرده اســت. وزارت خارجه 
ايران بارها نســبت به تحريم های دارو و 
اقالم درماني و پزشــكي اعتــراض كرده 
بود و آن را غيرانساني خوانده بود. اما حاال 
براساس دستورالعمل وزارت خزانه داري 
آمريكا، كليــه مبــادالت و فعاليت هاي 
مرتبط با صادرات، باز صادرات، فروش يا 
عرضه، مســتقيم يا غيرمستقيم كاالها يا 
فناوري هاي مورد استفاده در پيشگيري، 
تشــخيص يا درمان كوويد-19 )از جمله 
پژوهش  ها يا مطالعــات باليني مرتبط با 
كوويد-19( با ايران يا با افراد و كشورهاي 

ثالث كه چنين كاالهايي را به طور خاص 
براي بازفروش به ايــران يا حكومت ايران 
خريداري مي كننــد، از تحريم ها معاف 
خواهند شــد. بنابر گــزارش خبرگزاري 
رويترز جو بايــدن، رئيس جمهور آمريكا 
در نخســتين روز هاي آغــاز كار خود در 
كاخ سفيد به دولت دســتور داده بود كه 
برنامه هاي تحريمي آمريكا را مورد بررسي 
قرار دهند كه آيا چنين تحريم هايي مانعي 
بر سر اقدامات مقابله با شيوع همه گيري 
كرونا ايجــاد مي كنند يا نــه. حاال به نظر 
مي رسد كه برداشته شــدن اين تحريم ها 
را مي توان پالس مثبتي از سوي واشنگتن 

براي ادامه مذاكرات وين قلمداد كرد.

آخریم خبر ها از وین چه مي گوید؟
 به رغم ايــن اقدام واشــنگتن، در جريان 
مذاكرات غيرمســتقيمي كــه بين ايران 
و آمريــكا در ويــن در جريان اســت دو 
طرف همچنان بر مواضع خود پافشــاري  
مي كنند و هرچند هيــأت آمريكايي در 
كميســيون مشــترك حاضر نيست اما 
اروپايي ها در نقش ميانجي فعال هستند 
و ديدارهاي ديگر هيأت ها با آمريكايي ها 
برقرار است. آنها تالش مي كنند تا مواضع 
دو طــرف را به هــم نزديك كننــد و در 
بزنگا ه ها گره هاي گفت وگوها را باز كنند. 
اساســي ترين چالش هاي فعلي هم طبق 
آخرين گزارش ها ترتيب اجراي اقدامات 
متقابل ايران و آمريكا و درخواست ضمانت 
تهران از واشنگتن است. ايران خواهان لغو 

يكباره تحريم ها و ســپس راستي آزمايي 
آنهاســت اما آمريكا مي گويــد آماده لغو 
تحريم هاي مغاير با برجام است و ضمانتي 
هم نمي دهــد. موضوعي كه بــا توجه به 
خروج آمريــكا از برجــام و بي اعتمادي 
نسبت به اين كشــور در ســطوح عالي 
تصميم  گيري، مي توانــد تبديل به يكي 
از محورهاي اختالفي اساسي شود. شايد 
به همين دليل است كه عباس عراقچي، 
رئيس تيم ايراني در ويــن در گفت وگو با 
شــبكه الجزيره تأكيد كرده: »ايران طي 
سال هاي گذشته به دليل خروج آمريكا از 
برجام رنج هاي زيادي برد. ما مي خواهيم 
مطمئن شويم كه خروج ترامپ از برجام با 
هر رئيس جمهور جديــد در آمريكا تكرار 
نشود.« معاون وزيرخارجه ايران بار ديگر 
گفته كه ايران پس از خروج آمريكا از برجام 
تصميم ســختي با مانــدن در اين توافق 
گرفت و حاال نوبت ديگر طرف هاست كه 
تصميم هاي سختي بگيرند. عراقچي پيش 
از آغاز دور پنجم گفت وگوها در وين هم 
گفته كه اگر واشنگتن تصميم هاي سخت 
خود كه از منظر ايران لغو همه تحريم ها 
و بازگشــت به برجام است را بگيرد توافق 
ممكن خواهد شد. اتفاقي كه گويا تاكنون 
رخ نداده و مذاكــرات و احتمال توافق از   
همين حاال به دور هفتم حواله داده شده 
است. هرچند عراقچي در ميانه بيم واميدها 
گفته كه »بيش از هميشــه به يك توافق 
نزديك شــده ايم اما مذاكره درباره برخي 

مسائل اصلي همچنان ادامه دارد.« 

ایران و برجام؛ موضوع گفت وگوهاي 
آمریکا و روسیه

در چنين فضايي ديدارهــا و رايزني ها در 
وين هنوز ادامه دارد و به پايان نرســيده 
است. ايران با هيأت  روســي ديدار كرده 
و خبر اين ديــدار را مثل روال گذشــته 
ميخائيــل اوليانوف، نماينده روســيه در 
وين به ســرعت در توييتي داده است. او 
نوشــته: »گفت وگوهاي وين متشكل  از 
ديدارهاي مختلف در شــكل ها دوجانبه، 
ســه جانبه، با ايران و بــدون آمريكا و با 
آمريكا و بدون ايران اســت. امــروز ما بار 
ديگر يادداشــت هاي خود را با همتايان 
ايراني به اشــتراك گذاشــتيم.« به نظر 
مي رســد ايران در وين بيش از اروپايي ها 
ديدارهــاي دوجانبــه و ســه جانبه اي با 
هيأت هاي روســيه و چين داشته است. 
از ســوي ديگر ايران يكــي از موضوعات 
ديدار جو بايدن، رئيس جمهوري آمريكا 
با همتاي روس خــود نيز بوده. ديميتري 
پسكوف، سخنگوي كاخ رياست جمهوري 
روسيه در گفت وگو با راديو مسكو در پاسخ 
به سؤاالتي درباره ديدار والديمير پوتين 
و بايدن گفته دو طرف دربــاره برجام در 
قالب گــروه كوچكي رايزنــي كردند. به 

گزارش ايسنا، پســكوف توضيح داد كه 
»يك ســري طرح هاي اوليــه وجود دارد 
اما نكته مهم اين اســت كــه برجام قابل 
بازگرداندن است. اخيرا تحركات مثبتي 
براي اصالح وضعيت كنوني وجود داشته 
است.« به نظر مي رسد اين مقام روسي به 
لغو تحريم های كرونايي اشاره داشته. پيش 
از روسيه نيز رئيس جمهور آمريكا گفته بود 
كه در ديدار با همتــاي روس خود درباره 
ايران و »لزوم اطمينان از عدم دستيابي اين 
كشور به سالح هسته اي« گفت وگو كرده 
است. بايدن مدعي شده بود كه اين مسئله 
به نفع روسيه و آمريكاست و گفت كه در 

اين موضوع با روسيه توافق كرده است.

   
اما موانع مسير ديپلماســي به همين جا 
خالصه نمي شود. برجام براي زنده شدن 
راهي نزديك و در عين حال دور در پيش 
دارد. نتايج انتخابات رياســت جمهوري 
امروز در ايران مشخص مي شود و ممكن 
اســت رئيس جمهوري منتخــب تمايل 
يا توانايي پيشــبرد مذاكرات را نداشــته 
باشــد. البتــه همــه نامزدهــاي فعلي 
رياست جمهوري از مذاكره و رفع تحريم ها 

حمايــت كردند و حتي عليرضــا زاكاني 
اصولگرا و نامزد كناررفته انتخابات گفته 
بود كه »ما اهل مذاكره هســتيم.« با اين 
همه طرف هاي برجــام و آمريكا هم اين 
سيگنال ها را به شكلي دقيق رصد كرده اند 
و نيم نگاهي به آينده ســاختار سياسي و 
دولت در ايران دارند. چالش ديگر توافق 
ايران بــا آژانس  بين المللــي انرژي اتمي 
اســت كه تا پايان خرداد ماه تمديد شود 
و اگر ايران تن به تمديــد آن ندهد همه 
دسترســي ها نظارتي بر مراكز هسته اي 
قطع خواهد شد. رافائل گروسي گفته كه 
ايران هنوز تماسي با آژانس براي تمديد 
توافق موقــت دربــاره كار دوربين هاي 
نظارتــي آژانس نگرفته اســت. البته اين 
در حالي اســت كه محمود واعظي رئيس  
دفتر رئيس جمهــوري گفته بود كه ايران 
درصورتي كه ايران به خواسته هاي خود 
نزديك شــود مي تواند ايــن همكاري را 
تمديد كند. حال بايد ديد كه ديپلماسي 
براي احيــاي برجام تاكجــا مي تواند به 
حركت خود ادامه دهد. در شــرايطي كه 
دولت دوازدهم براي لغو تحريم ها مصمم 
اســت اما در آينده نزديك سكان هدايت 

سياست خارجي در ايران تغيير مي كند.

رفع تحریم هاي كرونایي ایران در تالطم مذاكرات وین 
براساس دستورالعمل وزارت خزانه داري آمريكا، تهران از تحريم  فعاليت هاي مرتبط با پيشگيري، تشخيص يا درمان كوويد- 19 معاف شده است
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در شعرهايم، معموالً به طور غيرمستقيم 
به دل موضوع مي زنم  و پــس از آنكه به 
يك پايان بنــدي غيرمترقبه رســيدم، 
آنجا خشــم دروني خود را با لطيف ترين 
زبان، بيان مي كنم. آنجاست كه طرف از 
 شــيوه غافلگيري ام بهره مي برد و از شعر

خوشش مي آيد

 اكبر اكســير از شاعران طنزپردازي 
است كه با وضع آشفته كتاب و نشر، گفت و گو

هنوز آثارش مخاطــب قابل توجهي 
دارد. در آخرين مجموعه شعرش كه به تازگي از سوي 
انتشارات مرواريد با نام »مارمولك هاي هاچ بك« 
چاپ شده است، به اختالسگراني اشاره مي كند كه 
 مانند مارمولك هايي كه در بچگي از دســتمان در

مي رفتند و فقط دمشان در دستانمان باقي مي ماند، 
به خارج از كشور مي گريزند و با همين نگاه شاعرانه، 
اكسير به آنها صفت »هاچ بك« را بخشيده و البته در 
مارمولك بودنشان هيچ شكي نيست! با اين شاعر 
شعر فرانو كه پيش ترها كتاب هايي مانند »بفرماييد 
بنشينيد صندلي عزيز«، »پسته الل سكوت دندان 
شكن است« و »زنبورهاي عسل ديابت گرفته اند« 

گفت وگو كرده ايم.

»مارمولك هاي هاچ بك« تفاوت هايي 
با ديگر مجموعه شعرهايتان دارد. در عين حال در 
تسلسل همان ها سروده شده. شما حتي در انتخاب 
نام مجموعه هايتان هــم ابتكار به خرج مي دهيد. 
معموالً عناويني بــراي مجموعه هايتان انتخاب 
مي كنيد كه طنزآميز است. نام اين كتاب چگونه 

انتخاب شد؟ 
ويژگــي كتاب طنز اين اســت كه اســم با مســماي 
طنزآميزي داشــته باشــد تا مثل خار تمشك به يقه 
مخاطب عجول و زودگذر بچســبد و آن را به ســمت 
خودش جلب كند. عناويــن كتاب هايم اگر جمله اي 
اســت، بي ترديد جمله اي خواهد بود كه سر زبان ها 
افتاده. »زنبورهاي عســل ديابت گرفتــه اند« حتي 
براي كساني كه زنبورداري مي كردند و كندوي عسل 
داشــتند، جالب توجه بود و حس كنجــكاوي آنها را 
برمي انگيخت و مثاًل دنبال ايــن كتاب بودند كه نكند 
اين كتاب درباره آفات زنبورهاي عسل است. همه اين 
كتاب ها مخصوصاً مارمولك هاي هاچ بك پيش از هر 
چيز براي ذهن و زبان مخاطب امروز مهندسي مي شود. 
نام كتاب را از متن يكي از شعرهاي مجموعه يا عنوان 
شعر كه صد البته در متن هم هســت، برمي گزينم و 
با چندين نفر مشــورت مي كنم و پــس از آنكه همه 
پذيرفتند كه ايــن عنوان زيبا و بجاســت، آن را براي 

مجموعه شعرم انتخاب مي كنم.
در يكي از شــعرهاي اين مجموعه به 
نوســتالژي هاي دوران كودكي اشاره كرده ايد كه 
عنوان همين مجموعه شعر از آن گرفته شده است.

در اين كتاب اشــاره كــرده ام كه ياد كودكــي ها و آن 
 روزها بــه خير كه كودكــي هايم پــر از مارمولك هاي
هاچ بك، سنجاقك هاي بي بال، موش هاي آتش گرفته و 
گربه هاي بي دم بود! سپس به مارمولك هاچ بك رسيدم.

چه شــد كه صفت هاچ بك به ذهنتان 
رسيد؟

هاچ بك صفتي اســت كه براي خودرو به كار مي برد و 
اتفاقاً من هم از دو نوع خودرو اين شكلي خوشم مي آمد. 
ياد آن روزهــاي كودكي افتادم كه تا مي خواســتيم 
مارمولكــي را بگيريم و كمين مــي كرديم، دمش در 
دســت ما مي ماند و خودش فرار مي كــرد! در يكي از 
شعرهايم عنوان »مارمولك« به دليل فيلمي با همين 
نام، ســاخته كمال تبريزي كه پرويز پرستويي هم در 
آن ايفاي نقش مي كند، به ذهنم رســيد كه در تهران 
هم اصطالحاً به آدم هاي زرنگ و كالهبردار و بزن دررو، 
اطالق مي شــود. با خود بازگو و واگــو كردم كه چقدر 
خائن در وطن داشــتيم كه فرار كردند و سرمايه ها و 
پول هاي بانك ها را چپاول كردند و بردند و فقط دمشان 
در دست ما باقي ماند كه ارزش كل سرمايه اي را كه از 
كشور خارج مي كردند، نداشت. به تفاوت ها و شباهت ها 
اشــاره كرديد. بايد بگويم كه عنوان اين مجموعه شعر 
با قبلي ها، قدري متفاوت اســت اما حاصل سال هاي 
كرونايي است. شــاعر در حصر خانگي آنها را سروده و 
خواستم حاال كه در خانه مانده ام، دست كم كاري كنم 
تا مردمي كه درگير اين مرض عالمگير شده اند، كمي 

روحيه پيدا كنند و با مارمولك هاي هاچ بك به نوعي به 
 خودشان دلداري دهند و لحظات شادي برايشان رقم 
بخورد. همان طور كه رسم شعر فرانوست و همانگونه 
كه من روحيه مي دهم و مي خندانم، مزه ها و تكيه كالم 
و كنايه هايي هم در هر شــعر ديده مي شود كه جنبه 
طنزآميزي آن را جذاب تر مي كند. به لحاظ موضوعي 
عرض كردم كه به سال هاي كرونايي مربوط مي شود و 
تالش كرده ام تا همه زوايايي را كه به مفهوم مطلق، به 
اين مرض واگيردار جهاني مي نگرند، در كتاب بياورم و 
حتي در سرآغاز بسياري از شعرهايم به همين ويروس 

منحوس اشاره شده است.
به اين موضوع اشاره كرديد كه در تهران 
به آدم هاي زرنگ و بزن بهادر، مي گويند مارمولك. 
 بســياري از كســاني كه اختالس و از كشور فرار 
كردند... غيراز ابزار طنز، وســيله ديگري براي به 
استقبال رفتن اين موضوعات مي توان متصور شد؟     

كار شــاعران طنزپرداز برخــالف كار روزنامه نگاران 
يا شــاعران جدي گو اين اســت كه نمي توانند به طور 
مســتقيم از موضوعي صحبت كننــد. اگر چنين مي 
بود كه شــاديمان را علني كنيــم، كار طنز، تبديل به 
شــعار صرف مي شد. كساني كه ســرمايه هاي ملي ما 
را به باد داده اند و به خارج رفته اند، الجرم براي بازگو 
كردن هنــري حال آنها بايد به زباني دســت يافت كه 
بوي شعار ندهد. به همين دليل در كتاب، شعري دارم 
كه مي گويم كودكي ما در بقالي سر كوچه گذشت كه 
فقط دو نوشابه بود؛ يكي مشكي و ديگري كانادا كه من 
عاشــق كانادا بودم، خدا لعنتت كند خاوري! مخاطب 
هوشمند به درستي درمي يابد كه موضوع نوشابه كانادا 
را به موضوع فرار خاوري به آن كشــور ربط داده ام. در 
 شــعرهايم، معموالً به طور غيرمستقيم به دل موضوع

مي زنم و پــس از آنكه به يك پايان بنــدي غيرمترقبه 
رسيدم، آنجا خشم دروني خود را با لطيف ترين زبان، 
بيان مي كنم. آنجاست كه طرف از شيوه غافلگيري ام 

بهره مي برد و از شعر خوشش مي آيد.
مخاطبان شعر شما دوست دارند بيشتر 
درباره دوران كرونا و حتي پســاكرونا به زبان طنز 
بنويسيد. اين وعده به نظر شما چقدر در مجموعه 

شعر اخيرتان، محقق شده است؟
شعر فرانو مانند غزل از شعريت خاصي برخوردار است. 
كوتاهي، طنزآميزي و پرداختن به عينيات با زباني بسيار 
ساده و با توسل به تمثيل ها و فرهنگ فولكلور، به زباني 
صحبت مي كند كه مخاطب آن را دريابد و درك كند 

و برج عاج نشين به نظر نيايد. در ايام كرونا مانند همه 
مردم كه براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي ناچار بودند 
از خانه خارج نشوند، به آگاهي عميقي رسيدم. متوجه 
شدم كه خانم هاي خانه دار و به ويژه همسران شاعران 
چقدر در خانه هاي خود محكوم به حبس ابد با اعمال 
شاقه اند! در اين دوره، نخستين كاري كه كردم، شستن 
ظرف بود كه آن را از همســرم مليحه آموختم. كتاب 
آخرم را هم به او تقديم كرده ام. اما متأسفانه به مرحله 
پخت وپز نرسيده ام و در خانه يار و ياور مليحه بوده ام و 
در آرامشي كه كرونا باعثش شده بود، 3مجموعه شعر 
نوشتم و خواستم همه موضوع هاي ريز و درشت اطراف 
خود را در اين سه مجموعه به شعر طنز تبديل كنم. واقعاً 
مي دانم كه طرفداران شعرم همواره و هرجا كه به من 
برمي خورند، نهايت لطفشان را به من ابراز مي كنند. در 
پاسخ عزيزي كه گفت سه سالي است كه از شما خبري 
نيست، پاسخ دادم كه هرگاه شــعر فرا برسد و موقع و 
موقعيتش فراهم باشد، صرفاً مســئول بازنويسي اش 
هستم. عالقه اي ندارم تا مثاًل شعر چكشي و كوششي 
بسرايم چرا كه با فلسفه شعر فرانو جور درنمي آيد. بايد 
سوژه و جرقه اي بچزد تا ذهنم شعله ور شود و من بتوانم 
آن را با مهارت تبديل به شعر كنم. شعرهاي مجموعه 
مارمولك هاي هاچ بك  از تازگــي خاصي برخوردارند 
و به قول اســداهلل امرايي، پس از انتشار اين مجموعه 
شعر، كه در جايي نوشت، اكسير هر آنچه را در اطراف 
مي گذرد، تبديل به شعر مي كند، به همين گونه عمل 
كردم. عبدالصابر كاكايي هم گفت كه شعرهاي اكسير 
روزنامه اي شيشه اي است و هر يك از عزيزان كتاب مرا 

با عيار خود سنجيدند.
پس از اين مجموعه آن دو كتاب ديگر را 

منتشر مي كنيد؟

پس از اين مجموعه، كتاب ديگري را آماده كرده ام كه 
باز هم نصيب انتشارات مرواريد خواهد شد و نامش را 
براي نخستين بار با شما در ميان مي گذارم. اين كتاب 
كه هشتمين مجموعه شعر فرانوست، »رادياتور« نام 
دارد، چرا كه خيلی ها در اين ايام كرونايي، به اصطالح 
داغ كرده اند و من اين رادياتور را آوردم تا جگرشان را 
خنك كنم. اميدوارم بتوانم اين كتاب را هم به دســت 
مخاطبان عزيز برسانم. يادمان باشد كه اگر مي پرسند، 
چرا در مجموعه آخر بيشــتر از مليحه، همسرم سخن 
گفته شده، براي اين اســت كه او يار فرضي و موميايي 
و مفرغي نيســت و رؤيايي مثاًل »آيدا« شدن را ندارد. 
مليحه به گمانم، بانوي اساطيري و اصيل ايراني است 
كه پشت شوهرش در سنگر خانه نشسته و همه جا او 
را پشتيباني مي كند تا بتواند به عنوان هنرمند و شاعر 
بهترين اثر و شعرش را ارائه دهد. از اين بابت سپاسگزار 
مليحه ام كه نخستين مخاطبم اســت و هر شعري را 
نخست براي او مي خوانم و با نظر او شعر تأييد مي شود.

در نگاهي به كارنامه كاري تان مي بينيم 
كه شما 10سال مجموعه شعري چاپ نكرديد. دليل 

اين وقفه چه بود؟
شاعري  خودروييده و خودرســته ام و تا به امروز هيچ 
استادي نداشته ام. از سال1347 سرودن شعر را آغاز 
كردم و پس از ســال1370، به مرخصي رفتم. با خود 
گفتم كه اگر مي خواهم ســياهي لشكر يا سرباز پياده 
 شعر باشــم، فايده اي ندارد و با زباني كه خودم دوست

مي دارم و مي پسندم، مي خواهم شــعر بگويم و خدا 
لطف كرد و طنزي را كه در خانواده ما موروثي بود و از 
پدر و پدربزرگ به من رسيده بود، مكتوب كردم و تقديم 
مخاطبان عزيز شد. اين زبان طنز همان زباني است كه 

روزي آرزويش را داشتم.

ديدار با اكبر اكسير به بهانه انتشار »مارمولك هاي هاچ بك«

كرونا آرامش داد تا 3مجموعه چاپ كنم
فرشاد شيرزادي

روزنامه نگار

تازه های نشر

   فلسفه پرندگان
فلسفۀ پرندگان نوشته  فيليپ دوبوآ و اليز روسو را 
كاوه فيض اللهی به فارسی برگردانده و به تازگی از 

سوی نشر نو منتشر شده است.
در قرن بيســت  و يكم چه درس هايی هست كه 
پرندگان هنــوز می توانند به مــا بياموزند؟ اين 
موجودات آســمان چگونه می تواننــد ما را در 
مســيرهای گوناگون هدايت كنند و به ما كمك 
كنند كه دربــارۀ زندگی خودمان بينديشــيم؟ 

فقط به شرط اينكه برای مشــاهده آنها وقت بگذاريم. از مهارت شان در 
انجام وظايف والدينی يا حتی طرز حمام كردن شان چه می توان آموخت؟ 
پرندگان زندگی عشقی شان را چگونه مديريت می كنند؟ آيا به جفت شان 
وفادارند يا روابط عاشقانۀ پرشمار دارند؟ آرام اند يا بی قرار؟ چرا بعضی از 
آنها مسافرانی اصالح ناپذيرند و بعضی ديگر خانه نشين هايی جان سخت؟ 
آيا ترجيح می دهند از بچه هايشان مراقبت كنند كه كاماًل بالغ شوند يا به 
محض آنكه بتوانند آنها را به سمت استقالل هدايت می كنند؟ چيزهای 
بسياری برای يادگرفتن از اين دنيای بال دارها هست. »فلسفۀ پرندگان« 
از شما می خواهد كه يك گام از مشغله های زندگی روزمره فاصله بگيريد 
و برای دوباره پيوســتن به طبيعت به آواز اين فيلسوفان كوچك آسمان 
گوش فرا دهيد، چراكه عميق ترين حكمت ها را می توان از كوچك ترين 
موجودات ياد گرفت. نشر نو اين كتاب 191صفحه ای را با شمارگان هزار 

و100 نسخه به بهای 48هزار تومان منتشر كرده است.

   كوويد-19
»كوويد-19: بازتنظيم بزرگ« نوشــته كالوس 
شواپ و تيه ری ماله ره را عليرضا حسنی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از سوی نشر نو منتشر شده 
است. رشــد ســريع همه گيری كوويد-19 در 
زمســتان2019 با درهم شكستن ظرفيت های 
مقابله با چنيــن فاجعه هايی در سراســر دنيا 
نشان داد كه حكمرانان كنونی جهان چندان به 
ظرفيت های ريسك های فاجعه بار و توان دفاعی 

كشورها و عرصه های جهانی حكمرانی اشراف نداشته اند. نه ساختارهای  
بين المللی و نه قراردادهای اجتماعی برسازنده ملت ها در درون مرزهای 
ملی و نه ظرفيت های منطقه گرايی از ســطح مطلوبی از آمادگی مقابله 
با فاجعه هايــی نظير همه گيری های كوويد-19 برخــوردار نبود. جهان 
پيشاكرونا به كدام ســو می رفت؟ وضعيت اقتصاد و سياست در انتهای 
دهه دوم هزاره ســوم چگونه بود؟ پرسش مهم تر اين است كه پيامدهای 
اقتصادی، ژئوپليتيكــی، اجتماعی و روانی اين درهم شكســتن جهانی 
كدام اند؟  كتاب كوويد-19: بازتنظيم بزرگ، با زبانی ساده و بيانی شيوا 
به اين مباحث و پرسش ها می پردازد و برای عالقه مندان اين گونه مسائل، 
مطالبی سرشــار از اطالعات مفيد و بحث ها و تحليل هايی مستند ارائه 

می دهد و فرصتی برای تأمل و نتيجه گيری فراهم می كند. 
نشرنو اين كتاب 246صفحه ای را با شمارگان هزارو100 نسخه به بهای 

70هزار تومان منتشر كرده است.
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   سازمان سنجش نقشی در تعویق زمان کنکور ندارد
فاطمه زرين آميزي، سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تا كنون هيچ برنامه اي براي 
تعويق آزمون هاي پيش رو ازجمله كنكور به اين سازمان اعالم نشده است، تأكيد كرد: سازمان سنجش آموزش كشور صرفا 
سازماني اجرايي است و موظف است طبق برنامه زماني اعالم شده آزمون هاي خود را برگزار كند. بنابراين متولي تعويق 
آزمون ها ما نيستيم و ستاد ملي مقابله با كرونا در اين زمينه تصميم گيرنده است. طبق آخرين نامه ابالغي از سوي اين ستاد 
آزمون سراسري در روزهاي چهارشنبه۹، پنجشنبه10، جمعه11 و شنبه1۲ تير ماه سال1۴00 برگزار خواهد شد. سخنگوي 
سازمان سنجش آموزش كشور خاطرنشان كرد: سال گذشــته نيز اين سازمان نقشي در تعويق زمان برگزاري آزمون ها 

نداشت و امسال نيز هر زماني ابالغي براي تعويق زمان آزمون هاي ملي داشته باشيم به داوطلبان اعالم خواهيم كرد.

 تــا 2روز ديگــر تيــر  مــاه پررونق 
كنكورهــاي مختلف آموزشــي آغاز گزارش

مي شود. 15آزمون مختلف تا نيمه  ماه 
آينده در كشــور برگزار خواهد شــد و نزديك به 
2ميليون داوطلب در ســطوح متفاوت تحصيلي و 
علمي در آزمون هاي جداگانه بــه رقابت خواهند 
پرداخت. آزمون هايي كه شــركت كنندگان آن از 
همين االن نگران شيوع بيماري كرونا و ابتال به آن 
هستند، مخصوصا كه وزارت بهداشت از هفته هاي 
قبل اعالم كرده كه احتمال بــروز  موج پنجم اين 
بيماري بعد از انتخابات وجود دارد و نسبت به اين 

موضوع هشدار داده است.
چراغ 3 آزمــون اول را داوطلبان دكتري تخصصي 
علــوم پزشــكي و بهداشــت، دندانپزشــكي و 
داروسازي)Ph.D( در روزهاي پنجم، ششم و هفتم 
تير1400 در سراسر كشور روشــن خواهند كرد. 
طبق اعالم مركز سنجش آموزش پزشكي زمان اين 

آزمون ها قطعي است و تغييری پيدا نخواهد كرد.
چهارمين آزمون را داوطلبان دستياري پزشكي در 
روز هشتم تير خواهند داد، چهل و هشتمين دوره 
آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني 
پزشكي ابتدا قرار بود در اسفند1399 برگزار شود، 
پس از تعويق مقرر شــد در فروردين1400 برگزار 
كنند  آن را كه اين تاريخ هم لغو و درنهايت قرار شد 
اين آزمون در 8تير1400 برگزار شود. آزمون ارتقاي 
دســتياران دندانپزشــكي و آزمون كتبي پذيرش 
دوره هاي تكميلي تخصصي )فلوشيپ( هم پنجمين 
آزموني است كه توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي 

به صورت همزمان، دهم تير1400 برگزار مي شود.
به گــزارش مهــر، همچنيــن معاونت آموزشــي 
وزارت بهداشــت با رد شــايعات مربوط به تعويق 
آزمون ارتقا به دليل تأثيــر و اهميت آن طي كردن 

دوران دستياري پزشــكي تأكيد كرد آزمون ارتقا 
و گواهينامه تخصصي پزشــكي باليني )توســط 
دانشگاه هاي مجري( در روزهاي هفدهم، هجدهم 
و نوزدهم تير1400 در دانشگاه هاي علوم پزشكي 

برگزار خواهد شد.
اما مهم ترين و پرچالش ترين آزمون ها براي كنكور 
سراســري1400 در 5گروه آزمايشــي هنر، علوم 
رياضي و فني، علوم انساني، علوم تجربي و زبان هاي 
خارجي است كه در روزهاي 9 تا 12تيرماه برگزار 
مي شــود. به اين ترتيب كه كنكور گروه آزمايشي 
هنر در صبح روز چهارشــنبه نهم تير، كنكور گروه 
آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح روز پنجشنبه 
دهم تير، كنكور گروه آزمايشي علوم انساني در صبح 
روز پنجشنبه دهم تير، كنكور گروه آزمايشي علوم 
تجربي در صبــح روز جمعه يازدهــم تير و كنكور 
گروه آزمايشــي زبان هاي خارجــي در صبح روز 
شــنبه دوازدهم تير برگــزار خواهند شــد. تعداد 
داوطلبان كنكور سراسري كارشناسي يك ميليون 

و 366هزارو369نفر است.
آزمون كارشناســي ارشــد گروه علوم پزشكي نيز 
آخرين آزمون در تيرماه است كه در روز 31تير و اول 

مرداد1400 برگزار مي شود.

داوطلبان نگران  
اعضاي ســتاد ملي مبارزه با كرونا و رئيس سازمان 
سنجش كشور تا به امروز تأكيد داشته اند كه زمان 
هيچ يك از اين آزمون ها تغيير پيدا نمي كند و همه 
آنها در زمان مقرر برگزار مي شــوند. همين مسئله 
باعث نگراني و دلهره بخشی از داوطلبان به خصوص 
در آزمون سراسري دانشــگاه ها شده است. كساني 
كه بيشتر آنها را دانش آموزان پايه دوازدهم تشكيل 
مي دهند كه تا سه شنبه هفته پيش درگير امتحانات 

نهايي بودند.
سميرا وفايي، دانش آموز رشته رياضي فيزيك است 
كه بايد 2هفته آينده در كنكور اين رشــته شركت 
كند، او به همشهري مي گويد: رفتار ويروس كرونا 
به گونه اي است كه نبايد مسئوالن سازمان سنجش 
و ستاد ملي مبارزه با كرونا با قاطعيت زمان برگزاري 
آزمون را اعالم مي كردند؛ »رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا اواسط ارديبهشت در گفت وگوي 
كالب هاوس گفت كه ممكن اســت 2هفته بعد از 
انتخابات رياست جمهوري و شوراها، با يك جهش 
نســبي كرونا مواجه شــويم و اين خطرناك است. 
خب اگر اين اتفاق بيفتد، بــا زمان برگزاري كنكور 
سراسري يكي خواهد شــد و جان تعداد زيادي از 
افراد به خطر مي افتــد. بهتر نبود درصدي احتمال 
مي دادند كه اگر تعداد مبتاليان افزايش پيدا كرد، 

كنكور را به تعويق بيندازند؟«
او افزود: »در زمــان امتحانات هم تعدادي از بچه ها 
در هر مدرسه كرونا داشــتند كه در اتاق جداگانه 
امتحان مي دادند اما به هر حال اين موضوع نشــان 
مي دهد كه اوضاع خوب نيســت. همــه اينها ما را 
نگران مي كند و به همين خاطــر مي گوييم كه اگر 
كرونا در 2هفته آينده افزايش پيدا كرد بايد كنكور 

را به تعويق انداخت.«

نقش شوراهاي دانش آموزي ناديده گرفته شد
تعــداد داوطلباني كه خواهــان به تعويق انداختن 
كنكــور هســتند، كم نيســت. آنها پرســش ها و 
دغدغه هــاي زيادي دارند كه مســئوالن برگزاري 
كنكور آن را پاسخ نداده اند. گاليه دارند كه حتي يك 
تريبون هم به نمايندگان دانش آموزان داده نشده تا 
با مسئوالن ستاد ملي مبارزه با كرونا صحبت كنند. 
حسين شــقاقي، دانش آموز پايه دوازدهم كه عضو 
شوراي دانش آموزي مدرسه نيز هست، در اين باره به 
همشهري گفت: »اگر مسئوالن مي گويند كه صداي 
جوانان را مي شنوند، چرا اجازه ندادند كه ما از طريق 
مجلس دانش آموزي يا شــوراهاي مدرسه در يكي 
از جلسات ســتاد ملي مبارزه با كرونا شركت كنيم 
و دغدغه آن گروهي را كه نگران شركت در كنكور 
يا امتحان نهايي هســتند مطرح كنيــم؟ آيا نفس 
شكل گيري شوراي مدرسه و مجلس دانش آموزي 
اين نبود كه شــما صداي نوجوانان را هم بشنويد؟ 

هدف فقط نمايش يك مجلس و صدها شــورا در 
مدارس بود، دغدغه هاي ما مهم نيست؟«

او افزود: »بسياري از دانش آموزان در مدارس مختلف 
اعتراض دارند كه صداي آنها را با برچسب تنبل ها، 
فراري از امتحان، درس نخوان، نســل بي سواد و... 
خاموش مي كنند و مي گويند كساني دنبال تعويق 
كنكور و امتحانات هســتند كه درس نخوانده اند و 
دنبال فرصت سوزي اند. اين صحبت ها درست است؟ 
چرا فكر مي كنيد كســي كه معدل امتحانات دي 
ماهش 19 شده يا 17 شده تنبل است؟ گروهي از ما 
نگران كرونا هستيم. كابوس كنكور و كرونا همزمان 
اذيتمان مي كند. اينكــه والدينمان را دچار كنيم و 

آنها را از دست بدهيم.«
اعتراضــات داوطلبان كنكور سراســري در فضاي 
مجازي پررنگ تر از رســانه هاي رســمي اســت و 
تالش مي كنند كــه حرف هايشــان را آنجا بزنند 
اما مي گويند تــا به حال به نتيجه اي نرســيده اند. 
فتانه علويان، كارشــناس كنكور و معلم فيزيك در 
اين باره به همشــهري گفت: » اي كاش مسئوالن 
دولتي به خصــوص در آموزش و پــرورش درباره 
چالش پيش آمده در بحث امتحانات و كنكور نگاه 
صرفا بوروكراســي نداشــتند و نقدها و اعتراضات 
دانش آموزان را مي شنيدند. مثال اعالم مي كردند كه 
نمايندگان مجلس دانش آموزي در اين باره جلسه 
فوري بگذارند و تصميم بگيرنــد و بعد از تصويب 
در بين خودشــان، 3نفر از آنها به ستاد ملي مبارزه 
با كرونا بيايد و نظر نهايي را اعالم كند. شايد به اين 
شكل فرايند اقناع سازي  اين معترضان هم راحت تر 

و بهتر صورت مي گرفت.  «

وزارت علوم: كنكور به موقع و با حفظ پروتكل ها 
برگزار می شود 

اما مسئوالن وزارت علوم و سازمان سنجش همچنان 
روي مواضع خود مصمم هســتند و مي گويند كه 
بنا به تعويق كنكــور ندارند. منصــور غالمي، وزير 
علوم درخصوص امكان تعويق آزمون هاي ارشــد 
و سراسري به دليل شــيوع كرونا ويروس به ايسنا 
گفته: تمامي برنامه هاي ما تابع تصميمات ســتاد 
ملي مقابله با كروناست و طبق قانون وظيفه داريم 
برنامه هاي اجرايي خودمان را انجام بدهيم. بر اين 
اساس آزمون هاي پيش رو اعم از آزمون كارشناسي 
ارشد و كنكور سراسري به موقع برگزار خواهند شد.

