
زمانی برای 
تصمیمات دشوار

اسناد توافق 
آماده است

 پوكر در سوپرجام
پرسپوليس، قهرمان 4 دوره اخير ليگ برتر با 
شكست تراكتور، چهارمين قهرماني اش در 

سوپرجام را جشن گرفت

 2اقتصاددان در گفت وگو با 
همشهري راه و بيراه اقتصاد در 

دولت آینده را تحليل كردند

عباس عراقچي از آخرین تداركات 
براي احياي برجام خبر داد

اقتصاد ایران در 4سال ریاست جمهوري 
سيدابراهيم رئيسي در چه مسيري 
پيش خواهد رفت و او با چه چالش ها 
و فرصت هایي مواجه اســت؟ یك 
روز پس از انتشار اهداف اقتصادي 
رئيس جمهور آینــده، گمانه زني ها 
درباره تيم اقتصادي دولت رئيسي 
شروع شده و برخي از قبل انتخابات 
و برخي پس از آن در حال نشاندن 
چهره هــاي موردنظرشــان روي 
صندلي وزارت و ریاســت در دولت 
بعدي هســتند امــا راه پيش روي 
آنها همــوار نخواهد بــود. محمد 
طبيبيان، اقتصاددان سرشــناس 
ایراني مي گوید: بایــد صبر كرد تا 
كابينه رئيسي مشــخص شود زیرا 
سيدابراهيم رئيسي بر سر دورراهي 
سختي قرار دارد.صفحه4 را بخوانيد.

 احياي توافق هسته اي به ایستگاه 
آخر نزدیك شــده اســت؛ اسناد 
توافق احياي برجام آماده اســت، 
بيشــتر اختالفــات اساســي حل 
شــده و هيأت هاي مذاكره كننده 
براي تصميم گيري به كشــورهاي 
خود برمي گردند. آخرین نشســت 
كميسيون مشــترك برجام دیروز 
در وین برگزار شــد تا دور ششــم 
مذاكرات نيز به پایان برسد. آن هم 
درحالي كه گفته شده بود مذاكرات 
در این دور بــه محورهاي اختالفي 
رسيده و رئيس تيم ایراني در وین 
ابراز اميدواري كرده بود تا كشورها 
در این زمينه به جمع بندي برسند. 
البته سيد عباس عراقچي در پایان 
دور ششــم در حالي از آماده شدن 
همه اســناد توافق خبــر داده كه 
برخي از مســائل اصلــي اختالفي 
در مذاكرات هنوز باقــي مانده اما 
كم وكيف و چارچوب آن مشــخص 

است. صفحه2 را بخوانيد.

تحليل مشاركت
  صاحبان آرای باطله چه كسانی هستند؟

  چگونه تهران کمترین نرخ مشارکت  را ثبت كرد؟
  کدام  استان ها بیشترین و کمترین مشارکت را داشتند؟

همشهري نتایج سيزدهمين انتخابات ریاست جمهوري را بررسي  مي كند

جناب آقای عليرضا محجوب 
دبيرکل محترم خانه کارگر 

درگذشت  فرزند گراميتان  را تسليت عرض مي نمایم. از ایزد منان براي 
آن مرحوم، علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و سالمتي 

پيروز حناچيمسئلت دارم.
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خيابان قصه هاي كودكانه

یادداشت
سعيد اركان زاده يزدي ؛ روزنامه نگار

روزنامه نگاري حرفه اي و رســانه هاي رسمي ایران 
گرفتار بحران بزرگي شــده اند؛ بحران كاركردي. 
مي توان گفت كه این رســانه ها تا حد زیادي كاركرد خود را از دســت داده اند 
و دیگر روي مخاطبان چندان اثري ندارند؛ چــون مخاطبان از آنها رویگردان 
شده اند. یكي از بزرگ ترین علت هاي این رویگرداني این بوده كه رسانه هاي ما، 
به هزار و یك دليل، دیگر آنچه را كه مخاطب مي خواهد نمي توانند به او بدهند و 
نيازهایش را برطرف كنند؛ بنابراین مخاطبان اعتماد خود را به رسانه هاي رسمي 
از دست داده اند و  سراغ رســانه هاي جایگزین رفته اند كه ظاهراً نيازهایشان را 
ارضا مي كنند؛ جایگزین هایــي مثل تلویزیون هاي ماهواره اي یا رســانه هاي 
اجتماعي یا پيام رسان ها. مدت ها مي توان بحث كرد كه چرا این اتفاق افتاده و 
عواقبش براي جامعه ما چه خواهد بود. اما در اینجا با ریشه یابي این ماجرا كاري 
نداریم، بلكه مقصود این است كه 2راه حل را كه معموالً براي نجات رسانه هاي 

رسمي تجویز مي شود، ارزیابي كنيم.
 بحران رسانه هاي رسمي ما همزمان شده است با 2پدیده اي كه در ایران رواج 
پيدا كرد: فناوري هاي نوین ارتباطي و مدل كســب وكار استارت آپي كه هر دو 
از جنبه هایي با یكدیگر مرتبط نيز هستند. بارها و بارها طيف هاي مختلفي از 
متخصصان رسانه اي گفته اند كه رسانه هاي رسمي ایران براي اینكه بتوانند به 
مرجعيت خبري خود بازگردند و مخاطبان را به ســوي خود برگردانند، باید از 
فناوري هاي نوین ارتباطي بهره گيرند. آنها این تجویز را گره مي زنند به اتفاق 
مشابهي كه در كشورهاي صاحب فرهنگ رســانه اي پيشرفته رخ داده است. 
ـ  ـ منظورشــان معموالً كشــورهاي غربي استـ  مي گویند در آن كشــورهاـ 
نيز بحران در رسانه هاي رسمي ایجاد شده و رســانه هاي اجتماعي رقيب آنها 
شده اند، اما رسانه هاي رسمي با اتكا به فناوري هاي نوین ارتباطي و بهره گيري 
از همين رسانه هاي اجتماعي و قالب هاي نوین توليد و انتشار محتوا، توانسته اند 
روزنامه نگاري رسمي را نجات دهند، ولي در این ميان، باید یك تفاوت اساسي 
را درنظر گرفت و آن اینكــه در چنين كشــورهایي، روزنامه نگاري با این همه 
محدودیت و قيدوبند كه روزنامه نگاري ما مواجه اســت، روبه رو نيست. همين 
ـ  تفاوت است كه مشكالت روزنامه نگاري ما را با مشكالت روزنامه نگاري آنهاـ 
ـ یكســره متفاوت مي كند. ریشه  هرچند كه شكل شان در ظاهر شبيه استـ 
مشكالتي كه روزنامه نگاري غربي دارد، بيشتر مربوط به فرم و تكنيك است، اما 
مشكالت روزنامه نگاري ما محتوایي و ساختاري و در بسياري مواقع مربوط به 

مسائل برون سازماني رسانه هاست.
آنچه در راه حل فناورانــه براي روزنامه نــگاري ما تجویز مي شــود، مي تواند 
مشــكالت مان را دوچندان كند و براي اســتفاده از فناوري ها در رسانه ها باید 
احتياط و استراتژي را نظر گرفت. رسانه هاي ما به تدریج شروع كرده اند به استفاده 
از فناوري هاي نوین ارتباطي. بدین ترتيب، عرصه براي آنها باز شده است تا بتوانند 
محتواي خود را از طریق رسانه هاي اجتماعي و پيام رسان ها به دایره وسيع تري از 
مخاطبان برسانند و محتواهایي در قالب هایي نوین همچون محتواهاي ویدئویي و 
صوتي و تعاملي توليد كنند، اما مسئله اینجاست كه با داشتن مخاطب ایراني كه 
به محتواي رایگان عادت دارد و كمبود قوانين و مقررات سفت وسخت حق مؤلف، 
هيچ تضميني وجود ندارد حضور پررنگ رســانه هاي ســنتي در رســانه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها و همچنين توليد محتواهاي گران قيمت در قالب هاي 

نوین خبري به فروش و درآمد بيشــتر براي رسانه ختم 
شود. البته چنين كارهایي براي برندینگ و بازاریابي محتوا 

مي تواند مؤثر باشد، اما براي رســانه هایي كه تحت فشار اقتصادي سنگين قرار 
دارند، بازدهي كوتاه مدت نيز اهميت فراوان دارد. 

 رسانه ها 
و راه حل هاي استارت آپي

مركز نوآوري رســانه روز گذشته 
پس از 2 ســال تالش بــا ابتكار 
مؤسسه همشــهري و همكاري 
دانشگاه تهران و معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، به  صورت رسمي با حضور 
پيروز حناچي، شهردار تهران، سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري 
و همچنين محمود نيلي، رئيس دانشگاه تهران و جمعي از مدیران رسانه هاي كشور 

كار خود را آغاز كرد.
مركز نوآوري رسانه همشهري كه به مساحت 1750متر، در خيابان انقالب اسالمي، 
روبه روي در اصلي دانشــگاه تهران واقع شــده، اهداف متنوعي ازجمله برگزاري 
استارت آپ ویكندهاي حوزه رسانه و تشكيل اتاق فكر رسانه، برگزاري جشنواره هاي 
فناوري و نوآوري رسانه، برگزاري دوره هاي شتاب دهي حوزه رسانه و ایجاد مدرسه 

نوآوري رسانه و ارائه راهكار و حل مشكالت مؤسسه همشهري را دنبال مي كند.
مركز نوآوري رسانه همشهري همچنين خدماتي ازجمله برگزاري رویدادهاي نوآوري 
و مرتبط با رسانه همشهري، تجاري سازي واحدهاي پذیرفته شده در مركز، راه اندازي 
كلينيك هاي كسب وكار در همه زمينه ها و شناســایي و جذب نيرو و ایده ها و البته 

پذیرش و ارزیابي آنها را ارائه مي كند.

 نوآوري در ذات همشهري 
پيروز حناچي، شــهردار تهران در این مراسم با اشــاره به اینكه مؤسسه همشهري 
نخستين روزنامه نسل جدید دوران معاصر را در اوایل دهه 70منتشر كرد، گفت: »این 
روزنامه با یك حركت جسورانه به صورت رنگي و قطع متفاوت و با تمركز بر مسائل 
اجتماعي آغاز به كار كرد.« حناچي با تأكيد بر این موضوع كه همشهري به مسائلي 
پرداخته كه پيش از آن، در دیگر روزنامه هاي كشور مرسوم نبوده، ادامه داد: »نوآوري 
درذات همشهري نهفته است و دليل حيات و بقاي این روزنامه، بهره گيري از نوآوري 
در زمان مناسبی بوده است.«  به گفته او، »با توســعه فناوري و  اتفاقاتي كه افتاده، 
تقریبا همه  روزنامه هاي پرتيراژ دچار چالش هاي جدي شــده اند.« شهردار تهران 
گفت:»چيزي كه از همشهري خواستيم این بود كه شما هم دیر یا زود با بحران مواجه 
خواهيد شد و از االن باید به فكر باشيد.« حناچي با اشاره به پيگيري ها براي راه اندازي 
مراكز تخصصي نــوآوري و فناوري با محوریت موضوعات شــهري گفت: »تاكنون 
100تيم استارت آپي را براي حل مسائل خود تشكيل دادیم و نخستين مركز زندگي 
هوشمند در متروی تجریش را به تازگي راه اندازي كردیم. اشتراك داده و اي پي آي ها 
و استارت آپ ها و شركت هاي نوآور و توسعه مراكز نوآوري هم در دستور كار است.« 
شهردار تهران با بيان اینكه اگر به 10 سال قبل بازگردیم، هيچ كدام از این خدمات 
در كشور ارائه نمی شد، چون نمی توانستيم اطالعاتمان را منتقل كنيم، گفت:»اما 
هم اكنون، توسعه فناوری ها امكان پذیر اســت و اوج آن در فضای انتخابات بود كه 

45ميليون نفر در این فضا با هم در ارتباط بودند.«
حناچی گفت: » این بستر در فضای شهر تهران با جدیت بيشتر دنبال خواهد شد. 
بعد از ما و در مدیریت بعدی این مسير ترغيب خواهد شد؛ چرا كه نياز كشور است و 
راهی جز این وجود ندارد.« شهردار تهران همچنين در حاشيه این مراسم در پاسخ به 
پرسش خبرنگار همشهري مبني بر اینكه »فكر مي كنيد با افتتاح این مركز ما بتوانيم 
شاهد نسل تازه اي از رسانه هاي فعال در حوزه شهري باشيم؟« گفت: »راهي جز این 
وجود ندارد. همه روزنامه هاي با تيراژ باال با این مشكل مواجه اند. یعني اگر خود را به 
این فضا نزدیك نكنند احتمال حذف آنها بسيار است. شاید حتي همشهري با توجه 
به اینكه هميشه در مقایسه با روزنامه هاي دیگر پيشتاز بوده است، براي ورود به این 
حوزه دیر اقدام كرده باشد. اگر همشهري در این حوزه موفق شود بقيه روزنامه ها 

هم وارد این حوزه مي شوند و همين مسير را آغاز مي كنند.«

شهرها، محور آموزش
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور هم در این 

مراسم به نقش محوري شهرها در آینده اشاره كرد و گفت: »شهرها اگرچه در حال 
حاضر هم مهم هستند اما در آینده از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند.

 همشهري »نوآوری رسانه« را كليد زد

 همشهري »نوآوری رسانه« را كليد زد
 مركز نوآوری رسانه  همشهري روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

شهردار تهران و رئيس دانشگاه تهران افتتاح شد
 اطالعاتي از »مركز نوآوري رسانه «  در گفت وگو با ابوالحسن رياضي، مديرعامل موسسه همشهري

صفحه8

سوپرجام سال99 فوتبال ایران باالخره بعد از مدت ها 
تاخير شب گذشته در ورزشــگاه آزادی برگزار شد تا 

تكليف اولين جام سال 1400 مشخص شود. 
پرســپوليس كه به عنوان قهرمان فصل گذشته ليگ 
برتر گام به این بازي گذاشته بود، با نتيجه یك بر صفر 
تراكتور، قهرمان جام حذفي فصل گذشته را شكست 
داد و فاتح ســوپرجام لقب گرفت. نيمه اول این بازي 
از سوي 2 تيم سرد و كســل كننده دنبال شد اما این 
پرسپوليســي ها بودند كه نيمه مربيــان را بهتر آغاز 
كردند و در نهایت در دقيقه 61 به گل برتري رسيدند. 
پرسپوليسي ها در این بازي روي پاس عمقي عاليشاه 
و ضربه دقيق آل كثير در موقعيت تك به تك با اخباري 
به گل دســت پيدا كردند و براي چهارمين بار قهرمان 

سوپرجام شدند. 
پرسپوليســي ها حاال پس از پوكر)چهارمين قهرمانی 
پياپی( در ليگ برتر، در سوپرجام هم پوكر كرده اند و 
با روحيه عالي به ليگ برمي گردند تا براي رسيدن به 
جام پنجم تالش كنند. در بازي شب گذشته تراكتور با 

خطيبي هيچ حرفي براي گفتن نداشت و خوش شانس 
بود كه فقط یك بار دروازه اش باز شد.

 در دقایــق پایانــي ایــن بــازي، مهــدی تيكدری 

 هــم از داور مســـــــابقه كارت قرمــز گرفــت 
تا تراكتوري ها براي 18 دقيقه با یك بازیكن كمتر بازي 

كرده باشند.
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ضمیمه امروز همشهری استانی

    پرونده ناتمام ماسوله
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قضایی

اصالح طلبان كنار نكشند

 در جریان هر عمل سياســي و به طور 
اخص انتخابات هم برد هســت و هم 
باخت كه هر كدام در هر شرایطي علل 

خاص خــود را دارد و از اول انقالب تاكنون همــواره جناح هاي 
سياسي مختلف كشور با این امر روبه رو بوده اند. گاهي جناح چپ یا 
خط امامي سابق و اصالح طلب فعلي برنده انتخابات بوده اند و گاهي 
جناح راست یا اصولگرا. اما در هيچ شرایطي این جریان ها از بين 
نرفته اند چون ریشه در ساختار هاي اجتماعي دارند. اكنون جناح 
اصالح طلب به هر دليلي انتخابات را به رقيب واگذار كرده. این امر 
را نباید به هر دليلي پایان اصالح طلبي قلمداد كرد. همانطور كه در 
دولت هاي نهم و دهم این اتفاق افتاد. نباید با هر اتفاق ناخوشایندي 

درباره ضرورت وجودي یك جناح تردید كرد.
اصالح طلبان باید علل موفق نشــدن خود را بررســي و تجزیه و 
تحليل كنند. نقاط ضعف خود را از بيــن ببرند و نقاط قوت خود 
را تقویت كنند و با یك برد و باخت نباید جلوي همه  چيز عالمت 
سؤال گذاشــت. اصالح طلبان باید مجددا محدوده وظایف خود 
را به نمایندگي از قشــرهاي جامعه كه طبقه متوسط و محروم را 
شامل مي شــود بازتعریف كنند و ساختارهاي تشكيالتي و شيوه 
تصميم گيري را مجددا تعریف و تعيين كنند. این جریان سياسي 
باید مشخص كند كه چه ساختار تشكيالتي ای مي تواند پاسخگوي 
نيازهاي اقشــاري باشــد كه اعضا و گروه هاي اصالح طلب آنها را 
نمایندگي مي كند. آنچه هست، این شكست براي اصالح طلبان 
قابل پيش بيني بود، اما این به این معنا نيست كه نباید فعال باشند 
و خود را كنار بكشند. اصال وجود احزاب، گروه ها و جناح ها وقتي 
موضوعيت پيدا مي كند كه در فعاليت هاي سياسي فعال باشند. 
چرا كه اگر فعال نباشــند در واقع وظيفه نمایندگي اقشار خود را 
انجام نداده اند. بنابراین جناح اصالح طلب باید همواره فعل باشد 

حال گاه برنده وگاه بازنده مي شود. 
از باختن هم باید درس عبرت بگيــرد و كارهایش را پيش ببرد. 
یكي از اشــكاالت مهمي كه به وجود آمــد و وجهه اصالح طلبان 
در جامعه كمرنگ شد ناشــي از عملكرد دولت بود. البته عملكرد 
دولت هم مقداري ناشــي از ضعف خودش بود و مقدار زیادي هم 
ناشي از تحریم ها و كرونا بود. شما فكر كنيد اگر تحریم ها و كرونا 
 نبود، این نتایج به دســت مي آمد؟ من تردیدي ندارم كه اگر این

2 موضوع نبود، اصالح طلبان  این بار هم پيروز انتخابات مي شدند؛ 
اما متأسفانه آنقدر جوسازي و تبليغات سوء و انحرافي انجام شد كه 
وجهه اصالح طلبان كمرنگ شد و حتي امر بر خود اصالح طلبان 
هم مشتبه شــد و عده زیادي خودزني مي كردند. به هر حال این 

وقایع موجب شد كه نتيجه انتخابات اینگونه شود.

 اما و اگرها در مورد
رياست قوه قضاييه ادامه دارد

با انتخاب سيدابراهيم رئيســی به عنوان رئيس جمهور منتخب، 
مهم ترین سوالی كه این روزها مطرح می شود این است كه تكليف 
قوه قضایيه چه می شود؟ گرچه برخی اسامی برای ریاست این قوه 
مطرح شده اند، اما خيلی زود از ســوی افراد معرفی شده تكذیب 

شدند.
دیروز در همين فضا غالمحسين محســنی اژه ای، معاون اول قوه 
قضایيه در نشست خبری خود توضيحاتي را در مورد چند و چون 
اداره قوه قضایيه بعد از انتخاب رئيسي به عنوان رئيس جمهور ارائه 

كرد، اما در مورد فرد جایگزین رئيسی سخنی نگفت.
محســنی اژه ای با بيان اینكه امســال در هفته قوه قضایيه برای 
دســتگاه قضا یك تفاوتی بين ســال 1400 با سال های گذشته 
بوده و هست و در گذشته سابقه نداشــته كه ریاست قوه قضایيه 
در انتخابات شــركت كند، گفــت: از ماه ها قبــل از آغاز ثبت نام 
كاندیداها، اقشار مختلف مردم از آیت اهلل رئيسی توسط بيانيه یا 
درخواست های شخصی مي خواستند كه ایشان در انتخابات شركت 
كنند. طبيعتا ایشان بخشی از وقت خود را باید در آن مسير صرف 
می كردند و بخشی دیگر را در قوه قضایيه؛ تدبيری اندیشيده شد 
كه در این راســتا كوچك ترین خللی در امور قضایی ایجاد نشود. 
همچنين تمهيداتی اندیشيده شد كه كوچك ترین شائبه ای ایجاد 

نشود كه در این دو زمينه هر دو توفيق داشتند.
محسنی اژه ای گفت: مردم به ریاست قوه قضایيه اعتماد و ایشان 
را با رای معناداری انتخاب كردند و ایشــان باید تمهيدات الزم را 
برای دولت آینده داشته باشــند و از این طرف برای قوه قضایيه 

مسئوليت ها را ادامه دهند.
وی ادامه داد: یــك تفاوت دیگر معنادار كه البته بعد از اســتقرار 
ریاست جمهور آینده اتفاق خواهد افتاد، انتظار و توقع بحق مردم 
است نســبت به اینكه كار ها حتما باید بيش از گذشته بهتر باشد 
و مردم توقع و انتظار دارند كه باید بحق انجام شــود؛ زیرا ریاست 
قوه قضایيه كه به عنوان منتخب مردم بایــد در هفته های آینده 
رسما ریاست جمهوری را عهده دار شــود، حدود 40 سال در قوه 
قضایيه بوده و حدود 10 سال مســئوليت بازرسی كل كشور را بر 

عهده  داشته است. 
معاون اول قوه قضایيه افزود: از طرفی قوه قضایيه، رئيس جمهور 
آینده را كامل می شناسد و با دیدگاه های او آشناست و وقتی این 
2قوه به طور كامل یكدیگر را درک كنند، بســيار اميدوار هستيم 
تا گام های عاجل و ســریع و بلند در رفع مشكالت مردم در همه 

زمينه ها به ویژه در مسائل اقتصادی برداشته شود.
وی افزود: ان شاءاهلل با كمك مجلس، با كمك دولت و با كمك قوه 
قضایيه بتوانيم در زمان معقول و منطقی و كوتاه، قدم های بلندی را 

در رابطه با مشكالت مردم در زمينه های مختلف برداریم.
معاون اول قوه قضایيه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه با انتصاب 
رئيس قوه قضایيه بعدی آیا فرآینــد اصالحات به وجود آمده قوه 
ادامه پيدا می كند و چه تضمينی وجود دارد كه این روند متوقف 
نشود یا به سمت و ســویی دیگر حركت نكند، گفت: سند تحول 
قوه قضایيه سندی نيست كه قائم به شــخص و موقت باشد. این 
سند، سندی است كه با تجربه 40 سال گذشته نوشته شده و در 
آن استفاده از نخبگان مختلف پيش بينی شده است. بر این اساس 
همچنان باید منتظر باشيم تا شاید در آینده نزدیك تكليف ریاست 

قوه قضایيه هم مشخص شود.

 احياي توافق هســته اي به 
ایســتگاه آخر نزدیك شده ديپلماسی

است؛ اســناد توافق احياي 
برجام آماده است، بيشتر اختالفات اساسي 
حل شده و هيأت هاي مذاكره كننده براي 
تصميم گيــري بــه كشــورهاي خــود 
برمي گردند. آخرین نشســت كميسيون 
مشترک برجام دیروز در وین برگزار شد تا 
دور ششــم مذاكرات نيز به پایان برسد. 
آن هم درحالي كه گفته شده بود مذاكرات 
در این دور به محورهاي اختالفي رسيده و 
رئيس تيم ایرانــي در وین ابراز اميدواري 
كرده بود تا كشــورها در ایــن زمينه به 
جمع بندي برســند. البته ســيد عباس 
عراقچي در پایان دور ششــم در حالي از 
آماده شدن همه اسناد توافق خبر داده كه 
برخــي از مســائل اصلــي اختالفي در 
مذاكرات هنوز باقي مانده اما كم وكيف و 
چارچــوب آن مشــخص اســت. طبق 
گزارش ها و اظهارنظرهاي مقام هاي آگاه 
2چالش باقيمانده؛ یكــي ترتيب اجراي 
اقدامــات متقابــل دو طــرف و دیگري 
درخواســت ایران بــراي تضمين دادن 
آمریكاســت. بــه نوشــته روزنامــه 
نيویورک تایمز، ایران خواستار تعهد كتبي 
است تا آمریكا در آن تضمين دهد كه در 
آینده هيچ دولتي در این كشــور نتواند از 
این توافق خارج شود. این روزنامه به نقل از 
یك مقــام آمریكایي نوشــته كه چنين 
خواســته اي باوجود منطقي بــودن، در 
ساختار دمكراتيك آمریكا شدني نيست و 
روســاي جمهور بعدي ممكن است آن را 
برهم بزنند. در سوي مقابل آمریكا نيز از 
ایران مي خواهد تا تعهد دهد پس از توافق 

احياي برجــام بــار دیگر بــراي توافق 
بزرگ تري پــاي ميز مذاكره بنشــيند. 
موضعي كه ایران آن را نمي پذیرد و گفته 
مي شود كه آمریكا از آغاز مذاكرات تاكنون 
از ایــن درخواســت تاحــدود زیــادي 
عقب نشــيني كــرده اســت. در چنين 
شرایطي است كه رئيس هيأت ایران گفته 
كه فاصله تــا توافق كوتاه اما »ســخت و 

پرسنگالخ« است.

تصميم هاي آخر در تهران و واشنگتن
زمانبنــدي دور هفتــم مذاكــرات هنوز 
مشخص نيست. تا اینجا هر بار با فاصله اي 
چند روزه مذاكرات از سر گرفته شده است. 

