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يادداشت
محسن غرويان؛ استاد حوزه و دانشگاه

عيد قربان همانطور كه از نامش پيداست، عيد تقرب است. 
قربان از ماده قرب و به معناي نزديكي به خداوند اســت. 
قرباني كردن به معناي گذشت و ايثار است و نمادي است 
از قرباني فرزند ازسوي پدر؛ يعني قرباني شدن اسماعيل توسط حضرت ابراهيم)ع( براي 
خداوند. بنابراين عيدقربان هم عيد است كه به معناي عود و بازگشت به فطرت و قلب است 
و به معناي بازگشت به وجداني است كه ما را به ســمت خداوند و ارزش هاي واالي الهي 
توجه مي دهد. بر اين اساس »عيد قربان« از ماده عود به معناي »بازگشت« و از ماده قرب 

به معناي »وسيله اي براي تقرب به خداوند« تشكيل شده است.
عيد قربان همچنين به معناي ديگر، نمادي است از »پا گذاشتن روي خود براي رسيدن 
به خدا« و اين درس بزرگي است كه امروزه ما مي توانيم به عنوان يك آموزه مقدس از آن 
براي جامعه و مردم خود استفاده كنيم؛ به ويژه در اين شرايط اجتماعي، سياسي و نيز اين 

شرايط كرونايي و شرايط سخت اقتصادي كه در آن واقع شده ايم.
خداوند ملت ها را آزمايش مي كند. قرآن كريم اشاره دارد به اين آزمايش هاي الهي. تاريخ 
هم نشان داده است كه جوامع و ملت ها فراز و نشيب هاي سختي را طي كرده  و مي كنند 

و حتماً در آينده هم طي خواهند كرد.
روزگار فعلي ما، روزگار ايثار و ازخودگذشتگي براي ديگران است. سعادت يك ملت در 
اين است كه همه افراد آن جامعه روحيه ديگرخواهي را در خودشان تقويت كنند. البته 
انســان ها همگي حب ذات دارند؛ يعني خود، خوشبختي، ســعادت و راحتي خودشان 
برايشان در اولويت است و در وهله اول برايشان مطرح است، اما همانطور كه فيلسوفان 
اخالق گفته  اند خود دوستي بايد با غيردوســتي و ديگردوستي همراه باشد. ما وقتي در 
جامعه خوشبخت هستيم كه ديگران هم خوشبخت باشند. ما وقتي خوشحال خواهيم 
بود كه اطرافيان ما هم خوشحال باشند. ما وقتي سعادت فردي خواهيم داشت كه ديگران، 
اطرافيان و مردم جامعه ما هم سعادتمند باشند؛ بنابراين سعادت فردي در گرو سعادت 
جمعي و افراد ديگر جامعه است و عيد قربان نمادي از همين آموزه مهم اخالقي و براي 
همين اخالقيات است. قرباني كردن، اطعام ديگران، دستگيري از ضعيفان و مستمندان 
در وهله اول روحيه خود ما را خوش مي كند و حس خوبي به ما مي دهد. وقتي ما قرباني 
انجام مي دهيم و مثال گوسفندي ذبح مي كنيم و آن را براي فقرا، بيچارگان، همسايگان، 
اقوام و خويشان اطعام مي كنيم، اين اعمال ابتدا روحيه خود ما را خوب و حال ما را خوش 
مي كند. االن همه مردم هم به دنبال آرامش و آسايش هستند. عيد قربان تلنگري است 

براي همه ما كه بدانيم آسايش و آرامش ما با آسايش و آرامش ديگران تأمين مي شود.
اگر جامعه ما جامعه ناآرامي باشــد، ما هم در آن جامعه ناآرام خواهيم بود؛ بنابراين عيد 
قربان مي تواند سكوي پرشي باشد براي اينكه ما با معنويات و اخالقيات، آرامش حقيقي 
خود و جامعه را دنبال كنيم و اميدواريم كه خداوند ايــن بينش و پويش و حركت را در 
جامعه ما زنده كند و بتوانيم به سمت سعادتمندي حقيقي و آرامش و آسايش جسمي و 
روحي حركت كنيم و خداوند با ريشه كن كردن بيماري كرونا، صحت، سالمت و عافيت را 

به همه انسان هاي روي كره زمين عطا بفرمايد.

 تلنگرهاي عيد قربان 
عمادالدين قاسمي پناهدر روزگار كرونايي

خبر نگار

صفحه2

عيد سعيد قربان را تبريک می گوييم

سؤال وزير ارتباطات از نمايندگان 
محمدجواد آذري جهرمي كه روز گذشته به مجلس فراخوانده شده بود، 

از نمايندگان اين سؤال را مطرح كرد كه مردم چقدر با تصميماتي كه 
نمايندگان براي شبكه هاي اجتماعي مي گيرند موافقند

محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات روز 
گذشــته بار ديگر به مجلس فراخوانده شد تا 
به سؤاالت نمايندگان درباره تلگرام كه از چند 
سال قبل به صورت كامل فيلتر شده است پاسخ دهد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با حضور در مجلس شوراي اسالمي در بخشي از پاسخ به پرسشي كه از سوي نمايندگان 
درباره دريافت هزينه اضافه از مردم مطرح شــده بود، گفت: »اگر در مورد مردم صحبت 
مي كنيد، بهتر است از آنها بابت تصميماتي كه براي شــبكه هاي اجتماعي مي گيريد، 
بپرسيد كه آيا موافق هستند يا مخالف؟«  به گزارش همشهري، محمدجواد آذري جهرمي 
موظف بود در برابر نمايندگان ملت به »تشــريح و شفاف ســازي در خصوص تلگرام و 
چرايي محاســبه ترافيك بين الملل براي اســتفاده مردم« بپردازد. درحالي كه به گفته 
نمايندگان »شبكه توزيع محتوا )CDN( اين شبكه)تلگرام( در كشور مستقر بوده است«. 
آذري جهرمي با اشاره به پرسش عباس مقتدايي، نماينده اصفهان گفت: »اصل سؤال شما 
اين بود كه چرا وقتي سرورهاي تلگرام به ايران آمده و مســتقر شده، وزارت ارتباطات، 

ترافيك آن را براي مردم نيم بها نكرده است.«

مزيت رقابتي خدمات داخلي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با يادآوري روند قانوني طي شده در مورد اين مسئله، 
ادامه داد: »۲۰آذر۹۵ در دولت يازدهم ســند تبيين الزامات شــبكه ملي اطالعات در 
شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد. در اين سند تأكيد شده كه تعرفه گذاري بايد 
به شكلي باشد كه خدمات داخلي شبكه ملي اطالعات بر خدمت خارجي مزيت رقابتي 
داشته باشد.« آذري جهرمي با اشاره به سياستگذاري شوراي عالي گفت: »بر اين اساس، 
يك روز بعد، كميسيون تنظيم مقرارت در دولت مصوب كرد كه اپراتورهاي مخابراتي در 
مهلت زماني مشخص، موظف هستند اقداماتي براي محاسبات ترافيك داخلي و بيروني 

به صورت مجزا انجام دهند.«
عضو هيأت دولت با اشاره به اينكه ۲ ماه بعد، كميسيون تصويب كرد نرخ ترافيك داخلي 
حداكثر بايد نصف ترافيك بين الملل محاسبه شــود، ادامه داد: »ابتداي سال۹۶ برخي 
اپراتورها به استناد اين مصوبه كه ]CDN[ پيام رسان هاي خارجي در داخل كشور هستند، 
بسته هاي اختصاصي با قيمت ارزان تر را براي پيام رسان هاي خارجي اعالم و تبليغ كردند.« 
آذري جهرمي به ورود دادستاني كل كشور به اين مسئله و جمع آوري تبليغات محيطي 
اپراتورها اشاره كرد و گفت: »به اين ترتيب به همه يادآوري شد كه سياست شوراي عالي 
فضاي مجازي مبني بر حمايت از پيام رسان هاي داخلي است نه خارجي.« آذري جهرمي 
با اشاره به حضور خود در جلسه قبلي مجلس گفت: »در آن جلسه هم جمع بندي مجلس 
انقالبي اين بود كه تعرفه گذاري براي پيام رسان هاي داخلي به گونه اي انجام گيرد كه مزيت 

رقابتي براي  آنها ايجاد شود كه ما از قبل چنين مزيتي را ايجاد كرده بوديم.«
وزير ارتباطات به قوانين و مقررات مربوطه اشاره و تأكيد 
كرد: »حتي اگر ســرورهاي يك پيام رســان خارجي در 

كشور مستقر شــود، باز هم شــامل ترافيك نيم بها و دريافت سوبسيد و يارانه 
نمي شود.«

 ورود ستاد اجرايي فرمان امام 
به موضوع حل مشكل آب  702روستاي خوزستان

ســتاد اجرايی فرمان امام براي حل مشكل تمام 
روستاهاي دچار تنش آبي خوزســتان و اجراي 
طرح هاي آبرســاني دراين روســتاها اعتبار ويژه 

اختصاص مي دهد.
محمد مخبر رئيس ستاد اجرايی فرمان امام ديروز 
در جريان سفر به خوزســتان و بازديد از مناطق 
بحران زده با اشاره به تصميمات اين نهاد براي حل 
سريع تر معضالت خوزستان گفت:در خوزستان 
7۰۲روســتا وجود دارد كه با بحران و تنش آبي 
روبه رو اســت. در روزهاي اخيــر تصميم گرفته 
بوديم كه مشكل آب 471روستا را با كمك آبفاي 

استان حل كنيم.
وي افزود: امروز و درجريــان بازديدي كه از اين 
مناطق داشتم ديدم اوضاع واقعا براي مردم قابل 
تحمل نيســت و تصميم گرفتيم كــه براي حل 
مشكل تأمين آب تمام 7۰۲روستا، ستاد اجرايي 
فرمان امام ورود كند و جمعا 3۵۰ميليارد تومان 
براي حل اين مشــكالت اعتبار با مشــاركت آبفا 

اختصاص يابد.
رئيس ســتاد اجرايي فرمــان امام با اشــاره به 
زمانبر بودن اجراي اين طرح هــا گفت: تمام اين 
طرح ها ظــرف ۵-4 ماه و نهايتا تا پايان ســال به 

اجرا درمي آيند اما براي حل موقت مشكل مردم 
تصميم گرفتيم كــه 1۰۰دســتگاه تانكر آب و 
1۰۰عدد منبع آب به اين روستاهاي دچار تنش 
آبي اعزام كنيم كه تا اين لحظه ۵۰دستگاه تانكر 

مستقر شده اند.
مخبر گفت: همچنين ســتاد اجرايي فرمان امام 
براي كمك به دامداراني كه در اين بحران، دام هاي 
سنگين خود را ازدســت داده اند نيز دام سنگين 
اهدا خواهد كرد كه جزئيات آن را پس از جلســه 
با مقامات اســتان و اعالم دقيق آمار استانداري، 

متعاقبا به اطالع مردم خواهيم رساند.

تير در تاريكی
پرونده ای درباره تمام حوادث تيرماه 14۰۰

 معطلی 8 ساعته 
در فرودگاه توكيو

ورزشكاران با خستگي المپيك را 
شروع مي كنند 

زیر بار حق كميسيون  
اضافی نروید
 گزارش همشهری

 از وقوع تخلفات در حوزه دريافت 
حق كميسيون امالک

»بچه ها رد دادن ديگه، ۶ســاعته 
رســيديم، نمي ذارن بريم بيرون«؛ 
اين متن اســتوري محمد موسوي 
بازيكن تيم ملي واليبال بود كه عصر 
يكشنبه از فرودگاه توكيو به اشتراک 
گذاشت. اســتوري بعدي موسوي 
وقتي منتشر شد كه آنها از فرودگاه 
بيرون رفته بودند اما هوا تاريك شده 
بود: »هنوز در فرودگاه هستيم.« او و 
ديگر ورزشكاراني كه همراه كاروان 
اول ايران عــازم بازي هاي المپيك 
توكيو شــده اند، از معطلي 8ساعته 
در فرودگاه شــاكي اند.  صفحه11 

را بخوانيد.

در كنار تورم كمرشــكن، قيمت هاي 
نجومي و كمبود واحدهاي استيجاري، 
تخلف برخي از بنگاه هــاي امالک در 
محاســبه و دريافت حق كميســيون 
را نيز به سياهه مشــكالت بازار اجاره 
اضافه كنيد. در كنار مشاوران امالكي 
كه منصف و مردمدار هســتند، برخي 
نيز در اين صنف از تيغ زدن مستأجران 
و دريافت كميسيون هاي نجومي ابايي 
ندارند. به گزارش همشهري، براساس 
نرخ نامه مصوب كميســيون نظارت بر 
اصناف و ابالغيه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران به اتحاديه مشاوران 
امالک، حق كميســيون قراردادهاي 
اجاره معادل نيم درصــد مبلغ رهن و 
يك چهارم اجاره يك مــاه از هر طرف 

محاسبه مي شود.   صفحه4 را بخوانيد.

 پيام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت موسم حج

صفحه های 3و4
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 اولين آلبوم همايون 
پس از سياوش  

آلبوم تازه همايون شجريان و فردين 
خلعتبري يك پروژه بين المللي است 
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گزارش

ورود سازمان بازرسي به گزارش هاي 
غيررسمي از روزهاي پرتنش خوزستان

همه سخن جمهوري اسالمي ايران 
دعوت به مقاومت است

رهبر معظم انقالب در پيامي به مناسبت موسم حج:

اعتراض هاي مردم برخي شــهرهاي خوزستان همچنان در صدر 
اخبار داخلي قرار دارد.

گزارش هاي رسمي و غيررسمي از وضعيت ويژه اين استان حكايت 
مي كند و همين روند ســبب توجه و نگاه خاص سران قوا و ديگر 
مسئوالن ارشد كشور به بحث اعتراض هاي مردم خوزستان شده 

است.
 ابراز همدردي و دادن حق اعتراض به مردم خوزســتان به خاطر 
شرايط بحران آب در اين اســتان و قطعي برق و ديگر مشكالت 
آن از يك ســو و صدور دســتورات الزم براي بازگرداندن آرامش 
به شهرهاي ناآرام از ســوي ديگر،  موضع مشترك مسئوالن در 

روزهاي اخير است.
در همين راستا هم بود كه ديروز رئيس جمهوري در مراسم افتتاح 
طرح هاي ملي وزارت جهادكشاورزي با بيان اينكه مردم به خاطر 
مشكالت ناشي از خشكسالي و كم آبي هرقدر ناراحت باشند، حق 
دارند، گفت: لحظه اي نيست كه دولت به فكر مردم نباشد؛ تا ساعت 
آخر در قبال مردم مسئوليت داريم و با همه توان در خدمت مردم 
هستيم. به گزارش ايرنا، حسن روحاني تأكيد كرد كه در نشست 
اخير هيأت دولت مصوبات  خوبي براي حل مشــكل خوزســتان  
داشته ايم تا بخشي از مشكالت را براي مردم عزيز خوزستان حل 

كرده و جبران خسارت شود.

مأموريت وي ژه به دادستان كل و سازمان بازرسي 
همچنين رئيس قوه قضاييه روز گذشــته در جلسه شوراي عالي 
قضايي به دادســتان كل كشور و ســازمان بازرسي مأموريت داد 
موضوع اتفاقات خوزســتان را تا حصول نتيجه روشن و قطعي و 
حل مشكل و جلوگيري از تكرار مشكالت مشابه پيگيري كنند و 
گزارش آن را نيز به اطالع مردم برسانند. غالمحسين محسني اژه اي 
همچنين از مردم خوزستان خواســت تا اجازه ندهند دشمنان از 

مطالبات بحق آنها سوءاستفاده كنند.
به گزارش ميزان، او در عين حال به دادستان حوزه قضايي مربوطه 
مأموريت داد مواردي كه منجر به آسيب ديدن يا كشته شدن افراد 
شــده با جديت و فوريت پيگيري و با عوامل اين اقدامات برخورد 

كند تا موضوع براي همگان روشن شود.
اين دستور اژه اي براي پيگيري كشته شده ها در حالي صادر شده 
است كه ولي اهلل حياتي، معاون امنيتي انتظامي استاندار خوزستان 
اظهار كرده بود كه فوت 3نفر از شهروندان و 2مأمور به هيچ وجه 
واقعيت ندارد و در وقايع اخير فقط يك شــهروند شادگاني بر اثر 
تيراندازي اغتشاشگران به سمت ترانس برق فوت كرده است. وي 
كشته شدن يك نفر در كوت عبداهلل را هم ناشي از درگيري به دليل 

اختالفات خانوادگي اعالم كرد.

روحاني: مردم حق دارند ناراحت باشند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
پيامي به مســلمانان جهان رهبري

به مناسبت ايام حج، استمرار 
حسرت دل هاي مشتاق از حضور در ضيافت 
بيت اهلل را امتحاني گذرا خواندند و با تأكيد بر 
لزوم كمرنگ نشدن پيام هاي حج، مقاومت 
در برابر قدرت هاي متجاوز به ويژه آمريكا را 

از جمله اين پيام هاي متعالي دانستند.
 به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظــم رهبري، ايشــان ضمن اشــاره به 
مشــكالت و ناگواري هاي دنياي اســالم، 
سربرافراشــتن عناصر مقاومــت و بيداري 
به خصوص در فلســطين، يمن و عراق را از 
واقعيت هاي اميدآفريــن منطقه خواندند 
و تأكيد كردند: وعده صــادق الهي، نصرت 
مجاهدان است و نخستين اثر اين مجاهدت، 
بازداشتن آمريكا و ديگر زورگويان از دخالت 

و شرارت در كشورهاي اسالمي است.

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح 
است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمــدهلل رب العالميــن و صلي اهلل علي 
محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين و 

َمن تَِبعهم بِاحسان الي يوم الدين.
برادران و خواهران مســلمان در سراســر 

جهان!
امســال نيز امت اســالمي از نعمت عظيم 
حج محروم ماندند و دل هاي مشــتاق، با آه 
و افسوس، ضيافت در خانه محترمي را كه 
خداي حكيم و رحيم بــراي مردم بنا نهاده 

است، از دست دادند.
اين دومين سال است كه موسم شادماني و 
بهجت معنوي حج، به موسم فراق و حسرت 
تبديل مي شود و بالي بيماري همه گير، و 
شايد نيز بالي سياست هاي حاكم بر حرم 
شريف، چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهده 
نمــاد وحــدت و عظمــت و معنويت امت 
اسالمي محروم مي سازد و اين قله پرشكوه و 

سرافراز را با ابر و غبار مي پوشاند.
اين امتحاني همچون ديگــر امتحان هاي 
گذراي تاريخ امت اسالمي است كه مي تواند 
فردايي تابناك در پي داشته باشد؛ مهم آن 
است كه حج در شاكله حقيقي اش، در دل و 
جان آحاد مسلمانان زنده بماند و اكنون كه 
كالبد مناسكي آن موقتاً حضور ندارد، پيام 

متعالي آن كمرنگ نشود.
حج، عبادتي پررمز و راز اســت. ســاخت 
و تركيــب زيباي حركت و ســكون در آن، 

سازنده هويت فرد مسلمان و جامعه مسلمان 
و نمايش دهنده زيبايي هاي آن در چشــم 
جهانيان اســت. از ســويي دل هاي آحاد 
بندگان را با ذكر و خشــوع و تضرع، عروج 
معنوي مي بخشد و به خدا نزديك مي كند و 
از سويي با پوشش و پويش يكسان و حركات 
هماهنگ، برادران را كه از چهارگوشه جهان 
گرد آمده اند، به يكديگر پيوند مي دهد و از 
ســويي برترين نماد امت اسالمي را با همه 
مناسك پرمعني و رازآلودش در برابر چشم 
جهانيان مي گذارد و عزم و عظمت امت را به 

رخ بدخواهان مي كشد.
امسال، حج بيت معظم در دسترس نيست، 
ولي توجه به رب البيت و ذكر و خشــوع و 
تضرع و استغفار در دسترس است؛ حضور 
در عرفات ميسر نيســت، اما دعا و مناجات 
معرفت افزا در روز عرفه ميســر است؛ رمي 
شيطان در منا ممكن نيست، اما دفع و طرد 
شياطين قدرت طلب در همه جا ممكن است؛ 

حضور يكپارچه بدن ها در گرد كعبه فراهم 
نيســت، اما حضور يكپارچه دل ها بر گرد 
آيات روشن قرآن كريم و اعتصام به حبل اهلل 

وظيفه هميشگي است.
ما پيروان اســالم كــه امــروز از جمعيت 
عظيــم، ســرزمين گســترده، ثروت هاي 
طبيعي بي شــمار و ملت هاي زنده و بيدار 
برخورداريم، بايد با داشــته ها و ممكن هاي 
خود، آينده را رقم بزنيم. ملت هاي مسلمان 
در 1۵0 ســال اخير، نقشــي در سرنوشت 
كشــورها و دولت هاي خود نداشــته و به 
جز اســتثناهاي معدود، يكسره با سياست 
دولت هاي متجاوز غربي مديريت شــده و 
دســتخوش طمع ورزي و دخالت و شرارت 
آنها بوده اند. عقب ماندگي علمي و وابستگي 
سياسي امروز بسياري از كشورها محصول 
آن انفعال و بي كفايتي اســت. ملت هاي ما، 
جوانان ما، دانشــمندان مــا، علماي ديني 
و روشــنفكران مدني ما، سياست ورزان و 

احــزاب و جمعيت هاي ما، امــروز بايد آن 
گذشته بي افتخار و شرم آور را جبران كنند؛ 
بايد بايستند و در برابر زورگويي و دخالت و 

شرارت قدرت هاي غربي »مقاومت« كنند.
همه ســخن جمهوري اســالمي ايران كه 
دنياي استكبار را نگران و خشمگين كرده 
است، دعوت به اين مقاومت است؛ مقاومت 
در برابر دخالت و شــرارت آمريــكا و ديگر 
قدرت هــاي متجــاوز و به دســت گرفتن 
سررشــته آينده دنياي اســالم با تكيه بر 

معارف اسالمي.
طبيعتا آمريكا و همراهانش در برابر عنوان 
»مقاومت« دچــار حساســيتند و به انواع 
دشــمني با »جبهه مقاومت اسالمي« كمر 
بسته اند. همراهي برخي از دولت هاي منطقه 
با آنان نيز واقعيت تلخي در جهت تداوم آن 

شرارت هاست.
صراط مســتقيمي كه مناسك حج -سعي، 
طواف، عرفات و جمرات- و شــعائر، شكوه و 

وحدت حج به ما نشان مي دهد، توكل به خدا 
و توجه به قدرت اليزال الهي و اعتماد به نْفِس 
ملي و اعتقاد به تالش و مجاهدت و عزم راسخ 

بر حركت و اميد وافر به پيروزي است.
واقعيات صحنه در منطقه اســالمي بر اين 
اميد مي افزايد و آن عزم را تقويت مي كند. 
از ســويي ناگواري هــاي دنياي اســالم، 
عقب ماندگي هاي علمي و وابســتگي هاي 
سياســي و نابســاماني هاي اقتصــادي و 
اجتماعي، مــا را در برابــر وظيفه اي بزرگ 
و مجاهدتي خســتگي ناپذير قرار مي دهد؛ 
فلســطين مغصوب، ما را به ياري مي طلبد؛ 
يمن مظلــوم و خون آلود دل هــا را به درد 
مي آورد؛ مصايب افغانســتان همه را نگران 
مي ســازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوريه و 
لبنان و برخي ديگر از كشــورهاي مسلمان 
كه دست شرارت و دخالت آمريكا و يارانش 
در آن مشهود است، غيرت و همت جوانان را 
برمي انگيزد، و از سوي ديگر، سر برافراشتن 
عناصر مقاومت در همه اين خطه حساس، 
و بيــداري ملت ها، و انگيزش نســل جوان 
و پرنشــاط، دل ها را لبريز از اميد مي كند؛ 
فلسطين در همه بخش هاي خود »شمشير 
قدس« را از نيام بيرون مي كشد؛ قدس و غزه 
و كرانه و سرزمين هاي 48 )1( و اردوگاه ها 
همه برمي خيزند و طي 12روز بيني متجاوز 
را به خاك مي مالند؛ يمــِن محصور و تنها، 
7سال جنگ و جنايت و مظلوم كشي دشمن 
شرور و قسي القلب را تاب مي آورد و با وجود 
قحط غذا و دارو و امكانات زيســتي، تسليم 
زورگويان نمي شود و آنها را با اقتدار و ابتكار 
خود سراســيمه مي كند؛ در عراق، عناصر 
مقاومت با زبان رســا و صريــح، آمريكاي 
اشــغالگر و داعش دست نشــانده آن را به 
عقب مي رانند و عزم راســخ خود بر مقابله 
با هر نوع دخالت و شرارت از سوي آمريكا و 

همراهانش را بي لكنت ابراز مي دارند.
تالش تبليغاتي آمريكاييــان براي تحريف 
عزم و خواسته و عمل جوانان غيور و عناصر 
»مقاومت« در عراق و سوريه و لبنان و ديگر 
كشورها و منتسب كردن آن به ايران يا هر 
مرجع ديگر، توهين به آن جوانان شجاع و 
بيدار، و ناشــي از عدم فهم و درك درست 

آمريكايي ها از ملت هاي اين منطقه است.
همين درك غلط موجب شــد كــه آمريكا 
در افغانستان تحقير شــود و پس از آن ورود 
پرسروصدا در 20ســال پيش و پس از به كار 
بردن ســالح و بمب و آتــش در برابر مردم 
بي دفاع و غيرنظامي، خود را در باتالق حس 

كند و نيرو و ابزار نظامي خود را از آن بيرون 
برد. البته ملت بيدار افغان بايد مراقب ابزارهاي 
اطالعاتي و ســالح هاي جنگ نرم آمريكا در 
كشورش باشد و هشيارانه در برابر آن بايستد.

ملت هاي منطقه نشــان داده اند كه بيدار و 
هشيارند و راه و رويكرد آنان از برخي دولت ها 
كه براي راضي نگه داشــتن آمريكا حتي به 
خواسته او در مســئله حياتي فلسطين تن 
مي دهند، جداســت؛ دولت هايي كه با رژيم 
غاصب صهيونيســت، آشــكار و پنهان، نرد 
دوستي مي بازند، يعني حق ملت فلسطين 
را در ميهن تاريخي اش انكار مي كنند. اين، 
دستبرد به سرمايه فلسطيني هاست. آنها به 
تاراج ســرمايه هاي طبيعي كشورهاي خود 
بسنده نكردند و اكنون سرمايه ملت فلسطين 

را تاراج مي كنند.

برادران و خواهران!
منطقه ما و حوادث ســريع و گوناگون آن، 
نمايشگاه درس ها و عبرت هاست؛ از سويي 
قدرت ناشي از مجاهدت و مقاومت در برابر 
زورگوي متجاوز و از ســويي ذلت ناشي از 
تسليم و اظهار ضعف و تحمل تحميل هاي 

او.
وعده صــادق الهي، نصــرت مجاهدان راه 
خداســت: اِن تَنُصُروا اهلل ينُصركم َو يَثبِّت 
اَقداَمكم.)2( نخســتين اثر اين مجاهدت، 
بازداشــتن آمريــكا و ديگــر زورگويــان 
بين المللي از دخالت و شرارت در كشورهاي 

اسالمي است؛ ان شاءاهلل.
از خداوند متعال نصرت ملت هاي مسلمان 
را مســئلت مي كنم و به حضــرت بقيه اهلل 
)ارواحنا فداه( درود مي فرستم و علو درجات 
امام خميني عظيم الشأن و شهداي بزرگوار 

را از خدا مي طلبم.
 

والسالم علي عباد اهلل الصالحين
سيدعلي خامنه اي 
۲۶ تير ۱۴۰۰ 
۶ ذي  الحجه ۱۴۴۲

1( بخشی از ســرزمين فلسطين كه قبل از 
سال1948 تحت حمايت دولت بريتانيا به 
اشغال نيروهای صهيونيست درآمده بود و 
پس از اعالم موجوديت اين رژيم به عنوان 

خاك رژيم صهيونيستی به حساب  آمد.
2( ســوره محّمد، بخشــی از آيه 7؛ »... اگر 
خــدا را ياری كنيــد، ياری تــان می كند و 

گام های تان را استوار می دارد.«

روند مذاكرات ايران و عربســتان همچنان 
ادامه دارد. نخست وزير عراق كه كشورش ديپلماسي

ميزبان اين گفت وگوهاست، اين خبر را اعالم 
كرده است. او تير ماه سال گذشته ازجمله آخرين مقامات 
رسمي بود كه در دولت دوازدهم به تهران سفر كرد و طبق 
گزارش ها از نخستين مقاماتي است كه با رئيس جمهوري 
آينده ايران ديدار مي كند. مصطفي كاظمي در مصاحبه با 
شــبكه العربيه گفته كه ســفرش به تهران براي ديدار با 
سيدابراهيم رئيسي بعد از مراسم تحليف خواهد بود. به نظر 
مي رسد نخســت وزير عراق تالش دارد تا روابط دوجانبه و 
همكاري هاي تهران و بغداد در حوزه هاي مختلف در دولت 
سيزدهم نيز تداوم پيدا كند. او در همين زمينه گفته: »با 
طرف ايراني رايزني هايي خواهــم كرد؛ زيرا ما به ثبات نياز 
داريم.« نخست وزير عراق تأكيد كرده كه براي »بازگرداندن 

نقش تاريخي عراق در منطقه و نزديك كردن رويكردها« 
تالش مي كند و اجازه نمي دهد كه عراق به نقطه تهديدي 
براي همسايگان تبديل شود. نخست وزير عراق درحالي از 
ادامه مذاكرات ايران و عربستان خبر داده كه هنوز مشخص 
نيســت تهران و رياض چندبار در عراق پشت ميز مذاكره 
نشسته اند. نخستين بار فروردين سال جاري بود كه روزنامه 
انگليسي فايننشال تايمز از برگزاري گفت وگوهاي مستقيم 
ميان مقامات ايران و عربســتان خبر داد. پس از اين ديگر 
رسانه هاي غربي و آسيايي به اين موضوع پرداختند و به نقل 
از مقام هاي آگاه گمانه زني هايي در اين باره مطرح كردند. 
طبق گزارش ها 2هيأت امنيتي از 2كشور در اين مذاكرات 
حضور داشــتند كه رياســت هيأت ايراني را نماينده دبير 
شوراي عالي امنيت ملي و رياست هيأت سعودي با رئيس 

اداره اطالعات اين كشور بوده است. 

شــرايط نامناسب و نابســامان مردم سيستان و 
بلوچستان در نشست علني ديروز مجلس از سوي مجلس

برخي نمايندگان اين اســتان مــورد گاليه قرار 
گرفت و آنها خواســتار توجه ويژه به وضعيت اين استان محروم 
شدند، در همين راستا، ملك فاضلي نماينده سراوان در مجلس در 
تذكر شفاهي جلسه علني ديروز مجلس خطاب به رئيس جلسه 
گفت: حوزه انتخابيه ام محروميتي در دل محروميت است، چرا 
كه با وجود بحران كرونا با بي آبي مطلق مواجه بوده، ۶0 درصد 
جمعيت حوزه انتخابيه اصال آب شــرب ندارند، بنابراين چطور 
مي توان كرونا را كنترل كرد؟ سهل انگاري وزارت نيرو فوق العاده 
است و اصال توجهي به مردم ندارد، روز گذشته با قطعي برق مواجه 
شديم كه ثابت كرد سراواني كه نيروگاه ندارد، مي تواند هر روز 
بحران آفرين باشد، وظيفه وزارت نيرو كجاست؟ ما مي توانستيم 
آب اين منطقه را تامين كنيم، اما كار اساسي در اين زمينه انجام 

ندادند. به گزارش خانه ملت، وي افزود: با وجود شــيوع كرونا و 
بيكاري مردم تدبيري شــود يا تعرفه هــاي آب و برق مردم اين 

منطقه رايگان شود يا در آن تخفيفي صورت پذيرد.
فداحسين مالكي، نماينده زاهدان در نشست ديروز بهارستان در 
قالب تذكر شفاهي خطاب به هيأت رئيسه مجلس گفت: امروز 
باالترين آمار فوتي كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان 
اســت و هم اكنون از هر 100نفر، 10نفر فوت مي شوند كه اين 

آمار رسمي است.
او همچنين بار ديگر خواهان عذرخواهي وزير بهداشت از مردم 
سيستان و بلوچستان شد و گفت: »آقاي نمكي انتظار دارد كه 
مردم به او جايزه دهند درحالي كه بايد شهامت داشته و از مردم 
عذرخواهي كند.« مالكي با اشاره به وضعيت نامناسب درمان و 
بهداشت گفت كه سيستان و بلوچستان 2۶شهرستان دارد كه از 

اين ميان 14شهرستان فاقد بيمارستان است.

سخنگوي وزارت خارجه تأييد كرد 
كه بايد منتظر ماند تا مذاكرات وين برجام

را دولت سيزدهم جلو ببرد. سعيد 
خطيب زاده ديروز در نشست خبري اش با رسانه ها 
اعالم كرد كه گفت وگــو در ۶ دور با دقت و جديت 
جلو رفت و به دليل عدم اجراي آن توسط آمريكا با 
تأخيرهايي روبه رو شد. به گفته خطيب زاده »دولت 
مجري و وزارت خارجــه اجرا كننده تصميمات و 
سياست هاي كالن نظام اســت كه از سوي مقام 
معظم رهبري و ديگر نهادهاي باالدســتي تعيين 
مي شود«. سخنگوي وزارت خارجه تأكيد كرد كه 
»بايد صبر كنيم تا ان شاءاهلل دولت جديد مستقر 
شود.« به گزارش ايســنا، خطيب زاده همچنين 
درباره موضوع مبادله زندانيان ميان ايران و آمريكا 

كه در روزهاي اخير نيز محل مجادله ديپلمات هاي 
2كشور بود گفت: »گفت وگوها در مورد اين موضوع 
در كنار گفت وگوهاي برجامــي در وين به صورت 
كامــال جداگانه انجام شــد و به نتيجه رســيد و 
يك سري مقدمات الزم داشــت كه همه طرف ها 
رفتند تا مقدمات آن را انجام دهند. وقتي كه مربوط 
به تعهدات آمريكا بود تا ديروز انجام نشــده بود و 
وقتي كه ايران به طرف هاي مقابل مذاكرات وين 
اعالم كرد كه دور هفتم مذاكــرات وين در دولت 
جديد انجام خواهد شد به ناگاه آمريكايي ها تصميم 
گرفتند اين موضوع بشردوستانه را به گفت وگوهاي 
احياي برجام گره بزننــد و همانطور كه گفتم اين 
رويكرد غلطي است و باعث مي شود همه مسيرها 

دچار سختي شوند.« 

آخرين خبرها از مذاكرات وين در نشست سخنگوگاليه نمايندگان از اوضاع نابسامان سيستان و بلوچستانبغداد ميزبان مذاكرات رياض- تهران
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  تعطيلــي تهــران و البــرز از امروز 
به مدت 6روز )29تيــر تا 4مرداد( از گزارش1

سوي وزارت كشــور تأييد شد تا در 
آستانه تعطيالت عيد قربان از جابه جايي جمعيت 
و گسترش بيشتر كرونا جلوگيري شود. همزمان از 
ساعت18 ديروز، ورود و خروج  خودروهاي شخصي 
به تهران، البرز، گيالن، مازندران و گلستان ممنوع 
شد و در باقي استان ها نيز براساس پروتكل ها ورود 
و خروج »به« و »از« شهرهاي قرمز مطلقا ممنوع و 
شامل جريمه يك ميليون توماني است. با اين حال 
به گفته حميدرضا گــودرزي، معــاون انتظامي 
استاندار تهران، محدوديتي براي تردد بين استان 

تهران و البرز وجود ندارد.

 ركوردشكني كرونا در آستانه تعطيالت
 آمارهاي كرونا در آستانه يك تعطيلي ديگر ركورد 
شكســت؛ 2۵هزار و441بيمار جديد در كشور، 
بيش از 8هزار بيمار بستري در تهران )بيشترين 
آمار مربوط به ارديبهشت امســال با 7600بيمار 
بســتري( و عبور از مرز 20هزار نفري مراجعات 

سرپايي در بيمارستان هاي پايتخت. 
تهران از امروز وارد تعطيالت 6روزه مي شود و قرار 
است تا يكشنبه هفته آينده تمام مسيرهاي ورودي 
براي خودروهايي با پالك غيربومي و خروجي ها 
براي بومي ها بســته باشــد، اما اخبار غيررسمي 
حاكي از تكميل ظرفيت ناوگان حمل ونقل برون 
شهري است و به نظر نمي رســد كه تعطيلي چند 
روزه بــا اين حجم از ســفرهاي هوايــي، ريلي و 
اتوبوســي روند صعودي كرونا را در مركز كشــور  

متوقف كند. 
نادر توكلي، معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت 
بيماري كرونا در تهران در اين باره به همشــهري 
مي گويد: »تمام مســيرهاي خروجي اســتان به 
روي مسافران بسته خواهد بود، اما درباره تكميل 
ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومــي بايد بگوييم 
كه آنها ظرفيت محدودي دارند و مشــكل اصلي 

ترددهاي عمده با خودروهاي شخصي است. 
پيش بيني مــا از مؤثر بودن تعطيــالت پيش رو 
تعطيلي بازار و كاهش فعاليت هاي روزمره شهري 

است و مي تواند در مديريت بيماري مؤثر باشد.« 
توكلي درباره روند افزايشــي بيماران بســتري و 
مراجعات ســرپايي به ســرعت باالي انتقال اين 
ويروس و سرايت پذيري عمده آن اشاره مي كند: 
»عمده مشــكل، داروي درمان كروناست كه بايد 
حل شود. مســئله كمبود تخت و فضاي بستري 
هم با افزايش فضاها بايد برطرف شــود تا از موج 

سهمگين بيماري عبور كنيم. 
بر اين اســاس امروز )سه شــنبه( در جلسه ای با 
روســاي بيمارســتان ها برخي راهكارها مطرح 
و بررســي مي شــود تــا تمامــي ظرفيت هاي 
بيمارســتان ها ازجمله بخش ها و فضاي اورژانس 
به بيماران كرونايي تخصيص پيدا كند و خدمات 
درماني غيركرونايي و اعمــال جراحي كه امكان 

تعويق دارد، به زمان ديگري موكول شود.«

 همين بحراني بودن شــرايط كرونا كه حاال سويه 
دلتايش با سرعتي برق آســا از فردي به فرد ديگر 
منتقل مي شود موجب شــده ستاد كرونا و وزارت 
كشــور به فكر محدوديت هاي جدي تري باشند. 
هرچنــد در تعطيالت گذشــته هيــچ گاه منع 
رفت وآمد به استان هاي شــمالي و تهران به اين 
صراحت و جديت اعمال نشده بود و خبري هم از 

تعطيلي بانك و بورس نبود.

تعطيلي چگونه است؟
عالوه بــر ادارات، بورس، بــازار، بانك ها، اصناف، 
بازار متشــكل ارز نيز در تهران و البــرز تعطيل 
شــده اند تا شــايد همين تعطيلي ها موجب شود 
صاحبان اصناف با خيال راحت تري در خانه بمانند 
و با تعطيلي بانك ها خيالشان از مسائل مالي مثل 

پاس كردن چك ها راحت باشد.
تعطيلي 6  روزه البرز و تهران در حالي اعالم شــد 
كه مسئوالن استان هرمزگان با وضعيت بحراني 
از نظر شيوع كرونا مدت هاست درخواست تعطيلي 
اصناف در اين اســتان را داده اند. محمد آشوري، 
عضو مجمع نمايندگان هرمزگان، در اين باره گفته 
بود مگر تفاوت هرمزگان با تهران و البرز چيست 

كه با تعطيلي آن موافقت نمي شود؟

مجوزهاي تردد باطل شد
جدا از تعطيلــي ســازمان ها و ادارات، تردد بين 
اســتاني نيز در 6روز آينده بــا محدوديت مواجه 
است. براساس اعالم ســتاد ملي كرونا اين اعمال 
محدوديت  از ساعت18 روز گذشته يعني دوشنبه 
شروع شد و تا ساعت 7صبح روز دوشنبه 4مرداد 

ادامه خواهد داشت.
بر اين اســاس خــروج خودروهاي شــخصي از 
تهران، البرز، مازندران، گيالن و گلســتان و ورود 
خودروهاي شــخصي با پالك  ديگر شــهرها به 
اين استان ها ممنوع اســت. خودروهاي شخصي 
در ورودي و خروجي اين اســتان ها، بازگشــت 
داده مي شــوند. همچنين بنابر اعالم فرمانداري 
تهــران و فرمانــداري كرج، هيچ مجــوز ترددي 
توسط فرمانداري اين شهرها صادر نمي شود و از 
شهروندان درخواست شده است براي اين موضوع 
مراجعه نكنند. از ســوي ديگر بنا بر اعالم هادي 
حسن زاده شــهابي، معاون نيروي انتظامي شرق 
اســتان تهران، مجوزهاي ترددي كه پيش از اين 
براي روزهاي 29تير تا 4مرداد صادر شده هم فاقد 

اعتبار است.

درخواست از مردم
رئيس پليس راه كشــور دربــاره چگونگي اعمال 
محدوديت تــردد در روزهاي تعطيــل آينده به 
همشهري مي گويد: محدوديت هاي شهرهاي قرمز 
تابع قوانين ستاد كرونا براي اين نواحي است. ورود 
و خروج از اين شــهرها ممنوع است و خودروهاي 
متخلف به صورت نامحســوس يك ميليون تومان 
جريمه خواهند شد. در گيالن، مازندران، گلستان، 
تهران و البرز محدوديت به شكل ممنوعيت عبور و 

مرور و با حضور مأموران انتظامي است.
هادي اميدوار مي افزايد: از ساعت18 روز گذشته 

يعني دوشنبه اين محدوديت اعمال شده است و 
به دليل ممانعت پليس  راه مازندران از ورود مسافر، 

جاده چالوس  ساعت ها دچار ترافيك بود.
وي با بيان اينكه تمام مبادي ورودي تهران بسته 
است، ادامه مي دهد: همه راه هاي فرعي و اصلي به 
استان تهران از آزادراه تهران-شمال گرفته تا جاده 
دماوند و مسير شريف آباد، بســته است. در همه 
۵اســتاني كه از آنها نام بردم هم شرايط به همين 

صورت است و مسيرها بسته هستند.
رئيس پليس راه كشــور با بيان اينكــه ممانعت 
از ســفر در اين جاده ها وظيفه نيــروي انتظامي 
اســت و مأموران اين نهاد مجري قانون هستند، 
اظهــار مي كند: از مــردم مي خواهيم بــا نيروي 
انتظامي همكاري كنند و براي انجام ســفر اصرار 
نورزند. اميدوار با بيان اينكه سفرهاي دربستي با 
اتوبوس هاي بين شهري در اين روزها ممنوع است، 
مي گويد: اين نوع سفرها ماهيت تفريحي دارند. با 
اين حال اتوبوس هاي بين شهري براي سفر افراد 

به شكل معمول فعال هستند.
گرچه رئيس پليس كشــور ســفرهاي شخصي با 
اتوبوس هاي بين شهري را چندان مهم نمي داند 
اما به گفته مسئوالن پايانه هاي مسافربري تهران، 
ظرفيت اتوبوس هاي بين شهري در همان دقايق 
اول پس از اعــالم تعطيلي 6  روزه در بســياري 
مسيرها ازجمله كيش، تبريز و مشهد تكميل شده 
است. اين موضوع نشان مي دهد براي جلوگيري از 
پيشروي ويروس كرونا فقط محدودكردن سفرها 
با خودروهاي شخصي كافي نيســت زيرا هر نوع 

سفري مي تواند ويروس را منتقل كند.