او در ادامه تصريح كرد: تنها زماني آزمون هاي ملي 
ما لغو خواهند شــد كه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
دســتوري براي اين اقدام صادر كند. حتي ســال 
گذشته نيز احتمال برگزاري كنكور در موعد مقرر 
50درصد بود ولي خوشبختانه اين آزمون در همان 
تاريخ اعالم شده، برگزار شــد و هيچ نگراني ای هم 
پيش نيامد. براي امسال نيز فكر مي كنم اگر ستاد 
ملي مقابله بــا كرونا الزامي بــراي توقف برگزاري 
آزمون ها ايجــاد نكند ما اين آزمون هــا را به خوبي 
برگزار خواهيــم كرد و مراقب ســالمت داوطلبان 
نيز هســتيم. غالمي تأكيد كرد: آزمون هاي ما در 
فضا و فاصله هاي مشخصی برگزار مي شود. ضمن 
اينكه ما تجربــه خوبي از برگزاري ايــن آزمون ها 
در سال گذشــته نيز داريم و هيچ نگراني ای براي 
برگزاري سالم آزمون هاي ارشد و سراسري نداريم و 
اميدواريم شرايط طوري نباشد كه ستاد كرونا مانع 

از برگزاري اين آزمون ها شود.

همشهری از اعتراض دانش آموزان به برگزاری كنكور در تيرماه و پاسخ وزارت علوم گزارش می دهد
خبرکنکور و مصائب تمام نشدنی کرونا

اهداي ۲ميليون و ۲80 هزار تبلت به 
دانش آموزان فاقد گوشي هوشمند

وزارت آموزش و پرورش باوجود عدم دسترسي بخشي از دانش آموزان به 
گوشي هوشمند براي تحصيل آنالين در سال گذشته تالش كرده تا فضا را 
براي اين دانش آموزان كه بخشي از آنها در مناطق محروم زندگي مي كنند 
فراهم كند و با كمك منابع دولتي و خيرين به تعداد زيادي از دانش آموزان 

محروم براي ادامه تحصيل تبلت اهدا كند. 
روز گذشته وزارت آموزش و پرورش در اطالعيه اي اعالم كرد كه در ابتداي 
سال تحصيلي گذشته 3ميليون دانش آموز به گوشي هوشمند دسترسي 
نداشته اند، اما اين وزارتخانه تالش كرده است تا با انجام اقدامات مقتضي 

شرايط تحصيل اين دانش آموزان را فراهم كند. 
در ادامه اطالعيه آموزش و پرورش درباره اقدامات انجام شده آمده است: 
»در مناطق صعب العبوركــه دانش آموزان امكان حضور در مدرســه را 
نداشتند، كالس هاي حضوري به صورت تك نفره و در منزل دانش آموزان 
برگزار گرديده اســت. همچنين در كليه مدارس تــا 50نفر جمعيت با 
صالحديد ســتاد ملي كرونا در منطقه و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
كالس ها به شــكل حضوري برگزار شده اســت. در مناطق عشايري هم 
بيش از 4هزار كالس حضوري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي داير شده 
است. از سوي ديگر وضعيت تك تك دانش آموزاني كه به داليل مختلف 
در كالس هاي مجازي شاد حضور نيافتند توســط مدير و كادر اجرايي 
مدارس رصد گرديده و ضمن رســيدگي به موانع، سعي در مرتفع كردن 
آنها و ترغيب اوليا براي آنكه فرزند خود را به جريان آموزش بازگردانند، 
شــده اســت.«  در بخش ديگري از اطالعيه وزارت آمــوزش و پرورش 
نوشته شده: »براي مناطق روستايي و حاشيه شهرها كه از دسترسي به 
زيرســاخت هاي فناوري محروم بوده اند، توزيع درسنامه و اعزام بيش از 
3هزار راهبرآموزشي و تربيتي صورت گرفته است. البته اقدامات مسئوالن 
امر محدود به اين موارد نبوده و در راستاي جذب خيرين و دعوت عموم 
مردم به پويش هاي گوناگون به جهت تهيه گوشي هوشمند براي آن دسته 
از دانش آموزان عزيزي كه به ابزار فناوري دسترسي نداشتند، تالش هاي 
بسياري صورت گرفته است كه ازجمله آنها »اجراي طرح هدايت« است 
كه در راســتاي تأمين تجهيزات هوشمند شــامل موبايل و تبلت است؛ 
وزارت آموزش و پرورش در پي اين اقدامات تاكنون توانسته است با كمك 
دســتگاه هاي دولتي و خيران جمعا تعداد 2ميليون و 280هزار تبلت و 
موبايل با اعتباري بالغ بر 9هزار و 120ميليارد تومان به دانش آموزان فاقد 
تجهيزات آموزشي هوشمند، اهدا كند كه اين تجهيزات با اجراي تعهدات 
به تدريج در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.« طبق آمارهاي رسمي مركز 
آمار در سال تحصيلي1400-1399 جمعا تعداد 15ميليون و 30هزار و 
949نفر در كليه پايه ها ثبت نام شده اند كه اين آمار در مقايسه با سال قبل 
كه 14ميليون و 399هزار و 15 نفر بوده ميزان 4/39درصد رشد داشته 
است. همچنين در ســال تحصيلي جاري 210هزار بازمانده از تحصيل 
داشتيم كه اين آمار در سال گذشته تعداد 146هزار نفر بوده است. نتايج 
آسيب شناسي صورت گرفته حاكي از آن است كه اغلب بازماندگان اضافه 
امسال، كالس اولي ها هستند كه خانواده هايشان به دليل نگراني از كرونا 

ترجيح داده اند سال بعد ثبت نام كنند.
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   ايستگاه فضايي اختصاصي 
اين سومين ماموريت از 11ماموريت برنامه ريزي شــده تا سال آينده براي افزودن بخش هاي اضافي به 
ايستگاه و اعزام خدمه و تجهيزات اســت. يك خدمه تازه نفس شامل 3فضانورد و يك كشتي باري با 

تجهيزات در مدت 3 ماه آينده به اين ايستگاه ارسال مي شوند.
اصلي ترين دليلي كه چين تصميم به ساخت ايستگاه فضايي خودش گرفت، عدم اجازه ورود به ايستگاه 
بين المللي فضايي بود. چين در ايستگاه فضايي بين المللي به دليل مخالفت اياالت متحده با برنامه هاي 
چيني كه آن را پنهان كاري و روابط نزديك نظامي عنوان مي كرد، شركت نمي كرد. اما با وجود اين، چين 
همكاري هاي خود را با روسيه و كشورهاي ديگر افزايش داده است و ممكن است ايستگاه آنها فراتر از 

ايستگاه فضايي بين المللي كه به پايان عمر عملياتي خود مي رسد، به كار خود ادامه دهد.
 شنژو-12 از 3بخش ساخته شده اســت كه يك ماژول مدارگرد و ماژول بازگشت و ماژول پيشرانه و 
14سيستم فرعي است. گائو اين فضانورد را به رگ حيات تشــبيه كرد؛ چرا كه نه تنها سه فضانورد را 

به ماژول اصلي مدارگرد تيانه مي رساند بلكه انتظار مي رود كه 90روز ديگر آنها را به زمين بازگرداند.
بسياري از كارشناسان فضايي، اين حركت چين را باورنكردني مي دانند. به عقيده آنها، چين طي يك سال 
اخير در برنامه هاي فضايي و كشفيات خود پيشرفت شگرفي داشته است. آخرين دستاورد آنها پيش 
از فرستادن فضانورد به ايستگاه فضايي، فرود يك مريخ نورد روي سطح اين سياره بود. اين مريخ نورد 
به نام ژورونگ با موفقيت روي مريخ نشست و كار خود را براي كشف زندگي و كاوش آغاز كرده است. 
به گفته چيني ها، اينها نخســتين قدم هاي آنها در صنعت فضايي است و چالش هاي بيشتري در طول 

مسير وجود دارد.

 تعليق فعاليــت انجمن 
بالكچين ايران به دستور رمزارز

وزارت كشور طي روزهاي 
گذشــته باعث بحث هاي گسترده اي 
شده است. از آنجا كه حوزه رمزارزها و 
تكنولوژي بالكچين، جــزو حوزه هاي 
نوين محســوب مي شود، بســياري از 
كســاني كه قصد ورود به اين حوزه را 
دارند، از اطالعات، دانش و آگاهي الزم 
برخوردار نيستند. همين موضوع تبديل 
به نقطه ضعفي مي شود كه كالهبرداران 
براي فريــب تازه كاران از آن اســتفاده 
مي كنند تا دارايي افراد ناآشــنا به اين 
حــوزه را تصاحــب كننــد؛ بنابراين 
عالقه منــدان ايــن حــوزه بايــد به 
هشدارهايي كه از ســوي كارشناسان 
اعالم مي شــود توجه كنند و همچنين 
براي افزايش آگاهي خود، تكنيك ها و 
روش هايــي را بياموزند كــه آنها را در 
تشــخيص كالهبرداري هــا، پانزي ها، 
كوين ها و توكن هاي بي ارزش توانمند 

كند.

اهميت عبور از نظام مجوزدهي
يكي از مواردي كه هميشــه از ســوي 
كارشناســان مطرح مي شود، اين است 
كه نظام رگوليشن)تنظيم گري( بايد در 

اختيار فعاالن اين حوزه باشد.
عباس آشتياني، كارشناس حوزه رمزارز 
و بالكچين با اشاره به سرعت تغييرات 
در اين حوزه مي گويــد: »همانطور كه 
رگوالتور بايد از روش هاي جديد، پويا 
و خارج از نظام سنتي مجوزدهي براي 
تنظيم گري و مقررات گذاري استفاده 
كند، الزم اســت كه نهادهاي ناظر بر 

خودتنظيم گري هم ايجاد شوند.« 
برخالف ليســت ســفيد كه سيستم 
مجوزدهــي بر آن حاكم اســت، اعالم 
ليست سياه يا ليســت هشدار مي تواند 
براي مردم و سرمايه گذاران مفيد باشد.

آشتياني با تأكيد بر اينكه، روش اعالم 
ليست سياه، روشــي پذيرفته شده در 
سراسر دنياســت، ادامه مي دهد: »در 
اين روش بــه جاي اينكه مــردم همه 
پروژه ها را بررســي كنند، كارشناسان 
براســاس برخي چارچوب ها، الزامات و 
استانداردها بررســي هاي تخصصي را 
انجام مي دهند و برخــي پروژه ها وارد 

ليست سياه مي شوند.«

نشانه هاي كالهبرداري
يكي از اين استانداردها كه باعث مي شود 
يك پروژه وارد ليست سياه شود، وعده 
سود ثابت است. درحالي كه وعده سود 
ثابت، فقط در حيطــه اختيارات دولت 
اســت و هيچ نهاد ديگــري نمي تواند 

چنين وعده اي دهد.

آشتياني يكي ديگر از اســتانداردها را 
پشتوانه داشتن يا نداشــتن ادعاهاي 
مطــرح شــده مي دانــد و مي گويد: 
»به عنوان مثال، اگر كسي مدعي شد كه 
كويني توليد كــرده كه 10دالر آمريكا 
ارزش دارد، بايد به طور شفاف، ضمانت 
نقدشوندگي چنين ادعايي را به مردم 
ارائه كند.« به گفته اين كارشناس حوزه 
رمزارز و بالكچين »مــردم هم بايد از 
حداقل مباني ابتدايي در حوزه آموزش 

اين حوزه برخوردار باشند«.
آشتياني با اشــاره به سازماني كه چند 
روز پيش فعاليت هاي آن متوقف شد، 
مي گويد: »حاكميت هم بايد از كساني 
كه ويژگي هاي اوليه پروژه ها را بررسي 
مي كنند، حمايت كند و پروژه هايي هم 
كه وارد ليست سياه مي شوند، بايد طي 
يك بازه زماني مشخص مشكالت خود 

را اصالح كنند.«

لزوم بهره مندي از دانش
دانــش و آگاهــي محــدود مــردم، 
كالهبرداران را ترغيب مي كند كه دست 

به اقدامات تبهكارانه بزنند.
اميد علوي، يكي ديگر از كارشناســان 
حوزه رمزارز و بالكچين هم با اشــاره 
به اينكه اين بازار ســرمايه، مخاطبان 
متنوعي به لحاظ سطح دانش و اطالعات 
دارد، مي گويد: »دانش و آگاهي نسبت 
به اين بازار، به علت نو بودن آن، بســيار 

پايين است.«
علوي با اشاره به اينكه فرايند تشخيص 
پروژه هاي كالهبــرداري از پروژه هاي 
ســالم فرايندي تخصصي است، تأكيد 
مي كند كــه ايــن موضــوع در حوزه 

رمزارزها پيچيده تر است.
او بــا ذكر يك مثــال ادامــه مي دهد: 
»شخصي ممكن است با مهارتي خاص، 
هويتي را براي خود در كشــور تركيه 
ايجاد كند و با هميــن هويت در مالزي 
شــركتي را ثبت و توكني را ايجاد كند. 
سپس همين فرد با مراجعه به تعدادي از 
صرافي ها و قانع كردن آنها، اين توكن را 
ليست مي كند و بعد وارد ايران مي شود 
و براي اين توكن شــروع بــه تبليغات 
مي كند و از طريق برخي سيستم هاي 
رمزارزي، توكني را به مردم مي فروشد 

كه هيچ ارزشي ندارد.«
به گفته علوي، »متأسفانه براي چنين 
اقداماتي هيچ روش شناسايي مشخصي 
وجود ندارد و در اين شرايط ما نيازمند 
افراد متخصص براي شناســايي چنين 

پروژه هايي هستيم.«

گروه هدف كالهبرداران
كالهبرداران معموال كســاني را هدف 
قــرار مي دهند كــه از نظــر مالي در 
وضعيت ضعيفي قرار دارند و مشكل از 
جايي شروع مي شــود كه جامعه هدف 
كالهبــرداران، اقدامي بــراي تحقيق 
و راســتي آزمايي ادعاي كالهبرداران 

انجام نمي دهد.
علوي هم به وعده سود ثابت و پشتوانه 
غيرقابــل اثبــات بــراي پروژه هــاي 
پرســود و وجود افراد شــناخته نشده 
در ايــن پروژه ها، به عنوان نشــانه هاي 

كالهبرداري اشاره مي كند.
اين كارشناس همچنين با اشاره به اينكه 
روند پروژه هاي نرم افزاري در گيت هاب 
قابل رديابي است، مي گويد: با اين حال، 
نمي توان از همه مردم انتظار داشــت 
كه وارد گيت هاب شــوند تا آن پروژه را 
بررسي كنند و در اينجا نقش انجمن هاي 
تخصصي نمايان مي شــود؛ بنابراين به 
مردم توصيه مي شود كه پيش از ورود 
به چنين پروژه هايــي از متخصصان و 
مشــاوران امين در اين حوزه بهره مند 

شوند.« 

چينـــي ها ماموريـــت هاي 
جاه طلبانه خــود در فضا را با فضا

موفقيت دنبال مي كنند. آنها در 
مســير رقابت با صنعت فضايــي آمريكا، روز 
پنجشــنبه فضانورد شــنژو-12 را طي يك 
ماموريت ســه ماهه با 3فضانورد به ايستگاه 
فضايي جديد چين فرســتادند. اين اتفاق از 
آنجا  يك شــاهكار به حساب مي آيد كه چين 
پس از شوروي و آمريكا، سومين كشوري است 
كــه فضانوردانــش را براي نخســتين بار به 
ايســتگاه فضايي در حال ساخت خود پرتاب 

مي كند.
فضانورد شنژو-12، 6ساعت پس از پرتاب به 
بخش پيشــران ماژول اصلي ايستگاه فضايي 
چين ملقب به تيانگونگ متصل شد. 3ساعت 
بعد، ني هايشــنگ، فرمانده اين ماموريت به 
همراه ليو بومينگ و تانــگ هونگبو كه يك 

فضانورد تازه كار اســت، وارد ماژول شــدند. 
عكس هاي مخابره شده به زمين، نشان مي دهد 
كه آنها سخت مشــغول باز كردن تجهيزاتي 

هستند كه همراه خود برده اند.
اين نخستين باري است كه چين وارد ايستگاه 
فضايي خود مي شود. فضانوردان اين ماموريت 
قرار اســت تجهيزات را آزمايش و ايســتگاه 
را براي دريافت 2 آزمايشــگاه ماژول در سال 
آينده، آماده كننــد. گائو ژو، معــاون طراح 
ارشــد اين ماموريت مي گويد: شــاهكارها و 
خالقيت هاي زيادي در اين ماموريت رخ داد. 
بنابراين فضانوردان به محض رسيدن به مقصد 
مي توانند استراحت كنند و به اين ترتيب كمتر 
خسته خواهند شد. پيشرفت هاي ديگر شامل 
افزايش شمارسيستم هاي اتوماتيك و كنترل 
از راه دور است كه بايد مشخصا فشار را روي 

فضانوردان كمتر كند. 

پرتاب تاريخي براي تبديل شدن به قدرت فضايي

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

به سوي آينده

آزمايش آنتي بادي براي رسيدن واكسن 
به كشورهاي فقير

درحالي كه كشورهاي ثروتمند برنامه واكسيناسيون كوويد-19 
خود را افزايــش داده اند، كشــورهاي فقير از ايــن برنامه عقب 
افتاده اند. در وضعيتي كه هنوز بيشــتر جمعيت جهان يك دوز 
واكسن دريافت نكرده اند، برخي از كشورها در حال برنامه ريزي 
براي تزريق واحدهاي تقويت كننده براي اواخر سال جاري ميالدي 

يا به اصطالح دوز سوم هستند.
 به گزارش فايننشال تايمز، يك استراتژي جديد مي تواند صدها 
ميليون دوز از واكسن هاي كوويد-19 را از اقتصادهاي پيشرفته 
به كشــورهاي كمتر توسعه يافته برســاند. به جاي ارائه دوزهاي 
تقويت كننده براي كل جمعيت، كشــورها مي توانند برنامه هاي 
غربالگري محافظت كوويد-19 را ايجاد كنند. بدين ترتيب سطح 
آنتي بادي مورد آزمايش و اندازه گيــري قرار مي گيرد و دوزهاي 

تقويت كننده فقط به كساني كه به آن نياز دارند، ارائه مي شود. 
درحالي كــه آنتي بادي هــا مــورد اندازه گيــري كامــل قرار 
نمي گيرند؛ بايــد به اين نكته مهم اشــاره كرد كــه بدن داراي 
يك سيســتم جايگزين به نام ايمني ســلول T اســت كه حتي 
درصورت عدم شناســايي آنتي بادي ها مي تواند از شما محافظت 
كند. دانشــمندان اين موضــوع را مي دانند كه افراد با داشــتن 
آنتي بادي هــاي كوويد-19يا نزديك به ســطح ناشــي از مجاز 
واكسن ها، از بيماري شديد مصون خواهند بود. هم اكنون، افراد 
با آنتي بادي كافي نيازي به دوز اضافي ندارند كه اين مي تواند به 
كساني كه واكسينه نشده اند، ارائه داده شود. درواقع، از افراد در 
كشورهاي ثروتمند مي توان خواست كه دوز تقويت كننده خود را 

به كشورهاي فقير اهدا كنند.
 اين يك همبستگي در مقياس جهاني خواهد بود. نظرسنجي 
اخير YouGov براي مؤسسه نوآوري بهداشت جهاني كالج 
امپريال، حمايت گســترده مردم از اين روش را در دوطرف 
اقيانوس اطلس نشان داده است. تقريبا از هر 5بريتانيايي 4نفر 
و بيش از دوســوم آمريكايي ها گفته اند كه اگر يك آزمايش 
نشــان دهد كه خودشــان به آن نيازي ندارند، خوشــحال 
خواهند بود كه دوز تقويت كننده شان را به كشورهاي نيازمند 

اهدا كنند. 
برنامه هاي آزمايش انبوه كه به دنبال شناسايي عفونت هاي فعال   
كوويد-19 هســتند، مي توانند براي آزمايــش كمي آنتي بادي 
به عنوان برنامه هاي واكسيناسيون اوليه به حساب بيايند. بيشتر 
كشورهاي پيشرفته از قبل در زيرســاخت هايي سرمايه گذاري 
كرده اند كه اولويت بندي بهتر دوزهاي محدود واكســن موجود 
در سطح جهان را امكان پذير مي كند. پيش از اين جهان هرگز به 
10ميليارد دوز واكسن در اسرع وقت نياز نداشته است. با گسترش 
كوويد-19، حاال بايد كل جهان واكســينه شوند و اين به معناي 

ضرورت توزيع كارآمد است.

کالهبرداران 
 رمزارزی

در کمین مردم
با گسترش خريد و فروش رمرارزها 

در كشور، باندهاي كالهبردار هم 
دست به كار شده اند كه با مشورت 
علمي و افزايش دانش درباره اين 

حوزه مي توان با آنها مقابله كرد

چيني ها در يك قدم مهم و تاريخي ديگر براي نخستين بار 3فضانورد 
خود را به ايستگاه فضايي اختصاصي شان در فضا فرستادند
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مينو محــرز، عضو علمي ســتاد ملي 
مقابله بــا كرونــا: اگــر پروتكل ها به 
 دقت رعايت شده باشــد، ما نگراني از

رقم خــوردن  پيــك ديگــر كرونا را 
نخواهيم داشت

آمــار مبتاليــان  ديروز
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مشــاهدات ميداني نشــان مي دهد كــه پروتكل هاي بهداشــتي 
شــعب جای گرفتــه  در محله هــا و خيابان هاي فرعــي رعايت و 
در تعدادی از مراكز بزرگ و شناخته شــده، به فراموشی سپرده شد

همشــهري در بازديــد از تعــدادي از مراكــز رأي گيــري، وضعيت 
رعايــت نــكات بهداشــتي پيشــگيري از كرونــا را بررســي كرد

انتخابــات  دوره  ســيزدهمين  گذشــته،  روز 
رياست جمهوري در كنار 3انتخابات ديگر برگزار شد. 
با اينكه پيش از اين بر رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
مربوط به همه گيري  كرونا تأكيد فراواني شده بود، اما 
باز هم اين پروتكل ها در تعدادي از مراكز رعايت نشد. 
تجمع  هاي گسترده، رعايت نكردن فاصله اجتماعي و 
قرار گرفتن تعداد زيادي از رأي دهندگان در مكان هاي 
سربسته، وضعيتي بود كه در برخي از اين مراكز به ويژه  
مكان هاي شناخته شده رأي گيري كه با حضور مسئوالن 
و نامزدهاي رياســت جمهوري همراه بود، ديده شد؛ 
هر چند كــه در مقابل، اين پروتكل ها در بســياري از 
شعبه هاي راي گيري كه در داخل محله ها و خيابان ها 
و كوچه هاي فرعي شهر، قرار گرفته بودند، رعايت شد؛ 
مثل چندين شــعبه راي گيري كــه در خيابان كارگر 

شمالي قرار داشتند. 
مدارس و مساجدي كه به عنوان شعبه هاي راي گيري 
انتخاب شــده بودند، صندوق ها را در حياط محوطه و 
با فاصله قرار داده بودند و مــردم بدون اينكه تجمعي 
شــكل بگيرد، رأي خود را به صنــدوق مي انداختند. 
نگهبان جلــوي در هم درصورت ازدحــام جمعيت از 
مردم مي خواست تا بيرون منتظر بمانند و پس از خلوت 
شدن دوباره وارد شعبه شــوند. كمي باالتر نگهبانان 
مدرسه اي كه شعبه راي گيري بود، هم همين تذكر را به 
مراجعه كنندگان مي دادند. آنجا حياط بدون سايه بود 
و صندوق ها داخل راهرويي قرار گرفته شده بود. مردم 

در فاصله  كم، ايستاده بودند تا نوبت شان شود. نگهبان از 
مردم مي خواست تا به شعبه ديگري كه خلوت تر است، 
مراجعه كنند. 2شعبه راي گيري در خيابان عباس آباد 
هم شرايط مشابهي داشــتند. راي دهندگان به صورت 
پراكنــده با پر كــردن برگه ها، رأي خــود را به داخل 
صندوق مي انداختند. برخي يك ماسك و تعدادي هم 
2ماسك بر صورت داشتند. عده اي خودكارهايشان را از 
جيب بيرون مي آوردند و گروهي از همان خودكارهاي 

مركز استفاده مي كردند. 
مشاهدات خبرنگاران نشان مي داد كه در اين شعبه ها 
مردم خود اقدام به رعايت پروتكل ها مي كردند . به نظر 
مي رسيد كه مردم در اين شعبه ها براي خروج از مركز 
و جلوگيري از تجمع عجله داشتند، اما اين شرايط در 
تمام شعبه ها ديده نمي شد. يكي از   آنها، حسينيه ارشاد 
در تهران بود كه به دليل حضور چهره هاي سياســي، 
همواره در چنين مناســبت هايی بــا ازدحام جمعيت 

مواجه مي شود. 
روز گذشــته هم اين مركز با حضور قابل توجه مردم 
مواجه شد؛ هر چند كه در ساعت هاي اول روز ازدحام 
جمعيتي در اين مكان ديده نمي شــد و مردم با فاصله 
در صف ها ايســتاده بودند و ناظر وزارت بهداشت هم 
در مكان حضور داشــت، اما هر چه به ساعت هاي ظهر 
و از آن طرف به ساعت هاي پاياني روز نزديك مي شد، 
بر شــلوغي جمعيت هم اضافه مي شد. چند ساعتي از 
آغاز راي گيري در اين شعبه نگذشــته بود كه يكي از 

كانديداهاي رياست جمهوري وارد حسينيه شد و موجي 
از جمعيت او را همراهي كردند. مردم در تالش بودند 
تا با اين نامزد انتخابات صحبت كنند و همين مسئله، 
منجر به سخت شدن شرايط شد. اين شرايط را در ساير 
 مكان هاي شناخته شــده براي راي گيري هم مي شد

 ديد. 
ويدئوها و تصاوير منتشــر شــده از اين مراكز، گوياي 
رعايت نكردن ســاده ترين پروتكل هاي بهداشتي بود؛ 
وضعيتي كه پيش بيني كارشناســان حوزه ســالمت 
و اعضاي ســتاد مقابله با كرونا درباره بــاال رفتن آمار 
ابتال به كرونا پس از برگزاري انتخابــات را به واقعيت 
نزديك تر مي كنــد. در برخي از شــعبه ها، تعدادي از 
مراجعه كنندگان حتي ماســك بر صورت نداشتند و 
اعالم مي كردند، چون واكســن زده انــد نيازي به اين 
ماســك ها ندارند. نگهبانان و مأموران مســجدي در 
خيابان بهشتي آنها را بدون ماسك هم به داخل شعبه 

راهنمايي مي كردند.

گرفتن اثر انگشت حذف شد
مسئوالن وزارت بهداشت بر حضور ضابطان بهداشتي در 
شعبه هاي راي گيري تأييد مي كنند. يكي از آنها جليل 
كوهپايه زاده، رئيس كميته سالمت استان تهران است 
كه روز گذشته اعالم كرد: »تعداد شعبه هاي  راي گيري 
دوبرابر و ساعت  اخذ رای هم براي جلوگيري از تجمع 
از 7صبح تا 12شــب درنظر گرفته و اثر انگشــت هم 

حذف شــد. اگر مردم رعايت كرده باشند، با كمترين 
ميــزان انتقال ويــروس مواجه مي شــويم.« به گفته 
او، هر 10مركز، يــك ضابط ناظر دارد. بــا اينكه اين 
مسئول تأكيد مي كند كه ضابطان بهداشتي بر رعايت 
فاصله گذاري 2متري در شعبه هاي راي گيري نظارت 
داشتند، اما گزارش هاي ميداني از اين مراكز، حكايت 
از رعايت نكردن اين ميزان فاصله در بخشی از شعبه ها 
دارد . با اين همه ســخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
تا ظهر روز گذشته از رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
مراكز راي گيري اعالم رضايت كرده و گفته بود كه »جز 
يكي، دو شــهر كه تجمعات موقتي داشتند، تاكنون 

گزارش خاصي نرسيده است.«
 در اين بين با اينكه قبال بر رعايت پروتكل ها در شهرهاي 
قرمز و نارنجي تأكيد فراواني شــده بود، اما خبرهاي 
به دســت آمده از تعدادی اســتان ها حكايت از تكرار 

همين وضعيت دارد؛ يعني رعايت پروتكل ها در مراكز 
خلوت تر و شلوغي و فراموشي كرونا در مكان هاي مهم 
و شناخته شده. يكي از ســاكنان خرم آباد كه به گفته 
خودش مبتال به كروناست و دوران نقاهت را در منزل 
مي گذراند، به همشــهري مي گويد كــه صبح زود به 
مسجد محله شان مراجعه كرده تا قبل از شلوغي رأي 
خود را به صندوق بيندازد، اما راي گيري با تأخير آغاز 
شــده و مدت هاي زيادي در كنار ســاير افراد معطل 

مانده است.
در خوزستان، قم، آذربايجان شــرقي و حتي همدان 
هم شــلوغي ناشي از تشــكيل صف هاي طوالني هر 
چند در ساعت هاي خاصي ايجاد شد و مدت طوالني 
ادامه نداشت، اما باز هم به رعايت نشدن پروتكل هاي 
بهداشــتي مثل فاصله اجتماعي منجر شــد. يكي از 
شهروندان همداني در اين باره به همشهري مي گويد: 
 »اختــالل در راي گيري الكترونيكــي باعث معطلي

   شــد.  در اين وضعيت گرما و شــلوغي، مردم بايد 
مدت هاي زيــادي براي رفــع اين اختــالل منتظر 
مي ماندند. به نظرم اگر بالفاصله راي گيري به شــكل 
دســتي را اجرا مي كردند، كار سريع تر پيش مي رفت 
و مجبور نبوديم كه در فضاي بسته داخل مسجد اين 

همه معطل بمانيم.«
يكي از مســئوالن شــعبه راي گيري در تبريز هم به 
همشهري مي گويد: »روز گذشته تمام تالش نيروهاي 
حاضر در ايــن مركز رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 

چند تصویر از وضعیت 
پروتکل ها در شعب اخذ رای

بود؛ به طوري كه از ورود همشــهريان بدون ماسك 
جلوگيري و حتما به آنها ماســك ارائه مي شد. البته 
شلوغي غيرقابل اجتناب بود، اما ســعي كرديم اين 
شلوغي ها بيشتر در فضاي باز باشد و در داخل سالن كه 
راي گيري صورت مي گرفت، جمعيت كمتري حضور 

داشته باشند.«

اگر رعايت شده باشد، نگراني نداريم
برگزاري مراسم هاي تجمعي اما همواره خطر باال بردن 
موارد ابتال به كرونا را بيشتر می كند. مينو محرز، عضو 
علمي ســتاد ملي مقابله با كرونا دربــاره رقم خوردن 
پيك جديد كرونــا در روزهاي آينده به همشــهري 
توضيحاتي مي دهد: »بســياري از كشورها، در دوران 
پاندمي كرونا انتخابات برگزار كردند، اما شاهد رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي آنها بوديم؛ به ويژه آنكه 
زمان راي گيري هم طوالني تر شده بود و مانع از ازدحام 
جمعيت مي شدند. در ايران هم اگر پروتكل ها به دقت 
رعايت شده باشــد، ما نگراني از رقم خوردن يك پيك 

ديگر كرونا را نخواهيم داشت.« 
روز گذشــته مســعود مرداني، عضــو كميته علمي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا به ايسنا گفت كه وضعيت 
بيماري كرونا در كشــور، در حال كنترل و موارد ابتال 
رو به كاهش است. به گفته او، ميزان اشغال تخت هاي 
بيمارستان هم كم شده اســت: »كاهش موارد ابتال 
به دليل رعايــت پروتكل ها و رونــد طبيعي عملكرد 
پيك هاســت. بيماري هاي اپيدمي به ويژه ويروسي، 
در 3 تا 4هفته به پيك مي رســند و سپس شروع به 

كاهش مي كنند. 
ايــن به دليل ماهيــت ويروس اســت. حــاال با اين 
توضيحات، مينو محرز درعين حال كه صحبت هاي 
مرداني را تأييد مي كند، اما نگران واريانت هاي جديد 
ويروس است: »جهش هاي جديد بسيار سريع  االنتقال 
است؛ بنابراين بايد حتما فاصله اجتماعي و استفاده از 

ماسك در تجمعات رعايت شود.
 از ســوي ديگر در روزهــاي آينده هم بــا توجه به 
فرارسيدن فصل تابســتان رفت وآمد بين شهري باال 
مي رود كه همين مســئله مي تواند منجر به انتقال 
ويروس از شــهري به شــهر ديگر شــود.« به گفته 
او، در برخي شــهرها، گزارش ديده شــدن واريانت 
هندي كرونا داده شــده و حتي در تهــران هم اين 
جهش ديده شده است. ســرعت انتقال و شدت اين 
جهش ، از ساير جهش ها بسيار بيشــتر است: »اگر 
مي خواهيم پيك هاي قبلي در كشور تكرار نشود، بايد 
برخي محدوديت ها در شــهرها اجرايي شود؛ آن هم 
به صورت طوالني  مدت؛ چراكه ايــن ويروس دوره 
نهفتگي طوالني دارد و جابه جايي آن مي تواند به رقم 
 خوردن پيك پنجم در بســياري از شهرهاي كشور

منجر شود.«
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برنامهنكته بازي

آماربازي

جنبه تعريف نداشتي؟

جمله درست اسكوچيچ

حاال »تيم محالت« هم كه نه!

يك مــدت از مهدي قائــدي زياد 
تعريف شــد و به نظر مي رسد اين 
مسئله كمي روي عملكرد او تأثير 
گذاشت. مهدي در آخرين ثانيه 
بازي با عراق يك گل خالي عجيب 
و غريب خراب كرد كه حتي براي آرش 
برهاني هم در بدترين روزهاي فوتبالــش قفل بود. حاال اين 
چيزي نيست و براي هر بازيكني پيش مي آيد، اما داستان سفر 
قائدي از منامه به دوبي و چشم انتظار ماندن مادرش در فرودگاه 
ديگر خيلي تلخ و غيرقابل تحمل بــود. اصال فرض مي كنيم 
توضيح باشگاه استقالل درست است و قائدي با اجازه فرهاد 
مجيدي راهي مرخصي شده؛ كاري هم به نزديك بودن بازي 
پديده و لزوم حضور مهدي در تمرينات نداريم. خب دوست 
عزيز؛ مي خواهي بروي مرخصي الاقل به مادرت يك خبر بده 

اينطور اذيت نشود و چشم به راه نماند.

زمانــي كــه ميزباني دور برگشــت 
مسابقات انتخابي جام جهاني را به 
بحرين دادند، همه هواداران فوتبال 
در ايران خشمگين شدند. خب از 
هر زاويه اي كه نگاه مي كرديم اين 
يك تصميم ناعادالنه بود. آنها دور رفت 
ميزباني شان را كرده بودند و هيچ امتياز سخت افزاري خاصي 
هم نداشتند كه قرار باشد نسبت به ايران در اولويت قرار بگيرند. 
فدراسيون هم شكايت كرد كه طبيعتا به نتيجه نرسيد. در اين 
كشاكش اما دراگان اسكوچيچ، سرمربي تيم ملي جمله جالبي به 
زبان آورد و گفت: »باالخره هر نقطه كره زمين كه باشد، بحرين 
چاره اي جز رويارويي با ما ندارد.« راستش اين است كه اين جمله 
همان زمان به دل مان نشست و حاال بيشتر هم خوش مان آمده 
است. شاگردان اسكوچيچ بحرين را در خود منامه 3 تايي كردند 

تا معلوم شود كت تن كيست!