این بار اما طبق گفته هاي عباس عراقچي 
هيأت ها نه براي مشــورت هاي آخر بلكه 
براي »تصميم هاي آخر« بــه پایتخت ها 
باز مي گردند؛ موضوعي كه ممكن است به 
زمان بيشتري نياز داشته باشد. عراقچي بار 
دیگر تأكيد كرد كه زمان براي تصميم گيري 
طرف هاي مقابل ما فرا رسيده است: »چون 
كامال صحنه مذاكرات و یك توافق احتمالي 
روشن اســت و آنها باید تصميمات خود را 
بگيرند.« او در پایــان دور پنجم نيز گفته 
بود كه آمریــكا براي احيــاي برجام باید 
تصميم هاي ســخت خود درباره لغو همه 
تحریم ها و بازگشت به برجام را بگيرد. البته 
به نظر مي رسد شرایط امروز با چند هفته 

قبل تفاوت هایي دارد. به گزارش »ایسنا« 
عراقچي در همين زمينــه گفته: »اكنون 
مشخص اســت كه در چه حوزه هایي چه 
كارهایي امكان دارد و چه كارهایي امكان 
ندارد و زماني كه همه طرف ها به خصوص 
طرف هاي مقابل ما باید تصميم نهایي خود 
را بتوانند بگيرنــد.« تااینجا هيأت ها یك 
هفته رایزني فشــرده در وین را پشت سر 
گذاشتند و دیپلمات هاي ایراني نيز تا ساعت 
2بامداد آخریــن روز در وین روي آخرین 
برگه اسناد و آخرین پاســخ هایي كه باید 
داده مي شــد، كار كردند. عراقچي در این 
زمينه توضيح داد: »به هر حال شما مي  دانيد 
انجام مذاكره غيرمستقيم كار آساني نيست 

و بــراي جلوگيري از ســوء تفاهمات باید 
خيلي دقيق تر و خيلــي جزئي تر كار كرد 
و مطالب را آماده كــرد.« پيش از برگزاري 
نشســت كميســيون مشــترک برجام، 
آخرین رایزني هاي دیگر هيأت ها نيز ميان 
نمایندگان اتحادیه اروپا و هيأت روســيه 

برگزار شد.

آمريكا به مذاكرات متعهد است
با این همه هنــوز هــم دیپلمات ها افق 
روشــني از توافق در هفته یــا هفته هاي 
آینده ترسيم نمي كنند. تاجایي كه رئيس 
هيأت ایراني گفته كــه »قطعا نمي توان 
پيش بيني كرد كه آیا واقعا در دور آینده 
مي توانيــم این كار را انجــام بدهيم یا نه 
ولي من به شدت اميدوارم.« محمدجواد 
ظریــف، وزیرخارجــه نيز در حاشــيه 
نشست مجمع دیپلماســي آنتاليا گفته 
كه متن ویرایش شــده توافــق را دیده و 
به احتمال زیــاد تا پيــش از پایان دولت 
روحاني، توافق احياي برجــام به نتيجه 
مي رسد. انتخابات ریاست جمهوري جمعه 
برگزار   شــد و دولت جدید كار خود را از 
13مرداد آغاز مي كنــد. از آغاز مذاكرات 
هيأت هاي غربي نيم نگاهي نيز به انتخابات 

ریاست جمهوري و تغيير دولت در ایران 
داشــتند و پس از برگزاري انتخابات نيز 
مسئول سياســت خارجي اتحادیه اروپا 
خواستار تعهد ایران به برجام شده است. 
خبرنگار شــبكه ســي ان ان هم به نقل از 
ســخنگوي وزارت امورخارجه آمریكا در 
تویيتي نوشــت كه سياســت این كشور 
درقبال ایران براي پيشبرد منافع آمریكا 
طراحي شــده اســت. به گفته این مقام 
آمریكایي »فارغ از آنكه چه كسي به قدرت 
مي رسد« این كشــور تمایل دارد تا »به 
پيشرفت معناداري كه در جریان آخرین 
دور مذاكرات وین به دســت آمده است« 

ادامه دهد.
البته ایران هنوز توافق با آژانس بين المللي 
انرژي اتمــي را هم كه موعــد آن پایان 
خرداد بود، تمدید نكرده اســت. هرچند 
رئيس دفتر رئيس جمهوري گفته كه اگر 
مذاكرات وین بر مبناي خواسته هاي ایران 
پيش برود، این توافق تمدید مي شــود و 
طبق این اظهارنظر توافق با آژانس تبدیل 
به چالشي در مسير احياي برجام نخواهد 
شــد؛ مســيري كه از ابتدا پرپيچ وخم و 
پرمانع بود و هنوز هم مشخص نيست كه 

در دولت دوازدهم به مقصد برسد.

اسناد توافق آماده است

نخستينميزبانيرئيسيازرسانهها
رئيس جمهور منتخب امروز در نشستي با خبرنگاران از برنامه دولت سيزدهم و سازوكارش براي اداره كشور رونمایي مي كند

نخستين نشست خبري سيدابراهيم 
رئيســي به عنــوان رئيس جمهــور منتخب

منتخب مردم ایران امروز، دوشنبه با 
حضور خبرنگاران برگزار مي شــود. این نشست در 
حالي 48ساعت پس از پيروزي رئيسي در انتخابات 
ریاست جمهوري برگزار مي شود كه ابراهيم رئيسی 
در همه سال هاي گذشته كه در قوه قضایيه رئيس 

این قوه یا معاون بوده نشست  خبري نداشته است.
ابراهيم رئيســي در حقيقت از دهه 60تاكنون كه 
ســمت هاي متعددي را تجربه كــرده، عمال هيچ 
نشست خبري برگزار نكرده است و مي توان گفت 
نشســت امروز پس از 4دهه مسئوليت، نخستين 
نشست خبري وي  با رســانه ها خواهد بود كه این 

بار در مقام رئيس جمهور منتخب برگزار مي كند.
حتي در این دوره از انتخابات كه بسياري از نامزدها 
در كالب هاوس حضور یافتند و به سؤاالت مردم و 
خبرنگاران پاسخ گفتند و اتفاقا استقبال هم كردند 
رئيسي هيچ رغبتي براي انجام چنين گفت وگوهایي 
از خود نشــان نداد. وي حتي در زمان ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوري هم بعد از خواندن بيانيه 
انتخاباتي اش تنها به یك یا دو سؤال پاسخ گفت و 

جمع خبرنگاران را ترک كرد.
 رئيســي حتــي در رقابت هــاي انتخاباتي حاضر 
نشــد در شــبكه هاي اجتماعي خود را در معرض 
ســؤاالت اذهان عمومي قرار دهد و مســتقيما به 
آنها پاسخ بدهد. این در حالي بود كه شمار زیادي 
از كاندیداهــا همچون علــي الریجاني، مصطفي 
تاج زاده، عبدالناصر همتي، محســن مهرعليزاده، 
محسن رضایي و...در گرماگرم رقابت هاي انتخاباتي 
با حضور در كالب هاوس به صورت بي واسطه با مردم 
به گفت وگو نشستند. حتي مباحثه ميان كاندیداها 
و مردم چنان داغ مي شد كه این گفت وگو ها از طریق 
شبكه هاي اجتماعي دیگر مثل اینستاگرام و تویيتر 
پوشش داده مي شد. به رغم این استقبال عمومي 
اما رئيســي نه خود و نه حتي نماینده اش حاضر به 
گفت وگوي دوجانبه با مردم و یا نمایندگان رسانه ها 

در كالب هاوس نشد.
به هر روي او حــاال در مقام رئيس جمهور منتخب 
ميزبان رسانه ها شده و قرار است ساعت 14 امروز 
به سؤاالت شمار زیادي از خبرنگاران پاسخ بدهد. 
البته پاســخگویي به سؤاالت رســانه ها تنها علت 
برگزاري این نشست نيست و براساس اطالع خبرنگار 
همشهري، او قرار اســت در این نشست از برنامه و 
سازوكارش در مقام هشتمين رئيس جمهور و رئيس 

سيزدهمين دولت رونمایي كند.
 در این بين اما گمانه زني زیــادي مي توان درباره 
ســبك و جنس ســؤاالت از او مطرح كرد از بحث 

مشــاركت پایين انتخاباتي در ســيزدهمين دوره 
انتخابات ریاست جمهوري و حال و هواي انتخابات 
و ماجراي رد صالحيت هاي گســترده چهره هاي 
سياســي در این دوره از انتخابــات گرفته تا نگاه و 
بحث او به موضوعات اساســي كشور چون برجام، 
اف اي تي اف و مشــكالت اقتصادي، معيشتي و... . 
در كنار سؤاالت مكرري كه مطرح است و حول آنها 
مي توان مباحث جدي بسياري مطرح كرد، دیروز 
در آستانه برگزاري نشست رسانه اي رئيسي، برخي 
از سياستمداران،  مباحثي را به عنوان مطالبه افكار 
عمومي و اولویت هاي كاري دولت سيزدهم مطرح 

كردند.

اولين اقدام رئيسي پس از رئيس جمهور شدن 
محمدرضا باهنــر، فعال اصولگــرا و عضو مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظــام در این بــاره گفت: 
رئيس جدید قوه مجریه در نخســتين اقدام باید 
متعادل سازي  بين هزینه ها و درآمدهاي دولتي را 
در اولویت قرار دهد و اگر این كار انجام شــود تورم 
و قيمت ها كنترل و شــاهد جهش توليد در كشور 
خواهيم بــود. باهنر در گفت وگو با تســنيم افزود: 
هم اكنون حاكميت و مردم درگير مسائل اقتصادي 
همچون تورم، بيكاري، عدم تعادل بودجه دولت و 
گراني هستند كه براي حل این معضالت نياز به یك 
سبد سياستي است. وي ادامه داد: یكي از راهكارهاي 
حل معضالت اقتصادي افزایش درآمدهاي دولتي 
است و این بدین معنا نيست كه افزایش نقدینگي و 
تورم را به همراه داشته باشد. اگر رئيس جمهور موفق 
به تعادل ســازي  واقعي بين درآمدها و هزینه هاي 
دولت شود، تورم و قيمت ها كنترل و شاهد جهش 

توليد در كشور خواهيم بود.

رفع مشكالت معيشتي و برداشتن موانع
علي اكبر ناطق نوري دیگر عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام هم ضمن تبریــك پيروزي ابراهيم 
رئيسي تأكيد كرد كه رفع مشــكالت معيشتي و 
برداشــتن موانع پيش رو، با به كار گرفتن تخصص 
تمامي نيروهاي كارآمد و كاردان و به یمن همدلي و 

هم اندیشي، امري دست یافتني خواهد بود.

دولت بعد بايد گام مؤثري براي افزايش قدرت 
خريد مردم بردارد

آیت اهلل قربانعلی دري نجف آبــادي هم در این باره 
گفت: با توسعه صادرات و افزایش سهام از بازار جهاني 
مي توان گام مؤثري در افزایش قدرت خرید مردم 
برداریم. این عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: از 
اقدامات مهم دولت آینده جدي گرفتن سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي است كه موجب بهره مندي ملت 
ایران خواهد شــد. ما باید در تالش باشيم با همه 
كشور ها به غيراز رژیم غاصب صهيونيستي تعامل 
اقتصادي داشــته باشــيم كه به تبع آن ارزآوري 

بيشتري به داخل كشور سوق پيدا مي كند.

احياي برجام و از همه مهم تر تعامل با دنيا
حشمت اهلل فالحت پيشه هم درباره اینكه باتوجه به 
وعده هاي انتخاباتي رئيسي در مناظرات انتخاباتي 
چقدر ضرورت دارد تــا دولت وي احياي برجام و از 
همه مهم تر تعامل با دنيا را در دستور كار خود قرار 
دهد، گفت: به نظرم مسير برجام ادامه پيدا مي كند به 
هر حال برجام سياست كالن كشور است و معتقدم 
به طور طبيعي با یك مدیریت تازه نفس و از موضع 

قدرت ایران مي تواند برجام را پيش ببرد.
این نماینده پيشين مجلس شــوراي اسالمي در 
گفت وگو با ایلنا تأكيد كرد: اگــر واقعا طرف هاي 
برجام به خصوص آمریكایي ها به برجام بازگردند، 
شاید دولت جدید بتواند در دوران انتقال با همكاري 
دولت روحاني بخشي از مشكالت كشور را به صورت 
اضطراري حل كند كه این امر چراغ ســبز خوبي 
براي دولت جدید ایران درخصوص همكاري هاي 
آینده است، در غيراین صورت در همين فاصله اگر 
كارشكني توســط آمریكایي ها و طرف هاي برجام 
دیده شود به نظر من شاید در آینده مسير دیپلماسي 

را با مشكالت بيشتري مواجه كند.
به نظر مي رســد مهم ترین مطالبات از نظر فعاالن 
سياسي هم اقتصادي اســت. امري كه در تبليغات 
انتخاباتي رئيس جمهور منتخب هم مشهود بود و 
جالب آنكه مسائل فرهنگي و سياسي كمترین سهم 
را در برنامه و سخنان بيان شده از سوي رئيسي چه 
در مناظره ها و چه در سخنراني هایش داشتند. حال 
باید ببينيم كه رئيس جمهور منتخب پاسخ دادن به 

چه مطالباتي را در اولویت قرار خواهد داد.

كمترين نرخ مشاركت در تهران ثبت شد
مشاركت پایتخت در انتخابات 28 خردادماه  چگونه بود و كاندیداها چقدر رأي آوردند؟

انتخابــات  مشــاركت  نــرخ 
ریاست جمهوری ســيزدهم اگر در انتخابات

ســطح كل كشــور كاهــش 24.۵ 
درصدی داشت، در استان و شهر تهران این كاهش 
مشاركت شدیدتر بوده اســت. در 2انتخابات اخير 
مجلس شــورای اســالمی و ریاســت جمهوری، 
مشاركت به یك باره افت چند ده درصدی را تجربه 
كرده و پایين ترین نرخ ادوار انتخاباتی طی 43سال 
اخير رقم خورده است. در بين استان ها نيز، تهران 
پایين ترین نرخ مشــاركت را در مقایســه با سایر 
استان ها داشته است و واجدان شرایط رأی، بسيار 
كمتر از ميانگين كشور پای صندوق های رأی آمدند. 
این افت مشــاركت تهران در ادوار اخير انتخابات 
به تدریج در حال تثبيت اســت. 2ســال قبل در 
انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه1398، ميزان 
مشاركت در شــهر تهران 2۵.4درصد و در سطح 
استان تهران 26.2درصد بوده است. در انتخابات روز 
جمعه 28خــرداد1400، 34.38درصد مردم در 
16شهرستان استان تهران پای صندوق های رأی 
آمدند و نرخ مشاركت شــهر تهران 26درصد بود. 
براین اساس نرخ مشاركت شهر تهران در مقایسه با 
انتخابات مجلس تفاوت ناچيزی داشته است و در 
سطح استان نيز افزایش مشاركت كمی رقم خورده 

است. 
در انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم در 
سال1396، نرخ مشاركت شهر تهران 63.۷درصد 

و استان تهران 66درصد بود. 
براساس توضيحات شــكراهلل حسن بيگی، رئيس 
ستاد انتخابات استان تهران، استان تهران 9ميليون 
81۵هزار و ۷۷نفر واجد شرایط رأی داشته است كه 
3ميليون و 346هزار و ۵80نفر آنان آرای خود را به 

صندوق ها ریخته اند.
در یك نكته قابل توجه، فاصله رأی شــهر تهران و 
استان تهران نيز برخالف ادوار قبل تر انتخاباتی طی 
2انتخابات اخير در حال نزدیك شــدن به یكدیگر 
است. شهرستان های استان تهران به تدریج فاصله 
رأی بيشتری با ميانگين كل كشور پيدا می كنند 

و مشاركت آنان همسو با تهران كمتر شده است.
براساس توضيحات رئيس ســتاد انتخابات استان 
تهران،   ابراهيم رئيسی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســيزدهم با اختالف چشمگير نســبت به سایر 
نامزدهای انتخاباتی بيشترین آرا را به دست آورده 
اســت. او با اخذ 2ميليون و 1۵9هزار و ۵04 رأی 
64.26درصد آرای استان تهران را به دست آورده 
است كه بيشتر از ميانگين 62درصدی آرای رئيسی 

در سطح كل كشور است.
یك دوره قبل در انتخابات ریاست جمهوری1396، 
حسن روحانی ۷1.۵درصد آرای استان تهران را به 
دست آورده بود. او در ســال92، 48.8درصد آرا به 

دست آورده بود.
در جایگاه هــای بعــدی انتخابــات اخيــر 
ریاست جمهوری، محسن رضایی 314هزار و۷۷2 
رأی معــادل 9.36درصــد آرای اســتان تهران، 
عبدالناصر همتــی 29۵هــزار و211 رای معادل 
8.۷8درصد آرای استان تهران و سيد اميرحسين 
قاضی زاده هاشــمی 1۷8هزار و2۵2 رأی معادل 

۵.30درصد آرای استان تهران را كسب كرده اند.
حسن بيگی همچنين در خصوص ميزان آرای باطله 
مأخوذه در استان تهران گفته است: براساس نتایج 
صندوق ها، 398هــزار و 841رأی باطله مأخوذه 
معادل 11.86درصد آرای اســتان تهران و تعداد 

13هزارو۷۷1 رأی معــادل 0.4درصد آرای باطله 
غيرماخوذه در استان تهران است.

توضيحاتی درباره آرای باطله
روز گذشته یك اختالف شمارش آرا بين آرای باطله 
و آرای سایر نامزدها شائبه هایی را درخصوص نتایج 
انتخابات ایجاد كرده بود كه ستاد انتخابات كشور 
در توضيحــی اعالم كرد: »تعــدادی از تعرفه های 
اخذ شده توســط رأی دهندگان، با توجه به تعدد 
صندوق های آرا، سهواً به صندوق های دیگر ریخته 
شده و تعدادی نيز توسط افراد از شعبه خارج شده 
است.« در حساب و كتاب و جمع بندی آرای نامزدها 
به همراه آرای باطله 440هزارو1۵8 رأی در مقایسه 
با كل آرای ماخوذه كم بود و به نظر می رسيد آرای 
باطله باید 4ميليون و 16۷هزارو28 رأی می بود. در 
توضيحاتی كه روح اهلل جمعه ای، مشاور وزیر كشور، 
در حســاب كاربری خود در تویيتر منتشــر كرد، 
چنين اختالفی به خاطر 2 اتفاق در روند رأی ریزی 
افراد در صندوق ها به وجود آمده است. جمعه ای در 
این خصوص نوشته است:  »اختالف آرای اعالمی 
با آرای شمارشــی، مربوط به تعرفه هایی است كه 
توسط رأی دهنده اخذ شده ولی به صندوق انداخته 
نشده یا با توجه به برگزاری همزمان 4 انتخابات باهم 
اشتباهی توسط رأی دهنده در صندوق مربوط به 
انتخابات دیگر انداخته شده است.« این اختالف عدد 
در واقع آرایی هستند كه مفقوده به حساب می آیند، 
آن هم به این دليل كه یا به وســيله رأی دهندگان 
به صندوق ها ریخته نشــده اند و یا به اشــتباه به 
صندوق های انتخابات مجلــس، خبرگان رهبری 
و یا شورای شهر ریخته شــده اند. بر همين اساس، 
این تعرفه های مفقودشده اگر چه در شمارش كلی 
مشاركت لحاظ می شوند، اما به دليل موجود نبودن 

در آرای باطله شمارش نشده اند.

تشكيل پرونده برای شكايات انتخاباتی
سخنگوی كميسيون اصل90 مجلس گفت: به دنبال 
شــكایات واصله در مورد نحوه برگزاری انتخابات، 
كميســيون اصل90 طی نامه ای خطــاب به وزیر 
كشور خواستار توضيح در این باره شد و برای این 
موضوع تشكيل پرونده داد. علی خضریان، نماینده 
مردم تهران به فارس گفت: پس از برگزاری انتخابات 
28خرداد ماه، قریــب به هزار شــكایت از طریق 
دبيرخانه و اعضا از طرز كار وزارت كشور به عنوان 
مجری برگزاری انتخابات در خصوص نحوه اجرای 
انتخابات و مشكالتی ناشی از این نوع عملكرد برای 
مردم ایجاد شده است كه به كميسيون واصل شد. 
تشابه ظاهری تعرفه های اخذ رأی در حوزه هایی كه 
قرار بود یك كاندیدا برای 3انتخابات ميان دوره ای 
مجلس، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از سوی 
مردم انتخاب شوند، مشكالتی را برای رأی دهندگان 
ایجاد كرده بود كه یكی از دالیل ميزان باالی آرای 
باطله و مخدوش در این دوره نسبت به ادوار گذشته 
انتخابات، وجود همين مشكل در روند برگزاری بوده 
است. به گفته خضریان »همچنين شكایات شفاهی 
در جریان برگزاری انتخابات به علت تاخير در آغاز 
روند رأی گيری، كمبود تعرفــه، نبود مهر، كمبود 
ناظر و بازرسين وزارت كشور در برخی از حوزه های 
سراسر كشور نيز به كميسيون واصل شد. به دنبال 
این شكایات، كميسيون طی نامه ای خطاب به وزیر 
كشور خواستار پاسخگویی به این بی تدبيری شد و 

در این رابطه تشكيل پرونده داد«.

    ادامه تبريك ها به رئيس جمهور منتخب
 موج تبريك ها بــه رئيس جمهــور منتخب همچنان 
ادامه دارد. نخســت وزير هند ديروز در توييتي انتخاب 
حجت االسالم رئيسي به عنوان رئيس جمهور را تبريك 
گفت. نيكالس مــادورو، رئيس جمهــوري ونزوئال نيز 
در پيامي نوشــت: »به مردم برادر جمهوري اســالمي 
ايران براي برگــزاري بي عيب و نقــص و دمكراتيك 
انتخابات ١٨ ژوئن كــه در آن آقاي ابراهيم رئيســي 
به عنوان رئيس جمهور جديد ايران انتخاب شد، تبريك 
مي گويم.« رئيس جمهور قزاقســتان نيز در پيامي به 
حجت االسالم رئيسي ايران را از شركاي قابل اعتماد در 
جهان اسالم دانست. رئيس جمهوري بالروس، عبداهلل 
عبداهلل، رئيس شــوراي عالي مصالحه ملي افغانستان، 
محمود عباس، رئيس دولت خودگردان فلسطين، مسرور 
بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان، نيكول پاشينيان، 
نخست وزير ارمنســتان و رئيس جمهوري ازبكستان 
از ديگر چهره هايــي بودند كه پيــروزي در انتخابات 
رياست جمهوري را به رئيســي تبريك گفتند. سردار 
حسين سالمي، فرمانده كل ســپاه نيز با تبريك »خلق 
حماسه پرشكوه ملت ايران و انتخاب رئيسي« به عنوان 
هشــتمين رئيس جمهور، اعالم كرد كه سپاه پاسداران 
براي تداوم همكاري و هم افزايي بــا دولت ها در عرصه 

خدمتگزاري آمادگي همه جانبه دارد.
پيام تبريك سياســتمداران و فعاالن سياسي داخلي 
نيز ديروز ادامه داشــت. امير حاتمي، وزير دفاع و رضا 
اردكانيان، وزير نيــروي دولت دوازدهم در پيام هايي به 
رئيسي تبريك گفتند. حجت االسالم علی اكبر ناطق نوري 

نيز پيروزي رئيسي در انتخابات را تبريك گفت.