پيش بيني افزايش بيماري پس از تعطيالت
مســئوالن بهداشــت و درمــان اســتان هاي 
گردشــگرپذير همواره از شروع تعطيالت نگرانند 
زيرا پس از تعطيالت اســت كه آمار ابتال به كرونا 

افزايش مي يابد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان به همشهري 
مي گويد: با توجه به محدوديت ها، نگراني از حضور 
مســافران و گردشگران كمتر شــده است. با اين 
حال يكي از ويژگي هاي اســتان ما اين است كه 
هموطنان اهل ســنت براي عيد قربان احترام و 
ارزش بســياري قائلند و اين موضوع ممكن است 
بر اجراي محدوديت ها اثر بگذارد. عبدالرضا فاضل 
ادامه مي دهــد: در اين ايام شــهروندان خريد و 
ديدوبازديد دارند و همين مي تواند موجب افزايش 
بيماري بين شهروندان شود. در گنبد، مينودشت و 
كالله، اين شرايط حكمفرماست و به همين دليل 
پيش بيني ما اين است كه طي 2هفته آينده روند 

صعودي ابتال به بيماري در استان ادامه يابد. 

گزارش 2

 فعاليت حمل ونقل عمومي
مانند روز هاي تعطيل

شهر تعطيل شده است، بانك ها هم تعطيل هستند اما تجربه 
تعطيل كردن يا تغيير ساعت كار بخشي از حمل ونقل عمومي 
در ابتداي شيوع كرونا نشــان داد كه نمي توان حمل ونقل 
درون شــهري را متوقف كرد. به گزارش همشــهري، سال 
گذشته چندبار اتوبوس  و مترو ســاعت سرويس  دهي را به 
خاطر اوج گيــري كرونا محدود كردند امــا حجم بزرگي از 
مسافران ســاعات آخر شــب و ابتداي صبح به حمل ونقل 
عمومي وابســته بودند و تعطيلي كســب وكار ها هم باعث 
حذف كامل اين رفت وآمد ها نشــد. حاال كه به موج پنجم 
كرونا رسيديم و ميزان تلفات ناشي از اين بيماري در تهران 
از 100نفر در روز گذشته، بايد به تناسب 4روز تعطيل اضافي 

پايتخت، رفت وآمد در شهر نيز كاهش پيدا كند.

لغو طرح ترافيك و كاهش آلودگي هوا تا سوم مرداد
به گفتــه معــاون حمل ونقــل و ترافيك شــهردار تهران 
محدوديت هاي طرح ترافيك و طــرح كاهش آلودگي هوا 
)زوج و فرد( از امروز تا سوم مرداد لغو شده است. سيدمناف 
هاشــمي تأكيد مي كند: »در تعطيالت رسمي اجراي طرح 
ترافيك ملغي مي شــود و از اين رو براســاس تصميم ستاد 
ملي كرونا مبني بر تعطيلــي 6روزه تهران، محدوديت هاي 
طرح ترافيك و طرح كاهش تا ســوم مرداد لغو شــده اند.« 
او به تعطيلي مراكز معاينه فني خودرو هم اشــاره مي كند 
و مي گويد: »مراكز معاينه فني همواره از محل هاي شــلوغ 
و پرازدحام هســتند و از اين رو تصميم بر آن شــد تا براي 
جلوگيري از شيوع بيشــتر كرونا در موج پنجم، اين مراكز 
هم تا ســوم مرداد ماه تعطيل شــوند.« معاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهردار تهران در پايان  مي افزايد: »با توجه به لغو 
طرح ترافيك و شرايط قرمز كرونا، مردم از تردد غيرضروري 

پرهيز كنند.«

سرويس دهي در مترو مانند  روزهاي تعطيل صورت مي گيرد
قائم مقــام عمليات شــركت بهره برداري متــروي تهران و 
حومه نيز مي گويد: »باتوجه به تعطيلي ادارات و سازمان ها، 
متروي تهــران و حومه از 29تيرماه تــا ۳مردادماه همانند 
روزهاي تعطيل سرويس دهي دارد.« به گفته مجيد رستمي 
خدمات رساني در تمام ايستگاه هاي خطوط هفت گانه متروي 

تهران و حومه چون روال ايام تعطيل انجام مي شود.
او با اشاره به اينكه ايستگاه هاي خطوط متروي تهران و حومه 
تعطيل نيستند، تأكيد مي كند: »خدمات رساني در اين ايام با 
توجه به كاهش مسافر طبق زمان بندي روزهاي تعطيل انجام 
مي شود. عمليات ضدعفوني كردن ايســتگاه ها و قطارهاي 
متروي تهران و حومه در اين روزها نيز به صورت كامل انجام 
مي شود.« از سوي ديگر شركت واحد اتوبوسراني تهران در 
4روز تعطيل )سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و يكشنبه(، برنامه 
حركت روز هاي تعطيل )مانند جمعه ها( را اعمال مي كند. 
شــهروندان مي توانند از اپليكيشن رايا و ارسال كد ايستگاه 
به شــماره پيامك2000111 براي اطــالع از روند حركت 

اتوبوس ها استفاده كنند.

 زهرا جعفرزاده
خبر نگار

عقب ماندگي ايــران در 
واكسيناسيون عليه كرونا، كوويد-19

سياســـــتگذاري هاي 
نادرست، بي توجهي به نظرات متخصصان 
و مشاوره هاي مســئوالن سازمان نظام 
پزشــكي، در كنــار دادن وعده هــاي 
بي سرانجام، انتقاداتي است كه روز گذشته 
محمدرضا ظفرقندي، رئيس ســازمان 
نظام پزشكي كشــور در آخرين نشست 
خبري خود به عنوان باالترين مقام اين 
ســازمان، درباره مديريت پاندمي كرونا 
مطرح كرد. به گفته او، كمتر از ۵درصد از 
جمعيت كشور ايمن شده اند؛ درحالي كه 
برخــي كشــورها بــاالي 90درصــد 

جمعيت شان يك دوز را تزريق كرده اند.

واكســن هاي داخلي آمادگي توليد 
صنعتي نداشتند

ماجراي واكســن كرونا، بخش مهمي از 
سؤاالت در اين نشست خبري را به خود 
اختصــاص داد. او با اعــالم اينكه ايران 
در زمينه واكســن و ايجاد ايمني عقب 
است، گفت: »هم اكنون واكسيناسيون 
جامعه ايران كمتر از ۵درصد است. تعداد 
واكسن با واكسيناسيون فرق دارد. اگر 
به هر فردي 2دوز واكسن تزريق كرديم، 
يعني واكسيناســيون انجام شده و اين 
عدد در مقايسه با بســياري از كشورها 
عدد پاييني است.« ظفرقندي با انتقاد 
از سياستگذاري در مديريت كرونا و آمار 
باالي ابتال در كشور، تأكيد كرد: »آماري 
كه ارائه مي شود دقيق نيست. يك زماني 
در سازمان نظام پزشكي خيلي پيگيري 
مي كرديم كه واكســني مطلوب تهيه 
شــود و مرزبندي ها و سياسي كاري ها 
و برنامه هايــي كه مانع ورود واكســن 

است، در منافع ملي جايي نداشته باشد 
ولي  ما مــورد هجمه هايي قرار گرفتيم 
اما وظيفه نظام پزشــكي اين است كه 
در اين امور كنار مردم باشــد.« به گفته 
رئيس سازمان نظام پزشكي، »كشورهاي 
دنيا در مديريت كرونا به ۳گروه تقسيم 
مي شوند؛ يكي گروهي كه واكسيناسيون 
حداكثري دارند، دوم آنهــا كه كنترل 
درستي دارند و ســوم كشورهايي مثل 
ايران و هند كه نتوانستند واكسيناسيون 
درستي داشته باشــند و همين مسئله 
ســبب رخداد پيك هاي متعدد شــده 
است. يكي از مســئوالن 2هفته پيش 
اعالم كرد كه از شــنبه روزي 400هزار 
دوز واكسن زده مي شــود و اين محقق 
نشــد. ما چرا وعده هايــي مي دهيم كه 
واكســن صادر مي كنيم؟ مــا بايد اول 
مردم خود را واكسن بزنيم.« در نشست 
خبري روز گذشــته، خبرنگاري درباره 
وضعيت واكسن هاي داخلي و مشكلي 
كه ظاهرا براي توليــد انبوه پيش آمده 
پرسيد كه ظفرقندي پاسخ داد: »اعالم 
كردند واكســن داخلــي در خرداد ماه 
آماده مي شــود، اما اين اتفــاق نيفتاد. 
مشــكلي كه در ارتباط با اين واكسن ها 
وجود دارد، تبديل فاز علمي به صنعتي 
است، واكســن هايي كه مجوز مصرف 
اضطــراري گرفته انــد، از نظــر علمي 
توانسته اند ســازمان غذا و دارو را قانع 
كنند كه مجوز صادر كند، اما براي توليد 
صنعتي ســازوكارهايي الزم اســت كه 
براي اين واكسن  ها فراهم نيست.« او در 
پاسخ به اين سؤال همشهري كه آيا اين 
اتفاق طبيعي است و براي تمام واكسن ها 
مي افتد، گفت: »خير طبيعي نيســت، 
توليد انبــوه نياز به تــداركات دارد، فاز 
صنعتي يعني اينكه پيش نيازهايي مثل 
مواداوليه و... فراهم شود و بسياري از اينها 
از خارج تامين مي شــود كه اگر واردات 

آنها با مانع مواجه شــود، طبيعتا آن فاز 
به تأخير مي افتد. بسياري از واكسن ها 
قبل از صدور مجوز، توليد صنعتي شان 

را شروع مي كنند.«

ما را در تصميم گيري ها مشــاركت 
ندادند

ماجراي واردات واكسن از سوي بخش 
خصوصي اما موضوع ديگري بود كه در 
اين نشست از رئيس سازمان نظام پزشكي 
پرسيده شد. خبرنگاري پرسيد با وجود 
ممنوعيت واردات برخي از واكســن ها 
و سختي واردات واكســن به طور كلي، 
چگونه است كه برخي شركت ها، به طور 
علني، واكســن فايــزر وارد مي كنند؟ 
ظفرقندي اما بدون اشــاره مستقيم به 
واكســن فايزر، گفت: »واردات واكسن 
از طريــق بخش خصوصــي تاكنون به 
نتيجه نرسيده اســت. البته مجوز كلي 
كه براساس آن بخش خصوصي مي تواند 
واكســن وارد كند، صادر مي شــود، اما 
طبيعتا براي واردات واكســن از خارج 
از ســوي بخش خصوصي هم به دليل 
انتقال ارز و هم به دليل تأييد كيفيت و بعد 
نحوه توزيع، ضوابطي ايجاد مي شود. اين 
ضوابط هنوز براي بخش خصوصي قابل 
اجرا و انجام نشده است. اگر هم واكسني 
وارد مي شود، سيستماتيك نبوده است. 
ممكن اســت از طرق غيرمعمول وارد 
كرده باشند كه همان قاچاق است و من 
نمي توانم درباره تأييــد آنها اظهارنظر 
كنم.« او در پاســخ به همشهري درباره 
اينكه خود سازمان نظام پزشكي هم قرار 
بود مقداري واكسن وارد كند، اما هنوز 
اين اتفاق نيفتاده، توضيح داد: »سازمان 
نظام پزشــكي براي واردات واكسن وارد 
مذاكراتــي از طريق بخــش خصوصي 
شــد، اما آنها هم در مســير مشكالتي 
مانند انتقال ارز و مســائل تأييد واكسن 

با موانعي برخورد كردند كه عملياتي و 
اجرا نشد.« ظفرقندي در پاسخ به سؤال 
ديگر همشهري درباره مهم ترين چالش 
اين سازمان در مديريت كرونا در پاندمي 
كرونا، هم توضيح هايي داد: »مهم ترين 
چالش ما بــراي تهيه واكســن، بحث 
سياستگذاري ها و بي توجهي به نظرات 
صاحب نظــران بود. هيچ وقــت ما را در 
تصميم گيري ها مشاركت نمي دادند كه 

اين نقطه ضعف است.«

افزايش 10 تا 15درصدي درخواست 
مهاجرت پزشكان

مهاجرت پزشــكان نكتــه ديگري بود 
كه در اين نشســت خبري مطرح شد. 
به گفته رئيس ســازمان نظام پزشكي، 
هر ســال ۳هزار برگه گود استندينگ 
يا برگه هاي اعتبــاري بــراي اقدام به 
مهاجرت پزشكان درخواست مي شود؛ 
البته نمي توان گفت كه تمام آنها منتهي 
به مهاجرت مي شود. اما نكته اينجاست 
كــه در دوران كرونا، ايــن تقاضا 10 تا 
1۵درصد افزايش پيدا كرده اســت.« او 
در بخش ديگــري از صحبت هايش از 
ردصالحيت هاي انتخابات اخير سازمان 
نظام پزشكي انتقاد كرد: »ردصالحيت ها 
غيرقانوني و برنامه ريزي شــده بود كه 
منجر به اعتراض ما و انجمن هاي علمي 
به هيأت نظارت ســازمان نظام پزشكي 
شد. برخي از روساي انجمن هاي علمي 
كشور كه به طور قانوني مشغول فعاليتند، 
ردصالحيت شــده اند. با برخي تماس 
گرفته و از آنها خواسته شد تا در انتخابات 
شــركت نكنند كه اگر شــركت كنند، 
ردصالحيت مي شوند. بعضي از همكاران 
در مرحله اول كه نظارت شهرســتان ها 
بود، تأييد شــدند، اما روز آخر در هيأت 
نظارت مركزي ردصالحيت شدند و اين 

يعني يأس و دلزدگي.«

رئيس سازمان نظام پزشكي در پاسخ به همشهري درباره چالش هاي مديريت در پاندمي كرونا 

هيچ وقت ما را در تصميم گيري ها مشاركت ندادند
در دوران شيوع كرونا، ميزان درخواست پزشكان براي مهاجرت 10تا 1۵درصد افزايش پيدا كرد

براساس ابالغيه ســتاد مديريت بيماري 
كرونــا مبني بــر فعاليت مراكــز عرضه خبر

بهداشــتي دام، همه امكانات و ظرفيت 
ســازمان مديريت ميادين ميوه و تره بــار به كار گرفته 
مي شود تا شــهروندان با آرامش و اطمينان، نسبت به 

اداي نذورات خود در اين ايام اقدام كنند.
به گزارش همشــهري، مديرعامل اين سازمان با اعالم 
اينكه عرضه بهداشــتي دام در 1۵نقطه شامل ۳مركز 
ثابت و 12جايگاه موقت در نقاط مختلف شهر تهران و 
با رعايت پروتكل هاي مربوطه و با حضور دامپزشكان و 
انجام معاينه تأييد سالمت دام صورت مي گيرد، گفت: 
به شهروندان توصيه مي شود براي حفظ سالمتي خود و 
خانواده هايشان، به خريد دام از مراكز معتبر اقدام كنند.

سيد سعيد راد با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته 
و همكاري هاي صميمانه شــهرداري هاي مناطق براي 
احداث جايگاه هاي موقت عرضه بهداشتي دام براي روز 
عرفه و عيد سعيد قربان، افزود: از شهروندان درخواست 
مي كنيم براي حفظ ســالمت خودشــان و ديگران در 
مراجعه به مراكز عرضه بهداشتي دام، نكات مربوط به 
ايمني فردي و جمعي را بــراي پرهيز از ابتال به كرونا و 
انتقال آن به دقت رعايت كنند. براســاس اين گزارش، 
مراكز ثابت عرضه بهداشــتي دام در ۳پهنه شهر تهران 
در روز عرفه و عيد ســعيد قربان فعال خواهند بود. اين 
۳مركز در مناطق 4، 1۵ و 18 واقع شده اند و شهروندان 
مي توانند دام زنده مورد نياز خود را در اين مراكز با نرخ 

مصوب، وزن دقيق و زيرنظر دامپزشكان تهيه كنند.

جايگاه هاي موقت عرضه بهداشتي دام نيز در 12نقطه 
در مناطق 1، ۵، 7، 9، 10، 12، 1۳، 14، 19، 20، 21 و 
22 آماده سازي و راه اندازي شده اند. نشاني مراكز ثابت 

عرضه بهداشتي دام  به شرح زير است:
جايگاه منطقه۴ به نشــاني: تهران پارس، حكيميه، 
خيابان سازمان آب )شــهيد برادران باباييان(، كوچه 

شيدا
جايگاه منطقه15 به نشاني: بزرگراه امام رضا)ع(، بعد 

از گردنه تنباكويي، نرسيده به بازار گل امام رضا)ع(
جايگاه منطقه1۸ به نشاني: بزرگراه آزادگان، بعد از 

ورودي احمدآباد مستوفي، گلستان سوم
1۵مركز ثابت و موقت عرضه بهداشتي دام در روز عرفه 
)سه شنبه 29تير( از ساعت9صبح تا19 و در عيد سعيد 
قربان )روز چهارشنبه ۳0تير( از ساعت ۵بامداد تا 1۵ 

آماده خدمت رساني به شهروندان عزيز خواهد بود .

عرضه بهداشتي دام در 15مركز تهران  به مناسبت عيد سعيد قربان

   ممنوعيت سفر به 169شهر قرمز 
براساس اعالم وزارت بهداشت هم اكنون 1۶9شهر كشور در وضعيت قرمز، 1۶۶شهر در وضعيت نارنجي، 11۳شهر 
در وضعيت زرد قرار دارند. براساس نقشه ماسك، بيشترين شهرهاي قرمز در جنوب شرقي و مركز قرار دارند و نوار 
شمالي هم طي روزهاي گذشته قرمز شده است. كادر درمان اين شرايط را پيك پنجم كرونا در كشور اعالم كرده اند 
و با توجه به شيوع ويروس دلتا با سرعت انتقال باال، روزهاي نگران كننده اي را پيش بيني مي كنند. اين نگراني در 
شرايطي وجود دارد كه طبق آخرين آمار، پروتكل هاي بهداشتي در 7استان بين ۳۳ تا ۴۳درصد، در 1۳استان بين 
۴۴ تا 51درصد و در 11استان بين 52 تا 5۸درصد رعايت مي شود، درحالي كه پزشكان تأكيد مي كنند قطع زنجيره 

كرونا به رعايت بيش از 90درصدي پروتكل هاي بهداشتي نياز دارد.

حميده پازوكي 
خبرنگار

  با اعالم تعطيلي ادارات تهران و البرز به مدت 6روز، سفر با خودروي شخصي 
در ۵استان تهران، البرز، مازندران، گيالن و گلستان تا دوشنبه آينده مطلقا ممنوع است

سفر، مطلقا ممنوع!

به دليل ممانعت پليس راه مازندران از ورود مسافران، ديروز جاده چالوس با حضور هزاران خودرو قفل شد.   عكس: ايمنا/ عبداهلل جعفري
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بازده 12درصدي بورس در تير ماه
شاخص كل بورس درتير ماه 150هزار واحد رشد كرد

آمار ها نشان مي دهد كه شاخص كل بورس تهران بعد  بورس
از 10 ماه نزول در تير ماه، 150هزار واحد رشد كرده و 
اين به معناي اين اســت كه بازده بازار سهام در تير ماه 
امسال معادل 12درصد بوده است. به زعم تحليلگران؛ اكنون شرايطي 
در بازار سرمايه فراهم شده كه سهامداران زيان ديده مي توانند بخشي 

از زيان خود را جبران كنند.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازار سهام كه از مرداد پارسال شروع 
شــده بود، باالخره در خرداد ماه متوقف شد و در اين  ماه شاخص كل 
بورس تهران نزديك به 1.5درصد رشــد كرد. اين روند صعودي در 
تير ماه هم ادامه يافت و شاخص بورس براي دومين ماه با رشد مواجه 
شد؛ اين درحالي است كه در جريان نزول بازار سهام از مرداد پارسال 
تا اواخر خرداد امسال شاخص كل بورس تهران نزديك به 50درصد 
افت كرده بود و منجر به زيان ســنگين برخي از سهامداران حقيقي 
شد. آنطور كه آمار ها نشان مي دهد؛ در اين مدت سهامداران حقيقي 
نزديك به 90هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كرده 
اند. اين تمايل به خروج نقدينگي از بورس به اين دليل بود كه در اين 
مدت برخي از سهامداران به ويژه سهامداراني كه از خرداد99 وارد بازار 
سهام شده بودند با زيان هاي سنگيني مواجه شدند. آنطور كه نتايج 
نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( نشان مي دهد؛ 
در طول 2 سال گذشته بيش از 77درصد از سهامداران زيان كرده اند. 
اين نظرسنجي كه در روزهاي 16 تا 20تيرماه1400 در مقياس ملي 
و با شيوه گردآوري تلفني اطالعات اجرا شده است نشان مي دهد كه 
نزديك به 21درصد مردم در 2 سال گذشته در بورس سرمايه گذاري 

كرده اند و از اين ميزان 77.1درصد با زيان از بورس خارج شده اند.
در چنين شرايطي آمار ها نشان مي دهد كه حركت نزولي بورس بعد 
از10 ماه نزول و زيان سنگين برخي ســهامداران متوقف شده و اين 
اميدواري ايجاد شــده اســت كه با تداوم روند صعودي، سهامداران 

زيان ديده بتوانند بخشي از زيان خود را جبران كنند.

بازده 12درصدي بورس
آنطور كه آمار ها نشان مي دهد؛ شــاخص كل بورس تهران از ابتداي 
تير ماه تاكنون، بيش از 150هزار واحد افزايش يافته و از يك ميليون 
و 161هزار واحد به يك ميليون و 311هزار واحد رســيده است. اين 
به  معناي آن است كه ســهامداران در تير ماه امسال به طور متوسط 
12درصد بازده به دست آورده اند. اين روند صعودي بازار سهام همچنين 
منجر به تمايل برخي از سهامداران براي ورود دوباره به بازار سهام شده 
است و در شرايطي كه ساير بازار هاي موازي در ركود به سر مي برند، 
نقدينگي خود را وارد بورس كنند. اطالعات موجود نشان مي دهد كه 
در تير ماه امســال نزديك به 2هزارميليارد تومان نقدينگي تازه وارد 
بورس شده و ارزش روزانه معامالت به محدوده 8هزار ميليارد تومان 
رسيده است. تحليلگران بر اين باورند كه چنانچه سهامداران زيان ديده 
اقداماتي را به كار ببندند، مي توانند بخشي از زيان خود را جبران كنند.

سهامداران زيان ديده چه كنند
كارشناسان بر اين باورند كه سهامداران بايد تركيب سبد سهام خود 
را تغيير دهند و از طريق تحليل بنيادي سهام شركت هايي كه ارزش 
سهام شان هنوز از ارزش ذاتي فاصله نگرفته است را شناسايي كنند.

به گفته تحليلگران در شرايط فعلي معامالت پر تعداد و هيجاني به نفع 
سهامداران نيست.

پشوتن مشــهوري نژاد، يك كارشناس بازار ســرمايه به سهامداران 
زيان ديده توصيــه كرد: اگر اين ســهامداران تاكنون ســهام خود را 
نفروخته اند، بهتر است همچنان ســهام خود را نفروشند. او به بورس 
نيوز گفت: شايد برخي از اين سهامداران با مشاهده افزايش قيمت ها 
در ساير گروه هاي بازار، تصميم به فروش هيجاني سهام خود و خريد 
سهام ديگري بگيرند ولي اين نگراني و رفتار هيجاني ممكن است ضرر 
و زيان بيشتري به آنها تحميل كند. او همچنين درباره اينكه آيا بهتر 
است سهامداران زيان ديده معامالت بيشتري انجام دهند تا زيان هاي 
خود را جبران كنند يا خيرگفت: ويژگي پول در بازار سرمايه، گردش در 
صنايع مختلف است و اگر سهامداران، تجربه و دانش كافي براي دنبال 
كردن جريان پول را ندارند، بهتر است از معامالت كوتاه مدت و شتاب زده 
بپرهيزند و با اصالح سبد سهام خود و انتخاب سهم هاي ارزنده از منظر 
تحليلي، اقدام به سرمايه گذاري بلندمدت در اين بازار كنند. مشهوري 
نژاد درمعرفي گزينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري گفت: گروه هاي 
وابسته به قيمت هاي جهاني، حتي با فرض دالر 20هزارتوماني، كماكان 
پتانسيل رشد خواهند داشت. بسياري از ســهم هاي بازار سرمايه بر 
مبناي دالر 15هزار توماني قيمت گذاري شده اند و معتقدم بازار سرمايه 
به نقطه اي رســيده كه ســرمايه گذاري در اين بازار ريسك چنداني 
به سرمايه گذاران تحميل نمي كند؛ بنابراين ســهامداران زيان ديده 

مي توانند با كمي صبر و حوصله سود مناسبي به دست بياورند.
نادر جزايري، يك كارشــناس ديگر بازار ســرمايه هم با بيان اينكه 
سهامداراني كه دچار ضرر و زيان شده اند مي توانند با فروش بخشي از 
سهام خود، سهام شركت هاي ارزنده تر را بخرند گفت: به هرحال بايد 
از فرصت هايي كه براي كاهش زيان در بازار ســرمايه ايجاد مي شود، 
بهره  برد. او افزود: سهام شــركت هايي كه افت زيادي كرده و ريسك 
ريزش قيمت كمتري دارد و ضمناً حجم معامالت آنها بيشتر است، 
مي توانند گزينه هاي مناسبي براي سهامداران باشد. به گفته او، سهام 
شركت هايي مانند توليد كنندگان فوالد، سيمان، خودرو و مواد معدني 
كه گردش معامــالت بااليي دارند، مي توانند گزينه مناســبي براي 
سهامداران باشند. بهمن فالح، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه هم 
در اين باره گفت: از منظر تحليلي، بازار سرمايه هنوز جاي رشد دارد. 
با توجه به رشد مقداري و ريالي فروش شركت ها در 3 ماه اول امسال، 
گزارش هاي 3ماهه خيلي از شــركت ها، گزارش هاي جذابي خواهد 
بود، ضمن اينكه نرخ ارز تقريباً در محدوده 24هزار تومان تثبيت شده و 
قيمت جهاني موادخام )كاموديتي( هم رشد چشمگيري داشته است. 
به گفته او، انتظار مي رود در دوران پساكرونا هم حجم تقاضاي مصرفي 
موادخام در بازارهاي جهاني رشــد كند و قيمت سهام شركت هاي 
صادر كننده مــواد خام با افزايش مواجه شــود. او دربــاره اينكه چه 
گزينه هايي براي سرمايه گذاري مناسب هستند گفت: شركت هاي 
توليدكننده مواد خام و شركت هاي صادرات محور، پتانسيل بيشتري 
براي رشد خواهند داشت. همچنين سهام شركت هاي توليد كننده 
مواد پتروشيمي و مواد معدني احتماال تا پايان سال بيشترين رشد را 
خواهند داشت. بعد از اين 2گروه، صنعت تاير و صنعت سيمان به دليل 

حذف قيمت گذاري دستوري و افزايش تقاضا جذاب هستند.

كمبود برق و جوالن كرونا يك  كالن
 ماه پس از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در 28خرداد 
باعث شده تا ســرانجام تصميم به تعطيلي 
6روزه فعاليت هاي اقتصادي و رفت وآمد در 
2استان تهران و البرز گرفته شود. هزينه اين 
تعطيلي ها را بيشــتر بخش خدمات ايران 
پرداخت خواهد كرد كه طي 2سال اخير با 
بيشــترين فشــار ناشــي از ركود و توقف 
كســب وكارها مواجه شــده اســت. هفته 
نيمه تعطيل اقتصاد ايــران درحالي از امروز 
آغاز مي شود كه انتظار مي رود به دليل سهم 
و نقش 2اســتان تهران و البــرز در چرخه 
اقتصادي به ويژه در بخش تجاري و اداري، 

هزينه آن بر كل كشور تحميل خواهد شد.
بــه گــزارش همشــهري، پــس از صدور 
اطالعيه ســتاد ملي مقابله بــا كرونا مبني 
بر تعطيل شــدن 6روزه تهران و البرز، بانك 
مركزي در اطالعيه فوري از تعطيل شــدن 
بانك ها در 2اســتان يادشده خبر داد و پس 
از آن بود كه ابهام هــا افزايش يافت و برخي 
بانك ها اعالم كردند كه شــعب كشــيك 
خواهند داشت درحالي كه بانك مركزي اعالم 
كرده بود: تمامي شــعب بانك هاي دولتي و 
خصوصي در استان هاي تهران و البرز از روز 
سه شنبه مورخ 29تير1400 تا روز يكشنبه 

مورخ 3مرداد1400 تعطيل است.
ســؤال اصلي مردم نحوه دريافت خدمات 
ضروري حضوري از بانك ها ازجمله كارسازي 
چك ها و يا ديگر خدمات بــود به اين دليل 
كه شعب بانك ها در اســتان هاي ديگر باز 
خواهند بود. براساس اطالعيه رسمي براي 
رفع نياز برخي مشــتريان بانك ها قرار شده 
تا سامانه هاي پرداخت بين بانكي نظير ساتنا 
و پايا به جز روز جمعه فعال باشد و مشتريان 

بتوانند به صورت غيرحضــوري و آنالين از 
خدمات پرداخت اينترنتي اســتفاده كنند. 
همزمان بانك مركزي در بخشنامه اي با تأكيد 
بر اينكه تمهيدات الزم جهت تامين اسكناس 
كافي در دستگاه هاي خودپرداز بانك ها در 
روزهاي تعطيل پيش رو، انجام شود، ساعات 
كاري سامانه هاي ساتنا و پايا و نحوه تمديد 
ضمانت نامه هاي صادره سامانه سپام ريالي 
در ماه هاي تير و مرداد سال جاري را به شبكه 

بانكي ابالغ كرد.

نبض بازارهاي مالي افتاد
با تعطيل شدن فعاليت شــعب بانك ها در 
2استان تهران و البرز، شركت هاي بورس و 
فرابورس هم از توقف دادوســتد سهام خبر 
دادند و به اين ترتيب نبــض بازارهاي مالي 
ايران هم چــه به دليل شــيوع كرونا و چه 
تمهيدات احتمالي براي كاهش فشــار بر 
شبكه برق متوقف شده است. به اين ترتيب 
بازار ســرمايه ايــران 3روز كاري در هفته 
پيش رو را از دست خواهد داد. متوقف شدن 
چرخه مبادالت مالي و پولي و البته اختالل 
در داد و ســتدهاي تجاري هزينه سنگيني 
را بر كشــور تحميل مي كنــد و همچنان 
پــس از تحمل 5موج شــديد كرونا، تأخير 
در واكسيناســيون عليه كرونا در شرايطي 
كه تحريم ها هم به قوت خود باقي اســت، 
نشان مي دهد كه هزينه تراشي براي اقتصاد 
و گرفتارشدن در دوگانه نان و جان به قوت 

خود باقي است.

هزينه اي كه مردم مي پردازند
اين روزها كه دوباره كشور با موج پنجم كرونا 
مواجه و بحران كمبود آب و برق هم مزيد بر 
دردها شده، ضرورت دارد تا دولت و مجلس 

به جاي تســكين دردها و محول كردن حل 
مشــكالت به آينده، يك چاره انديشي ملي 
انجام دهند، چراكه بيم آن مي رود موج ششم 
اين بار شديد تر و پرهزينه تر باشد. هزينه اين 
تأخير در چاره انديشي ملي ازجمله تعلل در 
واكسيناسيون را مردم مي پردازند. تنها كافي 
است گزارش هاي رسمي با ادبيات اقتصادي 
ساده تر تحليل شود تا همگان بدانند كه چه 
2استان بزرگ كشور 6روز تعطيل شوند و چه 
برق صنايع براي چند روز قطع شود، هزينه 

آن چه ميزان خواهد بود.
به گزارش همشهري، هرچند اقتصاد ايران 
روند رو به بزرگ شــدن را در سال گذشته 
تجربه كرده و به گفتــه بانك مركزي ارزش 
افزوده گــروه نفت 11.2درصــد، صنايع و 
معادن 7.1درصد و كشاورزي 4.5درصد قد 
كشيده، اما منفي بودن ارزش افزوده بخش 
خدمات با وزن 50درصدي در كل اقتصاد و 
به ويژه بازار كار ايران به وضوح نشان مي دهد 
كه ضربات ســنگيني بر بسياري از مشاغل 
خدماتي و كسب وكارهاي عادي مردم وارد 

شده است.

تعطيل و تأخير جايز نيست
از دوشــنبه هفته آينده دوباره وضعيت به 
حالت قبل برمي گردد اما ســؤال اينجاست 
كه در برابر موج احتمالي ششم و هفتم كرونا 
چه تدبيري انديشيده خواهد شد و آيا بازهم 
تعطيل كردن بخشي از كشــور يا تأخير در 
واكسيناسيون جايز خواهد بود؟ روشن است 
كه دولت به دليل كسري بودجه توان مالي 
الزم براي حمايت از فعاليت هاي اقتصادي 
آسيب ديده از بحران كرونا و كمبود انرژي را 
نخواهد داشت و خبري از پرداخت هاي نقدي 
 يا تسهيالت مالي براي بخش  هاي خدماتي و 

توليدي نخواهد بود. اختالل ايجاد شده چه 
به دليل امواج كرونا و چه تامين انرژي مورد 
نياز كشور درنهايت چرخه عرضه و تقاضاي 
كاالها  و خدمات را مختل و هزينه تمام شده 
كاالها را افزايش مي دهد. اتفاقي كه نتيجه 
آن بازهم رشــد نرخ تورم و كوچك تر شدن 
سفره مردم و تضعيف موتور توليد و اشتغال 
خواهد بود و از منظر اقتصادي، هيچ توجيهي 
براي تأخير در واكسيناســيون قابل تصور 
نخواهد بود. براي نجات اقتصاد و جلوگيري از 
آوار شدن زلزله كرونا، تحريم ها و حتي بحران 
انرژي، درخواســت از دولت و مجلس براي 
برداشــتن فوري موانع واكسيناسيون يك 

ضرورت و مطالبه ملي است.

قرارگاه اقتصاد كجاست؟
اقتصاد ايران كه از مداخله غيرضرور دولت و 
مجلس كم آسيب نديده، زير فشار تحريم ها 

و كرونا همچنان در حال مقاومت كردن است 
اما به نظر مي رســد قرارگاه عملياتي مقابله 
با كرونا و ديگر كارگروه هاي اضطراري بايد 
به يك اولويت و دغدغه مشــترك برســند 
و قرارگاه نجات اقتصــاد از تله هاي خطاها 
و تهديدها تشــكيل شــود. چــه اينكه در 
يك اقدام كم ســابقه ايران با برخورداري از 
منابع خدادادي انرژي، بــا پديده اي مواجه 
اســت كه دبيرخانه كنترل پيك بار برق در 
سال1400 تصميم مي گيرد به دليل كمبود 
برق، محدوديت هاي ويژه اي را براي فعاليت 

صنايع سيماني و فوالدي وضع كند.
تعطيل شــدن بانك ها، بورس و فرابورس، 
توقف فعاليت بخش هــاي خدماتي ازجمله 
اصناف و كمبود شديد آب و برق همه و همه 
نشانه هايي است از اينكه فرصت براي ايجاد 
يك تغيير بزرگ در اســتراتژي كالن براي 
نجات اقتصاد ايران محدود اســت. تابستان 

امسال با همه كمبودها و زخم هاي به جاي 
مانده بر پيكر اقتصاد ايران هم مي گذرد و اين 
دولت هم عمرش رو به پايان است. به زودي 
دولتي جديد مســئوليت كارها را برعهده 
مي گيرد اما انتظار معجزه نمي توان داشت. 
بحران ها عميق تر و شديدتر از امكانات و منابع 
شده و با ادامه روش آزمون و خطاي گذشته  يا 
تكرار سناريوي تسكين دردها به جاي درمان 
و جراحي واقعي احياي اقتصاد ايران سخت، 

پيچيده و پرهزينه خواهد بود.
آيا دولت آينده و ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
قدرت الزم براي ايستادن در برابر موج هاي 
بعدي كرونا و سرعت دادن به واكسيناسيون 
را خواهد داشت و مي تواند از اصابت ضربات 
حمله كرونا، تحريم، بحــران انرژي و ديگر 
بحران ها بر اقتصاد كشــور جلوگيري كند؟ 
آزمون نخست دولت سيزدهم، در ماه محرم و 

صفر امسال خواهد بود.

اقتصاد را واكسينه كنيد
گزارش ويژه همشهري از هزينه هفته نيمه تعطيل ايران

در كنار تورم كمرشكن، قيمت هاي نجومي و  مسكن
كمبود واحدهاي استيجاري، تخلف برخي از 
بنگاه هاي امالك در محاسبه و دريافت حق 
كميسيون را نيز به سياهه مشكالت بازار اجاره اضافه كنيد. 
در كنار مشــاوران امالكي كه منصف و مردمدار هستند، 
برخي نيز در اين صنف از تيغ زدن مســتأجران و دريافت 

كميسيون هاي نجومي ابايي ندارند.
به گزارش همشهري، براساس نرخ نامه مصوب كميسيون 
نظارت بر اصناف و ابالغيه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران به اتحاديه مشاوران امالك، حق كميسيون 
قراردادهاي اجاره معادل نيم درصد مبلغ رهن و يك چهارم 
اجاره يك ماه از هر طرف محاسبه مي شود و 9درصد ماليات 
ارزش افزوده نيز بايد روي اين مبلغ پرداخت شود. اتحاديه 
مشــاوران امالك تهران نيز رعايت اين نرخ نامه را الزامي 
دانسته است، اما باز هم بررسي ها از وقوع تخلفات متنوعي 

در حوزه دريافت حق كميسيون امالك حكايت دارد.

مبناي حق كميسيون امالك
براســاس نرخ نامه مصوب كميســيون نظارت بر اصناف 
تهران، مشــاوران امالك بايد در قراردادهاي مبايعه نامه 
مسكن )خريدوفروش( حداكثر 0.25درصد )بيست وپنج 
صدم درصد( ارزش معامالتي ملك را از هر طرف به عنوان 
حق كميســيون دريافت كنند. البتــه روي مبلغ نهايي، 
بايد 9درصد نيز به عنوان ماليات ارزش افزوده محاســبه و 
دريافت شود كه اين مبلغ جزو حقوق دولتي است و درآمد 
مشاور امالك محسوب نمي شود. همچنين حق كميسيون 
قراردادهاي رهن و اجاره به ميزان 0.5درصد )نيم درصد( 
مبلغ رهن و يك چهــارم مبلغ اجاره يك مــاه از هر طرف 
محاسبه مي شــود و بايد 9درصد ماليات نيز به آن اضافه 
شود. براساس نرخ نامه مشــاوران امالك، حق كميسيون 
تمديد قرارداد اجاره، معادل يك دهم حق كميســيون آن 
قرارداد است و خدمات مربوط به متمم قرارداد و مبايعه نامه 

نيز بايد رايگان انجام شود.
به گزارش همشــهري، هرگونــه تخلف از ايــن نرخ نامه، 
درصورت شــكايت هر يك از طرفين قــرارداد با برخورد 
بازرسي اتحاديه مشــاور امالك و تعزيرات مواجه خواهد 
شــد و بنگاه متخلف بايد عالوه بر بازگشت اضافه دريافت 
به مشــتري، معادل 4برابر آن مبلغ را نيز به عنوان جريمه 
به ســازمان تعزيــرات پرداخــت كند. همچنيــن دفاتر 
مشاوران امالك متخلف بنا به تشخيص بازرسي اتحاديه، 
به مدت 2هفته پلمب مي شوند. نكته اينجاست كه تعداد 
قابل توجهي از مستأجران از قواعد تعيين حق كميسيون 
اطالعي ندارند و به همين واسطه از اجحافي كه در حق آنها 
مي شود، مطلع نمي شوند. از ســوي ديگر، باال بودن تعداد 
تخلفات باعث كند شــدن روند رســيدگي به شكايت ها 
مي شود و زمان بر شدن اين فرايند عمال برخي از مستأجران 

را از شكايت منصرف مي كند.

لطفا زير بار تخلف نرويد
مشاوران امالك بايد در همه معامالتي كه ثبت مي كنند، 
تابع قوانين و بخشــنامه صنفي باشند و مثال براي نوشتن 
يك قرارداد اجاره به مبلغ 100ميليون تومان رهن كامل، 
از هر طرف معاملــه 500هزار تومان حق كميســيون و 
45هزار تومان ماليات ارزش افزوده دريافت كنند. در اين 
شرايط اگر مشاور امالك زياده خواه باشد و مبالغ بيشتري 
دريافت كند، مشتري مي تواند از طريق شكايت به بازرسي 

اتحاديه، تعزيرات و قوه قضاييه حــق خود را برگرداند، اما 
ســاده ترين راه اين اســت كه همان ابتداي كار، دو طرف 
معامله مقابل زياده خواهي او بايستند و مبلغ اضافه به عنوان 
حق كميســيون پرداخت نكنند. رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران مي گويد: احتمال اينكه از 12هزار مشــاور 
امالك تهران، برخي زياده خواه و متخلف باشــند، اتفاق 
عجيبي نيست، اما اگر هر دوطرف معامالت مسكن نسبت 
به حق وحقوق خود آگاهي داشته باشند، نوشته اي را بدون 
خواندن امضا نكنند و در ازاي پرداخت وجوه رسيد بگيرند، 

بخش زيادي از اين تخلفات رخ نمي دهد. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با همشهري با اشاره به 
اينكه نرخ نامه حق كميسيون امالك در سايت اتحاديه و 
رسانه ها منتشر شده و حتي هر واحد صنفي نيز مكلف به 
نصب آن در محل كسب است، مي افزايد: بازرسي اتحاديه 
و واحد ثبت شكايات مكلف اســت به اعتراض و شكايت 
مردم از صنف مشــاوران امالك رســيدگي كند و بدون 
هيچ اغماضي نيز با متخلفان برخورد مي كند، اما بهترين، 
نزديك ترين و كم هزينه ترين راه براي احقاق حقوق عامه، 
آگاهي بخشي عمومي است. او معتقد است: اگر مستأجر و 
مالك، خريدار و فروشنده، قبل از اقدام به معامله از حقوق 
خود آگاه شوند و از مشاور امين و كارشناس كمك بگيرند، 
مشــاور امالك نمي تواند مبلغ اضافــه اي از آنها بگيرد و 
كســي هم كه از مبلغ حق كميسيون مطلع است، تسليم 
زياده خواهي يك مشاور امالك نمي شود كه به راحتي مبلغ 

اضافه را پرداخت كند.
البته اين اظهارات رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تهران 
مربوط به شرايطي است كه قدرت چانه زني هر سه طرف 
معامله يعني مشاور امالك، مســتأجر )خريدار( و موجر 
)فروشنده( برابر باشد وگرنه اگر كسي در تنگنا قرار داشته 
باشد، ممكن اســت به هر دليلي مانند اتمام قرارداد قبلي 
اجاره، براي جوش خوردن معامله تســليم زياده خواهي 
مشــاور امالك شود. خســروي در پاســخ به اين مسئله 
مي گويد: اگر كسي در چنين شرايطي قرار گرفت يا به هر 
دليلي مجبور شد مبلغ اضافه اي پرداخت كند، حتي االمكان 

در ازاي پرداخت وجه رسيد دريافت كند و از مشاور امالك 
بخواهد مبلغ دريافتي را با مشــخصات معامله روي كاغذ 

بياورد.
او تأكيد مي كند: رعايت مصوبه حق كميسيون جزو حقوق 
طرفين معامله است و گرچه راهكارهاي قانوني براي احقاق 
حقوق آنها وجود دارد، امــا اول  از همه خود افرادي كه در 
قالب مستأجر، موجر يا خريدار و فروشــنده وارد معامله 
مي شوند بايد از حقوق خود حفاظت كنند و زير بار تخلف 
نروند؛ همانگونه كه نبايد كرايه اضافه پرداخت كنند يا بهاي 

كااليي را باالتر از قيمت مصرف كننده بپردازند.