پرسپوليس و اســتقالل فرقي ندارد؛ 
گاهي شدت مظلوم نمايي در فوتبال 
ايران به جايي مي رســد كه رسما 
حال آدم را بد مي كند. نمونه بارزش 
هميــن مطلبي كه اخيرا فرشــيد 
اسماعيلي منتشر كرده و مدعي شده 
امكانات استقالل از تيم هاي محالت هم كمتر است. گويا فرشيد 
تا به حال تيم محلي در عمرش نديده و تا چشم باز كرده افتاده 
وسط خط هافبك استقالل، وگرنه بعيد به نظر مي رسد يك آدم 
عاقل و بالغ چنين ادعايي داشته باشد. شما همان بگوييد وزير 
پرسپوليسي است و دولت اجازه موفقيت استقالل را نمي دهد؛ از 
اين دو سرمشق كه خارج مي شويد و هوس خالقيت كه به سرتان 
مي زند، فاجعه به بار مي آيد. فقط كاش فرشيد آخر مطلبش رقم 
قرارداد خودش را هم مي نوشت تا بدانيم با دستمزد او، چند صد 

تيم محلي مي شود تشكيل داد!

متريكا

با پايان مرحله اول مسابقات انتخابي جام جهاني، 
قرارداد دراگان اسكوچيچ هم با فدراسيون فوتبال 
خاتمه يافت. قرار بود او صرفا در همين مرحله روي 
نيمكت حضور داشته باشــد و بعد در مورد ادامه 
همكاري تصميم گيري شــود. با اين حال كمتر 
كسي تصور مي كرد شيوع ويروس كرونا، برگزاري 
اين مرحله را اينقدر طول بدهــد. در هر صورت 
حاال اسكوچيچ و فدراسيون تعهدي در قبال هم 
ندارند. در شــرايطي كه انتظار مي رفت كارنامه 
صددرصدي مربي كــروات و موفقيت مهم او در 
باال بردن تيم ملي منجر به اســتقبال فدراسيون 
از تمديد قرارداد شــود، اتفاق ديگــري رخ داد و 
مديران فوتبال ايران در گام نخست با لحني سرد 
در اين مورد حرف زدند. دست كم تا لحظه تنظيم 

اين مطلب به نظر مي رسد  كه آنها در حال ارزيابي 
شرايط هستند و شايد به گزينه هاي ديگر هم فكر 
مي كنند. با اين همه هر نوع تصميمي با محوريت 
عزل اسكوچيچ بايد از جهات مختلف مورد بررسي 

قرار بگيرد.
1- آيا دراگان اسكوچيچ در لحظه انتخاب به عنوان 
سرمربي تيم ملي، گزينه مناسبي براي اين منظور 
بود؟ جواب منفي اســت. در شــرايطي كه غالبا 
كســاني كه با او كار كرده اند از عالقه و اشــتياق 
حرفه اي اش تمجيد مي كنند و تيم هاي تحت نظر 
اين مربي هــم فوتبال بدي بــازي نمي كنند اما 
رزومه اسكوچيچ براي قبول چنين سمتي بسيار 
نحيف و الغر بود. او تنها تعدادي تيم متوســط را 
در فوتبال ايران، امارات و كرواسي هدايت كرده 
بود و عنوان و دستاورد خاصي هم نداشت. شايد 
اگر نبود گاف 8ميليون يورويي مارك ويلموتس و 
كفگير فدراسيون به ته ديگ نمي خورد، آنها سراغ 

اين مربي ارزان قيمت و دم دستي نمي رفتند. همان 
زمان هم انتقادهاي زيادي از انتخاب اسكوچيچ 
صورت گرفت كه اين فضا تا مدت ها ادامه داشت.

2- آيا امروز عزل اســكوچيچ كار راحتي است؟ 
جواب اين يكي ســؤال هــم منفي اســت. اين 
اسكوچيچ، آن اســكوچيچ زمان انتخاب نيست. 
حاال نظــر افكارعمومي و حتي تعــداد زيادي از 
كارشناسان در مورد او تعديل شده و چه بسا تغيير 
كرده است. وقتي يك مربي در تمام مسابقاتي كه 
انجام داده به پيروزي رسيده و ماموريت غيرممكن 
صعود از مرحلــه اول انتخابي را هــم با موفقيت 
پشت سر گذاشته است، تصميم به قطع همكاري 
با او يك ريسك بزرگ به شــمار مي آيد. فردا هر 
اتفاق بدي كه با مربي جديد بــراي تيم ملي رخ 
بدهد، گروهي به درســتي انتقاد خواهند كرد كه 
اسكوچيچ داشت كارش را انجام مي داد و بي خود 

و بي جهت بركنار شد.

3- آيا فدراســيون به همه ابعاد ماجرا فكر كرده؟ 
اين را خود آقايان بايــد جواب بدهند. به هر حال 
انتخاب مربي خوب ســخت اســت. فدراسيون 
قبلي هم زماني كه مارك ويلموتس را اســتخدام 
كرد، فكر مي كرد شــاخ غول را شكسته و سر از 
پا نمي شــناخت اما بعدا معلوم شــد اين تصميم 
چه خســارت فني و اقتصادي بزرگي به فوتبال 
ايران وارد كرده است. از سوي ديگر زمان زيادي 
تا مرحله بعدي و نهايي انتخابي جام جهاني باقي 
نمانده اســت. ســرمربي جديد فرصت كوتاهي 
براي تطبيق با شــرايط فوتبال ايران و آشنايي با 
بازيكنــان دارد. برگزاري اردو و بــازي تداركاتي 
مناســب هم حتي پيش از شــيوع كرونا براي ما 
ســخت بود، چه رســد به حاال كه اين وضعيت 
اســتثنايي در دنيــا وجــود دارد. در هر صورت 
اميدواريم هــر تصميمي كــه در نهايت گرفته 

مي شود، به سود تيم ملي باشد.

گروه آناليز متريكا مقايسه اي ميان مارك 

ويلموتس و دراگان اسكوچيچ انجام داده و 63
آمارهاي تيم ملي ايران را در زمان اين دو 
سرمربي بررسي كرده است. در اين آمارها 
مشخص شده تيم ملي تقريبا در تمام آيتم ها نسبت به زمان ويلموتس 
رشد داشته و تنها در يك آيتم ســرمربي بلژيكي آمار بهتري نسبت به 
دراگان به جا گذاشته اســت. ميانگين مالكيت توپ تيم ملي در زمان 
ويلموتس 59/7درصد بوده كه با اسكوچيچ به 63درصد رسيده است. 
تيم ويلموتس به طور ميانگين در هر بازي 19/5شوت مي زد كه 9/2 از 
اين شوت ها در چارچوب بودند. تيم اسكوچيچ اما با 21/7شوت در هر 
بازي برتري محسوسي نسبت به تيم ويلموتس داشته است. ميانگين 
شــوت هاي داخل چارچوب در تيم جديد نيز 10/7 بوده كه 1/5شوت 

بيشتر از تيم سابق است.

و اما آيتم هايي كه تيم مارك ويلموتس در 

آنها موفق تــر بوده و تيم ملــي در دوران 24
اسكوچيچ در اين آيتم ها افت كرده است. 
تيم ويلموتس طي 6بــازي 23بار دروازه 
حريفانش را باز كرد تا ميانگين 3/83گل در هــر بازي را به جا بگذارد. 
ويلموتس البته اين آمار را بيش از هر چيز مديون كامبوج و سوريه بود كه 
در مجموع 19گل از ايران خوردند. جالب اينكه اســكوچيچ هم با اين 
دوتيم روبه رو شد و مجموعا 13گل به آنها زد. تيم اسكوچيچ طي 7بازي 
24بار گل زد تا ميانگين 3/43گل در هر بازي را به جا بگذارد و در اين 
زمينه از ويلموتس عقب بيفتد. البته اسكوچيچ با همين تعداد گل صاحب 
7برد در 7بازي شد اما حاصل كار ويلموتس 3برد، يك تساوي و 2باخت 

بود.

تيم ويلموتس در يكي از آيتم هاي دفاعي 

هم برتر از تيم تحت هدايت اسكوچيچ عمل 1/2
كرده بود هر چند درنهايت عقب ماندگي 
اسكوچيچ در اين آيتم نيز به شكل ديگري 
جبران شده است. در ميانگين شــوت هاي مواجه شده، تيم ويلموتس 
برتري اندكي نسبت به تيم اسكوچيچ دارد. آن تيم در هر بازي 6بار به 
حريفان فرصت شــوتزني مي داد اما در تيم فعلي اين ميانگين به 6/2 
رسيده است. منتها نكته اينجاســت كه تيم اسكوچيچ با اينكه فرصت 
شوت هاي بيشتري به حريفان داده با شوت هاي در چارچوب كمتري 
مواجه شده است. ميانگين شــوت هاي در چارچوب حريفان، در دوره 
ويلموتس 2/5شوت در هر بازي بوده اما در دوره اسكوچيچ نصف شده و 

به 1/2شوت در هر بازي رسيده است.
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يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپوليس- تراكتور

19:50

سوپر جام

پنجشنبه ۲4 تیر  1400

پنجشنبه 31 تیر  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

سهشنبه 1 تیر 1400
فوالد-نفت  مسجدسليمان

20:50

معوقه هفته بیست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بیست ويكم

جمعه 4 تیر 1400

شنبه 5 تیر 1400

يكشنبه 6 تیر 1400

ماشين سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپوليس

ذوب آهن-آلومينيوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل گهر

پديده -تراكتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بیست و چهارم

فكر همه جايش را 
كرده ايد؟

 چند نكته در مورد ترديد فدراسیون براي 
 ادامه همكاري با دراگان اسكوچیچ

بهروز رسايلي
خبرنگار

رسول بهروش
خبرنگار

    سيد اول....................................................................................... ژاپن - ايران
    سيد دوم...................................................................... كره جنوبي - استراليا
    سيد سوم.......................................................................... عربستان - امارات
    سيد چهارم................................................................................ عراق- چين
    سيد پنجم............................................................................. سوريه - عمان
    سيد ششم............................................................................... ويتنام- لبنان

اما با اين ســيدبندي به عقيده شــما بهترين قرعه ممكن براي ايران 
چيست؟ با نگاهي به سابقه رويارويي ايران با كشورهاي مختلف و نتايجي 
كه مقابل اين تيم ها به دست آمده است و همچنين بعد مسافت و بحث 
رفت و برگشت به اين كشورها، شايد بتوان گمانه هايي را در باب بهترين 

قرعه ممكن براي ايران مطرح كرد.

   كره جنوبي يا استرالیا؟
در 3دوره اخير هميشه با كره جنوبي همگروه بوده ايم كه 2دوره باالتر از 
اين تيم صعود كرده ايم و حتي در سال2010 كه آنها به جاي ما صعود 

كردند، باز هم مقابل اين تيم شكســت نخورديم. اما با استراليا هرگز در 
دور مقدماتي همگروه نبوده ايم و آخرين مصاف مــان با اين تيم همان 
حماسه معروف ملبورن در سال1997 است. استراليا يكي از 2تيمي است 
كه مرحله قبلي را با صددرصد امتياز تمام كرد. شرايط سخت يك سفر 
طوالني به اين كشور هم از داليلي است كه باعث مي شود كره جنوبي را به 
كشور كانگوروها ترجيح بدهيم. ما بعد از جام ملت هاي2011 ديگر به كره 
نباخته ايم و حاصل 6بازي اخيرمان با اين تيم 4برد و 2مساوي است. پس 
قاعدتا كره جنوبي را به استراليا ترجيح مي دهيم؛ مگر اينكه از بازي هاي 

تكراري با اين تيم خسته شده و به دنبال هيجان جديدي باشيم.

   عربستان يا امارات؟
هيچ عقل ســليمي عربســتان را به امارات ترجيح نمي دهد. از قدرت 
فوتبالي عربستان نســبت به امارات كه بگذريم، با وضعيتي كه بين 2 
كشور ايران و عربستان حاكم است و شرايط ميزباني و حساسيت هاي 
بازي با اين تيم، در مقايسه بين عربستان و هر كشور ديگري انتخاب ما 

قطعا عربستان نيست. بهتر است سعودي ها را به خودشان واگذار كنيم و 
به امارات بچسبيم كه در تاريخ فوتبالش هرگز در يك بازي رسمي ايران 
را نبرده و در 3مسابقه اخيرش مقابل ما بدون اينكه هيچ گلي بزند 3بار 

شكست خورده است.

   عراق يا چین؟
عراق را همين چند روز قبل برديم و طلسم 11ساله اش را شكستيم. چين 
اما هميشه يكي از رام ترين و بهترين حريفان ما در آسيا بوده است. آخرين 
بار كه چين در يك بازي رســمي ايران را برد سال1994 در بازي هاي 
آسيايي هيروشيما بود و سرمربي آن روزِ ايران 3سال است در قيد حيات 
نيست. تنها ُحسني كه عراق نسبت به چين دارد نزديك بودن مسافت 
است كه آن هم به خاطر شرايط سياسي و جنگ و... معلوم نيست اساسا 

با عراق بايد در كدام كشور بازي كرد.

   سوريه يا عمان؟
معموال مشكل خاصي با سوريه نداريم. البته سوريه امسال شگفتي ساز 
شد و در مرحله قبلي 7بازي از 8بازي اش را برد. اما تيمي كه در 2بازي 
دوســتانه اخيرش 8گل از ايران خورده و فقط يك بار - آن هم نيم قرن 
پيش- ما را برده قاعدتا حريف خطرناكي به حساب نمي آيد. عمان هم 
اسم ترسناكي ندارد اما ســرمربي اش برانكو ايوانكوويچ است كه شايد 
شناخت كاملش از بازيكنان ما به كار عماني ها بيايد. پس شايد بهتر است 

سوريه را ترجيح بدهيم.

   ويتنام يا لبنان؟
يعني بين ضعيف ترين تيم ها هم بايد حريف مناسب انتخاب كنيم؟! براي 
تيمي كه در سيداول قرار دارد، قاعدتا فاصله با تيم هاي سيد6 آن قدر زياد 
است كه فرقي نمي كند كدام شــان انتخاب شوند. فقط شايد براي اينكه 
تا جنوب شرقي آسيا ســفر نكنيم لبنان را ترجيح بدهيم تا همين جا در 

خاورميانه كلك كار را بكنيم.

  گروهي كه دوست داريم
در رنكینگ قبلي حتما بايد با يكي از ۲تیم عراق و عربستان همگروه مي شديم ولي حاال اين احتمال هست كه از شر هر 

دوي آنها راحت شويم؛ البته شايد هم با هر دو همگروه شديم!

فیفا روز گذشته تازه ترين رده بندي تیم هاي آسیايي را براي ســیدبندي آنها در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني۲0۲۲ اعالم كرد. 
تا كنون ۲مرحله از 3مرحله مقدماتي در قاره آسیا به پايان رسیده و 1۲تیم به مرحله سوم و پاياني اين مسابقات رسیده اند. اين 1۲تیم 
در سیدهاي اول تا ششم قرار گرفته اند تا از هر گلدان يك تیم در گروهA و يك تیم در گروهB قرار بگیرد. پیش تر اعالم شده بود كه 
اين سیدبندي براساس رنكینگي كه روز ۲8خرداد اعالم مي شود انجام خواهد شد. ديروز اين رنكینگ مشخص شد و تنها تفاوتش 
با رنكینگ قبلي اين بود كه جاي امارات و عراق تغییر كرد. يعني به جاي اينكه عربستان و عراق در گلدان 3 قرار بگیرند، عربستان و 
امارات در اين گلدان قرار گرفتند و عراق به همراه چین به گلدان چهارم رفت. بنابراين در قرعه كشي اين مرحله كه روز سوم تیرماه 

انجام مي شود، سیدهاي اول تا ششم آسیا به اين ترتیب خواهند بود:

از صميــم قلــب بــه 
خوش اقبالي و پيشاني 
بلند كارلوس كي روش 
غبطه مي خوريــم؛ به مردي كه خودش نيســت، اما لشــكر 
حاميانش به طور بي وقفه در حال اعتبارسازي براي او هستند. از 
كل كل هاي حيرت انگيز فضاي مجازي كه بگذريم، مي رسيم به 
اظهارنظر مهدي طارمي كه در بازگشت كاروان تيم ملي گفت: 
»داريم ثمره تغيير نســل كي روش در تيم ملي را مي بينيم.« 
خب خدا را شكر كه ناكامي هاي دور رفت ناشي از بي عرضگي 

مارك ويلموتس بود و كاميابي هاي دور برگشت از صدقه سر 
نسل ســازي كي روش رخ داد. تو گويي در دور رفت ويلموتس 
يك اتوبوس بازيكن با خودش از بلژيك آورده بود و آنهايي كه 

باختند، ربطي به اين تيم برنده نداشتند!
آنچه امروز مي بينيم، ستايش برانگيزترين ورژن مهدي طارمي 
است. او از نظر فني در سطح كيفي بسيار مطلوبي قرار دارد و 
ميزان اثرگذاري اش در تيم ملي هم به حد مورد انتظار رسيده 
است. طارمي حتي از نظر رفتارهاي بيرون از زمين هم بسيار 
رشد كرده و بابت همه اينها بايد به او تبريك گفت. با اين حال 
ارزش افزوده اي كه او بي خود و بي جهت به ســرمربي پيشين 
تيم ملي مي بخشد به هيچ وجه قابل هضم نيست. بسيار ساده 
و بديهي اســت كه وقتي يك مربي در يك بازه زماني  8ساله 
هدايت تيمي را برعهده دارد، خودبه خود تغيير نســل اتفاق 
مي افتد. شما حتي اگر بدترين و بي ربط ترين مربي تاريخ را هم 
به مدت  8سال در يك تيم مشغول به كار كنيد، باالخره تغيير 
رخ خواهد داد؛ چرا كه گروهي از بازيكنان پا به سن مي گذارند 
و بازنشسته مي شــوند. بنابراين با فتح الفتوحي طرف نيستيم 

كــه ارزش و اعتبار آن منحصرا مربوط بــه كارلوس كي روش 
باشد. نكته طعنه آميزتر اما اين اســت كه بسياري از بازيكنان 
فعلي تيم ملي اصال ربطي به كي روش ندارنــد. اينها در دوره 
مربي پرتغالي يا گل نكرده بودند يا ديده نمي شدند و جايي در 

تفكرات او نداشتند.
از مهدي طارمي عزيز سؤال مي كنيم شجاع خليل زاده در دوران 
حضور كي روش روي نيمكت تيم ملي، چندبار دعوت شــد و 
چند بازي انجام داد؟ صادق محرمــي چطور؟ احمد نوراللهي 
چي؟ علي قلي زاده، جعفر سلماني، ســيامك نعمتي، دانيال 
اسماعيلي فرد، مهدي قائدي و خيلي هاي ديگر چطور؟ بعضي 
بازيكنان هم به اندازه اي كيفيت دارند كه هر كســي سرمربي 
تيم ملي باشد از آنها اســتفاده مي كند. مثال چه كسي ممكن 
بود در اين سال ها چشم از سردار آزمون يا خود مهدي طارمي 
بپوشد؟ ستاره اي مثل وحيد اميري معتمد تمام مربيان دوران 
بازي اش بوده است؛ چه كسي ممكن بود در تيم ملي به او ميدان 
ندهد؟ مسلما كي روش هم با ذكاوتش به رشد بازيكناني مثل 
مرتضي پورعلي گنجي، ســعيد عزت اللهي و... كمك كرد، اما 

همه مربيان كم وبيش از اين كشف ها دارند. همين حاال دوران 
استفاده از امثال رامين رضاييان، وريا غفوري، اميد ابراهيمي، 
مسعود شجاعي، اشكان دژاگه و چند نفر ديگر به پايان رسيده؛ 
البد اين را هم بايد به حساب تغيير نسل اسكوچيچ ظرف تنها 

7بازي بگذاريم و تا 50سال ديگر از آن ياد كنيم!
كارلوس كي روش در مجموع براي فوتبال ايران مربي خوب و 
موفقي بود. او خودش به اندازه اي روي اين نيمكت دســتاورد 
داشته كه  نيازي به اعتبارسازي هاي كاذب نداشته باشد. اين 
قبيل تمجيدهاي غلوشــده و بي جهت از مربي پرتغالي، تنها 
ارزش اصل كار او را زير ســؤال مي برد و لوث مي كند. شــايد 
به صالح كل فوتبال ايران باشــد كه واقعيتي بــه  نام »پايان 
كي روش« را بپذيــرد، او را به تاريخ بســپارد و بيش از اين در 
دوقطبي هاي فرسايشي و بي فايده دســت و پا نزند. اگر سند 
محضري بدهيم و قبــول كنيم كه تا 200ســال آينده اصل 
و اســاس همه موفقيت هاي تيم ملي به كــي روش بر خواهد 
گشت، دست برمي داريد و مربيان بعدي را هم »آدم« حساب 

مي كنيد؟ 

خوش به سعادت شما آقاي كي روش!
تا 200سال بعد، همه كاميابي ها به خاطر توست

يادداشت

تصوير اسكوچیچ، صداي كريم
باقري حفره »هیجان« را روي نیمكت تیم ملي پر كرد

در موفقيتي كه تيم ملي در مسابقات متمركز منامه بحرين به دست 
آورد، نقش كريم باقري هم غيرقابل كتمان به  نظر مي رســد. مربي 
پرسپوليس به شكل توافقي در اين تورنمنت كوتاه روي نيمكت تيم 
ملي نشســت و البته كه نقش خودش را هم خيلي خوب ايفا كرد. در 
مقاطعي از مســابقات پيش مي آمد كه كارگردان تلويزيوني تصوير 
دراگان اسكوچيچ را كنار زمين نشان مي داد، اما صداي كريم باقري 
در حال فرياد زدن بر سر بازيكنان در ورزشگاه مي پيچيد. از مسايل 

فني كه بگذريم، زوج اسكوچيچ- وحيد هاشميان به شكل شديدي 
از كمبود هيجان و كاريزما رنج مي برد. هر دو نفر تا حدودي محجوب 
و آرام هســتند، اما الزم است نيمكت تيم، عنصر شــور و حال را هم 
داشته باشــد و اين همان چيزي بود كه كريم به تيم ملي اضافه كرد. 
همه بازيكنان و اعضاي تيم، باقري را دوست دارند و احترامش را نگه 
مي دارند. نزديكي ملي پوشــان به آقا كريم، در تصاوير و گزارش هاي 
ارسالي از منامه هم به وضوح مشخص بود. در نتيجه حضور او توانست 
به تيم كمك كند. حاال بايد ديد در مرحله دوم هم بين فدراسيون و 
باشگاه پرسپوليس براي استفاده از باقري تفاهم به وجود مي آيد يا نه. 

اميدواريم اين اتفاق رخ بدهد، چون حضور او الزم و مفيد است.
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جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه یکشنبه 30 خرداد

20:30ایتالیا-ولز یکشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

23:30فنالند-بلژیک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

20:30اوکراین-اتریش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

20:30پرتغال-آلمان شنبه 29 خرداد

17:30مجارستان-فرانسه شنبه 29 خرداد

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

46 1 5 --2 2 بلژیک 

3-1 1 1 - 1 2 فنالند 

23 -3 1 1 -1 2 روسيه 

-2 -3 1 2 --2 دانمارک 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

66 -6 --2 2 ایتاليا 

24 1 3 -1 1 2 ولز 

31 -4 1 1 1 -2 سوئيس 

-5 -5 -2 --2 ترکيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

36 2 5 --2 2 هلند 

3- 4 4 1 -1 2 اوکراین 

3-3 3 1 -1 2 اتریش 

-3 -5 2 2 -- 2 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

33 -3 --1 1 پرتغال 

13 -1 --1 1 فرانسه 

-1 -1 -1 --1 آلمان 

-3 -3 -1 --1 مجارستان 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

23:30اسپانیا-لهستان شنبه 29 خرداد

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 -1 -1 1 2 سوئد 

3-2 2 1 -1 2 اسلواکی 

1----1 -1 اسپانيا 

-1 -2 1 1 - -1 لهستان 

فلورنتينو پرس براي اینکه باز هم ثابت کند که پدرخوانده است 
و به همه بفهماند کت تن کيســت، راموس را از رئال مادرید دور 
کرد. ســرخيو راموس با حضور در کنفرانسي مطبوعاتي با بغض 
اعالم کرد که از رئال جدا خواهد شــد چون باشگاه او را نخواسته 
است. سياست باشگاه براي بازیکنان باالي 32سال این است که 
یک سال-یک سال قراردادشان را تمدید کند. پرس براي راموس 
هم استثنا قائل نشد. کاپيتان یک قرارداد 2ساله مي خواست اما 
رئيس به او گفته بود یکساله با 10درصد کاهش دستمزد. از همان  ماه 
اسفند برخي روزنامه ها فاش کرده بودند که همان پيشنهاد نصفه 
و نيمه و غيرسخاوتمندانه باشگاه هم تاریخ انقضا داشت و وقتي 
مدافع رئال تصميم گرفت آن را بپذیرد به او اعالم شد که مهلت آن 

پيشنهاد منقضي شده است.

   واکنش ها
با جدايي راموس سيل پيغام ها از سوي همبازيانش و رقبايش به سوي او 
سرازير شد و حتي اينيستا هم برايش پيغام محبت آميز فرستاد. زيدان 
كه خودش به تازگي با دلخوري جدا شده برايش نوشت: »اسطوره! لذت 
و افتخار بزرگي بود كه هم به عنوان بازيكن و هم به عنوان هم بازي كنارت 
بودم. يك كاپيتــان بزرگ براي تاريخ. براي همه  چيــز از تو ممنونم.« 
اتفاقا يكي از داليلي كه زيدان جدا شــد همين تمديد نشدن قرارداد 
كاپيتان بود. برخي از ســتاره هايي كه به جدايي راموس واكنش نشان 
دادند و برايش پست گذاشــتند، از او به عنوان بزرگ ترين مدافع تاريخ 

ياد كرده اند.

   اشک اسطوره ها
سرخيو راموس در ۱۶ســال حضور در رئال ۳تمديد قرارداد داشت و 
رونالدو در ۹ســال تنها ۲تا تمديد و اين را مقايسه كنيد با مسي كه در 
۱۱سال، ۹بار قراردادش تمديد شده و در قرارداد آخر رقمي فوق نجومي 
برايش درنظر گرفته شــده است. به مسي اشاره شــد تا فرق ۲باشگاه 
رقيب را در رفتار با اسطوره هايشان بدانيد. راموس نخستين و آخرين 
اسطوره اي نبود كه با اشــك يا دلخوري جدا شد. پيش از او كاسياس، 

رائول، كريستيانو، گوتي و حتي زيدان و پوشكاش هم چنين وضعيتي 
داشتند و طعم نمك ناشناسي باشگاه را چشيدند.

   اقتدار پدرخوانده
راموس در ســال۲0۱۶ وقتي قراردادش را تمديد كرده بود گفته بود تا 
زماني كه پرس هست، او هم هست. حاال قرارداد هر دو تمام شده اما پرس 
اخيرا موفق شده دوران رياست بر باشگاه را تمديد كند، چيزي كه راموس 
در انجام آن موفق نشد؛ يعني تمديد رياســت بر رختكن. »كسي فراتر 
از باشگاه نيست« يك شعار اســت. فلورنتينو پرس كه در پرونده تهديد 
باشگاه هاي سوپرليگي توسط يوفا اقتدارش را به چفرين نشان داد و او را از 
موضع تهديد به محروميت رئال، بارسا و يووه پايين آورد، در ۳سال اخير به 
اسطوره هاي تيمش هم نشان داد كه رئيس كيست. در سال۲0۱8 رونالدو 
و زيدان با هم جدا شــدند و حاال نوبت راموس و زيدان بود كه همزمان و 
در پايان فصل جدا شوند. او از حمايت رسانه هاي نزديك به رئال ازجمله 
ماركا برخوردار است و گاهي هم از لحاظ فني تحت تأثير آنها قرار مي گيرد.

   یادگاري با جام ها
راموس با ۲۲جامي كه در دوران حضورش در رئال كسب كرده بود عكس 
يادگاري گرفت. او براي اين جام ها ۱۶سال تمام پيراهن اين تيم را بر تن 
كرده بود. اين تنها يك عدد كمتر از ۲۳جامي است كه خنتو با اين پيراهن 
گرفته است. الليگاي فصل قبل كه دور از دســترس نبود،  مي توانست 
او را به ركورد خنتو برســاند. ۶7۱بازي، ۱0۱ گل، 40 پاس گل، 5 الليگا، 
4 ليگ قهرمانان، ۲ كوپا دل ري، 4 جام باشــگاه هاي جهان، 4 سوپركاپ 
اسپانيا و ۳سوپركاپ اروپا، كارنامه درخشان راموس در رئال بود. او با ماندن 
در رئال مي توانســت ركوردهاي خاصي را هم جا به جا كند، ركوردهايي 
مثل بيشــترين بازي بــراي رئــال )74۱رائول، 7۲5ايكر كاســياس، 
7۱0سانچيس(، تعداد فصل حضور در باشگاه )۱8خنتو و ميگل آنخل(، 
تعداد جام )۲۳خنتو، ۲۲مارســلو و رامــوس(، قهرماني ليگ قهرمانان 
)۶خنتو، 4راموس(، تعداد فصل به عنوان كاپيتان )۹خنتو، 8چندو، 7رائول 
و كسادا، ۶راموس(، دقايق بازي در الليگا )5574۶زوبي زارتا، 487۱7ايكر، 

45۶84پاكو بويو، 4۳۹۹۹رائول، 4۳۹00راموس(.

   برنامه آینده
خودش گفته روزي برمي گردد اما بعيد اســت به عنوان بازيكن بتوانيم 
راموس را در پيراهن رئال ببينيم. كاپيتان گفته هرگز به بارسلونا نمي رود 
و درباره شايعه پيشنهاد 5ساله ســويا هم گفته كه نه او و نه اين باشگاه 
خواهان بازگشت نيســتند. محمد الكعبي، خبرنگار نزديك به باشگاه 
پاري سن ژرمن و همان كسي كه اولين بار خبر تمديد قرارداد نيمار با اين 
باشگاه را منتشر كرده بود، 5ماه پيش گفت راموس به پاريس مي آيد. او 
بالفاصله پس از اعالم رسمي جدايي راموس كوتاه ترين توييت عمرش را 
نوشت »SR4«! مدير برنامه ها و برادر راموس هم گفته تنها با يك باشگاه 
در ارتباط است كه اين باشگاه يكي از بزرگ ترين باشگاه هاي اروپاست. 
منچسترسيتي، منچســتريونايتد و ميالن و حتي آاس رم هم به عنوان 
مقاصد احتمالي او فهرســت شــده اند. پاريس از بقيه محتمل تر است. 
من سيتي اگر بتواند از شر الپورت خالص شود و اين بازيكن را به بارسلونا 
بدهد، ممكن است راموس را بگيرد. منچستريونايتد با درخواست حقوق 
هفته اي ۲00هزار پوندي او مخالف است و بيشتر درنظر دارد واران را از 
رئال بخرد كه معلوم نيست چه نكته اقتصادي اي پشت اين تصميم نهفته 
است چون راموس رايگان است اما خريد واران بين 50 تا 80ميليون يورو 
هزينه دربر دارد، جدا از دستمزدي كه اين بازيكن قرار است بگيرد. ميالن 
كه آه ندارد با ناله سودا كند و بعيد است به سمت كاپيتان برود. گفته شده 
كه مورينيو هم بدش نمي آيد در رم او را بــه خدمت بگيرد اما اين را هم 
درنظر بگيريم كه وقتي در دوره اي صحبت از بازگشت مورينيو به رئال بود، 
راموس يكي از بازيكناني بود كه با اين موضوع مخالفت و آن را وتو كرد. 
گزينه رفتن به ليگ آمريكا هم فعال منتفي است چون راموس مي خواهد 
فعال در باالترين سطح به فوتبال ادامه دهد و به تيم ملي اسپانيا برگردد تا 
ركورد بيشترين بازي ملي را از چنگ حسام حسن مصري بيرون بياورد. 
او مي توانست با حضور در يورو به اين ركورد نزديك تر شود اما انريكه او را 
از ليست تيم ملي خط زد. سال۲0۲۱ بدترين سال عمر فوتبال كاپيتان 
سرخيو راموس بود؛ خط خوردن از ليست تيم ملي براي يورو، جدايي از 
رئال و تحقير توسط باشــگاه كه بازيكني در حد داويد آالبا را با حقوقي 
بيشــتر به او ترجيح داد، كرونا و مصدوميت هاي پياپي و از كف دادن ۲ 

جامي كه به آنها نزديك بود يعني ليگ قهرمانان و الليگاي اين فصل.

اشك راموس هم  درآمد
رئال مادرید طبق عادت دیرینه اجازه نداد یکي دیگر از اسطوره هایش در این تيم بازنشسته شود

يورو۲0۲0

داســتان نوشيدني هاي 
کنفرانس هاي  ميز  روي 
مطبوعاتي به یک سریال 
دنباله دار تبدیل شده. پس 
از آنکه کریستيانو رونالدو 
کوکاکوال  نوشابه  بطري 
را از روي ميــز کنار زد و 
به مردم توصيه کرد آب 
بنوشند و پوگبا هم بطري 

هاینيکن را به خاطر اعتقادات اســالمي اش کنار زد، یوفا 
مجبور به واکنش شد. در بيانيه یوفا اطمينان داده شده که 
بطري هاي هاینيکن فاقد الکل است و درواقع این نوشيدني 
به نوعي ماءالشعير محسوب مي شود. از طرفداران سالمتي 
افراد هم خواسته به اسپانســرهاي اتحادیه فوتبال اروپا 
احترام بگذارند و بطري ها را جابه جا نکنند یا عليه آنها حرف 
نزنند وگرنه جریمه مي شوند. مانوئل لوکاتلي هم که جایزه 
بهترین بازیکن دیدار ایتاليا با سوئيس را گرفته وحرکتي 
مشابه رونالدو انجام داده بود، مخاطب بيانيه اخير یوفا است. 
بعضي ها این سؤال را مطرح مي کنند که یوفا با این همه پول 
و اسپانسر چرا باید این دو نوشيدني مضر را به عنوان حامي 
مالي انتخاب مي کرد و محصوالت آن را روي ميزهایي قرار 
مي داد که چشــم ميليون ها جوان و نوجوان به آن است. 
یوفا به تيم هاي شرکت کننده یادآور شده: »اسپانسرینگ 
رقابت ها براي ادامه برگزاري این تورنمنت امري حياتي است 
و احترام به اسپانسرینگ باعث رشد فوتبال در سراسر اروپا 
و پيشرفت فوتبال زنان و جوانان مي شود.« و البته اگر این 
پول ها نباشد، اضافه حقوق رئيس یوفا و زمينه فسادهاي 
مالي این اتحادیه از کجا باید تامين شــود؟! قرار است با 
بازیکنان خاطي برخورد و براي آنهــا جرایم مالي درنظر 
گرفته شود. حاشيه هاي نوشيدني ها در یورو تنها محدود 
به همين ها نمي شود. هري کين از یوفا حمایت کرده و گفته: 
»اسپانسرها حق دارند محصول خود را به نمایش بگذارند 
زیرا پول داده اند. این چيزي نيست که من بخواهم خيلي 
در موردش فکر کنم. در شبکه هاي اجتماعي به این موضوع 
خيلي پرداخته شده اما راستش تمرکز من فقط روي بازي 
با اسکاتلند است نه یک بطري.« استانيسالو چرچسوف، 
سرمربي روسيه هم برخالف سایرین بطري کوکاکوال را حين 
کنفرانس مطبوعاتي باز کرد و آن را نوشيد تا سوژه اي دیگر 

براي رسانه ها و فضاي مجازي شود!