  محمد سالمتي 
فعال سياسي اصالح طلب

رئيسي: دولتي پركار، انقالبي و ضدفساد تشكيل خواهم داد
سيدابراهيم رئيسي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري بيانيه اي منتشر كرد. در بخشي از 
بيانيه رئيس جمهوري منتخب آمده است: »ملت ايران؛ شما به عهد خود با صداقت وفا كرديد و حاال نوبت 
اين بنده خدا و خادم شماست كه به عهدي كه با شما بسته ام وفادار بمانم و لحظه اي در خدمت به شما، 
كوتاهي نكنم. بدون ترديد در اين مسير نيازمند همراهي، دلسوزي و دعاي خير هميشگي شما هستم.«
وي ادامه مي دهد: »ان شاءاهلل دولتي پركار، انقالبي و ضدفساد را تشكيل مي دهم، و به سوي بسط عدالت، 
به عنوان مأموريت محوري انقالب اسالمي حركت خواهيم كرد و تمام ظرفيت هاي دولت را براي ايجاد 

نهضت بزرگ خدمت به ايرانيان عزيز به كار خواهيم بست.«
بيانيه رئيسي با يك بيت شعر و يك دعا، اينگونه به پايان مي رسد:

»خدايا چنان كن سرانجام كار / تو خشنود باشي و ما رستگار
اللهم انا نرغب اليك في دولت كريمه تعز بها االسالم و اهله

ث
مك

گزارش توييتري ظريف
 محمدجواد ظريف كه از پنجشنبه براي شــركت در مجمع ديپلماسي آنتاليا 
راهي تركيه شده گزارشي توييتري از اين سفر منتشر كرد. وزيرخارجه ايران، 
ديدارهايش در جريان اين سفر را مثبت ارزيابي كرد و نوشت: »در حاشيه مجمع 
ديپلماسي آنتاليا گفت وگوهاي دوجانبه مفيدي با سران و وزراي امورخارجه 
افغانستان، پاكستان، كرواسي، عراق، كويت، لهستان، تركيه، تاجيكستان و 
ونزوئال داشتم.« ظريف اضافه كرد: »اولين نشست سه جانبه با تركيه و افغانستان 
نيز برگزار شد. به عالوه، رايزني هاي سازنده اي با جوزپ بورل، مسئول سياست 

خارجي اتحاديه اروپا درباره برجام و مسائل منطقه اي داشتم.«

ث
مك
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گزارش

 همشهري »نوآوری رسانه« را كليد زد
به اين دليل كه نوع آموزش در حال تغيير است و  ادامه از 

به زودی شاهد اين مسئله خواهيم بود.«صفحه اول
به گفته ستاري، »دانشگاه ها االن شــاهد تغييرات بسياري در حوزه 
آموزش هستند. آموزش از وضعيت مقطعي خارج و تبديل به آموزش 
تا لحظه مرگ خواهد شد. همين امروز هم در خانواده ها شاهد هستيم 
كه بسياري با سن باال در حال كار با كامپيوتر و گوشي هاي هوشمند 
هستند. آنها مجبورند كه آموزش ببينند؛ چراكه به عنوان مثال، بايد 
هتل را از طريق گوشــي هوشــمند يا كامپيوتر رزرو كنند و از اخبار 

كشور مطلع شوند.«
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور تأكيد كرد: »اين در حالي است 
كه بستر چنين آموزشي شهرها هستند. يعني مدرسه اي كه قرار است 
اين آموزش را به صورت پيوســته به افراد ارائه كند، شهرها هستند. 
بنابراين شهرها به عنوان بستر آموزش، بســتر نوآوري و بستر شغل 

عمل مي كنند.« 
ستاري با اشاره به اينكه صنايع امروزي ديگر اصطالحا دودكش ندارند، 
تأكيد كرد: »اين در حالي اســت كه همين شــركت ها ارزش افزوده 

هنگفتي دارند و همچنين بستري مناسب براي اشتغال شده اند.« 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفــت: »روزنامه ها هم، اكنون 
به عنوان يك سيستم ســنتي در حوزه اطالع رساني در حال فعاليت 
هستند. صنعت تبليغات هم گســترش بسياري طي چند سال اخير 
داشته است. مشــاهده مي كنيد همين شــركت هايي كه در حوزه 
فضاي مجازي تبليغات مي كنند، از رشــد قابل توجهي برخوردارند. 
از پلتفرم هاي تبليغاتی كه تبديل به رقيب همشهري شده اند گرفته 
تا شركت هايي مانند تپسل كه از يك سايت بزرگ تر شده اند اما ديده 
نمي شوند. بنابراين رســانه هاي مكتوب براي اينكه در اين بازار دوام 
بياورند بايد به دنبال نوآوري باشــند، چراكه هميشــه نمي توانند با 

يارانه هاي دولتي به حيات خود ادامه دهند.« 
ستاري با اشاره به اينكه قدرت كشور به اين معني است كه شركت هاي 
فناور و دانش بنيان را توســعه دهيم، ادامه داد: »اگر شــركت هاي 
فناوري ماند گوگل و فيسبوك در آمريكا نباشند، چيزي از اين كشور 
باقي نمي ماند. بنابراين قدرت يك كشور در توسعه شركت هاي فناور 
و دانش بنيان است. پس بايد به جوانان فضا دهيد تا وارد شركت هاي 
شما شوند و نوآوري هاي خود را بروز دهند و اين مراكز نوآوري درواقع 

مقدمه همين كار است.« 

تحول ديجيتال در همشهري
ابوالحسن رياضي، مديرعامل همشــهري در اين مراسم با اشاره به 
اينكه رسانه هاي كاغذي كشــور نزديك به يك دهه است كه دچار 
بحران شده اند، مهم ترين مســئله آنها را عدم  تراز مالي روزنامه ها، 
از ميان رفتن اهميت خبر در روزنامه ها و ريزش شــديد مخاطبان 

اعالم كرد.
به گفته رياضي، »با اين فرض طرح تحول ديجيتال در مؤسســه را از 
سال 98آغاز كرديم كه مهم ترين آن، اصالح بخشي از ساختارها در 
همشــهري آنالين بود كه از 40هزار بازديد اكنــون به ميانگين يك 
ميليون و 200 تا يك ميليون و 500 بازديد روزانه رسيده ايم. همچنين 
اپليكيشن نيازمندي ها در اواخر سال گذشته شروع به كار كرده است. 
اگرچه اين آپ در مدت كوتاهي تعداد نصب قابل توجهي داشــته اما 

كافي نيست.«
به گفته مديرعامل همشــهري، »در 8حوزه اصلي مسائل خود را كه 
مبتال به همه روزنامه هاي كاغذي است، احصاء و فهرستي از اولويت ها 

را تهيه كرده ايم كه آمادگي تبديل شدن به پروژه را دارد.«
مديرعامل همشهري همچنين تأكيد كرد كه در مركز نوآوری رسانه 
همشهری بايد تركيبي از 3گروه اصلي حوزه علوم انساني، ارتباطات و 
علوم اجتماعي، فني و مهندسي و حوزه هنر تشكيل شود تا اين اقبال 

را داشته باشيم كه بتوانيم مسائل خود را حل كنيم.

خلق ارزش جديد
محمود نيلي، رئيس دانشگاه تهران هم در اين مراسم به نقش محوري 

شهرداري و رسانه در كل كشور و به طور خاص در تهران اشاره كرد.
نيلي با تأكيد بر اهميت موضوع نوآوري گفت: »خوشحالم كه دانشگاه 
تهران با همكاري شهرداري و مؤسسه همشهري و با پشتيباني معاونت 
علمي و فناوري ، يك امكان جديد را بين چند دستگاه فراهم كرده كه 
ارزش جديدي خلق شود.« رئيس دانشگاه تهران با اشاره به 3حوزه اي 
كه مديرعامل همشــهري عنوان كرده، گفت: »خوشبختانه دانشگاه 

تهران در همه اين حوزه ها فعال است.«
به گفته نيلي، »امروز وقتي از رسانه هاي ديجيتال صحبت مي كنيم، 
منوط به توســعه فضاي مجازي و ديجيتال است. اگر نتوانيم فضاي 
عمومي كشــور ازجمله قانونگذاران، تصميم گيران، تصميم ســازان 
را همراه ايده هاي جديد كنيم، به دره مرگ ســقوط خواهند كرد و 

نتيجه اي نخواهند داشت.«

در شب هاي منتهي به انتخابات و با لغو محدوديت هاي 
تردد شبانه، شور و حال گذشته  به تهران بازگشت و شهر گزارش

از حالت شب مردگي چند ماه اخير خود خارج شد. اين 
شب ها تردد در شهر افزايش يافت و پارك ها، پالزاها و ميدانگاه هاي 
پايتخت باز هــم ميزبان شــبگردي هاي مردم شــدند؛ آنچنان كه 
بوستان هاي ملت، الله، نياوران، درياچه شهداي خليج فارس )چيتگر(، 
ميدان نبوت )هفت حــوض(، باغ فــردوس، ميدانگاه هاي اميركبير، 
شمسه و هاشمي و بسياري از خيابان هاي اصلي و فضاهاي همگاني، 
مملو از شهرونداني بود كه مي خواستند از خنكي هوا بهترين استفاده 
را براي تغيير حال و هواي خود ببرند. انگار تهران، طهران قديم شده 
بود و بدون هيچ گونه مشكلي، خانواده ها حضوري گرم در شهر داشتند. 
البته كه كرونا هم جاي خود را داشــت و بســياري با زدن ماســك 

پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كردند. 
شــبگردي ها پايتخت نشينان، از فرصت برداشــته شدن ممنوعيت 
تردد شبانه كرونايي در پايتخت رقم خورد. پيش از آنكه كرونا بيايد، 
تهراني ها از گرماي روز به شبگردي ها پناه مي بردند، اما امسال با وجود 
همزماني تابستان و منع تردد شبانه كرونايي اين فرصت از مردم گرفته 
شده است. در اين ميان سؤالي كه مطرح مي شــود اين  است كه آيا 
هم اكنون زيست شبانه حق شهروندان اســت يا باعث دامن زدن به 
شيوع كرونا مي شود؟ برخي معتقدند با تحقق زيست شبانه و اجازه 
فعاليت به كســب وكارهاي خرد، جمعيت روز تهران در نقاط پرتردد 
كم شده و عده اي نيازهاي خود را در ساعات شبانه مرتفع مي كنند. 
اينگونه تعداد قابل توجهي از شهروندان ديگر در مكان هاي شلوغ شهر 
حضور پيدا نمي كنند و بالطبع كرونا كمتر جوالن خواهد داد. برخي 
ديگر اما مي گويند صدور مجوز زيست شبانه، تأثيري بر جمعيت روز 
تهران به خصوص مركز شهر ندارد و آنهايي كه شب ها بيرون مي آيند، 
قصدشان اغلب تفريح اســت. در مقابل عده اي ديگر، تفريح شبانه را 
حق مردم دانسته و عاملي براي افزايش سطح امنيت محله ها و نشاط 

عمومي عنوان مي كنند.

نبايد مانع كار مراكز پس از نيمه شب شويم
شوراي پنجم شهر، شب هاي 1402تهران را سرشار از شور و زندگي 
تصور مي كرد. شهري بيدار كه در آن شب و روز تفاوت چنداني نداشته 
و ارائه خدمات عمومي در آن امكانپذير باشــد. فضاي بيدار شهري 
به جهت بروز فعاليت هــاي اجتماعي و انتخابي ماننــد پياده روي، 
استراحت، بازي و... و از طرفي فعاليت هايي مجاز مانند اغذيه فروشي، 
خرده فروشــي و اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري شايد خواسته اي 
غريب به نظر نمي رسيد و باب طبع شهروندان هم بود. به همين منظور 
شورا و شــهرداري طرح تحقق شــهر بيدار را ارائه كردند كه البته با 
مخالفت فرمانداري روبه رو شــد. بنابراين اين طرح از سوي مخالفان 

به طور كلي رد شد و كرونا شــرايطي را به وجود آورد كه همين تردد 
عادي شبانه نيز از مردم گرفته شود.

اردشير گراوند، جامعه شناس شهري اما 
معتقد است كه نبايد به طور كل از طرح 
زيست شبانه صرف نظر كرد؛ چراكه نياز 
به بررسي هاي بيشتر دارد. او مي گويد: 
»در جريــان زيســت شــبانه و طرح 
شهر بيدار 2مسئله مهم است. اول اينكه 
چه درصدي از جامعه متقاضي بيداري شــب هاي كالنشــهر تهران 
هستند؟  به نظرم در شب هاي چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه افراد 
بيشتري متقاضي شهر بيدار باشند.  اما در طول هفته درصد كمي از 

جامعه خواهان اين طرح خواهند بود.«
او ادامه مي دهد: »در وهله دوم بايد بــرآورد كرد كه آورده  اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگــي اين طرح چه خواهد بود و چــه هزينه هايي را 
به دنبال خواهد داشــت؟ آيا اين هزينه بــه مزيت هاي طرح مي ارزد 
يا نه؟ پس از بررســي اين 2 نكته اگر طرح خواهان زيادي داشــته 
باشد نيازمند مطالعات جدي هستيم كه نشــان دهد در زمينه هاي 
اجتماعي ، اقتصــادي و فرهنگي چه آورده هايي براي شــهر و عموم 
مردم به دنبال دارد. به گمانــم آورده اصلي را براي اصناف بخصوصي 
مانند اغذيه فروشي ها و فضاهاي عمومي مانند پارك ها؛ آن هم آخر 

هفته ها خواهد داشت.«
گراوند آورده  عمومي را مهم تر از مثبت يا منفي بودن طرح مي داند و 
مي گويد: »برخي خيابان ها به سبب نوع فعاليتي كه در آنها جريان دارد 
از اين قضيه مستثني هستند. خياباني مانند سي تير يا ميدان سپاه را 
تا ساعت 3نيمه شب مي توان جدا كرد. محوري مانند ابتداي خيابان 
ستارخان كه محل تجمع رســتوران ها و كافه هاست و آورده عمومي 
براي افراد مختلف دارد را نيز مي توان شامل زيست شبانه كرد اما كل 
شهر دليلي ندارد شبانه روزي باشد. بايد تقاضاي مردم در طرح زيست 
شبانه درنظر گرفته شــود. اگر اين تقاضا از سمت مردم وجود داشته 
باشد بايد در مناطق خاص و روزهاي خاصي لحاظ شود. از جهتي نبايد 
مانع فعاليت هاي عمومي پس از نيمه شب شويم. اصراري بر تعطيلي 
مراكز نداشته باشيم و مانع فعاليت آنها نيز نشويم اما در عين حال با 
طرح هاي مختلف آنان را به فعاليت تشويق نكنيم. مثال برخي مراكز 
ارائه اغذيه هاي متنوع تا ساعت 3صبح هم مشتري دارند، در اين موارد 
نبايد مانع كسب وكار آنها بعد از نيمه شب شد. چه اصراري بر تعطيلي 

اين مراكز پس از ساعت 12وجود دارد؟«
گراوند در توضيح بيشتر اين مســئله با مثالي ادامه مي دهد: »اغلب 
مردم تهران ساعت 6صبح براي كار از خانه خارج شده و 8-7شب باز 
مي گردند. اين افراد پس از كمي استراحت ساعت 10-9 شب شايد 
براي تفريحي يكي، دو ساعته از خانه خارج مي شوند؛ در اين حالت باز 

بودن برخي مغازه ها تا ساعاتي بعد از نيمه شب شايد با استقبال روبه رو 
شود اما مسئله بيداري كل شهر الزامي ندارد.«

زيست شبانه در نقاطي خاص
مزيت فراهم آمدن ظرفيت الزم براي گردشگري شبانه در شهر تهران 
عنوان ديگري است كه در طرح شهر بيدار مديريت شهري بيان شده 
است. استفاده از تجارب جهاني به ويژه كشورهاي اسالمي و كشورهايي 
با زمينه ها و شرايط مشابه ايران، ضمن كمك در تصميم گيري درست، 
راهنمايي مناسب در ارائه راهكارها و راهبردها با توجه به اهداف مورد 
نظر در شــهر تهران خواهد بود. اما به اعتقــاد گراوند اين طرح ها در 
شهرهاي بزرگ نيز محدود به مناطقي خاص هستند: »در شهرهاي 
بزرگي مانند اســتانبول، محالت مشــخصي ماننــد حوالي خيابان 
استقالل يا ميدان تكسيم داراي زيســت شبانه هستند و كل شهر را 
در بر نمي گيرد. از طرفي شهر استانبول گردشــگران ميليوني دارد 
كه زيست شبانه شهر بر وفق مراد آنهاست و هنگام شب گردشگران 
در شهر حضور دارند. تهران مگر اين تعداد گردشگر دارد؟ و يا شهري 
مانند سنگاپور ظرفيت شهري بااليي دارد كه به سبب آن زيست شبانه 

را اجرايي كرده است.«
به اعتقاد اين جامعه شناس، در فعاليت هاي اين شهر 12ميليون نفري 
تا جايي كه به آرامش، درآمد، فعاليت و سالمت و نشاط مردم كمك 
شود، بيداري شهر نه تنها ضرري ندارد بلكه سازنده نيز هست. او از اين 
طرح به شكل محدود و در مناطق خاص استقبال كرده و مي گويد: »در 
مكان هايي خاص اين زيست شبانه موردي نداشته اما تعميم آن به همه 
شهر موضوعيتي ندارد. براي بررسي اين نكته نيز در مناطق مختلف 
بايد جوانب برنامه شــهر بيدار از قبيل توجيه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، مشخص كردن ذينفعان و مزيت و معايب اجرايي شدن طرح 
بررسي شود. به عقيده من در مكان هايي كه طرح باعث درآمد، سالمت 
و آرامش مردم باشــد، با هزينه كردن دولت هم بايد اجرايي شود. اما 
اگر هزينه اضافي به بار آورده و فوايد الزم را نداشــته باشد، لزومي به 

اجرايي شدن آن نيست.«

زيست شبانه جزو فرهنگ ايراني است
رئيس كميســيون فرهنگي- اجتماعي 
شوراي شهر تهران كه به عنوان يكي از 
مدافعان ارائه طرح زيســت شبانه بوده 
معتقد اســت كه بــا ايــن كار در واقع 
بهره مندي از ظرفيت هــاي موجود در 
شــهر براي خيلي ها فراهم مي شــود؛ 
آنهايي كه به واسطه سبك زندگي خاص خود  از اين امكانات محروم 
هستند. محمدجواد حق شناس مي گويد: »تهران حدود 10ميليون 
نفر جمعيت دارد، اما امكانات آن براي 4.5ميليون نفر است؛ امكاناتي 
كه اغلب از ساعت 6 صبح تا 10 شب در حال استفاده است. حال وقتي 
از 10 شــب تا 3 صبح بــه زمان كار اين شــهر اضافه شــود، يعني 
مي خواهيم بدون سرمايه گذاري و ساخت وساز جديد، يك چهارم به 
ظرفيت هاي شهر اضافه كنيم تا ميليون ها نفر كه از امكانات بهره مند 
نيستند، بهره مند شوند.« او با بيان اينكه طرح زيست شبانه اگرچه از 
سوي فرمانداري رد شــده اما با جلسات مشــترك و نزديك شدن 
به نظرات نهادهاي مرتبط، طرح در 5نقطه شهر به صورت پايلوت در 
حال اجراســت، مي گويد: »اين طرح در بخش مركزي شــهر تهران 
تعريف شده و اگر ميراث فرهنگي يا بخش خصوصي به كمك بيايد، 
امكان استفاده شــبانه از محله هاي قديمي مثل عودالجان و الله زار 
فراهم مي شود. خيلي از مردم مي خواهند از اماكن تاريخي اين محله ها 
بازديد كنند اما در طول روز اين فرصــت را ندارند. حتي محلي مثل 
اراضي عباس آبــاد نيز امكان اجراي طرح زيســت شــبانه را دارد و 
مزاحمتي هم براي كسي نخواهد داشت.« او زيست شبانه را بخشي از 
فرهنگ ايراني مي داند و مي گويد: »برخي تصور مي كنند زيست شبانه 
از غرب آمده و نگاه تئوري به مسئله دارند. درصورتي كه زيست شبانه 
يك فرصت براي استفاده از امكاناتي است كه در شهر كم نداريم. در ماه 
رمضان يك انسان روزه دار بهتر مي تواند از خانه بيرون بيايد و از شهر 
استفاده كند. امامزاده ها، حســينيه ها و مساجد هم در ايام محرم در 
شب ها  فعالند. عالوه بر اين نبايد از اتفاقاتي كه بتواند انرژي جوانان را 
آزاد كند، ترسيد. اگر بتوانيم زيست شــبانه را فعال كنيم، خيلي از 
جوانان كه مشكل شــغل و درآمد دارند، مي توانند به اقتصاد شهري 
بسيار كمك كنند. هر كسب وكار، چند شغل ايجاد و چند خانواده را 

منتفع مي كند.« 
او در عين حال حساســيت  هاي فرمانداري، وزارت كشور و نهادهاي 
انتظامي و امنيتي را قابــل تامل مي داند: »اعالم شــده كه فعاليت 
نيروي انتظامي براي ايجاد امنيت در روز تنظيم شده و ساعت كاري 
مشاغل هم بر همين اساس تعيين شده است. اگر قرار باشد تا ساعت 
3 نيمه شب ادامه پيدا كند، تامين اين نيرو چگونه انجام مي شود؟ اين 
بخشي بود كه در مصوبات شوراي شهر خيلي مورد توجه قرار نگرفته 
بود، چون به هر حال ما قاعده خودمان را دنبال مي كرديم و انتظارمان 
اين بود كه مراكز انتظامي براســاس اين روند، خودشــان را تطبيق 
بدهند. اما مي شود با بررسي بيشتر در چند نقطه طرح را اجرا كرد و 

درصورت موفقيت به ديگر نقاط تسري داد.«

مهرنوش ميرزايي مهر
خبر نگار

 دلتنگي براي
شب   هاي زنده تهران

 برداشتن موقت منع تردد شبانه به دليل برگزاري انتخابات ،  باعث شد 
بسياري از شهروندان ساعت هاي طوالني در فضاهاي باز شهري  به تفريح 

بپردازند؛ موضوعي كه تداوم آن موافقان و مخالفان زيادي دارد

    حميد چوبينه، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران و مديرعامل شركت شهرسالم

آزادي هاي شبانه را به دوران پس از كرونا موكول كنيم

دوره هاي  در 
مختلــف و در 
رويارويــي با 
خاص  شرايط 
هميشه سالمت 
مردم در وهله 
دوم و سوم قرار 
گرفته درصورتي كه باالترين نعمتي كه خداوند 
به بشــر داده، سالمتي اســت. در بحث هاي 
روزمره و در موضوعات مديريت كشور برخي 
از مواقع مسائل ديگر بر سالمت مردم اولويت 
پيدا مي كنند. قطعا وقتي محدوديت ها را كمتر 
مي كنيم بايد تبعات آن را نيــز بپذيريم، اثر 
برداشتن محدوديت هاي شب هاي انتخابات، 
فشار بيشــتر بر حوزه درمان خواهد شد و 
سبب به خطر افتادن سالمتي شهروندان در 
هفته هاي آتي مي شود. در مورد مباحث مختلف 
شب  نشيني بايد قطعا دستورالعمل ها رعايت 
شود، مردم خسته اند اما مكانيزم هايي نيز بايد 
طراحي شــود كه مردم بتوانند صرفا در كنار 
خانواده خود قرار بگيرند نه اينكه در ازدحام ها 

و مكان هاي شــلوغ با حضور ديگر خانواده ها 
باشند. اجتماعات اينچنيني هزينه هاي مالي 
و جاني بسياري به بار خواهد آورد. استفاده از 
فضاهاي باز كه مردم بتوانند با فاصله از يكديگر 
حضور يابند و در مراكز بسته حضور نداشته 
باشند، خطر كمتري دارد اما باز هم بدون خطر 
نيست. در مقطعي هســتيم كه جامعه كامال 
واكسينه نشده و بايد كنترل ها و محدوديت ها 
كماكان ادامه داشته باشــند؛ در كشورهاي 
اروپايــي و جوامع غربي كه افراد بيشــتري 
واكسينه شده اند نيز اين محدوديت ها وجود 
دارد. بحث كرونا شبانه و روزانه نيست؛ تمامي 
نكات بهداشتي در شهر، شب و روز بايد رعايت 
شوند. روزها نيز خطرات همه گيري كرونا وجود 
دارند اما مردم روزها در ادارات و مراكز عمومي 
مجبور به رعايت كردن و زدن ماسك و ساير 
دستورالعمل ها هستند و شب ها كه احساس 
آزادي بيشتري مي كنند ممكن است احتمال 

بيماري باالتر رود.
 شهروندان شبها به دليل مهماني  و دورهمي ها 
در مراكزبخصوصي تجمع مي كنند و ممنوعيت 

تردد جهت جلوگيري از اين تجمعات راه حل 
خوبي براي پيشگيري از افزايش شيوع بيماري 
است. برنامه ريزي براي شب هاي تهران بايد 
به آينده اي موكول شود كه مردم در سالمت 
كامل هســتند. هنگامي كه احتمال به خطر 
افتادن سالمتي مردم وجود دارد، فكركردن 
به مسائلي اينچنيني اهميتي ندارد. برداشتن 
همه محدوديت ها يقينا كشور را با پيك جديدي 
مواجه مي كند، بار تراكم ازدحام بيمارستاني را 
افزايش داده و جان تعداد بيشتري از عزيزان ما 
را مي گيرد. تردد شهروندان در مكان هايي كه 
امكان رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در 
آنجا وجود دارد يا مردم با فاصله حضور دارند 
و با خانواده هاي ديگر ارتباطي ندارند، ايرادي 
ندارد. اما اگر تجمعات به گونه اي باشد كه مردم 
از مناطق مختلف شهر در نقطه اي خاص جمع 
شوند، بايد از آن جلوگيري شود. مردم هريك 
بايد حافظ سالمت خود باشند اما حاكميت نيز 
بايد با ايجاد راهكارهايي شرايطي را مهيا كند 
كه مردم خسته نشوند و تفريحات مختصري 

نيز با رعايت دستورالعمل ها صورت بگيرد.
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رئيسي بر سر دوراهي سخت
طبيبيان،  محمــد 
اقتصــاددان ايراني 
داراي دكتراي اقتصاد 
از دانشــگاه دوك 
آمريكا در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: 
نبايد خيلي زود درباره چشم انداز اقتصاد ايران در 
دولت آينده بدون اطــاع قضاوت كنيم، ضروري 
است صبر كنيم تا كابينه جديد تشكيل شود. فعا 
آنچه مي توان گفت اين است كه آقاي رئيسي در 
اين لحظه از تاريخ بر سر يك دوراهي قرار دارد كه 
هم مي تواند عملكرد بسيار درخشاني داشته باشد 
يا اينكه عملكردي نامطلوب و ضايعه بار. همه اينها 
بستگي دارد به اينكه در نهايت او چه تصميمي در 

مورد هيأت دولت و سياست هايش خواهد گرفت.
طبيبيان در پاســخ به اين پرسش كه مهم ترين 
چالش پيش روي ســيدابراهيم رئيسي به عنوان 
رئيس جمهوري آينده در عرصه اقتصاد چه خواهد 
بود؟ تأكيد مي كند: در اين مقطع زماني مهم ترين 
چالش پيش روي رئيس جمهوري جديد انتخاب 
كابينه اش خواهد بود. سبك و شيوه كار انتخاب 
كابينه در دولت هاي گذشته هميشه اين بوده كه 
هر رئيس جمهوري سر كار مي آيد، ابتدا يك عده 
افراد دور او جمع مي شوند و روش ها و برنامه هاي 
مشعشع، معجزه آسا و شگفت انگيزي را پيشنهاد 
مي دهند و به اين ترتيب سر رئيس جمهوري را با 
همين صحبت ها و پيشنهاد ها گرم مي كنند و تازه 
بعد از يكي دو سال رئيس جمهور متوجه مي شود 
چه اتفاقي رخ داده و تازه چشمش به روي حقايق 

باز مي شود و سعي مي كند واقع بينانه عمل كند.