قواعد فسخ قرارداد مسكن
در شرايط فعلي، به واسطه مصوبه ســتاد مقابله مبني بر 
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره، تعداد فايل هاي موجود 
در بازار به شدت كم شده و بازار بسيار كم عمق است. از سوي 
ديگر، وادادگي وزارت راه و شهرســازي در بازار مسكن و 
اجاره، عمال راه را براي رشد متوالي تورم و گراني باز گذاشته 
و قيمت اجاره بدون هيچ مبناي مشخصي در حال افزايش 
است. در اين وضعيت، برخي موجران زياده خواه يا مشاوران 
امالك متخلف براي دريافت اجاره باالتر و حق كميسيون 
بيشــتر، به راحتي قراردادهاي منعقد شده را به دليل پيدا 

شدن مشتري با قيمت باالتر فسخ مي كنند.
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك دراين باره مي گويد: اگر 
قرارداد به امضاي هر دوطرف معامله رســيده باشد، فسخ 
آن به صــورت يك طرفه امكان پذير نيســت و مســتأجر 
مي تواند با مراجعه به شوراي حل اختالف از موجر يا مشاور 
امالك شكايت كند، اما اگر قرارداد فقط با توافق ضمني و 
بدون امضاي يكي از طرف هاي معامله نوشته شده باشد، 
قابل فسخ اســت. به گفته خســروي، بهترين شيوه براي 
معامالت مسكن اين است كه افراد با اطالع قبلي نسبت به 
عقد قرارداد اقدام كرده و آن را نهايي كنند. او معتقد است: 
برخي از مشكالتي كه در بازار مسكن و اجاره رخ مي دهد 
ناشي از شــرايط بد اقتصاد و سياستگذاري هاي گاها غلط 

است كه سازوكار معامالت را نيز به هم زده است.

دام مولد در مسلخ
آمارها از افزايش 69درصدي عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي  كشاورزی
حكايت دارد؛ آن هم در شرايطي كه تقاضاي خريد گوشت به دليل افت قدرت 
خريد جامعه و تعطيلي و كاهش فعاليت رستوران ها و اغذيه فروشي ها عمال 

كاهش پيدا كرده و اين كشتارها نمي تواند به دليل افزايش تقاضا باشد.
به گزارش همشهري، دامداري ها ناچار به كشتار دام مولد هستند و اين موضوع در اعتراض 
كشاورزان و گاوداران شرق اصفهان نيز مشهود بود چراكه در شرايط خشكسالي و با افزايش 
قيمت شديد نهاده هاي دامي، دامداران قادر به جبران هزينه دام هاي خود نيستند و هرروز 
بر زيان آنها افزوده مي شــود. طبق گزارش مركز آمار ايران، در خرداد امسال وزن گوشت 
قرمز عرضه شده در كشتارگاه هاي رسمي كشور 51هزارو307تن گزارش شده كه نسبت به 

خرداد سال قبل 69 درصد بيشتر است.

گاوميش ها در صف كشتار
بررسي ها نشان مي دهد در كشــتارهاي خرداد امسال، ركورد بيشــترين رشد كشتار به 
گاوميش و بچه گاوميش اختصاص داشــته كه 82درصد بيش از خرداد سال قبل بوده و 
مي تواند ناشي از بي آبي خوزستان باشد. بعد از آن بيشترين عرضه مربوط به گوسفند و بره 
است كه عرضه آن براي كشتار 78درصد افزايش داشته است. همچنين عرضه گاو و گوساله 
در كشتارگاه هاي رسمي نيز 66درصد بيش از خرداد سال قبل بوده است. از نكات قابل توجه 
گزارش مركز آمار ايران كه مي تواند ارتباط افزايش كشتار دام با گراني و كمبود خوراك دام را 
تأييد كند، اين است كه در اين فصل عرضه بز و بزغاله و شتر كه تغذيه آنها از چرا بيش از ساير 
انواع دام است، رشد كمتری داشته و به ترتيب 47 و 35درصد افزايش پيدا كرده است. نكته 
ديگر اينكه مقدار عرضه گوشت قرمز در خرداد1400 نسبت به  ماه قبل )ارديبهشت( نيز در 

حدود 12.1درصد افزايش داشته كه نشان دهنده تداوم وضعيت بحراني است.

صف شلوغ كشتار گاو
بر اساس آمارها، در خرداد امسال سهم گوشت گاو و گوســاله بيش از ساير انواع دام بوده 
است. طبق نتايج اين آمارگيري، 55.5درصد، معادل 28هزارو483تن از كل گوشت قرمز 
عرضه شده به گوشت گاو و گوساله اختصاص داشته است. همچنين 36.5درصد از گوشت 
عرضه شــده در اين  ماه، معادل 18هزارو708تن مربوط به گوشت گوســفند و بره بوده، 
6.1درصد، معادل 3هزارو133تن، به گوشت بز و بزغاله و 1.9درصد، معادل 983تن گوشت 

به ذبح ساير دام ها اختصاص داشته است.

زير بار حق كميسيون اضافي نرويد
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران در گفت وگو با همشهري: قبل از معامله از حقوق خود مطلع شويد

لطفا زير بار تخلف نرويد و راحت پول زور ندهيد.   عكس:  اينترنت
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در جايي كه هــر روزش به اندازه  ماه و ســال 
كشورهاي ديگر خبر درجه يك دارد، جمع بندي 
نوشــتن براي خبرهاي يك  ماه كار ســاده اي 
نيست. با اين حال يك شــاخصه مهم  زندگي در چنين تاريخ و جغرافيايي 
هم اين است كه خيلي از رويدادهاي عجيب و غريب- كه هر جاي ديگري 
ممكن است چهارستون جامعه را بلرزاند - از فرط تكرار يا بروز رويدادهاي 
ديگري كه ارزش خبري باالتري دارند، اساسا ديگر خبر محسوب نمي شوند. 
كرونا را درنظر بگيريد؛ با معيارهاي كالسيك ژورناليستي، ماجرايي كه طي 
17 ماه گذشته مستمرا در پس زمينه زيست آدم ها در جريان بوده، نمي تواند 
خبر تلقي شود. نه تنها كرونا كه براي ما حتي فراز و فرودها و موج هاي اين 
همه گيري هم ديگر خبر محسوب نمي شود. پاندمي كرونا اين روزها براي 
ما خالصه شده در يك اينفوگرافيك آشناي آبي رنگ و چند عدد كه هر روز 
در صفحه تلويزيون ظاهر مي شــود و بعد مي رود تا فردا كه دوباره برگردد. 
عددها و نمودارهايي كه عمال نه توجهي را بر مي انگيزد و نه هيچ مسئولي 
را مضطرب مي كند. همه اينها اما باعث نمي شود كه نگوييم در تيرماه وارد 
پيك پنجم كرونا شديم، آن هم در شرايطي كه هنوز از پيك چهارم خارج 
نشده بوديم. پيك چهارم اگر از ســمت غرب آمده بود و ريخت و قيافه اش 
انگليسي بود، پيك پنجم سوغاتي شبه قاره بود كه از مرز شرقي وارد كشور 
شــد و چنان كه مي دانيد اول از همه مردم محروم سيستان و بلوچستان را 

گرفتار كرد.
در تير ماه اگرچه همچنان جان هاي عزيزي در سراسر ايران در اثر كرونا از 
دست رفت اما در روند واكسيناسيون تفاوت چنداني حاصل نشد؛ در عوض 
ولي تا دلتان بخواهد وعده و وعيد شنيديم، وعده  و وعيدهايي كه اگر ژاپن 
بود مي شــد از آن برق توليد كرد؛ از تزريق روزانه 500تا 700هزار نفر دوز 
واكسن به مردم گرفته -كه در بهترين ركورد به زحمت به 200هزار رسيد- تا 
عددهاي عجيب و غريب درباره واردات يا توليد واكسن كه اگر به حقيقت 
مي پيوست دغدغه اصلي كشور امروز نه تزريق واكسن، كه احتماال جستن 
مكان مناسبي براي نگهداري از اين همه واكســن مي بود. در روزهايي كه 
اروپايي ها گوش تا گوش در ورزشگاه ها نشستند و بازي هاي زيباي يورو و 
البته قهرماني دراماتيك آتزوري هاي دوست داشتني را تماشا  كردند، ما در 
صف هاي طوالني ورود به ارمنستان براي تزريق واكسن ديده شديم و اين 

تصاوير باعث خجالت هيچ مسئولي نشد.
نه فقط صف هاي مرز »نوردوز« و خيابان خوابــي برخي هموطنان مان در 
گوشه و كنار »ايروان« كه حتي تصاوير هزار و يك مشكل به وجود آمده از 
قطع برق، ازجمله خاموشي آي سي يوي يك بيمارستان هم باعث نشد كه 
كسي خجالت بكشد. تيرماه را از ديرباز در فرهنگ عامه ايرانيان، به گرما و 
آفتاب سوزانش مي شناسند، چنان كه سعدي عليه الرحمه هشت قرن پيش 
سروده »عمر ما برف است و آفتاب تموز...«؛ اين را ظاهرا همه مي دانند جز 
آنهايي كه بايد افزايش مصرف برق به دليل گرمــاي اين  ماه را پيش بيني 
مي كردند و البته بيت كوينرهاي از خدا بي خبري كه تحت هيچ شــرايطي 
حاضر نيستند دوشاخه آن ماينرهاي لعنتي را از پريزهاي تقريبا مفت برق 
شهر بكشــند. در روزهاي جوالن كرونا و تنگناي معيشت و تحريم و هزار 
بدبختي ديگر، در تيرماه، قطعي برق قوز باالقوز شد و حسابي مردم را اذيت 
كرد. پيامد قطعي برق البته فقط عرق ريزان ناشي از خاموشي كولرها نبود؛   
قطعي برق بعضا منجر به خاموشي آنتن هاي تلفن همراه و قطعي اينترنت هم 
مي شد كه بسيار طاقت سوز بود، خصوصا براي جماعتي كه امتحان داشتند. 
با اين همه قطعي برق با برخي راهكارهاي موقتي مديريت شد، ازجمله اينكه 
گفتند براي ممانعت از خاموشي در خانه ها، برق صنايع بزرگ ازجمله سيمان 
و فوالد را قطع خواهند كرد. طنز تلخ اينكه چنــد روز بعد از اين ماجرا هم 
معلوم شد، با كاهش توليد سيمان و فوالد، اين دو محصول و مشتقات شان 
در كشور كمياب شــده كه خب كميابي هم كه معموال به افزايش قيمت 

مي انجامد؛ از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود....
با تمام اين اوصاف داليل متعددي به عنوان عامل كمبود برق به مردم معرفي 
شد. يكي از اين داليل، تحريم هاي خارجي بود كه به زعم دولت روند نوسازي 
نيروگاه ها و توسعه صنعت برق را كند كرده است. تحريم هايي كه احتماال در 
جريان هستيد كه در چند ماه گذشته مذاكراتي براي برچيده شدن شان در 
جريان بود اما در تيرماه معلوم شد همه  چيز بايد تا زمان استقرار دولت و تيم 
سياست خارجي جديد معلق و متوقف شود. دولت جديد و تركيب آن، موضوع 
بسياري از گمانه زني ها در فضاي عمومي و رسانه اي كشور بود. در ماهي كه 
هر كسي فهرستي از گزينه ها بعالوه خودش را به عنوان نامزدهاي وزارت در 
دولت جديد منتشر مي كرد، رئيســي از مردم خواست مديران مدنظر خود 
را در يك ســايت به او معرفي كنند و البته از خبرهاي درگوشي معلوم شد، 

بدون آن سامانه هم بعضي گزينه ها حضورشان در دولت قطعي شده است.
اين همه اشتياق براي تكيه زدن به كرسي دولتمردي را در حالي شاهديم كه 
مي دانيم، دولت آينده قرار است در شرايط بسيار سختي ايران را اداره كنند. 
در شــرايطي كه كرونا همچنان مي تازد، تحريم ها برقرار است و مشكالت 
مزمن اقتصادي، به شكل بي سابقه اي به شكاف طبقاتي دامن زده است. يكي 
از خبرهاي مهم تيرماه گزارش نشريه معتبر فوربس بود كه از رشد انفجاري 
ميليونرهاي ايراني در ســايه تحريم و كرونا خبر داد و نوشــت شمار افراد 
پردرآمد ايران در سال گذشته 21 درصد رشد داشته و از اين نظر به رتبه اول 
خاورميانه رسيده ايم. جالب اينكه فوربس گفته بخش اعظمي از ثروتمندان 
ايراني در رمزارزها سرمايه گذاري كرده اند. در يك تحقيق دانشگاه كمبريج 
هم معلوم شــده كه ايران رتبه پنجم را در كامپيوترهاي متصل به شــبكه 
جهاني بيت كوين در اختيار دارد. حاال اشــاره به اينكه استخراج رمزارزها 
يكي از داليل قطع برق – كه به باالتر به آن اشــاره شد- است، ممكن است 
تالش براي روايتگري دوراني و قر و كرشــمه هاي زايد قلم تعبير شود اما 
واقعيت اين است كه اين دنياي تودرتو و ارتباطات پيدا و پنهان رويدادها، 
ديگر خاصيت زندگي در اين تاريخ و جغرافياست؛ كروناي دلتا اگر در ايران 
قرباني مي گيرد، يك ريشــه آن مربوط به ورودهاي غيرقانوني از مرزهاي 
شــرقي اســت؛ افزايش ورود مهاجران غيرقانوني هم در اتفاقات مختلف 
آن سوي مرز، ازجمله پيشروي هاي طالبان در همسايه شرقي ريشه دارد. 
جوالن طالب ها با خروج ناگهاني آمريكايي ها از افغانستان بي ارتباط نيست و 
آمريكا هم كه منشأ هزار و يك مشكل ازجمله تحريم هاي اقتصادي ماست. 
رد پاي تحريم هم كه مي دانيد، تقريبا همه جاي زندگي ما هست. مي بينيد؟ 

همه  چيز به هم ربط دارد! 

يادداشت يك

مرور خبرها، تیترها و عكس هاي صفحه يك روزنامه ها در تیر ماه 
1400نشان مي دهد كه همچنان كرونا در صدر سوژه ها قرار دارد

چهره تير
این شماره

 دولت سيزدهم
ونا و انتخابات كر

با رويكــرد روزنامه شــرق كه در طــول روزهاي 
نخســتين  ماه تابستان بيشــترين تمركز صفحه 
يك خــود را متوجه دولــت جديــد، تصميمات 
رئيس جمهور جديد و سرنوشــت انتخاب اعضاي 
كابينه و به طور كلي موضوعات سياسي كشور كرده 
بود، موضوعات مرتبط با دولت سيزدهم بيشترين 
تعداد فراواني را در ميان ديگر تيترهاي اول صفحات 
يك روزنامه هاي مورد بررســي به دســت آورده 
است. بررســي نتيجه انتخابات رياست جمهوري و 
شوراها، به ويژه بررســي داليل باال بودن نرخ آراي 
باطله در انتخابات شــوراها در روزنامه هاي مورد 
بررسي 10تيتر يك و پيروزي سيدابراهيم رئيسي 
در انتخابات رياســت جمهوري، پيش بيني ليست 
احتمالي اعضــاي كابينه، گمانه زنــي درباره نوع 
عملكرد دولت ســيزدهم و لزوم استفاده از نظرات 
فراجناحي در مديريت كشــور 22تيتر يك را در 
روزنامه هاي مورد بررســي از آن خود ساخته اند. 
تيترهاي مرتبط با كرونا با 20بار تكرار در جايگاهي 
ميان دولت جديد و انتخابات ايســتاده اند، اگرچه 
با وضعيت بحراني اي كه كرونا در كشــور و به ويژه 
در اســتان هاي جنوبي كشــور دارد، شايد نسبت 
به موضوعات ديگر بايد مورد توجه بيشــتري قرار 
مي گرفت. وضعيت اقتصادي و تأثير محدوديت هاي 
كرونا بر كســب وكارها، تورم، وضعيت مســكن و 
اجاره بها به اضافه تيترهاي مرتبط با قطعي گسترده 
برق در كشــور و تيترهاي مرتبط با برجام هركدام 
با هفت بار تكرار در رتبه هاي بعدي ايستاده اند. در 
نهايت پنج روزنامه مورد بررسي 6بار تيترهاي اول 
خود را به فاجعه واژگوني اتوبوس هاي خبرنگاران 

محيط زيست و سربازان اختصاص داده اند. بحران 
قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان و تالش ايران 
براي برقراري صلح در اين كشــور با 6بار تكرار در 
تيتر يــك، آخرين تيتر پرتكــرار تيرماه1400 به 
شــمار مي رود. موضوعاتي مانند برگزاري كنكور 
در ميان مــوج پنجم كرونا، تــالش مجلس براي 
مختل ســازي شــبكه هاي اجتماعي و اينترنت، 
كم آبي و خشكســالي، سرنوشــت FATF و ادامه 
درگيري هاي دولت و مجلــس از كمترين ميزان 
فراوانــي در تيترهــاي اول روزنامه هــا برخوردار 

بوده اند.

ونا  كر
سلبريتی سال

تكرار  ماه به ماه باال بودن فراواني موضوعات مرتبط 
با همه گيري كرونــا در ايران اين ويــروس را در 
رسانه هاي كشور به يك ســتاره – هرچند سياه- 
تبديل كرده اســت. عكس هاي يك روزنامه هاي 
مورد بررســي 19بار در قالب عكس يــا طرح به 
موضوع كرونــا، اعالم وضعيت قرمز در شــهرها و 
پايتخت، كمبود واكسن، باالرفتن آمار مرگ ومير، 
عملكرد وزارت بهداشت در قبال كرونا و واكسن، 
هجوم ايرانيان به ارمنستان براي دريافت واكسن و 
ديگر موضوعاتي از اين دست اختصاص يافته است. 
دليل اين برتري مشخص است. كشورهاي همسايه 
ايران در حدي واكسيناسيون را پيش برده اند كه 
تزريق مازاد واكســن هاي خود را به توريســت ها 
آغاز كرده اند. در بســياري از كشــورهاي جهان، 
اگرچه جهش هاي جديد كوويد-19 انســان ها را 
تهديد مي كند، اما واكسيناســيون گسترده باعث 

شده تا زندگي به روال نسبتا عادي خود بازگردد. 
موج پنجم همه گيري در بحبوحه كمبود واكسن 
و امكانــات درماني با وعده هــاي عجيب و غريب 
وزارت بهداشت مبني بر واكسيناسيون گسترده در 
كشور همراه شد و هنوز مشخص نيست سرنوشت 
واكسن هاي متعددي كه ماه هاست وعده توليد و 
توزيع آن به مردم داده شد، به كجا ختم شده است. 
همين تناقض ها و بحران ها باعث شده گوشه هايي 
از مشكالتي كه كرونا در كشور به وجود آورده 19بار 
در قالب عكس يك در صفحه اول روزنامه هاي مورد 
بررسي كار شــود. پس از آن سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور جديد ايران با 15بار تكرار بيشترين 
فراواني را در ميان عكس هاي صفحه يك روزنامه ها 
از آن خود ساخته اســت. فاجعه واژگوني اتوبوس 
خبرنگاران و مرگ دو خبرنگار جوان محيط زيست، 
ريحانه ياسيني و مهشاد كريمي و همچنين فاجعه 
واژگوني اتوبوس حامل ســربازان در يزد و مرگ 
5سرباز ازجمله سه سرباز معلم با هفت عكس يك 
در رتبه بعدي قرار گرفته اند. حسن روحاني، رئيس  
دولت دوازدهم هم با هفت عكس يك در صفحات 
اول روزنامه ها جايگاهي مشــابه را به دست آورده 
است و پس از آن عكس هايي از محمدجواد ظريف 
و رئيس جديد قوه قضايي هركــدام با 6بار تكرار 
آخرين عكس هاي يك پرتكــرار در صفحات اول 

روزنامه هاي مورد بررسي در تيرماه بوده اند.

ونا   موج سواری كر
در ايران

هفته اول تيرماه بود كه آغاز موج پنجم كرونا در 
كشور رسما پذيرفته شــد. ويروس دلتاي هندي 

كه به تازگي جهشــي جديد هم براي آن معرفي 
شــده اســت، عامل ايجاد موج پنجم در كشور 
اعالم شد، ويروسي كه از ســرايت پذيري بسيار 
بااليي برخوردار اســت و مي توانــد همزمان 8تا 
12نفر را به خود آلوده ســازد. در پــي آغاز موج 
پنجم در ايران، وضعيت شيوع بيماري در استان 
سيستان و بلوچستان وخامت پيدا كرد، درحدي 
كه تا روز 23تيرماه درحــدود هزار و 908نفر در 
اثر ابتال به ويروس دلتاي هندي در اين اســتان 
جان خود را از دست دادند. اواسط تيرماه وضعيت 
تهران و چندين شــهر بزرگ ديگــر دوباره قرمز 
اعالم شــد و همزمان اعالم شــد واكسيناسيون 
68ســاله ها آغاز شده اســت، درحالي كه پس از 
مدت ها نبود واكســن و نامشخص بودن وضعيت 
واكســن هاي توليــد داخل، مقاديري واكســن 
خريداري و وارد شد تا براي واكسيناسيون گروه 
60ساله ها مورد استفاده قرار گيرد. اين وضعيت 
آشفته و نابسامان كه مي توان برايند آن را به شكل 
ايجاد موج هاي جديدتر و مرگ ومير بيشــتر در 
آينده اي نه چندان دور متصور شــد، باعث شــد 
موضوع كرونا و واكسيناسيون در مجموع 96بار 
در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي تكرار 
شوند و در قالب يادداشــت، گفت وگو يا گزارش 
به آنها پرداخته شــود. موضوع همه گيري كرونا 
52بار و موضــوع واكسيناســيون 44بار. پس از 
آن موضوعات مرتبط با دولــت و كابينه جديد، 
چالش هاي دولت جديد، رونــد انتخاب كابينه و 
رويكردهاي رئيس جمهــور جديد با 70بار تكرار 
در رتبه دوم پرتكرارترين موضوعاتي كه در صفحه 
يك به آنها پرداخته شده قرار گرفته است. تداوم 
مذاكرات وين، سرنوشــت برجام در دوران  گذار 
ميان دو دولــت، اظهارنظرهــاي مقامات دولت 
قديمي و جديــد درباره برجام بــا 35بار تكرار و 
موضوع صلح افغانستان و گسترش دوباره سلطه 
طالبان بر اين كشــور با 30بار تكرار در رتبه هاي 
بعدي پرتكرارترين موضوعات در قالب يادداشت، 
گفت وگو يا گــزارش قرار دارنــد. در ادامه قطع 
گسترده برق در كشــور، نامشخص بودن داليل 
اين قطعي گســترده و گمانه زني هــاي متعدد 
درباره داليل قطعي هــا و در نهايت عذرخواهي 
دولت به خاطر كمبود برق با 28بار تكرار، موضوع 
كرونا، اقتصاد تحريم زده و وضعيت تورم در كشور 
با 24بار تكرار، موضوع واژگوني اتوبوس سربازان و 
خبرنگاران به دليلي مشابه- فرسوده بودن اتوبوس 
و از كار افتادن ترمز در شــيبي تند كه منجر به 
واژگوني و جان دادن دو خبرنگار و 5سرباز جوان 
شــد- با 21بار تكرار، موضوع تــالش الينقطع 
مجلس براي مختل كردن شبكه هاي اجتماعي و 
نابود كردن بيش از 200هزار كسب وكار خانگي 
در شرايط اقتصادي بحراني كشور، در كنار بحران 
خشكسالي و كم آبي هركدام با 19بار تكرار، ديگر 
موضوعات پرتكرار صفحات اول روزنامه هاي مورد 

بررسي در تيرماه 1400بوده اند.

 موج پنجم همه گیري 
در بحبوحه 

كمبود واكسن و 
امكانات درماني با 
وعده هاي عجیب 

و غريب وزارت 
بهداشت مبني 

بر واكسیناسیون 
گسترده در 

كشور همراه شد 
و هنوز مشخص 

نیست سرنوشت 
واكسن هاي متعددي 

كه ماه هاست وعده 
تولید و توزيع آن به 

مردم داده شد، به 
كجا ختم شده است. 

همین تناقض ها 
و بحران ها باعث 

شده گوشه هايي از 
مشكالتي كه كرونا 

در كشور به وجود 
آورده 19بار در قالب 

عكس يك در صفحه 
اول روزنامه هاي 
مورد بررسي كار 

شود

حكايت برق و آفتاب تموز...

تیرماه 1400 قرمز بود. از همان ابتداي 
 ماه كه وجداني به درد نیامد، نامه اجاره 
دو اتوبوس بي در و پیكر امضا شــد، 
ترمزي گرفته نشد و اتوبوس ها واژگون شــدند؛ از همان روز به خون 
نشستن چشــم و دل خانواده هاي خبرنگاران محیط زيست و سربازان 
كه زير دو اتوبوس فرسوده و ناايمن جان دادند، تیرماه قرمز شد. قرمزي 
ممتد، كشدار و زننده. داغي هوا، بي آبي و قطع شدن مكرر برق بدن ها 
را تفت داد و سرخ كرد، افسارگســیختگي كرونا و كندي الك پشت وار 
واكسیناسیون وضعیت شهرها، اقتصاد بي جان و كسب وكارها را. تنها 
قرمزي كه همه امید به ديدنش را داشتند اما آرزو به دل ماندند، سرخي 
شرم بر گونه هاي مقاماتي بود كه با سوءمديريت خود به اين همه وضعیت  
قرمز در كشور دامن زدند: فاجعه اتوبوس سربازان و خبرنگاران، فاجعه 
خشكسالي هورالعظیم، كم آبي و ديگر فجايع محیط زيستي در كشور، 
كمبود و واردات قطره چكاني واكســن به كشــور، وعده هاي توخالي 
براي واكسیناسیون گسترده، قرمز شــدن وضعیت شهرهاي مختلف 
كشور به دلیل آغاز موج پنجم كرونا، وخامت وضعیت استان سیستان 
و بلوچســتان در پي كندي واكسیناسیون و شــیوع همزمان ويروس 
دلتاي هندي، افزايش مرگ ومیر ايراني ها و ده ها رويداد ناگوار كرونايي 

و غیركرونايي ديگر. در اين روزهاي پاياني تیرماه 1400 اما، تنها قرمزي 
كه چشم ها را نزد و دل ها را از درد نلرزاند، سرخي فرش جشنواره فیلم 
كن بود كه اصغر فرهادي و تیمش با آواي دل انگیز مرغ سحر محمدرضا 
شجريان بر آن قدم گذاشتند تا براي كشــور افتخارآفريني كنند. در 
نخستین  ماه تابستان 1400، ايران برخالف بسیاري از ديگر كشورهاي 
جهان، حتي برخالف بیشتر كشورهاي همسايه، میزبان موج جديدي 
از شیوع كرونا شد. عرصه سیاست كشور در مرحله  گذار میان دو دولت 
قرار داشت و گمانه زني ها درباره كابینه دولت جديد به اصلي ترين موضوع 
كارشناسان و تحلیلگران سیاسي و روزنامه هاي كشور تبديل شده بود. 
بررسي محتواي صفحه اول پنج روزنامه ايران، اعتماد، همشهري، شرق 
و سازندگي نشان از آن دارند كه به طور كلي دولت سیزدهم، رئیس جمهور 
منتخب جديد و كابینه احتمالي او بیشــترين توجــه را به  خود جلب 
كرده اند. اگرچه همه گیري كرونا از نظر اهمیت موضوعي رقابتي تنگاتنگ 
با دولت سیزدهم دارد و در بیشتر موارد بیشترين فضا از صفحات اول 
روزنامه هاي تیرماه را به  خود اختصاص داده اســت. در ادامه محتواي 
روزنامه هاي نام برده شــده را از روز اول تا 25تیرماه 1400 در سه بخش 
تیتر، موضوع و عكس مورد بررسي قرار مي دهیم تا اولويت مطالب از نظر 

موضوعي و چهره برتر تیرماه مشخص شود.

عباس رضايي ثمرين
روزنامه نگار

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

شوك شير
مهم ترين گراني تير ماه مربوط به شير خام است كه با افزايش 47درصدي اش 

موجب افزايش 70درصدي قيمت لبنيات نيز شد
اين روزها باال رفتن قيمت مواد غذايي و محصوالت بهداشتي مصرفي مردم 
با تورم هاي هميشگي و اوضاع نابسامان اقتصادي خيلي تعجب برانگيز نيست 
و گويي همه خود را با اين گراني هاي سرســام آور وفق داده اند. سبد خانوار 
روزبه روز كوچك تر مي شود و بسياري از خانواده ها با توجه به ضروريات كه 
نه، با نگاه به جيب شان و اندك درآمدي كه دارند پا به فروشگاه ها و مغازه هاي 
سطح شــهر مي گذارند تا بهاي گزاف محصوالتي كه به زور حجم ناچيزي از 
سبد فروشگاه را پر مي كند، پرداخت كنند. كاالها و مواد خوراكي  ماه به  ماه 
گران تر مي شود البته جاي شكرش باقي است كه برخي محصوالت نه اينكه 

گران نشوند اما خب با شيب بسيار ماليمي نمودار افزايشي را باال مي روند...

آدرس غلط خيابان های خاموش 
نظرسنجی: آيا افزايش قيمت برق می تواند ما را از زندگی در تابستان های 

تاريك نجات دهد؟ 
تيرماه،  ماه خاموشی برای ايران بود. درحالی كه حتی نفس كشيدن در زندگی شهری 
امروز به برق وابسته است، گاهی در يك روز، 6 الی 7 ساعت برق محله ای می رفت 
و ساكنان اين محله ها روتين زندگی شان را از دست داده بودند. برای خاموشی های 
پی در پی، متهمان بســياری به دادگاه افكار عمومی احضار شــدند. يكی از اين 
متهمان، قيمت گذاری دستوری در صنعت برق بود. سال هاست كه پايين بودن نرخ 
حامل های انرژی در ايران به عنوان يكی از عوامل اصلی مشكل ساز به شمار می رود و 
فعاالن بخش خصوصی نسبت به آن هشدار می دهند كه آب و برق نبايد مجانی باشد 
و حامل های انرژی نبايد ارزان ارائه شوند؛ قيمت های سركوب شده كه در مقايسه با 

ارقام جهانی و حتی منطقه ای به شدت پايين هستند.

هورالعظيم
 تير غم انگيز در بزرگ ترين

 تاالب مرزي ايران
ديگر نمی توان گفت كه تاالب »هورالعظيم« حالش خوش نيست؛ هورالعظيم 
رو به احتضار است. نيزارهای سوخته، بی آبی گسترده و تن سايی گاوميش ها 
به آب آلوده نشان از مرگی زودرس دارد. هورالعظيم بزرگ ترين تاالب مرزی 
كشور، بين ايران و عراق قرار گرفته و دو سوم مساحت آن در كشور عراق قرار 
گسترده شده است. قســمتی از اين تاالب كه در ايران قرار دارد، از رودخانه 

كرخه و انشعاب های آن تغذيه می شود. 
پوشش آن نی، جگن، لويی و نيلوفر آبی است. حاال بد نيست بنشينيم و فاجعه 
را در همين ماه كه تصاويری از تلف شدن ماهی ها، آب تنی گاوميش ها در لجن 

و... در آن است تماشا كنيم.
8 67

خ ونا در تيرماه سر وصف كر



2 سه شنبه 29 تیر 1400  شماره 8274 6 3 0 2 3 6 3 0 درنگ

مائده امینی 
روزنامه نگار

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

چهره تیر
این شماره

آدرس غلط 
خیابان های 

خاموش 
نظرسنجی؛ آیا افزایش قیمت برق می تواند ما را از زندگی 

در تابستان های تاریك نجات دهد؟ 
تیرماه،  ماه خاموشــی برای ایران بود. درحالی كه حتی 
نفس كشیدن در زندگی شهری امروز به برق وابسته است، 
گاهی در یك روز، 6 الی 7 ساعت برق محله ای می رفت و 
ساكنان این محله ها روتین زندگی شان را از دســت داده بودند. برای خاموشی های پی در پی، 
متهمان بسیاری به دادگاه افكار عمومی احضار شدند. یكی از این متهمان، قیمت گذاری دستوری 
در صنعت برق بود. سال هاســت كه پایین بودن نرخ حامل های انرژی در ایران به عنوان یكی از 
عوامل اصلی مشكل ساز به شمار می رود و فعاالن بخش خصوصی نسبت به آن هشدار می دهند كه 
آب و برق نباید مجانی باشد و حامل های انرژی نباید ارزان ارائه شوند؛ قیمت های سركوب شده كه 
در مقایسه با ارقام جهانی و حتی منطقه ای به شدت پایین هستند، پایداری تولید و مصرف برق در 
ایران را با بحران جدی روبه رو كرده اند؛ هرچند در ظاهر شرایط را به نفع جامعه تغییر داده اند. این 
طیف فكری، بر این باورند كه تحلیل بازار برق ایران نشان می دهد كه قیمت پایین، »مصرف كننده 
ایرانی را به مصرف هرچه بیشتر تشویق می كند« ضمن اینكه »اقدامات مدیریت، مصرف برق 
را غیراقتصادی ساخته« و »تولیدكنندگان انرژی برق را به سمت ورشكستگی می كشاند«. این 
تحلیل البته اخیرا توسط حمید چیت چیان، وزیر سابق نیرو ارائه شده و در آن تأكید بر این است 
كه تداوم وضعیت فعلی قیمت ها در صنعت برق، »امكان تعمیر و نگهداری مناسب تاسیسات 
صنایع انرژی« را از این بخش سلب خواهد كرد. اما طیف دیگری از تحلیل گران بر این باورند كه 
مقایسه قیمت انرژی در ایران با مقایسه قیمت آن در فوب خلیج فارس یا كشورهای دیگر مقایسه 
قابل اتكا و هوشمندانه ای نیست. آیا بقیه كاالها و خدمات در ایران با قیمت های بین المللی و فوب 
خلیج فارس تعیین می شود كه اینگونه قیمت حامل های انرژی را تعیین كنیم؟ آیا افزایش قیمت 

برق، مشكالت در این صنعت را حل كرده و چالش كمبود را رفع می كند؟

آنچه بر جویندگان واكسن گذشت
انتظار در صف های طوالنی و سفر به ارمنستان، از تالش هایی است كه متقاضیان واكسن 

برای تزریق انجام داده اند
از همان روزهایی كه خبر ساخت واكسن و آغاز واكسیناسیون در برخی از كشورها مانند 
آمریكا، چین و روسیه بر سر زبان افتاد مردم، به ویژه كسانی كه بیماری زمینه ای داشتند 
یا مسن بودند مصرانه به دنبال تزریق واكســن رفتند. همین تقاضاها موجب شد تا خبر 
شكل گرفتن بازار سیاه و واردات غیرقانونی واكسن فایزر، سینوفارم و آسترازنكا فارغ از صحت و سقم آن تبدیل به بحث داغ 
محافل خبری شود. به مرور با اوج گرفتن كرونا و افزایش تعداد مرگ ومیرها اعتراضات مردمی در شبكه های مجازی باال گرفت 
و مردم به طور جدی خواستار واردات واكسن به كشور شدند تا اینكه اوایل اردیبهشت با واردات واكسن اسپوتنیك وی روسی، 
بهارات هندی، سینوفارم چینی و آســترازنكا كره جنوبی فاز اول واكسیناسیون كرونا با توجه به اولویت بندی های سند ملی 

واكسیناسیون كووید-19 آغاز شد.

ایستادن در صف های طوالنی
از روزی كه واكسیناسیون در كشــور شروع شد تازه آغاز مشكالت 
برای مردمی بود كه دربه در به دنبال تزریق واكســن بودند. وزارت 
بهداشــت در ابتدا كار تزریق واكســن را برعهده مراكز بهداشت 
گذاشت. ســتاد ملی مبارزه با كرونا از همان روزهای آغازین اعالم 
كرد كه نیازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام وجود ندارد و برای 
افراد واجد شرایط پیامك ارسال می شــود تا به كدام مركز مراجعه 
كنند. این كار با هدف جلوگیری از ازدحام در مراكز بهداشــت بود 
اما وجود برخی از مشكالت در سیستم سامانه سیب موجب شد تا 
مراجعات برای تزریق واكسن به شكل حضوری انجام شود. بسیاری 
از واجدان شرایط می گفتند برای آنها پیامكی ارسال نشده. حتی با 
وجود ثبت نام در سامانه سیب نیز برایشان پیامكی نیامده و با آنها 
تماسی گرفته نشده است. حتی كسانی كه برایشان پیامك می آمد و 
در روز خاص خود مراجعه می كردند نیز با ازدحام و شلوغی ناشی از 
حضور افراد بدون ثبت نام و بدون نوبت مواجه می شدند كه مشكالت 
زیادی برایشان به وجود می آمد تا نوبت شان برسد. چنین اختالالتی 
در سامانه ثبت نام موجب شد تا حجم مراجعات حضوری برای تزریق 
واكسن به مراكز بهداشــت افزایش پیدا كند و ما شاهد صف های 
طوالنی و ازدحام و شلوغی در این مراكز باشــیم. این در حالی بود 

كه مراكز بهداشت، فضای نسبتا كوچكی )برخی جاها یك آپارتمان 
70متری( برای واكسیناسیون در اختیار داشتند و چنین تجمع هایی 
عمال كار را سخت می كرد و خود عاملی برای میزان ابتالی بیشتر بود. 
مردم ساعت ها در صف های طوالنی در راهروها بدون رعایت فاصله 
اجتماعی كنار هم در گرما می ایستادند تا نوبت شان شود. البته تزریق 
واكسن از سوی مراكز بدون نوبت دهی از طریق سامانه هم موجب 
شده تا مردم احساس كنند نیازی به ثبت نام غیرحضوری ندارند و اگر 

به شكل حضوری مراجعه كنند واكسینه خواهند شد.

هجوم برای تزریق
بعد از اینكه مراكز كوچك ســالمت در واكسیناســیون به مشكل 
برخوردند وزارت بهداشــت برای جلوگیــری از تجمع متقاضیان 
واكسن، تصمیم گرفت ادامه روند واكسیناسیون را در مراكز تجمعی 
مانند ســوله های مدیریت بحران، باشگاه های ورزشی و دانشگاه ها 
دنبال كند. امــا خبر اتمام واكســن های كرونا در اواســط خرداد 
موجب شد تا این مراكز هم با ازدحام و شلوغی دوچندان، به ویژه در 
استان های خوزستان، فارس و سیستان وبلوچستان مواجه شوند. در 
واقع اتمام واكسن های وارداتی و بدقولی شركت های خارجی در قبال 
انجام تعهداتشان این دلهره را به جان سالمندانی انداخت كه فقط 

یك مرحله از تزریق واكسن را دریافت كرده بودند، آن هم در شرایطی 
كه كشور وارد موج پنجم كرونا شده بود. از طرف دیگر وزارت بهداشت 
هم نتوانسته بود در این مدت با وجود وعده های شركت های داخلی 
درخصوص تولید واكسن برای تامین نیاز داخلی به موقع وارد عمل 
شود. همین مشكالت موجب شد تا هجوم گروه های واجد شرایط 

دریافت واكسن برای واكسیناسیون به مراكز بیشتر شود.
صف های طوالنی، فروش نوبت صف های واكســن را به وجود آورد. 
برخی از افراد در صف می ایســتادند و با توجه به اولویتی كه به آنها 
می رسید نوبتشان را از 300تا 700هزار تومان می فروختند. برخی 
هم در صف واكسیناسیون با خودرو می ایســتادند و سالمندان را 
ســوار می كردند و از هركدام مبلغی می گرفتنــد و آنها را به مراكز 

واكسیناسیون می بردند و برمی گرداندند.

در دوره ای كه واكســن به اتمام رسید و مشخص نبود واكسن های 
جدید وارداتــی و همچنین تولید داخل چه زمان از راه می رســند 
چند مركز در تهران كه هنوز موجودی واكســن داشتند همچنان 
واكسیناسیون را انجام می دادند و همین مسئله موجب شد تا مردم 
به این مراكز هجوم ببرند و ازدحــام و صف های طوالنی را به وجود 

آورند و ساعت ها در انتظار واكسن صف بكشند.

به دنبال واكسن پولی
در بحبوحه واكسیناســیون، به ویژه نشر خبرهای كمبود واكسن و 
با توجه به اولویت بندی های سند ملی واكسیناسیون كووید- 19، 
داستان واكسن پولی هم به وجود آمد و گفته می شد واكسن فایزر 
را 25 تا 60میلیون تومــان در تهران برای هــر دوز می فروختند. 

واكسن های دیگر مانند آسترازنكا یا ســینوفارم هم با قیمت های 
كمتری به فروش می رســید. در واقع گروه هایــی به دنبال خرید 
بودند كه دوز اول واكســن را دریافت كرده بودند و گفته می شــد 
اگــر دوز دوم را تا 4هفته دریافــت نكنند باید واكسیناســیون را 
از اول شــروع كنند. از طرف دیگر افرادی كه در لیســت بیماران 
صعب العالج نبودند و بیماری زمینه ای نداشــتند به دنبال دریافت 
واكسن از هر طریقی افتادند و همین موضوع در اواخر خرداد و تیر 
موجب دامن زدن به طمع سوداگران و منفعت طلبان بازار دارو شد، 
به طوری كه شاهد بودیم واكســن ها و داروهای تقلبی رواج یافت 
و بازار سیاهی در این خصوص شــكل گرفت. قیمت گذاری ها روی 
واكسن موجب شد تا تقاضا، به ویژه برای واكسن فایزر برای برخی 
كه عجله داشتند و در شرایط خاصی بودند یا حتی عده ای كه قصد 
گرفتن كارت واكسیناسیون بین المللی را داشتند، افزایش یابد چراكه 
در آینده ای نزدیك دولت ها و مســئوالن بهداشت برای سفرهای 
بین المللی از مسافران درخواست ارائه مدرك واكسینه شدن خواهند 
داشت. هم اكنون نیز بسیاری از كشورها ورود مسافران را مشروط به 

ارائه مدرك منفی بودن آزمایش كرونا اعالم كرده اند.

سفر به ارمنستان 
از 3هفته پیش سفر ایرانی ها برای تزریق واكسن به ارمنستان افزایش 
یافته است. وزارت بهداشت ارمنستان این اجازه را به یكی از مراكز 
تزریق واكسن كرونا داده تا در سطح عمومی فعالیت كرده و حتی 
برای گردشگران خارجی هم واكســن تزریق كند. نكته قابل توجه 
تزریق واكسن كرونا در ارمنستان این است كه این واكسیناسیون 
به صورت رایگان و بدون ثبت نام قبلی صورت می گیرد و كل فرایند 
10دقیقه طول می كشد. اما شرطی كه وجود دارد این است كه طبق 
قوانین جدید، برای تزریق واكسن كرونا در ارمنستان باید حداقل 
10روز در این كشور اقامت داشته باشید. آمارها حاكی از این است 
كه تاكنون ایرانی ها در كنار لهستانی ها، چینی ها و روس ها ركورددار 
دریافت واكسن از این ایستگاه های خیابانی بوده اند. در ایستگاه های 
بهداشــتی مذكور، هردو واكسن اسپوتنیك و آســترازنكا تزریق 
می شود. البته شــواهدی وجود دارد مبنی بر اینكه هیچ تضمینی 
وجود ندارد كه تمام كســانی  كه به ارمنستان سفر می كنند حتما 

واكسن می زنند.