برنامه

نوشابه هاي دردسرساز
حاشيه هاي مربوط به نوشيدني هاي ميز كنفرانس 

مطبوعاتي يورو2020 ادامه دارد

دور دوم مرحله گروهي يورو
آنچه خواهيد ديد امشب به پايان مي رسد

مجارستان - فرانسه
قهرمان جهان و نایب قهرمان یورو شروع خوبي داشت و درحالي که دو بار در بازي اول 
توسط بنزما و امباپه به گل رسيده بود، هر 2 گلش را به دليل آفساید از دست داد و 
مجبور شد به همان گل به خودي حریف براي پيروزي قناعت کند. حاال خروس ها 
براي آنکه ثابت کنند مدعي اول قهرماني محسوب مي شوند باید نمایشي قهرمانانه 
مقابل تيم بدون اميد این گروه ارائه دهند. فرانسه از نوامبر2020 که 2 بر صفر به 
فنالند باخت تاکنون شکستي نداشته و 5بازي آخر خود در همه رقابت ها را هم 
با برد پشت سر گذاشته است. شاگردان مارکو روسي ایتاليایي هم 11بازي پياپي 
به عالوه 84دقيقه بدون باخت را سپري کرده بودند و براي ثبت دوازدهمين بازي 

بدون شکست تنها 6دقيقه مقابل پرتغال و رونالدو کم آوردند. نخستين و تنها رویارویي 
2 تيم برمي گردد به مرحله گروهي جام جهاني1986 که فرانسه با نسل طالیي آن زمانش 

موفق شد حریف را 3 بر صفر شکست دهد. فرانسه در آن سال با پالتيني تا نيمه نهایي 
هم پيش رفت و مقابل برزیل زیباترین دیدار تاریخ جــام جهاني را برگزار کرد. 
مجارستان غير از ژوبوسالي، پدیده الیپزیشي خودشان که تورنمنت را از دست 

داده، یک مصدوم دیگر به نام کالمار هم دارند. فرانسه غایب یا مصدومي ندارد.
ترکيب احتمالي مجارســتان )2-5-3(: گوالژي، النــگ، اوربان، آتيال ژاالي، 

لوورنژیکس، کالین هایسلر، آدام نگي، زیگر، فيوال، آدام ژاالي و نمانيا نيکوليچ.
ترکيب احتمالي فرانسه )3-3-4(: هوگو لوریس، پاوار، واران، کيمپمبه، لوئيس 

ارناندس، کانته، پوگبا، ربيو، گریزمان، امباپه و بنزما.

آلمان- پرتغال
کریستيانو رونالدو حاال تنها 3 گل دیگر تا رکورد علي دایي در صدر جدول بهترین گلزنان ملي تاریخ فوتبال فاصله دارد. با توجه به بازي روز آخر پرتغال مقابل فرانسه که 
به نوعي تکرار فينال یورو2016 است و براي فرانسه جنبه انتقامي دارد، پرتغال و رونالدو چاره اي ندارند جز آنکه در همين بازي اندوخته کافي براي صعود به دور بعدي را 
جمع کنند. فدراسيون فوتبال آلمان اعالم کرده درصورت قهرماني این کشور در یورو، به هر یک از بازیکنان تيم 400هزار یورو پاداش داده مي شود. مجموع این پاداش 
10ميليون و400هزار یورو خواهد بود. این باالترین پاداشي است که در تاریخ براي قهرماني آلمان در یک تورنمنت درنظر گرفته شده است حتي بيشتر از پاداشي که 
شاگردان یواخيم لوو پس از قهرماني در فينال جام جهاني در سال 2014دریافت کردند. با وجود این چيزي که براي یواخيم لوو اهميت دارد، یک پایان آبرومندانه 
است. او نمي خواهد پس از 15سال با خاطره اي تلخ از تيم ملي آلمان جدا شود و جایش را به فليک بدهد. آلمان بيشتر به برد نياز دارد نسبت به پرتغال براي صعود. 
روز آخر آلماني ها مي توانند با پيروزي احتمالي مقابل مجارستان به صعود فکر کنند درحالي که فرانسه و پرتغال در بازي همزمان در حال زدن همدیگر خواهند بود.
آلمان و پرتغال تاکنون 18بار در رقابت هاي مختلف رسمي و دوستانه با هم روبه رو شده اند که 10 بازي به سود آلمان تمام شده و پرتغال تنها 3 برد مقابل این تيم به دست 

آورده و 5بازي آنها هم مساوي تمام شده. کانسلو تنها غایب پرتغال است که پيش از آغاز یورو به دليل کووید-19 خط خورد. آلمان هم فقط یک مصدوم به نام یوناس هوفمن دارد.
ترکيب احتمالي آلمان )3-4-3(: نویر، گينتر، هوملس، رودیگر، کيميش، گوندوغان، کروس، گوزنس، هاورتس، توماس مولر و گنبري

ترکيب احتمالي پرتغال )1-3-2-4(: پاتریسيو، سمدو، پپه، روبن دیاز، گریرو، دنيل پریرا، کارواليو، رافا سيلوا )برناردو سيلوا(، برونو فرناندز، ژوتا و کریستيانو رونالدو.

اسپانيا - لهستان
ورزشگاه حقير ال کارتيخو در شهر سویل براي دومين بار ميزبان تيم ملي تقریبا بدون 
ستاره اسپانيا در این رقابت هاست. الروخا - لقب اسپانيا- پس از ناکامي در گلزني 
در دیدار اول مقابل سوئد، باید به همه ثابت کند که براي جام این دوره نقشه هایي در 
سر دارد. لهستان هم با لواندوفسکي که در تيم ملي برخالف بایرن مونيخ بازیکني 
آرام و کم خطر است از یک باخت 2بریک در برابر حریف ساده اي به نام اسلواکي به 
این بازي مي آید. در 10تقابل بين 2تيم، 8 بار بازي به سود اسپانيا پایان یافته و لهستان 
تنها یک بار به پيروزي رسيده است. آخرین جدال آنها هم به سال2010 برمي گردد 

که اسپانيا در یک دیدار دوستانه همان بالیي را که سر آرژانتين و آلمان آورده بود، 
بر سر لهستاني ها آورد و این تيم را هم 6بر صفر برد. گویا تست کووید بوسکتس 
هم منفي شده و کاپيتان الروخا احتماال مي تواند به ترکيب اضافه شود. لهستان 

مصدوم ندارد اما کریچوویاک به دليل اخراج در دیدار قبلــي از حضور در این بازي 
محروم است.

ترکيب احتمالي اسپانيا )3-3-4(: اوناي ســيمون، آلبا، پائو تورس، الپورت، 
یورنته، رودري )بوسکتس(، تياگو، کوکه، اولمو، فران تورس و موراتا.

ترکيب احتمالي لهســتان )3-3-4(: شــزني، ریبوس، بدنــارک، گليک، 
برژینسکي، لينتي، زیلينسکي، کليژ، یوزویاک، فرانکوفسکي و لواندوفسکي.

در روز دوم مرحله گروهي یورو به گروه خوبي رسيده ایم؛ جایي که 3 تيم ابرقدرت فرانسه ، آلمان و پرتغال به هم خورده اند. فرانسه که بازي اول را با یک برد مقتصدانه و با گل به خودي مت هوملس از آلمان 
برده، امروز با مجارستان روبه رو مي شود. با توجه به برد 3 بر صفر پرتغال در بازي ابتدایي مقابل همين تيم، فرانسوي ها براي آنکه از مدافع عنوان قهرماني عقب نيفتند چاره اي جز برد پرگل در بازي امروز 
ندارند. جدال پرتغال با آلمان هم ساعت20:30 تعيين کننده خواهد بود. یک بازي دیگر هم ساعت23:30 بين اسپانيا و لهستان برگزار مي شود تا پرونده روز دوم دور گروهي هم همين امشب بسته شود.

آنچه گذشت
صعود و سقوط ۶تيم مشخص شد

چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9بازي از روز دوم مرحله گروهي 
یورو2020 انجام شد، دیدارهایي که هواداران فوتبال را در 
فصل معموال تعطيل این رشــته ورزشي سيراب کرد. بدون 
احتســاب بازي هاي دیروز و با انجام بازي هاي چهارشنبه و 
پنجشنبه صعود 3 تيم ایتاليا، هلند و بلژیک به مرحله حذفي 
قطعي شد و کار براي 3 تيم ترکيه، مقدونيه شمالي و دانمارک 
بدجوري گره خورد و احتمال حذف آنها بسيار افزایش یافت. 
با توجه به اینکه از هر گروه از گروه هاي 6گانه 2تيم اول صعود 
مي کنند به عالوه 4 تيم ســوم که بهترین نتایج را به دست 
آورده اند، تقریبا مي توان گفت این 3 تيم با هر نتيجه اي در 

دیدار آخرشان حذف شده اند.
ایتاليا دومين بازي اش را هم با اقتدار از سوئيس برد اما این بار 
نســبت به برد یکطر فه مقابل ترکيه کمي به دردسر افتاد. 
ایتاليایي هاي پرشور 6کيلومتر بيشتر از حریف دویدند. 2برد 
مشابه 3 بر صفر صعود ایتاليا را تضمين کرد. در دیگر دیدار این 
گروه ولز با درخشش گرت بيل که یک پنالتي هم خراب کرد 
اما به عنوان بازیکن برتر زمين انتخاب شد، ترکيه را 2بر صفر 
برد. آرون رمزي هم گل زد اما استثنائا این بار نحسي گل هاي 
او دامن کسي را نگرفت و هيچ فرد مشهوري در جهان بعد از 
گلش فوت نکرد. دانمارک هم در ميان تماشاگران پرشور خود 
یک نيمه بر بلژیک مدعي تاخت و اگر درخشش کورتوا نبود 
صاحب یک پيروزي پرگل مي شد اما گل زودهنگام پولسن 
با 2 گل تورگون آزار و دي بروین جبران شد. ادن آزار با ثبت 
دوازدهمين پاس گلش در تورنمنت هاي بزرگ )جام جهاني و 
یورو( عنوان بهترین پاسور را بين تيم هاي اروپایي از آن خود 
کرد. روسيه هم فنالند شگفتي ساز در روز اول را شکست داد 
تا اميدهایش را براي صعود پررنگ کند و با این تيم هم امتياز 
شود. هلند در تورنمنت امسال یک پدیده تازه به نام دومفرایز 
که در پست وینگ بک راست بازي مي کند، رو کرده است. او 
در هر دو بازي تيمش در این رقابت ها گل زده و درخشيده، هر 
چند که در ضربه هاي نهایي مثل وینيسيوس عمل مي کند 
و بيشتر توپ ها را به در و دیوار مي کوبد. او حاال مورد توجه 
پاري سن ژرمن هم قرار گرفته و ممکن است به جاي اشرف 
حکيمي که انتقالش از اینتر به چلسي نزدیک تر شده، راهي 
پاریس شود. اوکراین هم با 2 گلزن تکراري اش در بازي اول 
یعني یارمولنکو و یارمچوک موفق شد مقدونيه شمالي را 2 
بریک ببرد و اميدوار به صعود شود. بازي هفته پایاني این تيم 
مقابل اتریش تعيين کننده تيم یا 2تيم صعودکننده خواهد بود 

و مقدونيه شانس چنداني ندارد.
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شانس المپيكي شــدن فرزانه فصيحي دونده 
سرعتي ايران كم شد. فصيحي قرار بود همراه تيم 
ملي دووميداني به جام كازانف اعزام شود. تيم 
ديروز به قزاقستان رفت اما او جزو مسافران نبود. 
هاشم صيامي، رئيس فدراسيون به ايسنا گفته 
است كشــور ميزبان براي فصيحي و رضا مقدم 
پرتابگر چكش دعوت نامه ارسال نكرده است اما 
توضيح نداده قزاقستان به چه دليلي حاضر نشده 

به اين دو ورزشكار ويزا بدهد. 
فصيحي سال گذشته بعد از حضور در صربستان 
ركورد ورودي مسابقات جهاني دوي 60 متر را 
به دست آورد، امســال هم در اين كشور تمرين 
كرد تا به ركورد ورودي المپيك توكيو در دوي 
100 متر برسد اما با از دست دادن اين 2 مسابقه 
خيلي اميدوار نيست. او به همشهري مي گويد: 
»بعد از مسابقات بورســا قرار بود در مسابقات 
ارزروم شركت كنم. تشخيص فدراسيون اين بود 
كه من در تركيه نمانم و به ايران برگردم و براي 
مسابقات قزاقستان آماده شوم. من هم همين كار 
را كردم ولي قزاقستان ويزا نداد. با اين اتفاق من 
2 مسابقه را از دست دادم.«  ركورد ورودي دوي 
100 متر زنان براي بازي هاي المپيك توكيو 11 
و 15 صدم ثانيه است ولي فرزانه با ركورد 11 و 
61 صدم ثانيه كار راحتي ندارد. او در نظر داشت 
از طريق رنكينگ به ورودي برسد: »رسيدن به 
ركورد ورودي سخت بود اما مي توانستم با حضور 
در چند مسابقه امتيازاتم را باال ببرم و از طريق 
رنكينگ ســهميه بگيرم؛  حاال شرايط خيلي 
سخت شده است.« فصيحي فقط در مسابقات 
ازبكستان فرصت دارد كه سهميه بگيرد: » خيلي 
اميدوار نيســتم كه بتوانم به ازبكستان بروم. به 
جاي اينكه ذهن من درگير مســابقه و تمرين 
باشد، مدام بايد به اين فكر كنم كه مي توانم ويزا 

بگيريم، مي توانم مسابقه بدهم و...« 
اگر فدراســيون چند روز زودتر بــراي گرفتن 
ويزاي قزاقســتان اقدام مي كرد شايد فصيحي 
مي توانست در اين مسابقات بدود. گفته مي شود 
ويزاي اين كشور 3 روزه صادر مي شود. فصيحي 
مي گويد: »فرصت نبود كــه دوباره اقدام كنيم. 
شايد اگر زودتر متوجه مي شدم كه ويزا نداده اند، 

مي شد كاري كرد.«

ظرفيت واليبال ايران همين است؟ 
سعيد معروف بعد از 3شكست تيم در ليگ ملت ها از ظرفيت پايين تيم گفته و سرمربي از خستگي؛ كارشناسان حرف هاي آنها را تأييد مي كنند 

منهای فوتبال

فرزانه فصيحي از المپيك دور شد 

»ظرفيت ما همين قدر بود« و »بازيكنان خسته  هستند«؛ 
اينها جمله هاي كاپيتان و سرمربي تيم ملي واليبال ايران 
است، جمالتي كه به تحليل كارشناسان از وضعيت فعلي 
تيم نزديك اســت. تيم ملي واليبال ايران در هر 3بازي 
هفته چهارم شكست خورد و به رده يازدهم سقوط كرد. 
ســعيد معروف، كاپيتان تيم بعد از بازي آخر كه مقابل 
اسلووني انجام شــد، گفت: »حرفي براي گفتن ندارم؛ 
جز اينكه تمام تالش خود را كرديــم. بايد در امتيازات 
حساس بيشــتر تالش كنيم تا بهتر شويم.« والديمير 
آلكنو، سرمربي تيم هم گفت: »به پايان مسابقات نزديك 
مي شويم و احساس مي كنم كه خستگي بازيكنان زياد 

شده است.« 
در هفته چهارم، ايران در بازي غيرمنتظره به اســتراليا 
باخت. شكست مقابل برزيل قابل پيش بيني بود؛ هر چند 
كيفيت بازي تيم رضايت بخش بود. در بازي با اسلووني 
تيم دو چهره متفاوت داشــت؛ در ست اول برنده مطلق 
بود و در مقابل تيمي كه بزرگان را شكســت داده است ، 
11امتياز جلو افتاد. اما همين تيم در ســت دوم چيزي 
براي گفتن نداشــت. تالش ها در دو ست بعدي هم به 
نتيجه نرسيد و يك شكست ديگر به نام ايران نوشته شد.
تيم ملي واليبال ايران نخســتين بار است كه در 20روز 
12بازي انجام مي دهد. خيلي هــا پايين آمدن كيفيت 
بازيكنان و خستگي تيم را طبيعي مي دانند، اما چرا در 
تيم هاي ديگر اين افت و خستگي ديده نمي شود؟ يا در 
 خود تيم ايران چرا محمد موســوي و ميالد عبادي پور
هرچند پراشتباه بوده اند، تقريبا در همه بازي هايي كه 
به ميدان رفته اند در يك سطح بوده اند اما صابر كاظمي، 
ميثم صالحي و برديا ســعادت فاصله زيادي با روزهاي 

اول ليگ دارند؟ 
جمشيد حميدي، كارشناس واليبال حرف هاي معروف و 
آلكنو را تأييد مي كند. او مي گويد: »ظرفيت فني بازيكنان 
ما همين است. تيم ايران را با اســلووني مقايسه كنيد. 
اسلووني بازيكنان متوســطي دارد، درست است كه سه 
بازيكن در ليگ ايتاليا و يك بازيكن در ليگ لهستان دارد 
ولي آنها در تيم هاي مطرحي بازي نمي كنند، اما همين 
بازيكنان در موقعيت هاي حســاس توانستند به كمك 
تيم بيايند، ولی در تيم ما كســي نبود كــه بتواند وقتي 

بازي گره مي خورد، كمك كند.«  حميدي مشكل اصلي 
بازيكنان ايران را تكنيك مي داند: »بازيكنان ديگر تيم ها 
در سن پايه تكنيك واليبال را خوب ياد گرفته اند و مشكل 
مهارتي ندارند و وقتي در قالب تاكتيكي قرار مي گيرند، 
خوب جواب مي دهند. كلمن، بازيكن اسلووني كه نفر دوم 
در بين امتيازآورترين بازيكنان است، از نظر فيزيكي بهتر 
از ميثم صالحي نيست ولي از نظر فني باالتر از اوست.«  
ايراد بعدي كه تيم از نظر حميــدي دارد، تاكتيك پذير 
بودن است. او در مقايسه ايران و اسلووني مي گويد: »بعد 
از اينكه ما ست اول را برديم، اسلووني تغيير تاكتيك داد و 
نتيجه گرفت. پاسور مي دانست كه اگر در منطقه2  توپ را 
مي گيرد چه كار كند يا اگر در منطقه6 توپ بهش رسيد، 
چه برنامه اي بايد داشته باشد. درســت است آلكنو در 
يك ماه نمي تواند تاكتيك ياد بازيكنان بدهد، اما بازيكناني 
كه 8،7سال اســت كنار هم بازي مي كنند چرا تاكتيك 
ندارنــد؟« حميدي باز هم روي مســئله آموزش تأكيد 
مي كند: »چرا ما هنوز مشكل دريافت داريم؟ هر اسپك و 
سرويسي كه ما در بازي با اسلووني و استراليا زديم، جمع 
شد. آنها بازيكناني دارند كه از هر نظر كامل هستند، اما 

بازيكنان ما فقط اسپك محور هستند. در سرويس و دفاع 
روي تور بهتر شده ايم، اما هنوز در دريافت خيلي مشكل 
داريم. صابر كاظمي نمي تواند توپ بگيرد، موسوي بعد از 
اين همه سال سرويس مطمئن نمي زند، برديا در ارتفاع 
پايين نمي تواند كاري كند و... بازيكنان اگر درست آموزش 
مي ديدند اين مشكالت را امروز نمي ديديم.« او آلكنو را 
بي تقصير مي داند: »وقتي بازيكن مشكل تكنيكي دارد، 
بيشــتر وقت مربيان تيم ملي صرف رفع اين مشكالت 

مي شود و نمي تواند كارش را درست انجام بدهد.« 
در 3بازي اخير بازيكنان ايران خوب آناليز شــده بودند. 
دست صابر كاظمي و ميثم صالحي براي حريفان رو شده 
بود و دفاع مي شدند. اما كادر فني برنامه اي براي حل اين 
مسئله نداشت. حميدي مي گويد: »من نمي گويم آلكنو 
مربي خوبي نيســت، اما تفاوت مربيان ايتاليايي با او در 
همين نكات اســت. مربي ايتاليايي اسلووني ست اول را 
باخت ولي در ست دوم تيم متحول شد، ولي ما نمي توانيم 
بعد از شكست  ها كاري كنيم. تيم ما آناليزور خوبي دارد، 
اما اين آناليز ها به درد تيم خورده است؟ اين را نمي بينيم. 
بازيكن مهار مي شود ولي ما بايد براي بعد از مهار بازيكن 

برنامه داشته باشيم كه نداريم.« اين هفته ليگ ملت ها به 
پايان مي رسد. ايران در 3بازي آخر مقابل فرانسه، لهستان 

و آرژانتين قرار مي گيرد.

  نتيجه 2بازي آخر 
    ايران يك ........................................ برزيل3 

)19-25، 25-23، 19-25 و 25-21(
    ايران يك........................................................... اسلووني3 

)25-14، 20-25، 19-25 و 32-30(

سعيد معروف پاسور يازدهم ليگ ملت ها 
در جمع بهترين هاي 7 پست، ايران 3 بازيكن در 
جمع 3 نفر اول دارد؛ ميالد عبادي پور، صابر كاظمي و 
محمد موسوی.  اما اين رده بندي، افت سعيد معروف 

را نشان مي دهد. او در رده11 است.
1  نيمير عبدالعزيز )هلند(    امتيازآورترين:  
3   ماكســيم  2   كلمن چبولج )اســلووني( 

ميخايلوف )روسيه( 4   صابر كاظمي
1   نيمير عبدالعزيز )هلند(    بهترين مهاجم:  

2   كلمن چبولج )اسلووني( 3   صابر كاظمي
1   ماركو پودراشــچانين     بهترين مدافع:  
2   آرتــم وولويچ )روســيه(  )صربســتان( 

 3   محمد موسوي
1   نيميــر    بهتريــن زننــده ســرويس: 
2   ويلفردو لئون )لهســتان(  عبدالعزيز )هلند( 

 3   روبن شوت )آلمان( 5   صابر كاظمي
1   گرگور روپرت )اسلووني(    بهترين پاسور: 

3   يان زيمرمن  2   نيكوال يووويچ )صربستان(   
)آلمان( 11   سعيد معروف

1   فابيو باالســو )ايتاليا(    بهترين توپ گير: 
3   ياني كواچيچ  2   يوليان زنگــر )آلمــان(   

)اسلووني( 8   آرمان صالحي
1   يوليــان زنگر )آلمان(  بهترين دريافت: 
 2   ماركو ايووويچ )صربستان( 3   ميالد عبادي پور

ساگرگدتمماتكي
ادوزانورسلرول

بالكوفانيتسا
امرسلكوتمزالم
ناوريابايااخ
رفتقافرمنمنا

ضراوعيوبايزاب
اجريدنبرمكهلر
نهيمرتاكالتبا

اارادهناسروت
جازيواارهزاي

ينابزرگرزايهم
تساوخاويجنمي
يهانيدنمزايخن
راسيرتيلناليو
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افقي:
 1- از مصــارف زكات- ضمير 

دوم شخص 
2- بــه آهســتگي- راه فرار- 

ويژگي
3- اصفهان قديم- وضعيت- 

ورزشگاه ميالن
از  وحشــت-  نمــاز   -4
خوراكي هاي ســنتي كرمان- 

كامياب
5- زوج نيســت- قصه گــوي 

قهوه خانه هاي قديم- بصيرت
6- نوعــي ماهي اســتخواني 
درياي خزر- صاحب شــدن- 

كلمه پرسشي
7- تابنــاك- قوه چشــايي- 

بخشش در راه خدا
8- برادر عرب- قاره پهناور- از 

بخش هاي اوستا- شخص
9- شايستگي- پاكي از گناه- 

نيكويي
10- رهــا- شــعبه اي از نژاد 

سفيد- كرم كدو
11- مطابــق قانــون و عرف 
اداري- راســت و درست- صد 

سال
12- پســنديده- گرايش به 
شــكوه و جالل- تركيب آبي 

و قرمز
13- از همســران حضــرت 
رســول)ص(- رهســپار- بله 

انگليسي
14- گل انار- به راستي- مقابل 

رفتن
15- از ادات پرســـــــش- 

پايه گذار فراماسونري در ايران
  

عمودي:
1- جــاي خلــوت و آرام- 
مصالــح  از  ظاهر ســازي - 

ساختماني
2- چوپــان- درخــت خرما- 

شبنم
3- رنــگ نشــده!- زاپاس- 

شيطان
4- محو كردن- هجران- نوعي 

اختالل رواني
5- كوه آتشفشاني ايتاليا- ساز 
و برگ زين اسب - گويشي در 

غرب ايران
6- طــرح و الگــو- باريك و 

كشيده- ضرباهنگ
7- پيشرفت- فطري- عروس 

به خانه بخت مي برد
8- مذكــر- مختــرع پيــل 
الكتريكي- پسر امام حسن)ع( 

و شهيد كربال- نت ششم
9- اوقات خوش آن بود كه با... 
گذشت- پايبند- بسيار مهربان
10- كاشف ديناميت- رخوت- 

كمترين
11- ديــروز عــرب- آحاد- 

دعايي در مقام امام زمان)عج(
12- محل نشستن- رستگار- غالف 

شمشير
13- رهبر شــوروي بعد از استالين- 

آگاه و باخبر- مغز سر
14- طريقــه اي در خداشناســي- 
بي حركــت- از شــاگردان ميرعماد 

خوشنويس
15- صوت شــگفتي- از كشور هاي 
عضو ســازمان همكاري اقتصادي- 

سنت ها

 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 | 3956
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

219653748
435879612
786412593
947185326
328967154
651234879
862541937
574396281
193728465

متوسط

   6   9 5  
    5   4  
       8 3
1  7   8   9
  3 9  6 8   
2   4   7  5
8 4        
 7   1     
 9 1   2    952418673

748693521
613725948
375981462
896274135
124356789
539847216
287169354
461532897

ساده

متوسط

714683952
638259147
925147683
167528439
453976821
289431765
842795316
576314298
391862574

سخت

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

ساده

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

66 12 16 ايتاليا 9

66 12 16 ژاپن 10

57 12 18 ايران 11

48 12 13 كانادا 12

48 12 13 آلمان 13

210 12 7 هلند 14

210 12 7 بلغارستان 15

111 12 2 استراليا 16

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

111 12 32 برزيل 1

102 12 30 لهستان 2

93 12 26 اسلوونی 3

84 12 26 روسيه 4

84 12 26 فرانسه 5

4 8 12 22 صربستان 6

66 12 17 آمريكا 7

66 12 17 آرژانتين 8

جدول ليگ ملت ها هفته چهارم

حمايت آلكنو از عبادي پور 
ميالد عبادي پور در بازي بــا آلمان ضعيف بود. در 
بازي هاي بعدي هم خيلي مطمئن بازي نكرد ولي 
آلكنو همچنان به او اعتقاد دارد. سرمربي تيم بعد 
از بازي با اســلووني درباره عبادي پور گفته است: 
»عبادي پور فعاًل بازي مي كنــد، چون به او اعتماد 
دارم. عباد ي پــور در حال نزديك شــدن به فرم 
ايده آلش است. اينكه از او انتقاد مي شود براي من 

مهم نيست.«
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 رئيس جمهور منتخب متعلق به همه مردم است
هر نامي كه از صندوق به عنوان منتخب مردم در انتخابات دربيايد قطعا 
رئيس جمهور همه مردم اســت و توقع داريم به بهترين وجهي وضع 

موجود را مديريت كرده و  بسامان برساند.
مبرا از تهران 

 مسير ويژه دوچرخه درنظرآباد ايجاد شود
 به عنوان فردي كه در شهرســتان نظرآباد زندگــي مي كند از اينكه 
مي بينم امكانات رفاهــي و تفريحي مثل پارك ها و گردشــگاه ها و 
مسيرهاي دوچرخه ســواري صرفا براي پايتخت و كالنشهرها فراهم 
مي شود، احساس ناراحتي مي كنم. مگر ما جزو اين كشور نيستيم؟ 

تقاضا داريم مسير ويژه دوچرخه و تفرجگاه درنظرآباد نيز ايجاد شود.
غالمي از نظرآباد

 خيابان كارون شمالي پر از سوسك است
به معضل سوســك ها در خيابان كارون شمالي نرســيده به خيابان 
آذربايجان تهران رسيدگي كنيد. به طرز عجيبي تعداد اين سوسك ها 

زياد شده اند و آرامش را برهم زده اند.
 علي پلهنگ از تهران

 قيمت هاي سرسام آور، ميوه را از سبد خانواده ها حذف مي كند
هميشه با شــروع هر فصل قيمت ميوه نوبرانه باال بود و به تدريج و با 
نزديك شدن به پايان هر فصل، قيمت ها كاهش مي يافت و در نتيجه 
همه اقشار مردم قادر به خريد ميوه بودند. متأسفانه امسال قيمت ها 
همچنان باالست و تمام شــدن فصل هم تأثيري در كاهش قيمت ها 

نداشته است. چرا نظارتي بر قيمت ها نمي شود؟ 
كشتيراني از قزوين

 پرسنل آبفاي خوزستان همچنان حقوق نگرفته اند
پرسنل آبفاي خوزستان از يك ســال قبل و برخي حتي بيش از يك 
سال است حقوق نگرفته اند، درحالي كه مصايب بسياري در اين مدت 
متحمل شدند، به خصوص زماني كه سيالب، شهرهاي استان را گرفته 
بود. بارها رايزني كرده ايم و در رســانه ها مشكالتمان به چاپ رسيده 
است اما همچنان خبري نيســت، درحالي كه مانند زماني كه حقوق 

مي گرفتيم بي كم و كاست مشغول كاريم.
تهاني از اهواز

 هيچ برنامه اي براي بهبود بخش كشاورزي ارائه نشد
در مناظرات اخير نامزدهاي رياســت جمهوري، هيچ كدام از آقايان 
برنامه اي براي بهبــود و رونق بخش كشــاورزي ارائــه ندادند. اين 
در حالي اســت كه رهبر فقيد انقــالب امام خمينــي)ره( همواره بر 
اهميت  كشاورزي تأكيد داشتند و آن را محور استقالل كشور معرفي 

مي كردند.
محمودي از مازندران

 هيچ وقفه اي در مقابله با كرونا ايجاد نشود
استراتژي خريد واكسن از توليدكنندگان و تزريق  ادامه از 

آن به صورت گسترده هم در مرحله بعدي قرار صفحه اول
دارد تا بازگشايي مراكز آموزش عالي، دانشگاه ها، خوابگاه ها و مراكز 
تحصيلي رقم بخورد. قابل انكار نيست كه كشور ما به دليل پاندمي كرونا 
با فشار قابل توجهي در حوزه هاي اقتصادي، آموزش و ساير بخش ها 

مواجه بوده و اين مسئله مديريت كشور را سخت  كرده است. 
بنابراين براي برون رفت از اين مسئله با توجه به امكان كشور در توليد 
واكسن به شيو ه هاي مختلف بايد تدابيري اتخاذ شود كه سرعت ورود 
واكســن ها با رعايت تمام معيارها به بازار تسهيل شود و رسيدگي به 
آنها با ســرعت بااليي صورت بگيرد. مكمل پيشبرد اين سياست ها 
درنظر گرفتن برنامه بسيار مشخص با استفاده از ظرفيت بخش هاي 
خصوصي، نظامي و حتي خيريه هاســت كه ميزان تزريق واكسن در 
زمان موجود بودن و كافي بودن را به حداكثر برساند تا سريع تر به عدد 
مطلوب ايمني جمعي براساس واكسيناسيون رسيد. حتي در فاصله 
زماني رسيدن به ميزان مورد نياز كشور براي واكسن هم پروتكل هاي 
ديگري مطرح است. در مقاالت علمي اين مسئله مطرح شده كه حتي 
اگر كمبود واكسن وجود دارد، يك دوز واكسن براي مردم تزريق شود 
تا ميزان بستري و مرگ به حداقل برسد. در كشور ما حتما بايد روي 
واكسيناسيون تمركز شود، همچنين حمايت از صنايع توليدكننده 
واكسن هم بايد وجود داشته باشد تا خروج از بحران كرونا رقم بخورد. 
تحقق اين مسئله در كشور، امكان پذير است، چرا كه ما به فناوري توليد 
واكسن دست پيدا كرده ايم آن هم درحالي كه در بسياري از كشورهاي 
دنيا دسترسي به واكسن تا پايان 2021با توجه به كمبود و تقاضاي 
باال بسيار سخت است. بنابراين با توجه به فرصتي كه هم اكنون براي 
ما فراهم است و با توجه به شرايط فعلي كه قرار است دولت جديد روي 
كار آيد، كمترين وقفه در كنترل شيوع كرونا و روند كاهش مرگ ها، 
آسيب زاست. بر اين اساس هم دولت فعلي بايد تا لحظه آخر اقداماتش 
را ادامه دهد و نبايد در كنترل پاندمي كرونا، هيچ كوتاهي داشته باشد و 
هم دولت جديد از همان روز اول، با آمادگي ايجاد شده از قبل، وقفه اي 
در روند مديريت بيماري ايجاد نكند، تا به ادعاي كنترل كرونا در بهمن 

و اسفند امسال دست پيدا كنيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  دستگيري قاتالن
 پسر 12ساله در قشم

تحقيقات پليس براي شناسايي عامالن قتل 
نوجواني كه جسدش با دســت و پا بسته در 
قشم كشف شده بود به دســتگيري 2متهم 

منجر شد. 
به گــزارش همشــهري، روز چهارشــنبه، 
26خرداد ماه به مأموران پليس جزيره قشم خبر 
رسيد كه جسد پسر نوجواني در شهرك نريمان 
كشف شده است. جنازه متعلق به پسري افغان 
و 12ساله بود و بررسي هاي اوليه نشان مي داد 
كه جنايــت در محل ديگري اتفــاق افتاده و 
قاتالن پس از خفه كردن پسر نوجوان جسد را 
به اين محل منتقل كرده اند. با وجود اينكه هيچ 
ردي از عامالن اين جنايت وجود نداشت  در 
ادامه تحقيقات مأموران به اطالعاتي در اين باره 
دســت يافتند و در  كمتر از 24ساعت پس از 
كشف جســد  جواني افغان را به اتهام دست 
داشتن در اين جنايت در قشم دستگير كردند. 
متهم ضمن اعتراف به قتل گفت كه جنايت را 
با همدستي يكي از دوستانش مرتكب شده كه 
قصد دارد از ايران خارج شود. با اطالعاتي كه 
او در اختيار پليس قــرار داد متهم ديگر كه به 
بندرعباس گريخته و قصد داشت از طريق آنجا 

از كشور بگريزد دستگير شد. 
ســرهنگ مجتبي راســت خديو، سرپرست 
فرماندهي انتظامي شهرســتان قشم گفت: 
متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد.

نسخه مرد متجاوز برای 
فرار از كرونا 

خريد نسخه يك رمال برای فرار از ابتال به كرونا، 
ترفند مرد شياد براي كالهبرداري و آزار و اذيت 
دختر جوان بود. به گزارش همشهری، چند روز 
قبل دختر جواني نزد مامــوران پليس رفت و 
مدعي شد كه در دام سياه يك فرد شياد گرفتار 
شده اســت. او گفت: يك روز كه از محل كارم 
خارج شــده بودم تا به خانه بروم، سوار پژويي 
شدم كه راننده اش مدعي بود مسافركش است. 
او در بين راه سر صحبت را باز كرد و همان روز 
آشنايی ما شكل گرفت. مرد جوان خودش را 
محسن معرفی كرد و بيشــتر حرف ما درباره 
وضعيت كرونا بود و من هم از ترس و وحشتم 
نسبت به اين ويروس گفتم، چون پدر و مادرم 
بيمار بودند و می ترســيدم اگر به كرونا مبتال 

شوند جانشان را از دست بدهند. 
وي ادامه داد:  يك روز محســن بــه من زنگ 
زد و گفت رمالی را می شناســد كه نسخه اي 
معجزه آسا می نويســد. می گفت كه هركس 
نسخه او را خريده به كرونا مبتال نشده است. 
به او اعتمــاد كردم و براي خريد اين نســخه 
10ميليون تومان به حســاب محســن واريز 
كردم و او نسخه رمال را برايم خريد اما همه چيز 
دروغ بود، چون به خاطر وجود نســخه، ديگر 
مانند ســابق پروتكل های بهداشتی را رعايت 
نمی كردم و همين باعث شد تا هم خودم و هم 
دو عضو ديگر خانواده ام به كرونا مبتال شويم. 
حتی يكی از اعضای خانواده ام در بيمارستان 
بستری شــد و من هم اصال شــرايط خوبی 
نداشتم. در اين مدت با محسن در تماس بودم و 
او به من دلداری می داد و می گفت وقتی حالت 
خوب شد ســراغ رمال می رويم تا پول را پس 
بگيريم. بعد از 45روز با محسن قرار گذاشتم 
تا به ديدن رمال برويم. تصور می كردم كه قرار 
است به خانه رمال كالهبردار برويم اما محسن 
مرا به حاشيه تهران برد و در جايي خلوت و با 
تهديد چاقو به من تجــاوز كرد و همه طالها، 
پول ها و گوشي موبايلم را سرقت كرد و گفت 
كه اگر از او شكايت كنم فيلم سياهي كه از من 

گرفته را منتشر مي كند و آبرويم را مي برد.
شاكي گفت: آن روز محسن مرا در همان جاده 
خلوت رها كرد و چــون به خاطر كتك هايش 
زخمي شده بودم، با كمك راننده اي عبوري به 
بيمارستان رفتم و پس از آن تصميم گرفتم از 
او شكايت كنم. با شكايت دختر جوان، بازپرس 
شعبه هشتم دادســرای جنايی تهران دستور 
تحقيقات دربــاره اين حادثه و شناســايي و 

دستگيري مرد شياد را صادر كرد.