نقش روابط در انتصابات
طبيبيــان مي افزايد: نخســتين چالــش آقاي 
رئيسي اين است كه مراقب افرادي باشد كه دور 
او جمع شده يا مي شوند و اجازه ندهد وقت او را 
در سال هاي نخســت با روش ها و پيشنهادهاي 
معجزه آسا و شگفت انگيز و فرمول هاي اقتصادي 

ماوراء الطبيعه اقتصادي تلف كنند.
اين اقتصاددان سرشــناس ايراني با بيان اينكه 
آزموده را آزمودن خطاست تأكيد مي كند: مي توان 
تصور كرد بسياري از كساني كه هم اكنون به اميد 
پست، دور آقاي رئيسي جمع شده اند، در گذشته 
مسئوليت هايي داشــته و كارنامه آنها مشخص 
است و نتيجه عملكرد آنها را در دولت هاي گذشته 
ديده ايم؛ به همين دليل رئيس جمهوري آينده بايد 
اين ماحظات و كارنامه ها را در انتخاب كابينه اش 
درنظر بگيرد. به همين دليل تركيب كابينه و تيم 

اقتصادي آينده نشان خواهد كه تا چه اندازه آماده 
هســتند تا نتيجه مطلوب ايجــاد كنند يا اينكه 
مشغول ســرگرم كردن رئيس جمهوري شوند و 

زمان را تلف كنند.
اين اقتصــاددان همچنين به چالــش رفتاري 
روساي جمهور سابق ايران در انتخاب كابينه اشاره 
كرد و از آن به عنوان تكيه برخي روساي جمهور 
به تعلقات خانوادگي، دوســتي، مريد و مرادي 
ياد مي كند و مي گويد: معمــوال قاعده اين بوده 
كه چهره هاي سياسي وقتي در رأس امور اجرايي 
كشــور قرار گرفته اند، به آدم هــاي متخصصي 
كه آشــناي خانوادگي يا داراي روابط رفاقتي و 
مراد و مريدي با آنها نيستند، اعتماد نمي كنند. 
او با بيان اينكه در دولت آينده هم ممكن اســت 
همچنان با چالش حضور افراد فاقد تخصص و فاقد 
شايستگي حرفه اي و ورود آنها به مسئوليت هاي 
اجرايي مواجه شويم،  مي افزايد: در دنياي مدرن، 
كارآمدي و شايســتگي افراد مهم است و روابط 
فاميلي و خانوادگي يا رابطه مــراد و مريدي در 
انتخاب و انتصاب افراد معنا نــدارد اما در دنياي 
سنتي، اين قاعده حكم فرما نيست و بيشتر شيوه 
انتخاب براساس قاعده مراد و مريدي و وابستگي 
خانوادگي و آشنا بودن است كه نتيجه اين شيوه 
انتصاب و انتخاب افراد و اعتماد به آنها به شكست 
منجر خواهد شــد، اميدوارم آقاي سيدابراهيم 
رئيســي با اين چالش، در انتخاب ها و انتصاب ها 

مواجه نشود.

مسئله اي به نام تجارت خارجي
طبيبيان در پاســخ به اين پرســش كه ابراهيم 
رئيســي قول داده حجم تجارت خارجي ايران و 
همچنين تجارت با كشورهاي همسايه را به دوبرابر 
ميزان فعلي برســاند، آيا بدون برداشــته شدن 
تحريم ها و پذيــرش FATF چنين هدفي قابل 
تحقق خواهد بود، مي گويد: نه. چون وقتي اينها 
مي گويند همسايه ها منظورشان بيشتر روسيه 
است و در درجه دوم تركيه چون بقيه همسايگان 
ايران اگر هم دنبال تجارت با ايران باشند، بيشتر 
دنبال وليمه خواهند بود و به طور مثال افغانستان، 
عراق و پاكســتان چه حجم بازرگاني خارجي را 
مقدور مي ســازند؟ كشور هاي روســيه و تركيه 
هم امكانات محدود دارند، از غــرب مي خرند و 
گران تر به ما مي فروشــند. ما اوايــل انقاب اين 
تجربه را با كشور هاي مختلف داشتيم. كشورهاي 
حاشــيه خليح فارس هم كه بســيار با ماحظه 
محدوديت تحريم هــا حاضر به همــكاري با ما 
مي شوند تا تحريم هاي آمريكا عليه ايران را نقض 
نكنند. آنهــا هم از غرب مي خرند بــه ما گران تر 

مي فروشــند. اين اقتصاددان مي افزايد: افزايش 
ميزان تجارت ايران بدون رفع تحريم ها و پيوستن 
به FATF بيشتر جنبه شــعاري دارد و اگر واقعاً 
دولت آينده دنبال افزايش دوبرابري حجم تجارت 
خارجي اســت بايد روابط خود را با كشــورهاي 
اروپايي و ديگر كشورهاي غربي بهبود ببخشد و 
شرط آن برداشتن تحريم ها و گشايش در روابط 
مالي و بانكي از مســير پذيرش FATF اســت و 
اگر هم چنين قصدي ندارد كــه الجرم تجارت 
ايران محدود به كشــورهاي خاص نظير روسيه 
و تركيه و چند كشــور ديگر خواهد شد، در اين 
حالت دستاورد قابل تصوري به صورت واقع بينانه 

مورد انتظار نيست.

چشم انداز كاهش تورم
طبيبيان در پاسخ به اين پرسش كه كاهش نرخ 
تورم در دو ســال آينده به نصف ميزان كنوني 
تا چه اندازه ممكن اســت، مي گويد: من هنوز 
برنامه هاي ايشــان را نديده ام امــا آنچه گفته 
مي شود، آرزوهايي است كه همه ما داريم ولي 
مسئله اصلي اين اســت كه چگونه اين آرزوها 
و وعده ها قرار اســت محقق شــود؟ طبيبيان 
تأكيد مي كند: در شرايط فعلي رئيس جمهوري 
آينده بر سر دوراهي قرار دارد؛ يك راه به سمت 
تحقق برنامه ها و راه ديگر به سمت عدم توفيق 
اســت و كليد معما در انتخاب هر كدام از اين 
راه ها بســتگي به تركيب كابينــه آينده دارد. 

بنابراين تا آن زمان بايد صبر كرد و بر اســاس 
برنامه وزيران پيشنهادي و توان آنها بلكه بتوان 
قضاوت كرد كه راه آينــده اقتصاد كدام خواهد 
بود. در گذشــته در برخي دولت ها، يك لغزش 
اين بوده كه برنامه ها و اقدامات غيركارشناسي 
اتخاذ مي شده، هنگامي كه نتايج نا مطلوب آن 
مثل تورم و افزايش نرخ ارز ظاهر مي شده عوامل 
خارجي يا بد نيت را سرزنش مي كردند و دست 
به بسط برخورد هاي امنيتي و تنبيهي مي زدند. 
اين شــيوه ها ناموفق بوده و طشــت رسوايي 
آنها هم از بام افتاده، شايســته است در دولت 
 آينده با اتخاذ شــيوه هاي علمي از اين مســير 

اجتناب شود. 

استراتژي توسعه صنعتي و ثبات اقتصادي
علــــي چشمـــي، 
اقتصــاددان و عضو 
هيأت علمي دانشگاه 
فردوســي مشهد در 
گفت وگو با همشهري 
مي گويد: استراتژي 
توســعه صنعتي ايران و ثبات اقتصادي و مالي، دو 
محور كليدي و مهمي است كه دولت آينده بايد براي 
آن برنامه ريزي اقتصادي كنــد و ديگر اولويت هاي 
اقتصــادي ايران طي 4ســال آينده حــول همين 
چارچوب بايد قرار گيرد. او توضيح مي دهد: داشتن 
اســتراتژي توســعه صنعتي به اين معناســت كه 
پيشران هاي توسعه كشور قرار است كدام بخش ها 
باشند و دولت آينده براي آنها چه برنامه هايي دارد و 
آيا قرار است اقتصاد كشور همچنان براساس توليد و 
صادرات نفت خام و فلزات اساسي باقي بماند يا اينكه 
مســير ديگري قرار است طي شــود كه براساس 
استراتژي صنعتي ايران، شيوه تعامل ايران با جهان 
مشخص خواهد شد. اين اقتصاددان توضيح مي دهد: 
با مشخص شدن استراتژي صنعتي ايران مشخص 
خواهد شد كه هر توليد صنعتي در كشور قرار است 
چه نقش و ســهمي از زنجيره ارزش توليد جهاني 

داشته باشد.

مهار تورم و ثبات اقتصادي
عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد تصريح 
مي كند: وقتــي از ثبات مالــي و اقتصادي صحبت 
مي شود، مشــخص خواهد شــد كه برنامه دولت 
براي كنترل نرخ تورم چيســت و بر همين اساس 
جهت گيري دولت بعدي درخصوص مديريت نرخ 
ارز، مديريــت بازارهاي مالي و ثبات بخشــيدن به 
رشد اقتصادي در مسير يكنواخت و هموار را تعيين 
مي كند. چشمي بهبود محيط كسب وكار را اولويت 
ديگري مي داند كه به گفته او دولت ســيدابراهيم 
رئيســي بايد به آن توجــه كند و تأكيــد مي كند: 
اصاح وضع و بهبود شاخص هاي محيط كسب وكار 
به صورت شعاري جواب نمي دهد و بايد در عالم واقع 
اين اصاحات صورت گيرد؛ به نحوي كه هزينه هاي 
مستقيم و غيرمستقيم توليدكنندگان كاهش يابد تا 

آنها قدرت رقابت را داشته باشند.

معماي تحريم و تجارت با همسايه ها
اين اقتصاددان با اشــاره به هدف گــذاري افزايش 
100درصدي تجارت خارجي ايران با جهان به ويژه با 
همسايگان مي گويد: رشد تجارت هدف گذاري شده 
بدون داشتن ارتباطات مالي و بانكي، رفع تحريم ها و 
همچنين پذيرش استانداردهاي FATF  امكان پذير 

نيست و از آنجا كه كشورهاي همسايه ايران هم به 
نظام مالي و بانكي بين المللي متصل هستند، براي 
تجارت رســمي با ايران محدوديت خواهند داشت 
و باقي ماندن تحريم ها و يا نپذيرفتن استانداردها و 
شرايط مورد نظر گروه ويژه اقدام مالي دنيا موسوم 
به FATF حتما بر ســر هدف تجاري تعيين شده 
محدوديت هاي جدي ايجاد خواهد كرد. چشــمي 
توضيح مي دهد: اگر ما استراتژي توسعه صنعتي را 
نداشته باشيم، واقعا قرار است چه كاالها و خدماتي 
را به كشورهاي همسايه صادر كنيم تا بتوانيم حجم 
تجارت مان را دو برابر كنيم؟ چــرا كه آنچه االن به 
برخي كشورهاي همسايه صادر مي شود، يك سري 
كاالهاي ســنتي و فرآوري شــده معمولي است و 
ظرفيت چنداني براي افزايش صادرات و در اختيار 
گرفتن سهم بيشــتر از بازار همسايه ها را نخواهيم 
داشــت، بنابراين تا زماني كه در استراتژي صنعتي 
خودمان، تكليف مشخص نباشد، رسيدن به هدف 

تجاري اعام شده ممكن نخواهد بود.

نگراني از هدف ها و تيم اقتصادي
اين اقتصاددان در پاســخ به اين پرسش كه هدف 
اعام شــده در برنامه ســيدابراهيم رئيسي مبني 
بر كاهش هزينه و افزايش درآمــد خانوارها تا چه 
ميزان قابل تحقق اســت؟ مي گويد: آنچه منتشــر 
شده، نه برنامه كه يك ســري هدف هايي است كه 
يكي از مشاوران و افراد حاضر در ستاد آقاي رئيسي 
نوشــته و اعام شــده، در نتيجه جزئياتي از برنامه 
رئيس جمهوري آينده را نداريم كه مشــخص شود 
به چه صورت قرار اســت به اين اهداف برســيم. او 
مي افزايد: به طور مثال اگر قرار باشــد قدرت خريد 
خانوارها افزايش يابد، بايد درآمدشــان باالتر برود 
و از سوي ديگر شــرط كاهش هزينه خانوارها هم 
كنترل تورم اســت اما در همان اهداف اعام شده 
قرار اســت نرخ تورم در پايان سال1402 به حدود 
20درصد برسد؛ به اين ترتيب ما در 2.5سال آينده 
همچنان شاهد كاهش قدرت خريد خانوارها به ويژه 
مزدبگيران خواهيم بود كه با ديگر اهداف اعام شده 
براي تقويت قدرت خريد خانوارها همخواني ندارد. 
چشمي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اهداف 
اعام شده اقتصادي دولت رئيسي، چه تركيبی در 
تيم اقتصادي او مي تواند اين اهداف را محقق سازد؟ 
مي گويد: سؤال سختي است اما حقيقت اين است كه 
در كشور يك تيم اقتصادي كه بتواند چنين اهداف 
بزرگي را محقق كند، نداريم و شــنيده ها از برخي 
اقتصاددانان اصولگرا هم كه در ســتاد آقاي رئيسي 
حاضر نبوده اند حكايت از آن دارد كه آنها هم نسبت 
به تركيب آينده تيم اقتصادي دولت آينده و اهداف 

اعام شده نگراني هايي دارند.

اقتصاد ايران در 4سال رياست جمهوري سيدابراهيم رئيسي در 
چه مسيري پيش خواهد رفت و او با چه چالش ها و فرصت هايي 
مواجه است؟ يك روز پس از انتشار اهداف اقتصادي رئيس جمهور 
آينده، گمانه زني ها درباره تيم اقتصادي دولت رئيســي شروع 
شده و برخي از قبل انتخابات و برخي پس از آن در حال نشاندن 
چهره هاي موردنظرشان روي صندلي وزارت و رياست در دولت 
بعدي هســتند اما راه پيش روي آنها هموار نخواهد بود. محمد 
طبيبيان، اقتصاددان سرشناس ايراني مي گويد: بايد صبر كرد 
تا كابينه رئيسي مشخص شود زيرا سيدابراهيم رئيسي بر سر 
دورراهي سختي قرار دارد. اين اقتصاددان به صراحت مي گويد 
بدون برداشتن تحريم ها و پذيرش شرايط گروه ويژه اقدام مالي 
موسوم به FATF امكان ندارد تجارت خارجي ايران 2 برابر شود. 
علي چشمي، ديگر اقتصاددان سرشناس ايراني هم همين باور 

را دارد و در عين حال با اشاره به برخي اهداف منتشر شده در 
برنامه رئيس جمهور منتخب براي 4سال آينده مي گويد: حقيقت 
اين است كه در كشور يك تيم اقتصادي كه بتواند چنين اهداف 
بزرگي را محقق كند، نداريم. به گزارش همشهري، ديروز حسن 
روحاني از ستاد اقتصادي دولت خواست گزارش هاي الزم از وضع 
اقتصاد ايران و اقدامات انجام شده را به رئيس جمهور منتخب 
ارائه كنند و به اين ترتيب سيدابراهيم رئيسي در روزهاي آينده 
ميزبان وزيران و مردان اقتصادي دولت فعلي است كه از آنچه در 
خزانه باقي مانده و آنچه بايد از خزانه در پايان هر  ماه پرداخت 
شــود، اطالع پيدا كند. روزهاي سرنوشت ساز رئيسي و البته 
اقتصاد ايران تازه شروع شده و بايد ديد او براي رسيدن به عددها 
و تاريخ هاي اعالم شده براي تغيير ريل اقتصادي چه برنامه اي و 

چه كابينه اي معرفي خواهد كرد.

زمانی برای تصمیمات دشوار
 2اقتصاددان در گفت وگو با همشهري راه و بيراه اقتصاد در دولت آينده را تحليل كردند
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دغدغه پايداري خودكفايي گندم
خودکفایی کشور در تولید گندم  تابع 2عامل طبیعی و انسانی  است که امسال 
تاثیر عوامل طبیعی در میزان تولید گندم را به دلیل خشکسالی، سرمازدگی و 
افزایش آفات نباتی شاهد بودیم. اما باید گفت در زمینه افزایش میزان تولید  
گندم  با اتکاء به انتقال دانش فنی به مزارع  و رشد تکنولو ژی تولید اگرچه 
نسبت به 20سال گذشته پیشرفت هایی داشته ایم اما میزان تاثیرگذاری این 

عامل در رشد تولید در حدی نبوده است که حتی بتوانیم میزان اثرگذاری آن در رشد تولید را در مواجهه 
با برخی عوامل طبیعی مانند خشکسالی مقایسه کنیم. این که رشد تولید گندم با استفاده از بذر اصالح 
شده ، دفع اصولی آفات نباتی، انتقال فناوری کشت و برداشت و بهبود مدیریت صورت گرفته باشد، هنوز 
به صورت 100درصد یا قابل قبول محقق نشده است. اگر رشد تولید با چنین رویکردی اتفاق می افتاد باید 
بذرهایی را به مزارع گندم وارد می کردیم که در مقابل خشکسالی و آفات مقاومت بیشتری داشته باشند تا 
اکنون با افت تولید گندم به دلیل تاثیرگذاری عوامل طبیعی مواجه نباشیم. اگرچه  این اتفاقات خوب طی 
سال های گذشته تا اندازه ای در مزارع گندم افتاده اما میزان تاثیرگذاری این عوامل به گونه ای نبوده که به 

خودکفایی پایدار در تولید گندم منجر شود.

ث
مك

داليل كاهش قیمت طال و سکه
همزمان با نزول نرخ ارز، قیمت طال و ســکه هم در بازار تهران روندي نزولي را تجربه مي کند. 
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با تایید کاهش قیمت  طال و سکه 
گفت: کاهش قیمت طال و سکه در2 روز گذشته ناشی از 2 عامل  بوده است، عامل نخست، افت 
قیمت انس جهانی و عامل دیگر کاهش قیمت ارز در داخل کشور است. نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران گفت: کاهش قیمت ارز به دلیل تحوالت سیاسی داخلی و نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری بوده و افت 100 دالری قیمت انس جهانی نیز به سبب شرایط اقتصاد جهانی است که 
باعث شده بازار طال با کاهش قیمت همراه شود. او گفت: بازار سکه و طال را نمی توان پیش بینی 
کرد، اما انتظار داریم از اواسط هفته، قیمت تغییر کند. کشتی آرای ادامه داد: به نظر می رسد ، 

قیمت ها از امروز دوشنبه دوباره تغییر کند.

ث
مك

به نظر می رســد این 
نــزول قیمــت بیش 
از آنكــه تحــت تاثیر 
انتخابــات ریاســت 
جمهوری باشد، متاثر از 
امیدواری برای احیای 

برجام است

در ســال زراعــی گذشــته حجم 
خرید تضمینی گندم به 8میلیون و 
300 هزار تن رســید کــه این رقم 
امسال با افت 25درصدی به حداکثر 

6میلیون تن می رسد

به دلیل کاهــش بارندگی و کاهش 
تولیــد گندم دیــم، امســال با افت 
20درصدی، حداکثر 11میلیون تن 

گندم در کشور برداشت می شود

با توجه به میزان بارندگی، چشم انداز 
خرید تضمینی و تولید گندم در سال زراعی جاری 

چگونه خواهد بود؟
در وهله نخست باید دو موضوع  میزان تولید و خرید 
تضمینی گندم را از یكدیگر متمایز کنیم. میزان خرید 
تضمینی گندم تابــع متغیرهایی ماننــد نرخ خرید 
تضمینی و شرایط پرداخت و خرید این محصول است. 
بر مبنای این متغیرها دست اندرکاران خرید گندم در 
هر سالی که خوب عمل کنند، نمودار خرید تضمینی 
گندم افزایش و در غیر این صــورت کاهش می یابد. 
موضوع دیگر میزان تولید گندم است که هر ساله میزان 
تولید گندم بیش از میزان خریــد این محصول بوده 
است زیرا بخشی از گندم تولیدی، صرف خود مصرفی 
کشــاورزان، تامین بذر، فروش به دالل ها و واسطه ها، 
برای مصارف صنعتی یا خوراک دام و طیور می شود. 
واقعیت آن است که امسال با توجه به کاهش بارندگی ها 
در فصل زمستان و بهار به خصوص در مناطق جنوب و 
جنوب شرقی و جنوب غربی کشور که میزان بارندگی 
نسبت به سال گذشته و متوسط درازمدت 50درصد 
افت داشته است ، بر میزان تولید گندم  دیم تاثیر منفی 
داشته که در نتیجه این موضوع بر کاهش میزان تولید 
و خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تاثیرگذار 
بوده و قابل کتمان نیست. البته  در مزارع آبی مشكل 
چندانی نداریم اما پیش بینی می شود امسال به دلیل 
کاهش تولید گندم در مزارع دیم، میزان تولید و خرید 
تضمینی گندم نیز نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

میزان افت خرید تضمینی گندم در سال 
زراعی جاری نسبت به سال گذشته چقدر است؟

در سال گذشته از مجموع 6میلیون هكتار مزارع زیر 
کشت گندم 4میلیون هكتار به کشــت گندم دیم و 
2میلیون هكتار به کشت گندم آبی اختصاص داشته 
که از این میزان سطح زیر کشــت در سال زراعی 99 
–  98 میزان خرید تضمینی گنــدم 8میلیون و300 
هزار تن بود اما امسال با توجه به کاهش میزان کشت، 
میزان خرید تضمینی رســمی گندم در سامانه خرید 
دولتی با کاهش 25درصدی به  5 تا حداکثر 6میلیون 
تن می رســد. در واقع کاهش شــدید برداشت گندم 
از مزراع دیم عامــل کاهش خریــد تضمینی گندم 
اســت. البته بخش دیگری از گندم تولیدی کشور در 
قالب خریدهای متفرقه، به صــورت خرید توافقی در 
کارخانه ها، خرید دالل ها و واسطه ها ، استفاده از گندم 
به عنوان خوراک دام و طیور بــا توجه به کمبود و باال 
بودن قیمت برخی نهاده هــای دامی مانند جو،ذرت و 

کنجاله سویا و... به فروش می رسد.
با این روند میزان تولید گندم دیم و آبی 

در مقایسه با سال گذشته چگونه خواهد بود؟
بر اســاس برآوردی که اوایل فصل کشــت در سال 
گذشــته داشــتیم، پیش بینی میزان تولید گندم در 
سال زراعی جاری 13 تا 14میلیون تن بود اما کاهش 
بازده مزارع دیم موجب افت 20درصدی یا 2میلیون 
تنی تولید گندم می شود. باید در نظر بگیریم که میزان 

کاهش تولید گندم دیم در مزارع به دلیل خشكسالی 
در تمام مزارع نبوده، زیرا در برخی استان ها بارندگی 
مناســب بوده با این شــرایط  اگر 4 میلیــون هكتار 
مزارع دیم زیر کشت گندم داشــته باشیم و به ازای 
هر هتكار نیز از این مزارع یک و نیم میلیون تن گندم 
برداشت کنیم، میزان تولید ســاالنه گندم در مزارع 
دیم به 6 میلیون تن می رســد و با در نظر گرفتن افت 
50 درصدی تولید گندم دیم به دلیل خشكســالی، 
امسال 3 تا 4 میلیون تن گندم دیم برداشت خواهیم 
کرد و افت 2 میلیون تنی خریــد تضمینی گندم نیز 
ناشــی از همین کاهش تولید خواهد بود. از ســوی 
دیگر در مزارع آبی نه تنها شــاهد افــت تولید گندم 
نبوده ایم بلكه در مناطقی مانند خوزستان که هر سال 
به دلیل بارندگی زیاد شــاهد خسارت به تولید گندم 
در این مزارع بودیم، امسال چنین مشكلی را نخواهیم 
داشت. با این روند پیش بینی مجموع تولید گندم دیم 
و آبی در سال زراعی جاری به 10 میلیون و500 هزار تا 

11 میلیون تن می رسد.
آیا تولید 10 تا 11 میلیــون تنی گندم 

جوابگوی نیاز بازار داخلی است؟
 اگر حتی 10 میلیــون تن گندم دیم و آبی در ســال 
زراعی جاری تولید شود و دولت مستقیم آن را بخرد، 
به واردات گندم نیازی نداریم زیرا نیاز ساالنه خبازان 
و صنف و صنعت به گنــدم 10میلیون و500 هزار تن 
است اما از آنجا که هر ساله بخشی از این میزان تولید 
برای سایر مصارف مانند بذر مصرفی کشاورزان ، تامین 
خوراک  دام و طیور و قاچاق می شود، به نظر می رسد 
امســال نیازمند واردات حجم بیشتری از گندم برای 
تامین نیاز بازار داخلی خواهیم بود که ناشــی از افت 
50 درصدی تولیــد گندم دیم به علت خشكســالی 

بوده است. 
با این روند امسال نیازمند واردات چه 

میزان گندم خواهیم بود؟
در سال گذشته با خرید تضمینی 8میلیون و300هزار 
تن گندم ، 2میلیون تن  گندم برای تامین نیاز ساالنه 
3میلیون تنی ذخایر استراتژیک کشور به این محصول، 
واردات داشتیم، به نظر می رسد این رقم امسال به بیش 

از 4میلیون تن افزایش یابد.  
برخی کارشناسان ، قیمت پایین خرید 
تضمینی گنــدم را یکی از عوامــل افت فروش 
محصول کشــاورزان به دولت می دانند ، نظر شما 

چیست؟ 
امسال به دلیل این که نخستین سال فعالیت شورای 
سیاستگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت 
مشمول خرید تضمینی آن هم پس از آغاز فصل کشت 
گندم بود ، تنها با اتكا بــه یک مولفه هزینه های تولید 
به اضافه سود متعارف برای کشــاورزان به نرخ 5هزار 
تومانی خرید تضمینی  برای هر کیلوگرم گندم رسیدیم 
اما بــرای قیمت گذاری خریــد تضمینی محصوالت 
کشاورزی چند مولفه پیش بینی شده است. هزینه های 
تولید به اضافه سود معقول ، تراز بازرگانی) قیمت گندم 
در بازارهای جهانی و نرخ تمام شده تولید گندم داخلی( 
و متغیرهای اقتصادی که تابع تورم اعالم شده توسط 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است اما در صورتی که 
عالوه بر مولفه هزینه تمام شــده تولید به اضافه سود 
متعارف، امسال نرخ تورم 48 تا 50درصدی رسمی را در 
تعیین قیمت گندم لحاظ کنیم باید نرخ خرید تضمینی 
هر کیلوگرم گندم در سال آینده به 7هزارو500  تومان 
افزایش یابد. با این وجود میزان کاهش  تولید و خرید 
تضمینی گندم در ســال زراعی جاری بیشتر متاثر از 

خشكسالی تا نرخ خرید تضمینی گندم بوده است. 
آیا این نگرانی وجود ندارد که با توجه به 
قیمت های جهانی و افت شدید تولید، میزان قاچاق 

گندم افزایش یابد؟
در مورد قاچاق داخلی گندم ، هر ســاله خرید خارج 
از ضوابط تضمینی دولتی را شــاهد هستیم و امسال 
نیز بخشــی از گندم تولیدی را سلف خرها، واسطه ها 
و دالالن خواهند خرید و ایــن موضوع اجتناب ناپذیر 
است. اما قاچاق سازماندهی شــده  گندم به خارج از 
کشــور که بیشــتر در قالب قاچاق آرد یا محصوالت 
خبازی صورت می گیرد، حجم قابل توجهی ندارد زیرا 
گندم کاالیی نیست  که به سهولت قابل قاچاق باشد. در 
مهلت موقت یک تا سه ماهه تعیین شده برای واردات 
گندم و صادرات آرد به همان انــدازه واردات گندم ، 
بخشــی از گندم تولید داخل در قالب آرد به خارج از 

کشور مي رود.  
با افزایش نیاز به واردات گندم، باید چه 

رویکردی در حمایت از تولید داخل اتخاذ شود؟
باید بپذیریم کــه به دلیل کاهش شــدید بارندگی و 
خشكســالی نمی توان کمبود تولید یا خرید امســال 
گندم  را به گردن کسی انداخت زیرا این عامل طبیعی 
میزان تولید گندم مزارع دیــم را تحت تاثیر قرار داده 
است. در واقع  کشاورز به اندازه الزم گندم دیم کشت 
مي کند و وزارت جهاد نیز به وظایف خود در این زمینه 
عمل کرده اما باران نباریده است. با این شرایط خرید 
و واردات  گندم چــه از طرف دولت یا بخش خصوصی 
نباید به صورت انحصاری باشد و باید این کار با نظارت 
تشــكل های بخش کشــاورزی، وزارتخانه و سازمان 
بازرسی کل کشور صورت گیرد و از واردات گندم  بیش 
از اندازه نیاز بازار داخلی و ذخایر اســتراتژیک ساالنه 
3 میلیون تنی  کشور جلوگیری شــود. عالوه بر آن از 
کشاورزان کشور به خصوص در مناطقی که هنوز گندم 
تولیدی آنها برداشت نشده یا در حال برداشت هستند، 
می خواهیم که با توجه به شرایط خاص اقلیمی امسال 
کشور و برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی 
کشــور، گندم تولیدی خود را صرفــا در قالب  خرید 
تضمینی دولتی عرضه کنند تا مجبور به واردات بیشتر 
گندم نشده و امنیت غذایی کشــورمان تابع شرایط 

خارجی نباشد.