وشی، محصول مصوبات غلط مجلس های پیشین است  ارزا ن فر

هیچ چیزی رایگان نیست. دولتی كه خودش بدهكار 
است، نمی تواند صدقه دهد. در ساختار كنونی اقتصاد 
ما، سرمایه ها تبدیل به تولید نمی شود. فكر نمی كنم 
دیگر این حقیقت بر كسی پوشیده باشد كه بزرگ ترین سرمایه بین نسلی برای همه 
ما »انرژی« است. وقتی هزینه تولید یك كیلووات ساعت برق، 500تومان است و در 
نهایت همین یك كیلووات با قیمت 150تومان در اختیار مصرف كننده قرار می گیرد، 
یعنی سریال اشتباه  در سیاستگذاری تمامی ندارد. من بر این باورم كه از بزرگ تا 
كوچك همه سفیه شده اند. سفیه یعنی كسی كه در حفظ مال و سرمایه خود ناتوان 

است؛ زیرقیمت می فروشد و باالی قیمت می خرد.
باید بپذیریم كه منابع محدودی در كشــور وجود دارد كه نمی توان آنها  را با شیوه 
قماربازی حفظ و از آنها صیانت كرد. این تفكر ارزان فروشی جنس گران قیمت ناشی 
از عوام فریبی و سفاهتی است كه ما بیشتر در ادوار گذشته و فعلی مجلس گرفتار آن 
شده ایم. مردم ایران باید بیاموزند كه به اندازه توان تولید كشورشان می توانند مصرف 
كنند؛ از ثروت نسل های آینده نمی شود مصرف كرد. نمی شود با ارزان فروشی، آب و 
برق و نفت را به صفر رساند و تحویل نسل آینده داد. با همین نگاه، امروز می بینیم كه 
شهری مثل اصفهان تبدیل به بیابان شده است. امروز به جای اینكه بنادر ما توسعه 
پیدا كنند و مجهز به مجتمع های عظیم آب شیرین كن شوند، مسئوالن ما به دنبال 
كشیدن آب از رودخانه شهری به شهر دیگرند. این مثال به خوبی رویكرد مسئوالن را 

هویدا می كند. درباره انرژی و قیمت گذاری در این حوزه بگذارید كمی كارشناسی تر 
به مسئله نگاه كنیم. انرژی خورشیدی می تواند نیاز بعد ازظهرهای گرم ایران را تامین 
كند. مبادله گرما با كشورهای همسایه می تواند ما را در فصل های كمبود، یاری كند 
اما متأسفانه بلد نیستیم حتی با همســایگان حرف بزنیم و ادبیات تجارت با آنها را 
نمی دانیم. در حوزه قیمت گذاری بهترین سیاست این است كه بدانیم هیچ چیزی 
مجانی نیست. برای هر چیزی باید به اندازه قیمت و ارزش آن هزینه كنیم. دولت 
نباید در این فرایند دخالت كند، به خصوص كه رئیس جمهور ناكارآمدی مثل آقای 
احمدی نژاد هم روی كار بیاید و با پایه گذاری های غلط زیان های غیرقابل جبرانی بعد 
از دخالت در امور به بار بیاورد. امروز عقل اقتصادی در دنیا می داند كه مردم هر كشور 
باید به اندازه جمع تولیدشان توان مصرف داشته باشند اما ما قرن هاست كه نفت را 
ملی كرده ایم اما پول های نفت به جای سرمایه گذاری مصرف شده و به تاراج رفته 
است. وقتی انرژی برق را می شود از روز به همین راحتی گرفت، وقتی بیشترین شدت 
انرژی خورشیدی در همین بعدازظهر تابستان است كه ما برق نداریم و در خاموشی 
زندگی می كنیم، چرا هنوز عده ای برای نصب پنل های خورشــیدی سنگ اندازی 
می كنند؟ دولت مصوبه ای دارد كه برای تخصیص زمین به پنل انرژی خورشیدی 
باید تعجیل كرد اما متأسفانه در كل سازمان منابع طبیعی كسی را نداریم كه این 
مسئله ساده را بلد باشد! در پایان باید بگویم كه سركوب قیمت انرژی باید متوقف 
شود. قیمت منطقه ای برق امروز حدود هزار تومان است و همین برق را 150تومان در 
ایران می فروشند. اگر قرار است این روند اصالح شود، باید فرهنگسازی در این حوزه 
صورت بگیرد. مردم باید بدانند كه در سرزمین خشكی زندگی می كنند كه هر لحظه 
مصرف برق و آب در آن می تواند سرنوشت نسل های آینده را به طور كلی تغییر دهد.

اول قدرت خرید مردم  را ترمیم كنید، بعد قیمت ها واقعی شود 

ریشه همه مشــكالت به اقتصاد ما برمی گردد. در 
اقتصادی كه بیمار اســت و قوانیــن علمی و عملی 
اقتصاد در آن رعایت نمی شود، پیچیدگی برای حل 
مصائب دوچندان می شود. اگر اقتصاد ما به سمت اصالح و در مسیر درست پیش 
می رفت، امروز مطالبه واقعی شــدن قیمت حامل های انرژی در ایران، منطقی 
به نظر می رســید. با پیگیری برای تحقق موارد مندرج در برنامه سوم توسعه، 
می شد به این هدف نزدیك شد كه تصویب طرح های كارشناسی نشده در مجلس، 
مانع تحقق اهداف برنامه ســوم در حوزه مصرف انرژی شــد. اگر می گذاشتند 
برنامه ســوم پیش برود، امروز هم قیمت ها به قیمت های واقعی نزدیك می شد 
هم پروژه های كاهش مصرف انرژی، فرهنگســازی  برای مصــرف بهینه و... به 
بار می نشســتند. امروز هم قدرت خرید مردم پایین آمده و هم غیرواقعی بودن 
قیمت ها، فضای كسب وكار را از حالت رقابتی خارج و در عمل تبدیل به فضای 
رانتی كرده است. محصول این شرایط افزایش فساد مالی در بخش های مختلف 
و سقوط بیشتر مردم در فقر و ناتوانی است. در چنین بستری، پروژه های كنترل 
مصرف انرژی تعطیل می شوند. اما آیا می توان گفت كه افزایش قیمت حامل های 
انرژی مشكالت زیرشاخه مهمی از اقتصاد - صنعت برق- را كم می كند؟ با توجه 
به اینكه یك سوم مصرف برق كشور ما مربوط به بخش خانگی، یك سوم مصرف 
مربوط به بخش تجاری و اداری است، افزایش قیمت برق بخش خانگی با توجیه 

واقعی شدن قیمت ها برای كنترل مصرف، منصفانه نیست. راه درست این است 
كه در ابتدا قدرت خرید مردم را ترمیم و بعد برای افزایش قیمت حامل های انرژی 
برنامه ریزی كنیم. در حوزه صنعت هم امروز من فكر می كنم امنیت برقی برای 
فعاالن صنعتی مهم تر از قیمت برق است و بیشــتر از آنكه به دنبال برق ارزان 

باشند، دنبال برق در دسترس و مستمر هستند.
اما اگر می خواهیم میزان سوبسیدی كه به برق داده می شود را محاسبه كنیم، 
باید بگویم كه ممكن است قیمت تمام شــده برق 800الی 900تومان به ازای 
هر كیلووات دربیاید اما مسئله این اســت كه قیمت تمام شده به خیلی چیزها 
برمی گردد. شاید اگر دولت از تصدی گری دســت بردارد، قیمت تمام شده هم 
كمتر از اینها شود. همچنین هم اكنون قیمتی كه برای برق چه در بخش خانگی 
و چه در بخش صنعتی تعیین می شود براساس مصرف شما تعیین می شود. برای 
مثال در ماجرای قبض برق آقای علی كریمی كه واكنش های بسیاری را هم میان 
جامعه برانگیخت، اگر حساب و كتاب كنید هر كیلو وات برق خانه ایشان حدود 
700تومان محاسبه شده است و این در حالی است كه برای مشتركان معمولی 

بخش خانگی، این رقم تا 80 الی 90 تومان به طور میانگین پایین می آید.
من هم قبول دارم كه افزایش قیمت برق می تواند فشار روی شبكه برق را تا حدی 
تعدیل و برق را تبدیل به كاالی ارزشمندی كند. من هم قبول دارم كه افزایش 
قیمت برق می تواند دقت و وسواس آحاد جامعه را نسبت به مصرف برق باال ببرد 
و فعاالن صنعتی را به سمت اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی سوق دهد اما بر 
این باورم كه اصالح ساختار اقتصادی باید در اولویت مسئوالن كشور قرار بگیرد 

تا در گام های بعدی مشكل قیمت گذاری دستوری در این حوزه هم حل شود.

علی شمس اردكانی
رئیس كمیسیون اقتصاد كالن اتاق ایران

حمیدرضا صالحی
رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
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ایرانی ها برای دریافت واكسن به كشورهای مختلف از جمله ارمنستان سفر كردند
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این شماره

 تا واكسن نخرید
بال جوالن می دهد

گفت وگو با دكتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست 
درباره دالیل بروز امواج مختلف كرونا در ایران

ماه تیر بسیار تلخ گذشت. با بروز 
موج پنجم كرونــا وضعیت فوق 
بحرانی در شهرهای جنوبی كشور 
اعالم و به سرعت رنگ  بیشتر شهرها قرمز شــد. ا ز آن  طرف موج 
نارضایتی از كمبود و بی نظمی در توزیع و تزریق واكســن روزهای 
پراسترســی برای مردم رقم زد. در ماهی كه گذشت روند افزایشی 
ابتال به كرونا ركوردهــای تازه ای ثبت كرد و تنهــا در پایتخت در 
یك شــبانه روز بیش از هزار و 300بیمار بستری شــدند. این بال تا 
كجا قرار اســت پیش برود و درحالی كه كشــورهای دیگر ازجمله 
همسایگان مان در تدارك بازگشت به زندگی عادی هستند ما تا كی 
باید دل نگران شاهد مرگ آدم ها باشیم؟ با دكتر مسعود یونسیان، 
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشــكی تهران، درباره اینكه 
چرا كرونا به دوران اوج بازگشت و شاهد موج های مختلف در ایران 

هستیم، گفت وگو كردیم.

چرا شاهد بازگشــت كرونا به 
دوران اوج و بروز موج پشت موج هستیم؟ 

علل ایجاد امــواج كرونا به چند دســته قابل 
تقسیم اســت: عللی كه در همه جای دنیا رخ 
می دهد و ما هم از آن مستثنا نیستیم و عللی 
كه حداقــل در ایران پررنگ تــر از بقیه نقاط 
دنیاست. نخســتین علت ایجاد امواج اپیدمی، به ماهیت ویروس كرونا و 
جهش های جدید آن مربوط می شود كه برخی معادالت را برهم  می زند. 
مثاًل با پیدایش سویه های جدید، احتمال ابتالی مجدد افراد ممكن است 
افزایش یابد. همچنین جهش های جدید، سرعت سرایت پذیری ویروس 
را افزایش می دهد. در ویروس چینی یا همان ویروس اولیه، هر فرد مبتال 
به طور متوســط حدود 3نفر را مبتال می كرد. در جهش منجر به پیدایش 
ویروس آلفا یا گونه انگلیسی، این نسبت به 4 تا 5نفر رسید. در سویه دلتا 
یا هندی كه به نظرمی رســد بخش قابل توجهی از ویروس در حال گردش 
در كشور ماست، میزان سرایت پذیری نسبت به ویروس انگلیسی 1/5برابر 
بیشتر است و به طور متوسط هر بیمار 6 تا 8نفر را مبتال می كند. با وجود 
این جهش ها، اقدامات كنترلی باید متناسب با این تغییرات تشدید شوند، 
وگرنه به شكست منجر می شــوند و باید بپذیریم كه با موج جدید مواجه 
خواهیم شد. این عامل در سراسر دنیا در ایجاد امواج نقش داشته و حتی 
كشورهایی كه كنترل بسیار خوبی هم داشته اند از آن مصون نبوده اند. البته 
شدت و طول مدت امواج و میزان مرگ ومیر در نقاط مختلف دنیا متفاوت 
اســت و به اقدامات كنترلی و مقابله ای نیز برمی گردد. عامل دوم كه باز 
تقریباً در همه كشورها مشترك است، خستگی مردم و مسئولین از دوران 
كروناست. ما می توانیم یك هفته، یك ماه، یا نهایتاً یك سال به افراد بگوییم 

چه كارهایی بكنند، چــه كارهایی نكنند و كجاها نرونــد، اما مادام العمر 
نمی توانیم. این خستگی، هم شامل مردم )برای رعایت اصول بهداشتی( 
می شود و هم شامل مشاغل و هم نهادهای نظارتی. عامل مشترك سوم، 
عادی انگاری شرایط اســت. حتی برای وقتی كه فردی در سوگ عزیزی 
نشسته، شرایط بعد از چند روز یا چند هفته عادی می شود و قرار نیست تا 
ابد ناراحت بماند، وگرنه قادر نخواهد بود زندگی كند. در روزهای نخست، 
وقتی اعالم شد كه در یك روز بیش از 100نفر بر اثر بیماری كرونا جانشان 
را ازدست می دهند، همه جامعه در شوك فرو رفت و برایمان خیلی سخت 
بود. اما به تدریج عادی انگاری رخ داد و ما می بینیم كه هر روز صدها نفر بر 
اثر این بیماری فوت می شوند اما دردمان نمی گیرد. این عامل هم در همه 
جای دنیا مشترك است و البته عوامل دیگری نیز وجود دارند كه ممكن 

است در درجات بعدی اهمیت قرار داشته باشند.
درباره وضعیت داخل ایران چطور؟

از عللی كه در شیوع گســترده كرونا در ایران، پررنگ تر از بقیه دنیا نقش 
داشته، این اســت كه ما مقررات زیاد وضع می كنیم اما سازوكار مناسبی 
برای آنكه آنها را پایش كرده و مؤثر برخورد كنیم، نداریم. مثاًل می گوییم 
كه مشاغل تعطیل شوند اما سازوكار نظارتی نداریم! نكته مهم تر و مقدم بر 
این موضوع، حمایت است. قبل از اینكه شغلی را محدود كنیم، باید جامعه 
از صاحبان آن شــغل حمایت كند. كلمه جامعه در اینجــا فراتر از دولت 
است. باید كل جامعه بپذیرد اگر قرار است برای كنترل اپیدمی، عضوی از 
آحادش به طور موقت محدود و بیكار شود، باید از او حمایت كند؛ اتفاقی 
كه در كشورهای دیگر افتاد و اگر حتی حقوق كامل را به صاحبان مشاغل 
محدودشده پرداخت نكردند حداقل به گونه ای از آنها حمایت كردند كه 
دچار هزینه های كمرشكن نشــوند. اما در ایران این كار انجام نشد. عامل 
دیگر، مداخالت غیرمؤثــر و بدتر از آن مداخالتی اســت كه اثر معكوس 
دارند. مثاًل پارك ها و فضاهای باز را می بندند بدون اینكه بررســی شده 
باشد كه آیا این فضاها علت عمده ای برای انتقال ویروس هستند كه الزم 
باشد بسته شوند؟ این در حالی است كه اگر آدم ها پارك نروند معنی اش 
این نیست كه از خانه خارج نمی شــوند. وقتی پارك ها كه مشخصاً مكان 
كم خطرتری برای انتقال بیماری هســتند را ببندیم اما بر تجمع افراد در 
فضاهای بسته مثل فست فودها و فودكورت ها، كافی شاپ ها، رستوران ها، 
منازل و محافل نظارتی نباشد نمی شود گردش ویروس را كنترل كرد. از 
دیگر اقدامات عجیب آن اســت كه مثاًل در موج چهارم اعالم شد افرادی 

كه قصد دارند وارد شــهرهای آلوده  شوند باید تســت بدهند و اگر تست 
آنها مثبت باشد حق ورود ندارند. سؤال این است كسی كه تستش مثبت 
است اگر وارد منطقه آلوده شود خطرناك تر است یا كسی كه سالم است و 
تستش منفی شده؟ یا زمانی كه پیك بیماری افزایش می یابد منع ورود و 
خروج خودروهای شخصی وضع می شود درحالی كه معموالً افراد خانواده 
از طریق آن جابه جا می شوند. افرادی كه قباًل و زیر یك سقف، بارها با هم 
تماس داشــته و احتمال انتقال ویروس بین آنها وجود ندارد. بعد مردم را 
به ســمت خودروهای عمومی بدون تهویه سوق می دهیم كه چندان هم 
بر آنها نظارت نمی شود كه چند مسافر را با لحاظ چه پروتكل هایی سوار 
می كنند. از دیگــر تصمیمات كم اثر و غیرمؤثر، منع تردد بعد از ســاعت 
10شب است. گمان می شود كه این تصمیم مانع دورهمی مردم می شود، 
حال آنكه اگر با تعامل مناســب اهمیت دوری از تجمع به مردم گوشزد 
نشود، ممكن است مردم به جای شب نشینی، غروب  ها دور هم جمع  شوند. 
اخذ چنین تصمیماتی كه ثابت نشده است تأثیر چندانی در كنترل ویروس 
داشته باشند و هیچ شــواهد علمی متقنی برای آن در دسترس نیست ما 
را از اقدامات جدی تر و مؤثرتر و اصلی بازمی دارد و ممكن اســت فقط به 
اذیت كردن و خسته كردن مردم منجر شود. عامل بسیار مهم دیگر آن است 
كه ما متأسفانه از بسیاری از كشورهای پیشرفته و حتی برخی كشورهای 
همســایه ازجمله امارات، تركیه و عربستان به شــدت در واكسیناسیون 

عقب تر هستیم.
با وجود روند ُكند واكسیناسیون ماه ها طول خواهید كشید 

كه جمعیت هدف واكسینه شوند. در این وضعیت چه باید كرد؟
بنا به دالیلی كه گفتم، رعایت پروتكل های بهداشتی، بیش از آنچه تاكنون 
اتفاق افتاده، كار خیلی سختی است. بنابراین مؤثرترین مداخله در شرایط 
فعلی، تهیه واكســن مناســب و به تعداد كافی و واكسیناسیون جمعیت 
بالغ با این واكسن هاست. هدف اول از واكسیناسیون، كاهش مرگ است. 
هدف دوم، كاهش بستری است. هدف ســوم، كاهش ابتالست. رسالت 
اول این است كه مردم جانشان را از دســت  ندهند، رسالت دوم آن است 
كه بیمارستان ها پر نشــوند و بیماران، اعم از مبتالیان به كرونا و یا سایر 
بیماران دچار مشكل كمبود تخت و دارو و اكســیژن و... نشوند و رسالت 
بعدی این اســت كه به كرونا مبتال نشوند. درواقع كســانی كه واكسینه 
می شــوند هم هنوز احتمال دارد به بیماری كرونا مبتال بشوند اما عمده 
آنها بیماری خفیف و یا حتی بدون عالمت می گیرند. اگرچه واكســن ها 
در میزان ابتال اثربخشــی های متفاوت بین حدود 60 تا 95درصد دارند، 
تقریباً همه آنها بیش از 90درصد از ابتال به اشكال شدید بیماری و مرگ 
ناشــی از كرونا جلوگیری می كنند كه بســیار امیدبخش و حتی فراتر از 
انتظارات اولیه دانشمندان است. با توجه به این گفته ها، باید توجه داشت 
كه گرچه برای اینكه موج دیگری را شاهد نباشیم باید بیش از 85درصد 
جمعیت مان توسط واكسن )یا به علت ابتالی طبیعی( مصون شده باشند 
اما هر یك درصد واكسنی كه پوشش واكسیناسیون را افزایش بدهیم، به 
همان اندازه از احتمال بروز موج های جدید و شــدت آنها كاسته خواهد 
شــد. اگر ما بتوانیم حداقل جمعیت ســالمندمان را كه در معرض خطر 
عوارض نسبتاً شدیدتر هســتند، به صورت كامل و در اسرع وقت واكسینه 
كنیم، شرایط برایمان تغییر می كند. در شرایط فعلی كه گرفتار موج پنجم 
هستیم باید با بسیج همه دستگاه ها در كنار وزارت بهداشت، كاری كنیم 
كه مردم كمتر جانشان را از دست بدهند. در موج پنجم، در كنار اولویت 
تهیه فوری واكسن، باید تأمین دارو و اكسیژن مورد نیاز بیماران با باالترین 

سرعت انجام شود.

هورالعظیم
 تیر غم انگیز در بزرگ ترین

 تاالب مرزي ایران
دیگر نمی توان گفت كه تاالب 
»هورالعظیــم« حالش خوش 
نیست؛ هورالعظیم رو به احتضار 
است. نیزارهای سوخته، بی آبی گسترده و تن سایی گاومیش ها 
به آب آلوده نشان از مرگی زودرس دارد. هورالعظیم بزرگ ترین 
تاالب مرزی كشــور، بین ایران و عراق قرار گرفته و دو ســوم 
مساحت آن در كشور عراق گسترده شده است. قسمتی از این 
تاالب كه در ایران قرار دارد، از رودخانه كرخه و انشعاب های آن 
تغذیه می شود. پوشش آن نی، جگن، لویی و نیلوفر آبی است. 
حاال بد نیست بنشینیم و فاجعه را در همین ماه كه تصاویری از 
تلف شدن ماهی ها، آب تنی گاومیش ها در لجن و... در آن است 

تماشا كنیم.

چرا روند مذاكرات وین كند شد؟

در  ماه تیــر اقدامــات قابل توجهی میــان ایران و 
نمایندگان گروه چهار به عــالوه یك در وین انجام 
نشد. شش دوره مذاكرات تا قبل از تیرماه برگزار شد 
و آخرین دور مذاكرات نیز نتیجه ملموسی به بار نیاورده است. دالیل مختلفی 
در مورد به نتیجه نرسیدن مذاكرات وجود دارد كه یكی از دالیل می تواند مربوط 
به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت مربوط 
باشد. طبیعی است زمانی كه به پایان فعالیت یك دولت می رسیم و قرار است 
كه یك دولت جدید قدرت را در دست بگیرد، بعضی از موضوعات حساس دچار 
وقفه بشوند چرا كه دولت جدید ممكن است كه نظرات متفاوتی داشته باشد و 

منطقی است كه این نظرات جدید باید در مذاكرات اعمال شود.
در ماه های گذشته نیز پیش بینی می شــد كه اگر مذاكرات ایران و گروه چهار 
به  عالوه یك - كه در حقیقت مذاكرات غیرمســتقیم بین ایران و آمریكا برای 
بازگشت آمریكا به برجام است- تا قبل از انتخابات ایران به نتیجه نرسد، دچار 
وقفه شود اما نباید فراموش كنیم كه علت اصلی وقفه در مذاكرات تنها مربوط به 
انتخابات نبود و شاید بتوان بزرگ ترین دلیل را مربوط به اختالف عمیق ایران و 
ایاالت متحده آمریكا بر سر برجام دانست. این اختالف ها كه در 6دور مذاكرات 

وین حل و فصل نشدند، به قوت خود باقی هستند.
آنطور كه مقامات ایرانی اعالم می كنند و در گزارش اخیر وزارت امورخارجه به 
مجلس شورای اسالمی آمده است، باید بگوییم كه بخش عمده موضوع مربوط 
به تحریم یا نحوه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مشخص شده است. در واقع 
آمریكایی ها پذیرفته اند كه تمام تحریم های موضوعی كه به دلیل خروج آمریكا 
از برجام دوباره اعمال شده بود و همچنین بخش عمده تحریم هایی كه در دولت 
ترامپ و پس از خروج آمریكا از برجام اجرا شــد را به حالت تعلیق در بیاورند. 
ناگفته نماند در گزارش هایی كه جزئیات موضوعات را مطرح كردند، اعالم شد 
كه تحریم های دفتر رهبری نیز به حالت تعلیق در می آید و نام سپاه پاسداران 
هم از فهرست گروه های تروریستی آمریكا خارج می شود. این موارد نشان دهنده 

تحول عمده ای است كه تا به امروز بر سر آن توافق انجام شده است.
در ادامه راه همچنین موضوعاتی همچون شیوه كاهش فعالیت های هسته ای 
ایران از نظر كمی و كیفی بررسی شــد تا اگر آمریكا تمام تحریم هایش را لغو 
كند، ایران نیز تمام تعهدات برجامی را از ســر بگیــرد و به عبارت دیگر تعداد 
سانتریفیوژها كم خواهند شد و نســل های جدیدتر سانتریفیوژ كنار گذاشته 
می شــود و ایران دوباره به نسل هاي اول ســانتریفیوژ باز می گردد، ذخایر آب 
ســنگین ایران كاهش پیدا می كند، خلوص اورانیوم نیز از حدود 60درصد به 
3.67درصد خواهد رســید. این موارد قول و قرارهایی هســتند كه به شــكل 

غیرمستقیم میان ایران و آمریكا گذاشته شده است.
در این میان نباید فراموش كرد كه چند موضوع مهم هنوز حل و فصل نشده اند؛ 
اول اینكه ایران اصرار دارد كه آمریكایی ها تعهد و تضمین بدهند كه دولت های 
بعدی  نیز از برجام خارج نخواهند شد. این نگاه ناشی از بی اعتمادی شدید میان 
ایران و آمریكاست كه حتی پیش از خروج آمریكا در برجام نیز وجود داشت و 
اقدام ترامپ هم موجب شد تا بی اعتمادی ایران به آمریكا شدت بیشتری به خود 
بگیرد. ایران با توجه به این پیشینه نگران است كه دولت آمریكا دوباره رفتارهای 

نقض كننده تعهدات را از خود نشان دهد.
در این میان آمریكایی ها نیز اعالم كرده اند كه هیچ تضمینی ارائه نمی دهند و 
مشخص نیست كه ایران چنین شــرایطی را بپذیرد یا خیر؟ بنابراین نگرانی از 
آینده مذاكرات یكی از نقاط اختالفی ایران و آمریكاست كه می توان به عنوان 

یكی از دالیل اصلی تأخیر در به نتیجه رسیدن مذاكرات معرفی كرد.
نكته دیگر در رابطه با فردای توافق احتمالی است. در واقع اگر در ماه های آینده 
با مدیریت دولت جدید توافق به دست بیاید، پس از آن دو كشور چه رویكردی 
نسبت به هم خواهند داشت؟ پاســخ به این سؤال بســیار مهم است؛ چرا كه 
جمهوری اســالمی ایران اصرار دارد كه مذاكرات تنها حول موضوع هسته ای 
بوده است و هم اكنون آمریكایی ها باید به برجام بازگردند، برجام بدون افزودن 
یا كاســتن كلمه ای به عمر خود ادامه دهد و تمام تعهدات براساس همان متن 

برجام پیگیری شود.
در مقابل نگاه ایران، شاهد هستیم كه آمریكایی ها، بارها و بارها تأكید كرده اند 
كه بازگشت آمریكا به برجام و لغو تحریم، گام اول در مسیر طوالنی  مورد نظر 
آمریكاست. در واقع آمریكا معتقد است كه مذاكره در مورد متن برجام - برجام 
پالس - باید دوباره انجام شود، محدودیت های زمانی ایران تغییر كند و برخی از 
محدودیت ها، طوالنی مدت و حتی ابدی شوند. همچنین آمریكا معتقد است كه 
در حوزه های مورد اختالف مانند موشكی باید مذاكراتی همچون برجام انجام 
شود. ایران در برابر این خواســته آمریكا با صراحت كامل اعالم كرده است كه 

تن به هیچ مذاكره در رابطه با موضوع دیگر و تغییر در متن برجام نخواهد داد.
بنابراین شاید كند شدن روند مذاكرات را باید در این واقعیت جست وجو كرد كه 
طرفین مذاكره به این نقطه رسیده اند كه بعد از حل و فصل موضوعات مربوط 
به برجام، اجرای تعهدات و در روزهای پس از توافق، دو كشور باید چه اقداماتی 
انجام دهند و چه نقشه راهی وجود دارد؟شاید دو كشور بر سر این موضوعات در 
حال تبادل نظر و رایزنی هستند. به نظر می رسد كه چون دوطرف بر مواضع خود 
به شدت پافشاری می كنند، باید گفت كه اگر آینده پس از توافق شفاف نشود، 

شاید توافقی هم به دست نیاید.
از این جهت بنده گمان می كنم كــه حتی با تغییر دولت در ایــران نیز نباید 
انتظار داشت كه گره مذاكرات به سرعت گشوده شــود. ما در خاطر داریم كه 
در زمان تغییر دولــت در آمریكا نیز این امیدواری وجود داشــت كه به محض 
تغییر دولت آمریكا مشكل حل می شود، این اتفاق رخ نداد اما در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران نیز برخی تحلیل كردند كه بــا روی كار آمدن دولت 
سیزدهم، مشكل حل خواهد شــد اما من چنین تحلیلی را نزدیك به واقعیت 
نمی دانم. از آنجایی كه اختالف های ایران و آمریكا بسیار زیاد است، با جا به جایی 
دولت ایران نیز این مشــكل حل نخواهد شــد مگر اینكه دو طرف دســت به 
تصمیم های راهبردی بزنند، در این صورت شاید گره ای كه ممكن است هر روز 

كورتر شود، راهی برای باز شدن به دست بیاورد.

امیرعلی ابوالفتح
كارشناس بین الملل

امیرعلی ابوالفتح:
در مقابل نگاه ایران، 

شاهد هستیم كه 
آمریكایی ها، بارها و 
بارها تأكید كرده اند 
كه بازگشت آمریكا 

به برجام و لغو 
تحریم، گام اول در 

مسیر طوالنی  مورد 
نظر آمریكاست. در 
واقع آمریكا معتقد 
است كه مذاكره در 
مورد متن برجام - 
برجام پالس - باید 
دوباره انجام شود، 

محدودیت های 
زمانی ایران تغییر 

كند و برخی از 
محدودیت ها، 
طوالنی مدت و 

حتی ابدی شوند. 
همچنین آمریكا 

معتقد است كه در 
حوزه های مورد 

اختالف مانند 
موشكی باید 

مذاكراتی همچون 
برجام انجام شود

مرضیه ثمره حسینی
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

رودخانه كرخه در ۱3 انشعاب وارد هورالعظیم می شود اما انشعابات مخزن شماره یك، از انشعابات اصلی است. مخزن شماره 2 نیز از رودخانه كرخه نور آبگیری 
می شود كه این رودخانه در 5 انشعاب وارد تاالب می شود. شریان رودخانه كرخه در سوسنگرد شامل 2شاخه شمالی هوفل و جنوبی نیسان است كه شاخه 

شمالی از بستان وارد تاالب و شاخه جنوبی از رفیع وارد مخزن شماره یك می شود.

 انشــعاب هایی كه به تاالب متصل می شوند خشك شــده اند. دامداران 
می گویند تاكنون تاالب به این شكل خشك نبوده. با این حال هر روز چند 
كامیون شــیر از »رفیع« به اهواز می رود و چند محموله گوشت مورد نیاز 

شهرها را تامین می كند. )عكس از ایرنا(

براساس آخرین تصویر ماهواره ای در ۸ تیرماه، میزان آب تاالب هورالعظیم 
 75 درصد بود اما طبق تصاویر ۱۱ تیرمــاه، آب تاالب هورالعظیم به حدود
72 درصد رســید. احتماال میزان آب تاالب به ۶5 درصد هم برســد تا از 

تابستان بگذریم. غلظت آب در این ناحیه در حال افزایش است.

نقطه صفر مرزی، محل اصلی مرگ ومیر دســته جمعی ماهیان اســت. 
بوی گزنده ماهی های شــناور روی آب، الشه خشــك آنها روی زمین و 

گربه ماهی هایی كه دیگر تكان نمی خورند. )عكس از ایسنا(

 ۱00 مترمكعب در روز آب رهاسازی می شود، اما هورالعظیم برای داشتن 
وضعیت نرمال، به 500 تا ۶00 میلیون مترمكعب آب در 4 ماه نیاز دارد. شورای 
سازگاری با كم آبی خوزستان، برای 4 ماه حدود 250 میلیون مترمكعب آب 
برای تاالب هورالعظیم لحاظ كرده كه جوابگوی نیاز تاالب نیست. در مقطعی 
تصمیم گرفته شــد كه در تاالب هورالعظیم، شركت نفت مستقر شود. اما 
تاسیسات نفتی باعث آسیب به هورالعظیم شده. با احتمال شكستن خطوط 

انتقال نفت و آلودگی های نفتی اتفاقات بدی برای تاالب رخ خواهد داد.

 در بعضی مناطق اراضی زیركشــت 
شــلتوك و حوض های پرورش ماهی 
است. كشت برنج در خوزستان مرسوم 
نبود، اما در 2سال گذشته كه سال های 
آبی خوبی در این شهر بود، كشتزارها 
افزایش یافت. این در حالی است كه 
امسال دولت كشــت این محصول را 
در حوضــه كارون، كرخه و دز ممنوع 
كرد. با این حال برداشت های آب در 
طول مســیر، از حقابه تاالب وضعیت 
را وخیم تر كرده است. آبی كه توسط 
وزارت نیرو تحت عنوان حقابه تاالب 
رهاسازی می شود در باالدست تاالب، 

به صورت غیرمجاز برداشت می شود.
)عكس از ایرنا(

دكتر مسعود 
یونسیان: قبل از 

اینكه شغلی را 
محدود كنیم، باید 
جامعه از صاحبان 
آن شغل حمایت 
كند. كلمه جامعه 
در اینجا فراتر از 
دولت است. باید 

كل جامعه بپذیرد 
اگر قرار است برای 

كنترل اپیدمی، 
عضوی از آحادش 

به طور موقت 
محدود و بیكار 
شود، باید از او 

حمایت كند؛ اتفاقی 
كه در كشورهای 
دیگر افتاد و اگر 

حتی حقوق كامل را 
به صاحبان مشاغل 

محدودشده 
پرداخت نكردند 

حداقل به گونه ای از 
آنها حمایت كردند 

كه دچار هزینه های 
كمرشكن نشوند
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چهره تیر
این شماره

اين روزها باال رفتن قيمــت مواد غذايي 
و محصوالت بهداشــتي مصرفي مردم با 
تورم هاي هميشــگي و اوضاع نابسامان 
اقتصادي خيلي تعجب برانگيز نيســت و گويي همه خــود را با اين گراني هاي 
سرسام آور وفق داده اند. ســبد خانوار روزبه روز كوچك تر مي شود و بسياري 
از خانواده ها با توجه به ضروريات كه نه؛ با نگاه به جيب شــان و اندك درآمدي 

كه دارند پا در فروشــگاه ها و مغازه هاي سطح شــهر مي گذارند تا بهاي گزاف 
محصوالتي كه به زور حجم ناچيزي از سبد فروشگاه را پر مي كند، پرداخت كنند. 
كاالها و مواد خوراكي  ماه به ماه گران تر مي شود البته جاي شكرش باقي است كه 
برخي محصوالت نه اينكه گران نشــوند اما خب با شيب بسيار ماليمي نمودار 
افزايشي را باال مي روند تا مصرف كنندگان كمتر شوكه شوند. اين افزايش قيمت ها 

در ايران در حالي است كه قيمت جهاني محصوالت غذايي كاهش يافته است.

فضاي محزون كنكور 1400

فضاي آزمون كنكــور در رشــته هاي رياضي، هنر و 
تجربي سال 1400شــاهد به هم ريختگي هايي بود و 
سؤاالت در دروس رياضي و شیمي هیچ سنخیتي با 
آموخته هاي دانش آموزان نداشت. طبقه بندي سؤاالت براساس خیلي سخت، سخت 
و ضعیف انجام مي شود كه در طرح سؤاالت اين دروس، چنین طبقه بندي اي رعايت 
نشده بود كه نارضايتي داوطلبان را درپي داشت. سؤاالت كنكور امسال به صورت 
ويژه در بخش رياضي، اشك دانش آموزان را سرجلسه كنكور درآورد. من به عنوان 
مراقب آزمون كنكور مي ديدم داوطلبان به دلیل حجم باالي محاسبات، به روش حل 
خود شك مي كردند و آرام آرام سرد مي شدند و برخي گريه مي كردند. آري، گريه 
مي كردند. من آنجا بودم وقتي مي ديدم سؤال پس از سؤال حل نمي شود، من آنجا 
بودم وقتي باور نمي كرديم كه چنین سؤاالتي آمده باشد. دانش آموزان انتظار داشتند 
سؤاالت از كتب درسي طرح شود و در چهارچوبي كه براساس استراتژي آموزش و 
پرورش تعیین شده است در كنكور آمده باشد يا الاقل مشابه كنكورهاي سال گذشته 
باشد. هنوز مشخص نیست اين اقدام و اين طراحي سؤاالت بر چه اساس بوده است، 
با توجه به اعتراضات گسترده خانواده ها سازمان سنجش هنوز پاسخي نداده است. 
واقعا بايد ديد هدف از برگزاري كنكور چیست؟ تجارت است يا نه يك شیوه براي 

انتخاب اصلح ترين دانش آموزان در گزينش رشته هاي دانشگاهي.
در ابتدا بايد علت هاي مختلف برگزاري يك آزمون سخت را بررسي كرد. هر سالي 
كه آزمون كنكور سراسري ســخت بوده، تصحیح آزمون و انتخاب رشته  آسان تر و 
سريع تر انجام شده است. در واقع وقتي آزمون كنكور سخت تر برگزار مي شود، رقابت 
بین شاگردان بیشتر و انتخاب رشته راحت تر انجام مي شود. شايد اين يك استراتژي 

براي برگزاري آزمون است كه به نظر پايه و اساس درستي ندارد.
وقتي از 100 هزار داوطلب كنكور سراســري رشته رياضي كه فقط ۵هزار نفر آنها 
رتبه برتر هستند، در پايان تنها ۵هزار نفر پذيرفته مي شوند و 9۵هزار نفر ديگر با همه 
تالشي كه داشته اند به موفقیت نمي رسند، چه نتیجه اي مي تواند داشته باشد جز 
سرخوردگي و آسیب روحي براي دانش آموزاني كه با وجود تالش هايي كه كرده اند 

به موفقیت نرسیده اند.
 برگزاري چنین آزموني با مشــكالت عمده و عديده اي روبه روست. ازجمله آن از

 بین رفتن روحیه و امید پاسخگويي و ايجاد دلهره و اضطراب در دانش آموزان، ايجاد 
ترس براي كنكوري هاي سال آينده و به وجود آمدن اضطراب جمعي، از بین رفتن 
حس اعتماد بین دانش آموزان و معلمان، كاهش ارزش كتاب هاي درسي رياضي 
به عنوان منبع اصلي مطالعه براي دانش آموزان، عدم اعتماد دانش آموزان به نحوه 
تدريس مدرسان براي طرح سؤال، افزايش بي عالقگي به درس رشته رياضي در میان 
دانش آموزان، نبود امكان ارزشیابي دقیق و سنجش منطقي از سواد دانش آموزان، 
بي توجهي به تدريس همكاران آموزشــي در يك ســال تحصیلي براساس كتاب 
درسي، داغ شدن بحث آزمون هاي نامرتبط در طول سال كه فاقد ارزش محتوايي 
در مدارس و مؤسسات هستند، بي ارزش شدن تدريس مجازي، تبديل شدن كنكور 
به محلي براي مبارزه طراحان كنكور و روبه روي هم قرار دادن سازمان سنجش و 
دبیران آموزش و پرورش، ايجاد هزينه هاي سنگین تالیف كتب جديد كمك آموزشي 
به دلیل استناد كردن به سؤاالت قرار داده شده در كنكور سال 1400، ايجاد چند 
صفحه جديد در كتاب هاي كمك آموزشي و اين يعني ايجاد هزينه هاي زماني و مالي 
احتمالي زياد براي مطالبي كه اصاًل در كتاب درســي وجود ندارد و ممكن است از 

سال آينده نباشد.
به هر ترتیب هر قدر ايــن روند آموزش و آزمون را بررســي مي كنیم، به نتیجه اي 
نمي رسیم كه چرا آينده دانش آموزان جدي گرفته نمي شــود و آنها سردرگم در 
مسیري پرسنگالخ رها مي شوند. چرا بايد براي انتخاب رشته كه اصل و اساس آينده 
و چیدمان زندگي آنهاست با شكست مواجه شوند و چه بسا مسیر زندگي شان تغییر 
و به راه هاي ديگر سوق پیدا كنند.  وقتي در كشــوري مالك ارزشیابي دانش آموز 
توســط آزمون كنكور انجام مي شود و دانش آموز يك ســال با خواندن كتاب هاي 
مختلف درسي، رفتن به كالس هاي كنكور و مشاوره در جهت رسیدن به هدفش 
قدم برمي دارد اما در نهايت با چنین آزموني مواجه مي شود، ديگر عشق و عالقه اي 

براي تفكر و تأثیرگذاري در جامعه از مسیر علمي برايش نمي ماند.
امسال به دلیل شرايط كرونا تدريس به صورت مجازي و آنالين برگزار شد و بسیاري از 
خانواده ها درگیر بیماري بودند و روحیه افراد بسیار پايین بود. آيا روانشناسان طراحي 

و چیدمان تست، ذره اي به اين موضوع توجه نداشتند؟
 وقتي از ســال 92 تصمیم به تغییر كتب درسي گرفته شد، سازمان سنجش براي 
طراحان كنكور جلسات منظمي برگزار نكرده بود كه مطابق با اهداف آموزشي كتاب 
درسي سؤال طراحي شود. هنوز مشخص نیست اصرار آموزش و پرورش به معلمان 
براي شــركت در كالس هاي ضمن خدمت براي چه بوده است وقتي قرار بوده كه 

اينگونه سؤال طرح شود.
براي مثال ســؤالي در آزمون آمده بود: »بین اعداد 100 تــا 200، چند عدد پیدا 
مي شود كه مجموع ارقامشان بیشتر از 1۵ شود؟« اين سؤال چه تأثیري بر روند رشد 

فكري يك دانش آموز دارد؟ آيا زمان تغییر نرسیده است؟
 اين آزمون نه تنها سد بزرگ براي ورود به رشته هاي دلخواه است بلكه تخريب كننده 

روح، روان و انگیزه دانش آموزان و نوجوانان 1۵ تا 18 ساله كشورمان است.
 در حالت طنز، مي توان اينگونه برداشت كردكه اين اقدام گرفتن انتقام از مؤسسات 
و آموزشگاه هاي كنكور و دبیراني باشد كه هیچ توجهي به آموزش هاي شبكه هاي 
رسانه ملي در ايام كرونا نداشته اند، چرا كه تك تك سؤاالت در كانال هاي تلويزيون 

تدريس شده بود.
حاال چه كسي جوابگوی دانش آموزي اســت كه نه تنها كوتاهي در درس خواندن 
نكرده و بلكه كتب درســي را منبع قرار داده و آنها را يك سال مطالعه كرده است و 
اكنون عالوه بر غمي كه در دل دارد، بايد جوابگوي خانواده اش نیز باشد. آيا توجهي 

به دانش آموزان مناطق محروم داريد؟
آيا همه خانواده ها مفهوم »حذف مفاهیم بهینه ســازي  سه بعدي، ضابطه ضمني، 
بازتاب محوري، تابع عالمت و جايگشــت دايره اي« از كتاب درسي را مي دانند كه 
بچه ها به خانواده هايشــان توضیح بدهند: »به جان كي قسم بخورم اين مباحث 
در كتاب نبود اما در كنكور آمده بوده و نه اينكه من كم كاري كرده باشــم و درس 

نخوانده باشم.«
مسئوالن بايد بدانند آينده اين كشور قرار است به دست اين عزيزان ساخته شود. پس 
با دست خودمان آسیب به نسل آينده نزنیم. آنطور كه در رسانه ها آمده است بسیاري 
حتي نمايندگان مجلس پیگیر اين موضوع هستند، امیدواريم اقدامي مطلوب صورت 
گیرد تا در مقابل با جمعیتي از دانش آموزان سرخورده و آسیب ديده مواجه نباشیم.