نقشه سياه پسر موطاليي براي دختران جوان

 دهقان فداكار ايراني
    در ژاپـن

»كاميون روي خط آهن در يكي از 
مناطق توكيو متوقف شده و قطار داخلي

مسافربري در حال نزديك شدن به 
آن است. 2مرد ايراني با ديدن اين صحنه به كمك 
راننده كاميون وحشــتزده مي روند و در نهايت 
موفق مي شوند ثانيه هايي قبل از رسيدن قطار، 
كاميون را از روي خط آهن عبــور دهند.« اين 
خالصه اي از فيلم  دوربين هاي مداربسته است كه 
از چند روز قبل در شبكه هاي اجتماعي ژاپن در 
حال دست به دست شدن است. فيلمي كه باعث 
شد نام 2مرد ايراني به  عنوان فرشته نجات راننده 
كاميون و مســافران قطار در رســانه هاي ژاپن 
منتشر شود و آنها ميهمان ويژه يكي از برنامه هاي 

تلويزيوني اين كشور شوند.
به گزارش همشهري به نقل از برنامه تلويزيوني 
ژاپن24، اين اتفاق شــامگاه دوازدهم ماه ژوئن، 
22خرداد امسال رخ داد. آن شب 2مرد ايراني به 
نام هاي محمد زماني و آقاي جباري به قصد خريد 
سوار بر ماشين خود در حال رانندگي بودند كه 
در گذرگاه راه آهن در يكي از مناطق مسكوني در 
منطقه فوسا در شهر توكيو با صحنه اي خطرناك 

روبه رو شدند.
محمد زماني مي گويد: ما ديديم كه يك كاميون 

افرادي كه در حال عبور از آن حوالي بودند كمك 
مي خواهند. ثانيه هايي بعد 2مرد ژاپني كه متوجه 
ماجرا مي شوند نيز به كمك مردان ايراني مي روند 
و همگي تالش مي كنند با هل دادن، كاميون را از 
روي خط خارج كنند. تالش آنها درست در ثانيه 
آخر نتيجه مي دهد و كاميون به حركت مي افتد و 
از روي ريل كنار مي رود و درست در همان لحظه 
قطار از كنار آن عبور مي كند و از وقوع حادثه اي 

فجيع جلوگيري مي شود.
محمد زماني كه چند روز پــس از اين حادثه به 
دعوت تلويزيون ژاپن 24 و همراه آقاي جباري به 
محل حادثه رفته اند و در مقابل دوربين اتفاقات آن 

شب را توضيح مي دهند، مي گويد: راننده كاميون 
از وحشت مي لرزيد. چرا كه لوكوموتيوران اصال 
متوجه گير كردن كاميون روي خط آهن نشده 
بود و قطار بدون اينكه ذره اي از سرعتش كم شود، 
در ثانيه آخر از كنار كاميــون عبور كرد. لحظه 
خطرناكي بود و معلوم نبــود در صورت برخورد 
قطار با كاميــون چه فاجعــه اي در اين منطقه 

مسكوني رخ دهد.
او در پايان مي گويد: كاري كه مــا انجام داديم، 
كاري بود كه به  عنوان انساني عادي و براي نجات 
همنوعان مان انجام داديم و خوشحاليم كه در اين 

حادثه به كسي آسيب نرسيد.

پسر شياد كه به زبان انگليسي مسلط بود با رنگ كردن 
موهايش وانمود مي كرد كه از اتباع آمريكاست. او با اين 
ترفند با دختران جوان طرح دوستي مي ريخت و از آنها 
خواســتگاري مي كرد. همه اين كارها اما براي سرقت 

از آنها بود.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس براي دستگيري 
اين كالهبردار از چند روز قبل و به دنبال شكايت دختر 
جواني در كالنتري 134شهرك غرب آغاز شد. شاكي 
به مأموران گفت: مدتي قبل در يك همايش با پسری 
جوان آغاز شــدم. او كه به زبان انگليســي مسلط بود 
جلو آمد و از من كمك خواســت. آنطور كه مي گفت 
از اتباع آمريكا بود و چون نمي توانست فارسي صحبت 
كند كمكش كردم. او به اين بهانه با من آشــنا و بعد از 
همايش سوار ماشينم شد. وقتي پياده شد فهميدم او 

همه پولهاي نقد و گوشي موبايلم را سرقت كرده است.
شاكي ادامه داد: چون او خوب انگليسي حرف مي زد و 

موهايش هم بور بود، فكر كردم واقعا خارجي است و اصال 
شك نكردم كه ممكن است قصد فريبم را داشته باشد، 

اما او از قبل برايم نقشه كشيده بود.
به دنبال اين شــكايت چند گروه از مأمــوران در قالب 
تيم هاي گشــتي به گشــت زني در محدوده شهرك 
غرب پرداختند و با مشخصاتي كه شاكي درباره رنگ 
موهاي متهم به آنها ارائه كرده بود، توانســتند ساعتي 
بعد او را دســتگير كنند. در همان بررســي هاي اوليه 
مشخص شد كه متهم ايراني است و به دروغ خودش را 
آمريكايي معرفي كرده است. همچنين مشخص شد كه 
او موهايش را رنگ كرده تا بتواند دختران جوان را فريب 
دهد. با توجه به اينكه به زبان انگليسي نيز مسلط بود 
دختر جوان فريبش را خورده و حرف هاي او را باور كرده 
بود. از سوي ديگر بررسي هاي بيشتر نشان داد كه متهم 
مدتي قبل نيز به همين اتهام دستگير شده اما چون هيچ 

مدرك محكمي عليه او وجود نداشت آزاد شده بود.

وقتي متهم تحت بازجويي قرار گرفت جزئيات بيشتري 
از جرائمش برمال و مشــخص شــد كه او با اين ترفند 
دختران ديگري را نيز فريب داده است. او گفت: چون به 
خوبي زبان انگليسي مي دانستم موهايم را رنگ مي كردم 
و به سمينارها و همايش ها مي رفتم و وانمود مي كردم 
آمريكايي هستم و در سفارتخانه ها نفوذ دارم و مي توانم 
كارهاي مربوط به مهاجرت و اقامت انجام دهم. اغلب 
به دليل اينكه موهايم بور بود به من اعتماد مي كردند و 

در ادامه با آنها طرح دوستي مي ريختم.
متهم ادامــه داد: از بعضي طعمه هايم خواســتگاري 
مي كردم و طــوري رفتــار مي كردم كــه فكر كنند 
عاشق شــان شــده ام. به همين دليل به خانه يا محل 
كارشــان رفت وآمد و اموال باارزش شــان را ســرقت 
مي كــردم. گاهي در همــان ديــدار اول و در فرصتي 
مناسب، طال، تلفن همراه و ساير اموال با ارزش شان را 

مي دزديدم و فرار مي كردم.

ســرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري 
تهران بزرگ با اعالم جزئيات ايــن پرونده گفت: اين 
متهم قبال هم توسط مأموران دســتگير شده بود اما 
به دليل اينكه داليل كافي عليه او وجود نداشت آزاد شد 
و دوباره اقدامات مجرمانه اش را از ســر گرفت. به گفته 
وي تحقيقات براي كشف ساير جرائم احتمالي متهم 

ادامه دارد.

سرقت طال؛ انگيزه قتل زن جوان
»با ديدن طالهاي زن جوان وسوسه شدم و براي سرقت 

آنهــا او را به قتل رســاندم.«  اين بخشــي از تازه ترين پيگيري
اعترافات نظافتچي افغان اســت كه مدتي قبل به اتهام 
قتل زني جوان دستگير شــد، اما جنايت را انكار مي كرد و مدعي بود 

بي گناه است.
به گزارش همشهري، راز اين جنايت پنجم ارديبهشت ماه امسال فاش 
شد. آن روز زني با پليس تماس گرفت و گفت نگران وضعيت خاله اش 
اســت. او مي گفت كه پشت در خانه خاله اش اســت، اما هر چه زنگ 
مي زند، او جواب نمي دهد و اين در حالي است كه صداي گريه فرزند 
كوچك خاله اش از پشت در به گوش مي رسد. ماموران پليس كه پس از 
تماس اين زن خود را مقابل خانه مورد نظر رسانده بودند پس از شكستن 
قفل در، وارد آنجا شده و با جسد زني مواجه شدند كه در چند قدمي او 
كودك خردسالش نشسته و گريه مي كرد. زن 44ساله بر اثر ضربه جسم 

سخت به سرش به قتل رسيده و خانه اش به شدت به هم ريخته بود.
به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران، تحقيقات 
براي كشف راز جنايت آغاز شــد. مقتول به همراه همسر و كودكش 
زندگي مي كرد و شوهر وي نگهبان يك شــركت بود و از شب قبل در 
محل كارش حضور داشت. او مي گفت آخرين بار كه با همسرش تلفني 
صحبت كرده حالــش خوب بوده و نمي داند چه كســي وي را به قتل 
رسانده است. به گفته اين مرد همه طالهاي همسرش سرقت شده و 

احتماال انگيزه قاتل سرقت طالهاي همسر او بوده است.
به هم ريختگي خانه، فرضيه جنايت با انگيزه سرقت را تأييد مي كرد و 

سالم بودن قفل در ورودي آپارتمان نشان مي داد كه 
قاتل فردي آشنا بوده است.

جوان نظافتچي 
تيم جنايي براي كشف اسرار اين جنايت به بررسي 

تصاوير دوربين هاي مداربســته اطــراف خانه مقتول 
پرداخت و در ادامه، چهره قاتل شناســايي شــد. وي 
كارگر خدماتي بود كه براي انجام نظافت به خانه مقتول 

مي رفت. بررسي مكالمات تلفني مقتول نشان مي داد كه 
كارگر خدماتي آخرين بار با مقتول در تماس بوده تا ساعت 

حضور در ساختمان و انجام كارهاي نظافت را اعالم كند.
با اين سرنخ مرد جوان كه تبعه افغانستان است در عملياتي 
غافلگيرانه بازداشت شد. وي اما در بازجويي ها منكر جنايت 
شد و هرچند در ابتدا مدعي شد كه چند هفته است كه براي 
نظافت به خانه مقتول نرفته با ديدن شــواهد به دست آمده از 
ســوي پليس، گفت كه روز حادثه براي نظافت به ساختمان و 

خانه مقتول رفته و مانند روزهاي قبل كارش كه تمام شده 
پولش را گرفته و از ساختمان خارج شده است.

اعتراف به جنايت 
همه شواهد و مدارك عليه كارگر افغان بود و تحقيقات از او ادامه يافت تا 
اينكه باالخره او تصميم گرفت قفل سكوتش را بشكند و حقايق را بيان 

نظافتچي افغان اسرار قتل زن تهرانی را فاش كرد

سرعت عمل 2مرد ايراني در توكيو مانع از 

برخورد قطار مسافربري با كاميون شد

كند. وي گفت: مدت ها بود كه براي انجام نظافت راه پله ها 
به ســاختماني كه مقتول در آنجــا زندگي مي كرد 
مي رفتم. فكر مي كنم مقتول مدير ساختمان بود 
و هميشه هوايم را داشــت. من هم براي حضور 
در ساختمان و انجام كارهاي نظافت هميشه با 
او تماس گرفته و هماهنگي هاي الزم را انجام 

مي دادم.
 او ادامــه داد: روز حادثه به آنجا رفتم و در حال 
انجام نظافت بودم كه زن جــوان در را باز كرد 
و برايم آب و آبميــوه آورد. در يــك لحظه برق 
طالهايش وسوسه سرقت به جانم انداخت. وقتي 
فهميدم كــه او و فرزند كوچكــش در خانه تنها 
هستند تصميم گرفتم نقشه ام را عملي كنم. مقابل 
آپارتمان زن جوان رفتم و زنگ زدم. وقتي در را باز 
كرد ليوان ها را تحويلش دادم و در يك لحظه او را هل 
دادم و وارد خانه اش شدم. در را بستم و زن جوان شروع 
كرد به جيغ كشيدن. براي اينكه همسايه ها صدايش 
را نشــنوند گلداني را كه در پذيرايي بود، برداشتم و به 
سرش ضرباتي زدم. او از هوش رفت و نقش زمين شد. من 
هم تمام طالهايش را سرقت كردم و از خانه خارج شدم.

وي گفت: چون كســي مرا هنگام ورود و خروج به خانه 
مقتول نديده بود فكر نمي كردم لو بروم. ســعي كردم تا 
لحظه آخر همه  چيز را انكار كنــم و چون فكر مي كردم 
ردي از من نيست آزاد خواهم شد، اما در نهايت به خاطر 
عذاب وجدان تصميم گرفتم حقيقت را بگويم. با اعتراف 
متهم به قتل، او با قرار قانوني بازداشت شد و تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

با چراغ چشمك زن و مانع فلزي كه روي راه آهن 
نصب شــده برخورد و گير كرده است. به خاطر 
برخورد كاميون، مانع فلزي نمي توانست پايين 
بيايد و ايــن در حالي بود كه قطار سريع الســير 
مســافربري با ســرعت زياد به گذرگاه نزديك 
مي شــد. او ادامه مي دهد: راننده كاميون پشت 
فرمان نشســته بــود و هر چه تــالش مي كرد 
نمي توانســت كاميون را حركت دهد. ماشين را 
پارك كرديم و به سرعت خودمان را به كاميون 
رســانديم. راننده كاميون وحشــت كرده بود و 
آنقدر ترسيده بود كه نمي دانست چه كار كند. او 
مي توانست با فرياد زدن از رهگذران كمك بگيرد 
اما به خاطر اينكه قطار در حال نزديك شدن بود، 
وحشت كرده بود و فقط تالش مي كرد كه كاميون 

را جابه جا كند اما نمي توانست.

نجات در ثانيه صفر 
تصاوير دوربين هاي مداربســته گذرگاه راه آهن 
كه در شــبكه هاي اجتماعي منتشرشده نشان 
مي دهد كه 2مــرد ايراني وقتــي متوجه ماجرا 
مي شــوند، تالش مي كنند كاميون را هل داده و 
از روي خط آهن عبور دهند. اما وقتي به تنهايي 
موفق به انجام اين كار نمي شــوند، بــا فرياد از 
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نگاه شيطنت بار اسپايك  لي روي پوستر جشنواره كن 

كارگرداني كه نماد انتقاد و سرگرمي است 
چهره »اسپايك  لي« به منظور گراميداشت و اداي 
احترام به اين كارگردان مطرح ســينما در پوستر 
جشنواره كن نقش بست. اســپايك  لي، رئيس هيأت داوران هفتاد و چهارمين دوره 
جشنواره كن، با تصوير شــخصيت به يادماني»مارس بلك مون« پوستر اين جشنواره 
را تزيين كرد. به گزارش هاليوود ريپورتر، مارس بلك مون شخصيتي بود كه در فيلم 
»مي خواهد به دستش بياورد«)1986( نقش اش را خود اسپايك لي ايفا كرده بود. در اين 
پوستر اسپايك لي در پايين تصوير و درحالي كه نگاه متفكرانه اي به نخل هاي كن دارد، 
به تصوير كشيده شده است. در جشنواره كن2021 قرار است به اسپايك لي به عنوان 
كارگرداني پيشگام كه پيش تر نيز برنده جايزه اسكار شده اداي احترام شود. اسپايك 
لي با ساخت فيلم هاي »كار درست را بكن«، »بلك كلنزمن« و »مالكوم ايكس« خود را 
به عنوان يك كارگردان پيشگام و نوآور در عرصه سينما مطرح كرده است. فيلم مي خواهد 
به دستش بياورد، نخستين بار در جشنواره كن اكران شده بود. شخصيت اصلي اين فيلم 
مارس بلك مون با بازي اسپايك لي، بعدها در يك سري از تبليغات كفش هاي ورزشي 
»نايك« با بازي مايكل جوردن بازيكن مطرح بسكتبال آمريكا، دوباره احيا شد. پيش از 
اين در تبليغات نايك در كالهي كه شخصيت مارس بلك مون بر سر داشت آرم نايك 
نقش بسته بود اما در پوستر جديد كن روي كاله مارس بلك مون آرم »نخل طالي كن« 

حك شده است.
اعضاي هيأت داوران كن بر اين باورند كه شخصيت مارس بلك مون در فيلم مي خواهد 
به دســتش بياورد، نمايانگر الگويي از جامعه آفريقايي- آمريكايي هاي اياالت متحده 
آمريكاست. به باور منتقدان، اين شخصيت مظهر نگاه موذيانه و شيطنت بار اسپايك لي 
اســت كه به رغم 4دهه زير ســؤال بردن ســاختارهاي جامعه و ظهور و بروز به عنوان 

كارگرداني شورشي، هيچ گاه ويژگي سرگرم كننده سينما را نيز ناديده نگرفته است.
اسپايك لي ازجمله كارگرداناني اســت كه تعدادي از فيلم هايش براي نخستين بار در 
كن اكران شده اند. ازجمله اين فيلم ها مي توان به »كار درست را بكن«)1989(، »بلك 
كلنزمن«)2018( كه اين فيلم اخير جايزه هيأت داوران جشنواره كن را نيز از آن خود 
كرده بود و فيلم »تب جنگل« هم از اين كارگردان در ســال1991 در كن به نمايش 
در آمده بود. اسپايك لي همچنين در ساخت فيلم كوتاه »10دقيقه پيرتر - ترومپت« كه 

در جشنواره كن2002 به نمايش در آمده بود، مشاركت داشت.
فيلم »كار درست را بكن« كه در سال1989 براي نخستين بار در كن به نمايش در آمده 
بود را شايد بتوان از جنجال برانگيز ترين فيلم هاي اسپايك لي توصيف كرد. تعدادي از 

منتقدان پس از نمايش اين فيلم، اسپايك لي را به نژاد پرستي متهم كرده بودند.
 اشاره منتقدان به سكانسي از اين فيلم بود كه در آن عكس هاي بزرگ ترين بازيگران 
سينما نظير رابرت دنيرو، آل پاچينو و فرانك ســيناترا كه بر ديوار رستوراني در شهر 
نيويورك نصب شده اند به صرف نبودن عكس يك سياهپوست در ميان  اين تصاوير آتش 
زده مي شوند و كارت پستالي از تنها عكس مشترك مارتين لوتركينگ و مالكوم ايكس، 

جايگزين تمام اين عكس ها مي شود.
 ازاين رو اين فيلم همواره محل جدال ميان طرفداران و منتقدان اسپايك لي بوده است. 
با اين حال اين انتقادات هيچ گاه باعث نشده از محبوبيت اسپايك لي در سينماي آمريكا 
و جشنواره كن كاسته شود. مقامات جشنواره كن همچنين اخيرا عنوان كرده بودند كه 
در نظر داشتند در صورت برگزاري جشنواره كن در سال2020 فيلم »پنج همخون« 
به كارگرداني اسپايك لي و ساخته نتفليكس را نيز براي نخستين بار در اين جشنواره 

نمايش دهند.

 آثار اندی وارهول 
روی دیوارهای موزه است اما...

چند سطر درباره موزه هنرهاي معاصر تهران و بازسازي طوالني و بازگشايي بدون آمادگی
موزههنرهايمعاصرتهراندوميننمايشگاه
خودراپسازبازســازيطوالني،آغازكرده
است؛دونمايشــگاه»نهانبرعيان«و»پرسونا«.اولينمايشگاهياست
پژوهشيدربارهنگارگريايرانيودومينمايشآثارانديوارهولكهدر
گنجينهآثارخارجيموزهموجوداست.ظاهراًرويهموزهقراراستدردوره
جديداينگونهباشدكههرباردونمايشگاهرابهطورهمزمانبرگزاركند،

يكينمايشگاهيبارويكردپژوهشيباشدكهبههنرمعاصراختصاصدارد
وديگرينمايشآثاربخشيازگنجينهموزه،بهويژهگنجينهآثارخارجي،
اختصاصداشتهباشد.»ارمغان«كهنمايشمجموعهآثاراهداييزندهياد
منيژهميرعماديبود،نمايشگاهافتتاحيهموزهبودودركنارآننمايشگاه
»عكاسيمفهومي«ازآثارگنجينهانتخابشدهبودواكنوننهانبرعيانو

پرسونا2نمايشگاهجديدموزهاند.

درجستوجوينسبتنگارگريوهنرمعاصر
نهان بر عيان كه محصــول پژوهش طوالني و مفصل 
شهريار حاتمي است كه به بررســي نگارگري ايراني 

مي پردازد. 
»مهندســي تصوير در نگارگري ايراني« عنوان فرعي 
نمايشــگاه است و پژوهشگر نمايشــگاه خيلي دقيق 
به بررســي ســير تحول نگارگري ايراني و جزئيات 
تناســب هاي هندســي در نگارگري  پرداخته است؛ 
ازجمله اينكه هر كدام از مولفه هاي نگارگري ايراني از 
چه زماني وارد شده اند و چه تغييري در نگارگري ايجاد 
كرده اند و چگونه به مرور زمان كمــال يافته اند و آثار 
درخشان نگارگري ايراني را پديد آورده اند.به گواهي 
شمار تماشاگراني كه در گالري هاي موزه استقبال از 
نمايشگاه نهان بر عيان زياد بوده است. بازديدكنندگان 
به دقت در گالري ها مي گردند و جزئيات نگارگري ها را 
مي بينند و متن هايي را كه پژوهشگر نمايشگاه فراهم 

آورده مي خوانند. 
در عين اينكه تماشاي نگارگري هاي گذشته كه از دل 
تاريخ آمده اند به خودي خود لذتبخش و روح فزاست، 
پرسش اينجاســت كه نمايشــگاه نهان بر عيان چه 
نسبتي با موزه هنرهاي معاصر تهران دارد؟ چه چيزي 
پژوهش در هندســه نگارگري را با هنر معاصر پيوند 
مي زند؟ آيا نمايشگاه در ســير پژوهشي خود به هنر 
معاصر مي آيد و رد پاي نگارگري را در آثار هنرمندان 
امروز جســت و جو مي كند؟ يا تحــول نگارگري را 
از گذشــته تا امروز برمي رسد؟ يا پيشــنهادهايي به 
هنرمندان معاصــر عرضه مي كند؟ شــايد بهتر بود 
نمايشــگاه نهان بر عيان در موزه رضاعباسي يا موزه 
صبا )فرهنگســتان هنر( برگزار شود. راستي آيا موزه 
رضاعباسي هنوز داير است؟ نگارخانه هاي فرهنگستان 

هنر چطور؟ 

مائو،ميكَجِگروانديوارهول
موزه در دومين نمايشگاه خود از آثار گنجينه خارجي 
به سراغ اندي وارهول رفته است. هنرمندي كه تقريبا از 
مشهورترين هنرمندان معاصر است و ميزان تحليل ها 
و نوشــته ها درباره آثار او در هنر معاصر شــايد از هر 
هنرمندي بيشتر باشد. حتي ميزان متن های فارسي، 
اعم از ترجمه و تأليــف، درباره انــدي وارهول نيز از 

بسياري از هنرمندان معاصر بيشتر است.
از منظري حداقل گرايانه همين كه درهاي موزه پس 
از نزديك به 3سال باز شده و فرصت تماشاي بخشي 
از آثار گنجينه فراهم شــده هديتي اســت نه چنان 
كم بها و همين كه مي شود تابلوهاي مائو و قوطي هاي 
ســوپ كمپبل و ميك َجِگر و ژاكلين كنــدي و... را 
تماشــا كرد به خودي خود براي خيلي از تماشاگران و 
بازديدكنندگان اتفاقي جذاب است، اما آيا صرف نمايش 

آثار اندي وارهول يا آثاري از گنجينه در يكي دو گالري 
موزه كفايت مي كند؟ آيا صــرف متن هاي توضيحي 
درباره آثار اندي وارهول مي تواند خوانشــي تازه از آثار 
او باشد؟ پرسونا چه تصوير تازه اي از وارهول به دست 
مي دهد؟ چه چيزي به دانســته هاي عموم مخاطبان 
هنر معاصر درباره او اضافــه مي كند؟ آيا مديران موزه 
يكي از راحت ترين و دردسترس ترين هنرمندان را براي 
نمايشگاه انتخاب نكرده اند؟ آيا بهتر نبود جز نمايش 
آثار او و يكي دو فيلم كه در كنار آثار پخش مي شــود 
مجموعه اي از تحليل ها و نوشــته ها و فيلم هاي ديگر 
به نمايشگاه اضافه مي شد تا بلكه بتواند به قرائتي تازه 
يا دســت كم مروري جامع تر از زندگي و حيات هنري 
اندي وارهول كمك كند؟ قرار بود همزمان با نمايشگاه، 
مجموعه اي از جســتارهاي نويسندگان ايراني درباره 
اندي وارهول منتشر شود اما فعالً از اين مجموعه خبري 

سوزانندهترازآتش
پول هاي خون آلود در دستان پاك

مستند »كالكتيو« داستان يك جنايت سازمان يافته دولتي در شبكه 
بهداشت و درمان كشور روماني است كه ســاالنه جان صدها انسان را 
هدر مي داده است. آتش سوزي در كلوپ تفريحي كالكتيو 18نفر را به 
كام مرگ مي فرستد اما فاجعه اصلي زماني رخ مي دهد كه مجروحان 
حادثه وارد بيمارستان ها مي شوند و مواد ضد عفوني كننده رقيق شده از 
مقابله مؤثر با باكتري هاي كشنده عاجز مي مانند و بيماران با بدن هاي 

كرم خورده روي تخت هاي بيمارستان جان مي سپارند.
گروهي از روزنامه نگاران خارج از حوزه خبري بهداشت و درمان روي 
اين اتفاق متمركز مي شوند و يك شبكه وســيع و سازمان يافته فساد 
متشــكل از شــركت هاي دارويي، مقامات امنيتي و بهداشتي، وزرا و 
احزاب سياسي پديدار مي شوند كه همگي در اين جنايت و كشتار مردم 
در بيمارستان هاي كشور سهم داشــته اند. شبكه اي فاسد كه از مرگ 
انسان ها در روماني پول مي سازد و با همين پول ها در كشورهاي همسايه 
كلينيك هاي مجهز خصوصي و سرمايه گذاري در حوزه هاي بهداشتي 
فراهم مي كند. اين فيلم نامزد جايزه اســكار بهترين فيلم خارجي در 
سال2021 شد. نقطه جالب و تازه اين فيلم در نگاه چندبعدي به مسئله 
فساد در دولت هاست. شبكه هاي فساد دســت وپاي خود را در ميان 
بازرگانان خوشنام، استادان برجسته دانشــگاه، كادر پزشكي و اداري 
بيمارســتان ها و اعضاي عالي رتبه كابينه دولت دراز كرده و به  معناي 
واقعي يك اژدهاي هفت سر است كه نقطه آغاز و پايان آن مجهول است.

فيلم، شعارزده و كليشه اي داستان سرايي نكرده و درگير ماجراي خير 
و شر ذات آدمي و گناهكار و بي گناه نشده است. داستان فيلم به درستي 
نشان داده كه فساد قبل از آنكه به ذات انسان ها بستگي داشته باشد و 
موضوعي اخالقي تلقي شود، يك سازوكار مبتني بر پنهانكاري، دروغ 
و سيستم هاي بوروكراسي پيچيده اي اســت كه عمال نظارت بر آنها 
غيرممكن است. در چنين ســاختاري موضوع ديگر آدم خوب و آدم 
بد نيست و حتي پزشك برجسته كشــور كه نام پروفسور را هم يدك 
مي كشد همكار شهردار پوپوليست پايتخت در اين شبكه فساد شده 
است. در موقعيت هايي كه ما فكر مي كنيم مي توانيم از مجازات مصون 
بمانيم، اغلب قرباني طمع ورزي خود خواهيم شــد و تجربه تحقيقات 
گسترده روانشناسي- اجتماعي نشان داده كه از اين حيث اكثريت قريب 

به اتفاق آدم ها يك كار را انجام مي دهند: سوءاستفاده و سپس توجيه.
نظارت پيوسته و اصالح ســاختارهاي بوروكراتيك در حالي كه خود 
اصالح گران و ناظران تحت نظارت شفاف و هميشگي و عمومي هستند، 

راه كاهش اين لغزش هاي هميشگي انساني است.
در سكانس آخر فيلم، وزير جديد بهداشت كه پس از پيروزي حزبش 
به دليل شفاف سازي  اين جنايت سازمان يافته به سوي خانه مي رود، با 
پدرش كه به آلمان مهاجرت كرده تلفني در حال گفت وگو است. پدر 
به وزير جوان توصيه مهاجرت از اين كشور فاسد و بحران زده را دارد اما 
پسر پيشنهاد پدر را رد مي كند. او به پيروزي در راهي كه در پيش گرفته 

اميدوار است؛ هر چند معلوم نيست برنده راند بعدي اين بازي كيست.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

نيست و احتماالً ممكن است پس از پايان نمايشگاه آثار 
وارهول مجموعه جستارها منتشر شود كه بماند براي 

ثبت در تاريخ!
همه اين پرسش ها درباره دو نمايشگاه گذشته موزه نيز 
مطرح است. در ارزش و اهميت مجموعه آثار اهدايي 
زنده ياد منيژه ميرعمادي ترديدي نيست اما آثار در چه 
فرايندي عرضه و ارائه مي شوند؟ كدام قرائت مي تواند 
آنها را كنار هم قرار دهد؟ جايگاه هر كدام از آثار در تاريخ 
هنر معاصر كجاست؟ اصالً مي توان هر چند وقت يك بار 
آثاري را از گنجينه موزه بيرون آورد و به ديوارها آويخت 

و نمايش داد؟ 

تعطيليطوالنيوبازگشاييپيشازآمادگي
با اين همه، مسئله موزه هنرهاي معاصر تهران به همين 
پرسش ها و انبوه پرسش هاي مشابهي كه در دوسه سال 
گذشته اصحاب رسانه، تحليلگران و منتقدان موافق و 

مخالف مطرح كرده اند، محدود نمي شود.
ارديبهشت 1397 درهاي موزه براي بازسازي بسته شد 
و اكنون درست 3 سال از آن زمان مي گذرد. بحث درباره 
بازسازي طوالني و كيفيت بازسازي و اتفاق هايي كه 
به گفته مسئوالن موزه از چشم پنهان است و زيربنايي 
است، بماند اما در بيشــتر از دو سالي كه موزه تعطيل 
بوده، جز كامل كردن شناسنامه آثار، چه كارهايي براي 
پژوهش در آثار موزه انجام شده و كدام محصوالت از 

ميان آثار موزه فراهم آمده است؟ كدام پژوهش ها ما 
را به چشــم اندازهاي تازه از هنر معاصر ايران و جهان 
رسانده و موزه چقدر به رسانه هاي جديد توجه كرده 
است؟ چند و فيلم و پادكست در 3 سال گذشته توليد 
كرده است؟ قرار بود همزمان با بازگشايي موزه كتاب 
آثار گنجينه موزه در 4 جلد منتشــر شود اما هنوز از 
انتشار كتاب خبري نيست. آيا 3 سال براي انتشار كتاب 

كافي نبوده است و باز هم بايد منتظر ماند؟ 
اگر بخواهيم با توجه به شرايط و اتفاق هاي 3-2 سال 
گذشته كارنامه موزه هنرهاي معاصر تهران را ارزيابي 
كنيم و بخواهيم خيلي خوش بينانه  بنگريم بايد مثل 
هميشه حداقل گرا باشيم و بگوييم همين قدر كفايت 
مي كند. نمايشگاه فعلي احتماالً آخرين نمايشگاهي 
است كه مديريت فعلي موزه برگزار مي كند و در بهترين 
حالت ممكن شايد مديريت فعلي بتواند يك نمايشگاه 
ديگر هم برگزار كند. بعد هر دولتي كه روي كار بيايد 
و هر وزيري كه انتخاب شــود احتماالً  مديريت موزه، 
طبق سنوات و دوره هاي گذشته، تغيير خواهد كرد. اما 
قدري سختگيرانه تر اگر بخواهيم بنگريم بايد گفت كه 
به نظر مي رسد موزه بعد از نزديك به 3سال قدري زود 
بازگشايي شده و مسئوالن موزه هنوز آماده بازگشايي 
آن نبوده اند و قدري زمان مي برد كه برنامه هاي موزه 
دوباره روي ريل بيفتد. آيــا مديريت تازه رويكردي را 

كه هنوز به رويه تبديل نشده است، ادامه خواهد داد؟
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اقتصادفرهنگمحور
درشهرهايبزرگ

»گرگ ريچاردز« و »رابرت پالمر« از دانشگاه تيلبورگ 
هلنــد، در مقالــه اي با عنوان»شــهرهاي پــر رويداد: 
مديريت فرهنگي و بازســازي شهري«، به بررسي تأثير 
فعاليت هــا و رويدادهاي فرهنگي بر اقتصاد و توســعه 
شهري پرداخته اند و به برخي از شهرهاي موفق در زمينه 
برگزاري رويدادهاي فرهنگي نيز اشاره كرده اند. در اين 
مطلب به طور اختصار به برخي فرازهاي اين مقاله اشاره 
كرده ايم.  در ســال هاي اخير فرهنگ در كالنشــهرها 
معناي ابزاري بيشتري پيدا كرده است. فرهنگ امروزه 
در كالنشهرها، به طور مســتقيم بر ايده ها و اقدامات و 
طرح هاي توسعه شــهري تأثير گذار است و آنچه امروز 
آن را »اقتصاد نمادين« مي نامند، نمايندگي مي كند. در 
»اقتصاد نمادين« ثروت از طريق فعاليت هاي فرهنگي 
ازجمله هنر، موسيقي، صنايع دستي، هنرهاي نمايشي و 

طراحي خالقانه در زمينه هاي مختلف، به دست مي آيد. 
مفهوم جديد توســعه روز افزون فعاليــت فرهنگي به 
اســتراتژي شــهري در مواجهه با رقابت هاي جهاني و 
تنش هاي محلي تبديل شده است. جشنواره هاي فرهنگي 
بر نگاه و رويكرد مردم نسبت به شهرها تأثير گذار است. 
جشــنواره ها و برنامه هاي فرهنگي در سطح شهرهاي 
بزرگ، به اين شــهرها هويت جديدي مي بخشــد. اين 
فعاليت فرهنگي در سطح شهرها خرده فرهنگ ها را نيز 
به هم نزديك و نوعي فرهنگ همگرايي ايجاد مي كند.  در 
دوران معاصر بخش عمده اي از عرصه خيلي از شهرهاي 
بزرگ جهان به صحنه هاي اجراي رويدادهاي فرهنگي 
بدل شده اند. هر شــهر بزرگ جهاني كه جشنواره هاي 
فرهنگي بيشــتر و به طور روز افزون در آن برگزار شوند، 
مي تواند لقب شهر جشنواره ها را به خود اختصاص دهد. 
با توسعه »اقتصاد نمادين« و »اقتصاد تجربي«، فرهنگ 
بدل به يكي از مهم ترين كاالهاي مصرفي در شهرهاي 

بزرگ شده است.
برگزاري رويدادهاي فرهنگي در شهرها در سال هاي اخير 
بر فعاليت هاي توسعه شهري و بازسازي و احياي مناطق 
تاريخي و قديمي شهرهاي بزرگ نيز تأثير بسياری داشته 

است. برگزاري رويدادهاي فرهنگي نه تنها بدل به يكي از 
عناصر اصلي اقتصاد شهري شده كه بر تغيير چهره شهرها 

و زندگي شهري نيز تأثير گذار بوده است.
افزايش فعاليت هاي فرهنگي در عرصه برخي از شهرهاي 
بزرگ سبب شده تا اين شهرها ســطح فرهنگي خود را 
به شــهرهاي »پر رويداد« ارتقا دهنــد. ملبورن يكي از 
كالنشهرهاي استرالياست كه به دليل برگزاري رويدادها 
و جشــنواره هاي فرهنگي زياد »لقب شــهر جهاني پر 
رويــداد« را به خود اختصاص داده اســت. »ســئول« 
پايتخت كره جنوبي نيز مدعي اســت كه حائز شــرايط 
لقب گرفتن»يكي از پر رويداد ترين شهرهاي« دنياست. 
دولت شهري هنگ كنگ نيز در تالش است تا با برگزاري 
رويدادهاي متعدد هنري، اين شهر را به يكي از شهرهاي 
مهم فرهنگي در عرصه جهاني مطرح كند. تعداد ديگري 
از شهرها اما كمتر در زمينه برگزاري رويدادهاي فرهنگي 
جهاني مشاركت دارند و بيشتر بر برگزاري جشنواره ها و 
برنامه هاي هنري ملي مختص به كشور خود شهره شده اند.  
در سال هاي اخير نيز شعار»شهر جشنواره اي« يا »شهر 
جشنواره ها« به لقبي براي شهرهايي كه در آنها بيشترين 

رويدادهاي فرهنگي انجام مي گيرد بدل شده است. 