روند نزولی قیمت طال و ارز دیروز  طال و ارز
هم ادامه یافت؛ به نظر می رسد این 
نزول قیمت بیش از آنكه تحت تاثیر 
انتخابات ریاســت جمهــوری باشــد، متاثر از 

امیدواری برای احیای برجام است.
به گزارش همشهری، تحوالت سیاسی به سرعت 
بر قیمت دالر تاثیر می گذارند. از زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در آمریكا در 13 آبان 
سال گذشــته و خداحافظی دونالد ترامپ از کاخ 
سفید، تاکنون قیمت دالر شــیب نزولی را طی 
کرده و از 32 هزار تومان به محدوده 22 تا 25 هزار 
تومان رسیده و مدت هاست که در این محدوده 
در حال نوسان است. اما از روز شنبه و یک روز بعد 
از مشخص شدن نتایج سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، سرعت نزول قیمت دالر بیشتر 

شــده و به موازات آن قیمت 
طال هم با افت مواجه شــده 
اســت. ظرف 2 روز گذشته، 
قیمت هــر دالر آمریكا بیش 
از 700 تومــان کاهش یافته 
و در پایان مبادالت دیروز به 
23هزار و700 تومان رسید. 
قیمت هر قطعه ســكه تمام 
بهار آزادی طــرح جدید نیز 
در بازار تهران با کاهش 300 
هزار تومانی بــه 10 میلیون 
و 490 هزار تومان رسید. در 
بازار طال نیــز قیمت هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون 
و 36 هزار تومان و هر مثقال 

طال نیز به 4میلیون و 490 هزار تومان رسید.

دالیل نزول 
بررسی ها نشــان می دهد که علت نزول قیمت 
دالر از روز شنبه، مشخص شدن نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری و رفع ابهام برای بازارها و انتشار 
خبرهای امید بخش از وین بوده است. با این حال 
به نظر می رســد علت اصلی این نزول خبرهایی 
است که از مذاکرات هســته ای در وین به گوش 
می رســد و نقش این عامل بســیار پررنگ تر از 
انتخابات ریاست جمهوری است. هرچند برخی 
کانال هاي تلگرامي شایعات بي پایه اي را مبني بر 
عرضه دالر در بازار مطرح کرده اند، اما تحلیلگران 
با تكیه بر عوامل اقتصادی اعتقاد دارند علت اصلی 
نزول قیمت دالر، مخابره اخبار امید بخش از وین 
اســت؛ زیرا آزاد ســازی منابع ارزی می تواند به 

سرعت به افت قیمت دالر منجر شود.
 آن طور که محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه  
و عباس عراقچی معاونش تاکید کرده اند، اکنون 
ایران بیش از هر زمان دیگری به امضای توافقنامه 
نزدیک اســت. دیروز عباس عراقچی در این باره 
گفت: تمام اســناد توافق آماده اســت، ما از هر 
زمان دیگری بــه توافق نزدیک تر هســتیم، اما 
پرکردن فاصله ای که میان ما و توافق وجود دارد، 
به تصمیماتی نیاز دارد که عمدتا باید طرف های 

مقابل بگیرند.
فعاالن بازار ارز انتظار دارند با انجام توافق سیاسی 
در وین، زمینه آزاد ســازی 107 میلیارد دالر از 
منابع ارزی بلوکه شــده ایران در سراسر جهان 
فراهم شود. با آزادسازی این منابع برآورد می شود 

قیمت دالر تعدیل شود. 
دولت ابراهیم رئیســی در مرداد امســال پس از 
اجرای مراســم تحلیف با دریافــت رای اعتماد 
اعضای کابینه اش در شــهریور ماه قدرت را در 
دست خواهد گرفت. به همین دلیل، انتشار برخي 

شــایعات درباره انتخاب وزیر امور خارجه دولت 
جدید و همچنین وجود این احتمال که شــاید 
مذاکرات با چالش مواجه شود، موجب شده تا با 
وجود نزول قیمت دالر در روزهاي اخیر، فعاالن 
بازار همچنان با چاشنی احتیاط رفتار کنند. اما به 
نظر می رسد در صورت انجام توافق سیاسی ظرف 
روزهای آینده این احتیاط رنگ ببازد و قیمت دالر 

به سرعت با نزول مواجه شود.

اثر پرقدرت برجام بر قیمت دالر
تقریبا هیچ کارشناســی نیســت که نســبت به 
نقش توافق سیاسی در وین بر قیمت دالر تردید 
داشته باشــد. این موضوع در نمودار قیمت دالر 
از اردیبهشت 3ســال پیش تاکنون هم به خوبی 
نمایان است. بیشترین رشد قیمت دالر در تاریخ 
اقتصاد ایران از 18 اردیبهشت 
1397که مصــادف با خروج 
آمریكا از برجام بــود تا آبان 
پارسال که انتخابات ریاست 
جمهوری آمریكا برگزار شد، 
اتفاق افتاده کــه در جریان 
آن قیمــت هــر دالر آمریكا 
از 6 هزار تومــان به 32 هزار 
تومان رسید. یعنی در دوران 
خروج آمریكا از برجام قیمت 
ارز 435 درصد رشد کرد که 
باالترین میزان رشد نرخ دالر 
در تاریخ اقتصاد ایران است و 
علت آن نیز کاهش ورود ارز 
به کشــور و به کارگیری بی 
سابقه ترین تحریم ها علیه ایران بوده؛ چنان که  
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفته است:  در این 
دوران میانگین متوسط درآمدهای ارزی پارسال 
به 5 میلیارد دالر رســیده بود. بانک مرکزی هم 
دیروز در گزارش تحلیل تحــوالت اقتصاد کالن 
خود، علت نوسان های ارزش پول ملی یا قیمت 
دالر را مذاکرات هســته ای اعالم کرده است. در 
این گزارش آمده است: پیشــرفت در  مذاکرات 
هسته ای به تداوم روند نزولی قیمت دالر منجر 
شده؛ زیرا انتظارات برای ورود ارز به کشور و رفع 
ممنوعیت ها و محدودیت هــا در انتقاالت ارزی 

افزایش یافته است.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد ارزی بازارهای مالی 
در این باره گفت: اگر ایران به توافق هســته ای 
بازگردد، ارزش ریال می تواند به شكل چشمگیری 
تقویت شود. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمی هم در این باره گفت: سناریو 
محتمل این است که برجام قبل از ورود به دولت 
سیزدهم به سرانجام می رسد و اگر برجام نهایی 
شود شاهد کاهش قیمت دالر به محدوده 20 هزار 

تومان خواهیم بود.
او ادامــه داد: در ماه هــای پیش رو تــا حدودی 
صــادرات نفــت افزایــش می یابد و بخشــی از 
درآمدهای نفتی به کشــور بازمی گــردد. منابع 
ارزی بلوکه شده در برخی کشورها از جمله عراق و 
کره جنوبی آزاد خواهد شد؛ بنابراین یک ماه آینده 
باید منتظر نهایی شدن برجام و کاهش قیمت دالر 

و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی باشیم.
این کارشــناس اقتصادی گفت: از ســوی دیگر؛ 
احتماال حداقــل 20 میلیــارد دالر منابع ارزی 
مسدود شده ایران وجود دارد که اگر درآمدهای 
نفتی به آن اضافه شود می تواند بخشی از کسری 
بودجه باالی 300 هزار میلیارد تومانی امسال را 
پوشــش دهد و همچنین  تنگنای مالی دولت را 

برطرف سازد. 

در گفت و گوی همشهری با رئیس بنیاد ملی گندمكاران اعالم شد

روند نزولی قیمت طال و ارز دیروز هم ادامه یافتبا توجه به خشكسالی و کاهش 50 درصدی تولید گندم دیم، امسال نیازمند واردات حداقل 4میلیون تن گندم هستیم

سال گذشته از 6میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم 4میلیون هکتار مربوط به مزارع دیم و 2میلیون هکتار مزارع آبی بود.

تأثیر خشکسالي بر تولید گندم ديم
 نزول طال و ارز تحت تأثیر 

اخبار مذاکرات
لواشك، باالي مرز 100 هزار تومان

کمتر کسي هســت که وقتي برش هاي ترش یا ملس  سوپرماركت
لواشک را لوله مي کند و در دهانش مي گذارد به چیزي 
جز لذت بردن از لحظه فكر کند. لذت خوردن لواشک، 
چه آن هایي که کف سیني هاي بزرگ در دل آفتاب داغ تابستان خشک 
شــده و چاشــني  گرد و خاک و شــاید دود را هم در خود دارد و چه 
لواشــک هاي تر و تمیز لقمه اي و کارخانه اي که به لواشک پذیرایي 
معروف شده اند، به قدري زیاد است که براي دقایقي اعصاب و حواس 
دیگر را از کار مي اندازد و فقط اعصاب چشــایي را به واکنش و ترشح 
وامي دارد. اما شاید بعد از آن بشود حرف از دیگر مسائل مربوطه ازجمله 
قیمت هم زد. اگرچه لواشک را معموال مادرها و مادربزرگ هاي ما از 
میوه هاي در حال خراب شدن باقي مانده در یخچال و در ابعاد وسیع تر 
میوه هاي نه چندان باطراوت باقي مانده روي درخت ها تهیه مي کردند 
و به نظر محصول گران قیمتي نمي آمد اما واقعیت این است که امروز 

لواشک محصول گراني محسوب مي شود.
لواشک هاي بســته بندي و کارخانه اي طبیعتا به دلیل اضافه شدن 
هزینه هاي بسته بندي قیمت باالتري دارند، اما نكته جالب اینجا ست 
که قیمت لواشــک با قیمت بعضي از انواع شكالت هاي بسته بندي 
برابري مي کند درحالي که لواشــک 100درصد ایراني است و تولید 
شــكالت به واردات قهوه و پودر شــكالت وابسته اســت. هر عدد از 
لواشک هاي پذیرایي یک هزار تومان قیمت دارد و بسته هاي 10 عددي 
معموال قیمتشان بین 30 تا 40 هزار تومان است. البته لواشک هاي 
کارخانه اي فقــط به صورت لقمه تهیه نمي شــوند و انواع مســطح 
هم دارند اما هرچه بسته بندي محصول شــیک تر و به قول معروف 
مجلسي تر باشــد، قیمت هم باالتر مي رود. چند سالي هست که در 
بعضي از فروشگاه ها لواشک هایي به شكل  گل رز و یا تزئینات دیگر با 
رنگ و لعابي جذاب و خیره کننده به فروش مي رسد که این لواشک ها 
قیمت شان نسبت به بقیه بیشتر است اما در این مطلب فقط به قیمت 
لواشک هاي کارخانه اي پرداختیم که مشاهدات خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد هم اکنون قیمت شان بین 100 تا 120 هزار تومان در 
هر کیلوگرم است. گراني میوه هاي تابستانه ازجمله آلو اجازه نمي دهد 

توصیه کنیم خودتان در خانه لواشک تهیه کنید.

قيمت فروش برخي انواع لواشك پذيرايي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

۳۰۰۳۲.۵۰۰ گرميخشكپاك
۵۸.۰۰۰فله كيلوييچرين

۹.۶۰۰آلبالويي- ۹۰ گرميخشكپاك
۲۵.۰۰۰زرشك – ۳۰۰ گرميگلين
۲۳.۰۰۰سيب – ۳۰۰ گرميگلين

۵۸.۰۰۰لواشك كادويي- ۴۵۰ گرميخشكپاك
۶.۰۰۰مخلوط ۵ ميوه – ۱۲۰ گرمفافا

۳۵.۰۰۰ميوه اي – ۴۰۰ گرميپاك نژاد
۴.۰۰۰زردآلو- ۳۰ گرمي- ۱۰ عددبرتر

۵۵.۰۰۰پك لواشك رزتي گيالنار
۴۸.۰۰۰پذيرايي- فله كيلوييشاخسار
۲۵۰۱۰.۰۰۰ گرمشاخسار

۳۸.۰۰۰بسته يك كيلوييسون
۲۰۰۱۷.۱۰۰ گرميترشين

قیمت زیتون در میادین
قیمت انواع زیتون در میادین میوه و تره بار افزایش یافت.  تره  بار
به گزارش همشــهري، نرخنامه جدید میادین میوه و 
تره بار شهرداري تهران که چهارشنبه هفته گذشته ابالغ 
شد، نشان مي دهد قیمت انواع شــور و ترشي و محصوالت مشابه در 
غرفه هاي این میادین نسبت به  ماه گذشته بدون تغییر مانده و افزایشي 
نداشته اما زیتون در تمام انواع ارائه شده در این مراکز خرید بین 15 تا 
30درصد افزایش قیمت نشــان مي دهد. هر کیلو زیتون کنسروي 
شكسته ایراني در اندازه متوسط که اردیبهشــت ماه 48هزار تومان 
قیمت داشت حاال با 15درصد افزایش قیمت، 56هزار تومان فروخته 
مي شود و انواع درشت همین محصول هم از 58هزار تومان به 65هزار 
تومان رسیده است. در میان انواع زیتون، کوکتل بیشترین رشد قیمت 
را تجربه کرده که از 29هزار تومانِ  ماه پیش به 39هزار تومان رسیده 
است. دیگر محصوالت اما تغییرات قیمت نداشته اند و نرخ  ماه قبلشان 
تثبیت شده که در جدول پیوست این مطلب مي توانید قیمت آنها را 
مشاهده کنید. اما غیر از محصوالت درج شده در جدول در میادین میوه 
و تره بار، محصوالت مشابه دیگري نیز ارائه مي شود که قیمت بعضي از 
آنها بسته به فصل، متغیر است. این روزها در میادین میوه و تره بار رب 
انار ممتاز شرکتي هر کیلو 33هزار تومان، رب انار درجه یک 25هزار 
تومان و رب آلوچه کیلویي 12 و رب نارنج کیلویي 20هزار تومان به 
فروش مي رســد. در میادین همچنین انواع فرآوري شده میوه ها نیز 

موجود است که به صورت لواشک یا مارماالد تهیه شده است.
لواشک در نرخنامه میادین 21هزار تومان و میوه هاي مارماالدشده 
بسته به نوع میوه بین 20 تا 29هزار تومان قیمت خورده اند. همچنین 
در بخش شور، عالوه بر خیارشور دیگر انواع شورهاي پرطرفدار مثل 
گل کلم و شــور مخلوط با نصف قیمت انواع کارخانــه اي به فروش 
مي رسد. هم اکنون هر شیشه 600گرمي شــور مخلوط از برندهاي 
معروف در سوپرمارکت ها بین 15 تا 18هزار تومان به فروش مي رسد، 
درحالي که در میادین میوه و تره بار هر کیلو شــور مخلوط 17هزار و 
500تومان قیمت گذاري شده اســت. یكي دیگر از انواع ترشي هاي 
بسیار پرطرفدار سیرترشي است که بسته به تازه یا کهنه بودن قیمت 
متفاوتي دارد. در نرخنامه میادین میوه و تره بار شهرداري تهران قیمت 
هر کیلو سیرترشــي تازه 20هزار تومان و هر کیلو سیرترشي کهنه 

22هزار تومان تعیین شده است.

قيمت انواع شور و ترشي در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- توماننوع محصول
۱۷.۲۰۰خيارشور نول

۱۴.۲۰۰خيارشور ممتاز
۳۸.۷۰۰خيارشور سركه اي

۲۹.۲۰۰خيارشور ويژه
۴۹.۰۰۰زيتون كنسروي و شكسته ايراني متوسط
۵۶.۰۰۰زيتون شكسته و كنسروي ايراني درشت

۶۵.۰۰۰زيتون بدون هسته درشت
۴۵.۰۰۰زيتون بدون هسته ريز

۴۷.۰۰۰زيتون پرورده
۳۹.۰۰۰كوكتل زيتون
۳۸.۰۰۰زيتون عسلي

۲۱.۰۰۰ترشي بادمجان شكم پر
۱۹.۰۰۰ترشي بادمجان
۲۳.۰۰۰ترشي باميه ريز

۱۴.۰۰۰ترشي پياز
۲۱.۰۰۰انواع ترشي فلفل 

۱۲.۵۰۰ترشي مخلوط درشت
۱۵.۵۰۰ترشي هفت بيجار

۱۳.۵۰۰۰ترشي ليته
۱۴.۰۰۰ترشي مخلوط ريز

۱۵.۰۰۰ترشي بندري
۱۳.۰۰۰ترشي گل كلم

با گذشت چند ماه از آغاز فصل خرید و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
به هر کیلوگرم 5هزارتومان، آمار خرید این محصول استراتژیك سیر نزولی 
داشته اســت. برخی کارشناسان نسبت به کاهش شــدید تولید و خرید 

تضمینی گندم هشــدار می دهند. اخیرا جعفر حسینی، مشاور عالی نظام 
صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش 21درصدی خرید تضمینی گندم 
خبر داد و گفت: خشکسالی و تعیین قیمت پایین برای خرید گندم، موجب 
این کاهش شده است. با عطا ءاهلل هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در 
مورد چشم انداز تولید، خرید تضمینی و نیاز به واردات گندم در سال زراعی 

جاری گفت و گو کرده ایم.

علی ابراهیمی
خبرنگار
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پیگیری

در آرزوی روستا 
 با گذشت 2۵سال از الحاق 3روستای مهدیه، اشکفتک

و چالشتر مشکالت زندگی شهری موجب شده اهالی دوباره 
روستا شدن را مطالبه کنند

می خواهیم دوباره روســتا شــویم. باید 
چه کســی را ببینیم؟ باید بــه کجا پناه 
ببریم؟ این جمله ها را محمــد از اهالی 

محله چالشتر شــهرکرد می گوید؛ محله ای که 2۵سال پیش یکی از 
روستاهای مجاور شهرکرد به حساب می آمد. او که خودش را ۵۶ساله 
و دامدار معرفی می کند، ادامه می دهد که روی دامداری پدری  اش کار 
می کند، اما در سیستم شهری برای حمل و نقل احشام، تراکتور و مانند 
آن مشکل دارد. به گفته او و بسیاری از اهالی، زمین های روستایی به 
خیابان های آسفالت تبدیل شده است، اما این منطقه هیچ المانی از 

زندگی شهری را ندارد و با این شرایط بهتر است دوباره روستا شود. 

کمترین خدمات در ناحیه 4شهرداری 
خداداد یکی دیگر از اهالی شهرکرد اســت. او جوان است و در محله 
مهدیه زندگی می کند. خــداداد می گوید: از زندگی شــهری فقط 
تعرفه های آب و برق آن به ما رســیده اســت. من کوچک بودم که 
روستایمان به شهر ملحق شد. آن زمان من و بچه های هم سن و سالم 
نمی دانستیم الحاق چیست. فقط از اینکه شهری شده ایم، خوشحال 
بودیم. در خانه همه حرف شهر شدن بود، اما بعدها متوجه شدیم چه 
بالیی به سرمان آمده است. محل زندگیمان بزرگ شد، اما آرامش و 
امکانات مان کم. هزینه هایمان بیشتر از روستاییان است در حالی که 
عمال همچنان در روستا زندگی می کنیم. من وقتی بچه بودم در زمین 
و تپه های طبیعت خدا بازی می کردم،  اما برای پسرم امروز حتی یک 
پارک یا فضای سبز وجود ندارد.  گشــت و گذار در کوچه های غرب 
شهرکرد که سال7۵ با الحاق 3روستای مهدیه، اشکفتک و چالشتر 
شکل و این روزها به عنوان ناحیه4 شهرداری نام گرفته است، صحبت 
این شــهروندان را تایید می کند یا حتی ناگفته هایی که در شمایل 
محله هاست؛ کوچه هایی با آسفالت های شکســته بدون کانال های 

انتقال آب و با کمترین بهره گیری از خدمات شهری.

فرهنگ روستانشینی اهالی
شهردار شهرکرد درباره شــرایط 3روستایی که 2۵سال پیش به این 
شهر ملحق  شده اما بدون توسعه شهری مانده اند، می گوید: عمده ترین 
مشکالت این اهالی مربوط به ســبک زندگی آنهاست که شهرداری 
نمی تواند برای آن اقدامی انجام دهد. زندگی مردم در غرب شهرکرد 
بر اســاس معیارهای روستاســت. قانون اجازه پرورش دام در شهر، 
پارک و تردد خودروهای کشاورزی و مانند آن را نمی دهد و به همین 
منظور سال گذشته به متخلفان نگهداری دام در منزل در ناحیه غرب 
300اخطاریه بهداشتی دادیم. در حوزه ساختارها و زیرساخت ها اما 

اعتبار تعیین کننده است تا ما بتوانیم کاری برای این محله ها بکنیم.
 بهادر عبالغنی  با بیان اینکه سال گذشته در حوزه خدمات شهری در 
ناحیه غرب شهرکرد ۵0ســطل زباله و 42مخزن زباله ۶۶0 لیتری با 
اعتبار بیش از 800 میلیون ریــال نصب و دیوارچینی زمین های رها 
شده با 7۵0میلیون ریال اعتبار انجام شد، می افزاید: الیروبی مسیل ها 
به میزان 8۵تن، نظافت 490هزار و 497مترمربــع از معابر اصلی و 
فرعی، جمع آوری شــبانه روزی 13هزار کیلوگرم زباله، 12میلیارد 
ریال اعتبار خرید قیر، 300میلیون ریال تجهیز ساختمان شهرداری، 
کمک به هیات های مذهبــی و کمک به برگــزاری همایش یادگار 
ماندگار و نوسازی حسینیه مسجد جامع و امامزاده سبزه پوش برخی 
از اقدامات شهرداری در حوزه زیرساخت شــهری است. وی با بیان 
اینکه سال گذشته 1۵4شکایت از ناحیه غرب به مدیریت شهری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری رسیده است، ادامه می دهد: 231اخطاریه 
 در این حوزه صادر، 12۵مورد ســد معبر رفع، ۵4تابلو جمع آوری و

۶2 مجوز خاک برداری صادر شده است. در حوزه عمرانی نیز 4۶هزار 
و ۶۶0مترمربع زیرسازی با اعتباری حدود 2۵میلیارد ریال انجام شده 
است. در حوزه ترافیک نیز  با یک میلیارد ریال اعتبار 3۵0مترمربع از 
سرعتگاه های مسیر بلوار رهبر رنگ آمیزی و آشکارسازی شد. نصب 
عالئم راهنمایی و رانندگی با اعتبار بیش از  یک میلیارد ریال و اجرای 
طرح دوربرگردان بلوار رهبر مقابل دانشگاه شهرکرد با اعتباری بیش 
از 4میلیارد ریال از دیگر اقدامات شهرداری در ناحیه غرب بوده است.