برگ آخر

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

مهم ترين گراني تیر ماه مربوط به شیر خام است كه با افزايش 47درصدي اش موجب افزايش 
70درصدي قیمت لبنیات شد

شوك شير

ترمزها مقصرند

التهاب، تاولي بر پوست دل است؛ آنگاه كه جاده ها، دست به دست هم 
مي دهند تا فاصله ها را پر رنگ  كنند. اتوبوس در پيچ جاده گم مي شود و 
خون، شفاف ترين شاهدي  است كه اين روزها مي شناسيم. عطر ريحان، 
شمال غرب را پر كرده و عروس ها، ديگر سفيد را رنگ غالب پيراهن نمي دانند. حاال اتوبوس مرگ، سر بر 
صخره مي كوبد. شاهدان، تاولي بر دل هايشان مي نشيند و روزنامه ها فونت هاي سياه شان، اختصاصي ترين 
خطوط مرگ نويسي دوستان مي شود. از مرگ مي نويسم، از اتوبوس ها و آنها كه سر بر سايه سفر، راهي 
جاده هاي رفتن شدند؛ رفتن هايي بي برگشت. از آن سال ها كه اتوبوس  مرگ، خاطره نويسندگان را به خود 
آلود، تا همين  ماه تب زده كه مرگ سراغي از سربازان گرفت و سلحشوران علم را بعد از ناجيان طبيعت، 
خبرنگاران، هدف قرار داد، اتوبوس هاي زيادي در مسير مرگ پيچيدند و مسافران خود را در غبار روزهاي 

مه گرفته، به سفرهاي بي بازگشت بردند. از آن كاروان ها، داغ چند سفر هيچ گاه از خاطر نمي رود.

نگار حسينخاني
روزنامهنگار

2تير 1400؛ نقده
حدود 30 نفر بودند؛ 20 خبرنگار و مابقي از ستاد احیاي درياچه 
ارومیه و تني چند از سازمان محیط زيســت. برنامه سفرشان 
فشرده بود؛ تا ساعت ۶ بعدازظهر كه حوالي حادثه ايستادند. ستاد 
احیاي درياچه، میزبان مرگ بود. وقتي بوي لنت، دماغ ها را پر 
كرد، اتوبوس، جاده اي فرعي را براي بازگشت انتخاب كرده بود؛ 
خاكي و باريك، طرفي دره و طرف ديگر صخره. همه از سرعت 
كم اتوبوس گاليه داشــتند. اعضاي روابط عمومي و مسئوالن 
با ماشیني شاسي بلند جلوتر از همه حركت مي كردند. همین 
حوالي بود كه كسي فرياد زد كمربندها را ببنديد. صندلي هايي 
بودند كه كمربند نداشــتند. يكي فرياد زد برو به ســمت كوه، 
اتوبوس محكم سر بر صخره كوبید. اول شیشه ها خرد شد بعد 
اتوبوس به سرپايیني افتاد و ماشین دور گرفت. واژگون شدند. 
همه  چیز در 30 ثانیه اتفاق افتاد. بعضي هــا از اتوبوس بیرون 
افتادند. مهشاد كريمي و ريحانه ياسیني زير تن سنگین اتوبوس 
مرگ، در آن سفر جا ماندند. خیلي هاي ديگر مجروح شدند و روح 

بسیاري از ما در سفر مرگ جان داد.

3تير 1400؛ جاده دهشير
جاده دهشیر به آباده شــیب تندي دارد، اين را رانندگان خوب 
مي دانند. امــا آن روز راننده اتوبوس وقتي شــیب را فهمید كه 
ترمزهايش كار نمي كردند. سربازان در شیب تند، بوي مرگ به 
مشام شان رسید؛ آنهايي كه بخشي از زندگي  وظیفه اي شان را 
براي دانستن و علم، خرج كرده بودند. اتوبوس مسافربري، سر پیچ 
مرگ، با سرعتي نزديك به 14۵كیلومتر به عقب تريلي حامل بار 
كه در كنار جاده متوقف بوده، برخورد مي كند. اما همه آن فريادها 

با يك كلمه سكوت مي شود؛ متأسفیم. پشت اين واژه »متاسفیم« 
حاال 3 ســرباز معلم، يك مأمور انتظامي مسئول حفظ امنیت 
سربازان و يكي از سرنشینان تريلر به خاك سپرده شدند و 34 نفر 
ديگر كه براي گذراندن دوره آموزشي بدو خدمت از زاهدان عازم 
آباده بودند، تن شان به خون نشسته. در توضیح اين حادثه آمده: 
»اتوبوس شــخصي و راننده نیز غیرنظامي است. يكي از داليل 
ورود دادسراي نظامي، نظارت بر رسیدگي به وضعیت مصدومان، 
همچنین كمك به روند تحقیق براي دستیابي به علل وقوع اين 

حادثه، شناسايي مقصران و جلوگیري از حوادث مشابه است.«

20تير 1397؛ سنندج
اين بار تانكر حمل نفت مازوت يك دستگاه اتوبوس مسافربري 
ســنندج - تهران را هدف گرفته بود. سنندج يك آن به چشم 
خود ديد كه اتوبوس مســافرانش آتش گرفته اســت. 11 تن 
جان باختند و ۵تن مجروح شدند. علت، اقدام غیرقانوني راننده 
اتوبوس در سواركردن مسافر بین راهي اعالم شد. به دلیل شدت 
 DNA سوختگي، اجساد قابل شناســايي نبودند و با آزمايش
اسامي جانباختگان اعالم شــد. نقص فني در ترمز تانكر حامل 

سوخت، علت وقوع حادثه بود.

4 دي 1397؛ تهران
به نام اين ايســتگاه توجه كنید؛ »كتابخانــه«! نزديك همین 
ايســتگاه بود كه ديگر ترمزهــا كار نكرد؛ همــان ترمزی كه 
دانشجوهاي دانشگاه علوم تحقیقات تهران را در مسیر كوتاهي 
همراهي كرد و همه ما را با شــوكي بزرگ به خود آورد. اتوبوس 
واژگون شد. 10 كشته و 28 زخمي روي تن دانشگاه ماند. خیلي 

از مصدومان آن روز در ســال هاي بعد نیز درگیر مداوا بودند. 
به گفته دانشجوياني كه آن حادثه را براي همیشه در گوشه اي از 
ترس هاي خود حمل مي كنند، اتوبوس نزديك ايستگاه كتابخانه 
دانشگاه بعد از عبور از دست انداز، سرعتش بیشتر و يكباره در 
عبور از پیچ به پايین پرتاب شد؛ اتوبوسي مستهلك از مجموعه 
مستهلك هاي دانشگاهي كه هیچ گاه ايمني درستي نداشته اند. 
همان وقت بود كه راه فرار از بي مسئولیتي سكته راننده اعالم 
شد. اما علت چندان در پرده نماند و مسئوالن اورژانس تهران و 

دانشجويان بازمانده آن را رد كردند.

10 شهريور 139۶؛ فارس
حتما خیلي شــاد بودند؛ اردوها اينچنین اســت. كلي خاطره 
و خوراكي در خود دارد. حیف از آن ســرهاي پرشور دختران 
دانش آموز كه از هرمزگان عازم اردوي شــیراز شدند. نزديكي 
داراب استان فارس بود كه استان هرمزگان اعضاي گروه فرزانگان 
خود را كه شامل تشكیالت سازمان دانش آموزي از دوره متوسطه 
اول و دوم، عازم شــیراز بودند تا در اردوي قطبي - ملي شركت 
كنند، از دست داد. 9 نفر كشــته و 34 نفر زخمي شدند. حال 
13 تن از مصدومان وخیم گزارش شــد. يك تــن ديگر از آنها 
در اين وخامت جان داد. در اين حادثه مربي سرپرســت اردو و 

كمك راننده نیز جان خود را از دست دادند.

2تير 139۵؛ نيريز
سربازان پادگان صفر پنج كرمان در ساعت 1:20 بامداد در محور 
نیريز به فارس فهمیدند كه سوار اتوبوس مرگ شده اند. اما حادثه 
چندان فرصتي براي پیاده شدن به قربانیانش نمي دهد. همین 

شد كه 14 سرباز و ۶ راننده در آن حادثه فوت كردند و ۶0 نفر 
مصدوم شدند. علت اما باز انحراف از جاده و ناتواني راننده اعالم 
شد. منصور صفري از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي همدان 
هم در همین اتوبوس درگذشت. اما ياد آنها 2روز بعد در اجراي 
نمايش »مجلس ضربت زدن« به نويســندگي بهرام بیضايي و 
كارگرداني محمد رحمانیان در تاالر اصلي تئاتر شــهر گرامي 

داشته و براي همیشه در خاطر ثبت شد.

2۶ اسفند 137۶؛ لرستان
ما حاال چند سالي است كه مريم میرزاخاني را از دست داده ايم؛ 
از بازماندگان اتوبوس دانشجويان دانشگاه شريف. اما بین اين دو 
تاريخ به دست آوردن و از دست دادن،  نابغه رياضي جهان متولد 
شد. آخرين ماه سال 137۶بود كه مردم ايران شوك بزرگي را در 
حافظه ملتهب خود تجربه كردند؛ اتوبوس حامل دانشجويان 
شريف سقوط كرد. 7تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، 
نابغه هاي كشــور، در مسیر بازگشت از بیســت ودومین دوره 
مســابقات رياضي كه در دانشگاه شــهید چمران اهواز برگزار 
شده بود، به خاك سپرده شدند. عالوه بر اينها، 2تن از اعضاي 
هیأت علمي، و 2راننده اتوبوس نیز كشته شدند. اتوبوسي كه با 
مشاعره و شعرخواني و شاهنامه خواني به تهران نزديك مي شد، 
يكباره از مسیر زندگي خارج شد. ۶ تن از آن به خاك سپردگان 
نخبه هاي رياضي دانشگاه صنعتي شريف بودند؛ كساني چون 
رضا صادقي، برنده مدال طالي المپیاد جهاني، آرمان بهرامیان، 
علیرضا سايه بان و علي حیدري، فريد كابلي، مجتبي مهرآبادي و 
مرتضي رضايي؛ دانشجوياني كه از برگزيدگان المپیادهاي ملي 

و بین المللي رياضي ثبت شده اند.

مروري بر  چند حادثه جاده اي در سال هاي مختلف

الچين جعفري
كارشناسآموزشومدرسرياضيات

گران شده هاي تیر ماه چه قیمتي داشتند و به چه قیمتي رسیدند؟

نان باز هم گران تر شدافزایش 47 درصدي شيرخام و 70درصدي لبنيات 

افزایش 10درصدي قيمت شكر

گراني 20تا 25درصدي شوینده ها

برنج ایراني 46هزار توماني 

مرغ 35هزار توماني و تخم مرغ 32هزار توماني

افزایش 15درصدي دستمال كاغذي

شوراي قیمت گذاري محصوالت استراتژيك در 14تیرماه قیمت هر كیلوگرم 
شــیرخام را با 3.2درصد چربي و بار میكروبي زيــر 100هزار، ۶400تومان 
تصويب كرد و بدين ترتیب قیمت شیر 47درصد به نسبت قبل افزايش يافت. 

به ازاي هر 0.1درصد افزايش يا كاهش 
درصد چربي مبلغ 800ريال متناسب با 

افزايش يا كاهــش درصد چربي به قیمت 
شیرخام اضافه يا كسر شده 
اســت. اين افزايش قیمت 
شــیر منجر به گراني ۶0تا 

70درصدي محصوالت 
لبني نیز شــده است كه 
بیشترين افزايش قیمت 
مربوط به شیرخشــك 

است.

قیمت جديــد انواع نــان يكشــنبه 27 تیر 
به صورت رســمی از سوی اســتانداری به 
اتــاق اصنــاف ابالغ شــد. بر اين اســاس 
قیمت نان بر اســاس نــوع آرد يارانه ای به 
دو دســته آرد يارانه ای نــوع اول )گندم 
۶۶۵ تومانــی( و آرد يارانــه ای نــوع دوم 
 )گندم 900 تومانی( تعیین شــده است.

در انواع سنتی تولید ســاده با آرد نوع يك 
قیمت نان لواش با افزايش وزن چانه خمیر 
از 130 به 1۶0 گرم از 300 تومان قبلی به 
۵00 تومان، بربری بــا افزايش چانه خمیر 
از ۵10 گرم به ۶00 گــرم به 1800 تومان، 
تافتون ســنتی با افزايش وزن چانه خمیر از 

230 گرم به 2۵0 گرم و نرخ قبلی ۵۵0 تومان 
به 900 تومان رسید. همچنین سنگك از 1200 

به 3000 تومان افزايش قیمت داشت و نان خراسانی 
تافتون خراسانی با وزن چانه 300 گرم، هزار تومان قیمت گذاری شد.

شكر از محصوالتي است كه شــیب تند تغییرات قیمتي را در تیرماه تجربه 
كرد. اين محصول غذايي پرمصرف از ابتداي امســال طي دو مرحله، افزايش 
قیمت 90درصدي داشته است، در خردادماه شكر صنف و صنعت از كیلويي 
۶۶۵0تومان به 11هزار و ۵00تومان رســید و در 1۶تیرماه نیز از 11هزار و 
۵00تومان به 12هزار و ۶00تومان تغییر قیمت داد. به عبارت ديگر در كمتر 
از يك هفته شكر 1100تومان افزايش قیمت و رشد 10درصدي را تجربه كرد.

برخالف افزايــش چندباره بســیاري از كاالها و مواد غذايي، صنايع شــوينده و 
بهداشتي امســال يك بار بین 20تا 2۵درصد گران شــدند و نرخ هاي جديد نیز 
از تیر ماه روي كاالها اعمال شــد. آخرين بار قیمت شوينده ها در آبان ماه پارسال 
گران شــد. خمیردندان، مايع دستشويي، مايع ظرفشــويي، مايع رختشويي و 
پودر رختشويي 2۵درصد و ساير مواد شوينده 20درصد افزايش قیمت يافته اند.

برنج ايراني در ارديبهشــت ماه به طور متوســط كیلويي 
3۶هــزار و 100تومــان فروخته 
مي شــد كه در خرداد به 3۶هزار 
و 900تومان رسید اما اين قیمت 
در تیرماه بسته به كیفیت و درجه 
يك بودن به كیلويي 38تا 4۶هزار 
تومان رسیده است. برنج ايراني در 
خرداد ماه 2درصد افزايش قیمت 
به نسبت ارديبهشــت داشت. 

بايد ديــد تا حــدود 2ماه 
ديگــر كه زمان برداشــت 

محصول شالیزارهاي شمال 
فرا مي رسد برنج ايراني با چه نرخي 

وارد بازار خواهد شد. برنج نسبت به 2سال گذشته 
حدود 200درصد گران شده است و اين روند صعودي همچنان ادامه دارد.

مرغ در بازار دو نرخي شده اســت. با وجود اينكه قیمت مرغ تازه 
تنظیم بازار در تیر ماه هر كیلوگرم 24900تومان 

و مــرغ منجمــد تنظیــم بــازار هر 
كیلوگــرم 19800تومان اســت 

اما مــرغ گرم آمــاده طبخ در 
بازار آزاد 3۶تــا 40هزار 
تومان در فروشــگاه هاي 

عــــرضـه كننــــده 
بــه فــروش مي رســد 

كــه نشــان از افزايــش 
قیمت آن به نسبت ماه هاي 

گذشــته اســت. طبق آخرين 
گزارش مركز آمار كه مربوط به خرداد ماه مي شــود قیمت مرغ در خرداد 

امسال نســبت به همین ماه در سال گذشــته 118.8درصد افزايش قیمت 
داشته و حتي نسبت به ارديبهشت ماه امسال تا مرز ۵درصد گران شده است. 
تخم مرغ غیربسته بندي هم هر كیلوگرم 1۶900تومان )يك شانه 30عددي 
تخم مرغ به وزن يك كیلو و 900گرم 32100تومان( است كه اين محصول 
نیز افزايش قیمت را به ثبت رسانده است. تا قبل از آن فروش هر كیلو تخم مرغ 

14هزار تومان بود.

قیمت دســتمال كاغذي و ســاير محصوالت سلولزي هم به نســبت سال گذشته 
1۵درصد افزايش داشــته اســت. قبل از اين افزايش قیمت، هر بســته دســتمال 

كاغذي 200برگ معمولي حدود 82۵0تومان و هر 
بسته دستمال كاغذي 300برگ معمولي 
حدود 12هزار و ۶00تومان قیمت گذاري 

شــده بود اما با افزايش 1۵درصدي، قیمت 
هر بسته دستمال كاغذي 200برگ 

و 300برگ به حــدود 8۵00و 
14هــزار و ۵00تومان رســیده 

است.
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در هفته بيست وهشتم از رقابت هاي ليگ برتر فوتبال امشب 8بازي همزمان 
از ساعت 21:15  برگزار مي شود تا تيم ها به 2هفته پاياني برسند. پرسپوليس 
به زمين تيم آخر جدول مي رود و ســپاهان و استقالل هم ميزبان هستند. 
سرمربيان اين 3تيم كه يك فصل طوالني و يك رقابت كشنده را پشت سر 
گذاشته اند امشب وضعيت عجيبي دارند. يحيي گل محمدي اين هفته هم 
محروم شده تا ركورددار محروميت در ليگ بيستم باشد. فرهاد مجيدي 
هم يك هفته پرتب وتاب را پشت سر گذاشته و تعداد مصاحبه هايش بيش 
از جلسات تمرين تيمش بوده است. ظاهرا فقط محرم نويدكيا در شرايط 

عادي به سر مي برد.

  ماشين سازي - پرسپوليس؛ آخرين فرصت براي تفاضل
جدال تيم هاي اول و آخر جدول رده بنــدي در خيلي از آيتم هاي فني هم 
بازي تيم هاي اول و آخر است. پرسپوليس بهترين خط دفاعي ليگ را دارد 
و ماشين سازي صاحب ضعيف ترين خط دفاعي است كه 3برابر پرسپوليس 
گل خورده است. سبزها دومين خط حمله ضعيف ليگ را دارند و قرمزها هم 
صاحب دومين خط حمله برتر ليگ هستند كه دوبرابر حريف گل زده است. 
همين آمارها برتري پرسپوليس را حداكثري و احتمال برد اين تيم را نزديك 
به صددرصد نشان مي دهد. حاال بماند كه مي گويند باشگاه سپاهان براي 
انگيزه دادن به تيم سقوط كرده ماشين سازي براي بازيكنان اين تيم جايزه 
نقدي بزرگي تعيين كرده تا سبزپوشان درصورت متوقف كردن پرسپوليس 
به نان و نوايي برسند. شاگردان يحيي در غياب سرمربي محروم خود به دنبال 
باال بردن تفاضل گل هم هستند تا اگر در پايان فصل با سپاهان امتياز مساوي 

داشتند قهرماني را از دست ندهند.

  پديده - سپاهان؛ خاطره آخرين شكست زردها
آخرين شكست سپاهان در ليگ مقابل همين پديده و در اصفهان اتفاق افتاده 
است. 15هفته قبل درحالي كه سپاهان تازه با تاكتيك هاي نويدكيا خو گرفته 
بود و به نظر مي رسيد ديگر روي دور پيروزي افتاده ناگهان پديده در ورزشگاه 
نقش جهان زردپوشان را 3-1 شكست داد. اين آخرين باخت زردها در اين فصل 
بوده و سپاهان هم مثل پرسپوليس ديگر شكست نخورد و حتي حذف اين تيم 
از جام حذفي هم با ضربات پنالتي اتفاق افتاد. سپاهان امشب هم به دنبال جبران 
آن شكست است و هم براي ماندن در كورس قهرماني نياز مبرمي به 3امتياز 
اين بازي دارد. اما داليل زيادي وجود دارد براي اينكه اصفهاني ها از اين بازي 
بترسند؛ ازجمله فرم خوب پديده كه در 4هفته اخير 9امتياز گرفته و در واقع 

تعداد امتيازاتش در اين هفته ها از سپاهان بيشتر بوده است.

  استقالل - نفت مسجدسليمان؛ دوئل فكري با اتاق فكر
جدال محمود فكري با شاگردان سابقش مي تواند يكي از جذاب ترين بازي هاي 
هفته بيست وهشتم باشد. در بازي رفت اين دو تيم، فكري سرمربي استقالل بود 
و در مسجدسليمان تساوي 1-1 را مقابل نفت پذيرفت. او چند هفته بعد مجبور به 
ترك استقالل شد و هنوز هم رفتنش از اين تيم را شبيه يك كودتاي طراحي شده 
مي داند. فكري حاال در بازگشت به خانه كودتاچي ها، عالقه زيادي به متوقف 
كردن تيم سابقش دارد. نكته اينجاست كه هر دو تيم روزهاي پرحاشيه اي را 
سپري كرده اند. نفت مسجدسليمان بعد از باخت خانگي به ذوب آهن كه سومين 
باخت متوالي اين تيم بود دچار اختالفات داخلي شد و دعواي كادر فني با چند 
بازيكن اين تيم حتي تا تهديدهاي عجيب و غريب هم پيش رفت. استقالل هم 
برخالف تصورات، بعد از بردن داربي روزهاي خوشي را سپري نكرد و چند جلسه 

تمرين اين تيم به خاطر دعواهاي داخلي لغو شد. در اين روزها سرمربي همچنان 
به مديران باشگاه اتهام مي زند و دستيار سابق مجيدي هم شديدا به او و غرور 

كاذبش تاخته است. استقالل پرحاشيه ترين تيم موفق هفته هاي اخير است.

  حمله به چهارمي، فرار از سقوط
در كنار 3بازي حســاس باالي جدول و همزمان بــا آنها، 5بازي هم در 
شهرهاي ديگر برگزار مي شود كه در مهم ترين آنها گزينه هاي سقوط و 
مدعيان كسب سهميه به مصاف هم مي روند. در سيرجان گل گهر كه 
در رتبه ششم مترصد بازگشت به پله چهارم است از سايپا  ميزباني 
مي كند كه حاال ســعيد اخباري را به عنوان سرمربي روي نيمكت 
دارد و اميد چنداني هم براي بقا ندارد. آلومينيوم اراك و تراكتور 
دو مدعي ديگر رتبه چهارم هســتند كه در اراك به مصاف هم 
مي روند. منصوريان يك بار با آلومينيوم توانســت تراكتور را از 
جام حذفي بيرون كند و اين دومين تقابل او با تيمي است كه در 
ابتداي فصل توسط خودش بسته شد. فوالد كه رتبه چهارم را در 
اختيار دارد امشب ميهمان پيكان است و كار بسيار سختي براي 
حفظ رتبه اش دارد. ذوب آهن و نساجي هم يك دوئل 6امتيازي 
و سنگين براي بقا دارند. البته اين دو تيم فقط درصورتي خطر 
سقوط را احساس خواهند كرد كه سايپا از بازي هاي باقيمانده اش 
امتيازات خوبي بگيرد. كم اهميت ترين بازي امشب هم جدال 
نفت آبادان با مس رفســنجان اســت؛ 2 تيمي كه نه شانس 

باالنشيني دارند و نه خطر سقوط را احساس مي كنند. اين 2 
تيم امشب فقط براي سالمتي شان بازي مي كنند.

    انصراف حدادي از المپيك را 
جدي بگيريم؟

    معطلي 8 ساعته 
در فرودگاه توكيو 

    لباس پرحاشيه حذف شد ؟

    صدف خوراكي؛ تهديد جديد براي المپيك

آخرين پرتاب پرتابگر ديسك ايران به 58متر هم نرسيد؛ او مي گويد 
بعد از كمر پايش هم آسيب ديده است

ورزشكاران با خستگي المپيك را شروع مي كنند 

58
56

50
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لباس پرحاشيه حذف شد ؟
ظاهرا باز هم مثل دوره قبــل، لباس هايي كه براي ورزشــكاران المپيكي ايران 
طراحي شده به دليل اعتراض همگاني و انتقاد همه جانبه به شكل و شمايل اين 
لباس ها تغيير خواهند كرد. با اين تفاوت كه در دوره قبلي هنوز فرصتي براي تغيير 
شكل لباس ها وجود داشت اما در اين دوره به دليل كمبود وقت، لباس هاي رسمي 
كال حذف مي شوند. شايد جمعه در مراســم افتتاحيه بازي هاي المپيك توكيو 
ورزشكاران ايران به جاي كت وشلوار ســرمه اي و مانتوي فيروزه اي با لباس هاي 
ورزشي در مراسم رژه شــركت كنند. امروز تصميم نهايي گرفته مي شود كه آيا 
اعضاي كاروان لباس رسمي بپوشند يا ورزشي. لباس هاي رسمي كه براي المپيك 
طراحي شده با پسند عمومي روبه رو نشده است. ديروز ورزش3 به نقل از كيكاوس 
سعيدي، دبيركل كميته ملي المپيك نوشت: »براي احترام به افكار عمومي تصميم 
گرفته شد ورزشكاران كاروان ايران با لباس ورزشي به جاي لباس رسمي در مراسم 
رژه حضور پيدا كنند.« دقايقي بعد ايسنا خبر داد كه اين تصميم قطعي نيست: 
»كميته ملي المپيك در حال بررسي لباس كاروان ورزشي ايران براي حضور در 
مراسم افتتاحيه المپيك توكيو اســت و تصميم نهايي به زودي اعالم مي شود.« 
طبق اين خبر كميته ملي المپيك بعد از نظرخواهي از نصراهلل سجادي، سرپرست 

كاروان در توكيو تصميم نهايي را مي گيرد و امروز خبرش را اعالم مي كند.
در بازي هاي المپيك ريودوژانيرو هم لباس هايي كه براي كاروان طراحي شده بود 
با سليقه عمومي جور نبود. لباس ها دو ســه هفته قبل از اعزام رونمايي شد و در 
فرصتي كه تا شروع المپيك مانده بود، لباس ديگري طراحي و دوخته شد. اين بار 

شب اعزام كاروان به توكيو در فرودگاه از لباس ها رونمايي شد.

 صدف خوراكي؛ تهديد جديد 
براي المپيك

ويروس كرونا براي المپيك توكيو كم دردســر درست كرده بود، يك تهديد 
جديــد و البته عجيب هم بــراي مســابقات قايقراني توكيــو به وجود آمد؛ 
صدف خوراكي! به گزارش بي بي ســي، ميليون ها صدف خود را به تاسيسات 
شــناور محل برگزاري قايقراني آب هاي آرام رســانده اند و تــا حاال بيش از 
يك ميليون و300هزار دالر براي جمع آوري اين صدف ها هزينه شــده است. 
تعداد اين صدف ها آنقدر زياد است كه برخي پايه هاي تاسيسات شناور غرق 
شــده اند. مقامات براي پاكسازي محيط دردســرهاي زيادي داشته اند و از 
تيم هاي غواصي براي اين كار استفاده كرده اند. اين صدف ها، از نوع ماگاكي 
هستند كه در فصل زمستان يكي از غذاهاي محبوب در توكيو به شمار مي رود. 
اين صدف ها ده ها هزار دالر ارزش دارند، با اين حال مقامات گفته اند كه هدفي 
براي بهره برداري مالي از اين صدف ها ندارند و فعال فقط به اين فكر مي كنند 

كه محل برگزاري بازي ها را پاكسازي كنند.

»بچه ها رد دادن ديگه، 6ساعته رسيديم، 
نمي ذارن بريم بيرون«؛ اين متن استوري 
محمد موســوي بازيكن تيم ملي واليبال 
بود كه عصر يكشــنبه از فرودگاه توكيو به 
اشتراك گذاشت. استوري بعدي موسوي 
وقتي منتشر شد كه آنها از فرودگاه بيرون 
رفته بودند اما هوا تاريك شده بود: »هنوز در 
فرودگاه هستيم.« او و ديگر ورزشكاراني 
كه همراه كاروان اول ايران عازم بازي هاي 
المپيك توكيو شده اند، از معطلي 8ساعته 

در فرودگاه شاكي اند.
ورزشكاران رشته هاي تيراندازي، واليبال، 
شمشــيربازي، قايقرانــي و تيراندازي  با 
كمان، شنبه شب تهران را به مقصد توكيو 
ترك كردند اما بي برنامگي ميزبان، آنها را 
تا شب در فرودگاه معطل كرد. اين معطلي 
اعتراض سرپرســت  كاروان ها را به همراه 
داشت. همزمان با ايران تيم هاي ورزشي 
كشورهاي ديگر هم وارد فرودگاه شدند، به 
همين دليل ترخيص با معطلي همراه شد. 
مثبت شدن تست كروناي 2نفر از مسافران 
هم مزيد بر علت شد تا حضور ورزشكاران 
در فرودگاه طوالني تر شــود. ورزشكاران 

بعد از پشت سر گذاشتن مراحل ترخيص 
با مشــكالت ديگري هم روبه رو شــدند. 
ژاپني ها به اندازه تعداد مهمانان، اتوبوس 
و ديگر وســايل حمل و نقل فراهم نكرده 
بودند و اعضاي كاروان بيرون فرودگاه هم 
در صف وسايل نقليه ايســتادند. بعضي از 
آنها به حدي خســته بودند كــه به خواب 
رفتند. اعضاي كاروان باالخره شب خسته 

و گرسنه به دهكده رسيدند.
پيمــان فخــري، ســرمربي تيــم ملي 
شمشــيربازي به فارس گفــت: »ژاپني ها 
بســيار كند هســتند و تيم ها زياد. بعضي 
تيم هــا ۱0ســاعت در فــرودگاه ماندند. 
كاروان ما هم 8ســاعت معطل شــد. همه 
كاروان هاي شركت كننده در المپيك به اين 
موضوع اعتراض داشته اند. صبح امروز هم 
نصراهلل سجادي سرپرست كاروان ايران به 
شكل رسمي اعتراض كرد.« فخري نگران 
ورزشكاران است: »دو سه روز طول مي كشد 
تا اين خستگي از تن ورزشكار خارج شود.« 
اعضاي كاروان ايران به محض ورود به توكيو 
تست كرونا دادند كه تست هيچ يك از نفرات 

مثبت نبود.

معطلي 8 ساعته در فرودگاه توكيو 
ورزشكاران با خستگي المپيك را شروع مي كنند 

احسان حدادي ديروز همه را با يك شوك 
جديد روبه رو كرد: »شــايد بــه المپيك 
نروم!« پرتابگر ديسك ايران چند روز قبل 
از شروع بازي هاي المپيك توكيو با پرتاب 
57متر و 47ســانتي متري بيش از پيش 
همه را نااميد كرد. او اين بار بهانه جديدي 
براي عملكرد ضعيفش دارد: »پايم آسيب 
جدي ديده است.«حدادي پيش از اينكه 
در مرحله اول ليگ دووميداني پرتاب كند، 
گفته بود اگر ركوردش كمتــر از 64متر 
باشد به صالح نيست در المپيك شركت 
كند. پرتاب  او فاصله زيادي با حداقلي كه 
خودش درنظر گرفته بود دارد، با اين حال 
احسان با ترديد، از نرفتن به المپيك گفته 
است. او كه چند ماه پيش اعالم كرد ديسك 
كمرش آسيب ديده است، بعد از اين پرتاب 
دور از انتظار هم به رسانه ها گفت: »يك روز 
قبل از مسابقه ليگ در تمرين پايم پيچيد، 
نمي خواستم مسابقه بدهم اما به تيم پلمير 
تعهد داده بودم و مجبور شدم پرتاب كنم. 
آسيب ديدگي پايم جديد است و اگر نبود، 

قطعا 64-63متر پرتاب مي كردم.«حدادي 
مدعي است كه دوســت دارد به المپيك 
برود اما نه به هر قيمتــي : »بدم نمي آيد 
نامم در تاريخ ثبت شــود و به عنوان يك 
ايراني در 4دوره المپيك شركت كنم اما 
نه به هر قيمتي. اگر وضعيت خوبي نداشته 
باشــم و نتوانم ركورد خوبــي ثبت كنم، 
براي اعتبار خودم و كشورم خوب نيست. 
ورزشــكاري به المپيك مي رود كه پرچم 
كشــورش را باال ببرد و اگر نتواند اين كار 
را بكند، اصال رفتن به المپيك هم معنايي 
ندارد.« با اين صحبت ها به نظر مي رســد 
حدادي از رفتــن به المپيك پشــيمان 
شده، اما اصرارهاي هاشم صيامي، رئيس 
فدراســيون دووميداني براي حضور او در 
بازي هاي المپيك معنــاي ديگري دارد: 
»اينكه حدادي در المپيك شركت كند يا 
نه به نظر خودش بستگي دارد اما حضورش 
براي چهارمين بار يك ركــورد و افتخار 
است؛ حتي با اين شــرايط.« دووميداني 
غيراز حدادي 3سهميه ديگر در المپيك 

دارد؛ فرزانــه فصيحي و حســن تفتيان 
در دوي ۱00متر و مهــدي پيرجهان در 
دوي 400متر با مانع. شرايط ركوردي اين 
نفرات مي گويد تنها افتخاري كه مي تواند 
در توكيو نصيب دووميداني ايران شــود، 
ثبت ركــورد چهارمين حضور حدادي در 

المپيك است.

   فاصله حدادي با رقبايش:
   دنيل استاهل سوئدي 

7۱.40متر)۱۹تير۱400 ثبت ركورد(
  فدريك داكرس جامائيكايي

 65.08متر)۱5تير۱400 ثبت ركورد(
  لوكاس ويس شايدينگر اتريشي 

64.54متر)26تير۱400 ثبت ركورد(
  آندريوس گوژيوس ليتوانيايي 
66.7۱متر)۱5تير۱400 ثبت ركورد(

   كريستين چه اسلوونيايي 
67.72متر)23تير۱400 ثبت ركورد(

  الكساندرو فيرفيريكا رومانيايي 
60.55متر)۱5تير۱400 ثبت ركورد(

انصراف حدادي از المپيك را جدي بگيريم؟
آخرين پرتاب پرتابگر ديسك ايران به 58متر هم نرسيد؛ او مي گويد بعد از كمر، پايش هم آسيب ديده است
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بهروز رسايلي| شايد كمتر كسي انتظار داشت بعد از پيروزي 
شيرين در داربي تهران، فرهاد مجيدي و بازيكنانش كار را رها 
كنند و دســت به اعتصاب بزنند. چه بسا تمرين نكردن تيم با 
توجه به تثبيت جايگاه اســتقالل روي پله سوم ليگ چندان 
ضرري به آبي ها نزند، اما سيل مصاحبه هاي خشمگين بازيكنان 
عليه مديران و مخصوصا شخص احمد مددي، مديرعامل باشگاه 
همه را متحير كرد. اين مســئله به وضوح نشان از اختالفات 
غيرقابل حل در باشگاه اســتقالل دارد. فرهاد مجيدي علنا 
مي گويد باشگاه به دنبال مربي ديگري بوده، اما تنها مخالفت 
وزير ورزش باعث شده او در پست خودش ابقا شود. اين احتماال 
عجيب ترين نوع همكاري يك مربي و مدير در تمام جهان است!

  آقاي مديرعامل در ضعيف ترين موضع ممكن
در فوتبال ايران تا به حال به دفعات ســابقه مواجهــه بازيكنان با 
مديران باشگاه را داشته ايم، اما اين لحن و ادبياتي كه استقاللي ها 

در مورد مددي اســتفاده مي كنند، واقعا نوبر اســت. تصور كنيد 
ارســالن مطهري به صراحت مي گويد حتي حاضر نيســت براي 
مذاكره در مورد تمديد قــرارداد با مددي دور يك ميز بنشــيند. 
موضع خود مجيدي هم كه كامال روشن است. به عالوه شنيده هاي 
شگفت انگيزي وجود دارد در مورد اينكه شب داربي حذفي معاون 
مددي را به اردوي تيــم راه نداده اند و در غياب او، نوعي شــوخي 
عجيب و دسته جمعي هم با سوژه كردن آقاي مديرعامل انجام شده 
است. حتما خود مددي هم در جريان اين اتفاق هست و بهتر از هر 
زمان ديگري پي برده جايگاهش در استقالل چقدر نازل و ضعيف 
شده است. هرچند شايد بخشي از مواضع تند و بي سابقه استقاللي ها 
عليه مددي، بي ارتباط با رســيدن دولت به روزهاي پاياني عمرش 
نباشد. به هر حال اين بازيكنان و مربيان مي دانند به احتمال بسيار 
زياد با تغيير دولت و مديران وزارت ورزش، ديگر خبري از مددي و 
دوستان او نخواهد بود. بنابراين بي پروا مشغول تاختن به مديران 

تيم هستند.

  درست مثل رسول پناه
وضعيت اين روزهاي مددي شباهت بسيار زيادي به حال و روز 
مهدي رسول پناه طي هفته هاي پاياني حضورش در پرسپوليس 
پيدا كرده است. آن زمان هم تيم موفقي كه راهي فينال آسيا شده 
بود به هر دليلي با مديران باشــگاه زاويه پيدا كرد و در اين ميان 
بازيكنان و كادرفني بي محابا شــروع كردند بــه حمله. دلگرمي 
آنها به نتايج خوبي بود كــه مي گرفتند و نهايتا هم وزارت ورزش 
را ناچار كردند رســول پناه را كنار بگذارد. حاال هم استقاللي ها 
بعد از كســب چند نتيجه خوب، صعــود از مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا، كسب سهميه در ليگ و پيروزي در داربي حذفي 
در نقطه اي ايستاده اند كه احساس مي كنند نازشان خريدار دارد. 
بنابراين بي محابا به مديريت يورش مي برنــد. تازه وضع مددي 
به مراتب بدتر است. رسول پناه طلب برانكو را پرداخت، چند خريد 
خوب و به موقع جديد انجام داد و به هر حال كارها را پيش برد، از 

مديرعامل استقالل اما خبري نيست كه نيست.

جدول 8274
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افقي:
1- روز نمايش سرسپردگي 
و بندگــي بــه درگاه الهي 

است- شور و غوغا
2- تلخ- امال- فتوا  خواستن

3- جنگ يزدگرد ســوم و 
اعراب- خيز برداشتن- ماه

4- خبرگزاري دانشجويان- 
معني و مفهوم- نام آذري

5- ناپايــدار- واحــد پول 
بين المللــي- ضربــه اي بر 

صورت
6- رودي در خوزســتان- 

گشاينده- ضروري
7- سنگريزه- خبر رساندن- 

پوشاكي زنانه
8- يك و دو- از رشته هاي 
ده گانه ورزش دو و ميداني- 

سرچشمه حيات 
9- پناهگاه- چشمه اي در 

بهشت- حلق
10- ندا دهنده- استخوان 

جلوي قفسه سينه- وسيله
11- احاطه شده- شيطان- 

ابريشم مصنوعي
12- حيــــوان وحشــي- 
مشهور- شــــهر سوسيس 

آلمان
13- يك حرف و سه حرف- 

دانشمند- قرار دادن
14- ويراستار- ممارست- 

نوعــي زيبايي پنهــان در 
برخي افراد

15- مدرك كارشناســي- 
روز عيد سعيد قربان

  
عمودي:

1- گــودي- پيشــخدمت 
رستوران- بند چرمي

2- چين وچروك پوســت- 
فرزند- از انواع مسابقه هاي 

تيمي سرعتي
3- قورباغــه درختــي- 
 ستايش- همداســــــتان 

رامين
4- ساكنان بهشت- انتها- 

خميدگي كاغذ
5- سركرده- دوا- بيماري 

جوندگان
6- ضربه اي در تنيس روي 
ميــز-  زاده چهارپايان-  ماه 

سوم ميالدي
7- پيش درآمد آشغال- از 

الف تا ي- درخت خرما
8- راه روشــن- سلسله اي 
از فرمانروايــان ترك نــژاد 

فارس- شيوه
9- زن گندمگون- در بنايي 
براي گرفتــن درز ها به كار 

مي رود-  ماه شاعرانه
10- ســروش آســماني- 
ســخن بــزرگان ديــن- 

مشغول
11- ميمــون آدم نما- زندانيان- 

خوشمزه
12- گنده- رتيل- غذاي اصيل و 

سنتي اصفهان
13- كرانــه آســمان- گودال- 

انتخاب
14- داراي تمايــز- زبانه آتش- 

كاله پادشاه
15- حافظــه اصلــي كامپيوتر- 

شهري در استراليا- مادر بزرگ

لبقامترصنديزم
يهامرامنگنيروت
كتپالاپميامرش
نرنديمدندالخ
يماميرمربونص

ينديدتابرگنگ
لومكشنيجوزام
خرنتيزونيسجرف
يبمرايپميادخ
ذخادنسمعقوتم

دهاجمترتفدلو
اقدصتالتبمرا

رثاوهگناوهايس
سونارواطابنتسا
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 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 | 3983
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

195723846
732846951
468591732
621439587
957682413
384157269
249368175
813975624
576214398

متوسط

1    4    9
2 8  9   1   
  5 1      
     8  7 6
  9    4   
6 2  5      
     3 8   
  7   2  3 5
8    1    4184693527

532871946
796254813
375482169
629317458
418965372
263549781
847136295
951728634

ساده

متوسط

136847259
284935167
795126348
341298576
579361482
628574913
462753891
917482635
853619724

سخت

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

ساده

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

نكته بازي

مجيدي اشتباه دايي را نكرد

ولي پول هم مي خواهيد

استراحت 24ساعته استقاللي ها به وزير!

اســتقاللي ها كه به خاطر اختالف با مديران باشگاه مثل انبار 
پر از باروت بودند، شرايط را تحمل كردند تا داربي را پشت سر 
بگذارند و بعد نارضايتي شان را نشان بدهند. آنها روز يكشنبه 
دســت به اعتصاب زدند و حاضر به انجام تمرين نشــدند. در 
اين جلسه تمريني شاهد انجام انواع مصاحبه ها عليه مديران 
باشگاه اســتقالل بوديم؛ هم مجيدي مفصل حرف زد و هم 
بازيكنانش. كاري به درســت و غلط اين سوگيري ها نداريم، 
اما نكته اينجاست كه انتقال اعتصاب به بعد از داربي، سياست 
هوشمندانه فرهاد مجيدي و بازيكنانش بود. پرسپوليس در 
ليگ سيزدهم در آستانه قهرماني بود، اما بازيكنان درست چند 
روز قبل از داربي اعتصاب كردند، مسابقه مساوي شد و قهرماني 
از دست رفت. علي دايي هنوز بابت حمايت از بازيكنان در آن 

مقطع، از هواداران پرسپوليس طعنه مي شنود.

در روز اعتصاب استقاللي ها، مهدي قائدي هم يكي از كساني 
بود كه رودرروي خبرنگاران ايستاد و با آنها حرف زد. مهاجم 
استقالل هم مثل ساير هم تيمي هايش خيلي اصرار داشت 
كه مشكل آبي ها پول نيست: »بحث ما هم اكنون پول نيست. 
نه پولي مي خواهيم و نه چيز ديگر. فقط احترام مي خواهيم.« 
خب البته راست مي گويد. خيلي مواقع درد بي احترامي از 
بدقولي بيشتر اســت. با اين حال اينطورها هم نيست كه 
دوستان عزيز فوتباليست مان هيچ اهميتي به پول ندهند. 
همين آقاي قائدي هنگام حضور محمود فكري روي نيمكت 
استقالل چندين روز سر تمرين نيامد و حتي تلفن هم جواب 
نمي داد. خواسته اش چه بود؟ اينكه رقم قراردادش اصالح 
شود. بعد كه اين اتفاق رخ داد، سر و كله استاد هم پيدا شد. 

آن موقع البد پول مهم تر از احترام بود.