فرحنازدلبشكی
روزنامه نگار
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كيوسك

 يك ســال مانــده بــه انتخابــات 
ميان دوره اي آمريكا، جمهوريخواهان گزارش 1 

براي جبران شكست سنگين خود در 
سال گذشته، قصد دارند باز هم گوي و ميدان را به 
دونالد ترامپ بسپارند. اين روزها كه جو بايدن با سفر 
به اروپا و حضور در نشســت هاي مختلف در صدر 
اخبار رسانه هاي جهان قرار گرفته، ترامپ مشغول 
سفرهاي انتخاباتي و خبرســازي در داخل آمريكا 
است. رئيس جمهور سابق آمريكا سفر به ايالت هاي 
مختلف براي حمايت از نامزدهاي انتخاباتي مورد 
تأييد خود را براي شركت در انتخابات ميان دوره اي 
سال2022 آغاز كرده است. ازجمله قرار است 5تير 
بــه اوهايو و 12تير به فلوريدا ســفر كنــد. ترامپ 
همچنين گفته كه به دعوت فرماندار جمهوريخواه 
تگزاس، 9تير از مرز آمريكا و مكزيك بازديد مي كند. 
او در بيانيه اي اعالم كرد: »دولت بايدن امن ترين و 
مستحكم ترين مرز در تاريخ آمريكا را از من تحويل 
گرفت، اما تنها در چند هفته بدترين بحران مرزي در 
تاريخ اين كشــور را رقم زد.« جمهوريخواهان در 
طول ماه هاي گذشــته بارها سياســت هاي مرزي 

بايدن و لغو محدوديت هاي مهاجرتي را مورد انتقاد 
قرار داده اند.

نفوذ در حزب جمهوريخواه
رئيس جمهور ســابق آمريــكا هنوز نفــوذ بااليي 
در حــزب جمهوريخــواه دارد. نظرســنجي  ماه 
گذشــته رويترز نشــان مي دهد كــه 53درصد 
جمهوريخواهان ترامپ را »رئيس جمهور واقعي« 
مي دانند و 61درصد هنوز معتقدند كه در انتخابت 
رياســت جمهوري2020 تقلــب شــده اســت. 
ارزيابي اخير مؤسسه نظرســنجي نيل نيوهاوس 
نيز حاكي اســت كه 80درصــد جمهوريخواهان 
ترجيح مي دهند فردي مثل ترامپ وارد رقابت هاي 

انتخاباتي شود.
استيو بنن، مشاور ارشد دونالد ترامپ كه تنها چند 
 ماه بعد از رياست جمهوري او بركنار شد، به نشريه 
آتالنتيك گفته است: »حزب جمهوريخواه فقط يك 
اسم است. بيشتر اعضاي آن ديدگاه هاي پوپوليستي 
و ناسيوناليستي دارند و تحت نفوذ ترامپ هستند.«

اگر بــه وب ســايت كميته ملــي جمهوريخواهان 
ســنا ســر بزنيد، اجناس مختلفي با عكس ترامپ 
مي بينيد؛ ازجمله تي شــرت 18دالري كه روي آن 
نوشته شده: »همچنان رئيس جمهور من هستي.« 

اما در بخش ديگر ســايت، يك لينك براي كمك 
به كمپين ســناتور ليزا ماركوفســكي وجود دارد. 
نماينــده آالســكا ازجملــه جمهوريخواهاني بود 
كه در دادگاه اســتيضاح ترامپ در زمســتان سال 
گذشــته به او رأي داد. رئيس جمهور سابق آمريكا 
وعده داده كه تمام تالش خود را براي شكســت او 
در انتخابات امسال انجام مي دهد. وب سايت نشريه 
آتالنتيك نوشته كه مســلما جمهوريخواهان بعد 
از شكست سنگين در ســال2020، به نامزدهايي 
نياز دارد كه بتوانند در انتخابات سال2022 پيروز 
شوند. اما به نظرمي رسد ســتاره اين حزب بيشتر 
دغدغه وفاداري هم حزبي هايــش را دارد تا قابليت 
پيروزي آنها. ترامپ قصد دارد تا نمايندگاني را كه به 
استيضاح او رأي دادند يا از ادعايش مبني بر تقلب 
در انتخابات حمايت نكردند، تنبيه كند و در مقابل، 
به آنها كه از دعوايي كه او به راه انداخت دفاع كردند، 

پاداش بدهد.

رياست مجلس نمايندگان
يكي از ســناريوهايي كه درباره حركت سياســي 
بعدي رئيس جمهور ســابق آمريــكا در هفته هاي 
اخير مطرح شده اين اســت كه او، رئيس مجلس 
نمايندگان شود. براي اين منظور نيازي نيست كه 

ترامپ برنده كرســي فلوريدا شود، تنها كافي است 
كه اكثريت نمايندگان كنگــره او را به عنوان رهبر 
انتخاب كنند. اما مشكل اينجاســت كه حتي اگر 
جمهوريخواهان بتوانند اكثريت مجلس نمايندگان 
را در دســت بگيرند و ترامپ نقــش رهبري آنها را 
بپذيرد، احتمــاال دموكرات هــا و همچنين برخي 
چهره هاي جمهوريخواه زير بار انتخاب او به عنوان 
رئيس كنگره نروند. از سوي ديگر، بعيد است كوين 
مك كارتي، رهبر اقليــت مجلس نمايندگان اجازه 
بدهد ترامپ پستي را كه نماينده كاليفرنيا سال ها 

براي به دست آوردن آن تالش كرد از او بگيرد.
به اعتقاد بنن، جمهوريخواهان براي مقابله با بايدن 
برنامه دارند. آنهــا تصميم دارند كــه ترامپ براي 
100روز رياست كنگره را بر عهده بگيرد تا بتوانند 
طرح استيضاح بايدن را پيش ببرند. بعد از آن ترامپ 
براي شركت در انتخابات2024 كناره گيري مي كند 

و پست خود را به مك كارتي تحويل مي دهد.

رئيس جمهور سابق آمريكا با هدف از 
دور خارج كردن مخالفانش، هدايت 
كارزار انتخابات ميان دوره اي 2022 

حزب جمهوريخواه را در دست 
گرفته است

 بازگشت ترامپ
به رينگ انتخابات

هفته نامه تايم در گزارش اصلي خود نوشته كه با 
تكميل روند واكسيناسيون در آمريكا، اين كشور 
رفته رفته از بحران كرونا نجات پيدا مي كند اما 
بازبيني نظام درماني آن يك امر ضروري است. 
اين مجله نوشته كه تجربه 15 ماه گذشته نشان 
مي دهد كه همه اقشار مردم را بايد در نظام درماني 

ديد و براي حمايت از آنها برنامه داشت. 

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

هفته نامه تايم ]آمريكا[

دزدان عرصه پهن باند

ضرورت اصالح نظام درماني آمريكا

اكونوميست به بررســي باج گيري هاي بزرگ 
اينترنتي پرداخته و نوشته كه همزمان با گسترش 
پهناي باند و تقويت دسترسي مردم و سازمان ها به 
اينترنت، سرقت اطالعات و باج گيري  هم افزايش 
پيدا كرده است. اين مجله نوشته كه جهان وارد 
عصر ناامني سايبري شده و همه، از دولت ها گرفته 

تا مردم، در معرض تهديد هستند.

نگاه

ابرقدرت هاي نادان

والديميــر پوتيــن، رئيس جمهــور 
روسيه پس از پايان مالقات با همتاي 
آمريكايي خود در پاسخ به سؤال يكي 
از خبرنگاران گفت كه هدف چنين نشســت هايي، نجات جهان 
از نبرد اتمــي و يافتن راه حل هايي بــراي بحران هاي اقتصادي، 
زيست محيطي و البته بهداشتي اســت. از سوي ديگر جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا نيز تأكيد كرد هيچ رمز و رازي درباره چنين 
نشست هايي وجود ندارد و هرچه هست در مورد روابط ميان سران 
كشورها و مسائل انساني است. اما نكته غم انگيز آن است كه اين 
دو حتي نتوانستند براي اطمينان دادن به مردم و جامعه جهاني، 
بعد از نشســت 4ســاعته خود براي نجات جهان، يك كنفرانس 

خبري مشترك برگزار كنند. 
بنابراين نه تنها نخستين مالقات پوتين و بايدن جهان را به مكاني 
امن تر يا بهتر تبديل نكرد، بلكه به مناسبتي براي طرح اتهامات 
و حمالت كليشه اي عليه 2كشور تبديل شد. به عبارت ديگر، اين 
نشست جنجالي هيچ معضل و چالش جدي پيش روي جهانيان 
را حل نكرد؛ از چالش هاي ســايبري گرفته تا استراتژيك. به نظر 
مي رســد كه مالقات بايدن با پوتين درحقيقت پيش نمايشــي 
براي مالقات او بــا رئيس جمهور چين بوده اســت. بايدن بدون 
شك رويكرد مشابهي را براي تعامل با شي جين پينگ، انتخاب 
مي كند؛ بــا اين اميد كه پكن پيش از رســيدن بــه جايگاه يك 

ابرقدرت جهاني مهار شود.
روشن اســت كه سياســت جهاني، صرفا ارتباط شخصي ميان 
رهبران نيست. نمي توان چشــم در چشم ديگري دوخت و توقع 
داشت اينگونه جهان را نجات داد. بر اين اساس، نشست هايي نظير 
مالقات اخير پوتين-بايــدن، نتايجي صلح آميز و جهاني عاري از 
تسليحات اتمي به دنبال نخواهد داشت. چالش هاي كنوني جهان 
بسيار گسترده تر و پيچيده تر از آن است كه بتوان انتظار حل آنها 

را در چنين نشست هايي داشت.

رهبران جهان تنهــا با يك ابزار ســاده اما اساســي مي توانند 
چالش هاي يادشــده را حل كنند؛ »منطق قدرت«. حقوق بشر، 
دمكراســي، حاكميت يا حتي قوانيــن بين المللي، هيچ يك در 
تعيين موضــع رهبران جهاني نســبت به چالش هــاي فراگير 
تعيين كننده نيســتند. اين تنها قدرت است كه موضع هريك از 
آنها را مشخص مي كند و از اين بابت، هيچ فرقي ميان نظام هاي 
دمكراتيك يا اقتدارگرا وجود ندارد. البته معناي واقعيت مذكور 
اين نيســت كه ميان نظام هاي دمكرات و استبدادي اصوال هيچ 
وجه تمايزي در كار نيست، اما وقتي پاي سياست خارجي در ميان 
است، نظام هاي ليبرال دمكرات كمتر از رقباي اقتدارگراي خود 
استعمارگر يا حتي جنايتكار نيستند. استعمار غربي يك نمونه 
بارز براي اين حقيقت اســت. از سوي ديگر براي مثال نظام هاي 
اقتدارگرايي نظير چين در برخي اوقات رفاه به مراتب بيشــتري 
نسبت به نظام هاي دمكرات براي مردم فقير خود فراهم كرده اند.

براي قرن هــاي متوالي قدرت هاي جهان در پوشــش امنيت 
جهاني به رقابت با يكديگر پرداخته اند، اما نتيجه اين رقابت ها 
در پايان چيزي جز ناامني بيشتر نبوده است. تالش آنها همواره 
اين بوده كه بر ديگر مناطق و كشورها مسلط شوند، رقباي خود 
را از صحنه حذف كرده و مشغول همان كاري شوند كه تا پيش 
از آنها، رقبايشان انجام مي دادند؛ نابود كردن زندگي انسان ها 
بيش از گذشــته. اين رقابت ها در نيمه دوم قرن بيستم رنگ و 
بوي هسته اي به خود گرفت تا موجوديت كلي جهان و جهانيان 
را در معــرض خطر نابودي قــرار دهد. در مجمــوع برخالف 
ادعاهاي تاريخي ابرقدرت ها مبني بر خيرخواهي، روشنگري، 
آزادي، تمدن، دمكراسي، حقوق بشر يا حتي نظام هاي حقوقي 
بين المللي، آنان جهان را به سوي ويرانگرترين نبردها هدايت 
كرده اند. آنها مي خواهند آتش سوزي ها را با آتش افروزي هاي 
بيشتر خاموش كنند و اينگونه همه  چيز را به نابودي كشانده اند.

زندگي در جهان تحت سلطه ابرقدرت ها بسيار شبيه زندگي در 
يك محله ناامن است؛ جايي كه چند قلدر در نبود عدالت عمومي، 
اراده خود را با زور بر منطقه تحميل مي كنند. اين علم ژئوپلتيك 
است. آنها دائما ســالح و توانايي هاي خود را افزايش مي دهند تا 
با توســعه نفوذ خود از ديگر قلدرها در ساير مناطق قوي تر باقي 
بمانند. تعبير فانتزي اين رويكرد، »رئاليســم تهاجمي« است. 
زماني كه قلدرها بر تقسيم مناطق به حوزه هاي نفوذ ميان يكديگر 

توافق مي كنند »رئاليسم تدافعي« رخ مي دهد.
در اين ميــان، »اســتراتژي« به معناي تقويت جايــگاه يكي از 
قلدرها براي مقابله با تهديدها با استفاده از تمام ابزارهاي موجود 
است. ارائه تصويري مبالغه آميز از ديگر قلدرها براي سايرين نيز 
»پروپاگاندا« نام دارد. برخي از قلدرها همسايگان ضعيف خود را 
ترسانده و همزمان، حمايت خود را در اختيارشان قرار مي دهند 
تا در ازاي آن، وفــاداري يا حمايت مالــي دريافت كنند. برخي 
ديگر از قلدرها براي جلب حمايت همسايگان، بيش از چماق به 
آنان هويج مي دهند. اين نوع ديگري از روابط اســت كه سيطره 
غيرمستقيم بر بخش هاي گسترده اي از جهان را دربرمي گيرد. 
هنگامي كه يكي از قلدرها بسيار قدرتمند مي شود، ممكن است 
رقيب آن براي اجتناب از درگيري جاي خود را به قلدر ســومي 
بدهد. طي 2دهه گذشــته چين به اين ترتيب، جاي خود را به 
روســيه داده تا رو در روي آمريكاي پس از 11سپتامبر بايستد. 
تمام اينها در حالي است كه گاهي قلدرها تنهايي را كنار گذاشته 
و ترجيح مي دهند در مقابل يكديگر، متحداني جذب كنند؛ مانند 
اروپا كه در كنار آمريكا ايستاد يا روسيه كه شايد در كنار چين قرار 
بگيرد. هر دو گروه سنت پيشينيان خود طي قرن هاي گذشته را 
با چشــمان باز ادامه مي دهند: تالش براي افزايش قدرت و نفوذ 
فارغ از هزينه هاي آن براي جهان. بررسي رويكرد بايدن و پوتين 
در نشست اخير نشان مي دهد درس چنداني از تجربه پيشينيان 

خود نياموخته اند.

رهبر كره شــمالي گفته است
دوره آسيا در  كشــورش  كــه 

رياست جمهوري جو بايدن، 
هم آمــاده درگيري و هم آمــاده مذاكره با 
آمريكاســت. خبرگــزاري رســمي دولت 
كره شــمالي با انتشــار بخش محدودي از 
سخنان كيم جونگ اون، در نشست كميته 
مركزي حزب كمونيست اين كشور به نقل از 
او آورده كه همه بايد آماده مقابله با آمريكا 
باشند تا از »حيثيت كشور« حفاظت كنند.

كره شمالي به تالش هاي دولت جديد آمريكا 
براي ايجاد كانال هاي ديپلماتيك بي توجه 
بوده اســت. كيم جونگ اون  ماه گذشته به 
»سياســت خصمانه« دولت بايدن در قبال 
كشور اعتراض كرده بود. 3 ماه قبل، رويترز 

گزارش داده بود كه دولت بايدن سعي كرده 
با دولت كره شــمالي تماس برقرار كند اما 
كره اي ها پاسخگو نبوده اند. بايدن در جريان 
مبــارزات انتخاباتي، رهبر كره شــمالي را 
»اوباش« ناميد و تأكيد كــرد تا زماني كه 
كره شمالي سالح هاي هســته اي خود را از 
بين نبرد، خبري از لغو تحريم ها نخواهد بود. 

كره شمالي؛ آماده درگيري و مذاكره

شــيوع كرونا در يك ســال 
گذشته وضعيت صلح و ثبات گزارش 2

جهان را به چالش كشيد و به 
اعتراض هاي خشونت آميز و ناامني سياسي 
دامن زد. طبق جديدترين شــاخص جهاني 
صلح )GPI( كه به تازگي منتشــر شــده، 
متوسط صلح جهاني در سال گذشته ميالدي 
0.07درصد افت داشته است. طي 13سال 
گذشــته اين نهمين بار اســت كه وضعيت 

جهاني صلح بدتر مي شود.
شاخص جهاني صلح كه از سال 2007تاكنون 
هر سال از ســوي مؤسســه اقتصاد و صلح 
)IEP( منتشر مي شود، وضعيت 163كشور 
شامل 99.7درصد جمعيت جهان را براساس 
3عامل امنيت اجتماعي، ميزان درگيري هاي 
داخلي و خارجي و سطح فعاليت هاي نظامي  
ارزيابي مي كند و معتبرترين ابزار سنجش 
صلح در جهان اســت. طبق گزارش جديد 
مؤسسه اقتصاد و صلح، شاخص جهاني صلح 
در 87كشور ارتقا و در 73كشور افت داشته 
است. هند، شرق اروپا و آمريكا بيشترين افت 
را در شاخص صلح داشته اند كه دليل اصلي 
آن افزايش اعتراض هاي سياسي و تظاهرات 

عليه محدوديت هاي كرونا بوده است.
طبق اين گزارش، ســال گذشــته برخي از 
بحران ها و درگيري هاي جهاني كه طي يك 
دهه گذشته ظهور پيدا كرده اند، رو به افول 
گذاشتند اما شيوع كرونا باعث به راه افتادن 

يك موج جديد از تنش و بي ثباتي داخلي و 
همچنين افزايش كشمكش بين قدرت هاي 

بزرگ جهان شد.
در اين گــزارش آمده هنوز بــراي قضاوت 
درباره آثار طوالني مــدت همه گيري كرونا 
روي صلح جهاني زود است اما اين احتمال 
وجود دارد كه نوسان شــرايط اقتصادي در 
بســياري از كشــورها، بي ثباتي سياسي و 
اعتراض هاي خشونت آميز را افزايش بدهد. 
اســتيو كيلليا، مدير مؤسسه اقتصاد و صلح 
مي گويد: »دليل اصلي افــول صلح جهاني 
در ســال 2020افزايش تعداد اعتراض هاي 
خشونت آميز و تشديد بي ثباتي سياسي بوده 
است. كرونا و مســائل اقتصادي ناشي از آن 

ازجمله عوامل اين ناآرامي ها بوده اند«.

رتبه صلح كشورها
تنها 3منطقه از 9منطقــه اي كه در گزارش 
مؤسسه اقتصاد و صلح بررسي شده اند، شاهد 
بهبود سطح صلح خود در طول سال گذشته 
بوده اند و بقيه، شرايطشان بدتر شده است. 
بدترين وضعيت را آمريكاي شمالي داشته 
كه دليل اصلــي آن ناآرامي هاي بعد از قتل 
جورج فلويد، انتخابات رياســت جمهوري 
2020و حمله به ساختمان كنگره بوده است.

از سوي ديگر، بيشــترين ارتقا به ترتيب در 
خاورميانه، شمال آفريقا، اروپا و جنوب آسيا 
بوده است. هرچند شمال آفريقا همچنان از 

نظر صلح آميز بــودن، بدترين منطقه جهان 
است. ارتقاي صلح اروپا بيشتر مديون بهبود 
امنيت داخلي بــوده، درحالي كه بي ثباتي 
سياســي و فعاليت هاي نظامي بيشتر شده 
است. بين كشورها نيز افغانستان با رتبه 163، 
ناامن ترين كشور جهان در سال 2020بوده 
است. بعد از آن با فاصله نزديكي يمن، سوريه، 
سودان جنوبي و عراق قرار دارند. افغانستان از 
سال 2010تا به حال همواره جزو 3كشوري 
بوده كه بدترين وضعيــت صلح را در جهان 
دارند و در طول 4ســال گذشــته نيز رتبه 
نخست را داشته است. ايران در اين رده بندي 

رتبه 141را دارد.
در آن سوي جدول، ايسلند از سال 2008تا 
به حال صلح آميزترين كشــور جهان بوده 
است. نيوزيلند، دانمارك، پرتغال و اسلوني 
در جايگاه هاي بعدي قرار دارند. 8كشــور از 
10كشــوري كه در 10رتبه اول فهرســت 
شــاخص جهاني صلح قرار دارنــد، در اروپا 
هستند. هيچ وقت اين تعداد كشور اروپايي 

بين 10كشــور برتر در رتبه بندي شاخص 
صلح قرار نداشته اند. اتريش، سوئيس، ايرلند 

و چك به ترتيب جايگاه 6، 7، 8و 9را دارند.

اعتراض هاي خياباني
در طول دهه گذشته، تروريسم و ناآرامي هاي 
داخلي، اصلي تريــن عامل افــول صلح در 
جهان بوده است. در اين مدت فعاليت هاي 
تروريستي در90كشور افزايش داشت و فقط 
50كشور شاهد كاهش آن بودند. تروريسم 
همزمان با جنگ ســوريه، در سال2014 به 
اوج خود رسيد و بعد از آن ميزان مرگ ومير 
ناشي از ترور هر ســال كاهش پيدا كرد. با 
وجود روند نزولي تروريســم در طول 6سال 
گذشته، سطح ناآرامي هاي سياسي و داخلي 

شدت گرفته است.
از ســال2008 تاكنون ميزان اعتراض هاي 
خياباني خشن در 61كشــور افزايش و در 
27كشور كاهش داشته است. بين سال هاي 
2011و 2019، آشوب، اعتصاب و تظاهرات 

ضددولتي در سرتاسر جهان 244درصد رشد 
داشته است.

جهان در ســال 2020شاهد حدود 15هزار 
تظاهرات خشــونت آميز و آشوب بود. بيش 
از 5هزار تظاهرات كه بيــن ژانويه 2020و 
آوريل 2021برگزار شدند، به نوعي مربوط به 

همه گيري كرونا بودند.
خشــن ترين اعتراض هاي خياباني در طول 
سال گذشــته در بالروس، ميانمار، روسيه، 
آمريكا و قرقيزســتان انجام شــد. كشــور 
9.5ميليون نفري بالروس از تابستان سال 
گذشــته بعد از اعــالم پيروزي الكســاندر 
لوكاشــنكو، در انتخابات رياست جمهوري 
شاهد تظاهرات گسترده بوده است. مخالفان 
لوكاشــنكو كه 27سال اســت قدرت را در 
دست دارد، ادعا مي كنند در انتخابات تقلب 
شده و خواهان كناره گيري او هستند. ميانمار 
نيز از زمستان سال گذشته كه ارتش كودتا 
كرد و آنگ سان سو چي، رهبر حزب حاكم 
اتحاديه ملي دمكراسي دستگير شد، شاهد 
هرج و مرج گسترده بوده است. در اين مدت 
اعتصاب ها و تظاهرات سراسري اقتصاد اين 
كشــور را فلج كرده و ده ها هزار نفر به دنبال 
درگيري ســنگين بين ارتــش، اقليت هاي 

قومي و شبه نظاميان، آواره شده اند.
بين كشورهاي بررسي شده، لبنان بدترين 
وضعيت را از نظر احســاس امنيــت دارد. 
بيش از 81درصد مردم اين كشور احساس 
مي كنند كه جهان قبال جاي امن تري براي 
زندگي بوده است. بيشترين سطح نگراني از 
خشونت نيز در كشور برزيل ثبت شده است. 
در اين كشور، 83درصد مردم اعالم كرده اند 
از اينكه قرباني جرائم خشــن شوند »خيلي 
نگران« هســتند. اما تجربه واقعي خشونت 

بيشــتر از همه در ناميبيا بوده است؛ جايي 
كه 63درصد افراد، خودشان يا نزديكانشان 
در 2سال گذشته مورد خشونت جدي قرار 

گرفته اند.
آمارهاي جهاني نيز نشان مي دهد كه بيش 
از 60درصد مردم دســت كم »تا حدودي« 
از اينكه در معرض آســيب جرائم خشــن 
قرار بگيرند، نگران هستند. در طول 2سال 
گذشــته، 18درصد مردم تجربه خشونت را 
داشــته اند. با اين حال وضعيت از قبل بهتر 
شــده و 75درصد معتقدند كه احســاس 

امنيتشان از 5سال پيش بيشتر شده است.

افول صلح جهاني زيرسايه كرونا
 طي يك سال گذشته بيش از 5هزار مورد، تظاهرات خشونت آميز در 
ارتباط با شيوع ويروس كرونا در گوشه و كنار جهان برگزار شده است

   آيــا ترامــپ در انتخابــات 
رياست جمهوري2024 شركت مي كند؟
به نظر مي رسد ترامپ كه به تازگي وارد 75سالگي 
شــده هنوز تصميــم قطعي براي شــركت در 
انتخابات2024  نگرفته است. برخي مي گويند او 
با توجه به باال رفتن ســنش و چالش هاي قانوني 
زيادي كه در رابطه با كســب وكار شخصي اش با 
آن روبه روســت، بعيد اســت كه در انتخابات 
رياست جمهوري بعدي شركت كند؛ ازجمله جان 
بولتون، مشاور امنيت ملي سابق آمريكا كه گفته 
اســت: »من فكر نمي كنم ترامپ واقعا خودش را 
برنده انتخابات سال گذشــته بداند. او مي ترسد 
كه اگر در انتخابات بعدي نامزد شود، نتواند روي 
شكست خود با داســتاني كه سال گذشته درباره 
دزدي انتخابات ساخت، سرپوش بگذارد.« سناتور 
مايك راوندز؛ جمهوريخواهي كه در هر دو دادگاه 
استيضاخ ترامپ به نفع او رأي داد نيز همين نظر 
را دارد. به اعتقاد او، رئيس جمهور ســابق آمريكا 
با پافشاري بر ادعاي تقلب در انتخابات به اعتبار 

خود لطمه زد.
اما صحبت هــاي ترامپ چيز ديگري را نشــان 
مي دهد. رئيس جمهور ســابق آمريــكا در طول 
ماه هاي گذشــته بارها تكرار كرده كه انتخابات را 
از او دزديده اند و به نبــرد ادامه خواهد داد. برخي 
نزديكان ترامپ گفته اند كه او از اظهارات اخير ران 
دي ســانتيس، فرماندار فلوريدا در مورد احتمال 
شــركت در انتخابات2024 رنجيده است. ترامپ 
هفته گذشته در مصاحبه اي گفت كه دي سانتيس 
هم مانند ديگران مي توانــد معاون احتمالي او در 
انتخابات2024 باشد. برخي كارشناسان معتقدند 
كه اگر ترامپ بتواند به پيروزي جمهوريخواهان در 
انتخابات سال آينده كمك كند، احتمال حضور او 
در انتخابات رياست جمهوري بعدي بيشتر مي شود.

   خشونت  در جهان 
                 از دريچه آمار

اعتراض هاي خشونت آميز سال گذشته 
حدود 15تريليون دالر معادل 11.6درصد 
توليد ناخالص جهان، خسارت اقتصادي 
به دنبال داشت. اقتصاد سوريه، سودان 
جنوبي و افغانستان بيشترين آسيب را از 
خشونت در سال2020 ديده كه به ترتيب 
معادل 82، 42و 40درصد درآمد ناخالص 
داخلي اين كشورها بوده است. براساس 
برآوردهاي بانك جهاني، اقتصاد جهان در 
سال گذشته 4.3درصد كوچك تر شد. اين 
مشكل در كشورهايي كه از قبل با ركود 
اقتصادي دســت به گريبان بودند شدت 
بيشتري داشته اســت. ارزيابي مؤسسه 
خيريه بين المللي اكسفام نشان مي دهد 
كه ممكن اســت بيش از يك دهه طول 
بكشد تا كشورهاي فقير، اقتصاد كرونازده 
خود را احيا كنند. برآورد مي شود  كه بيش 
از دوسوم جمعيت جهان در طول يك سال 
گذشته محدوديت هاي قرنطينه را از چند 

هفته تا چند ماه تجربه كرده اند.
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مديران كشوری و شهری، میثم قاسمی هر سال در روز هوای پاك، 
خودروهای شيشه دودی را رها كرده و به  صورت نمادين با 
مترو به محل كار خود می روند؛ اما در روزهای ديگر، باز هم 
با خودروهای شخصی در شهر تردد می كنند. نتيجه اين 
كار، دور شدن از احساسی است كه مردم در هنگام استفاده 
از سيستم حمل ونقل عمومی دارند. همچنين مشكالت 
شــهری، كمتر از نزديك لمس می شــوند. شــايد برای 
رئيس جمهور يا وزير الزم نباشد كه تمام مشكالت شهری 
را بداند؛ اما يك عضو شورای شهر يا شهردار حتما بايد بداند 
در شــهر چه می گذرد. نتيجه اين دور شدن از حال و روز 
شهر، اتخاذ تصميماتی می شود كه در ظاهر به سود شهر و 
شهروندان هستند؛ اما عمال موجب ايجاد مشكالتی برای 

آنها شده يا حداقل حس ناخوشايندی در آنها ايجاد می كند. 
به عنوان مثال، 4سال پيش و زمانی كه شورای شهر پنجم 
تازه كار خود را آغاز كرده بود، بســياری از شــهروندان و 
رسانه ها درباره تبليغاتی كه شيشه اتوبوس های شهری را 
پوشانده بودند، شكايت كردند. اين تبليغات برای شهرداری 
درآمد ايجاد می كردند كه نكته خوبی است؛ اما آنچنان برای 
شهروندان آزاردهنده بودند كه كمتر كسی موافق شان بود. 
می توان حدس زد كسانی كه با نصب اين تبليغات موافقت 
كرده بودند حتی يك بار هم در داخل اتوبوس های گرم و 
شلوغ، كيلومترها مســافت را طی نكرده بودند تا متوجه 
شوند چيزی شبيه ماشين های حمل مجرمان خطرناك 
ساخته اند تا وســيله حمل ونقل عمومی. حاال كه تركيب 
شورای شهر در آستانه تغيير است؛ شايد بد نباشد اعضای 

جديد برای آخرين بار در 4سال آينده، مثل مردم عادی در 
شهر تردد كنند. سوار اتوبوس شوند؛ از تاكسی های خطی و 
گذری اســتفاده كنند و برای گذر از عرض خيابان از پل 
عابرپياده استفاده كنند. احتماال اين ساده ترين راهی است 
كه آنها با مشكالت شهری آشــنا می شوند؛ مثال متوجه 
می شوند كه تقريبا هيچ كدام از پله برقی های پل های عابر، 
روشن نيستند و حتی گاهی بسته هستند. باالی پله ها هم 
معموال بی خانمان ها و كارتن خواب ها وسايل خود را پهن 
كرده اند. مشكالت كالنشــهری مانند تهران، آنقدر زياد 
هستند كه نمی توان انتظار داشت به سرعت برطرف شوند؛ 
اما حتما می توان توقع داشــت مديران شهری به گونه ای 
تصميم گيری كنند كه زندگی در ميانه همه اين مشكالت، 

قابل تحمل تر باشد.

برایآخرینبار

پاكبان غبار فراموشی شهر
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نفر

رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر 

گفته:  در طرح مراقبت 
بهداشتی پیشگیری از 
شیوع بیماری كرونا در 

مبادی مرزی رسمی كشور 
كه با همكاری جمعیت 

هالل احمر همراه و وزارت 
بهداشت در حال انجام 

است، از ۲۷هزار و ۵۳۰نفر 
در مبادی مرزی كشور 

تست pcr گرفته و ۳۷۶هزار 
و ۲۴۱نفر هم پایش شدند. 
این طرح از ۲۰اسفند سال 
گذشته شروع شده و تا 

امروز ادامه داشته است. 
تا كنون ۳۷۶هزار و ۲۴۱نفر از 
مسافران كنترل شدند. این 
طرح در ۱۶استان و در ۱۶مرز 
زمینی، ۲مرز دریایی و ۱۰مرز 

هوایی انجام شده است.

برای ايران، برای فردا ...  عکس: همشهری/امير رستمی اول آخر

نامه به فليسه
كه دارد چيزی را كه دوست دارد ترك می كند. آدم احساس می كند كه فرانتس كافكا من فكر نمی كنم كه اندوه يك آدم به هنگام ترك چيزی ناشی از اين باشد 

پيوندها چه آسان، پاره می شود و نيز اينكه ديگران چه آسان از آدم جدا می شوند...

بوك مارك

دغدغه

ديالوگ

عشق و مرگ
ببين ناتاشــا، يه كم ديرم شــده، خالصه ا ش اينه كه عاشق شدن عذاب  كشيدنه، اگر می خوای عذاب نكشی، پس بايد مراقب باشی عاشق نشی وودی آلن

ولی بعدش از اينكه عاشق نيستی، عذاب می كشی! 
بنابراين عشق باعث رنج و عذابه، نداشتنش هم باعث رنج و عذابه! يعنی هردوش باعث عذاب و رنجه، 
اما از اون طرف برای اينكه شاد باشيم، مجبوريم عاشــق باشيم، چون عشق باعث شادی می شه، پس 
شاد بودن باعث عذاب كشيدنه درحالی كه عذاب كشيدن باعث ناراحتی آدما می شه، براين اساس واسه 
ناراحت بودن بايد عاشق بود، پس يا بايد عاشق بود و عذاب كشيد يا از خوشحالی زياد عذاب می كشی، 

اميدوارم گرفته باشی كه چی دارم می گم!

حراج حیات وحش را متوقف كنیم
خانگــی از گذشــته در فاطمه عباسی نگهــداری از حيوانــات 
كشورمان رايج بوده اما اين روزها نگهداری از اين 
حيوانات ديگر محدود به مرغ و خروس نيســت. 
سگ، گربه، طوطی، خرگوش و همستر هم راهشان 
را به زندگــی آپارتمانی باز كرده انــد. در روزهای 
كرونايی و ايام قرنطينه نگهــداری از حيوانات در 
خانه ها افزايش هم پيدا كرده و مردم برای فرار از 
تنهايی، همنشينی با حيوانات را در چهارديواری 
خانه انتخاب كردند و در اين بين عده ای به سگ و 
گربه اكتفا نكرده و پرندگان نادر و وحشی مانند جغد 
يا حتی حيوانات وحشی مثل توله شير و مار را در 
خانه باغ هايشان حبس كردند. اما حاال كه دوران 
قرنطينه گذشته و به رغم وجود كرونا، مردم تقريبا 
به زندگی عــادی بازگشــته اند، خيلی ها متوجه 
شــده اند كه ديگر قــادر به نگهــداری از حيوان 
خانگی شان نيستند و البته چون همواره عده ای هم 
به دنبال خريد حيوانات نــادر برای متمايز بودن از 
ديگرانند، آگهی خريد و فــروش اين حيوانات در 
ســايت های تبليغاتــی افزايش عجيبــی پيدا 
كرده است. با اينكه چند ســالی است بازار فروش 
حيوانات در مولوی تعطيل شده و مغازه داران فعلی 
تنها غذای حيوانات، قفس و لوازم جانبی نگهداری 

را می فروشند اما در كوچه پس كوچه های اطراف 
كوچه مرغی ها هنوز تجــارت حيوانات به صورت 
زيرزمينی ادامه دارد. البته اين بازار هم اين روزها رو 
به كسادی گذاشــته، چرا كه خريد و فروش اين 
حيوانات حاال به وسيله شبكه های مجازی بسيار 
ســهل تر اســت. با يك جست وجوی ســاده در 
سايت های تبليغاتی شــما می توانيد به راحتی از 
قيمت و وضع خريد و فروش حيوانات مطلع شويد؛ 
حيواناتی كه تجــارت بســياری از آنها در فضای 
مجازی از نظر قانون جرم است. چند وقتی است كه 
فعاالن محيط زيست كه خريد و فروش حيوانات را 
تجارت سياه می دانند، در راستای مخالفت با اين 
آگهی ها، كمپينی راه اندازی كرده اند و در شبكه های 
اجتماعی امضا جمع می كنند تــا خريد و فروش 

حيات وحش را در اين سايت ها متوقف 
كنند. آنها خريد و فروش حيوانات را 

عاملی برای استفاده سودجويان از حيوان 
و بحث توله  و جوجه كشی می دانند. 