پیوست فراموش شده فرهنگی 
رضا کیانی، کارشناس ارشد شهرسازی اما معتقد است مشکل اصلی 
غرب نشینان شهرکرد مربوط به همان زمانی است که روستاها به شهر 
ملحق شــد.  وی توضیح می دهد: اینکه اهالی روستا همه کشاورز و 
دامدار هستند باید در این طرح دیده می شد که نشد؛ مثال استاندارد 
در نظر گرفته شده برای پیلوت ساختمان ها به میزانی که پارکینگ ها 
بتوانند کمباین و تراکتور را در خود جای دهند یا اندازه عرض کوچه و 

خیابان هم بر همین اساس می توانست سنجیده شود. 
کیانی مشکل اصلی را بی توجهی به مباحث فرهنگی و اجتماعی در 
طرح ها می داند و می گوید: آنچه بیشتر مردم را اذیت می کند این است 
که با یک الحاق 2۵سال است روند عادی زندگی و شغلشان تغییر کرده 
و فقط درگیر تعرفه های سنگین زندگی شهری شده اند. با اندکی کار 

کارشناسی و مطالعاتی می شد جلوی این رخداد را گرفت.

      
در روال تصمیم برای تقســیمات سیاسی کشــور، کمتر راهی برای 
برگشــت وجود دارد. رویای روستانشینی دوباره برای ساکنان غربی 
شهرکرد به نظر امری محال می رســد، اما شاید فرصت برای زندگی 
بهتر این گروه از شهروندان هنوز وجود داشــته باشد. شاید بازبینی 
طرج جامع و ایجاد هماهنگی در زمینه ویژگی های فرهنگی و شهری، 

راهگشای بسیاری از مشکالت روستاهای الحاقی شهرکرد باشد.

ستاره حجتی
خبرنگار

میزانمشارکتدرانتخاباتدراستانها
میزانمشارکت/درصداستان

74/22خراسانجنوبي
64خراسانشمالي

63/2ايالم
62سیستانوبلوچستان

62گلستان
62/58کهگیلويهوبويراحمد

60کرمان

60مازندران

58/36يزد
58/6بوشهر
58/11هرمزگان
57گیالن

54/69خراسانرضوي
54سمنان
54اردبیل

53/28چهارمحالوبختیاري
53زنجان
53قم

52قزوين
49مرکزي
48لرستان
48فارس
47/6خوزستان
46کرمانشاه

46/3آذربايجانغربي
45/6همدان

44آذربايجانشرقي
44اصفهان
42البرز

34/4کردستان
34/38تهران

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري 
و ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر  گزارش

و روستا  به پایان رســید و طبق اعالم 
وزارت کشــور، از کل واجدان شــرایط حضور در 
انتخابات که 59میلیون و 310هزار و 307نفر بودند، کل 
آراي مأخوذه 28میلیــون و 933هزار و 4نفر بود که 

مشارکت48/8 را نشان مي دهد.
به گزارش همشــهري، با توجه به نرخ مشــارکت 
منتشرشده از سوي ستادهاي انتخاباتي استان ها، 
8 استان خراســان جنوبي، خراسان شمالي، ایالم، 
سیستان وبلوچستان، گلستان، کهگیلویه وبویراحمد، 
کرمان و مازندران مشارکت باالي 60درصد را داشتند 
و در مجموع مشارکت در 20استان باالتر از میانگین 
کشوري ثبت شده است.نگاهی دقیق تر به این آمار 
نشان می دهد خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایالم، 
سیستان وبلوچستان، گلستان، کهگیلویه وبویراحمد 
و کرمان در رتبه های اول مشارکت اما جزو استان های 

محروم  هستند. 

    بیشترین و کمترین مشارکت 

در میان 31اســتان، باالترین سهم مشــارکت در انتخابات 
مربوط به خراســان جنوبي اســت. ایــن اســتان با ثبت 
74/22مشــارکت در جایگاه اول قرار گرفــت و بعد از آن، 
خراسان شــمالي با ۶4درصد و ایالم با ۶3درصد قرار دارند. 
در مقابل تهران، کردســتان و البرز به  ترتیــب با نرخ 34، 
 34/4 و 42درصد کمترین نرخ مشارکت را در این انتخابات

ثبت کردند. رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبي با اشاره به 
رتبه اول مشارکت در این استان مي گوید: بیش از ۵۶9هزار 
نفر در خراسان جنوبي واجد شــرایط رأي دادن در این دوره 
از انتخابات بودند که تعــداد کل آراي ماخوذه در اســتان 
422هزار و ۵99رأي بوده است. ناصر خوش خبر مي افزاید: 
سربیشه با 100/7درصد، طبس با 100/2درصد و خوسف 
با 94/81درصد جایگاه اول تا سوم را از نظر میزان مشارکت 
به خود اختصاص دادند و علت باالتربودن میزان مشــارکت 
برخي شهرستان ها از 100درصد، اخذ رأي از افراد غیربومي 
)غیرساکن( در این شهرســتان ها بوده است. خوش خبر با 
بیان اینکه تعداد آراي باطله استان 1083مورد است، اظهار 
مي کند: این عدد نســبت به حضور حداکثــري مردم عدد 
پاییني را به خود اختصاص داده است. تعداد تعرفه هاي به کار 
گرفته شده 710هزار برگه اســت که 423هزار و ۶82تعرفه 
استفاده شــده و 8۶هزار و 318برگه نیز ذخیره مانده است. 
در مقابل آمارخراســان جنوبی بعد از تهران، کردســتان با 
بیش از 37درصد مشــارکت کمترین نرخ مشــارکت را در 
میان استان ها ثبت کرد. رئیس ســتاد انتخابات کردستان 
به همشــهري مي گوید: مجموع آراي ماخوذه 4۵1هزار و 
۵90راي است که از این تعداد 333هزار و 734آراي صحیح 
به صندوق ریخته شــده اســت. آراي باطله نیز 117هزار و 
8۵۶راي اســت. محمدابراهیم زارعي باالترین مشارکت در 
 استان را متعلق به شهرستان دیواندره مي داند و مي افزاید :

04/ 37 درصد مردم کردستان در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوري شرکت کردند. شهرستان دیواندره با ۵0/۶1 

درصد مشارکت در صدر مشارکت استان قرار دارد.
کمترین میزان مشارکت در اســتان نیز با 41/2۶ درصد در 
شهرستان سنندج روي داده است. به گفته وي، مجموع تعداد 
واجدان شرایط رأي دادن در استان یک میلیون و 219هزار 

و 12۶نفر بوده است.

   مشارکت باال در پایتخت اقوام ایران

همزیستي اقوام در اســتان هاي مختلف یکي از موضوعات 
جالب توجه درباره ایران اســت. تهران، خراسان شــمالي، 
قزوین، خوزستان و گلســتان از اســتان هایي هستند که 
اقوام گوناگوني در آنها خانــه  گزیده اند و در کنار هم زندگي 
مي کنند. مشارکت مردم در این استان ها هم موضوعي مهم 

و البته توجه برانگیز اســت. در ایــن دوره از انتخابات مردم 
استان هایي که از آنها یاد کردیم به جز تهران مشارکت قابل 
توجهي داشتند. در خراسان شــمالي ۶4درصد، خوزستان 
47/۶0درصد، قزوین ۵2درصد  و گلستان ۶2درصد از مردم 
در انتخابات شــرکت  کرده اند. ترکیب اقوام در هریک از این 
استان ها متفاوت است و این موضوع در هرکدام دلیل  خاص 
خود آن استان را دارد. میزان مشــارکت مردم این استان ها 
در انتخابات نیز بســته به ویژگي هاي اجتماعي و سیاســي 
هر استان با هم فرق دارد. گلســتان به عنوان پایتخت اقوام 
 ایران از اســتان هایي بود که مردم آن مشــارکت زیادي در

انتخابات داشتند.
به گفته هادي حق شــناس، استاندار گلســتان از مجموع 
یک میلیون و 3۵4هزار نفر واجدشرایط رأي در استان بیش 
از 82۵هزار نفر یعني ۶2درصد واجدان شرایط در انتخابات 

سیزدهمین دوره ریاست جمهوري شرکت کردند.
معاون سیاسي امنیتي استانداري گلستان درباره دالیل این 
مشارکت به همشهري مي گوید: ترکمن، کرد، بلوچ، ترک، 
سیستاني، طبري و دیگر اقوام کشور در گلستان با هم زندگي 
مســالمت آمیزي دارند. همین موضوع هم موجب شــد که 

مشارکت مردم در انتخابات باال باشد.
احســان مکتبي با بیان اینکه رقابت اقوام بــراي حضور در 
شوراهاي شهر و روســتا موجب شده است تمایل به شرکت 
در انتخابات هم زیاد باشد و مردم استان در مقایسه با دیگر 
استان ها 10 تا 1۵درصد مشارکت بیشتري نیز داشته باشند، 
مي افزاید: البته این موضوع جنبه منفي ندارد و مردم استان 
به حدي از مدارا و تساهل رسیده اند که همدیگر را بپذیرند و 

فهم مشترکي از زندگي داشته باشند.
وي درباره این موضوع که براي حفظ همین میزان مشارکت 
مردم استان، دولت آینده چه برخوردي با مطالبات آنها باید 
داشته باشد، مي گوید: در گلستان یکي از نیازهاي زیرساختي، 
آب است و به جز اطراف گرگان و ناهارخوران باقي گلستان 
خشک، بیاباني و کم آب است. در دهه هاي گذشته هم به دلیل 
برداشــت بي رویه منابع آب زیرزمیني استان کاهش جدي 
یافته اســت. با این حال هیچ تامین اعتباري براي رفع این 
مشکل انجام نشده و با صرف همین آب اندک براي کشاورزي 

مشکالت آبي استان وخیم تر شده است. 
در این شرایط به نظر مي رسد دولت آینده باید حقوق مردم را 

جدي بگیرد و به مطالبه هاي آنها توجه کند.

   مسئولیت سنگین مسئوالن در قبال مرزنشینان

1۶استان کشور مرزي هستند؛ استان هایي که شهروندان شان 
پیش از انتخابــات در گفت وگــو با همشــهري مهم ترین 
مطالبه خــود را توجه بــه ظرفیت هاي مــرزي اعالم کرده 
بودند. مشارکت شهروندان این اســتان ها در انتخابات هم 
نشان مي دهد آنها به عملکرد دولت و شوراهاي شهر و روستا 
امیدوار هستند تا بلکه بخشي از مشکالت شان حل شود. در 
میان اســتان هاي مرزي به جز کردستان که آمار مشارکتي 
زیر 40درصد داشت، آذربایجان شــرقي و غربي، کرمانشاه 
و  خوزســتان نرخ مشــارکت باالي 40درصد و استان هاي 
اردبیل، خراسان رضوي، گیالن، مازندران، هرمزگان، بوشهر، 
گلســتان، سیستان وبلوچســتان، ایالم، خراسان شمالي و 

جنوبي نرخ مشارکتي باالي ۵0درصد را به ثبت رساندند.
فرمانــدار نیمروز در سیستان وبلوچســتان بــا بیان اینکه 
8۶درصد مردم این شهرستان در انتخابات مشارکت داشته اند 
به همشهري مي گوید: مردم شهرستان با این حضور حماسي 
ضمن دفاع از جمهوریت نظــام، وفاداري خویش را به اثبات 
رساندند. محمد علي قهرماني  تأکید مي کند این مشارکت 
باال، مسئولیت و وظیفه خدمتگزاران مردم به ویژه منتخبان 
انتخابات را براي رفع مشکالت و دغدغه هاي آنها سنگین تر 
کرده اســت. او اظهار امیدواري مي کند با وحدت و همدلي 
دلسوزان نظام فارغ از دسته بندي هاي معمول پاسخ شایسته 
و مناسبي به این حضور حماسي و رفع محرومیت هاي استان 

و شهرستان داده شود.

    نرخ مشارکت باالي استان های دریایي

مرزهاي دریایي ایران در 2سوي کشــور شاهراه هایي براي 
تجارت و سفر هستند. انتخابات در استان هایي که همسایه 
دریا هستند در این دوره با مشــارکت قابل توجهي)نسبت 
به میانگین کشــور ( همراه بود. مردم گیــالن با ۵7درصد، 
گلســتان ۶2درصد، خوزســتان47/۶0درصد، هرمزگان 
۵8درصــد، سیستان وبلوچســتان ۶2درصــد و بوشــهر 
۵8/۶درصد در انتخابات روز جمعه گذشته شرکت کردند. 
مردم مازندران در این میان حضوري ۶0درصدي داشــتند 
و از 2میلیون و 474 هزار و 20۵ نفر واجد شــرایط شرکت 
 در انتخابات، یک میلیون و ۵00 هزار نفر پاي صندوق هاي

رأي حاضر شدند.

معاون سیاســي امنیتي اســتاندار مازندران درباره دالیل 
مشارکت باالي مردم این اســتان در انتخابات به همشهري 
مي گویــد: مردم مازندران در دهه هاي گذشــته همیشــه 
حضوري پررنگ در رخدادهاي سیاسي کشور داشته اند. اما 
سطح سواد مردم، نزدیکي شهرها به روستا ها، میزان تحرک  
مردم استان، جمعیت دانشجوي استان، در کنار حس رقابت 
در انتخابات شوراها به شور انتخاباتي استان کمک کرده است.

 حسین حسن نژاد  با بیان اینکه نباید نقش رسانه ها و فعاالن 
اجتماعي استان را در تشــویق مردم به شرکت در انتخابات 
نادیده گرفت، اظهار مي کند: در کنار این موارد خود انتخابات 
ریاست جمهوري و تبلیغات و رقابت نامزدهاي آن هم فضاي 
جذابي براي مردم ایجاد کرد که موجب حضور پرشورتر آنان 
در انتخابات شد. وي درباره اینکه دولت آینده چه برخوردي 
باید بــا مطالبات مردم مازندران داشــته باشــد، مي گوید: 
نامزدهاي ریاست جمهوري برنامه هاي خود را مطرح کردند 
و مردم یکي از برنامه ها را بیشتر پسندیدند و کاندیداي مورد 
نظرشان را انتخاب کردند. اما به نظر من مهم ترین کار دولت 
افزایش انسجام مردم با سیاســت هاي دولت و حفظ ارتباط 
مردم با دولت است. مردم باید به شکلي جدي در برنامه هاي 
 دولت نقش داشته باشند تا دولت بتواند پیکره اجتماعي را 
حفظ کند. معاون سیاسي امنیتي استاندار مازندران درباره 
مهم ترین نیازهاي مازندران نیز اظهار مي کند: اســتان یک 
طبیعت بکر اما بسیار آســیب پذیر دارد. حفظ این طبیعت 
در کنار نگهداري از منابع آب بسیار مهم است، زیرا مي تواند 
موجب افزایش بهره وري اقتصاد کشاورزي و اشتغال در این 
بخش شود. اگر این اتفاق رخ دهد، مي توان با افزایش صنایع 
تبدیلي به بیشتر شدن اشــتغال کمک کرد. موضوع دیگر 
توجه ویژه دولت به منطقه آزاد مازندران است. کارهاي ایجاد 
منطقه از سوي دولت انجام شــده و با پیگیري آن مي توان 
مشوق هاي جدید سرمایه گذاري را به استان آورد. حسن نژاد 
با اشاره به اهمیت مازندران در زمینه گردشگري مي افزاید: 
دولت باید توجه داشته باشد که مازندران فقط جمعیت ساکن 
خود را ندارد و همواره یک جمعیت مازاد به عنوان گردشگر در 
آن سکونت دارند. به همین دلیل این استان به زیرساخت هاي 

عمومي و خدماتي بیشتري نیاز دارد. 

    انتخابات در استان  هاي خراسان رضوي و قم

مردم اســتان هاي مذهبي همواره شــرکت در انتخابات را 
موضوعي عقیدتي محســوب مي کنند و به دلیل اعتقاداتي 
که دارند پاي صندوق هاي رأي حاضر مي شوند. امسال مردم 
استان  هاي خراسان رضوي با ۵4درصد، قم ۵3درصد، فارس 
48درصد و یزد با ۵8/3۶درصد حضور قابل قبولي در انتخابات 

ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا داشتند.

   مطالبه شهروندان استان هاي صنعتي

صنعت در برخي استان ها مانند آذربایجان شرقي، اصفهان، 
البرز، تهران، چهارمحال و بختیــاري، قم، مرکزي، فارس و 
یزد فعال تر اســت و سهم گســترده اي را در اشتغال به خود 
اختصاص داده  که اغلب آنها مشــارکت خوبي در انتخابات 
داشتند. شهروندان اغلب این استان ها هم توجه به مشکالت 
واحدهاي صنعتي و ارائه تسهیالت به این بخش را از دولت 
آینده خواستار هستند. رئیس ستاد انتخاباتي فارس به عنوان 
یکي از این اســتان هاي صنعتي با بیان اینکه یک میلیون و 
711هزار   و 427نفر از واجدان شــرایط استان در انتخابات 
اخیر شرکت کرده اند به همشــهري مي گوید: مشارکت این 
اســتان در انتخابات مجلس یازدهم حدود 42درصد بود و 
به طور کلي شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات اخیر 
بودیم.  احمد احمدي زاده با بیان اینکه مشارکت اهالي شیراز 
حدود 33درصد و کل استان 48 درصد بوده است، مي افزاید: 
مردم به برنامه هاي نامزدهاي انتخاباتي ریاســت جمهوري 
و شوراهاي شــهر و روســتا رأي دادند. حاال منتخبان باید 
به این برنامه هــا عمل کنند و این مهم ترین نکته اي اســت 
که مي تواند ســرمایه اجتماعي را تقویت کند. او با اشاره به 
پهناوربودن استان فارس از نظر تقســیمات استاني اظهار 
مي کند: مشکالت معیشتي، رســیدگي به کسب و کارها و 

موانع اقتصادي مهم ترین خواسته مردم فارس است.

      
نگاهي به فهرست مشــارکت اســتان ها در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا نکات مهمي در پی 
دارد؛ استان هاي محروم و مرزي باالترین جایگاه مشارکت را 
ثبت  کرده اند. از سوي دیگر استان هایي با اقلیت هاي مذهبي 
یا قومیت ها هم پاي صندوق رأي حضوري فعال داشته اند. 
این موضوع بار سنگیني را روي دوش دولت و شوراهاي آینده 
مي گذارد تا براي حفظ سرمایه هاي اجتماعي تالش کنند و 

پاسخ درخوري به اعتماد مردم بدهند.

باالترین نرخ مشاركت انتخابات در استان های محروم
همشهری پاسخ می دهد؛ کدام  استان ها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت در انتخابات را داشته اند؟ در کدام شهرها 

100 درصد واجدین شرایط رأی داده اند؟چه تعداد از مرزنشینان پای صندوق های رأی حاضر شده اند؟

مقایسه واجدان شرایط رای و نرخ مشارکت
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و 
روستا روز جمعه )28خرداد( برگزار شد. در این انتخابات حدود ۵9 میلیون و 310 
هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و از این میان یک میلیون و 392 هزار 

و 148 نفر اولی محسوب می شدند. 
استان تهران با 9 میلیون و 81۵ هزار واجد شرایط رأی دادن رتبه اول را در آمار 
واجدان شرایط رأی دادن به خود اختصاص داده بود و پس از آن خراسان رضوی 
با 4 میلیون و ۶1۶ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن رتبه دوم را داشت. بعد از آن 
استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان و فارس بیشترین آمار واجدان 

شرایط رای را در اختیار داشتند. 
در مقابل اســتان ایالم با 4۶0 هزار نفر واجد شــرایط رأی دادن کمترین آمار 
را در این زمینــه به خود اختصــاص داد. اســتان های بوشــهر، چهارمحال و 
بختیاری، خراســان جنوبی، خراسان شــمالی، زنجان، ســمنان، قزوین، یزد، 
کهگیلویه وبویراحمد و قم با آمار کمتر از یک میلیون نفر، کمترین واجدان شرایط 
رای را به خود اختصاص دادند.  این آمار وقتی جالب می شــود که بدانیم استان 
تهران با داشتن بیشترین جمعیت واجد شــرایط رای، کمترین مشارکت را در 
انتخابات داشت و در مقابل، ایالم با کمترین جمعیت واجد شرایط رای، رتبه سوم 

مشارکت را با نرخ ۶3درصد به خود اختصاص داد. 

8 اســتان خراســان جنوبي، خراسان 
شــمالي، ایالم، سیستان وبلوچســتان، 
گلســتان، کهگیلویه وبویراحمد، کرمان 
و مازندران مشــارکت باالي ۶0درصد 
را داشــتند و در مجموع مشــارکت در 
20استان باالتر از میانگین کشوري ثبت 

شده است
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 دولت آينده چگونه با بحران آبي 
مقابله كند؟

کارشناسان راهكارهای کوتاه مدت و بلند مدت مقابله با ورشكستگی آبی را تشریح کردند

ورشكســتگيآبــيحاصل
برداشتبيرويهازمنابعآبيآب

اســت.مسئوالنســازمان
حفاظتمحيطزيســتوكارشناساناين
حوزهبارهااشارهكردهاندكهاينابرچالش
كشور،»اســفناكتر«ازچيزياستكه

مسئوالندرموردآنصحبتميكنند؛با
اينحالبهنظرميرســدسياستگذاران
كشور،باورندارندكهآبتجديدپذيرروبه

اتماماست.
4دههپيــش،ميــزانآبتجديدپذير
132ميلياردمترمكعببودوبههرايراني
2300مترمكعبآبميرســيد،اماحاال
اينميزانبه90ميلياردمترمكعبرسيده
اســت.بااينحالهنــوزبرنامهريزيها

بهدنبالخودكفاييدربخشهايمختلف
صنعتوكشاورزياست.بهنظرمتخصصان
دولتآيندهاگراولويتهايتوسعهايخود
رابراساسمحدوديتمنابعآبيقرارندهد،
برشمارمعضالتاجتماعيومحيطزيستی

اضافهخواهدشد.
دراينگزارشمتخصصانپيشنهادهاي
كوتاهمدتوبلندمدتخودرابرايمقابله

باورشكستگيآبيارائهكردهاند.

سدسازيعاملمهمبيابانزاييدرايراناست 
100 میلیون هكتــار از اراضي کشــور در معرض تخریب 
سرزمین اســت و آنطور که معاون آبخیزداري، امور مراتع 
و بیابان ســازمان جنگل ها اعالم کرده اســت، سدســازي 
غیراصولي یكي از عوامل مهم بیابانزایي در کشور است. پرویز 
گرشاسبي با حضور در یك برنامه رادیویي اعالم کرد: متوسط 
فرسایش خاك در ایران ساالنه 16.4 تن در هكتار و متوسط 
فرسایش بادي نیز ساالنه 30 تن در هكتار است و بدین ترتیب 
متوسط فرســایش خاك در ایران بیشتر از میانگین جهاني 
است. گرشاسبي یكي از عوامل مهم فرسایش خاك در ایران 
را ارتفاع 1250متري سرزمین ایران از سطح دریاهاي آزاد 
دانست و گفت: شیب  تند و عوامل انساني به ویژه بهره برداري 
بیش از حد از سرزمین در مراتع، جنگل ها، اراضي کشاورزي 
آبي و دیمي و بیابان از دیگر دالیل فرسایش باالي خاك در 
ایران است. معاون آبخیزداري سازمان جنگل ها افزود: طبق 
برنامه ششم توســعه باید در 2 میلیون هكتار از بیابان هاي 
کشور اقدامات بیابانزدایي صورت مي گرفت که تاکنون فقط 

350 هزار هكتار بیابانزدایي شده است.

تأكيدوزيرميراثبرتبديــلغارهابهمراكز
گردشگري

وزیر میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي در جلسه 
کمیته نفایس ملي و تصویب کاربري هم  شأن آثار تاریخي 
خواستار شناسایي و معرفي غارهاي داراي مزیت گردشگري 
براي تبدیل آنها به مراکز گردشگري شد. به گزارش وزارت 
میراث فرهنگي، علي اصغر مونســان درخصــوص بناهاي 
تاریخي واگذار شده به بخش خصوصي نیز اعالم کرد: هدف 
از واگذاري بناهاي تاریخي درآمدزایي نیست و وزارت میراث 
فرهنگي نیز به دنبــال منافع مادي آن نیســت. بلكه هدف 
حفاظت هرچه مناســبت تر از بناها و آثار تاریخي است. او 
افزود: تغییر کاربري بناهاي واگذار شده به بخش خصوصي 

مي تواند به صیانت هرچه بیشتر از این بناها کمك کند.

اقامتگاههايبومگرديازچرخهفعاليتخارج
شدند

بازرس جامعه حرفه اي اقامتگاه هاي بوم گردي کشــور حال 
این روزهاي اقامتگاه هاي بوم گردي را ناخوش توصیف کرد و 
گفت: متأسفانه تمام وعده هایي که براي حمایت داده بودند، 
در حد همان وعده ماند. یاور عبیري با اشاره به چالش هایي 
که اقامتگاه هاي بوم گردي کشور با آن مواجه هستند به ایسنا 
گفت: از یك ســال و نیم پیش که بیماري کرونا شیوع پیدا 
کرد، اقامتگاه هاي بوم گردي کشور با مشكالت زیادي دست و 
پنجه نرم مي کنند و تعداد زیادي از آنها نیز مغلوب مشكالت 
و از گردونه فعالیت خارج شدند. او افزود: متأسفانه طي این 
مدت بخش دولتي توجه چنداني به این مراکز اقامتي نداشته 
و نتوانست رافع مشكالت آنها باشد. عبیري اعالم کرد: به دلیل 
عدم  امهال وام هــا برخي اقامتگاه هاي بوم گــردي که دچار 
خسارت مالي شدند، مجبور به رها کردن حرفه شان شدند. 
بازرس جامعه حرفه اي اقامتگاه هــاي بوم گردي اعالم کرد: 
حدود 95درصد از ظرفیت اقامتگاه هاي بوم گردي خالي است.

 ســال 99 اگرچه یكي از آلوده ترین سال هاي کیفیت 
هوایي در تهران بود اما منواکســید کربن، ذرات معلق آلودگيهوا

کوچكتر از 10میكرون و دی اکسید نیتروژن نسبت به 
سال هاي اخیر کاهش نسبي داشت. 