مصاحبه فرهاد مجيدي در حاشــيه اعتصاب استقاللي ها 
حســابي تند و تيز بود. مطابق انتظار، او كــه حاال بعد از 
پيروزي در داربي در موضع برنده هم قرار گرفته، با توپ پر 
به مديران استقالل و وزارتخانه تاخت. بسياري از سخنان 
مجيدي قابل پيش بيني بود، اما نكته اي كه همه را غافلگير 
كرد، به حمايت او از مسعود ســلطاني فر مربوط مي شد. 
مجيدي در مصاحبه اش گفت مديران باشگاه با همراهي 
علي نژاد، معاون وزارت ورزش به دنبال عزل او و نصب يك 
مربي ديگر در استقالل بودند، اما شخص وزير ورزش اين 
تصميم را وتو كرد. به اين ترتيب نگاه استقاللي ها نسبت به 
وزير، دست كم براي 24ساعت تغيير كرد و سلطاني فر در 
اين روزهاي آخر وزارت كمي از زير فشار خارج شد. تأثير 
مصاحبه مجيدي به سرعت، هم در بحث شعارهاي حاضران 
در تمرين و هم در فضاي مجازي خودش را نشان داد؛ آنجا 
كه سمت وســوي اعتراض ها از وزير به جانب معاونان او و 
مددي و مديران استقالل تغيير كرد. سلطاني فر از روزهاي 
ابتدايي وزارتش به جانبداري از پرسپوليس متهم مي شد. 
اين فضا مخصوصا زماني تشديد شد كه يك فايل تصويري 
از پسر ســلطاني فر حاوي كري خواني براي استقاللي ها 
لو رفت. مالكيت مشــترك سرخابي ها توســط دولت و 
مقارن شدن اين دوران با موفقيت هاي پرسپوليس و ناكامي 
استقالل هم سوءظن ها را نســبت به وزير افزايش داد، اما 
حداقل حسن مصاحبه مجيدي اين بود كه سلطاني فر در 

اين روزهاي آخر از اتهام عزل او تبرئه شد!

استقالل آماده خداحافظي با قائدي
مصاحبه فرهاد مجيدي همه  چيز را روشن كرد

به نظر مي رســد دوران حضــور مهدي قائدي 
در استقالل به پايان رســيده و او بعد از4 فصل 
بازي براي آبي ها، اين تيم را ترك خواهد كرد. 
از مدت ها پيش شايعاتي در اين مورد به گوش 
مي رسيد. ابتدا گفته شد با حضور استراماچوني 
در الغرافه، قائدي هم به اين تيم خواهد پيوست، 
اما گويا زردپوشان قطري برنامه اي براي جذب 
اين مهاجم ندارند. حاال از الدوحيل، ديگر تيم 
ليگ ستارگان قطر به عنوان مشتري قائدي ياد 
مي شود، هرچند هنوز چيزي مشخص نيست 
و شايد او قصد حضور در فوتبال اروپا را داشته 
باشــد. قائدي 2 فصل ديگر با استقالل قرارداد 
دارد. رقم اين قرارداد بسيار نازل و از هر جهت 
مطلوب باشگاه استقالل است، اما به نظر مي رسد 
آنها بدشان نمي آيد دنبال سود ناشي از ترانسفر 
اين بازيكن باشند. اگر قرارداد خوبي براي مهدي 
بسته شود، باشــگاه هم در درجه اول مي تواند 
مبلغ قابل توجهي بابت صــدور رضايتنامه او 
دريافت كند و هم در درجه بعدي از ترانسفرهاي 

آتي اين بازيكن سود ببرد.
مجموعه اينها در كنار تمايل مهدي قائدي به 
حضور در خارج از كشور باعث شده استقاللي ها 
آماده خداحافظي با اين بازيكن باشــند. فرهاد 
مجيدي در مصاحبه توفاني اش در روز اعتصاب 
استقاللي ها مدعي شد اجازه جدايي هيچ كدام 
از بازيكنان را نمي دهد، اما بحث قائدي را جدا 
كرد. او گفت مانع ترانســفر و پيشرفت مهاجم 
بوشهري تيمش نخواهد شد و با توجه به قدرتي 
كه امروز مجيــدي در اســتقالل دارد، به نظر 
مي رسد كار تمام اســت. فكر مي كنيد تا چند 
هفته ديگر، چه كسي جز فرهاد مي تواند در اين 
مورد تصميم بگيرد؟ خود قائدي هم در همين 
روز به خبرنگاران گفت: »پيشنهادهايي از قطر 
و اروپا داشته ام. من همه جا پيشنهاد داشته ام 
اما تصميم آخر را باشگاه مي گيرد كه اميدوارم 
تصميم خوبي بگيرد چون آينده من در دست 

باشگاه است.«

يورش تيم موفق
مددي دقيقا در موقعيت رسول پناه قرار گرفته است

سرنوشت قهرماني دست ما نيست
 مهاجم سپاهان اعتقاد دارد زردپوشان اصفهاني تا آخرين لحظه براي رسيدن 

به جام تالش خواهند كرد
اميرحسين اعظمي| ســپاهان امروز در حالي مقابل پديده 
مشــهد قرار خواهد گرفت كه در بازي رفــت برابر اين تيم 
شكســت خورده اســت. محمدرضا خلعتبري كه خودش 
زماني بازيكن همين پديده بوده، اعتقاد دارد اين بازي تأثير 
فراواني در سرنوشــت ســپاهان براي قهرماني دارد. او در 
 آستانه بازي با پديده گفت وگويي با همشهري ورزشي داشته

 است.

 از بازي با پديده شروع كنيم؛ تيمي كه در بازي رفت 
سپاهان را شكست داد.

شرايط هر بازي متفاوت است و اصاًل به آن مسابقه فكر نمي كنيم. 
ســپاهان تيم بزرگي اســت با بازيكنان باكيفيت و يك كادرفني 
توانمند. ما از لحاظ ذهني آماده اين بازي هستيم و مي دانيم كه 
بايد برنده شــويم. هدف ما چيزي جز گرفتن 3امتياز نيست و در 

اين بازي محكوم به برد هستيم.

 بايد مقابل تيم سابقت به ميدان بروي. در اين خصوص 
صحبت مي كني؟

من در پرسپوليس، سپاهان، ذوب آهن، پديده و خيلي از تيم هاي ديگر 
بازي كرده ام و اين تقابل ها طبيعي است. در پديده روزهاي خوبي داشتم 
و از زندگي در مشهد خيلي خوشحال بودم ولي االن بازيكن سپاهان 

هستم و مطمئنا تالش مي كنم تا بهترين عملكرد را داشته باشم.

 پرســپوليس 2 امتياز از شما بيشــتر دارد و خيلي ها 
معتقدند كه آنها در نهايت قهرمان خواهند شد. نظر خودت چيست؟

در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست و نمي شود قهرماني پرسپوليس 
را قطعي دانست. ما 2 امتياز از آنها كمتر داريم و با اين شرايط قبول داريم 
كه سرنوشت قهرماني دست ما نيســت ولي چشم انتظار اين هستيم 
كه پرسپوليس امتياز از دست بدهد. ما 3 بازي داريم و آنها هم 3 بازي 
دارند. مهم اين است كه بتوانيم امتيازهاي كامل را بگيريم. اگر قهرماني 

مي خواهيم بايد از 3بازي آخر 9 امتياز بگيريم.

 تو فكر مي كني پرسپوليس امتياز از دست بدهد؟
در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست و هر اتفاقي ممكن است 
رخ بدهد. ما قطعا منتظر امتياز ازدست دادن پرسپوليس هستيم 
ولي مســئله مهم اين اســت كه ما خودمان خوب امتياز بگيريم. 
همين بازي با پديده براي ما بسيار مهم است و براي اينكه اميدهاي 

قهرماني در تيم ما زنده بماند، بايد اين بازي را ببريم.

  ظاهراً قرار است فصل بعد هم در سپاهان بماني.
من مذاكراتي را با باشگاه انجام داده ام و بايد ببينيم شرايط چگونه 
پيش خواهد رفت. احتمــال ماندنم وجــود دارد ولي هم اكنون 
 مســئله اصلي اين اســت كه 3بازي آينده را به خوبي پشت سر 

بگذاريم.

  شــما قهرماني در جام حذفي را از دست داديد. 
به نظر تو اگر ليگ را هم از دست بدهيد مي توان سپاهان را يك 

ناكام بزرگ در اين فصل دانست؟
فوتبال همين است و در بازي با فوالد هم نمايش خوبي داشتيم اما 
در ضربات پنالتي بازي را واگذار كرديم. سپاهان تيم بزرگي است 
و تا همين جا بد نتيجه نگرفته ايم. هواداران هم مي دانند كه نهايت 
تالش خودمان را انجام داده ايم و حاال فقط ليگ برتر برايمان باقي 

مانده كه اميدوارم در نهايت قهرمان شويم.
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  اقدامات تزريق واكسن، سال گذشته همين موقع قابل اجرا بود
مسئوالن اينقدر در تزريق واكســن تعلل كردند و هزار و يك بهانه 
آوردند كه امروز كمتر خانه اي اســت كه عزيزي در آن بر اثر كرونا 
فوت نشده باشد. روند واكسيناسيون هر روز بهتر از روز قبل مي شود 
و اين روالي است كه سال گذشته همين موقع هم قابل اجرا بود ولي 
متأسفانه تزريق واكسن، اسير سياست هاي نادرست شد و اين همه 
جان از ميان رفتند. اكنون تقاضايم اين اســت كه اين روند هر روز 
بهتر شود و تزريق شــبانه روزي باشــد تا به زودي همه افراد كشور 

واكسينه شوند.
ترابي از تهران 

  بي احترامي سازمان تامين اجتماعي شهريار به بازنشستگان
ســازمان تامين اجتماعي شــهريار به معناي واقعي به ارباب رجوع 
به خصوص به بازنشستگان بي احترامي مي كند. پرسنل اين سازمان 
در شهريار از ساعت 8صبح تا 8:30 دستگاه شماره خوان را خاموش 
كرده و به صرف صبحانه و خنده و شوخي مي پردازند و هر از چند گاهي 
هم يك نفر را صدا مي كنند كه كارش انجام شود، در اين ميان هم به 
تلفن هاي شخصي پاسخ مي دهند و از نان و قسط و عمه و دايي حرف 
مي زنند. اين افراد بايد يادشان باشد كه حتي حقوقشان با كسر حق 

بيمه كارگران و بازنشستگان تامين مي شود.
هاشم اقدامي از شهريار

   جلوي گراني شير را بگيرند
قيمت يك بطري شير پارســال كمتر از 2هزار تومان بوده و اكنون 
10هزار تومان است. اين روزها صحبت از گران تر شدن شير مي شود 
و بديهي است كه دامداران مســتاصل و درمانده هم حق دارند، اما 
رواست كه همه فشــار گراني و تورم روي مصرف كننده باشد! واقعا 
اگر شير از اين قيمت گران تر شود از سبد نصفه و نيمه اين روزهاي 
خانوار به طور كامل حذف مي شود؛ درحالي كه شير براي خردساالن، 

سالمندان و زنان باردار و شيرده جنبه حياتي دارد.
دباغ باشي از زنجان 

  دستفروشان از تيرهاي برق شهري، برق مي گيرند
دستفروشــان ســتارخان كه در محدوده برق آلســتوم روبه روي 
آتش نشاني بساط مي كنند اغلب المپ هاي پرنوري دارند كه برق 
آنها را به محض تاريك شــدن هوا و نبود بازرسين از تيرهاي برق 
شهري مي گيرند. 2ســال اســت اين روال ادامه دارد و بارها به آن 
اعتراض كرده ايم ولي كسي رســيدگي نمي كند. ضروري است كه 
بازرسان اداره برق منطقه2 شبانه روز در محدوده مورد نظر حضور 

داشته باشند.
گيتي فرد از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري آدم ربايان 
20ميليارد توماني در جلفا

5مرد شرور كه با ربودن جواني قصد اخاذي 
20ميليارد توماني از او را داشــتند توســط 
پليس دستگير شــدند و گروگان شان نجات 

يافت.
به گزارش همشــهري، اين آدم ربايي چند 
روز قبل در شهرســتان جلفا واقع در استان 
آذربايجان شــرق اتفاق افتــاد. ماجرا از اين 
قرار بود كه 5مرد مســلح اين جوان 30ساله 
را با تهديد اسلحه سوار خودرو كرده و از آنجا 

گريخته بودند. 
هدف آنها از اين آدم ربايــي باج خواهي بود. 
آنها ساعتي پس از آدم ربايي از گروگان شان 
20ميليــارد تومان پول خواســتند و تهديد 
كردند درصورتي كه اين پول فراهم نشــود 

جانش در خطر است.
چند ســاعت از ربودن اين مرد مي گذشــت 
كه خانواده اش متوجه ماجرا شــدند و آنچه 
اتفاق افتاده بود را بــه پليس گزارش كردند. 
مأموران پليــس در همان تحقيقــات اوليه 
متوجه ردپاي چند آشنا در اين گروگانگيري 
شدند و به تحقيقات خود ادامه دادند تا اينكه 
پي بردند 2نفر از آدم ربايان از اقوام جوان ربوده 
شده هســتند كه او را در يكي از روستاهاي 
شهرستان مرند به اسارت گرفته اند. مأموران 
مخفيگاه آنها را به محاصره درآوردند و از آنان 
خواستند خودشان را تسليم كنند. در جريان 
اين عمليات هرچند آدم ربايــان با مأموران 
درگير شــدند اما در نهايت با مجروح شدن 
2نفر از آدم ربايان، همگي دستگير و گروگان 

20ميليارد توماني آزاد شد.
يوسف احمدي، دادســتان عمومي و انقالب 
جلفا با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: 2نفر 
از آنها اقوام فرد ربوده شــده و 3نفر نيز اجير 
شده توســط آنها بودند كه همگي دستگير 
شدند. دادســتان جلفا همچنين از سرعت 
عمل مأموران انتظامي و امنيتي شهرستان 
در برخورد با آدم ربايان تشكر كرد و به كساني 
كه مسبب ســلب آرامش مردم و مخل نظم 
عمومي جامعه هستند هشدار داد كه با آنها 

برخورد قاطعي انجام خواهد شد.

قتل دختر جوان در خانه نو

 جنايت، پايان 
كري خواني هاي پس از دربي

كري خواني بر ســر بازي هاي فوتبال، 
آخرين دربي و َكل َكل بر ســر مسائل جنايي

مختلف بين 2جوان كه از يك سال قبل 
در فضاي مجازي شــروع شــده بود، پايان خوشي 

نداشت و با جنايت پايان يافت.
به  گزارش همشهري، شامگاه يكشنبه بود كه گزارش 
يك درگيري خونين به پليس اعالم شد و گروهي از 
مأموران پليس راهي محل حادثه شــدند. درگيري 
بين 2گروه از جوانان اتفاق افتاده و به گفته شاهدان، 
طرفين درگيري كه سوار بر موتور بودند با چاقو و قمه 
به سمت يكديگر هجوم برده و در مقابل چشمان بهت 
زده شهروندان، به جان هم افتاده بودند. چند نفر در 
جريان اين درگيري زخمي شــدند امــا يكي از آنها 
حدود 20ضربه چاقو و قمه خورده و حالش به شدت 

وخيم بود.

گزارش قتل 
مجروحان به بيمارســتان انتقال يافتند اما ساعتي 
بعد خبر رســيد كه يكي از آنها كه حالش وخيم بود 
جانش را از دست داده است. در اين شرايط ماجرا به 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران اعالم 
شــد و او دســتور تحقيقات در اين باره را صادر كرد. 
كارآگاهان جنايي در گام نخست راهي محل حادثه 
شــدند و با انجام تحقيق از مغازه داران آن محدوده 
و شاهدان مشخص شــد كه درگيري ميان 2 گروه و 
بر سر ُكري خواني رخ داده است. شاهدان مي گفتند 
وقتي مقتول زخمي شد، قاتل و هوادارانش فرار كرده و 

دوستان مقتول وي را به بيمارستان رساندند. در ادامه 
تحقيقات ميداني و بازبيني فيلم و تصاويردوربين هاي 
مداربسته هويت عامل جنايت به دست آمد. از سوي 
ديگر بررسي ها حكايت از اين داشت كه مقتول و قاتل 
از يك سال قبل با يكديگر كري خواني داشتند. كل 
كل آنها از يك سال قبل در اينستاگرام آغاز شده بود 
و تمامي نداشت. كري خواني هاي آنها درباره مسائل 
مختلفي بود اما اين اواخر بحث هايشان به هواداري 
از تيم هاي فوتبالي محبوبشــان كشــيده شده بود. 
تحقيقات نشان مي داد كه آنها آخرين بار بر سر دربي 
يعني بازي استقالل و پرسپوليس براي هم رجزخواني 
كرده بودند تا اينكه شب حادثه قرار دعوا گذاشتند. در 
جريان دعوا، قاتل به همــراه هوادارانش و مقتول نيز 
به همراه دوســتانش در محل درگيري حاضر شدند 
و با چاقو و قمه به جان يكديگر افتادند. در اين ميان 
قاتل با 20ضربه چاقو و قمه مقتول را زخمي كرده و از 
محل گريخت. در اين شرايط تحقيقات براي بازداشت 
عامل جنايت و همدستانش ادامه داشت تا اينكه صبح 
ديروز متهم به قتل به دليل عذاب وجداني كه داشت به 
كالنتري تهران نو رفت و خودش را تسليم پليس كرد. 
وي اقرار كرد كه از يك سال قبل با مقتول كري خواني 
داشته تا اينكه شب حادثه به دليل عصبانيت شديد 

جان مقتول را گرفته است.
متهم به قتل پس از اقرار به درگيري مرگبار، با دستور 
قاضي مصطفي واحــدي، بازپرس جنايــي تهران 
بازداشت شده و در اختيار مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت.

پليس همواره در مترو حضور دارد
روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »مأموران مترو در محوطه ايستگاه ها ديده نمي شوند« 
در ستون با مردم روز 24خردادماه پاسخ داده است: »احتراماً ضمن 
تشكر از مسافر محترم، به اطالع مي رساند همانطور كه در متن پيام 
منتشرشده آمده اســت، پليس هاي محترم مترو در ايستگاه حضور 
داشته و همواره در حال گشت زني در تمامي اماكن بوده و در پايان كار 
براي رفع خستگي، طبيعي است كه دقايقي به استراحت و تجديد قوا 
نياز دارند؛ به همين منظور در ايستگاه هايي كه فاقد اتاق پليس مناسب 
است، در كنار ســاير پرســنل مترو حضور پيدا مي كنند و از طريق 

مانيتورهاي موجود، با دقت ايستگاه را زيرنظر دارند.«

دختر جوانی كه به تازگي خانه اي خريده و 
قصد بازسازي آنجا را داشت   به قتل رسيد. با 
پيدا شدن جسد او در همان خانه تحقيقات 
تيم جنايــي پايتخت براي كشــف راز اين 

جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، شــامگاه 27تيرماه 
گزارش قتلي به قاضــي مصطفي واحدي، 
بازپرس جنايي تهران مخابره شد. او به همراه 
كارآگاهان تجسس پليس آگاهي تهران در 
محل حادثه كه خانه اي در مركز تهران بود 

حاضر شد.
مقتول دختري جوان بود كه با ضربات چاقو 
به قتل رســيده و حدود 5ساعت از مرگش 
مي گذشــت. او در يــك هايپرماركت كار 
مي كرد و  به تازگي اين خانــه را خريده بود. 
نخستين فردي كه با جسد مواجه شده بود 
برادر وي بود. او به مأموران گفت: پدر و مادرم 
چندين ســال قبل فوت شــدند و خواهرم 
)مقتول( به همــراه برادر ديگــرم زندگي 
مي كرد. او مدتي قبل با گرفتن وام و فروش 
طالهايش موفق شد خانه اي بخرد. صبح كه 
تلفني با او صحبت كردم گفت قرار اســت 
تعميركار بــه خانه اش بيايد. عــالوه بر اين 
چند نفر ديگر قرار بود به خانه اش بروند و در 
مورد بازسازي آنجا نظر بدهند و هزينه ها را 

برآورد كنند.
او ادامه داد: بعد از آن ديگر از خواهرم خبري 

نشــد. با تلفن همراهش كــه تماس گرفتم 
از دســترس خارج بود. نگران شدم و عصر 
پس از تمام شــدن كارم خودم را به مقابل 
خانه خواهرم رســاندم و ديــدم تعميركار 

رسيده است.
 وي گفت: مرد تعميركار مــي گفت هرچه 
زنگ خانه خواهرم را زده كسي در را باز نكرده 
است. با كليدي كه مرد تعميركار از خواهرم 
گرفته بود وارد خانه شــديم. به محض ورود 
با جســد خونين خواهرم در سالن پذيرايي 

مواجه شديم و پليس را خبر كرديم.
ماموران به تحقيق در محل جنايت پرداختند. 
با توجه به سالم بودن قفل در معلوم شد كه 
قتل از ســوي آشــنا صورت گرفته است. از 
سوي ديگر در خانه اثاثيه اي نبود، اما كيف 
دختر جوان روي زمين افتاده و وســايلش 
بيرون ريخته بود. شــواهد نشان مي داد كه 
محتويات داخل كيف و گوشي موبايل دختر 

جوان سرقت شده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه مقتول با 
كسي خصومت و دشمني نداشته است و در 
لحظه جنايت هيچ كس متوجه ورود و خروج 
قاتل از اين خانه نشــده است.  جسد مقتول 
به پزشــكي قانوني منتقل شــد. تحقيقات 
كارآگاهان براي شناسايي عامل اين جنايت 
كه به نظر مي رسد با انگيزه سرقت دست به 

قتل دختر جوان زده آغاز شده است.

جاسازي ماهرانه 5كيلو شيشه در كانال كولر 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دســتگيري قاچاقچي مواد مخدر و كشف 5كيلو 
گرم شيشه خبر داد. او گفت: متهم كه به طرز ماهرانه اي مواد مخدر را در داخل كانل كولر جاسازی 
كرده بود با تيزهوشي مأموران و مديريت ميداني آنان دستگير شد. به گزارش همشهري، سرهنگ 
عبدالوهاب حسنوند، در تشريح اين خبر گفت: از مدتي قبل همكارانم به اطالعاتي دست پيدا كردند 
كه نشان مي داد يكي از قاچاقچيان مواد مخدر ضمن مراجعه به استان هاي شرقي كشور مقادير قابل 
توجهي مواد روانگردان خريداري و با يك دســتگاه خودرو سواري مواد را به پايتخت منتقل كرده 
است و قصد توزيع آن را دارد. وي ادامه داد: با پيگيري هاي محلي و تحقيقات گسترده و اطالعات 
مفيدي كه مأموران پليس در بررسي هاي ميداني به دست آوردند سرانجام نشاني دقيق مخفيگاه 
متهم شناسايي و اقدامات مقدماتي شامل اخذ مجوز قانوني براي ورود به منزل و آماده سازي  تيم 
عملياتي براي اقدام غافلگيرانه و دستگيري متهم انجام شد. اين مقام انتظامي افزود: با توجه به تكميل 
پرونده و ارائه گزارش به مرجع قضايي مجوز قانوني براي ورود به منزل و بازداشت ساكن يا ساكنان 
دريافت و روز يكشنبه تيم عملياتي پليس به محل اعزام و متهم در مخفيگاهش دستگير شد. او در 
ادامه گفت: با دستگيري متهم در جست وجوي خانگي، پس از ساعت ها تالش مأموران 5كيلوگرم 
شيشه كشف كردند كه متهم آن را به طرز بسيار ماهرانه ای در كانال كولر جاسازي كرده بود. به گفته 

سرهنگ حسنوند، تحقيقات پليس در اين باره همچنان ادامه دارد.

دعواي خونين ميان چند جوان در 
تهران رنگ خون گرفت

قتل مرد سالخورده با ضربات داس
پليس در حال تحقيق درباره مرگ مرد سالخورده اي است كه با ضربات متعدد داس به 

سرش به قتل رسيده است.
به گزارش همشــهري، اين مرد 90ساله ساكن روســتاي بكندي بخش كوهين واقع 
در استان قزوين بعد از فوت همســرش به تنهايي زندگي مي كرد. او از روز يكشنبه به 
تماس هاي تلفني فرزندانش پاسخ نداد. وقتي آنها نگران پدرشان شدند و خود را به خانه 
او رساندند با پيكر بي جانش مواجه شدند. آنطور كه شواهد نشان مي داد او به قتل رسيده 

بود. به همين دليل ماجرا به پليس گزارش و تحقيقات در اين باره آغاز شد.
با حضور مأموران در محل وقوع جنايت مشخص شد كه مرد سالخورده با ضربات متعدد 
داس به سر و گردنش جانش را از دست داده است اما هيچ نشانه ای از عامل جنايت در 
آنجا وجود نداشت.     جسد مقتول به پزشكي قانوني منتقل شد. از سوي ديگر نزديكان 
مقتول مدعي هستند كه از خانه مقتول سرقتي انجام نشــده و معلوم نيست او با چه 
انگيزه اي و توسط چه كسي به قتل رسيده است. براساس اين گزارش تحقيقات براي 

رازگشايي از اين جنايت همچنان ادامه دارد.
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بعد از اكران فيلم كمدي »ديناميت« ساخته سيدمسعود 
اطيابي با بازي پژمان جمشيدي و احمد مهران فر كه جان 
تازه اي به گيشه ســينماي ايران بخشــيد و ترس را از دل 
تهيه كنندگاني كه تمايلي به اكران آثارشان نداشتند، زدود، 
چند فيلم براي اكران اعالم آمادگي كردند. البته همه اين 
فيلم ها نمي توانستند به فروشي مثل »ديناميت« برسند، 
اما اميد داشتند از رونق ايجاد شده در سينما طرفي ببندند 
و بتوانند تماشاگري را كه اين روزها براي فيلم ديدن روي 
پرده بزرگ ســينماها انتخاب زيادي ندارد به سمت خود 
جلب كنند. با اين حال اوج گيري كرونا تمام اين حســاب 
و كتاب ها را بر هم زد و فيلــم جديد ديگري به اكران اضافه 
نشد. قرار بود از چهارشنبه هفته پيش حداقل 2فيلم جديد 
اكران شــود، اما توفاني شــدن اوضاع كرونا و سر به فلك 
گذاشــتن نمودار مبتاليان و قربانيان اجازه چنين كاري را 
نداد. اينطور كه از شواهد و قرائن پيداست، كرونا حداقل در 
يكي، دو هفته آتي با همين قدرت و شتاب خواهد تاخت و 
پس از آن هم، از 19مرداد،  ماه محرم آغاز مي شود و در اين 

شرايط حداقل فيلم هاي كمدي تا پايان  ماه صفر روي پرده 
نخواهند رفت. حاال درحالي كه خبر رسيده سينماها جزو 
مشاغلي هستند كه فعاليت شان در شهرهاي قرمز محدود 
مي شود، سخنگوي شوراي صنفي نمايش از اكران 3فيلم 
جديد از چهارشــنبه اين هفته خبر داده است. آيا سازمان 
سينمايي و شــوراي صنفي نمايش با مسئوالن ستاد ملي 
مقابله با كرونا در تعامل نيستند كه چنين ناهماهنگي هايي 

در تصميمات شان به چشم مي خورد؟

برايحفظجانتانبهسينمانرويد
شــوراي صنفي نمايش در روزهايي كه از تيرماه گذشــته 
از اكران فيلم هايــي همچون »ســياه باز« حميد همتي، 
»مورچه خوار« شــاهد احمدلو، »زد و بند« داوود نوروزي، 
»قصه عشق پدرم« محمدرضا فرجي و »مديترانه« هادي 
حاجتمند خبر داده است، اما تا امروز هيچ يك از اين فيلم ها 
رنگ پرده را به خود نديده اســت. با اين حال روز گذشــته 
مرتضي شايسته، سخنگوي شوراي صنفي نمايش، اعالم كرد 

بامداد يكشنبه خبر رسيد كه دكتر فريدون بدره اي 
درگذشــته اســت. خبر خيلي زود در شــبكه هاي 
اجتماعي فراگير شد و بســياري در سوگ و ارزش و 
اهميت فريدون بدره اي و ترجمه هاي ماندگار او در 
زبان فارسي نوشتند. اما حوالي غروب خبر رسيد كه 
آقاي بدره اي زنده است و خبر محصول يك اشتباه و 
سوءبرداشت بوده است. دوستداران فريدون بدره اي 

شاد شدند اما پرسش شــان اين بود كه خبر از كجا 
آمده است؟ 

فريدون بدره اي سال هاست كه در آمريكا به سر مي برد 
و جز شماري از ناشــران و اهل قلم، كمتر كسي با او 
مرتبط است. نخســتين بار، بامداد يكشنبه، مهري 
بهفر، سردبير مجله رود، در صفحه اينستاگرام مجله 
رود، خبر درگذشــت فريدون بدره اي را منتشر كرد. 
منبع مهري بهفــر براي اين خبر ايرج پارســي نژاد، 
دوســت قديمي فريدون بدره اي بوده است. ظاهراً 
ايرج پارســي نژاد پس از مدتي بي خبري از فريدون 

بدره اي، در پرس و جو از نزديكان او شــنيده كه آقاي 
بدره اي در آمريكا در آسايشــگاهي به سر مي برده و 
نزديك به دو ماه است كه درگذشته. بعد از اعالم خبر 
از طريق صفحه مجله رود، عبدالكريم جربزه دار، مدير 
انتشارات اساطير، كه دوست قديمي فريدون بدره اي 
اســت هم خبر را تأييد كرد و بعد همه رسانه ها خبر 
را منتشر كردند و كسي در صحت خبر ترديد نكرد. 

اما حوالي غروب، صفحه رســمي انتشارات اساطير 
به نقــل از عبدالكريم جربزه دار اعــالم كرد كه خبر 
درگذشت فريدون بدره اي صحت ندارد و آقاي بدره اي 
خوشبختانه زنده است. همشهري در جست و جوي 
صحت و سقم وضعيت سالمتي فريدون بدره اي در 
شامگاه يكشنبه ابتدا به شماره اي رسيد كه متعلق به 
شهرام، پسر فريدون بدره اي، بود. كسي كه آن طرف 
خط حرف مي زد خود را برادر همسر فريدون بدره اي 
معرفي كرد و گفت كه خبر كذب است و آقاي بدره اي 
در صحت و سالمت به سر مي برد. اما كثرت خبرهاي 
ضد ونقيض سبب شد كه سرانجام پس از جست و جوي 
بســيار به شــماره دكتر فريدون بدره اي برسيم و با 
خودشان گفت و گو كنيم. آقاي دكتر بدره اي تا مي بيند 
شماره اي از ايران تماس گرفته، مي گويد: »من زنده ام. 
نمي دانم شايعات از كجا آمده. ظاهراً بعضي از دوستانم 
شايعه درگذشتم را به رسانه ها داده اند و بعد تكذيب 
كرده اند. انتشار خبر درگذشــت من باعث ناراحتي 
خانواده و بســتگانم شده اســت. همين طور دارم به 
تماس ها پاسخ مي دهم. به هر حال من زنده ام و خبر 

درگذشت من صحت ندارد«. 

دكتر بدره اي جز خبر درگذشــت خــود، زندگي در 
آسايشگاه سالمندان را نيز تكذيب مي كند و مي گويد: 
»نه، خبر خانه سالمندان هم نمي دانم از كجا آمده. من 
اكنون در كنار همسرم در منزل خودم در هيوستون 
تگزاس هستم. حالم خوب است و اگرچه كهولت سن 
و پيري مشكالت خودش را دارد اما در مجموع حالم 

خوب است«. 
فريدون بدره اي همــه عمر را به ترجمــه گذرانده 
و ده ها اثــر را در بيش از 60ســال فعاليت حرفه اي 
خود ترجمه كرده است. از او درباره كارهاي تازه اش 
مي پرسيم: »مشغول تجديد نظر در بعضي ترجمه هاي 
گذشته ام هســتم كه ســال هاي زيادي از چاپشان 
گذشــته. اميدوارم به زودي آنها را براي تجديد چاپ 

به ناشر بسپارم. البته اگر خبرها و شايعه ها بگذارد«. 
انتشار خبر درگذشت فريدون بدره اي و تكذيب آن 
سبب شد كه بســياري از رســانه ها متوجه مترجم 
خلوت گزيده و فرهيخته زبان فارسي شوند كه عمري 
است دور از هياهو به ترجمه مشغول است. اميدواريم 
عمر دكتر فريدون بدره اي دراز باشــد و خوانندگان 
فارسي زبان تا سال ها از ترجمه هاي ايشان بهره ببرند.

فريدون بدره اي در گفت وگو با همشهري

فريدون بدره اي به همشهري مي گويد در صحت و سالمت كامل به سر مي برد

آيا سازمان سينمايي با ستاد ملي مقابله با كرونا در تعامل است؟

تنهايكبارزندگيميكنيد

موسيقي

همــكاري دوبــاره همايون 
شــجريان و فردين خلعتبري 
براي انتشار آلبوم موسيقي در 
اين روزها مي تواند براي دوســتداران موســيقي بهترين خبر باشد. 
بخش هايي از پروژه در حال ضبط است، اما ويروس كرونا باعث شده 

تأخيري در برنامه هاي اين اتفاق هنري بيفتد.
در اين پروژه به مديريت هنري رضا موســوي، رامين صديقي، مدير 
نشر موسيقي »هرمس« به عنوان مشاور تهيه كننده در تازه ترين پروژه 
موسيقايي همايون شجريان و فردين خلعتبري حضور پيدا كرده است.
رضا موســوي، طراح و كارگردان هنري و مدير هنــري اين پروژه به 
همشهري مي گويد: »كرونا باعث شــده يك مقدار تأخير در روند كار 
ايجاد شود و البته همين تأخير هم باعث شده زماني براي شجريان و 
خلعتبري مهيا شود كه به شكل مستمر روي آلبوم كار كنند و با توجه 
به حساسيت و ويژگي هاي كار و همچنين وسواس كاري كه دوهنرمند 
عزيز دارند هر روز براي بهتر شدن آلبوم تصميم هاي جديدي بگيرند.« 
وي در ادامه توضيح مي دهد: »خلعتبري در پروژه جديد قرار نيســت 
به سمت آلبوم قبلي اش »امشــب كنار غزل هاي من بخواب« برود و 
اين پروژه هنري جديد ساختار و فرمت متفاوتي خواهد داشت تا هم 
خودش و هم شجريان را قانع كند.« موسوي درباره قطعات ساخته شده 
نيز توضيح مي دهد: »قطعات ساخته شده 8قطعه موسيقي خواهد بود 
كه به صورت ماكت تا كنون اجرا شده است.« پيش از اين نيز خلعتبري 
عنوان كرده بود: »موضوع توليد اين پروژه از ســال گذشته براساس 
گفت وگوها و همفكري هاي انجام شده با همايون شجريان براي ارائه يك 
اثر جديد و طبيعتا با رويكرد متمايز مطرح شده و هم اكنون نيز در دست 
پيش توليد قرار گرفته است. البته مهم ترين وجه تمايز اين اثر بخش 
بين المللي آن خواهد بود و با برنامه ريزي هاي انجام شده اميدواريم در 
مرداد ماه1400 منتشر شود.« اما با توجه به پروسه توليد كار به نظر اين 
مجموعه در نيمه دوم سال منتشر مي شود و اگر زودتر انتشار پيدا كند، 
شايد به صورت تك آهنگ باشد. فردين خلعتبري و همايون شجريان 
طي ســال هاي اخير آثار متعددي را در قالب آلبوم موسيقي منتشر 
كرده اند كه آخرين آن سال1398 به شكل آلبوم »امشب كنار غزل هاي 

من بخواب« براساس اشعار زنده ياد افشين يداللهي منتشر شد.

بار ديگر پوشاك طراحي شده ورزشكاران ايراني 
براي حضــور در المپيــك2020 توكيو نقدها و 
حواشي زيادي به همراه داشــت؛ اتفاقي كه تازه 
نيســت. زماني كه كامــران بختيــاري كه حاال 
به واسطه طراحي لباس ها به يك برند معروف تر 
و مشهورتر تبديل شــده، لباس هاي ورزشكاران 
را براي المپيك2016 طراحي كرد، در مراســم 
رونمايي حواشــي زيادي به دنبال داشــت. حاال 
4سال مي گذرد و به گفته يكي از طراحان لباس، 
طراح اين دوره از بازي هاي المپيك هم طرح هاي 
اوليه زيبايي را براي لباس ورزشكاران ارائه داده اما 
نظرات مختلف باعث شــده كه بازهم لباس هاي 
المپيك حاشيه ساز شوند. نســيم ملكي يكي از 
طراحان لباس اســت كه دليل نتيجه نگرفتن را 
اعمال سليقه هاي شخصي و غيركارشناسي عنوان 
مي كند. ملكي به همشهري توضيح مي دهد: »فكر 
مي كنم يكي از داليلي كه باعث شــده ما نتيجه 
خوبي از يك رويداد نگيريم اين اســت كه افراد 
مختلف در منصب هاي مختلــف نظرات خود را 
اعمال مي كنند و همين سليقه ها و نظرات باعث 

مي شود، وقتي كار به يك طراح سپرده مي شود، 
آن طراِح لباس پاي كار خود نايستد. طراحان وقتي 
نتيجه كار را مي بينند از معذوريت ها مي گويند و 
اينكه انتخاب رنگ براساس نظر آنها نبوده و هربار 
مدل لباس را تغيير داده انــد«. ملكي همچنين 
مي گويد: »وقتي پاي نظــرات مختلف در ميان 
باشد ديگر طرح براســاس ايده يك طراح شكل 
نمی گيرد و طراح نمي توانــد از كارش دفاع كند. 
در دوره قبل هم مانند ايــن دوره طرح هاي اوليه 
و زيبايي ارائه شد اما نتيجه آن، چيز ديگري بود. 
مي دانم كه لباس هاي اين دوره هم توســط يك 
مزون معتبر و حرفه اي طراحي شده اما در نهايت 
نتيجه رضايت بخش نبوده است«.  ملكي البته به 
اين نكته هم اشاره مي كند كه طراحي لباس براي 
رويداد بين المللي ورزشي با يك رويداد سينمايي 
و تلويزيوني متفاوت است. به نظرم اگر يك لباس 
ساده، شكيل و پوشيده براي بانوان طراحي مي شد 
شايد جذابيت بيشــتري داشت . ما مي توانستيم 
خالقيت خود را بر المان ها و نمادهاي زيبا و ظريف 

روي لباس بگذاريم كه هويت بخش باشد.«

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

سليقهمديران،شيوهطراحان
چرا طراحي لباس هاي يك شكل رسمي در چند سال اخيركسي را راضي نكرده است 

كه فيلم هاي »سياه باز«، »قصه عشق پدرم« و »مديترانه« از 
چهارشنبه اين هفته اكران مي شوند. او در پاسخ به خبرنگار 
مهر درباره علت تأخيــر در اكران فيلم هاي »ســياه باز«، 
»مورچه خوار« و »زد و بند« كه در جلســه قبلي اين شورا 
درباره اكران آنها تصميم گيري شــده بود، گفته: »به دليل 
شرايط كرونايي سينماها در اكران اين فيلم ها تأخير افتاده 
است.« اين پاسخ بسيار عجيب است؛ چراكه معنايي كه از 
آن استنباط مي شود اين است كه كرونا مي توانسته سالمِت 
تماشاگران احتمالي فيلم هاي »سياه باز«، »مورچه خوار« و 
»زد و بند« را به خطر بيندازد و بــه همين دليل اكران اين 
فيلم ها به تأخير افتاده، اما اين بيماري كشندهـ  كه به گفته 
متخصصان خطر نوع دلتاي آن بســيار بيشتر از موج هاي 
قبلي استـ  بر سالمت تماشاگران فيلم هايي كه قرار است 
از چهارشنبه اين هفته اكران شود، اثري ندارد. اين تناقضات 
تنها نشان دهنده هرج و مرج در شــوراي صنفي نمايش و 
بي عملي و انفعالي است كه از ابتداي كرونا سازمان سينمايي 
را مبتال كرده اســت. در اين وضعيت، حداقل از ستاد ملي 
مقابله با كرونا انتظار مي رود كه بي مماشــات به تعطيلي 
ســينماها تا پايان كرونا حكم دهد و مقامات عالي وزارت 
ارشاد، مسئوالن سازمان سينمايي را به حمايت از سالن داران 
و بدنه ضعيف سينما موظف كنند. كرونا كه ميان تماشاگران 
فيلم ها فرقي نمي گذارد و هر جا كه بي اعتنايي و بي مباالتي 
ببيند، همه را به كام مرگ مي برد. حداقل بايد صريح به مردم 

گفت براي حفظ سالمتي و جانتان به سينما نرويد.