جدای از اين ماجرا، كم نيســتند 
كسانی كه حيواناتی مانند سگ 
هاســكی، جغــد، ميمون يا 

تمســاح را خريــداری 
می كنند و با انتشار تصاوير 

اين حيوانات در اينستاگرام يا شبكه های مجازی 
ديگر، سعی می كنند برای خود فالوئر جذب كنند. 
اما نگهداری از اين حيوانات در خانه می تواند نوعی 
حيوان آزاری محسوب شود؛ چرا كه خاستگاه اين 
حيوانات در طبيعت اســت و نگهــداری آنها در 
محيطی كه به آن تعلــق ندارند، اين موجودات را 
آزرده و حتی ســبب مرگ آنها را فراهم می كند. 
جالب است بدانيد كه انتشار تصاوير حيوانات به 
شكل های متعدد توســط كاربران فضای مجازی 
باعث شــده تا چند ماه پيش اينستاگرام با انتشار 
نســخه جديد خود، قانون حمايت و حفاظت از 
حيوانات را اجرايی كند. با اجرايی شدن اين قانون، 
زمانی كه فرد هشــتگی مرتبط با خشونت عليه 
حيوانات يا محيط زيســت را جست وجو می كند، 
صفحه ای نمايش داده می شود كه در آن از 
حقوق حيوانات نوشته شده و تذكر داده 
می شــود  كه هرگونه آزار و اذيت و فروش 
غيرقانونی آنها غيرمجاز است. اينستاگرام با 
ايجاد اين تغيير در نرم افزار خود قصد دارد با 
جلوگيری از پخش تصويــر و فيلم از رفتار 
خشــونت آميز با حيوانات در نرم افزار خود، 
فرهنگ حفاظت و حمايــت از حيوانات را در 

جهان جا بيندازد.

عدد خبر

نفر
مركز روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت بهداشت 
اعالم كرده؛ تاكنون ۴میلیون 
و ۳۶۹هزار و ۳۹نفر در كشور 
دوز اول واكسن كرونا را تزریق 

كرده اند. براساس همین 
گزارش، ۸۹۵هزار و ۵۲نفر 

نیز دوز دوم را تزریق كرده اند 
و مجموع واكسن های تزریق 
شده در كشور به ۵میلیون و 

۲۶۴هزار و ۹۱دوز رسید.

4036939
عدد خبر

حافظ

چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت

ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد

كودك، كلمه، كتاب.
شارژ شو

در طــول تاريــخ، شرق شــناس ها و 
ايران شــناس های غربــی بســياری به 
معرفی جاذبه های ايــران پرداخته اند. از 
سفرنامه گرترود بل به نام »تصويرهايی 
از ايران« گرفته كه عكس های بی مانندی 
از كاروانسراها و مهمانسراهای ايران دارد 
تا ديگر كتاب هايی كه منابع پژوهشــی 
ايران شناســی قلمداد می شــوند. اما 
برای نخستين بار كتابی با نام شب های 
پارسی، بوتيك هتل ها و مهمانسراهای 
 Persian Nights - شگفت انگيز ايران
Amazing Boutique Hotels چاپ 
شده است كه توجه رسانه های جهان را به  
خود جلب كرده است. اين كتاب توسط 
توماس وگمان جهانگرد سوئيسی نوشته 
و جمع آوری شده و در سايت آمازون به 
قيمت 23دالر قابل خريد اســت. سايت 
ديلی ميل در اين باره نوشته، انگيزه اين 
جهانگرد از آغاز معرفی مهمانســراهای 
تاريخی و زيبای ايران پيش از معماری اين 
بناهای فوق العاده، مهمان نوازی مردم اين 
سرزمين است. توماس وگمان برای ادای 
دين به مردم ايران از تمام مهمانسراهای 
تاريخی ايران در شــمال تهران گرفته 
تا جزيره قشــم اقامت و عكاســی كرده 
است. او در اين كتاب توضيح می دهد كه 
مهمانسراهای ايران در ابنيه تاريخی قرار 
دارند و يكی از بهترين بهانه های آشنايی با 
فرهنگ و معماری ايران است. به نوشته او، 
فقط كافی است به تصويرهای اين كتاب 
از مهمانسراها نگاه كنيد تا برای سفر به 

ايران ترغيب شويد. 

شب های پارسی
گرينويچ

اگر از من بپرسيد مهم ترين جزء خانه كجاست 
می گويم پنجره هايش. پنجره ها چشم های خانه 
هستند. باز می شوند به شــهر، به روز، به نور. پنجره ها زندگی را ممکن 

می كنند. گياه و كوه و درخت را ممکن می كنند.
هرگز نتوانستم كسانی را درك كنم كه پشــت پنجره هايی با پرده های 
كشيده زندگی می كنند. صبح، بايد پرده های سنگين كنار بروند. با اينکه 
اين شهر چيز زيادی برای ديدن ندارد اما همين نور، كه در اين وقت سال 

بی دريغ توی خانه می ريزد، ياد آدم می آورد كه زندگی در جريان است.
 زندگی با گياهان مرا هم شــبيه آنها كرده اســت. در هر خانه ای دنبال 
روشنايی و گرما هستم. روشنايی و گرمايی كه زندگی با گياهان را ممکن 

می كند.
حتی قبل از اينکه جادوی گياهان وارد زندگی ام شود، تالش مداوم شان 
برايم زيبا بود. گياهان نمی ايستند. هرجا كه باشند می چرخند به سمت نور 
و هميشه آماده هستند كه از يك جزء كوچك دوباره خودشان را بيافرينند.
گلدان كوچکی كه روزی از دوستی عزيز گرفتم در خانه همه اطرافيانم 
تکثير شده و حتی خارج از ايران هم رفته. گياه های مشترك، مرا به آدم ها 

نزديك می كنند.
فکر می كنم البد دوستم هم حاال دارد به گلدانش آب می دهد. به برگ های 
براقش دست می كشد و شايد به قلمه كوچکی كه روزی از من گرفته، فکر 

می كند.
به خاطر گياهان است كه پنجره برايم مهم تر است. خانه بايد ظرفيت نگه 
داشتن گياهان را داشته باشد. هر خانه ای ندارد، خانه ای مهربان نيست، 

مشتاق نيست و نمی گذارد سبزی، جان جانش را احاطه كند.
اما بيشتر خانه ها، عاشق بوی اطلسی های گرماخورده توی بالکن هستند. 
دوست دارند برگ های رونده ها ديوار خانه را بگيرند و بروند باال. قلمه زدن 

گيا هان و تماشای ريشه دادنشان را دوست دارند.
زندگی با گياهان، يعنی زندگی با نور، با آب و با عشق. عاشق گياهان شدن 
آسان است. جايی نمی روند و توقع چندانی هم از آدم ندارند. در مقابل آن 
اندك توجهی هم كه می گيرند خانه را به جايی زيباتر برای زندگی تبديل 

می كنند و تقريبا هرگز نااميد نمی شوند.
* سهراب سپهری

خوشا به حال 
گیاهان كه عاشق 

نورند * 

شیدا اعتماد

مان

مردی بــا صدای خش خــش جارويش مشــغول مهدیا گل محمدی ساعت 5صبح در گرگ و ميش هوا، وقتی همه خوابيم 
پاك كردن حافظه شهر از غبار فراموشی است. در تربت حيدريه و هر جای ديگری 
از اين مــرز و بوم كه مطالعه را فراموش كرده باشــند محمدرضــا آقايی پاكبان 
فرهيخته و صاحب ركورد كتابخوانی خراســان رضوی را بــه يادمان می آورد كه 
كارتان هر قدر سخت و هر قدر وقت گير باشــد اما می توان در كنار برگ های زرد 
درختان، برگ ها و صفحه های كتاب را ورق زد و از اين شاخسار، برگ سبزی چيد. 
او كه در خراسان آقای خيابان لقب گرفته بدون درنظر گرفتن مطالعه روزنامه ها و 
مجله ها روزانه 4ساعت را به مطالعه كتاب اختصاص می دهد. محمدرضا آقايی كه 
كاش به جای آقای خيابان به او آقای كتاب لقب می دادند يادداشت نويس مجله 
فيلم هم بوده است. در زمان مسئوليت فريدون جيرانی در هفته نامه سينما از او 
يادداشت هايی با موضوع سينما چاپ می شد، آن هم از يادداشت نويسی كه شهرش 
سينما ندارد. او كه يكی از طرفدارهای هنر هفتم است، می گويد: چند سال پيش 
قرار بود تنها سينمای مخروبه شهر بازسازی شود اما اختالف مسئوالن باعث شد 
شخصی به دوستم كه سرايدار سينمای متروكه بود چوبدستی بدهد تا اندك اندك 
سقف آنجا را شل كند تا سقف بريزد و كسی فكر باز كردن سينما هم به سرش نزند.

كتاب باز خراسان رضوی كه در سال1397 دقيقا يك هزارو856جلد كتاب خوانده و 
رتبه نخست كتابخوانی را دريافت كرده بود به عنوان جايزه از مسئوالن، فقط كتاب 
هديه گرفت. اين حركت مسئوالن كه مصداق بارز زيره به كرمان بردن بود چندان 
بازتابی در رسانه ها نداشت اما از منظر آسيب شناسی جامعه ای كه 59درصدشان 
اصال كتاب غيردرسی نمی خوانند و سرانه مطالعه شان چنددقيقه در روز است قابل 
تأمل و بررسی است. در مبحث شايسته ساالری كه خيلی اتفاقی و بدون دليل در 
جامعه ما آنچنان محلی از اعراب ندارد، جامعه بايد تالش كند تا از استعداد افراد 
اســتفاده كند و تخصص آنها را به كار گيرد. برای نمونه اگر در كشوری پيشرفته 
احساس كنند شما گلفروشی هستيد كه اســتعداد خاصی در رياضيات داريد يا 
كارگر ساختمانی هســتيد كه وزنه برداری قابل هســتيد به طور حتم بنگاه های 
استعداديابی بدون اينكه به عالقه شما به شغل شريفی كه داريد توجهی كنند تمام 
تالش خود را به كار می گيرند تا شما را وارد اردوی وزنه برداری يا المپياد رياضيات 
كنند. در مورد »آقای كتاب« خراسان رضوی اما كتاب دادن به مردی كه غرق در 

كتاب است، نقطه پايانی بر اين استعداديابی بود.
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فرحناز چراغی
خبرنگار

تاالب آب شــیرین زریبار )زریوار( در 130 كیلومتری شــمال 
غربی ســنندج و 3 كیلومتری غرب مریوان از مکان های دیدنی 
و گردشــگری كردســتان اســت. تاالب زریوار در سال 13۸۸ 
عنوان»پناهگاه حیات وحش«  به خــود گرفت. این تاالب یکی 
از منحصر به فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان به شمار 
می رود و از سال ۹۷ به عنوان بیست و پنجمین تاالب بین المللی 

كشور در دبیرخانه كنواسیون رامسر ثبت شده است.
دریاچه زریوار مركز زمســتان گذرانی و جوجــه آوری پرندگان 
مهاجر نیز هست. بر اســاس گفته كارشناسان محیط زیست، 
زریوار زیستگاه  بیش از ۵0 درصد پرندگان ایرانی است و ۲۸۷ 

نوع پرنده در این منطقه زندگی می كنند.

زریوار بیش از 3 هزار هکتار وسعت دارد كه ۲ هزار و 403 هکتار 
محدوده تاالب و ۸۵۵ هکتار محدوده آبی آن اســت. 1۶۵ گونه 
گیاهی شناخته شــده نیز در تاالب و  اطراف آن مشاهده شده 

است.
كردستان پنج منطقه حفاظت شده شــامل؛ تاالب بین المللی 
زریوار مریوان، منطقه حفاظت شده بیجار، بدر و پریشان قروه، 
منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز، منطقه حفاظت شده شاهو 
و كوساالن سروآباد و همچنین ۲ منطقه شکار ممنوع زرینه اوباتو 
و دشت بیلو در نزدیکی تاالب زریوار دارد. اما با وجود این، زیبایی 
زریوار دستخوش تخریب های زیست محیطی شده و نگرانی هایی 

را برای سالمت این زیستگاه ایجاد كرده است.
 مدیركل محیط زیســت كردســتان در این باره به همشهری 
می گوید: در حال حاضر رشد بی رویه ساخت و سازهای غیرمجاز 
در ضلع جنوبــی تاالب و احــداث خانه باغ هــای غیرمجاز در 

روستاهای اطراف از مهم ترین عوامل خطر برای دریاچه زریوار 
اســت. »فریبا رضایی« ورود فاضالب  به زریوار را نیز مربوط به 
ساخت و سازهای غیرمجاز می داند و ادامه می دهد: فعالیت های 
غیراصولی صیادی و گردشگری خارج از اصول تعریف شده نیز 
از دیگر عوامل تهدید تنوع زیســتی و كاهش كیفیت آب زریوار 

هستند كه همواره به این تاالب آسیب های جدی زده اند.
مدیركل محیط زیست كردستان درباره شرایط كنونی تاالب نیز 
این گونه توضیح می دهد و می افزاید: ورود پساب ناشی از فضوالت 
دامی روســتاهای مجاور زریوار و خشکسالی، شرایط زیستی را 
در تاالب زریوار شکننده كرده است و نیازمند توجه جدی است. 
وی در ادامه به برنامه های ســازمان برای احیا و رونق تاالب نیز 
اشــاره می كند و می گوید: ســاماندهی  1۵ هکتار از محدوده 
گردشــگری تاالب از مهم ترین برنامه های مطالعه شده محیط 
زیستی برای احیای آن است كه اعتباراتی هم برای اجرای این 

طرح اخذ شده.
رضایی راه اندازی سایت پرنده نگری را نیز یکی دیگر از برنامه های 
میراث فرهنگی برای ســاماندهی گردشگری در دریاچه زریوار 
عنوان می كند و می گوید: اداره كل میراث فرهنگی با هدف معرفی 
پرندگانی كه در محدوده دریاچــه زندگی می كنند و به منظور 
توسعه سایت پرنده نگری و صنعت گردشگری شهر مریوان اقدام 

به ایجاد برج ۲۷ متری پرندگان كرده است.
مدیركل محیط زیست كردستان ادامه می دهد: این برج اولین 
برجی اســت كه به صورت تخصصی بــرای معرفی پرندگان در 
كردســتان راه اندازی می شود و در دوران پســاكرونا به یکی از 

جاذبه های مهم مریوان تبدیل خواهد شد.
وی درباره میزان آب دریاچه شیرین زریوار نیز می گوید: حجم 
تاالب در زمان پرآبی ۶۲ میلیون مترمکعب و در زمان خشکسالی 

به 43 میلیون متر مکعب رسیده است.

تاالب زریوار از معدود تاالب های آب شیرین ایران است كه هیچ 
رودخانه دائمی در تأمین آب آن نقش نــدارد و عمده آب آن از 
طریق چشمه های متعدد كه در بخش غربی و كف تاالب وجود 
دارند، تغذیه می شود. به طور كلی منابع تأمین آب تاالب زریوار 
از سه منبع عمده اســت؛ ریزش های جوی كه به صورت باران و 
برف ساالنه حدود هشت میلیون متر مکعب آب تاالب را تأمین 
می كند. چشمه های كف جوش بستر تاالب كه به سفره های زیر 
زمینی مرتبط است و برآورد شده ساالنه 1۲ میلیون متر مکعب 
از این منابع آب به تاالب وارد می شود. آب های سطحی ورودی با 
رقمی حدود ۲۸ میلیون متر مکعب كه از منابع تأمین موقتی آب 
تاالب محسوب شده است و پس از بارش باران یا برف، از طریق 
آبراهه های جاری بر دامنه های غربی، شرقی و حوضه آبخیز تاالب 
به آن می ریزد. به این ترتیب حجم سالیانه آب ورودی به تاالب 

زریوار از این منابع حدود 4۸ میلیون متر مکعب است.
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 خاموشی قم در صورت
 ادامه روند مصرف  برق

 چرا »تاپ« 
به اهداف خود نرسید

 آفرودسواری
در دل الوند
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رکود کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

یک دهه خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شده است استان چهارمحال و بختیاری 
توان حفظ جایگاه گذشته خود در تولید محصوالت کشاورزی را نداشته باشد.

مدیر روابط عمومی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری به همشهری می گوید: 
روزگاری چهارمحال و بختیاری قطب تولید برخی از محصوالت گیاهی و کشاورزی 
کشور بود،  اما در حال حاضر به دلیل خشکســالی های پی درپی حفظ این جایگاه از 

توان استان خارج است.
»حمیدرضا حبیبیان« با بیان اینکه ۹ دشت ممنوعه در استان وجود دارد که برای 
ادامه فعالیت کشاورزی با کمبود آب روبه رو هستند، می افزاید: با توجه به این شرایط 
کشــت محصوالت کم آب بر مانند گیاهان دارویی در دستور کار قرار گرفته تا از این 

طریق ضمن صرفه جویی در منابع آبی، بحران اقتصادی کشاورزان جبران شود. 

کاهش سطح کشت محصوالت
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری هم در گفت و گو 
با همشهری توضیح می دهد: خشکسالی و کمبود آب موجب شده است ۳۵درصد از 

سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی استان کاهش پیدا کند.
»حسین برزگر« می افزاید: جهاد کشاورزی طی چندسال اخیر با اجرای طرح هایی 
مانند راه اندازی سیستم آبیاری نوین، توسعه گلخانه ها و تغییر الگوی کشت توانست 
کشاورزی استان را از شــرایط بحرانی پیش آمده خارج کند. در حال حاضر سطح ۲ 

هکتاری گلخانه های استان به ۳۲ هزار هکتار رسیده است.
وی با بیان اینکه گندم، جو، علوفه دامی، ســیب زمینی و دیگر محصوالت جالیزی 
از عمده تولیدات گیاهی استان هســتند، اظهار می کند:  اکنون به دلیل خشکسالی 
سطح کشت این محصوالت کاهش یافته اســت. روزگاری چهارمحال و بختیاری از 
قطب های تولید سیب زمینی بود که اکنون این جایگاه را به دلیل کاهش سطح کشت 

از دست داده است.

تنش  آبی در 5 شهرستان 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
سطح زیرکشت سیب زمینی امسال در استان ۲۰ درصد کاهش یافته است، می گوید: 
این فقط شامل کشت این محصول نمی شود، زیرا میزان آبدهی منابع تأمین آب بخش 

کشاورزی در استان کاهش یافته و روی کشت همه محصوالت اثر گذاشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین با بیان 
اینکه شهرستان های بروجن، اردل، شهرکرد، لردگان و خانمیرزاد به دلیل خشکسالی 
با کمبود و تنش آبی مواجه هستند، می گوید: خشکسالی به جز بخش زراعی به بخش 

باغ داری استان هم آسیب زده و موجب کاهش بارآوری درختان مثمر شده است.
برزگر توضیح می دهد که ســرمای بهاره امســال موجب شده اســت ۷۰درصد از 
باغ های سامان دچار سرمازدگی شود و محصول شان از بین برود و این مساله درکنار 

خشکسالی، خسارت  بیشتری به بخش کشاورزی استان زده است.

کشاورزی

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

در ســال های گذشــته پارک ها و فضاهای 
تفریحی و فرهنگی بسیاری در کرج ساخته 
شد، اما یکی از بزرگترین اشــکاالتی که به 
ساخت این تفریح گاه ها گرفته می شود، نبود 
نماد و نشانه از استانی است که عنوان ایران 
کوچک را یدک می کشد و تنوعی از اقوام را 

درخود جای داده.
حاال پارک »ایران کوچک« به عنوان پارک 
مینیاتوری در شهر کرج در مساحت حدود 
۷هکتار به بهره برداری رسیده که نمادی از 
استان های مختلف کشور در آن ساخته و به 
معرض تماشا گذاشته شده است.  سیاه چادر 
ایل بختیاری و لر، خانه آغاج اوی ترکمن ها، 
مضیف خوزستان، کپر آذربایجان، بخشی از 
بافت روســتای ابیانه، آب انبار یزد، ارگ بم، 
بازار سعدالســلطنه قزوین، آسباد خراسان 
جنوبی، ســاباط مناطق مرکزی و اقامتگاه 
و زیســت بوم اقوام ایرانی از سوی 1۲ گروه 
هنری در این پارک ساخته شده است. پارک 
ایران کوچک با هدف معرفی فرهنگ، آداب، 
رسوم و معماری مناطق و قومیت های مختلف 
با بهترین شــیوه معماری اجرا شده و امید 
می رود به یک جاذبه گردشــگری در استان 

البرز تبدیل شود.

نماد گردشگری کرج
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر 

کرج درباره ایده خلق بوستان ایران کوچک 
می گوید: پارک های مینیاتــوری زیادی در 
سطح ملی، محلی و بین المللی در کشورهای 
مختلف دنیا ســاخته شــده که نمونه اش را 
می شــود در چین، ترکیه، بلژیــک، هلند و 
بسیاری از کشورها مشاهده کرد. در نتیجه 
تصمیم گرفتیم با توجه به موقعیت و شرایط 
اقلیمی کرج و حضور اقوام مختلف کشور در 
این شهر، این طرح را اجرا کنیم که تاکنون در 

کشور بی نظیر بوده است.
»عباس زارع« بــا بیان اینکه پــارک ایران 
کوچک ماکت هایی از ســکونتگاه های بومی 
ایرانی را در خود جای داده،  می افزاید: این آثار 
با تحقیق از ابنیه شهرهای مختلف و جزئیات 
آن ها ساخته شده است. ضلع جنوبی پارک 
نیز برای بازســازی کرج قدیم در نظر گرفته 
شــده که هنوز اجرا نشــده است. همچنین 
بازارچه دائمی صنایع دستی نیز در این پارک 
با الهام از سبک بازارهای سنتی ایران به ویژه 

سعدالسلطنه قزوین برپا شده است.
وی برگزاری رویدادهای فرهنگی را از دیگر 
اهداف ایجاد این پارک عنوان و اضافه می کند: 
ایجاد نمادهای مختلف کشور در پارک ایران 
کوچک یک بعد موضوع و جریان فرهنگی، 
هنــری و برگزاری رویدادهــای این چنینی 
یکی دیگــر از ابعاد مهم ایجاد پارک اســت. 
به عنوان مثال میدانــی در این پارک در نظر 
گرفته شده که مناسب برای برگزاری برنامه 
های مختلف از جمله ورزش های باستانی و 
زورخانه ای، تعزیه، نقاله خانی، برگزاری تئاتر 

و کنسرت و...  است.

زارع توضیح می دهد کــه اولین باغ فرهنگ 
کمیسیون ملی یونســکو هم در پارک ملی 
ایران کوچــک کــرج و در روز جهانی تنوع 
بیان  هــای فرهنگی بــا حضور وزیــر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دبیر کل کمیسیون ملی 
یونسکو - ایران، دبیر شــورای عالی انقالب 
فرهنگی ورئیس فرهنگســتان زبان و ادب 

فارسی به ثبت ملی رسیده است. 
او می افزاید: همچنیــن تفاهم نامه همکاری 
کمیسیون ملی یونسکو ایران و شهرداری کرج 
به منظور گسترش هرچه بیشتر همکاری های 
فرهنگی  امضا شــد. افتتاح بــاغ فرهنگ و 
حضور مســئوالن کشــوری در این مراسم 
نشان از اهمیت مساله فرهنگ و  پاسداری از 

فرهنگ و میراث جهانی است.
عضو شورای شــهر کرج با تاکید بر اهمیت 
ایجاد این پارک در رونق گردشــگری بیان 
می کند: کرج به دلیــل حضور فرهنگ های 
مختلف و طبیعت زیبا قابلیت های زیادی در 
بخش گردشگری دارد که با سرمایه گذاري 
می توان در این بخش ها درآمد پایدار ایجاد 
کرد. همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی 

به جذب گردشگران کمک زیادی می کند.

اهمیت پارک در رونق گردشگری
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی البرز نیز با اشاره به اهمیت پارک 
ایران کوچک در رونق گردشگری می گوید: 
با وجود اینکه البرز به تنوع قومیتی معروف 
اســت، اما تاکنون هیچ نمــادی از این تنوع 
در استان نداشتیم. حاال پارک ایران کوچک 

می تواند نشانگر این تنوع قومیتی 
باشــد ضمن اینکه سازه های این 

پارک که نماد استان های مختلف است، کامال 
کاربردی هستند. برای مثال بازدیدکنندگان 
در آمفی تئاتر روباز مجموعــه می توانند به 
تماشــای تعزیه، نقالی و شــاهنامه خوانی 
بپردازند یا در مســجد جامع فهرج یزد نماز 

اقامه کنند.
»فریدون محمــدی« با بیان اینکــه البرز 
از ظرفیت هــای بزرگــی در زمینــه تولید 
محصوالت صنایع دستی برخوردار و فروش 
این محصوالت دغدغه بزرگ تولیدکنندگان 
اســت، می افزاید: بازار سعدالسلطنه قزوین 
که در پارک ساخته شــده به بازارچه دائمی 
فروش صنایع دســتی تبدیل خواهد شد و 
این بازارچه آغازی برای راه اندازی غرفه های 
فروش صنایع دستی  در مکان های تاریخی 
استان و شرکت در جشــنواره های داخلی و 

خارجی خواهد بود.
وی با بیان اینکه هربخش از این پارک نمادی 
از یک فرهنگ و ســکونتگاه کشــور است، 
توضیح می دهد: این پارک در یک مجموعه 
کامل پیش روی بازدیدکنندگان قرار گرفته 
و اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری نیز 
برای تکمیل آن، موزه مردم شناسی را داخل 

پارک ایجاد خواهد کرد.
محمدی با بیان اینکه صنعت گردشــگری 
نقش مهمی در ایجاد درآمــد پایدار دارد اما 
زیرساخت های گردشگری متناسب با استان 
شدن البرز شکل نگرفته است، تصریح می کند: 
باید به دنبال راهکارهای مناسب برای معرفی 

هرچه بیشتر جاذبه های البرز باشیم. به همین 
دلیل همه دســتگاه ها و ســازمان ها باید به 
رونق این بخش کمک کنند تــا بتوانیم 1۰ 
میلیون مســافری که ســاالنه از این استان 
عبور می کننــد را بــرای بازید و اســتفاده 
 از ظرفیت های گردشــگری اســتان ترغیب

 کنیم.
 خوشبختانه مدیریت شهری گام های بزرگی 
در این زمینه برداشته و ساخت مجموعه ای 
در کرج به عنوان ایران کوچک و ساخت نماد 
شــهرهای دیگر ایران در آن می تواند گامی 
ارزشمند در زمینه مطرح کردن برند یا نشان 

کرج برای جذب گردشگر باشد.

سفر به ایران کوچک

پارک »ایــران کوچک« بــه عنوان 
تنها پارک مینیاتوری کشور در شهر 
کرج در مســاحت حدود ۷هکتار به 
بهره برداری رســیده کــه نمادی از 
اســتان های مختلف کشــور در آن 
ســاخته و به معرض تماشا گذاشته 

شده است

فاطمه کاظمی
خبرنگار

ســال های اخیر بارها و بارها شــاهد حضور فزاینده آفرود موتور و 
اتومبیل ســواران در مناطق حســاس طبیعت و به ویژه پیکر الوند 
بوده ایم و به نوعی کوهســتان الوند به یک قطب آفرودســواری در 
کشور تبدیل شده است. هر چند وقت یک بار موتورسواران همدانی، 
کرمانشاهی، قزوینی و برخی شهرهای دیگر، کوهستان الوند را شخم 
می زنند. فتح و تخریب محوطه تاریخی خورزنه که در انتظار ثبت ملی 
است، تپه شاه طهماسب، کوچه باغ های دره مرادبیک و قلل مختلف 
کوه الوند از مواردی است که به شدت خاطر کوهنوردان و عالقه مندان 
به محیط زیست در همدان را مکدر کرده. برخی معتقدند اگر پیست 
مناسبی تعبیه شود، آفرودسواران در آن به ورزش خواهند پرداخت و 
طبیعت هم نجات پیدا می کند در حالی که این افراد حاضر به استفاده 

از پیست فعلی نیستند و کمر به نابودی طبیعت همدان بسته اند.

لطمه های جبران ناپذیر
یکی از فعاالن محیط زیســت همدان معتقد اســت در تمام فصول 
سال و تا آن جا که شرایط آب و هوایی اجازه دهد، موتورهای کراس 
و خودروهای آفرود در کوهستان همدان جوالن می دهند. صدمه ها و 
لطماتی که موتورسواران و رانندگان آفرود به طبیعت و محیط زیست 
منطقه می زنند، جبران ناپذیر است. حضور موتور کراس و خودروی 
آفرود در کوهســتان موجب از بین رفتن پوشــش گیاهی منطقه 
می شــود. عالوه بر آلودگی صوتی، دودی که از اگزوز این وســایل 

موتوری خارج می شــود هوای سالم کوهســتان را ناپاک می کند و 
سرریز روغن یا سوخت خودروها و موتورها نیز در مسیرهای سخت با 
مرگ گونه های گیاهی، جانوری و آلودگی آب های جاری همراه است.

مهرداد نهاوندچــی با بیــان اینکه حضــور موتورهــای کراس و 
اتومبیل های آفرود در دل طبیعت و کوهستان عالوه بر محیط زیست 
برای کوه پیمایان و گردشــگران نیز ایجاد خطر می کند، می افزاید: 
افرادی که در مسیر تردد این وسایل نقلیه قرار می گیرند از برخورد 
با آن ها یا خطر پرتاب سنگ از زیر الستیک این وسایل نقلیه در امان 

نیستند. 
وی ادامه می دهد: عموما با آغاز فصل تابســتان، آب شــدن برف  و 
خشک شدن مسیرهای کوهستانی و جاده های عشایری، کوهستان 
و دشــت های همدان به پیســت موتور کراس و خودروهای آفرود 
تبدیل می شود. این در حالی است که کوهستان و دشت های همدان 
یک محیط زیست زنده و پایدار به شــمار می آیند، زیرا در زیر تمام 
قلوه سنگ ها مامن و زیستگاه ده ها جانوار و گیاهانی است که با عبور 
از آن، تعادل و توازن اکوسیستم ما به هم می خورد، اما با وجود این هر 
سال این اتفاق بدون آن که برخورد یا مجازاتی از سوی مراجع قانونی 
در پی داشته باشد، تکرار می شــود. ارگان ها و اداراتی مانند محیط 
زیست، منابع طبیعی و نیروی انتظامی باید با ابزارهای قانونی خود از 

ورود موتور و اتومبیل به حریم کوهستان جلوگیری کنند.
این فعال محیط زیســت با بیــان اینکه اطالع رســانی، آموزش و 
فرهنگ ســازی نیز در این رابطه بسیار مهم اســت، تأکید می کند: 
هیات اتومبیل رانــی و موتورســواری باید با تشــکیل یک کمیته 
متشــکل از نماینده هیات و ارگان های ذی ربط مانند اداره ورزش و 

جوانان و اداره منابع طبیعی برای ساماندهی موتورسواران کراس و 
اتومبیل رانان آفرود اقدام کند. مناطقی که توان اکولوژیکی خود را به 
خاطر دخالت های انسانی یا به دلیل عوامل طبیعی از دست داده اند 
با ارزیابی توان اکولوژیکی و مسیریابی مناسب شناسایی شوند و به 

ایجاد پیست های آفرود اختصاص یابند.

تخریب تاریخ همدان
یک کوهنورد، فعال گردشگری و محیط زیست نیز می گوید: متاسفانه 
از سال ها پیش تخریب هایی در سطح کوهستان  الوند همدان انجام 
شده است. یکی از دالیل این تخریب ها، آفرودسواری در طبیعت است 
که زخم های جبران ناپذیری را در جای جای این کوهستان به جای 

گذاشته شده که نمونه آن دیوین و دره مرادبیک است.
پوریا بوجاریان می افزاید: اخیرا در سفری که ریاست قوه قضائیه به 
همدان داشت، گروه صیانت از کوهســتان الوند، مواردی را مطرح 

کردند و امیدواریم  شاهد برخورد شدید با این افراد باشیم.
بوجاریان می گوید: منطقه کوه خورزنه منطقه ای تاریخی محسوب 
می شود و در واقع یکی از فضاهای بزرگ و شاخص سنگنوردی کشور 
به حساب می آید. اما در ارتفاع ۳4۰۰ متری تا زیر قله جاده کشی شده 
و موتورسوارها و آفرودسواران از آن تردد می کنند که موجب تخریب 

این منطقه تاریخی می شود.

قول های مسئوالنه
چندی پیش مدیرکل ورزش و جوانان همدان در پی اعتراض 
گســترده دوســتداران محیط زیســت به تخریب طبیعت 

الوند قول داد کــه کدورتی که برای کوهنــوردان و عالقه مندان به 
محیط زیست پیش آمده رفع خواهد شد. حمید سیفی در این باره به 
همشهری می گوید:  باید به تیم های آفرود برنامه بدهیم و مربی افراد 
را هدایت کنیم تا از مسیر مشخص بروند و هیچ کس حق نداشته باشد 
جز مسیرهای مشخص شده براند. او با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان 
به هیات اتومبیل و موتورسواری برنامه خواهد داد، می افزاید: باید کار 
فرهنگی و مدیریت کنیم تا از این ناهنجاری و تهدید، فرصتی ایجاد و 
ظرفیت موجود را در جهت درست استفاده کنیم. همین آفرودسواران 
برای امداد زلزله زده ها و سیل زده ها پیشــتاز بوده اند و می توانیم در 
رژه هایی از این ظرفیت به صورت هماهنگ و متحدالشکل در جهت 

تبلیغ ورزش نیز گام برداریم. 

آفرودسواران پیست مناسب می خواهند
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگــی همدان هم دربــاره معضل 
آفرودسواران توضیح می دهد: آفرود برای پیست است و آفرودسواران 
باید فقط داخل پیست تردد کنند و در مسافتی که بین محل پارک 
کردن و پیســت رانندگی می کنند هم باید به نحوی تردد کنند که 

برای دیگران مزاحمت ایجاد نشود.
سرهنگ علی فکری می افزاید: بر اساس قانون، هر نوع تغییر وضعیت 
ظاهری و فنی وسیله نقلیه که باعث کاهش ایمنی وسیله نقلیه شود، 
آلودگی های صوتی و آالینده های محیط زیستی ایجاد کند، نقص 
فنی شناخته می شود. در برابر نقص فنی پلیس چه وظیفه ای دارد؟ 
پالک را اخذ کند، به جایش پالک تعمیری بدهد و آن ها را برای 

برگرداندن به وضعیت قبلی به تعمیرگاه اعزام کند.

 ما در دوره قبل و دوره کنونی، اقداماتی هم انجام دادیم.وی با بیان 
اینکه باید داخل پیســت شــهید مفتح یا محل های مناسب دیگر 
شرایطی فراهم شود که آفرودســواران بدون آسیب به طبیعت به 
تفریح بپردازند، ادامه می دهد: نیاز است شهرداری، اداره کل ورزش 
و جوانان و ســایر دســتگاه های ذی ربط محل هایی بــرای این ها 
اختصاص دهند و پیست های متعددی درست کنند که آن ها وارد 

منابع طبیعی نشوند. 

اصولی که زیر پا گذاشته می شود
بر اساس اصول محیط زیستی وقتی در مکان ارزشمند قدم می گذاریم 
نباید رد پایی از خــود به جا بگذاریم. طبق دســتورالعمل هایی که 
در این باره وجود دارد حتی برای پوشــیدن کفش های مناســب با 
طبیعت گردی دســتوراتی وجود دارد تا گل و الی به آن نچسبد و 
خاکی که زاینده است از آن منطقه خارج نشــود و جابه جا نشود. با 
وجود این، باید حساب کرد خودرویی با چند تن وزن و عاج هایی به 
مراتب بزرگ تر از عاج های کف کفش چــه مقدار گل و الی و خاک 
را جابه جا می کند و چه اثر مخربی روی محیط زیســت دارد. درباره 
خودروهای آفرودی نیز متاسفانه قانون مدونی وجود ندارد تا بتوان آن 
را اجرا کرد و در نتیجه برخورد و مقابله ای با آن نیز صورت نمی گیرد. 
هرچه سریع تر باید در این راســتا قوانینی تصویب و اجرا شود تا از 
تخریب هرچه بیشتر محیط زیست جلوگیری کند. اگر از این گونه 
فعالیت ها جلوگیری نشود به خواست خودمان خاکی که زاینده است 
را به سمت نابودی می کشانیم و به فرسایش هرچه بیشتر آن کمک 

مضاعف کرده ایم.