اطالعات منتشر شده از دهمین سند کنترل کیفیت هواي تهران که به 
صورت اختصاصي از سوی این سازمان در اختیار همشهري قرار گرفته 
است نشان مي دهد ذرات معلق کوچكتر از 2.5میكرون سنگین ترین 
سال خود را در این شهر سپري کرد تا ســال سختي براي شهروندان 
تهراني رقم بخورد. در این گزارش محاسبه شاخص کیفیت طی سال 
1399 و چند سال گذشته براساس روش جدید و سختگیرانه محاسبه 

و ارائه شده است. 

يكسالزيرذرهبين
طبق دهمین ســند کنترل کیفیت هواي تهران، این شهر طی سال 
1399، دارای 17 روز پاك )5 درصد(، 226روز قابل قبول )62 درصد(، 
107 روز ناسالم برای گروه های حساس جامعه )29 درصد( و 16 روز 
ناسالم )4 درصد( بوده و در مقایسه با ســال قبل، 22 روز )6 درصد( 
بر تعداد روزهای آلوده افزوده شده اســت. در واقع سال 99، در میان 
6سال گذشته بیشــترین تعداد روز پاك و همچنین بیشترین تعداد 
روز ناسالم را دارا بوده اســت. مجموع روزهای با شرایط نامطلوب از 

101روز در سال1398 به 123روز در سال 1399 افزایش یافت و در 
87روز آالینده ذرات معلق کوچكتــر از 2.5میكرون، 42روز آالینده 
ازن، 6روز آالینده ذرات معلق کوچكتر از 10میكرون و 5روز آالینده 
دی اکسید نیتروژن فراتر از حد مجاز قرار داشت. از سویي آلوده ترین 
روز از منظر شــاخص کیفیت هوا در سال 1399 مربوط به 24دی ماه 
با شــاخص 174 بوده که ذرات معلق کوچكتر از 2.5 میكرون در آن 
آالینده اصلي بوده است. پاك ترین روزهای سال نیز 5 و 13 فروردین 

با شاخص 36 بوده است. 

شرايطآاليندهها
میانگین غلظت آالینده های ذرات معلق کوچكتر از 2.5میكرون، 
ازن، دی اکســید نیتروژن و کربن سیاه در شهر تهران طی سال 
1399 نسبت به سال قبل کمی افزایش داشته است. اما میانگین 
غلظت آالینده منواکســید کربــن)CO( در وضعیت مطلوبی 
قرار داشته که علت اصلی آن استفاده از کاتالیست در خودروها 
در سالیان اخیر اســت. همچنین غلظت آالینده های NO2 و 
PM10 نیز در این سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

نسبی داشته است. اما بررسی وضعیت آالینده ازن)O3( نشان 
مي دهد میانگین شــاخص روزانه این آالینده در اکثر روزهای 
سال1399 در شرایط مطلوبی قرار داشــته، هر چند در 40روز 
از سال، شاخص این آالینده در شــرایط ناسالم برای گروه های 
حساس و 2روز در شرایط ناســالم بوده است که این شرایط در 
تعدادی از روزهای ماه های گرم ســال رخ داده و این میزان روز 

آلوده در سال های اخیر، بیشترین تعداد بوده است. 

اينذراتكشنده
ســابقه اندازه گیری آالینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5میكرون 
به اوایل مهرماه ســال 1389 باز مي گردد. بازه زماني 11ســال اخیر 
اندازه گیري این آالینده نشــان مي دهد در سال 1397 ذرات معلق با 
قطر کمتر از 2.5میكرون کمترین حد بروز خود را داشته اند و تنها 56 
روز آالینده معیار بودند اما در ســال 1399 این عدد به 87 روز یعني 
باالترین شرایط بروز خود طي 11 ســال اخیر رسید. بدین ترتیب در 
کالنشهر تهران این آالینده از منظر استاندارد روزانه و ساالنه در شرایط 

نامطلوبی قرار دارد.

تشريحشرايطآبوهواييسال99
در سال 1399 در فصل بهار کاهش دما نسبت به سال98 رخ داد و با 
افزایش رطوبت نسبی و افزایش تندی باد همراه بود. همچنین در این 
فصل بیش از 60درصد افزایش بارندگی نسبت به زمان مشابه سال قبل 
رخ داده است؛ بنابراین باتوجه به افزایش بارندگی در این فصل ارتفاع 
الیه مرزی نسبت به فصل بهار ســال گذشته با کاهش روبه رو شد. در 
فصل تابستان شاهد کاهش اندك دما و افزایش رطوبت نسبی نسبت به 
سال گذشته بودیم؛ همچنین تندی باد نسبت به تابستان سال گذشته 
با اندکی کاهش همراه بود. در فصل پاییز دما نســبت به سال گذشته 
کاهش پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد تندی باد و ارتفاع الیه مرزی 
نیز در فصل پاییز سال1399 نسبت به سال گذشته کاهش یافته که 
با افزایش وضعیت پایداری جو گاهی همراه با وارونگی همراه بود که 
این امر سبب کاهش دید افقی در این فصل نسبت به سال گذشته شد. 
همچنین بارش های پاییزی در سال1399 نسبت به سال قبل بیش از 
20درصد افزایش پیدا کرد. دمای هوای شهر تهران در فصل زمستان 
نسبت به ســال گذشــته 30درصد افزایش یافته که با همین میزان 
کاهش در رطوبت نسبی همراه بود. تندی باد و ارتفاع الیه  مرزی نسبت 
به زمان مشابه در سال گذشــته کاهش پیدا کرده که با افزایش تعداد 
روزهای همراه با پایداری جوی و نیز کاهش 36درصدی بارش نسبت 
به سال1398 همراه بود. در ما ه های سرد سال نسبت به ماه های گرم 
سال به دلیل افزایش پایداری جوی و کاهش تندی باد، ضریب تهویه 
مقادیر کمتری را دارد که می تواند ســبب افزایش غلظت آالینده ها و 

کاهش کیفیت هوا شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آالينده هاي معيار سال 99 تهران در روزهاي آلوده
روزهاي آلودهعنوان اختصاريآالينده

87 روزPm2.5ذرات معلق کوچکتر از 2.5ميکرون

42روزO3ازن

آالينده ذرات معلق کوچکتر از 
6روز10Pm10ميکرون

5روزNo2دی اکسيد نيتروژن

دي
24 روز

تير و آذر
20 روز

آلوده سالبيشترين تمرکز  روزهای 

فروردين
ارديبهشت

پاک سالبيشترين تمرکز  روزهای 

مقايسه کيفيت هواي 6سال اخير تهران
درصد روزهاي آلودهدرصد روزهاي پاک و سالمسال

139468.831.2

139572.327.7

139662.737.3

139779.220.8

139872.327.7

139966.433.6

شمار روزهاي آلوده 6سال اخير تهران و آالينده هاي معيار آنها
ذرات معلق کمتر از 2.5 ميکرونذرات معلق کمتر از 10 ميکروندی اکسيدنيتروژنازنسال

13940011114

139543698

13962258114

1397220156

1398305179

1399425687

   وزش باد و خیزش گرد و خاک در ۱۳ استان کشور
سازمانهواشناسیدربارهوزشبادوخيزشگردوخاكدر13استانكشورطی2روزآيندههشدارداد.برايناساسازامروزتاچهارشنبهدرخوزستانوايالم
وزشبادوخيزشگردوخاكودرآذربايجانشرقی،زنجان،همدان،مركزی،اصفهان،قم،يزدوجنوبسمنانافزايشسرعتوزشبادواحتمالخيزشگردوخاك
پيشبينیمیشود.همچنيندربرخیمناطقخراسانجنوبی،شرقكرمانونيمهشمالیسيستانوبلوچستانبهويژهمنطقهزابلوزشبادشديدوخيزشگردو
خاكدورازانتظارنيست.البتهگزارشپايگاهاطالعرسانيسازمانهواشناسينشانميدهدطی4روزآيندهجویپايداروآسمانیصافدربيشترمناطقكشور
حاكماست.ازسوييدرمناطقمرتفعواقعدرجنوبكرمان،جنوبسيستانوبلوچستانوشمالشرقهرمزگانرگبارپراكندهبااحتمالرعدوبرقپيشبينی
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پتويآلودگیبرآسمانتهران 
»پتوي آلودگي تهران« روزها در ارتفاع هزار متري و شــب ها 
در ارتفاع 120متري سطح زمین تشــكیل مي شود. اصطالح 
پتوي آلودگي توضیحي ساده براي پدیده اي با نام الیه اختالط 
در شهر تهران است که بر فراز آسمان پایتخت تشكیل مي شود 
و با غلظت آالینده هاي جوي ارتباط مستقیم دارد. این الیه در 
شــب ها چنان به زمین نزدیك مي شود که غلظت آالینده ها به 
بیشترین حد خود مي رسد و این درست همان ساعاتي است که 
وسایل فرسوده دیزلي آزادانه در شهر تردد دارند.  سولماز احدي، 
کارشناس واحد پایش شــرکت کنترل کیفیت هواي تهران در 
این باره به همشهري مي گوید: ارتفاع این الیه در ساعات مختلف 
شبانه روز، ماه  ها و فصول مختلف سال بسیار متغیر است. در طول 
شب به دلیل کاهش دما، عمق این الیه به کمترین مقدار می 

رسد و منجر به تجمع آلودگی در سطح زمین می  شود و با طلوع 
خورشید و افزایش تدریجی دما در طول روز، بر ارتفاع این الیه 
افزوده شده و فضای الزم برای اختالط آالینده  ها فراهم می شود. 
در حدود ســاعات 14 تا 16 )متغیر در ماه های مختلف( ارتفاع 
این الیه به بیشینه مقدار خود می رسد و با کاهش شدت تابش 
نور خورشید روند نزولی ارتفاع این الیه آغاز می شود و تا طلوع 
خورشید در روز بعد ادامه می یابد. بنابراین بیشترین نوسانات 
عمق این الیه در بازه زمانی روز رخ می دهــد و عماًل با تاریكی 
هوا در طول شب، ارتفاع این الیه به حداقل مقدار خود می رسد. 
مطالعات انجام  شده در شرکت کنترل کیفیت هواي تهران نشان 
مي دهد ارتفاع این الیه به ترتیب در فصول تابستان، بهار، پاییز 
و زمستان از بیشــترین به کمترین مقدار خود می رسد. در بازه 
دوساله بررسی  شده میانگین عمق این الیه در شهر تهران طی 
کل ساعات شبانه  روز حدود 590 متر بوده و بیشینه ساعتی آن 
تا بیش از 4500 متر نیز رسیده است. از سوی دیگر اعداد کمتر 
از 20 متر نیز در شرایط پایدار جوی برای این پارامتر ثبت شده 
است. میانگین ارتفاع الیه اختالط طی ســاعات روز در حدود 
1000 متر و برای ساعات شــب در حدود 120 متر  بوده است. 
احدي تصریح مي کند: عمق الیه اختــالط در روزها و ماه  های 
سرد نسبت به گرم کاهش قابل مالحظه ای را نشان می  دهد که 
می  تواند با شكل  گیری شرایط سكون و پایداری جوی در ارتباط 
باشد. از سوی دیگر طلوع دیرتر خورشید در نیمه دوم سال باعث 
تأخیر در رشد ارتفاع آمیختگی جو می شود. همچنین به دلیل 
کاهش شدت تابش نور خورشید رشــد چندانی در عمق الیه 
اختالط در ســاعات میانه روز رخ نمی دهد و درنتیجه آلودگی 
تولیدی در الیه کم عمق مجاورت سطح زمین محبوس می شود. 
بنابراین یكی از عواملی که باعث می  شود در روزهای سرد سال 
بیشتر شاهد روزهای آلوده باشیم می  تواند به همین خاطر باشد. 

مكث

تمركزبرمديريتعرضهوتقاضا
سروشكيانيقلعهسرد

دکتراي اقتصاد منابع طبیعي و محیط زیست
موقعیت جغرافیایي، نحوه مدیریت منابع طبیعي و تغییرات اقلیمي3عامل اساســي 
در شكل گیري وضعیت نامناسب منابع آب کشور اســت. در این میان باتوجه به اینكه 
بسیاري از کشورهاي دیگر در 2عامل شرایط محیطي و تغییرات اقلیمي وضعیتي مانند 
ما داشته و توانســته اند با اجراي صحیح عامل دیگر یعني مدیریت منابع، آن دو عامل 
دیگر را کنترل کرده و از ایجاد بحران در این زمینه جلوگیري کنند، به وضوح مي توان از 
ضعف مدیریتي به عنوان عامل اصلي مسائل و چالش هاي آب ایران نام برد. درواقع این 
مدیریت صحیح منابع آب است که مبتني بر سازگاري با شرایط طبیعي موجود مي تواند 
از بحران سازي در منابع جلوگیري کند؛ از این رو نحوه ناصحیح مدیریت منابع طبیعي 
به طور کلي و مدیریت منابع آب به طور خاص باعث شده است تا حتي اگر نگوییم بحران 
آب، تنش و ورشكستگي آبي به طور جدي حیات سرزمیني ایران را تهدید کند. باتوجه 
به خشكسالي هاي پي درپي و امكان تداوم این شرایط طي سال هاي آینده، اگر قرار بر 
رهایي کشور از مسئله ورشكستگي آبي باشد، راهي جز تغییر در نوع مدیریت منابع آب 
وجود ندارد. در وضعیت کنوني کشــور در هر دو بعد عرضه و تقاضاي آب دچار چالش 
جدي است. در بحث عرضه منابع آب با وجود تداوم خشكسالي ها و عدم تزریق منابع آبي 
جدید، تالش براي افزایش در آبرساني به مناطق مختلف کشور و اصرار بر تامین منابع 
آب موردنیاز بخش هاي غیرضرور کشاورزي و صنعتي همچنان وجود دارد. طرح هاي 
انتقال آب از سواحل جنوبي به بخش هاي مرکزي و شرقي کشور یا طرح هاي انتقال آب 
از استان چهارمحال و بختیاري به اصفهان از نمونه هاي این امر است. در بخش تقاضاي 
منابع آب نیز با وجود مصرف بي رویه بخش هاي مختلف به ویژه بخش کشاورزي، به طور 
کلي تالشــي در جهت تغییر رویكرد مصرف دیده نمي شــود و عمال سیاستگذار فاقد 
هرگونه برنامه اي براي کاهش در تقاضاي بخشي است که 90درصد منابع آبي کشور را 
با بازدهي 30درصدي به خود اختصاص داده است. در مجموع اگر قرار بر تغییر شرایط 
آبي ایران باشد، سیاست هاي اتخاذشده در کوتاه مدت و بلندمدت باید قائل بر مدیریت 
عرضه و تقاضا با تأکید بر کاهش تقاضا به ویژه در بخش کشــاورزي باشد؛ از این رو در 
بلندمدت ضرورت دارد مسئله حكمراني آب در کشور به طور کامل دچار بازنگري و تغییر 
شده و متناسب با اقلیم و شرایط محیطي ایران ترسیم و تعیین شود. در کوتاه مدت نیز 
جلوگیري از تداوم طرح هاي توسعه اي منابع آب، مداخله بهینه سازي قوانین آب، حرکت 
به سمت اولویت گذاري مصارف آب و مواردي از این دست که قائل بر مدیریت عرضه و 

تقاضاي آب است، باید در اولویت برنامه ریزي دولت آینده باشد.

۶راهحلاستراتژيكبرايمقابلهباورشكستگيآبي
روحاهللفتاحي

دکتراي هیدرولوژي آب
بزرگ ترین دلیلي که باعث شد ایران در موضوع آب به این روز برسد، بي توجهي به موقعیت جغرافیایي کشور است. 
آب تجدیدپذیر کشور در ذات محدود است و با افزایش جمعیت این منابع بسیار محدودتر مي شود. وقتي میزان 
سرانه آب تجدیدپذیر کم است، نباید براساس کل آب تجدیدپذیر ســاالنه برنامه ریزي کرد. اگر بخواهیم براي 
مقابله با ورشكستگي آبي در بخش منابع آب کشور به شرایط نرمال بازگردیم، باید در سیاستگذاري ها تجدیدنظر 
کنیم. مهم ترین آنها تأکید بر احیا و حفظ توان هیدرولوژیكي حوضه هاي آبریز از طریق آبخیزداري جامع است. 
اگر قرار است حوضه هاي آبریز همیشه آب داشته باشند، باید آن  را سالم نگه داریم و توان هیدرولوژیكي آنها را از 
طریق مدیریت آبخیزداري جامع حفظ کنیم. آبخیزداري جامع به معناي حفظ جنگل ها و مراتع، مدیریت منابع 
آب، مدیریت اقتصادي و اجتماعي در حوزه هاي آبخیز و مدیریت فرسایش خاك است. دومین نكته اي که از آن 
غافل مانده ایم ارزش ریالي آب است. تولیدکننده ها در بخش صنعت و کشاورزي در فرایند تولید محصول به هر 
یك از نهاده هاي اولیه قیمت و سهم مي دهند، ولي هیچ جاي آن ارزش آب محاسبه نمي شود. باید آب را به عنوان 
یك نهاده محوري در تمامي فعالیت هاي اقتصادي اعم از کشــاورزي و صنعت ارزشگذاري کنیم و آب بهاي هر 
مترمكعب آبي که مصرف مي شود به عنوان نهاده استراتژیك در سرزمین خشك و نیمه خشك پرداخت شود. یكي 
از پایدارترین منابع آب در جوامع انساني، آب هاي خاکستري )پساب یا زهاب( در بخش کشاورزي و شرب است. 
80درصد پساب خانگي توان بازچرخاني دارد و اگر بدون تصفیه به طبیعت برگردد، مي تواند منابع آب و خاك را 
آلوده کند. هم اکنون 65میلیارد مترمكعب به آب هاي زیرزمیني ایران بدهكاریم. سطح آب زیرزمیني به قدري 
پایین آمده است که با مرگ آبخوان ها مواجهیم و حتي با بروز ترسالي، آبخوان ها ظرفیت ذخیره آب را از دست 
داده اند. چند سال است که وزارت نیرو به دنبال اجراي طرح تعادل بخشي آبخوان هاست تا میزان برداشت آب به 
اندازه پتانسیل هر سفره آب زیرزمیني باشد. به نظر مي رسد اهتمام دولت آینده در اجرایي شدن هرچه سریع تر 
طرح تعادل بخشي آبخوان ها در کوتاه مدت بتواند در این زمینه چاره ساز باشد. در علم منابع آب، »ظرفیت مطمئن 
آب« کمیت کامال علمي و کاربردي است که مي تواند براي هر رودخانه یا حوضه آبریز و... محاسبه شود. تعیین این 
عدد کمك مي کند در پروژه هاي انتقال آب بین حوضه اي مقدار آبي منتقل شود که مطمئن باشیم در آن حوضه 
نیاز خواهیم داشت و بعد از کسر نیاز آبي حوضه باالدست، مي توان مابقي را به جاي دیگر منتقل کرد. از سوي دیگر 
در برنامه ریزي هاي مربوط به منابع آب، اولویت اول باید محیط زیست باشد؛ یعني اول از همه باید نیاز آبي برکه ها، 
رودخانه ها، تاالب ها و... برطرف شود و مازاد آن صرف توسعه شود. جمعیت کشور از سال 58تاکنون 3برابر شده 
است و براي جلوگیري از ورشگستگي آبي مي توان به منبع آبي جدید فكر کرد. اگر فرض کنیم که با تغییر اقلیم 
مواجه نیستیم، عدد سرانه هر ایراني از آب کاهش چشمگیر داشته است؛ در نتیجه ناچاریم ضمن مدیریت منابع 
آب فعلي، به سمت تامین نیازهاي آبي از طریق  شیرین سازي آب هاي شور با رعایت دقیق و سختگیرانه مالحظات 
زیست محیطي برویم. اجراي طرح تعادل بخشــي، مدیریت و بازچرخاني آب مي تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد، 

ولي مهم ترین این سیاست ها، ارزشگذاري نهاده آب در تولید ارزش افزوده در بخش صنعت و کشاورزي است.

شيوهانتقالآباشتباهاست
هوشنگجزي

رئیس مرکز بین المللي مدیریت جامع حوضه هاي آبخیز
اولین قدم در دولت آینده براي مقابله با ورشكستگي آبي، مدیریت 
جامع آبخیزداري است؛ به این معنا که اگر به خاك، پوشش گیاهي 
و سالمت حوضه هاي آبریز با هم نگاه نكنند، آب هم از دست خواهد 
رفت. شوراي عالي آب باید به شوراي عالي حوضه آبخیز تغییر کند 
و سازمان مدیریت به جاي برنامه ریزي بخشي، براي 6حوضه آبریز 
کشور برنامه مجزا و مســتقل از هم در بخش هاي سالمت حوضه 
آبخیز و پایداري منابــع آبخوان ها تدوین و اجرا کند. از ســویي 
دیگر موضوعات جنگل و مرتع و محیط زیست باید به صورت یكجا 
مدیریت شود. جدایي این دو باعث شده که کسي به فكر حفاظت 
از منابع طبیعي نباشد؛ ضمن اینكه منابع مالي که براي حفاظت 
از محیط زیست و منابع طبیعي صرف مي شود، بسیار اندك است 
و دولت ها همیشه به فكر اجراي پروژه هاي بزرگ هستند که اتفاقا 
مصرف کننده منابع آبي و تخریب کننده منابع طبیعي است. شیوه 
اجراي پروژه انتقال آب بین حوضه اي غلط است و کشور را از بین 
مي برد؛ این موضوعي است که دولت بعدي باید در اولویت قرار دهد. 
در بحث ورشكستگي منابع طبیعي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
اســت که هیچ برنامه جدي براي حفاظت از منابع ندارد. به نظر 
مي رسد این ســازمان نیز به دنبال اجراي پروژه هاي انتقال آب و 
سدسازي است؛ بودجه هایي که براي امور زیربنایي مثل ساخت 
جاده و مسكن صرف مي شود با سیل و خشكسالي در حال از بین 
رفتن است. البي هاي اقتصادي قدیمي به منابع طبیعي به عنوان 
یك منبع درآمد کشور توجه نمي کنند. آنها همیشه پول داشته  و 
همیشه برنامه ریزي و پول کشور را تحت تأثیر برنامه هاي خود قرار 
داده اند؛ به طور مثال در منطقه مكران سیستان و بلوچستان که در 
آن طرح هاي عظیم توسعه اي در حال اجراست، با سیل و فرسایش 
خاك وحشتناکي مواجهیم که باعث حاشیه نشیني در چابهار شده 
است، ولي سازمان مدیریت و برنامه ریزي همچنان به جاي توسعه 
اقتصادي و اجتماعي در منطقه براي شــرکت هاي بزرگ منطقه 

جاده و فرودگاه مي سازد.
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شوراپايانمردادماهتحويلمنتخبانميشود
محسن هاشمي رفسنجاني ديروز در جمع خبرنگاران از تحويل شورا به منتخبان اعضاي شوراي ششم در مرداد ماه 
خبر داد و گفت كه در قانون دوره شوراهاي شهر 4ساله است و براساس اين قانون بايد پايان مرداد ماه يا اول شهريور 
شورا به منتخبان مردم تحويل داده شود، اما شنيده ها حاكي از آن است كه چون دولت اواسط مرداد جابه جا مي شود، 
بهتر است شورا هم همين زمان تحويل داده شود. به گفته رئيس پارلمان شهري وزارت كشور هنوز پاسخ جدي در اين 

خصوص نداده است، اما درهرحال شورا مرداد ماه تحويل اعضاي دوره ششم مي شود.

 الزام شهرداري به كاهش 
مصرف كيسه هاي پالستيكي

اعضاي شــوراي شــهر تهران با اصالح كليــات مصوبه الزام 
شــهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيســه ها و 
محصوالت يكبار مصرف پالستيكي موافقت كردند. سيدآرش 
حسيني ميالني و ناهيد خداكرمي در جريان بررسي اين اليحه 
پيشنهاد دادند: »با توجه به اينكه تمام واحدهاي شهرداري 
ملزم به كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي شدند، كميته 
نظارت گزارشي از عملكرد واحد هاي شهرداري دريافت و در 
قالب شاخص هاي محيط زيستي تنظيم كند و در ارزشيابي 
ســاالنه عملكرد واحدها مدنظر قرار گيرد.« به گفته ميالني 
اين مسئله مي تواند به عنوان يك مشــوق لحاظ شود تا تمام 
واحدهاي شهرداري به اين ســمت حركت كنند. كليات اين 

اليحه با 17رأي به تصويب رسيد.