اولينآلبومهمايون
پسازسياوش
آلبومتازههمايونشجريان
وفردينخلعتبرييكپروژه
بينالمللياست
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سعيد الحاج
تحليلگر مسائل تركيه

آتش سوزي در ناو بونوم ريچارد در سن ديه گو در جوالي  سال 2020

كيوسك

  آيا نيــروي دريايي آمريكا 
آماده نبرد است؟ آيا مشخصا گزارش

مي توانــد در برابــر نيروي 
دريايي چيــن، بزرگ ترين نيروي دريايي 
دنيا، تاب بياورد؟  به گزارش وال استريت 
ژورنال، گزارشــي كه اخيرا توسط سپهبد 
بازنشسته تفنگداران دريايي آمريكا رابرت 
اشميدل و دريادار مارك مونتگومري، براي 
كنگره نوشــته شــده، تصويري از نيروي 
دريايي آمريكا ارائه مي دهد كه عمال پاسخ 
به هر دو سؤال »نه« اســت. گزارشي كه 
امــراي بازنشســته ارتش آمريــكا تهيه 
كرده اند، در كنگره سروصداي زيادي به پا 
كرد. سناتور تام كاتن و نمايندگان مجلس 
مايك گاالگر، دن كرنشاو و جيم بنكس، در 
كنگره بر تهيه اين گزارش نظارت كرده اند 
و نخستين هشدارها را هم آنها با صداي رسا 
داده اند. آنها در گزارشــي كه براي ارائه به 
كنگره نوشته اند، اين طور نتيجه گرفته اند 
كه نيروي دريايي اصال روي آمادگي براي 
نبرد تمركز ندارد و در مديريت و فرهنگ 

سازماني، از يك بحران رنج مي برد.
انگيزه تهيه ايــن گزارش، چنــد فاجعه 
متوالي بوده اســت كه اخيرا در نيروهاي 
سطحي روي داده؛ از برخورد 2 ناو جنگي 
در اقيانــوس آرام در ســال2017 گرفته 
تا آتش ســوزي يــك كشــتي جنگي در 
سن ديه گو در سال گذشــته و تقابل هاي 
اخير با نيروي دريايي ايران در خليج فارس. 
و تقريبا همزمان با انتشار گزارش و تعجب 
جامعــه آمريكايي از محتــواي آن، تقابل 
نيروهاي دريايي چين و آمريكا پيش آمد و 
بار ديگر ثابت كرد كه نيروي دريايي چين، 
در پروســه توســعه خود در سراسر دنيا، 
ناخودآگاه برخوردهاي بيشتري با نيروي 
دريايي آمريكا خواهد داشــت و برخالف 
روزگار خوش پيشــين، به نظر مي رســد 
كه اين بار دســت باالتر در درگيري های 
احتمالي با طرف شرقي باشد. اين گزارش 
به اين سؤال ها پاســخ داده است: آيا اين 

رويدادها تصادفي و منفرد بوده و ربطي به 
هم ندارند يا اينكه نشان دهنده مشكالت 
نهادي بزرگ تري هستند كه كارايي تمامي 
نــاوگان دريايي روي ســطحي آمريكا را 

كاهش داده است؟ 
در ايــن گــزارش، از نيروهــاي فعــال و 
بازنشسته در رده هاي مختلفي نظرسنجي 
شــده اســت. تهيه كننــدگان همچنين 
گفت وگوي بلند چندساعته با اعضاي سابق 

و فعلي نيروي دريايي انجام داده اند.
و نتيجــه كليــدي چــه بــوده اســت؟ 
نگران كننده؛ »از نظر بســياري از ملوانان 
رهبري نيرو متشتت است و از بوروكراسي 
بســيار پيچيده و ســنگين نيــرو تأثير 
مي گيرد.« و مهم تر اينكــه رهبري نيرو، 
به جاي اينكه به خاطر آمادگي كامل براي 
نبرد و جنگ تمجيد شــود، به خاطر انجام 
موفق دستورالعمل هاي بوروكراتيك مورد 

ستايش قرار مي گيرد.
يكي از فرماندهان ارشد نيرو كه به تازگي 
بازنشسته شده به تهيه كنندگان گزارش 
گفته است: »من به شما تضمين مي دهم 
كه هر واحدي در نيروي دريايي با سرعت 
بااليي آموزش هاي مربوط به تنوع در نيرو 
را گذرانده است )اشاره به آموزش ها درباره 

اينكه نيروي دريايي بايد فراگير باشــد و 
افراد را بــا هر نژاد و گرايشــي قبول كند. 
در ســال هاي اخير به خدمــه در اين باره 
آموزش داده مي شــود و فرهنگ  سازماني 
براي پذيرش اقليت ها به روز شــده است(. 
و متأســفم كه بگويم كه همان واحدها به 
اين خوبي نمي توانند تمرين هاي مربوط به 

انجام امور در كشتي را انجام دهند.« 
دريــادار مونتگومري، گفته اســت كه در 
دوران آمــوزش او در نيــروي دريايــي 
در دهــه80 ميــالدي، »تمركز بســيار 
چشــمگيري« بر تقابل احتمالي با نيروي 
دريايي اتحــاد جماهير شــوروي وجود 
داشــت و ملوانــان آموزش هــاي زيادي 
درباره كشــتي هاي جنگي و همين طور 
موشــك هاي خارجي مي ديدنــد. بعد از 
گذشــت دهه ها بدون يك دشمن جدي، 
به گفتــه او »چنيــن تمركــزي ديگر در 
نيرو وجود ندارد«. نيــروي دريايي، بعد از 
تصادف 2كشتي در ســال2017، يكي از 
بزرگ ترين اشتباه هايش در امور آموزش 
افسران ســطحي را كنار گذاشــت و در 
آموزش آنها جدي تر شد. از سال2003 تا 
آن ســال، نيروي دريايي به منظور كاهش 
بودجه، بخشي از آموزش حضوري افسران 

را قطع كرده و به جايش، به آنها 23سي دي 
از محتواي درســي داده بود كه خودشان 
مطالعه كنند. اما نيــروي دريايي به اندازه 
افسران زيرسطحي و يگان هاي هوايي خود 
براي افسران سطحي پول و زمان آموزش 
هزينه نمي كند. آموزش اين افسران، بارها 
در ســال هاي اخير بازنگري شده است تا 
هزينه ها كاهش پيدا كند. براســاس اين 
گزارش، مقامات غيرنظامي ارشــدي هم 
كه پنتاگــون منصوب مي كنــد، عملكرد 

نادرستي در يگان هاي سطحي داشته اند.
مسئله ديگر، نگراني از بي آبرويي حرفه اي 
اســت؛ بعد از هر اتفاق ناگــواري در نيرو، 
فرماندهــان، زيردســتان و همرده هاي 
جوان تر خود را قرباني كرده اند تا خودشان 

از گزند افكار عمومي دور بمانند.
اين فضاي كاري مسموم و غيرحرفه اي و 
نااميدي از كارايي نيروي دريايي آمريكا، در 
حالي كنگره و فرماندهان ارتش اين كشور 
را غافلگير كرده اســت كه نيروي دريايي 
چين، با قدرت تمام در حال توسعه است 
و حاال با عبور از ناوگان آمريكا، بزرگ ترين 

نيروي دريايي دنيا به شمار مي رود.
خطر نيروي دريايي چين، در بدنه نيروي 
دريايي آمريكا كامال شناخته شده است اما 

در رأس، ماجرا چيز ديگري است. يكي از 
مصاحبه كنندگان در اين گزارش كه افسر 
فعال نيروي دريايي است گفته است: »ما 
بيشتر از اينكه در نبرد احتمالي با چين جان 
سالم به در مي بريم يا نه، به اين فكر مي كنيم 
كه در ميان افســرانمان تنوع رعايت شده 
اســت يا نه... اين رفتار جنايت است. آنها 
فكر مي كنند كه تنها ارزش من اين است 
كه يك زن سياهپوست هستم. اما اگر يك 
موشك كشتي ما را از وسط نصف كند، همه 

ما خون يك رنگي از دست خواهيم داد.«
چند روز بعد از انتشــار گــزارش، تقابل 
دريايي چيــن و آمريكا باعث شــد تا اين 
گزارش با جديت بيشــتر پيگيري شــود. 
حدود هشت روز پيش، نيروي دريايي چين 
اعالم كرد كه يك كشتي جنگي آمريكايي 
را كه به صورت غيرقانوني وارد آب هاي چين 
شده بود مجبور به ترك منطقه كرد. آمريكا 
البته روايت چين را زير سؤال برد و ماجرا 
را طور ديگري شرح داد. اين برخوردها در 
درياي چين جنوبي عادي اســت اما نحوه 
اعالم آن از ســوي چين و بزرگنمايي آن 
از سوي رسانه هاي چيني، كمي غيرعادي 
بود. شــايد بتوان گفت كه چند ماه بعد از 
اينكه اعالم شــد چين بزرگ ترين نيروي 
دريايي دنيا را دارد، پكن با اعتمادبه نفس 
بيشتري به مسائل دريايي خواهد پرداخت. 
در ماه آوريل، اداره اطالعات نيروي دريايي 
آمريكا اعــالم كرد كــه چيــن در پايان 
سال2020، تعداد كشتي هاي نظامي خود 
را به 360فروند رسانده كه 60فروند بيشتر 
از نيروي دريايي آمريكاست. عالوه بر آن، 
ارتش چين،  سرمايه گذاري هاي زيادي در 
سال هاي اخير در نيروي دريايي خود كرده 
و همزمان با زير سؤال رفتن كارايي نيروي 
دريايي آمريكا، توانمندي خود را افزايش 

داده است.
همه اينها اين سؤال را مطرح كرده است كه 
آيا واقعا نيروي دريايي آمريكا از پس نيروي 

دريايي چين بر مي آيد يا نه؟ 

 همزمان با سرمايه گذاري هاي هنگفت چين در نيروي دريايي، انتشار گزارشي از پايين بودن آمادگي نيروي دريايي آمريكا 
بسياري را در اين كشور نگران كرده است

نيرويدرياييآمريكاازپِسچينبرميآيد؟

يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ] ژاپن[

موج چهارم كرونا در آمريكا

المپيك؛ گيج از كرونا

2برابر شدن شمار مبتاليان در آمريكا طي 2هفته 
اخير، مقام هاي بهداشتي اين كشور را مجبور كرده 
آغاز موج چهارم شيوع ويروس در آمريكا را اعالم 
كنند. به نوشته روزنامه يو اس اي تودي، در اين 
موج كودكان و افراد بزرگسالي كه هنوز واكسن 

دريافت نكرده اند در معرض ابتال قرار دارند. 

نگاه

عضو هيأت دولت با اشــاره به اينكه وزارت ارتباطات هيچ هزينه اضافي از مردم 
اخذ نكرده و در رعايت حق الناس فعال عمل كرده، ادامه داد: »كما اينكه در مورد 
وضعيت »ارزش افزوده« و »ستاره، مربع ها« محكم ايستاديم و پول مردم را به آنها برگردانديم و براي آنچه 
در اختيار ما نبود از سران قوا خواستيم به ما اختيارات الزم را بدهند و گفتيم بايد طبق روال قانوني پيش 
برويم. همچنين در شرايط كرونا براساس دستور العمل ستاد كرونا، شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس 
و دستگاه هاي اجرايي بيش از هزارميليارد به مردم خدمات رايگان داديم.« آذري جهرمي همچنين در 
بخشي ديگر از سخنان خود، مجموع پهناي باند متصل تلگرام را 320گيگابيت بر ثانيه اعالم كرد كه در 
پيك، 180گيگابيت بر ثانيه آن مصرف شده است. او همچنين يادآوري كرد كه »تفاهم صورت گرفته با 
تلگرام باعث صرفه جويي ارزي در خريد پهناي باند 180گيگابيت بر ثانيه اينترنت شد كه قيمت آن در 
سال96 حداكثر ماهانه 300هزار يورو بود«. آذري جهرمي با اشــاره به اينكه سرورهاي تلگرام 9 ماه در 
CDN ايران روشن بود كه جمعا 2.7ميليون يورو صرفه جويي در پرداخت ارز براي خريد اينترنت انجام 
شد، گفت: »با قيمت يورو در آن روز 1۵ميليارد تومان از سوي شركت ارتباطات زيرساخت صرفه جويي 
شد كه در صورت هاي مالي ثبت شده است.« او در پاسخ به ادعاهايي مبني بر اينكه اين وزارتخانه هزاران 
ميليارد پول مردم را به جيب زده، توضيح داد: »ما اين كار را نكرديم و درآمد حاصل از اين وزارتخانه براي 

دولت بود؛ ضمن اينكه كل فروش اينترنت در  ماه كمتر از 80ميليارد تومان است.«

تركيه پس از كودتاي2016

تركيه به تازگي پنجمين سالگرد كودتاي 
ناكام ســال2016 را پشت سر گذاشت؛ 
ســالگردي كه هم اكنون به عنوان »روز 
دمكراسي و وحدت ملي« شناخته شده و يكي از تعطيالت رسمي در 
اين كشور به حساب مي آيد. اين كودتا از منظر تحوالتي كه در سياست 
داخلي و خارجي تركيه به دنبال داشت، نسبت به ساير كودتاهاي رخ 
داده در تاريخ معاصر تركيه از اهميت بااليي برخوردار است. پيش از 
هر چيز بايد توجه داشــت كودتاي2016 برخالف 4كودتاي پيشين 
تركيه، نه از سوي بدنه ارتش و جريان كماليست ها، بلكه توسط نهادي 
موازي با دولت به وسيله فتح اهلل گولن، رهبري شد. همچنين اين كودتا 
را مي توان يكي از خونين ترين تحوالت تاريخ معاصر تركيه به شــمار 
آورد چراكه تلفات انساني شب كودتا بيش از 2۵0نفر اعالم شده است.
از جمله نتايج مهم اين كودتا، تغيير نظام سياسي تركيه از پارلماني 
به رياســت جمهوري بود. همچنين تكيه اين كشور بر قدرت سخت 
بيش از گذشته، درگيري بي سابقه در پرونده هاي منطقه اي متعدد و 
البته مسدود كردن راه براي كودتاهاي احتمالي در آينده نزديك نيز 
از ديگر پيامدهاي كودتاي سال2016 براي آنكارا به حساب مي آيد. 
در اين زمينه، بايد توجه داشت مقابله مردم با كودتاگران و همچنين 
ايستادگي سازمان اطالعات، پليس و برخي مجموعه هاي داخل ارتش، 
هزينه هرگونه تالشــي براي اجراي كودتا در آينده را بسيار باال برده 
است. از سوي ديگر، حزب عدالت و توسعه از ابتداي روي كار آمدن با 
اعمال اصالحات قانوني و اجرايي متعدد، قدرت مانور ارتش در فضاي 
سياسي تركيه را به شكل قابل توجهي محدود كرد. ازجمله مهم ترين 
اين اصالحات پاســخگو كردن نظاميان به نهادهاي منتخب كشور و 
محدود كردن حوزه اختيارات شوراي امنيت ملي به عنوان ابزار مداخله 

ارتش در مسائل سياسي كشور بوده است.
حزب عدالت و توسعه از سال201۵ پيشــنهاد تغيير نظام سياسي 
به رياســت جمهوري را مطرح كرده بود؛ پيشنهادي كه به دليل عدم 
 دســتيابي اين حزب به اكثريت پارلماني مورد اقبال واقع نشــد اما 
كودتاي سال2016 و درپي آن، ائتالف عدالت و توسعه با حزب جنبش 
ملي، زمينه را براي رفراندوم سال2017 بر سر تغيير نظام سياسي و در 
نهايت موافقت مردم با آن، فراهم كرد. بسياري اين تحول را مهم ترين 
تغيير صورت گرفته در جمهوري تركيه از سال1923 تا كنون مي دانند؛ 
تا جايي كه از عبارت »جمهوري دوم« براي توصيف نظام تركيه پس از 
اين رفراندوم ياد مي شود. تركيه همچنين پس از وقوع كودتاي ناكام 
2016، سياست خارجي بسيار فعال تري نسبت به گذشته را در دستور 
كار خود قرار داد. تركيه طي دهه هاي70 الي 90ميالدي كشــوري 
منزوي و بدون نفوذ قابل توجه منطقه اي يا بين المللي به شمار مي رفت 
اما حاال اين كشور در بســياري از پرونده هاي جنجالي نقش آفريني 

دارد؛ از خاورميانه گرفته تا آفريقا و شرق مديترانه و آسياي ميانه.
در حقيقت تركيه پس از اين كودتا براي نخستين بار از چارچوب مطلق 
قدرت نرم در سياست خارجي عبور  و به سوي استفاده از قدرت سخت 
حركت كرد. نشانه هاي اين پديده را مي توان در سلسله عمليات هاي 
نظامي در سوريه)سپر فرات، شاخه زيتون، چشمه صلح و سپر بهار(، 
افزايش مداخالت نظامي در شمال عراق و البته حمايت نظامي از دولت 
وفاق ملي در پايتخت ليبي مشاهده كرد. همچنين تاسيس پايگاه هاي 
نظامي متعدد توسط تركيه در عراق، سومالي، قطر و احتماال در آينده 
نزديك در آذربايجان و ليبي در همين چارچوب ارزيابي مي شود. عالوه 
بر اينها رشد سريع صنايع نظامي تركيه و تأكيد اين كشور بر استفاده از 
تسليحات ساخت داخل در عمليات هاي خارجي)مخصوصا در زمينه 
پهپاد( نيز قابل توجه است. كودتاي2016 را بايد نقطه عطفي در تاريخ 
معاصر تركيه دانســت؛ حادثه اي كه فارغ از ارزشگذاري، زمينه ساز 
تحوالت مهمي در سياست داخلي و خارجي تركيه شد. بدون شك، 
مهم ترين دستاورد نظام سياســي تركيه از پس اين كودتا، تضعيف 
هرگونه تالش احتمالي براي كودتاهاي نظامي در آينده است؛ امري 
كه به تجربه دمكراسي در اين كشــور كمك و راه را براي اصالحات و 

تغييرات مثبت به دور از اقدامات خشونت آميز هموار مي كند. 
منبع: الجزيره

سؤال وزير ارتباطات از نمايندگان 
ادامه از 

صفحه اول

ورزشكاران در دهكده بازي هاي المپيك در ژاپن 
به دسته هاي مختلف تقسيم شده اند و فقط در 
محدوده هاي از قبل تعيين شده امكان تردد 
دارند. اين محدوده ها »حباب« ناميده مي شوند. 
ژاپن تايمز نوشته حباب بازي ها از همين االن 

به خاطر ناهماهنگي ها تركيده است.
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موج هاي پياپــي كرونا  هرچنــد وقــت يك بار فاطمه عباسي
تعدادي از شهرها را تعطيل مي كند و اين بار، با به اوج 
رســيدن موج پنجم كرونا، قرعه به نام تهران و البرز 
افتاده و در آستانه عيد قربان، قرار است پايتخت هم 
6روز به خاطر وضعيت قرمز كرونا تعطيل باشد. يعني 
قرار است كه آدم ها در خانه بمانند ، دور سفررفتن را 
خط بكشند، مهماني و دورهمي را بي خيال شوند و در 
كل بعضي كارهاي غيرضــروري مانند ترددهايي كه 
الزم نيست انجام شود را مدتي از زندگي شان حذف 

كنند. اما از آنجا كه زندگي هميشه روي خوش اش را 
به همه نشان نمي دهد، در اين روزهايي كه قرار است 
همه جــا تعطيــل باشــد و كركره ها پاييــن بماند، 
بيمارستان ها و مراكز درماني بيشترين مراجعه كننده 
را دارند و تعطيلي در كارشــان نيست. بين بيماران، 
خيلي ها نيازمند خون هســتند و بانك خون هم در 
مراكز وضعيت خوبي ندارد. كمبود گروه هاي خوني 
در برخي از شهرها به شــرايط بحراني نزديك شده و 
آدم ها گاهي فقط به خاطر نبودن چند واحد خون از 

بين مي روند.

درست اســت كه بايد در خانه بمانيد، پروتكل ها را 
رعايت كنيد، با آدم ها معاشــرت نكنيــد و موازين 
بهداشتي را جدي بگيريد اما يك كار ضروري هست 
كه اگر از دســت تان برمي آيد بايــد انجامش دهيد 
و تعطيلــي و غيرتعطيلي هم نــدارد؛ آن هم اهداي 
خون اســت. مراكز اهداي خون كه در همه شهرها 
و اغلب مناطق مستقر هســتند، به طور كامل طبق 
پروتكل هاي بهداشتي عمل مي كنند و جاي هيچ گونه 
نگراني نيست. مي توانيد با خيال راحت به اين مراكز 

مراجعه كنيد و زندگي را به بيماران بازگردانيد.

زندگي ببخشيد

جنگل هاي آمازون به عنوان بزرگ ترين جنگل  حاره اي  جهان پس از اقيانوس ها رتبه دوم توليد اكســيژن در سامان رضايي
كره زمين را داشت تا اينكه حاال دانشــمندان پس از تحقيقي چندساله به اين نتيجه 
رسيده اند كه روند جذب كربن و توليد اكسيژن در اين جنگل ها وارونه شده است؛ به اين 
معنا كه گرما، خشكي، سوخت هاي فسيلي و تغييرات اقليمي در كنار آتش سوزي هاي 
گسترده و چند هزار هكتاري در اين جنگل ها باعث شــده اين پوشش گياهي عظيم 

تبديل به توليد كننده كربن شود. 
به گزارش سي ان بي سي و براساس مطالعه اي كه طي سال هاي 2010 تا 2019ميالدي 
انجام گرفته سوخت هاي فسيلي هم در افزايش 25درصدي توليد كربن در اين جنگل ها 
نقش بسزايي داشته اند. پژوهشگران براي اين مطالعه در طول ساليان با كمك هواپيما 

حدود 600 نمونه هوا را بر فراز بخش هايي از آمازون جمع آوري كردند.
 لوسيانا گاتي از مؤسسه ملي تحقيقات فضايي برزيل و از محققان اين مطالعه مي گويد: 
»در بخش شرقي آمازون، كه حدود 30 درصد جنگل هاي آن قطع شده، ميزان تصاعد 
كربن 10برابر بخش غربي بود كه حدود 11درصد قطع جنگل ها در آنجا صورت گرفته 
است«. در اين ناحيه دما در 2 ماه داغ تر سال 3.07 درجه سانتي گراد افزايش پيدا كرده 
كه معادل افزايشي است كه در قطب شــمال اتفاق افتاد؛ يعني حدود 3برابر ميانگين 
افزايش دماي زمين.  نانســی هريس از »دبليو آر آی« )موسسه منابع جهانی( كه در 
گذشته تحقيقاتی درباره همين ناحيه منتشر كرده هم ضمن هشدار  درباره چند دهه 
آينده به بي بي سي گفت: »علم و يافته هاي جديد به روشنی به ما می گويد كه آمازون به 
دردسر افتاده است. تصاعد باال در نتيجه قطع جنگل ها چند دهه است كه گريبان اين 
منطقه را گرفته، و تاثير تغيير اقليم بر آن مثل خشكسالی، آتش سوزی و مرگ درختان 

در اثر گرما در يك دهه آينده شديدتر خواهد شد.«
گرماي زمين موضوعي است كه سال ها دانشمندان در حال به صدا درآوردن زنگ  خطر 
آن بودند و دولتمردان كمتر به آن توجه كردند و حاال اند ك اندك تبعات آن مشــهود 
مي شــود. نيويورك تايمز هم ديروز لينكي را منتشــر كرد كه مردمان سراسر جهان 
مي توانند با وارد كردن سال و محل تولد خود در آن ميزان افزايش دما در زادگاهشان را 

در جدول آن مشاهده كنند.

مرگ
 آقاي سنگ

غفار داورپناه ورنوســفادراني 
بي ترديــد در صنعــت مدرن 
سنگ ايران پيشــگام است. او 
حرفه سنگ بري را از 11سالگي 
آغاز كرد و در ســن 21سالگي 
نخستين كارگاه سنگ خودش 
را در تهــران راه انــدازي كرد. 
عطــش او بــراي يادگيري و 
توســعه اين صنعت، منجر به 
تاســيس نخســتين كارخانه 
مدرن سنگ در ســال1337 
شد و ســپس كارخانه خارا را 
در سال1342 به بهره برداري 
رســاند. او در دوران زندگــي 
حرفه اي اش بيش از 10كارخانه 
ســنگ بري راه انــدازي كرده 

است.
داورپناه به دنبال بدعت گذاري 
در صنعــت ســنگ، ســنگ 
گرانيت را به بازار ايران عرضه 
كرد و نخســتين كســي بود 
كه در ايران گرانيــت را برش 
داد. ازجملــه كارهــاي مهم 
او مي توان به شــاهكار ميدان 
آزادي، دفتر مهندس شريفي 
در خيابان فلسطين و ساختمان 
وزارت كشــور اشــاره كــرد. 
غفار داورپناه ورنوســفادراني، 
بنيانگذار ســنگ بري نوين در 
ايران 25تيرماه1400 در سن 
92سالگي به علت كهولت سن 

در تهران درگذشت.

دانـــش آموز ان مـدرســـه اي در 
بوهيتي يــاواي، واقع در ســريالنكا 
ممكن است ناگهان با يك همكالسي 
غول پيكر مانند فيل يا يك همكالسي 
خونخوار ماننــد ببر مواجه شــوند. 
عكس هايــي كه آسوشــيتدپرس از 
اين دانش آموز ان منتشــر كرده آنها 
را درحالي كه مانند طبيعت گرد هاي 
شرايط ســخت راهي جنگل شده اند 
نشان مي دهد؛ راهي كه 60كيلومتر 
طول آن اســت. آنهــا 45دانش آموز 
هستند كه براي شركت در كالس هاي 
آنالين خــود مجبورند از درخت هاي 
جنگلي باال بروند و در جست وجوي 
مكان آنتن دهي گوشــي  تلفن همراه 
يا لپ تاپ باشــند. از هر 4دانش آموز 
فقط يك نفر گوشــي يا لپ تاپ دارد 
كه بايد آن  را با همكالسي هاي خود 
به اشتراك بگذارد. اين 45دانش آموز 
پيــش از پاندمي هم بــه راهپيمايي 
براي رســيدن بــه مدرســه عادت 
داشتند. آنها پيش از كرونا 16كيلومتر 
تــا نزديك ترين مدرســه پياده روي 
مي كردند. جوزف اســتالين، يكي از 
معلم هاي ســريالنكا مي گويد: فقط 
40درصد از دانش آموز ان اين كشور 
به كالس هاي آنالين دسترسي دارند؛ 
رقمي كــه مي تواند براي پيشــرفت 
آمــوزش در اين كشــور در آينده اي 
نزديك به يك ســونامي ناخوشايند 

بدل شود.

 كالس آنالين
 در كنار ببر ها

عبور بايد كرد.   عكس: منا عادل اول آخر

ياد

حافظ

چو گل هر دم به بويت جامه در تن
كنم چاك از گريبان تا به دامن

گرينويچ

طرفين يك ديوار
گوسفندها خانه حاج ماشــاءاهلل را گذاشته اند روي  سرشان. از كله سحر افتاده اند به بع بع.  دو تا هستند. مريم ساحلي

يكي يك د  ست سفيد و آن يكي سفيدقهوه اي.
حاج ماشا ءاهلل هر سال عيدقربان به نيت سالمت دوتا پسر و سه تا نوه اش گوسفند سر 
مي برد. گوشت يكي را تخس مي كند بين همسايه ها و با آن يكي هم بساط كباب به پا 

مي كند و فك و فاميلش را دعوت مي گيرد.
گوسفندها را به درخت بيد بسته اند. بيدي كه سرش خم شده سمت ديوارِ آجرچين. 
آن وِر ديوار، خانه صنم بانوست. صبح تا شب چشمش به در است و گوشش به تلفن. 

تك فرزندش دو سال است رفته عسلويه. صنم ديشــب خواب پريشان ديد. جفت 
چشم هاي پسرش مثل آهن تفتيده، سرخ شده بود. درد داشت، بدتر از آن روزها كه 

تازه شاگرد جوشكاري شده بود.
از خواب كه پريد، سپيده نزده بود. ديگر نتوانست بخوابد. نشست كنج ايوان. تسبيح 

انداخت و هزار صلوات فرستاد به نيت سالمتي پسرش.
دلش مثل سير و سركه مي جوشد. آن وِر ديوار نوه هاي حاج ماشاءاهلل مي دوند دنبال 
توپ و مي خندند. صداي حرف زدن بزرگ ترها هم مي آيد.   منتظر قصاب هســتند.  
دوتا ياكريم زير آفتاب داغ تابســتان، نشســته  اند روي ديوار. صداي زنگ تلفن كه 
بلند مي شود. صنم بانو دستش را مي گيرد به ديوار و پا ِكشان راه مي افتد سمت اتاق. 
آن وِرِ خط پسرش سالم مي گويد و عيد مباركي. اين وِر خط، او قربان قد و باالي عزيز 
دردانه اش مي رود و بعد از اينكه خيالش از بابت تعبير خوابش راحت مي شود، پشت 

هم آرزوهايش را رديف مي كند. كاش اين بار كه پسر مي آيد، بروند خواستگاري... تا 
غدير اگر بيايد كه نور علي نور مي شود.

پسر اما از آرزوي قديمي تر مادر حرف مي زند.
آخرش مي گويد: يك روز از عمرم مانده باشه، مي فرستمت مكه.

گوشي كه با سيِم پيچ در پيچش مي نشيند روي تلفن، صنم مي خندد: آرزو بر جوانان 
عيب نيست.

ياكريم ها روي ديوار مي خوانند.  عروس حاج ماشاءاهلل ســيني در دست آمده توي 
كوچه.  صنم بانو متكاي گل مخمل را مي گذارد زير ســرش. نگاه مي كند به سقف: 
سپردمش به خودت. پلك هايش سنگين است.  خودش را مي بيند كه سفيد پوشيده.  
عطر رازقي مي آيد. صداي زنگ خانه بلند مي شــود، هيچ كس اما نمي شنود. صنم 

پابرهنه، سبك تر از پر، با پيراهن سفيدش راه مي رود روي زمين خدا. باران گرفته.

هزينه و فايده آمازون

زندگي پديا
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فرشته رضایی
خبرنگار

تاالب انزلی این روزها همدرد دیگر تاالب های ایران است و تن 
خشکیده و بدون آب آن، تمنای روزهای آبی بندر را دارد؛ وقتی 
که کاکایی ها بر باالی ســرش آواز دریا می خواندند و قایق ها 
و لوتکاها دور تــا دور نیلوفرهای آبــی می چرخیدند. حاال اما 
قایق های کوچک به گل نشسته اند و حتی پل های چوبی آبکنار، 

روزها میزبان دام هایی است که در سطح مرداب چرا می کنند.
اکنون که جان تاالب به خطر افتاده، معیشت مردم بومی منطقه 
در حوزه صیادی، کشاورزی، مشاغل وابسته به گردشگری و... 
نیز با چالش مواجه شده است و کسی دلش به حال این زیبای 
خشکیده نمی سوزد. تاالب انزلی با ۱۱رود اصلی و ۳۰رود فرعی، 
جزو تاالب های آب شــیرین و طبیعی کشور است و این رود ها 
پس از آبیاری مزارع و شالیزار ها، همراه با جریان های سطحی 
حوضه آبریز تاالب، وارد آن می شوند. این زیستگاه بین المللی، 
همچنین مهارکننده سیل، تعدیل کننده آب وهوای منطقه و 

زیستگاه گونه های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان است.

هشدارهایی که جدی گرفته نشد
در دهه هــای اخیــر ورود فاضالب هــای صنعتــی، خانگی، 
بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و 
نخاله ها، گیاهان مهاجمی چون آزوال و سنبل آبی، تصرف اراضی 
و ساخت وساز در حریم تاالب، موجب شده تاالب انزلی از سال 

۱۹۹۳ در فهرست تاالب های درمعرض خطر )مونترو( قرارگیرد.
امــا در روزهــای اخیر تصاویــر بســیار تکان دهنــده ای از 
خشکیده شدن تاالب انزلی در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شده است؛ موضوعی که کارشناسان محیط زیست می گویند 

قبال راجع به آن هشدار داده بودند.
عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه گیالن درباره 
دالیل و پیامدهای خشــک شــدن تاالب انزلی به همشهری 
می گوید: پیش از بحران کم آبی و خشــکی تاالب ها در ایران، 
کارشناسان محیط زیســت در زمینه بحران های تاالب انزلی 
هشدار می دادند. به عنوان نمونه، آسیب هاي وارده به تاالب انزلی 
بیشتر ناشــی از بی توجهی مســئوالن مربوط نسبت به ورود 
میلیون ها مترمکعب فاضالب خانگی و صنعتی، ساخته نشدن 
تصفیه خانه و کم توجهی نسبت به ورود سموم و کودشیمیایی 

است.
سعید نادری می افزاید: هربار تاالب انزلی از موضوعی دچار تهدید 
و بحران می شود؛ از ورود فاضالب گرفته تا سنبل آبی، تصرف 
اراضی تاالب و ساخت ســد بر جریان اصلی ترین منبع آب آن. 
این درحالی است که برای چالش های پیش روی این تاالب باید 

تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
وی اظهار می کند: بارها درباره مخاطرات محیط زیستی هشدار 
داده ایم، اما گویا اثربخش نیست. مشکل اصلی ناشی از نوع نگاه 
و مدیریت کلی حاکم بر حوزه محیط زیست کشور است که از 
دانش تخصصی کافی استفاده نمی کند و این نگاه در استان ها و 

درباره تاالب انزلی نیز وجود دارد.

نادری ادامه می دهد: بیش از ۳دهه است که کارشناسان مربوط 
درباره بحران های محیط زیستی در کشور هشدار می دهند، اما 
چندان توجهی به این هشــدارهای دلسوزانه نمی شود. اساس 
علوم زیستی دنیا، براساس مدل سازی و پیش بینی است؛ یعنی 
علم این قابلیت را دارد که براســاس داده ها، واقعیت ۲۰سال 

آینده را پیش بینی کند. 

مشکل کجاست؟
این عضو هیأت علمی دانشــگاه گیالن ادامه می دهد: اگر یک 
بررســی کلی درمورد تاالب های ایران انجام دهید، به آسانی 
درمی یابید که همه بحران های کنونی قبال هشدار داده شده بود، 

اما کسی توجه نکرد.
نادری عنوان می کند: وقتی تاالبی مانند انزلی، که یک سیستم 
درهم پیچیده زیستی است، سال هاست شاهد ورود فاضالب به 
آن هستیم، چرا مدیران برنامه هدفمندی برای رفع مشکالت 
آن نداشته اند و فکر اساســی برای آن نشده است؟ سال هاست 
که چالش های کنونی پیش بینی شــده، اما چرا کسی پیگیر 

نشده است؟
وی اظهار می کند: برداشــت بی رویه از ســطح رودخانه ها که 
رسوب و انواع آالینده ها را به سوی تاالب روانه کرد، فعالیت های 
برخی مردم محلی که از مشــکالت اقتصادی رنج می برند و از 
منافع نگه داشــت تاالب بهره مند نیســتند و اقدام های برخی 
سودجویان که چشــم طمع به منافع آن دوخته اند، زمینه ساز 
گســترش دســت اندازی به تاالب و طبیعت آن شده اســت؛ 

موضوعی که طبیعت بعد از چند سال، نتیجه آن را به ما نشان 
می دهد.

چالش های ساخت موج شکن جدید
درسال های اخیر شاهد تشــکیل پرونده های زیادی در زمینه 
تخریب محیط زیســت تاالب انزلی درقالــب زمین خواری، 
ســاحل خواری، سدســازی بر سرچشمه ها، توســعه  مناطق 
مسکونی، صنعتی و زمین های کشــاورزی بوده ایم، اما اکنون 
کارشناسان می گویند بخشی از خشــکی تاالب انزلی ناشی از 

موج شکن جدید است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه گیالن دراین زمینه به همشهری 
می گوید: ۳۰درصد از خشکی تاالب انزلی مربوط به موج شکن 
جدید است که با توجیه توسعه گردشگری ایجاد شده و حریم 
تاالب را تحت تاثیر قرارداده و ســبب عــدم ورود و خروج آب 

تاالب شده است.
نادری می افزاید: با وجود چند موج شکن قدیمی، نباید موج شکن 
جدید ساخته می شد. موج شکن جدید انزلی بدون توجیه محیط 
زیستی و به صورت غیرقانونی ساخته شده است و باید تخریب 
شود. در نتیجه چنین اقدام هایی، درعوض اینکه هر ۳۰سال، 
یک متر از عمق تاالب کاسته شــود، درمدت کوتاهی ۳متر از 
عمق تاالب انزلی کم شده است و اکنون هم خطر خشک شدن 

آن را تهدید می کند.
وی ادامه می دهد: در سال های اخیر نشست های مختلفی در 
دانشگاه ها، موسسه های گوناگون، دستگاه های دولتی و... درباره 

ضرورت حفاظت از محیط زیست و تاالب ها، به ویژه تاالب انزلی، 
برگزار شده، اما برآیند آن چندان مطلوب نبوده است. دلیلش 
هم این می تواند باشد که در حوزه های تخصصی به نظرات افراد 

صاحب نظر آنچنان که باید، توجه نمی کنند.

کمبود بودجه
نادری عنوان می کند: وقتی دالیل و ریشه های مشکالت کنونی 
تاالب انزلی را بررسی می کنیم، درمی یابیم که حالت انباشتگی 
دارند و مربوط به چندین سال گذشــته است. درطول سالیان 
گذشته، بســیاری از منابع طبیعی و زیســتی خود را از دست 
داده ایم، بدون اینکه آنها را چندان که باید، بشناسیم . وقتی آنها 
را نمی شناسیم، چطور باید احیا کنیم؟ به نظرم مشکل اساسی، 
نوع مدیریت در سطح کالن حوزه های محیط زیستی است که 

به رده های پایین تر هم سرایت کرده است. 
وی عنوان می کند: چالش دیگر، کافی نبودن بودجه ســازمان 
حفاظت محیط زیست است که موانع بسیاری در مسیر احیای 
تاالب انزلی و همچنین دیگر منابع طبیعی و زیســتی کشــور 

ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه اضافه می کند: تاالب انزلی، بین المللی است 
و هرســاله پرندگان زیادی به این تــاالب مهاجرت می کنند. 
وقتی کارشناسان جهانی مشــاهده کنند که این اتفاق ها براثر 
سهل انگاری برای تاالب رخ داده  است، چه بسا نتوانند در شرایط 
حاضر، برخی کمک های مالی را بــرای احیای تاالب دراختیار 

ما قرار دهند. 

 کارشناسان معتقدند ورود میلیون ها مترمکعب فاضالب و تصرف اراضي
 ۲ دلیل اصلي آسیب هاي واردشده به تاالب انزلي است
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حالنزار
باغشهرهای

ایران

»باغ شهر« مفهومی سترگ در تاریخ زیست ایرانیان به حساب می آید، چراکه به گواه 
اسناد و مدارک تاریخی، همواره در فالت ایران باغ ها، جزئی جدایی ناپذیر از هویت 
شهرها بوده اند؛ پیوندی که استمرار آن به شکل گیری مفهومی به عنوان »باغ شهر 
ایرانی« انجامید. بررسی ها نشان می دهد نیازهای اقلیمی زیست انسان ایرانی، به 
تکامل باغ شهرها کمک قابل توجهی کرده که ازجمله آنها می توان به تأمین نیازهایی 
مانند تولید غذا، تعدیل دمای محیط، ایجاد چشم اندازهای چشم نواز و... اشاره کرد.
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همشهری در پرونده ویژه ای، وضعیت 
                      این روزهای13باغ شهر نامدار 

                        کشور را بررسی کرده   است

نطنز همچنان »باغ شهر« است

 گام هایی در مسیر
 احیای  باغ شهر تبریز 

در گذشته باغ شهرها 
ترکیبــی از باغ ها و مزارع 
در البه الی بافت شــهری بوده اند 
که شــرایط مناسب زیســت محیطی را 
برای شهروندان به وجود آورده و در کنار آن، نقش 
موثری در معیشت شهروندان داشته اند. نطنز، شهری در 
حاشیه کویر، دارای باغ های فراوان در بافت شهری خود بوده که با 
استناد به اسناد و مدارک، می توان آن را به عنوان باغ شهری تاریخی 
معرفی کرد. بخش گسترده ای از باغ شهر نطنز از دیرباز تاکنون در 
مرکز شهر همچنان موجود است. حضور درختان کهنسالی مانند 
درخت چنار مسجد جامع نطنز، چنار کهنسال محله رهن و چنار 
کهنسال محله سرشــک، گواهی بر این مدعاست. این باغ شهر، با 
وسعت 3هزارو3۹۷کیلومترمربع، در میانه راه کاشان - اصفهان و 
در فاصله 120کیلومتری از مرکز اســتان اصفهان در دامنه رشته 
کوه کرکس قرارگرفته اســت. از تاریخچه آن تا ســده ۷هجری 
اطالعات موثق و مســتندی در دست نیســت و قدمت بسیاری 
از آثار تاریخی آن به ســده ۷هجری بازمی گــردد. درحال حاضر 
بخش مرکزی شــهر، که بافت تاریخی آن نیز محسوب می شود، 

به »باغ شهر« معروف است. از مسائل مهم مدنظر شهرداری نطنز، 
چالش توسعه و گسترش شهر با توجه به حفظ هویت تاریخی نظنز 
و حفظ باغ ها، درختان و همچنین بافت تاریخی آن است. چنان که 
در مرمت و بازسازی بازار سنتی شهر که در قلب باغ شهر نظنز قرار 
دارد، سعی شده این هویت حفظ شــود. براساس اعالم شهرداری 
نطنز، برنامه ریزی ها بر مبنای احیای مغازه های راسته بازار انجام و 
براساس طرحی که تهیه شده، از میدان گاه بازار تا مجموعه تاریخی 
مسجدجامع و چهارطاقی ساسانی، مرمت و سامان دهی خواهد شد. 
از دیگر دغدغه های محوری شــهرداری نظنز، تهیه و تدوین طرح 
جامع شهر نطنز با رویکردی نوین است. مسئوالن شهرداری نطنز 
یکی از بزرگ ترین مسائل مدنظر در تهیه این طرح را، اهمیت حفظ 
هویت باغ شهری با درنظر گرفتن کاربری ها، حفظ کاربری باغ ها و 
فراهم آوردن زمینه ایجاد باغ، خانه باغ، باغ ویال و باغ آپارتمان عنوان 
می کنند. آنان همچنین اعالم می کنند که زمین های موردنیاز برای 
تأمین مسکن، با توجه به نیاز باالی شهر نطنز به خانه سازی، باید 
با توجه به گزاره مهم حفظ باغ ها، تهیه شود. الزم به ذکر است که 
اهمیت حفظ فضای سبز شهری و باغ های نطنز سبب شده یکی از 
باالترین سرانه های فضای ســبز درمیان شهرهای استان اصفهان 

را داشته باشــد، چراکه درختان شــهر نطنز از سرمایه های اصلی 
این شــهر محســوب می شــوند و از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
دراین میان باید اشــاره کرد که افزون بر هزارو 800اثر تاریخی و 
طبیعی در شهرســتان نطنز شناسایی شــده که تاکنون بیش از 
120مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. در باغ شهر 
تاریخی نطنز نیز آثار تاریخی متعددی وجود دارد که ازجمله آنها 
می توان به مسجدجامع و بقعه شــیخ عبدالصمد نطنزی، آتشکده 
ساسانی، مجموعه آب انبارهای تاریخی در محله های مختلف این 
شهر، مسجد کوی میر، مسجدجامع و حســینیه و درختان چنار 
تاریخی سرشک، بقعه ســید واقف، حمام افوشته، شربتخانه سید 
واقف، مسجدجامع افوشته، حســینه افوشته، حسینیه مرکزشهر 
و ســنگاب های آن، آسیاب های سرشک، ســرابان و پمه، مسجد 
خواجه، کاروانســرای میر ابوالمعالی، گنبدباز و قلعه وشاق اشاره 
کرد. حفظ چنین بافت شــهری، طبیعی و تاریخی برای آیندگان، 
نیازمند مشاوران، طرح های ویژه و همت مسئوالن شهرداری و اداره 
میراث فرهنگی است. نباید اجازه داد هویت باغ شهری نطنز در پس 
نیازهای توسعه زندگی شهرنشینی به دست فراموشی سپرده شود 

و نسل آینده از مواهب آن محروم شوند.

در سال های اخیر و با بهره برداری از پارک های جدید و حفظ باغ های به جا مانده از باغ شهر قدیمی این 
شهر، هویت باغ شهری تبریز تاحدودی درحال تقویت شــدن است. شهرهای تبریز، اسکو و مراغه در 
آذربایجان شرقی به داشتن باغ های بزرگ مشهورند و لقب باغ شــهر را با خود دارند، اما این هویت در 
اسکو بیش از 2شهر مراغه و تبریز حفظ شده است و اکنون نیز با ورود به شهر اسکو، هویت باغ شهری 
آن ملموس اســت و نماد درخت چندصد ساله در مرکز شــهر که هنوز نفس می کشد، نشانگر توجه 
ویژه مردم این دیار به درخت کاری اســت. نکته مهمی که کارشناسان و مسئوالن این شهر، به عنوان 
اصلی ترین دلیل حفظ هویت باغ شهری اسکو، برآن تاکید دارند، جنبه اقتصادی این باغ هاست که عمدتا 
درختان گردو هستند و نگه داری از این درختان و باغ ها، مقرون به صرفه است. ازسوی دیگر مراغه هم 
از دیگر شهرهای استان آذربایجان شرقی به حساب می آید که هویت باغ شهری خود را همچنان حفظ 
کرده است. دراین  شهر نیز باغ های ســیب و انگور، از اهمیت ویژه ای در اقتصاد این شهر برخوردارند و 
سیب مراغه در کشور شهرت فراوانی دارد؛ برهمین اساس باغداری دراین شهر مقرون به صرفه است 
و شهرداری مراغه نیز بر حفظ باغ های درون شهر تاکید ویژه ای دارد. در همه جای این شهر قدیمی، 
درختانی با عمر باالی 100سال دیده می شوند؛ به طوری که بیشتر خیابان های مراغه با درختانی سر 
به  فلک کشیده پوشیده شده اند و آســفالت خیابان با رخ آفتاب بیگانه است. اینها درحالی است که در 
تبریز، به عنوان یکی از مهم ترین باغ شهرهای کشور که مساحت باغ های اطراف آن در 100سال قبل، 
بیش از 500هکتار برآورد شده است، نابودی باغ ها در دهه های گذشته سرعت گرفته؛ به طوری که از 
این باغ شهر قدیمی، تنها بخشــی در خیابان 2۹بهمن تبریز، آن هم در قالب باغ گیاه شناسی دانشگاه 
تبریز، در 18هکتار به جا مانده است. در 10ســال اخیر باهدف احیای باغ شهر تبریز )براساس برخی 
بررسی ها و روایت های تاریخی قدمت آن بنا به دوره خالفت عباسیان و زمان »زبیده خاتون«، همسر 
»هارون الرشید« پنجمین خلیفه عباسی، برمی گردد(، ازسوی شهرداری اقدام هایی انجام شده است 
که می تواند دراین مسیر نتیجه بخش باشد. برهمین اساس هم بود که در سال13۹8 مجموعه ای به نام 
»باغ شهر تبریز« با وسعتی درحدود 13هزارمترمربع، درغرب این شهر به بهره برداری رسید. به گفته 
مسئوالن شهری، هدف از اجرای این طرح، زنده نگه داشتن نام باغ شهر تبریز بوده است، اما شهروندان 
احیای باغ های قدیمی در کنار »مهرانه رود« در شــرق این شهر را که به »چای کنار« مشهور است، از 
مدیران شهری مطالبه می کنند. مدیریت شهری تبریز هم برای پاسخ به این مطالبه، ایجاد چند پارک 
در مسیر مهرانه رود را در دستورکار قرار داد که ســاخت پارک شمس، پارک قاجاریه و پارک حضرت  
ولی عصر)عج(، در مســیر چای کنار و باغ های قدیمی تبریز، در همین راســتا انجام شده  است. اینها 
درحالی است که مجموع مساحت این پارک ها کمتر از 50هکتار ارزیابی می شود و تا رسیدن به هویت 

باغ شهری کهن تبریز، راهی بس طوالنی درپیش است.