 آفرودسواری
در دل الوند
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 چرا »تــاپ« 
به اهداف خود نرسيد

را در اجرای این طرح به دســت آورده، اما قم در رده های پایین تر و جایگاه دوازدهم ایســتاده است. بوده است. بعد از گذشت 2 سال از میان استان های معرفی شــده به عنوان پایلوت، اصفهان رتبه اول عالوه بر آن، پاندمی کرونا و عدم مهارت برخی متقاضیان معرفی شده در ضریب موفقیت آن تأثیرگذار و دانشگاه برداشته است، اما به نظر می رســد نمی تواند همه ظرفیت های این حوزه را پوشش دهد و ظرفیت های دانشگاهی و علمی کشور است. با وجود اینکه این طرح گام مؤثری در ارتباط بین صنعت فعالیت کنند« تعریف شده است. هدف از اجرای این طرح توسعه دانش بنیان بنگاه ها با بهره مندی از پسادکترای صنعتی و فرصت مطالعات، انجام پروژه های مستقل و مشترک در بنگاه های صنعتی و معدنی که تمایل به گرفتن پایان نامه های مساله محور دارند« و »اعضای هیات علمی که مایلند در قالب طرح دارند دوران خدمت ســربازی را در بنگاه های اقتصادی بگذرانند«، »دانشجویان تحصیالت تکمیلی زیادی به آن پیوســته اند. طرح تاپ در 3بخش »دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزســتان کلید خورد و با گذشت 2سال از اجرای طرح، استان های طرح ملی تاپ یا طرح ملی توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار از 2ســال پیش در تهران، البرز، قم، 

اصفهان، رتبه اول تاپ 
فروردین98 طرح توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار )تاپ( در اصفهان به 
عنوان یکی از اســتان های پایلوت کلید خورد. این طرح با محوریت معاونت 
آموزش، پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعت، معدن و تجــارت با همکاری 
وزارت علوم، تحقیقات و ســتاد کل نیروهای مسلح اجرا شــد.بنابر اظهار 
رئیس آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
در مرحله مقدماتی بنگاه ها و واحدهای فنی و مهندســی وارد طرح شدند و 
سپس واحدهایی از جمله خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، شهرک علمی 
و تحقیقاتی و همه واحدهای معتبری که مجوز تحقیق و توسعه داشتند به 
طرح ورود کردند.محســن تفکری با بیان اینکه از آغاز طرح 4526بنگاه در 
ســامانه تاپ ثبت نام و 1959بنگاه نیاز خود را ثبت کرده اند، می افزاید: در 
مرحله بعد طی تعامل با دانشگاه، دانشجویان و اساتیدی که شرایط احراز را 
داشتند، ثبت نام شدند که تا امروز 300استاد دانشگاه و 450 دانشجو را شامل 
می شود. به گفته وی، مرحله سوم که به تازگی اجرا شده طرح سرباز تاپ است 
که طی آن، دانشجویان با مدرک کارشناسی ارشد و باالتری که می خواهند به 
سربازی بروند درخواست خود را در سامانه ثبت می کنند تا واحدهای صنعتی 
بر اســاس تاریخ اعزام و امتیازی که متقاضی در سامانه دارد، آنها را پذیرش 
کنند. تفکری توضیح می دهد: بیش از 40متقاضی گذراندن طرح سرباز تاپ 
ثبت نام کرده اند که 10 نفر از آن ها از سوی وزارتخانه تأیید شده اند تا پس از 

تأیید ستاد نیروهای مسلح، سربازی خود را در واحدهای صنعتی بگذرانند.
رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری صمت اصفهان با اشاره به اینکه استان 
در رده بندی کشوری از نظر بنگاه های ثبت نام شــده، ثبت نیازها، پروژه ها، 
اساتید و دانشــجویان رتبه اول را دارد به مزایای اجرای این طرح می پردازد 
و می گوید: تاپ با نیازســنجی و معرفی ظرفیت ها توانســت ارتباطی را که 
کالمی بود، عملیاتی کند. قراردادهای واحدهای صنعتی و دانشگاهی در این 
سامانه سر و سامان گرفته است و طرح ســرباز صنعت که حذف شده بود با 
سرباز تاپ دوباره برگشت. در این 2سال حدود هزار فرصت شغلی در بستر 

تاپ ایجاد شد. 

قم، رتبه 12 طرح تاپ
وجود بیش از 2هزار واحد صنعتی و حدود 30مرکز آموزش عالی در اســتان 
قم، ظرفیت خوبی برای گره  زدن صنعت و دانشگاه است. این فرصت را طرح 
توانمندسازی تولید و اشــتغال پایدار )تاپ( فراهم کرده است ولی استقبال 
نکردن مراکز آموزش عالی از این طرح نشان از مسائل جدی در تعامل این 2 
نهاد دارد. طرح تاپ از سال 1398 در قم کلید خورد و مسئوالن اقتصادی استان 
امیدوار بودند با اجرای این طرح، سطح بهره وری صنایع استان را با استفاده از 

توانمندی نیروهای نخبه دانشگاهی افزایش دهند.
رئیس اداره آمــوزش، پژوهش و فناوری ســازمان صمت قــم در این باره به 
همشــهری می گوید: از آغاز اجرای طرح تاپ تاکنون 210واحد صنعتی در 
سامانه ثبت نام و 66 نیاز پژوهشــی و 110 پروژه را ثبت کرده اند. مرحله بعد 
مربوط دانشگاه ها بود که باید به دانشجویان و اساتید اعالم می کردند که در این 
سامانه ثبت نام کنند که استقبال قابل توجهی از این طرح در مراکز دانشگاهی 

نشد. در مجموع یک دانشجو و 16 استاد در سامانه تاپ ثبت نام کرده اند.
مهدی احمدی می افزاید: در مرحله سوم یعنی طرح سرباز تاپ هم داوطلبان 
خدمت دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که بر اساس 
شیوه نامه سنجش صالحیت ســرباز در این طرح پذیرفته می شوند، 5 سرباز 
برای گذراندن دوران ســربازی در بخش تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی 
اعالم نیاز کرده اند که تاکنون فقط یک سرباز در شرکت فوالد غرب مشغول به 
کار شده است.به گفته وی، استان قم در رده بندی کشوری در بحث بنگاه های 
ثبت نام شده، ثبت نیازها، پروژه ها، اساتید و دانشــجویان ثبت نام شده رتبه 
دوازدهم را داراست.احمدی درباره استقبال نکردن دانشگاه ها از این طرح بیان 
می کند: بخش اول که مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت بود با استقبال 
واحدهای تولیدی همراه است ، اما اساتید و دانشجویان از این طرح استقبال 
نکرده اند. پژوهش در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا رواج دارد، اما برخی 
اساتید مراکز آموزش عالی استان نســبت به مسائل اقتصادی دغدغه ندارند. 
البته بعضی واحدهای تولیدی که مونتاژکاری می کنند چنانچه با مشکالتی 
مواجه شوند به کارخانه مادر مراجعه می کنند و این واحدها به تحقیق و توسعه 
توجه ندارند.وی وجود سامانه های موازی را یکی از موانع اجرای طرح تاپ ذکر 
و اظهار می کند: اساتید دانشگاه ها نیازی به انجام کار تحقیقاتی و پژوهشی در 
فرایند استخدام و ارتقای رتبه ندارند، بنابراین تمایل آنها به کار پژوهشی کم 
است. البته اخیرا فرصت های مطالعاتی راه اندازی شده که اساتید هیأت علمی 
به جای اعزام به خارج کشــور، این فرصت ها را در واحدهای تولیدی سپری و 
در ارتباط با مشکالت این واحدها تحقیق کنند.رئیس اداره آموزش، پژوهش و 
فناوری سازمان صمت قم با انتقاد به کاربردی نبودن بسیاری از پایان نامه های 
دانشجویی می گوید: پایان نامه ها باید در محیط واقعی صنعت و جامعه انجام 
شود، اما بسیاری از پایان نامه ها بدون اینکه مشکلی از جامعه رفع کنند، منابع را 
هدر می دهند.احمدی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تاپ در استان شکست 
خورده است، تاکید می کند: طرح تاپ یک طرح جالب است و نمی شود این طرح 
را شکست خورده بدانیم. بعضی از واحدهای تولیدی، هیچ کسی را در بخش 
تحقیق و توسعه راه نمی دهند. این واحدها نخبگان دانشگاهی را شناسایی و 
با آنها قرارداد کاری امضا می کنند و به عنوان مثال دنبال دستیابی به فرمول 
خاصی در مواد غذایی و شیمیایی هســتند و آن فرمول خاص را به محصول 
نهایی تبدیل می کنند، اما برخی واحدهای تولیدی هم هستند که برای تقویت 

واحد تحقیق و توسعه هزینه نمی کنند.
بخش صنعت قم به دلیل نزدیکی به پایتخت به عنوان بزرگ ترین بازار مصرف 
کشور، دسترسی به محورهای حمل و نقل جاده ای و ریلی و نزدیکی به فرودگاه 
بین المللــی امام خمینی)ره(، پتانســیل خوبی برای رونق کســب و کارها و 
فعالیت های اقتصادی دارد. دستیابی به این چشم انداز نیازمند تعامل دانشگاه 

و صنعت است.

برگزاری کارگاه آموزشی تاپ در خوزستان
طرح  توانمندســازی تولید و توسعه اشــتغال پایدار  اوایل ســال 83 در استان 
خوزستان رونمایی شد. از آن سال حدود 4نفر جذب این طرح شدند و در مراکز 
کارگاهی و تولیدی فعالیت می کنند.رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
خوزستان معتقد است این طرح نه تنها در بخش اقتصادی و تولید، بلکه در بخش 
اجتماعی نیز موثر اســت و می تواند در ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش آسیب های 
اجتماعی نقش داشته باشد. امیرحســین نظری از اهداف برگزاری این طرح را 
جبران عقب افتادگی در حوزه تولید و اقتصاد، نزدیک شــدن به انقالب صنعتی 
چهارم، همراه شــدن با علم دنیا، جبران عدم ارتباط دانشــگاه و صنعت، ایجاد 
اشتغال برای جوانان و خروج از وابســتگی به نفت می داند. وی با بیان اینکه این 
طرح می تواند راهگشای بســیاری از مشــکالت در حوزه تولید و اقتصاد کشور 
باشد، معتقد است تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی باید این طرح را در اولویت 
برنامه کاری خود قرار دهند و از این فرصت به درســتی استفاده کنند.نظری با 
بیان اینکه تاکنون کارگاه های آموزشــی برای دانشگاهیان و فعاالن حوزه تولید 
 و اقتصاد به منظور آشــنایی با چگونگی ثبت نام در ســامانه طرح تاپ به نشانی
 www.iranetop.ir و فرآیندهای اجرایی این طرح برگزار شــده است، ادامه 
می دهد: دانشگاهیان و نخبگان در این کارگاه ها شرکت داشتند تا تعداد افرادی 
که جذب طرح تاپ می شــوند، افزایش یابد. تمام بنگاه هاي صنعتي و اصناف و 

همچنین دانشجویان و سربازان می توانند در سامانه این طرح ثبت نام کنند.

اقبال پايين در چهارمحال و بختياری
طرح تاپ از ســال98 فعالیت خــود را به صورت پایلــوت در چهارمحال و 
بختیاری آغاز کرد. پیش بینی می شــد با اجرای طرح شاهد ارتباط بیشتر 
دانشگاه و صنعت باشیم، اما به گفته مسئول آموزش سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان در قالب این طرح فقط یک همکاری بین دانشگاه و این سازمان 
به توافق رسیده است.اطالع رســانی ناکافی، ثبت نام دانشجویان رشته های 
غیرمرتبط و نبود اســتقبال مناسب از سوی اســاتید دانشگاه از چالش های 
فرا روری این طرح بوده است به طوری که به گفته کارشناس اداره آموزش، 
پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اگر 
از سوی دانشگاه ها همکاری بیشتری صورت می گرفت، طرح پیشرفت بهتری 
داشت. این مسئول از ثبت نام 101 واحد صنعتی استان برای مشارکت در این 
طرح خبر می دهد و می گوید: این تعداد 10 درصد از واحدهای صنعتی فعال 
استان را شامل می شود. به نظر می رسد از سوی صنعت همکاری خوبی انجام 
شده، اما از بین حدود 500 عضو هیات علمی در استان تاکنون 10 استاد برای 
مشارکت در این طرح ثبت نام کرده  اند.محمدحسین قنبری همچنین تعداد 
نیاز ثبت نام شده در سامانه تاپ استان را 29 مورد اعالم می کند و می افزاید: 
39 پروژه هم ثبت شده است که می توان کار تحقیقاتی روی آن انجام داد.وی 
با بیان اینکه همچنین 10 سرباز نیز در این طرح ثبت نام کرده اند و امریه آنها 
از شهریور آغاز می شــود، ادامه می دهد: تنها خروجی طرح تاپ در استان از 
سال 98 انعقاد قرارداد یک دانشجوی کارشناسی ارشد با کارخانه آب معدنی 
قله بوده که این مشارکت برای رفع موانع تولید و چالش های این واحد صنعتی 
در حال انجام است.قنبری با بیان اینکه دانشــگاه های استان درباره اهمیت 
طرح و اطالع رسانی آن در بین قشر هدف اقدامات قابل قبولی انجام نداده اند، 
خاطرنشان می کند: تحرکات خوبی به تازگی از سوی دانشگاه آزاد شهرکرد 
انجام شده، اما دانشگاه شهرکرد هنوز همکاری خود را تقویت نکرده است.به 
گفته وی، برای اطالع رسانی طرح و ترغیب دانشگاه ها جلسه های متعددی 
برگزار شده و امید است در ادامه بتوان صنعت و دانشگاه استان را از منافع این 
طرح بهره مند کرد.چهارمحال و بختیاری حدود هزار واحد صنعتی فعال دارد 
که طرح تاپ زمینه مناســبی برای ارتقای بهره وری آن، دانش بنیان کردن 
محصوالت و بهره گیری از اساتید، دانشجویان و ســربازان نخبه را برای آن 
فراهم کرده است.از ســوی دیگر 80 درصد جمعیت بیکار این استان از بین 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هســتند که با اجرای این طرح می توان زمینه را 
برای جذب این نیروها، تجربه آموزی و مهارت آموزی آنها فراهم کرد و تا بخش 

زیادی نرخ بیکاری باالی این استان را مهار کرد.

کرونا،  مانع اشتغال دانشجويی در البرز
البرز از استان های پایلوت طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار )تاپ( 
است. البرز با اجرای این طرح از اسفند سال98 توانسته است رتبه سوم کشور را به 
دست بیاورد در حالی که طبق اهداف کلی وزارت صمت و برش های استانی، انتظار 
از استان کسب رتبه 7 بود.از اواخر سال گذشــته تاکنون با توجه به صدور مجوز 
ستاد کل نیروهای مسلح 13سرباز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در 
قالب تاپ در واحدهای تولیدی مشغول به خدمت شده و در حال اجرای طرح های 
پژوهشی در واحدهای تولیدی هستند و پیش بینی می شود ضمن تثبیت اشتغال 
در واحدها خود نیز در آینده جذب این واحدها شوند.در بخش دانشجویان و اساتید 
با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، علی رغم تشکیل جلسه های فنی در 
محل دانشگاه ها هنوز اشتغال محقق نشده، اما فرآیند در حال اجراست. به ویژه 
در دانشگاه علمی کاربردی به صورت خاص این موضوع مورد بررسی قرار گرفته 
است و پیش بینی می شود با توجه به رسالت دانشگاه، نتایج مطلوبی حاصل شود.

در مجموع از زمان اجرای طرح در البرز 598 بنگاه ثبت شــده اند که از این میان 
480 مورد نیازهای خود را ثبت کرده اند. 734 طرح هم در استان به ثبت رسیده 

است. همچنین 5 دانشجو، 15 استاد و 24 سرباز هم در طرح تاپ ثبت شده اند. 
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   خرابی تنها دستگاه سنگ شکن در یاسوج 
تنها دستگاه سنگ شکن کلیه یاســوج از یک ماه و نیم پیش خراب شده است. بیمارستان 
شهید بهشتی یاسوج چرا پیگیر این مشکل نیست؟ من بیمار هستم و چند بار به بیمارستان 

مراجعه کردم، اما مشکل هنوز برقرار است. 
محمدی ساعی از کهگیلویه و بویراحمد

   کمربندی سوم اردبیل 
حدفاصل میدان فاطمیون اردبیل تا میدان کشاورز به دلیل عبور خودرو های سنگین و نیمه 
سنگین ترافیک سنگینی دارد و این ترافیک در میدان های سینا، وحدت و کشاورز شدید 
است. حداقل فاز اول کمربندی سوم که این مسیر ها را پوشش می دهد سریع تر تکمیل شود. 
یک شهروند از اردبیل 

  مشکل زمین داران شهرک صنعتی یک اردبیل 
برخی افراد جنب شهرک صنعتی یک اردبیل زمین های قولنامه ای برای ساخت مغازه های 
تجاری خریداری کردند ولی ۳ سال پیش به دارندگان این زمین ها گفته شد به علت تعریض 
جاده خلخال متراژ باقی مانده از زمین ها صفر است. این در حالی است که زمین ها در یک 
ردیف با هنرستان و دانشکده رازی و همچنین مرکز رفاهی بین راهی هستند ولی هنرستان 
و سایر اماکن سر جای خود باقی است و شامل تعریض جاده نمی شود. چرا؟ چرا مردم در 

جریان این موضوع نبودند؟
سعید از اردبیل

  آیلند سیتی قم 
در سال های اخیر با وجود کمبود بودجه،  دولت یک شهر گردشگری بین المللی با وسعت 
6 هزار هکتار )2 برابر شهر قم( تاسیس کرده اســت. چه اولویتی برای هزینه در این حوزه 

وجود داشته است؟ 
یک شهروند از قم 

  به فکر زاینده رود باشید 
اسناد و مدارک رودخانه زاینده رود نشان می دهد این رودخانه سهم آب دائمی از سرچشمه 
کوهرنگ دارد، اما به دلیل توزیع نادرست آب سهم آب این رودخانه حتی در فصول مختلف 
نیز داده نمی شود. علت خشکی این رودخانه توزیع نامناسب آب است. لطفا مسئوالن برای 

همیشه این مشکل را حل کنند. 
رضوی از اصفهان 

  تخصیص نیافتن برق به باغ های قزوین
برای حمایت از تولید و رفع موانع تولید انتظار می رود مســئوالن جهاد کشاورزی قزوین 
مصوبه قبلی خود را که مانع از تخصیص برق به باغ های با سطح یک هکتار و نیم شده لغو 

کنند.
یک شهروند از قزوین 

   استقرار اداره پزشکی قانونی در سیروان ایالم
شهرستان سیروان در ایالم حدود 10 سال است که به شهرستان تبدیل شده و دارای حوزه 
قضایی است. تیر سال ۹۸ در هفته قوه قضاییه اداره پزشکی قانونی شهرستان های سیروان 
وچرداول با مرکزیت شهر سرابله افتتاح شد و شهروندان سیروان باید به این مرکز یا مرکز 
استان مراجعه کنند. از مسئوالن درخواســت داریم که اداره پزشکی قانونی در شهرستان 

سیروان را هم مستقر کنند. 
یک شهروند از ایالم 

صدای همشهری

 شنبه 29خرداد 1400 
شماره 8247 

خاموشی قم در صورت ادامه روند مصرف  برق

هنوز تابســتان نیامده، قطعــی برق در قم 
شروع شد. سال گذشته مدیرعامل شرکت 
برق این اســتان ابراز امیــدواری کرد که 
تابستان 1400 خاموشــی برق به صفر برسد. اما اوایل 
خرداد به دلیل مشــکالتی که در تولید برق ایجاد شد، 
نشــانه های عملی نشــدن این وعده دیده شــد. قطعی 
گسترده برق هزاران مشترک خانگی، تجاری و صنعتی 
موجب نگرانی مردم شد. این قطعی در برخی محله ها 2 
بار تکرار شد. یکی از ساکنان منطقه مسکن مهر پردیسان 
در این باره به خبرنگار همشهری گفت: مشکالت قطعی 
برق برای ساکنان آپارتمان ها بیشتر است، چون با قطع 
برق، آب واحدها هم قطع می شــود، آسانســورها قابل 
استفاده نیست و درهای پارکینگ ها به روی ساکنان این 
واحدها بسته می شود. وی گفت: بسیاری از آسانسورها 
سیســتم » BLACK OUT« ندارند کــه در زمان 

بی برقی به اولین طبقه هدایت شوند.
همزمانی قطعی برق با ساعت های آزمون دانش آموزان 
نیز موجب بروز مشکالت در بسیاری از امتحانات مجازی 
و حضوری شــد. یکی از نانوایان بلوار شــاهد غربی هم 
تصویری از خراب شدن خمیر برای خبرنگار همشهری 
ارسال کرد که به دلیل قطعی سه ساعته برق قابل استفاده 
نبود. تعدادی از شهروندان نیز به خراب شدن وسایل برقی 
بر اثر نوسانات برق اشاره کردند. قطعی برق برای بیماران 
بســتری شــده در منازل و مراکز درمانی هم مشکالتی 
ایجاد کرد. بسیاری از شهروندان خواستار اطالع رسانی 
دقیق برنامه قطعی برق در محله ها شــدند. اگرچه این 
اطالع رسانی از طریق شرکت توزیع برق قم انجام شد اما 
چون قطعی برق قم از تهران مدیریت می شود، قطعی برق 

طبق برنامه زمان بندی شده اجرا نشد.
در این زمینه یکی از کاسبان سه راه بازار گفت: در یکی 
از روزها، برق مغازه های محدوده بازار سه بار قطع شد. 
دو بار از ســاعت 11 تا 16:40 دقیقه و یک بار از ساعت 
21 تا حدود 24 و چــون کرکره مغازه ما برقی اســت، 
نمی توانســتیم موقع ظهر به منزل برویم. شــب هم تا 
دیروقت در تاریکی نشســته بودم تا برق وصل شــود و 

کرکره مغازه را پایین بکشم.

 

83 حادثه در 2 روز
هفته اول خرداد که حجم قطعی برق در ســال جاری 
به اوج رسیده بود، اعالم حوادث ناشــی از این موارد به 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی قم افزایش قابل 
توجهی داشــت. آن طور که مدیرعامل این سازمان به 
خبرنگار همشــهری گفت در دو روز نخســت خرداد، 
نیروهای آتش نشانی به 126 مأموریت اعزام شدند که 

۸۳ مورد از این ها به علت قطعی برق بود.
عباس جعفــری بیان کــرد: قطعی بــرق در قم منجر 
به آتش ســوزی در چند کارخانه شــده و گرفتارشدن 
شــهروندان در اتاقک های آسانســور، محبوس شدن 
مقنی ها در چاه های در حال حفر و محبوس شــدن در 
داخل منازل از دیگــر حوادثی بود کــه در این دو روز 
اتفاق افتاد و نیروهای آتش نشــان به این مأموریت ها 

اعزام شدند.
خاموش شــدن چراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی و 
ســردرگمی رانندگان نیز یکی دیگر از مشکالت قطعی 
برق در قم است که نظم شهری را بهم می ریزد. چراغ های 
راهنمایی و رانندگی قم برق اضطراری ندارند و با قطع 
برق شهری، خاموش می شوند. اگرچه این روزها حضور 
نیروهای پلیس در سطح شهر پررنگ تر شده اما ایده آل 
این اســت که یا برق چراغ های راهنمایی و رانندگی از 
برق شــهری جدا شــود یا به انرژی خورشیدی متصل 
شوند که با قطع برق، خللی در روشن بودن این چراغ ها 

ایجاد نشود.

 خسارت به صنعت گران و تولیدکنندگان
بی برنامگــی در قطعی بــرق، صــدای صنعت گران و 
تولیدکنندگان را نیز درآورده است. تعدادی از صاحبان 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی از قطعی مکرر برق گالیه 
کرده و از مسئوالن استان درخواست کردند به این مسأله 
رســیدگی کنند. در این زمینه معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری قم در حاشیه بازدید از واحدهای 
صنعتی به صاحبان واحدهــای صنعتی و تولیدی وعده 
داد که دولت، خسارت های قطعی برق به صنعت گران و 
تولیدکنندگان را جبران می کند. مهرداد غضنفری افزود: 
این مسأله از طریق استانداری قم پیگیری می شود ولی 
باید با برنامه ریزی و اطالع رســانی دقیق، خسارت ها به 

حداقل ممکن برسد.

 

ماینرها؛ قاتالن برق
افزایش مصرف برق در اســتان قم فقط به مشــترکان 
خانگی و مجاز محدود نمی شــود. ماینرهای استخراج 
رمزارزها هم قاتل برق شده اند. بیشتر این دستگاه ها در 
واحدهای تولیدی راکد یا نیمه تعطیل جانمایی شــده 
تا از برق با تعرفه صنعتی اســتفاده کنند. با یک حساب 
سرانگشــتی می توان به اجحاف استخراج کنندگان ارز 
دیجیتال پی برد. مصرف انرژی هر دســتگاه ماینر دو 
کیلووات در ساعت اســت. مصرف ماهانه این دستگاه 
هزار و 440 کیلووات ساعت برق است. از طرفی سرانه 
مصرف برق هر خانوار قمی در فصــل غیرگرم، ماهانه 
۳00 کیلووات و در فصل گرم 700 کیلووات اســت. آن 
طور که مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان قم گفته، 
تاکنون هزار و 66 دســتگاه ماینر در اســتان قم کشف 
شــده که مصرف ماهانه این دســتگاه ها یک میلیون و 
5۳5 هزار کیلووات ساعت است. مهدی آهنین پنجه در 
این باره به خبرنگار همشهری گفت: این دستگاه ها اگر 
اکنون فعال بودند برق 2 هــزار و 200 خانوار را مصرف 
می کردند. وی افزود: بیشــتر این دستگاه ها در صنایع 
و مرغداری ها کشف شــده و تعدادی هم از تعرفه برق 

خانگی استفاده می کردند که جمع آوری 
و توقیف شــدند. آهنین پنجه با 

اشــاره به تشــدید نظارت ها 
بــر مشــترکان پرمصرف 

خانگــی، از اعطای جایزه 
20 میلیــون تومانی به 
افرادی که مکان استقرار 
ماینرهای اســتخراج ارز 
دیجیتال را اطالع دهند، 

خبر داد.
وی از کشــف 2 هزار و 261 

مورد اســتفاده غیرمجاز از برق 
در سال گذشــته خبر داد و بیان 

کرد: پیش بینی می شــود حدود 5 
هزار انشــعاب غیرمجاز برق در قم 
وجود داشته باشــد که تعدادی از 
این ها پروانه ساخت و ساز ندارند. اما 
برای مشــترکان غیرمجاز که پروانه 
ساخت و ســاز دارند ولی از توانایی 

مالی کمتری برخوردارند، 2 میلیون تومان تســهیالت 
در نظر گرفته می شود.

 هشدار به ادارات پرمصرف
یکی دیگر از متهمان مصرف غیرهوشمند برق در استان 
قم، ادارات و دستگاه های اجرایی هســتند. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان قم تأکید کرد که مصرف برق 
ادارات و دستگاه های اســتان باید در ساعت کاری 50 

درصد و ساعت غیر اداری ۹0 درصد کاهش یابد. 
تغییر ساعت کاری ادارات نیز یکی از پیشنهادهای شرکت 
توزیع برق استان برای مدیریت مصرف برق در ساعت های 
پرمصرف است. آهنین پنجه خواستار تغییر ساعت کاری 
ادارات در ماه های خرداد، تیر و مرداد شد اما این پیشنهاد 

پس از بررسی در استانداری به نتیجه نرسید.
 اســتاندار قم در توجیه رد این پیشنهاد گفت: کاهش و 
تغییر ساعت اداری به دلیل احتمال تجمع های خطرناک 
کرونایی در ســاعت های کاری، ممکن نیست و ادارات 

استان باید به دنبال بهینه سازی مصرف باشند.

  افزایش 22 درصدی مصرف برق
پیش از قطعی گســترده برق در قم، شرکت توزیع برق 
استان در اطالعیه ای تأکید کرده بود که میزان مصرف 
برق در این استان از سقف مجاز و تعیین شده عبور کرده 
و احتمال قطع اضطراری برق در مناطق مختلف وجود 
دارد. اما گرمــای زودهنگام هوا در قــم مصرف برق را 

افزایش داده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم، حجم 
مصرف برق در این استان 22 درصد افزایش یافته است. 
آهنین پنجه نیاز برق مصرفی را در سال جاری برای قم 
۹۸۸ مگاوات برآورد کرد و گفت: با اقدامات مدیریتی و 
همکاری بخش های مختلف برای امسال به ۸7۳ مگاوات 
برق نیاز داریم. این در حالی اســت که ســقف پیک بار 
استان از سوی شــرکت توانیر تنها 770 مگاوات تعیین 

شده و خاموشی های اضطراری دور از انتظار نبود. 
وی بیان کرد: در اســتان قم حدود 20 هزار مشترک 
پرمصرف خانگی وجــود دارد که اگر این مشــترکان 
همچنان میزان مصرف خود را مدیریت نکنند مجبوریم 
برق آنها را قطع کنیم. وی با اشــاره به وجود 66 نقطه 
حادثه خیز در اســتان، بر لزوم تعدیل روشنایی معابر 
درون شــهری تاکید کرد و افزود: سیستم روشنایی در 
مناطق حادثه خیــر باید یک در میان باشــد. به گفته 
آهنین پنجه، 2 هزار چاه کشــاورزی فعال در استان 
وجود دارد که از این تعداد 415 چــاه بیش از ۳ برابر 
دیماند مصرفی شــان برق مصرف می کننــد. جدا از 
مواردی که ذکر شــد، مصرف بی رویه انرژی در 
مکان هایی که از تعرفه رایگان برخوردارند 
از جمله مســاجد، حوزه های علمیه و 
مدارس بــا توجه به تعــداد زیاد این 
مراکز، یکی از معضالت مصرف برق 
اســت که نیازمند بررسی و ارائه 

راهکار است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
اســتان قم در پایان گفت: در حال 
 حاضر بیش از 570 هزار مشترک برق 
در استان قم وجود دارد که 1۳ درصد 
برق قم در بخش کشاورزی، 2۸.4 درصد 
در بخش صنعــت، ۳6.55 درصد در بخش 
خانگی، 10.4 درصد در بخش عمومی، ۹.7۸ 
درصد سایر مصارف و 1.۸۳ در بخش روشنایی 
معابر مصرف می شــود. بنابراین برای این که 
مصرف برق پایدار باشــد، در وضعیت کنونی 
چاره ای نداریم جز صرفه جویی در ساعت های 

پرمصرف و قطع برق مشترکان غیرمجاز.

روح اهلل کریمی
خبرنگار

021-23023405    
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 

۹ تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

مسابقات اسبدوانی در بندرترکمن- عکس: ایرنا  

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« 
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بنا بر اعالم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در حال 
حاضر بیش از 500 واحد فعال در زمینه تولید مرغ گوشــتی و 
تعداد 1۸0 واحد فعال تولید تخم مرغ در استان مشغول فعالیت 
هستند که میزان تولید ساالنه تخم مرغ در آذربایجان شرقی ۹4 هزار تن و مرغ 
گوشتی بیش از ۸5 هزار تن است. بر همین اساس آذربایجان شرقی حدود 11 

درصد تخم مرغ  و ۳ درصد تولید گوشت مرغ کشور را در اختیار دارد.
همچنین این استان مقام اول تولید مرغ مادر کشور را دارد و مرغ و تخم مرغ آن 
عالوه بر استان های همجوار به کشورهای آذربایجان و عراق هم صادر می شود. با 
کمبود مرغ در ماه های اخیر، این استان توانست نقش مهمی در جبران کمبود 
مرغ در شمالغرب کشــور ایفا کند. اما بیش از ۸0 درصد مرغداری ها به صورت 
غیرمجاز فعالیت می کردند و برخی نیز محصول تولیدی خود را از تخم مرغ به 

مرغ تغییر داده بودند که موجب مشکالتی در تنظیم  بازار شده بود.

60سال مرغداری  صنعتی در آذربایجان شرقی
رئیس اتحادیه مرغداران ســهند نو تبریز با بیان اینکه فعالیت مرغداران صنعتی 
دراستان بیش از 60 ســال قدمت دارد، می گوید: این استان بعد از تهران دومین 
استانی بود که با شیوه مدرن و صنعتی، نگهداری مرغ و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 

را آغاز کرده و تمام این مرغداری ها دارای پروانه از جهاد کشاورزی هستند.
نادر مجابی ادامه می دهد: اما در سال های اخیر و با قطع توزیع نهاده های یارانه ای 

به مرغداری ها، اغلب آنان تعطیل شدند و یا تولید محصول خود 
را تغییر دادند تــا بتوانند به کار ادامــه دهند. برخی نیز 

روش های ترکیبی تولید مــرغ و تخم مرغ را انتخاب 
کردند.

به گفته این فعال مرغداری با تغییر یکباره قیمت 
نهاده های دامی و فاصله بسیار زیاد قیمت های 
دولتی با غیر دولتی، مرغداری ها نیاز به حمایت 
دولت پیدا کردند و مسئوالن جهاد با غیر مجاز 
نامیدن فعالیت برخی مرغ داری ها، روند دیگری 
از کنترل بر آنها را آغــاز کرده اند که امیدواریم 

دچار پیچ و خم های اداری دشوار نشود.
وی تاکیــد می کنــد: در حال حاضر تاســیس 

مرغداری جدیــد غیر قانونی اعالم شــده و افزایش 
ظرفیت نیز ممنوع است که احتمال دارد درآینده کمبود 

مرغ و تخم مرغ در بازار را به دنبال داشته باشد.

ساماندهی 400مرغداری غیر مجاز
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به مشکالت واحدهای 
غیرمجاز مرغداری در اســتان می گوید: 400 مرغداری غیر مجاز دراســتان 
شناسایی شده بود که 200 واحد رفع مشکل شدند اما 200 واحد همچنان غیر 

مجاز شناسایی شده و نهاده های دامی را با قیمت مصوب دریافت نمی کنند.
اکبر فتحی  ادامه می دهد: برای حل این مشکل روش تولیدی های قراردادی به 

صورت پایلوت در استان و در شــهر مراغه اجرا می شود که در این 
طرح واحدهای غیرمجاز در قالب قراردادهایی، تجمیع و برای 
ادامه فعالیت در زیر مجموعه یک شرکت قرار می گیرند.

وی خاطر نشان می کند: در هر شهر یک فرد حقیقی 
یا حقوقی به عنوان نماینده مرغداری های آن شهر 
پروانه فعالیت دریافت کــرده و نهاده های دامی را 
بین مرغداری ها توزیع می کند که با اجرای این 
طرح مشکل نزدیک 400 واحد مرغداری استان 
برطرف شــده و این واحدهــا وارد چرخه تولید 

خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
عنوان می کنــد: حدود 60مرغــداری مراغه در این 
طرح قرار می گیرنــد و با دســتورالعمل جدید وزارت 
جهاد کشاورزی در قالب تولید به صورت فعالیت قراردادی، 
امیدواریم مشکالت واحدهای مرغداری غیرمجاز برطرف و از این 

طریق برای افراد زیادی شغل ایجاد شود.
وی همچنین در پاسخ به مشــکل عدم صدور پروانه جدید برای مرغداری ها، 
عنوان می کند: در دســتور العمل جدید امکان صدور پروانه مرغداری در قالب 
همان روش تولیدی های قراردادی وجود دارد و محصول تولیدی از نماینده هر 
شهرستان خریداری می شود.به گفته این مقام مسئول در روش جدید ساماندهی 
مرغداری ها، ممنوعیت توسعه ظرفیت مرغداری ها هم به جز شهرهای پر تراکم 

در بقیه شهرها رفع شده است.

اجرای روش تولیدی های قراردادی، مرغداری های غیرمجاز را تحت کنترل و ساماندهی دولت قرار می  دهد
آغاز ساماندهی مرغداری های کشور از آذربايجان شرقی

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار
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