حال نزار باغ شهرهای   
ایران
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غ شهر«  با «
ســترگ  مفهومی 
در تاریخ زیســت ایرانیان 
به حســاب می آید، چراکــه به گواه 
اســناد و مدارک تاریخی، همواره در فالت 
ایران باغ ها، جزئی جدایی ناپذیر از هویت شــهرها 
بوده اند؛ پیوندی که اســتمرار آن به شکل گیری مفهومی 
به عنوان »باغ شهر ایرانی« انجامید. بررسی ها نشان می دهد نیازهای 
اقلیمی زیست انسان ایرانی، به تکامل باغ شهرها کمک قابل توجهی کرده که 
ازجمله آنها می توان به تأمین نیازهایی مانند تولید غذا، تعدیل دمای محیط، ایجاد 
چشم اندازهای چشم نواز و... اشــاره کرد. در واقع می توان چنین انگاشت که باغ شهر ایرانی 
نمونه تکامل یافته ای از پیوند بی بدیل فرهنگ ایرانی و طبیعت گرم و خشک ایران است. کارشناسان 
معتقدند باغ شهر ایرانی »برخالف بسیاری از الگوهای شهرسازی مدرن، الگویی ثابت و دیکته شده نیست؛ 
بلکه روشی است که همواره از طبیعت و فرهنگ پیروی کرده و از این طریق، می تواند ویژگی های قومیتی و فرهنگی 
را به نمایش گذارد و ارائه کننده تمایزهای محلی و بومی باشد.« به گواه بررسی های تاریخی ساخت باغ شهرها درایران، در 
عصر صفوی به اوج خود می رسد؛ به همین دلیل است که هنوز هم می توان رد برخی از باغ های قدیمی را در شهرهایي مانند اصفهان، 
شیراز، قزوین، یزد و... یافت؛ باغ هایی که برخی از ســیاحان غربی پس از مشاهده، لقب »بهشتی در دل کویر« برای آنها انتخاب کرده و در 
سفرنامه های خود به یادگار گذاشته اند. امروز اما هویت باغ شهرها درایران درحال کم رنگ شدن است و تیشه ساخت وسازها، ریشه کهن یادگاران 
پیشینیان مان را هدف گرفته است. با این وجود شهرهایی ازجمله تبریز، اسکو و مراغه در آذربایجان شــرقی، تفرش در استان مرکزی، شهر زنجان، کرج 
دراستان البرز، شهر همدان، کرمانشاه، قزوین، نطنز دراستان اصفهان و شهرهاي یزد، مهریز و تفت دراستان یزد، همچنان هویت عنوان »باغ شهر« را بر خود دارند. 
بررسی خبرنگاران همشهری دراین 13شهر کشور نشان می دهد اگرچه درسال های اخیر حفظ هویت باغ شهری با چالش های بسیاری مواجه بوده است، 
اما همچنان می توان به حفاظت از این هویت اصیل امیدوار بود. در پرونده پیش رو کوشیده ایم وضعیت کنونی باغ شهرهای نام برده شده را با توجه 

به توسعه شتابان شهرنشینی در کشور مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه می خوانید.
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آخرین یادگارهای هویت باغ شهری کرج

درختان تشنه تفرش

قزوین؛ شاخص ترین باغ شهر ایران

خاطره غبار گرفته باغ شهر زنجان

یک نام از باغ شهرهای همدان

یزد؛ باغ هایی که برهوت شدند

نفس های آخر 
»سراب قنبر«
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   سه شنبه 29 تیر 1400    شماره 8274 

کرج؛ باغ شهری که درگذشته ای نه چندان دور به واسطه 
برخورداری از آب وهوای مناسب، رودخانه کرج، باغ های 
سرسبز و زیبا و درختان کهنسال و سربه فلک کشیده اش 
شناخته می شــد و  زمانی اقامتگاه و اســتراحتگاه ییالقی 
پایتخت نشــینان بود، حاال دیگر کمتر نشانی از آن باغ های 
زیبا باقی مانده و خاطرات باغ شهر کرج را دیگر فقط می توان 
در تاریخ شفاهی این شهر و عکس های سیاه و سفید مشاهده 
کرد. درطول تاریخ بخش عمده ای از مساحت شهر کرج کاربرد  
کشاورزی، باغبانی و زراعی داشــته رونق باغبانی تاحدی در 
البرز چشــمگیر بوده که کهن ترین موسسه کشاورزی به نام 
برزگران بیش از یک سده قبل در کرج تاسیس شده است. این 
درحالی است که در 4دهه گذشته ســیل مهاجرت ها به این 
شهر آغاز شد و ســاختمان های بلند، خیابان های گسترده و 
گذرگاه های فراوان و حتی کارخانه های چشمگیر، جای باغ های 
زیبا و سرسبز را گرفتند و عرصه را بر آنها تنگ کردند. اکنون 
تنها یک بیستم فضای سبز کرج در مقایسه با گذشته باقی مانده 
است. گسترش شهرنشینی و تعرض به طبیعت اکنون باغ شهر 
کرج را، کــه روزگاری بیش از 90درصــد آن محیط زراعی و 

باغبانی بوده است، به شــهری از جنس آهن و سیمان تبدیل 
کرده است. منطقه جهانشهر، مهرشهر، باغستان و ده ها محله 
دیگر که در روزگاری نه چندان دور پر از باغ و درخت بود، این 
روزها و با توسعه شهرنشینی و البته بی مهری برخی مسئوالن، 
دیگر نشان چندانی از هویت باغ شهری گذشته خود را به همراه 
ندارند. به عنوان مثال، باغ فاتح کرج تا همین چند سال پیش، 
میزبان بیش از ۳00هزارهکتار درخت بود؛ درختانی که هربار 
به بهانه ای زیرتیغ رفتند و نابود شدند و حاال کمتر از ۲0درصد 
از باغ ۳00هکتاری دیروز باقی مانده است. همچنین باغ سیب 
مهرشــهر، که جزئی از محوطه تاریخی کاخ مروارید به شمار 
می آید، تا مرز نابودی پیش رفــت و قطع هزاران اصله درخت 
این باغ و تــالش برای خروجش از فهرســت آثارملی ازجمله 
اقدام های انجام شده درمسیر تخریب هویت باغ شهری کرج 
بود که البته بــا اعتراض مردم و فعاالن محیط زیســت، ناکام 
ماند. اکنون درکرج از وسعت بسیار باغ ها و درختان کهنسال، 
جز چند منطقه تفریحی و پارک چیزی باقی نمانده اســت و 
گاهی می توان با قدم زدن در کوچه و پس کوچه های شــهر، 
درختان چنار، توت و ارس را دید که تعدادی از آنها در فهرست 

آثار طبیعی کشور هم به ثبت رسیده اســت. اکنون مساحت 
کل فضای شــهر کرج چیزی حدود 4هزارو ۳00هکتار است 
که دراین مســاحت، 5هزار درخت مثمر وجود دارد و ۳هزارو 
400هکتار از فضای سبز این شهر هم جنگل کاری و کمربندسبز 
شده است. برهمین اساس باید اشــاره کرد که تا ۳سال پیش 
سرانه فضای برای هر شهروند کرجی 1۳/5متر بود، اما اکنون 

به 16/5متر ارتقا پیدا کرده است.
 شهرداری کرج هم بخشــی از باغ های مثمر را حفظ کرده تا 
دلخوشی اندکی برای کرجی ها باشــد و نشانه های سرسبزی 
و طراوت باغ شــهر کرج خودی نشــان دهد. دراین میان باید 
به این موضوع هم اشــاره کرد که با توجه به سابقه باغ شهری 
کرج، توسعه و افزایش سرانه فضای سبز این کالنشهر ضرورتی 
انکارناپذیر است. گســترش فضاهای سبزشــهری و توسعه 
کمربندسبز کرج می تواند تاحدودی خاطره هویت باغ شهری 
این شــهر را زنده نگه دارد. مدیران شهری و مسئوالن مربوط 
نباید اجــازه دهند توســعه روزافزون ســاختمان های بلند، 
گذرگاه ها و معابرشهری جایگزین اندک هویت باغ شهری به جا 

مانده در کرج شود.

15سال قبل که تفرش را از بلندی های اطرافش 
نگاه می کردیم، درختان ســر به فلک کشیده، 
ســاختمان های مســکونی را می پوشــاندند. 
خانه های تک خانواری محصــور در باغ و باغچه 
بودند و کمتر ســاختمانی بود که نمای خشت 
و گلی و آجــری اش دیده می شــد. بــه مرور 
زمان با توسعه شهرنشینی و اشــتیاق مردم به 
ساخت وســاز بیشــتر، اکنون دیگر قسمتی از 
باغ های زیبای این شهر سرســبز، جایش را به 
سنگ و آجر و سیمان داده است. بخشی از باغ های 
اطراف تفرش از بین رفته انــد، اما رویکرد اداره 
جهادکشاورزی این شهر در صدور مجوز ساخت 
اتاق کارگری در باغ های بــزرگ، موجب رونق 
این باغ ها شــده و انگیزه مالکان برای حفاظت 
و نگهــداری از این عرصه های طبیعی بیشــتر 
شده است. شهرداری تفرش و مسئوالن محلی 
این شهر هم تالش کرده اند از تخریب این باغ ها 
جلوگیری شــود. شــهردار تفرش به خبرنگار 
همشــهری می  گوید که حساسیت های موجود 
برای جلوگیری از نابودی باغ های اطراف شــهر 
نســبت به قبل بیشتر اســت. »مجید قنبری« 
درعین حال محدوده شهری تفرش را 410هکتار 
اعــالم می کند که بیشــتر آن به فضای ســبز 
اختصاص دارد. به گفته وی، مســاحت باغ های 
اطراف این شهر بیشتر از محدوده شهری تفرش 
است. شــهردار تفرش ضمن تأیید از بین رفتن 

قسمتی از باغ های اطراف این شهر، معتقد است 
افزایش طبقات در ساخت وساز و تراکم باال باعث 
شده، فضای جنگلی شهر تفرش مانند 15سال 
قبل، پرتراکم دیده نشــود. یعنی در سال های 
گذشته هم بخشی از باغ های حاشیه این شهر از 
بین رفته اند و هم قد و قواره ساختمان های شهر 
بلندتر شده است. دراین میان اما مالکان باغ های 
اطراف تفرش که با ذوق و شوق وصف ناشدنی، 
محدوده باغ ها را آباد کرده اند، این روزها با چالش 
کمبود آب برای رفع تشنگی درختان مواجهند. 
در دو هفته اخیر این مســأله به دلیل فروکش 
کردن آب چاه ها دردسر زیادی برای آنها ایجاد 
کرده است. نیروهای شــهرداری که تانکرهای 
آبیاری فضای ســبز را به سختی پر می کنند، به 
مالکان باغ ها اطــالع داده اند که تانکرهای خود 
را برای پرکردن آب مورد نیاز درختان به منابع 
آبی شــهرداری ببرند تا آنچه که در توان دارند، 
برای حفظ و نگهداری از عرصه های جنگلی به 
کار بگیرند، اما بحران کمبود آب هر روز جدی تر 
می شود. تفرش به دلیل وجود فضای سبز بی نظیر 
در ســطح اســتان مرکزی، در فصل های بهار و 
تابســتان پذیرای هزاران گردشگر است که این 
آمار اهمیت حفاظت از طبیعــت بکر و افزایش 
فضای ســبز و منابع طبیعی تفرش را افزایش 
می دهد. مسئوالن این شهر باید برای نجات باغ ها 

از چالش های پیش رو تدابیر موثری بیندیشند.

باغستان سنتی قزوین با وسعتی بیش از ۲هزارو 
500هکتار پدیده ای طبیعی، فرهنگی، تاریخی 
و زیســتی اســت که بیش از 1۲00سال قدمت 
دارد و قزوین را به شــاخص ترین باغ شهر ایران 
در طول تاریخ تبدیل کرده اســت. این باغستان 
ســنتی و کهن که در ســفرنامه ناصرخسرو به 
شکل مفصل به آن پرداخته شــده، تا چند دهه 
قبل، بیش از 10هزارهکتار وسعت داشت و مانند 
حلقه ای قزویــن را دربرگرفته بــود؛ اما به دلیل 
مشکالتی مانند تجاوز به حریم باغستان، تغییر 
کاربری زمین های باغســتان و مشــکل تأمین 
آب، مساحت باغستان قزوین به کمتر از ۲هزارو 
500هکتار کاهش پیدا کرده اســت. در گذشته 
که  قزوین هنوز صنعتی نشــده بود، باغســتان 
یــک کارخانه بــزرگ تولیــد و مهم ترین واحد 
اقتصادی قزوین  به شمار می رفت، اما متاسفانه در 
سال های اخیر تهدیدهای زیادی به بهانه توسعه 
شهری متوجه باغستان و باغ شــهر قزوین شده 
که حیات آینده این میراث گران بها را درمعرض 

خطر جدی قرار داده است. با این حال بسیاری از 
فعاالن زیست محیطی و سازمان های مردم نهاد 
حامی باغســتان تغییر کاربری باغ ها و تجاوز به 
حریم باغستان را مهم ترین مشکل و چالش امروز 
این میراث ملی می دانند کــه همچنان به جان 
بزرگ ترین باغ شهر جهان افتاده است. بی توجهی 
به از دست رفتن باغستان، باعث می شود این نوع 
منحصربه فرد از زیست اجتماعی در تاریخ گم شود 
و قزوین مزیت خاص خود را، که آن را از شهرهای 
دیگر متمایز می کند، یعنی هویت ویژه باغ شهری 
خویش را از دست بدهد. باغستان سنتی قزوین 
که به عنوان میراث ملی به ثبت رســیده، امروز 
نامزد قرار گرفتن در فهرســت ثبت جهانی است 
و این افتخار ماندگار زمانی حاصل خواهد شد که 
مدیران استانی و شهری، مردم و نیز تشکل های 
مردم نهاد در صیانت از این میراث گذشتگان که 
تکرار نخواهد شد، بیش از گذشته کوشا باشند و 
این باغستان زیبا را برای آیندگان نیز حفظ کنند.

شهر زنجان تاریخ دیرینه ای در حوزه باغ شهری دارد و در گذشته 
از شــهرهایی با فضاهای مفرح، باغ ها و درختان بلند به حســاب 
می آمده اســت، اما این روزها دیگر اثری از ایــن باغ ها در زنجان 
دیده نمی شــود و به جای درختــان، آنچه به چشــم می خورد، 
ساختمان هایی برافراشته هستند که نمای ســبز درختان را به 
چشم اندازی از بتن، آجر و سازه های ساختمانی تبدیل کرده اند. 
در دهه های گذشــته توسعه ساخت وســازهای شهری، باغ های 
سرسبز شــهر را در کام خود فرو برده اســت و دیگر نمی توان از 
فضاهای دل انگیزی که باغ ها در داخل شهر به وجود آورده بودند، 
رد و نشان چندانی یافت. باغ و عمارت تاریخی »معین« در ضلع 
جنوب غربی شهر، از یادگارهای دوران باغ شهری زنجان است که 
با درختان کهنسال و بنایی قدیمی، معماری ویژه و هویت شهری 
زنجان را به نمایش می گذارد. اینها درحالی اســت که شهرداری 
اعالم می کند که هرچند باغ های تاریخی این شهر دیگر نیستند، 

اما تمام تالش خود را برای توسعه فضای سبز شهر انجام می دهند 
تا بلکه بتوان خاطره دوران باغ شــهری زنجان را زنده نگه داشت. 
دراین میان باید اشاره کرد که بررسی های آماری نشان می دهد 
هنوز هم سرانه فضای سبز شهر زنجان باالتر از میانگین کشوری 
است. سرانه فضای ســبز در زنجان 14/5مترمربع به ازای هرنفر 
اســت؛ درحالی که میانگین کشوری ســرانه فضای سبز شهری، 
1۲مترمربع است که زنجان ۲/5مترمربع از این رقم باالتر است و 
وضعیت نسبتا بهتری دارد. ازسوی دیگر با وجود تخریب باغ های 
داخل شهر زنجان، در ســال های اخیر برخی به ساخت باغ هایی 
در اطراف زنجان روی آورده اند که این موضوع زمینه ساز تخریب 
زمین های زراعی شده است. برهمین اساس این روزها شاهد ایجاد 
باغ هایی تازه ساز در اطراف شــهر با ویالهای داخل آن هستیم؛ 
ساخت وسازهایی که مســئوالن اداره جهاد کشــاورزی عنوان 

می کنند که بیشتر آنها غیرمجاز ساخته شده اند. 

همدان در گذشته به دلیل داشــتن باغ های وسیع و خانه باغ های 
موجود در سطح شهر، به باغ شهر معروف بوده است. وجود حتی شده 
یک اصله درخت در هر خانه، جزو ملزومات خانه های همدانی بوده 
است. این درحالی است که براساس آمارهای رسمی، طی 90سال 
گذشــته، حدود ۸0درصد باغ های این شهر ازبین رفته و مدیریت 
شهری جایگزینی برای آن تعیین نکرده است. عالوه براین، با وجود 
قوانین سفت و سخت در زمینه ممنوعیت قطع درختان در منازل 
مســکونی، به دلیل ساخت و  ساز و بلندمرتبه ســازی، فضای سبز 
بسیاری از خانه ها از بین رفته و درختان آنها قطع شده است. در طول 
سال های اخیر، مدیریت شهری همدان نه تنها جلوی تخریب باغ ها 
را نگرفته، بلکه با الحاق روستاهایی که مساحت زیادی از باغ ها در 
آنها وجود داشته ، زمینه تخریب حجم قابل توجهی از آنها را فراهم 
کرده است. برخی اداره های مربوط درسال گذشته به دلیل نیاز شهر 
به درآمدزایی، مجوز تفکیک باغ های زیــادی را در همدان صادر 
کردند و با بستن چشــمان خود به روی ساخت وسازهای بی رویه 
دراین باغ ها، شاهد تبدیل شدن آنها به آپارتمان بوده اند؛ موضوعی 

که خاطره دوران باغ شهری همدان را در چشم و ذهن شهروندان 
دورتر و دورتر می کند. با توجه بــه این موضوع اکنون می توان ادعا 
کرد که همدان دیگر »باغ شهر« نیســت، بلکه فقط این عنوان را 
یدک می شود. دیوارکشی در باغ ها با مجوز قانونی از سازمان های 
متولی، یکی دیگر از دالیل نابودی باغ های همدان بوده است، چراکه 
مالکان شبانه اقدام به افزایش زیربنای بخش مسکونی باغ های خود 
می کنند و در ادامه، درختان زیادی قطع می شوند. این دیوارکشی ها 
در منطقه گنجنامه، به عنوان ریه های تنفسی شهر، تا حریم رودخانه 
هم رسیده  و منجر به تجاوز به حریم رودخانه شده است. بسیاری از 
مالکان باغ های همدان در خارج از کشور به سر می برند  یا اینکه به 
هر دلیلی از باغ های خود مراقبت نمی کنند که این موضوع منجر 
به خشک شدن درختان می شــود. این درحالی است که براساس 
قانون، شهرداری می تواند این باغ ها را خریداری و حفظ کند یا اینکه 
با مراقبت از این باغ ها، از مالــکان آنها هزینه بگیرد، اما آن گونه که 
از شواهد امر پیداست، این موضوع تاکنون در شهر همدان محقق 

نشده است.

 یزد که امروز شــهری کویری در فالت مرکزی ایران به حســاب 
می آید، روزگاری باغ های سرســبزی داشت که حال وهوای کویر 

را تغییر می داد.
 باغ های کوچک و بزرگی با درختان متنــوع ازجمله انار و انگور، 
که سازگاری بیشــتری با کویر دارند، در شهرهای مختلف استان 
ازجمله اشــکذر، زارچ، شــاهدیه، تفت و مهریز وجود داشت که 
طراوت خاصی به زندگی در قلب کویر می بخشید. کویر االن همان 
کویر است، اما دیگر از لکه های سبز رنگی که در عکس های هوایی 
دهه های گذشــته درآن قابل مشاهده بود، نشــانی وجود ندارد. 
آن لکه های سبز، همان باغ های ســبز کویری بودند که با گذشت 
زمان و به دالیل مختلف، به ویژه خشکسالی، خشکیدند و طراوت 
پیشین را از این شهر کویری گرفتند و یزد را به معنای واقعی، کویر 

کردند. بسیاری از باغ شهرهای یزد که با زحمات اجداد و نیاکان ما 
سالیان سال نگه داری شــده بود، تنها قربانی خشکسالی و بی آبی 
نشدند، بلکه سودجویی و آسوده خواهی نسل های امروز هم با قهر 
آسمان با زمین، دست به دســت هم دادند تا باغ ها، برهوت شوند. 
رفته رفته با خشک شــدن قنات ها، کاهش بارندگی ها، کم شدن 
آب چاه ها، ســودجویی ها و کاهلی ها روز به روز بر تعداد باغ های 
خشکیده افزوده شــد و زمین  باغ ها تفکیک و به منازل مسکونی 
تبدیل شدند که سود مضاعفی برای مالکان داشت که هرگز از راه 
باغداری نصیب شان نمی شد. اکنون دیگر بسیاری از شهرهای ما 
»باغ شهر« نیستند و به شــهرهای مدرنی تبدیل شده اند که نام و 
یادی از گذشته ندارند؛ آن هم در شــرایطی که با افزایش صنایع 

آالینده، ما به فضای سبز بیشتری نیاز داریم.

براساس برخی بررسی ها، قدمت باغ های شهر و استان کرمانشاه 
به دوران ساســانیان برمی گردد. دراین میان شهرکرمانشــاه 
به دلیل آب وهوای معتــدل و کوهســتانی اش، دومین محل 
استراحت و تفرجگاه شــاهان ساسانی بوده اســت. در دوران 
ساسانیان باغ های بزرگی دراین منطقه ساخته شد و تا مدت ها 
مکان تفریحی شاهان ساسانی بوده است. در دوران اسالمی نیز 
در کتب مختلف، بارها کرمانشاه را شهری خوش آب وهوا توصیف 
کرده اند که در آن آب ها جاری اســت و درختان و میوه فراوان 
دارد. در طی 100سال گذشته نیز  اطراف و فضای داخل بیشتر 
شهرهای اســتان ازجمله کرند، قصرشیرین، صحنه، هرسین، 
کرمانشاه، پاوه، نوسود، نودشه و... پوشیده از باغ های پربار میوه 
بوده است. این درحالی است که در چند دهه اخیر و با گسترش 
شهرنشینی و توسعه صنعتی، هویت باغ شهری کرمانشاه آسیب 
فراوانی دیده است، اما با این وجود همچنان زنده بودن بخش های 
کوچکی از باغ  شــهرها در نقاط مختلف استان را از محصوالت 
باغی آنها می توان فهمید. آلوچه سراب، انار پاوه، گیالس صحنه، 
خرمای قصرشیرین و... با وجود همه اتفاق هایی که برای باغ ها 
اتفاق افتاده، هنوز شــهرت خود را در بازار میوه حفظ کرده اند. 
در شهر کرمانشاه نیز باغ های دلگشــا، معتضدالدوله، ظلمات، 
سراب سعید و چشمه روضان در گذشــته های نه چندان دور 
بخش مهمی از هویت باغ شهری کرمانشــاه بوده اند، اما دراین 
سال ها به واسطه ساخت وسازهای روزافزون، یکی پس از دیگری 
نابود شده اند  و از بین رفته اند. دراین میان تنها بخش کوچکی از 
باغ های سراب قنبر باقی مانده است که به نظر می رسد این بخش 
نیز نفس های آخر خود را می کشــد. برهمین اساس کرمانشاه 
دیگر شباهت چندانی با آن باغ شهر توصیف شده در کتاب های 
تاریخی ندارد. اکنون دیگر ساختمان های بلند در طول و عرض 
شهر جای همه کوچه باغ های کرمانشــاه را گرفته اند. باغ های 
روستای ســراب قنبر، که این روزها به عنوان آخرین بازمانده 
از باغ های اطرف شــهر کرمانشــاه از آن نام برده می شــود، از 
گذشــته های دور تا نیمه دهه 1۳۳0خورشیدی، جنوب شهر 
کرمانشاه را دربر گرفته بود و تا نزدیکی میدان شهرداری )باغ 
اجاللیه( هم امتداد داشت. این باغ ها عالوه بر تامین میوه مردم 
شهر، به عنوان تفرجگاه نیز مورداســتفاده قرار می گرفت. کما 
اینکه این رویه هنوز ادامه دارد و مردم در روزهای تعطیل و اوقات 
فراغت خود، سری هم به باغ های باقی مانده از سراب می زنند. 
خالصه اینکه باغ های سراب قنبر با ساخت خیابان »دبیراعظم« 
و سپس محله »کســری«، یکی پس از دیگری از میان رفتند 
و به مرور زمان جای خود را بــه ویالها و آپارتمان های کوچک 
دادند. فعالیت های شهرک سازی پس از جنگ تحمیلی عراق 
برعلیه ایران نیز مزید برعلت شد و آخرین تیشه های تخریب بر 
آخرین بقایای باغ های سراب قنبر زده شد و درحال حاضر بخش 
بسیارکوچکی از باغ های سراب، باقی مانده است. پس از تخریب 
تدریجی باغ های سراب، ساخت وســازها تا دل تپه های آن نیز 
پیش رفت تا اینکه ازسال1۳۸5، طرح جنگلکاری دراین منطقه 
از شهر کرمانشاه به اجرا گذاشته شده و قرار است درآینده، این 
منطقه، به پارک جنگلی تبدیل شــود.  پــروژه پارک جنگلی 
سراب قنبر یکی از طرح هایی به شمار می رود که مدت هاست نام 
آن سرزبان هاست، اما به نظر می رسد تا به سرانجام رسیدن آن، 

هنوز راه زیادی باقی است. 
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  افزایش افسارگسیخته اجاره بها در شهر صدرا
از مسئوالن قضایی شیراز می خواهیم که به داد ما مســتأجران، که اکثرا از قشرهای ضعیف 
جامعه  هستیم، برسند. در ماه های اخیر افزایش افسارگسیخته اجاره بها و رهن خانه ها در شهر 
صدرا سبب شده مردم این شهر به دردسر بیفتند. دراین بین زنان سرپرست خانوار نیز برای 
تأمین اجاره بهای باالیی که صاحبخانه ها طلب می کنند، با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند. 
اختالفات بیشتر شده و رجوع به شــوراهای حل اختالف ها افزایش یافته است. از مسئوالن 
قضایی شیراز می خواهیم که به صورت جدی به این عرصه ورود کرده و این معضل را رفع کنند.
رسولی از شیراز

    کرایه گران تاکسی های اینترنتی در کرمان
برخی اپلیکیشن های ارائه دهنده خدمات تاکســی اینترنتی در شهر کرمان به نظر می رسد 
درحال افزایش دادن بی قاعده کرایه تاکســی دراین شــهر هســتند. چند روز قبل در شهر 
کرمان از سه راه فارابی تا شهرک باهنر که با خودرو چند دقیقه راه بیشتر نیست، از یکی از این 
اپلیکیشن ها درخواست تاکســی کردم که با کمال تعجب 10هزارتومان قیمت تعیین کرد. 
می خواستم از مسئوالن استان بپرســم که اصوال نظارتی بر قیمت گذاری این گونه تاکسی ها 
وجود دارد؟ ادامه چنین روندی به بروز هرج و مرج در تعیین کرایه تاکسی های درون شهری 

می انجامد.
یک شهروند از کرمان

صدای همشهری

فرحناز چراغی
خبرنگار

با وجود گذشت چندماه از ارسال درخواست لغو واگذاری پاالیشگاه 
نفت کرمانشاه به بخش خصوصی در هیات داوری، اما هنوز خبری 
از نتیجه این داوری ها به مردم اعالم نشده  و سرانجام این پرونده 

همچنان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
»شرکت پاالیش نفت کرمانشاه« سال 1۳۹۵ در یک مزایده جنجالی به صورت 
اقساطی به یک شرکت خصوصی فعال در بخش لبنیات فروخته شد. این اتفاق 
برای مردم کرمانشــاه ناخوشایند بود و با انتقادهای بســیاری هم روبه رو شد. 
پیگیرهای مختلف دراین زمینه درنهایت پس 4،۵سال منجربه ارسال پرونده 

واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه به هیات داوری شد. 
چندی قبل برخی مسئوالن استان کرمانشاه از به نتیجه رسیدن پیگیری های 
قانونی برای ابطال پرونده واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی 
خبرداده  بودند؛ موضوعی که اگرچه زمان دقیق لغو واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه 
را مشــخص نکرده بود، اما به کرمانشــاهی ها اطمینان می داد که »پاالیشگاه 

به زودی به بیت المال برمی گردد«.

ادامه بالتکلیفی ها
 با وجود این وعده ها، بهار و یک ماه از تابستان 1400 هم گذشت، اما آنچه مشهود 
است اینکه درخواست ابطال واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه کماکان در هیأت 
داوری بدون اعالم نتیجه مانده است؛ پرونده ای که قرار بود نتایج آن طی »یکی دو 

ماه« و در »آینده نزدیک« اعالم شود و مســئوالن اعالم می کردند احتمال لغو 
واگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه و بازگشت آن به بیت المال زیاد است.

اما پرونده واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی به سال 1۳۹۵ 
برمی گردد؛ یک واگذاری جنجالی که با انتقادهای بسیاری ازسوی مردم، رسانه ها 
و برخی فعاالن اقتصادی استان روبه رو شد.مبناي این ادعاها بیش از ۶0درصد 
از این پاالیشگاه۹۲هکتاری در دل شهر کرمانشاه، با آن همه تجهیزات صنعتی، 

به بهای کمی، به شرکت مذکور واگذار شد. 

تاریخچه پاالیشگاه
1۳01؛ سالی بود که پاالیشگاه نفت کرمانشاه با تولید روزانه ۲هزار بشکه افتتاح 
شــد و فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت تولید روزانه پاالیشگاه نفت کرمانشاه 
بعدها از مرز  ۲0هزار بشــکه هم گذشت. این پاالیشــگاه در زمان جنگ نیز با 
وجود حمالت مکرر نیروهای بعثی، تعطیل نشد و به تولید خود در زمینه نفت 

و مشتقات نفتی ادامه داد.

واگذاری های شکست خورده
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با همشهری 
با بیان اینکه برخی در تالشند در آخرین روزهای پایانی کار دولت دوازدهم، مانع 
از طرح این موضوع در هیات داوری شوند، می گوید: این شیوه واگذاری، در برخی 
دیگر از واگذاری ها در کشور نیز مشاهده شده  که البته بروز مشکالت زیادی را 

نیز به همراه داشته است.
احمد علیرضابیگی می افزاید: این شــیوه دولت در واگذاری ها بعضا انتقادهای 

زیادی به همراه داشته و تعدادی از آنها نیز دوباره به بیت المال بازگشته است.
وی ادامه می دهد: برخی از واگذاری های قبلی مانند واگذاری »کشت صنعت 
مغان«، »ماشین ســازی تبریز«، »هپکو اراک« »شــرکت نیشکر هفت تپه« 
ناموفق بود و درنهایت این شرکت ها به دلیل تخلف های صورت گرفته به دولت 
بازگردانده شدند؛ موضوعی که نشان می دهد دراین زمینه آنچنان که باید، موفق 

نبوده ایم و باید بازنگری های الزم انجام شود.
علیرضابیگی عنوان می کند: برخی تالش می کنند این صنایع را زیان ده معرفی 
کنند تا هیأت داوری مجاب شود، اما واقعیت این است که در چنین مواردی باید 
با دقت بیشــتری عمل کرد.وی می گوید: با وجود مصوبه قانونی درباره بررسی 
پرونده پاالیشگاه نفت کرمانشاه در هیأت داوری، مقاومت هایی درمقابل تحقق 
این موضوع وجود دارد و برخی می کوشند تا با دالیل ناکافی و ایرادهای نابه جا، 

مانع از به سرانجام رسیدن پرونده در هیأت داوری شوند.

ایرادهای اساسی در واگذاری
نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی می افزاید: ایرادهای عمده و اساسی  به 
پرونده واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه وارد است؛ از اهلیت خریدار گرفته تا 
عدم ارزیابی کاری، اموال و دارایی ها و... این موارد به حتم هیأت داوری را نسبت 

به فسخ واگذاری مجاب می کند.
علیرضابیگی از پاالیشگاه کرمانشــاه به عنوان یک ویژگی منحصربه فرد برای 
استان یاد می کند و ادامه می دهد: مشابه چنین صنعتی دیگر در منطقه غرب 
کشور وجود ندارد. صنایع پاالیشگاهی در زمره صنایع راهبردی هستند. موقعیت 
جغرافیایی این مجموعه نیز  از ویژگی های راهبردی آن محســوب می شــود. 
بنابراین براساس قانون، این پاالیشگاه باید به مشتریانی واگذار شود که شرایط 

مدیریت بنگاه های استراتژیکی مانند پاالیشگاه کرمانشاه را برخوردار باشند.
وی بیان می کند: ۸0درصد از سهام پاالیشگاه نفت کرمانشاه به شرکتی واگذار 
شده که در گذشته کار تولید و بسته بندی انواع موادغذایی را برعهده داشته است. 
بنابراین شــرکت خریدار از توان تخصصی و فنی متناســب با فعالیت شرکت 
پاالیشگاه نفت برخوردار نیســت. خریدار باید حداقل ۵سال سابقه فعالیت در 
حوزه فعالیت موردنظر را داشته باشد، اما خریدار پاالیشگاه نفت کرمانشاه دراین 

حوزه از اهلیت خرید برخوردار نیست.
علیرضابیگی همچنین تصریح می کند: شــیوه قیمت گــذاری برای واگذاری 
پاالیشگاه نفت کرمانشاه، امالک و اموال آن  نیز براساس قانون به درستی انجام 

نشده  و با ایرادهای اساسی مواجه است.

ابهام های قیمت گذاری
عضو هیأت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی سازی دراین بار توضیح می 
دهد: دراردیبهشت ماه1۳۹۶ قیمت شــرکت دوباره مورد ارزیابی کارشناسان 
رسمی دادگستری قرارگرفت. ارزش ۶0درصد سهام پاالیشگاه، با وضع موجود، 
در تاریخ ۲۹اســفندماه1۳۹4، بیش از ۷۷0میلیارد تومان ارزش گذاری شد، 
درحالی که درسال ۹۵همین مقدار سهام با قیمت معادل 1۹۹میلیارد تومان، 

یعنی ۲۵درصد ارزش روز، به خریدار واگذار شده است.
علیرضابیگی با تاکید بر اینکه همه این دالیل، عاملی است که هیات داوری را 
به فسخ این واگذاری مجاب خواهد کرد، اضافه می کند: همه توان خود را برای 

بازگرداندن اموال واگذار شده به بیت المال به کار خواهیم بست.

پاالیشگاه کرمانشاه؛ چشم به راه رای داوری

   سه شنبه 29 تیر 1400 
شماره 8274 

 کارشناسان معتقدند بهره برداری از پروژه سایت موزه همدانافتتاح سایت موزه همدان تا پایان مرداد
ظرفیت گردشگری جدیدی برای این استان ایجاد می کند

هرجای قلب تپنده شهر همدان را که بشکافی، 
الیه های روی هم نشسته تاریخ زندگی بشر، در 
جلوی چشمان انسان رخ نمایی می کند؛ موضوعی 
که اجــرای طرح هــای بــزرگ در حــوزه گردشــگری و 
میراث فرهنگی را دراین شهر توجیه پذیر می سازد. برهمین 
اساس هم بود که ســال 1۳۹۶ در یک عملیات عمرانی برای 
پیاده راه سازی میدان تاریخی همدان، اشیای تاریخی کشف 
شد که برگ دیگری از تاریخ بلند همدان را به جهانیان نشان 

داد.
با توجه به این موضوع، درآن مقطع برخــی مدیران همدان 
تصمیم داشتند روی این آثار بتن بریزند تا به قول خودشان، 
خاک از این آثار محافظت کند، اما مطالبه گری رســانه ها و 
فعاالن مدنی اســتان سبب شد مدیران اســتانی تصمیم به 

ساخت نخستین سایت موزه غرب کشور بگیرند.

تأخیر در افتتاح طرح
درآن مقطع و همزمان با ســال ۲01۸ میــالدی، ۲رویداد 
بین المللی گردشــگری با عنوان اجالس وزرای گردشگری 

کشورهای آســیایی و اجالس دوره ای ســازمان جهانی 

گردشــگری به میزبانی همدان برگزار شد و مسئوالن استان 
متفق القول، به شــهروندان همدانی قول دادند سایت موزه را 
تا زمان برگزاری این دو رویــداد افتتاح کنند، اما امروز که در 
اواسط سال ۲0۲1 هستیم، هنوز این اتفاق نیفتاده و مدیران 
قول داده اند تا پایان شــهریور 1400 وعده چند ساله خود را 

عملی کنند.
جالب اینکه بیشتر شهروندان همدانی نمی دانند پشت حصاری 
که وسط میدان تاریخی همدان کشیده شده، چه خبر است و 
چه پروژه ای درحال اجراست. اما دراین میان بررسی ها نشان 
می دهد مهم تریــن دلیل تأخیر در اجــرا و افتتاح این طرح، 
اختالف هایی بود که میان اداره هایی مانند راه و شهرســازی 
و میراث فرهنگی و نهادهایی چون شــهرداری وجود داشت؛ 

درغیراین صورت این طرح باید در سال ۹۷ افتتاح می شد.

اهمیت سایت موزه
مدیر پروژه ســایت موزه همدان با بیان اینکه این طرح یک 
ظرفیت گردشگری جدید برای استان ایجاد می کند و موجب 
تقویت پیــاده راه بوعلی- اکباتان می شــود و 

همچنین نقطه اتصال دو موزه بوعلی ســینا و موزه هگمتانه 
خواهد شــد، توضیح می دهد: اما تفاوت این ســایت موزه با 
۲موزه دیگر این است که مخاطب آن عامه شهروندان هستند 
که بدون اینکه بخواهند به موزه بروند، موزه در ســر راه آنان 

قرار می گیرد.
صاحب محمدیان منصور می گوید: نمایــش آثار تاریخی در 
همان نقطه کاوش شــده و کامال عمومی، زمینه ساز ارتقای 
اندیشه مردم خواهد شد و ۳هزار ســال تاریخ شهرنشینی و 

تمدن در مرکزی ترین نقطه شهر را به منصه ظهور می نشاند.
وی درباره ضرورت راه اندازی چنین سایت موزه ای می گوید: 
ایجاد یک ظرفیت گردشــگری جدید، تقویت پیاده راه سازی 
)اتصال آرمگاه بوعلی، موزه میدان، مــوزه هگمتانه و آرامگاه 
باباطاهــر(، نمایش آثار و روشــنگری ذهن مــردم، نمایش 
۳هزارسال تاریخ شهرنشینی و تمدن در پایتخت تاریخ و تمدن 
در مرکزی ترین نقطه شهر و انتخاب عامه مردم به عنوان گروه 
هدف )آموزش و ارتقای فرهنگی مردم( ازجمله ضرورت های 

ساخت این سایت موزه است.

محمدیان منصور موقعیت میدان در مرکزی ترین نقطه شهر، 
قدمت چندهزارساله، تأثیر پذیرفتن از معماری و شهرسازی 
عصر باروک و منظری کامال نقش بسته در ذهن مردم، امتزاج 
معماری باروک با شــاخص های معماری ایرانی دوره قاجار و 
وجود یک فضای شــهری زنده و پرهیاهو را از شاخصه های 

اصلی این سایت موزه می داند.

موانع اجرای طرح
مدیر پروژه سایت موزه همدان حفظ خط آسمان یک اثر ثبتی 
)جلوگیری از ایجاد یک فرم مرتفع( و حفظ اهمیت آثار تاریخی 
را ازجمله موانع پروژه می دانــد و ادامه می دهد: مبانی نظری 
حاکم بر طراحی سایت موزه میدان همدان را می توان در ۲بعد 
کلی خالصه کرد؛ بیان فرمی و فضایی طرح که شامل تلفیق 
معماری مقابر پیش و پس از اســالم، ارتباط فرمال با مقبره 
بوعلی سینا و مقبره باباطاهر، استفاده از عنصر گودال باغچه 
به عنوان یک عنصر مستمر از دوره کهن تا دوره معاصر، احترام 
به جداره ها و هویت میدان با پایین بردن ارتفاع تا کف میدان 

و اســتفاده از فرم رواق به منظور ایجاد ســایه برای مخاطب، 
جلوگیری از تابش آفتاب مستقیم به آثار، جلوگیری از رفلکس 

نور در شیشه هاست.
محمدیان منصور با بیان اینکه  این سایت موزه مکانی برای وقوع 
رخدادهای اجتماعی اســت، تصریح می کند: ارجحیت دادن 
به ایجاد فضایی برای تعامل اجتماعی و شــکل دادن به یک 
قرارگاه رفتاری و یک پالزای شهری به عنوان بستر شکل گیری 

دیالوگ شهر با انسان، از ویژگی های این سایت موزه است.

زمان افتتاح 
مدیر شهرداری منطقه یک همدان نیز درباره آخرین وضعیت 
سایت موزه به خبرنگار همشهری می گوید: سایت موزه همدان 
نخستین پروژه در کشــور دراین حوزه است که اجرای آن از 
آذرماه سال گذشته به شــهرداری منطقه یک همدان واگذار 
شده است و براساس برآوردهای انجام شــده، تا پایان مرداد 

افتتاح خواهد شد.
مســعود دهبانی صابر اضافه می کند: 

اعتبار اولیه برای اجرای این طرح 
۸میلیارد تومان بود، اما اکنون به 

11میلیارد تومان رسیده است.

فاطمه کاظمی
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 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 مسجد وکیل شیراز
 عکس: علیرضا نادری فرد

از سوي منتقدین ایرادهایی به اهلیت خریدار و عدم ارزیابی دقیق دارایی ها وارد  است
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