 اضافه پرداخت بهاي پسماند را 
شهروندان نمي پردازند

اعضاي شوراي شهر تهران در جلســه روز گذشته اصالحيه 
مصوبه چگونگي محاســبه و اخذ بهاي خدمــات مديريت 
پسماند )عادي( را تصويب كردند. سيدآرش حسيني ميالني 
در جريان بررسي اليحه شهرداري تهران درخصوص اصالحيه 
مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند 
)عادي( با بيان اينكه تصويب اين اليحه هيچ اضافه پرداختي 
براي شــهروندان نخواهد داشــت، گفت: »فرمول محاسبه 
اخذ بهاي خدمات پسماند توســط وزارت كشور آذر ماه سال 
99 اصالح و ابالغ شد و با توجه به اينكه سال هاي گذشته در 
قسمت پسماند غيرمســكوني طرح دعوايي شده بود، ديوان 
عدالت اداري فرمول قبلي را ابطــال كرد و با همكاري وزارت 
كشــور اين فرمول اصالح و نظرات مثبت اصناف هم در اين 
ارتباط گرفته شد.« او تأكيد كرد: »بنابراين اخذ بهاي خدمات 
پسماند مسكوني تغيير كرده و سرانه پسماند ۶90گرم در روز 
مبناســت و همينطور بعد خانوار را 1/3 گرفته اند كه كاهنده 
بوده و در پســماند غيرمســكوني هم فرمولي كه قبال شورا 

تصويب كرده توسط وزارت كشور اعمال شده است.«

فروش اراضي طرشت با كاربري 
فضاي سبز

اعضاي شوراي شهر تهران با اليحه شهردار تهران درخصوص 
اخذ مجوز تملك و تصويب معامله پالك ثبتي از اراضي طرشت 
با كاربري فضاي ســبز، موافقت كردند. سيدحســن رسولي 
در جريان بررســي گزارش اين اليحه گفت: »شهردار تهران 
اليحه اي را به شورا ارائه كرده، مبني بر اينكه شوراي شهر تهران 
براي قطعه زميني به مساحت 352مترمربع با كاربري فضاي 
سبز در منطقه طرشت كه قبال توســط سازمان بوستان هاي 
شهرداري غرس درخت شده، اجازه دهد كه در جهت جلوگيري 
از تضييع حقوق شرعي و مالكانه مالك با همين كاربري فضاي 

سبز به قيمت 7ميليارد تومان معامله شود.«

با تصويب شورا، خيابان هايي در شهر به نام صمدبهرنگي، هوشنگ مرادي كرماني، جبارباغچه بان، مصطفي رحماندوست، نجف 
دريابندري و مهدي آذريزدي نامگذاري شدند

خيابانقصههايكودكانه
محسن هاشمي  رفسنجاني: هنوز پس از 4دهه، خأل حضور زبان جذاب و برانگيزاننده شريعتي و شهيدچمران 

در جامعه حس مي شود و اگر به زبان آنها با نسل جوان سخن بگوييم، انقالب جاني دوباره مي گيرد
اعضاي پارلمان شهري روز گذشته دستور 

جلسات شــصت ويكم و شــصت ودوم شورا
كميسيون نامگذاري و تغيير نام اماكن و 
معابر عمومي شــهر تهران را بررســي كردند و پس از 
تصويب تغيير نام ۶5معبر با نامگذاري خيابان رزمندگان 
در بزرگراه اشرفي اصفهاني به نام ايالم و خيابان سي متري 
دوم در بزرگراه شهيدســليماني به نام همدان موافقت 
كردند. محمدجواد حق شــناس دليل حك شدن نام 
استان ها روي معابر پايتخت را ايجاد حس تعلق ميان 
پايتخت و شــهرهاي ديگر عنوان كرد. شورا همچنين 
تصويب كرد 4كوچه در تهران به نام هاي صمد بهرنگي 
داستان نويس كودكان، هوشنگ مرادي كرماني نويسنده، 
مصطفي رحماندوست، نويسنده، جبار باغچه بان، باني 
آموزش ناشنوايان در ايران، نجف دريابندري، مترجم و 
نويسنده و مهدي آذريزدي نويســنده حوزه كودكان 

نامگذاري شود.
به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر تهران ديروز در 
نطق پيش از دستور خود، پيروزي سيد ابراهيم رئيسي 
در انتخابات را تبريك گفــت و با بيان اينكه اميدواريم 
همه جريان هاي سياســي و نخبگان از رئيس جمهور 
منتخب براي حل مشكالت مردم حمايت كنند، عنوان 
كرد: »انتخابات را پشت سرگذاشتيم، اما با وجود همه 
مشكالت و بي مهري ها، حضور مردم در پاي صندوق هاي 
رأي قابل قبول بود. اصالح طلبان هم با وجود ردصالحيت 
كانديداهاي اعالمي خود، براي صيانــت از انقالب در 
صحنه حضور داشــتند و باعث ايجاد رقابت و افزايش 
مشاركت شدند.« محســن هاشمي رفسنجاني ادامه 
داد: »با وجود ســياه نمايي هاي انجام شــده در مورد 
رئيس جمهور منتخب در فضاي مجازي، او را چهره اي 

معتدل مي دانيم و براي آيت اهلل رئيسي و دولت آينده در 
جهت عمل به وعده هاي ارائه شــده در انتخابات و حل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي جامعه آرزوي موفقيت 
داريم.« رئيس پارلمان شــهري در ادامه صحبت هاي 
خود به ســالروز شــهادت دكتر مصطفــي چمران و 
درگذشت دكتر علي شريعتي اشاره كرد و گفت: »آنها 
از روشــنفكران دانشــگاهي بودند كه تأثير زيادي در 
تئوريزه كردن گفتمان امام خميني)ره( در بين نســل 
جوان و بسترسازي براي انقالب و دفاع مقدس داشتند. 
هنوز پس از 4دهه، خأل حضور زبان جذاب و برانگيزاننده 
شريعتي و چمران در جامعه حس مي شود و اگر به جاي 
ادبيات خشن و سلبي، به زبان آنها با نسل جوان سخن 

بگوييم، انقالب جاني دوباره مي گيرد.«

نام جديد براي معابر تهران
دستور جلسات شصت ويكم و شصت ودوم كميسيون 
نامگذاري و تغيير نام اماكن و معابر عمومي شهر تهران 
ديروز در صحن بررسي شد و پس از ارائه گزارش توسط 
رئيس كميســيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر 
تهران، حجت نظري، شهربانو اماني و زهرا نژادبهرام به 
تغيير نام معابري كه اسامي زنانه داشتند مانند كوچه 
آزيتا واقع در بلوار ميرداماد به نام استاد رضا سيدحسيني 
و خيابان آناهيتا واقع در منطقه 2ســعادت آباد به نام 
مديا كاشــيگر واكنش نشان دادند. شــهربانو اماني با 
اين اســتدالل كه جايگاه زنان بايد حفظ شود با تغيير 
نام كوچه آزيتا واقــع در بلوار ميرداماد به نام اســتاد 
رضا سيدحســيني و خيابان آناهيتــا واقع در منطقه 
2سعادت آباد به نام مديا كاشــيگر، مخالفت كرد. زهرا 
نژادبهرام هم گفت كه رنگ شهر به اندازه كافي مردانه 

اســت، با تغيير چند نام، پايتخــت را مردانه تر نكنيد. 
او ادامه داد: »مگر مــا زن شــهيده و هنرمند در اين 
شهر نداشتيم؟ وقتي 50درصد جمعيت اين شهر زن 
هســتند چطور به دنبال تغيير نام زنان بر خيابان ها و 

معابر هستيد؟«
حجت نظري هم در دفاع از عملكرد كميسيون نامگذاري 
گفت: »در مدت4سال هيچ اسمي نبوده كه پيشنهاد 
شده و از آن استفاده نكرده باشيم. اگر براي زنان شورا 
آن قدر اين موضوع حيثيتي اســت، چرا وقتي ما اسم 
بي بي مريم بختياري را آورديم رأي نياورد؟ چرا وقتي 
پيشنهاد شــد شــهردار تهران در انتصابات از بانوان 
بيشتري استفاده كند، دفاعي نكرديد؟« محمدجواد 
حق شــناس هم خطاب به نژادبهرام گفت: »مي دانيد 
كه بابت نامگذاري حوزه زنان هزينــه داده ايم. عالوه 
بر آن، وقتي اين تغيير نام ها برايتان اهميت دارد، چرا 
پيگير عدم نصب تابلوي خيابان هايــي كه به نام خانم 
دانشــور و اعظم طالقاني نامگذاري كرديم، نشديد؟« 
در ادامه جلسه تغيير نام خيابان رزمندگان در بزرگراه 
اشرفي اصفهاني به نام ايالم و خيابان سي متري دوم در 
بزرگراه شهيدسليماني به نام همدان هم مطرح شد و 
حق شناس عنوان كرد: »يكي از داليلي كه ما نامگذاري 
اسامي شهر ها و اســتان ها را براي معابر تهران مطرح 
كرديم تعلق خاطري است كه بين پايتخت و شهرهاي 
ديگر ايجاد شود.« درنهايت اعضاي شورا صورت جلسات 
۶1و ۶2كميسيون نامگذاري مبني بر تغيير نام ۶5معبر 
پايتخت را تصويب كردند. بــه اين ترتيب كوچه يكم، 
سوم، پنجم و هفتم در بلوار كشاورز به ترتيب به نام هاي 
صمد بهرنگي، مهدي آذريزدي، هوشنگ مرادي كرماني 
و جبار باغچه بان با حفظ شــماره تغيير نام مي يابند. 
همچنين كوچه ارمغان غربي در بلوار ماندال به نام استاد 
نجف دريابندري و كوچه بوربور در خيابان شريعتي به نام 

مصطفي رحماندوست تغيير نام مي دهند.

پذيرش مشروط تفريغ بودجه سال 98
در جلســه ديروز گزارش تفريغ بودجه )نتيجه اجراي 
بودجه( سال 98هم ارائه شد و اعضا انتظار داشتند كه در 

چارچوب استاندارد هاي حسابرسي، عملكرد مديريت 
مقداري و ريالي باشــد، اما چنين موردي را مشــاهده 
نكردند و به صــورت مشــروط آن را پذيرفتند. تفريغ 
بودجه تنها محل قانوني نظارت جدي است كه به شورا 
كمك مي كند با بررسي آن از يك سو درآمدهاي وصولي 
قطعي را با ارقامي كه پيش بيني كرده بود مقايسه و در 
برنامه ريزي هاي آينده از آن استفاده كند و از سوي ديگر 
ميزان عدول شهرداري از پرداخت هزينه اي اعتبارات 
پيش بيني شده را كنترل كند. سيدحسن رسولي ضمن 
ارائه گزارش تفريغ بودجه ســال 98 گفت كه براساس 
نظام مالي تعيين شده وظيفه نظارت مالي پس از انجام 
هزينه به حسابرسان داخلي شهرداري واگذار مي شود 
كه انتخاب آنها از اختيارات شوراي شهر است. خزانه دار 
شوراي شــهر در ادامه عنوان كرد: »شهرداري موظف 
بوده براي اجراي تفريغ بودجه جامع مبتني بر عملكرد 
مقداري و ريالي ضمن ارائه اين عملكرد، هر رديف را در 
اختيار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا نسبت به ارائه 
گزارش تفريغ بودجه توسط حســابرس اقدام شود كه 
متأسفانه نشاني از اين وظيفه محوله به شهرداري در اين 

گزارش ديده نمي شود.«
او ادامه داد: »براساس دستورالعمل ابالغي وزارت كشور، 
تصويب تفريغ بودجه توســط شوراي شــهر به منزله 
مفاصاحساب شوراي شــهر و تقديم آن به شهرداري 
است، اما با توجه به اينكه در گزارش ارائه شده اطميناني 
به موارد مورد رسيدگي وجود ندارد و اعالم شده گزارش 
تنها براي اعالم مديريت تهيه شده است، بنابراين چنين 
نحوه گزارش دهي نمي تواند به خوبي اهداف موردنظر 
شوراي شهر را برآورده سازد. همچنين در اين گزارش، 
حسابرســي صورت هاي مالي 98 در مورد سازمان ها و 
شركت ها رعايت نشده است، اما ساير صورت هاي مالي 
منطبق با مصوبات شورا بوده و توسط حسابرس مورد 
تأييد قرار گرفته اســت.« پس از ارائه گزارش، بيش از 

50پيشنهاد توسط اعضاي پارلمان شهري مطرح شد و 
در نهايت با اين گزارش به صورت مشروط موافقت كردند.

طرح راه اندازي سامانه جديد رد شد
طرح »ايجاد سامانه واحد درخواست، نظارت و پيگيري 
شــهروندان« با هدف رسيدگي به شــكايات مردمي 
از مديريت شــهري با نظارت شوراي شــهر، ديروز در 
صحن مطرح شــد. بهاره آروين در جريان بررسي اين 
طرح گفت كه  وقتي ســامانه هاي 1888 و 137 تحت 
مديريت شهرداري تهران هستند و شــورا نظارتي بر 
آنها ندارد، پس به شكايات مردمي هم آنگونه كه بايد و 
شايد رسيدگي نمي شود. او ادامه داد: »اگر گردش كار 
سامانه ها را به شورا بياوريم اين مشكل برطرف مي شود و 
اين كار در قالب آيين نامه حمايت از گزارشگران تخلف 
انجام شده است و ما در بستر سامانه هاي 1888 و 137 
سامانه  ديگري پيش بيني كرده ايم كه گردش كار شورا را 
طي كند.« اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه قرار است 
طرح ها و لوايحي ضروري در همين دوره شورا بررسي 
شــوند، تأكيد كرد: »آيين نامه حمايت از گزارشگران 
تخلف در همين دوره به صحن مي آيد و اين آيين نامه 
درحقيقت نســخه تكميل شــده همين طرح بر بستر 
سامانه هاي موجود است.« مســعود حمزه اي، رئيس 
سازمان بازرسي شهرداري تهران هم در جريان بررسي 
اين طرح گفت: »اين دو سامانه به لحاظ ماهيتي با هم 
متفاوت هستند. سامانه 137 ماهيت اجرايي دارد و ما 
را در ارتباط با شــهروندان ياري مي كند و سال گذشته 
منجر به يك ميليون و 120هزار تماس شــده است. از 
سامانه 1888 در سال 99 فقط 149هزار تماس داشتيم 
كه پيگيري شده اند و 44جلسه ويدئويي با شهروندان 
برگزار كرده ايم.« در پايان اعضاي شــوراي شهر تهران 
با استدالل تقويت سامانه هاي 137و 1888با راه اندازي 

سامانه جديد موافقت نكردند.
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آخرين كتاب شما اندوه من برگرفته 
از تجربه شخصي شماست. اندوهي كه بر ذهن 
و زندگي شما سايه مي اندازد و شما آن را به 
داســتان بدل مي كنيد. دليل تفاوت اين كار 
و البته خواندني بودنش نسبت به ديگر آثار 

منتشرشده تان همين تجربه شخصي است؟
 تجربه شخصي، يك ويژگي دارد و آن اين است 
كه چون انســان با آن زندگي كــرده و برايش 
ملموس بــوده، بنابرايــن از روح و حس خاصي 
برخوردار است، ولي اين تمام ماجرا نيست. كار 
اصلي آن است كه اين تجربه را بتوان با پرداخت 
مناســبي تبديل به داســتان كرد. پيش از اين 
چندبار تجربه هايي را كه در زندگي داشتم تبديل 
به داســتان كردم، اما نتيجــه، آن چيزي نبود 
كه خودم انتظار داشــتم و تأثير چنداني هم بر 

خواننده نمي گذاشت.
چرا تأثير نگذاشت؟ مگر پرداخت 

آن چگونه بود؟
 ببينيد وقتي شما مي خواهيد يك حس را كه در 
يك تجربه به دســت آورده ايد يا براي شما ايجاد 
شده به خواننده منتقل كنيد، طوري كه خواننده 
اگر همه آن حس را هم از متــن نگرفت، بخش 
بزرگي از آن را همراه با شــما درك و احســاس 
كند بايد بتوانيد حس آن تجربــه را با كلمات و 
واژه ها روي كاغذ بياوريد. بسيار اتفاق مي افتد كه 
نويسنده، بر آن اســت تا يك حس را به خواننده 
منتقل كند و گمان مي كند آنچه را كه نوشــته 
همان حس را حمل مي كند، اما چنين نيســت. 
دليلش هم آن اســت كه خودش وقتي آن متن 
را مي خوانــد، چون آن تجربــه را زندگي كرده، 
بنابراين نوشــته اش براي خودش يــادآور آن 
تجربه اســت و با متني كه نوشته حس حاصل 
از آن تجربه، ســراغش مي آيد، ولي آن كلمات و 
جمالت نمي تواند همان حس را در خواننده اي 
كه آن تجربه را نداشته، ايجاد كند؛ بنابراين خيلي 

اهميت دارد كه متن بتواند همان حس نويسنده 
را در ذهن و روح خواننده بنشاند.

يعني شما براي بيان احساس تان، 
روي واژه ها و جمله ها فكر كرده ايد؟ آيا اين 

موضوع باعث تصنعي شدن متن نمي شود؟
 ابتدا به پرسش اول تان پاسخ مي دهم. من روي 
تك تك واژه هــا و جمله ها فكر نكــردم. فرايند 
نوشته شــدن اندوه من اينگونه بود كه ابتدا هر 
آنچه حســم به من مي گفت، نوشــتم. در اين 
مرحله، مهم اين اســت كه ناخودآگاه نويسنده 
سراغ واژه هايي برود كه حس او را منتقل كند. 
اين ناخودآگاه خيلي مهم اســت. نياز به تمرين 
و ممارســت دارد؛ يعني بايد آن قــدر خوانده و 

نوشته باشي كه كلمات بدون اراده تو با همان 
حــس، همخوان شــوند و روي كاغذ 

بيايند. البته شما خودتان هم حتما 
متن هاي ابتدايــي را ديده ايد كه 
افراد غيرنويســنده مي نويسند و 
حس بااليــي در آنها موج مي زند، 
ولي اين نوشته ها همانطور كه گفتم 
ابتدايــي بــوده و از ماهيت ادبي 

به دور است.
به هــر حــال، نكته  

مهم آن اســت كه 
ناخــودآگاه  در 
نويســنده كلمات 
و جمالتــي وجود 
داشــته باشد كه 
بتواند بار احساسي 
را به دوش بكشــد. 
طفلك واژه ها؛ گاهي 

چه وظيفه  ســنگيني 
بردوش مي كشند!

اما متني كه به اين روش 
به دست مي آيد، طبيعتا 

چيزي نيست كه بشود گفت تمام و كمال بتواند 
نويســنده را راضي كند. از اينجا به بعد است كه 
بايد روي متن كار كرد و من هم از همين مسير 
رفتم. بايد روي تك تــك واژه ها و جمالت دقت 
كرد و مدام اين  را از خود پرسيد كه آيا خواننده 
با اين واژه، حسي را كه مدنظر من است، دريافت 

مي كند؟
گرچه بخش اعظم كار را همان ناخودآگاه انجام 
داده، ولي كار روي متن هم اهميت بسياري دارد.
فكر كنم اين مرحله براي نويسنده 
سخت هم باشد چون مدام حس هاي تلخي 

كه در ذهن و روح دارد، برايش زنده مي شود.
 همينطور است. واقعا رنج زيادي دارد.

شما با اين رنج چطور كنار آمديد؟
 )لبخند مي زند( با گريه و اشــك. مدام 
گريــه مي كــردم. با اينكه 53ســال 
داشــتم، اما مثــل يك بچه اشــك 

مي ريختم.
طبيعتا شما بارها متن را 
خوانده و اصالح كرده ايد و خودتان 
هم در پايان كتاب گفته ايد نزديك به 
يك سال و نيم بازنويسي و بازخواني 
آن زمان برده اســت. آيا اين 
خواندن ها و بازخواني هاي 
مكرر، باعث نشد آن حس، 
كمرنگ شود. به هرحال 
تكرار، حس را كمرنگ 

مي كند.
ايــن  مــورد  در   
داســتان، اينطــور 
نبود. باالخره حس 
حاصــل از دســت 
دادن يــك عزيز با 
يادآوري هــاي مكرر 
يادهــا و تلخي هــا و دردها، 

سست نمي شود.
در بخشي هايي از اندوه من مخاطب 
را به گريه مي اندازيــد. اين به گريه انداختن 
مخاطب را در بستر داستاني چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
 بله. تعداد زيادي از خوانندگان كتاب، با خواندن 
اندوه من گريسته اند. اگر نگويم اين خوب است، 
بايد بگويم بد هم نيست. اما راستش را بخواهيد 
وقتي اندوه من را نوشــتم، از خودم پرسيدم در 
شــرايطي كه مخاطب من، با مصائب و مشكالت 
زيادي مواجه است و روزهاي تلخي را مي گذراند، 
آيا رواســت كه اين كتاب را منتشر و كامشان را 
تلخ تر كنم؟ باور كنيد اين  را بارها از خودم پرسيدم 
و جوابي هم پيدا نكردم، ولي وقتي با دوستاني كه 
كتاب را پيش از انتشــار خواندند مشورت كردم، 
گفتند برعكس با خواندنش بخشي از تلخي هاي 
زندگي با ريختن اشــك، آالم پيدا كرد؛ يعني اثر 

كتاب را برعكس ذهنيت من مي ديدند.
بعضي قســمت هاي كتاب نشان 

مي دهد خودسانسوري را كنار گذاشته ايد.
 واقعيت قضيه آن است كه من از خودسانسوري 
به شــدت متنفرم، اما ايــن را هــم مي دانم كه 
خواه ناخواه ما در مواردي مجبوريم خودسانسوري 
كنيم. به هر حــال بله، در اين اثر ســعي كردم 
خودسانسوري را به حداقل برسانم و واقعيت ها 
را بگويم گرچه شــايد حتي خانــواده ام مخالف 

آن باشند.
چرا شــادي هايتان را به داستان 
نمي كشيد؟ باالخره آن هم بخشي از زندگي 

شماست.
 بله درست است. شــايد دليل آن اين باشد كه 
خودم در مجموع آدم غمگين و افسرده اي هستم؛ 
البته شايد اين باشــد، ولي بايد از خوشي ها هم 
نوشت، اما من نمي توانم، شــايد هم بتوانم. بايد 

تجربه كنم.

»اندوه من« نوشته محمدهاشم اكبرياني عالوه بر 
اينكه با نوشته هاي داستاني پيشين اين نويسنده گفت و گو

متفاوت است، تأثير عجيبي بر مخاطب دارد. قصه 
روايت وحشت و دهشِت مردي است كه در ميانه زندگي اش با 

رفتن و ماندن مادرش در ذهن و زندگي اش دست و پنجه نرم 
مي كند؛ مرگ مادر. دهشِت مرگ عزيزي كه تحملش سخت و 
باورناپذير است؛ روايتي برهنه و غمبار از مرگ مادري كه انگار 
مادر همه جهان است؛ مرگ مهرباني و شفقت و مهر. اكبرياني در 

اندوه من قصه دلتنگي خودش را نوشته است؛ قصه مرگ مادرش؛ 
قصه اي پركشــش و حزن آلود. با اين نويسنده به بهانه انتشار 
كتابش گفت وگو كرده ايم. اندوه من را انتشارات نيماژ منتشر 

كرده است.

نكته روزگفت وگو با محمدهاشم اكبرياني به بهانه انتشار كتاب جديدش

هــــفدهمين نشــــست از مجـــــموعه 
درس گفتارهايي درباره بوعلي ســينا در روز 
چهارشنبه دوم تير ساعت11 صبح با عنوان 
»تاملي در مفهوم معرفت از نگاه ابن ســينا و 
موالنا« به سخنراني   ناصر مهدوي اختصاص 

دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد.

 عموم فيلســوفان بزرگ مســلمان در شرح 
و تبييــن موضــوع معرفت و نيــز چگونگي 
شناخت انسان و جهان تحت تأثير آموزه هاي 
بزرگ ترين فيلســوف جهان يعني ارســطو 
بوده انــد .  در اين ميان ابن ســينا بــا نبوغي 
حيرت انگيز و شــرحي عميق بر انديشه هاي 
ارســطو، نقش بي بديلي در هدف يادشــده 
داشــته كه نياز به تامل بســيار دارد. در اين 
درس گفتار تالش مي شود نشــان داده شود 
موالنا، ديگر شــخصيت بزرگ جهان اسالم، 
با اينكه با معرفت عرفاني شناخته شده است 
ولي ابياتي در مثنــوي اش مي توان يافت كه 
نشــان مي دهد موضوع معرفت نظري براي 
او نيز از اهميت بســياری برخــوردار بوده و 
برخالف ابن ســينا كه در مشــرب ارسطويي 
سير مي كرده ، حال و هوايي سقراطي داشته و 
به معرفت شناسي زمانه ما نيز نزديك تر بوده 
است. عالقه مندان مي توانند اين درس گفتار 
را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند.

تاملي در مفهوم معرفت از 
نگاه ابن سينا و موالنا »اندوه من« را براي غمگين كردن مخاطب ننوشتم

تازه هاي نشر

خرسي به نام پدينگتون
مايكل بانــد، نويســنده مجموعه اي 
3جلدي اســت درباره خرسي به نام 
پدينگتون. بهمن دارالشفايي مترجم 
اين مجموعه اســت و نشر ماهي اين 
كتاب ها را براي كــودكان و نوجوانان 
منتشــر كــرده اســت. همچنيــن 
تصويرگري مجموعه بر عهده  فورتنام 

پگي بوده است.
نويســنده در جلــد اول كتــاب به 
نام )خرســي به نــام پدينگتون( به 
معرفــي پدينگتون مي پــردازد. اين 
خــرس را خانم و آقاي بــراون كه به 
اســتقبال دخترشــان مي رونــد در 
ايســتگاه پدينگتون پيدا مي كنند و 
ادامه  داســتان بــه ماجراجويي ها و 

دردسر هاي پدينگتون مي پردازد.
دومين جلد از ايــن مجموعه )بازهم 
پدينگتون( به شــيطنت هاي خرس 
قصه اشاره مي كند و نشان مي دهد كه 
پدينگتون دســت به هركاري مي زند 
تا خرابكاري مختــص به خودش را به 

بار بياورد.
در جلد سوم كتاب )پدينگتون كمك 
مي كند( همانطور كه دردسر درست 
كردن هاي پدينگتون بيشتر و بيشتر 
مي شــود، كنترل او هم ســخت تر و 
ســخت تر مي شــود. پدينگتــون 

خرسي است كه در ســالن سينما روي 
صندلي اش مي ايســتد و شــخصيت منفي فيلم را هو مي كند و 
صداي كل ســينما را درمي آورد يا روي سر كســاني كه درست 
زير لژ نشســته اند بســتني مي ريزد و همچنين كاري مي كند كه 
مغازه  لباس فروشــي را آب ببــرد. كله  پدينگتون پــر از فكر ها و 
ايده هاي جديد و مهيج است ولي هميشــه كارهاي او به دردسر 
ختم مي شــوند. جلدهاي يك و دو اين مجموعه به ترتيب به چاپ 
سوم و دوم رسيده اند. ضمنا خواندن اين كتاب براي گروه سني ب 
و ج توصيه مي شود. مايكل باند، نويســنده اين اثر، 60سال پيش 
براي همسرش يك عروسك خرســي خريد تا به او هديه بدهد. او 
مي گويد فكر نمي كرده يك روز آن خرس الهام بخش شــخصيت 
داستاني بشود كه بچه هاي چند نسل آن را دوست داشته باشند. 
پدينگتون از قلب پرو، به لندن مي آيــد و زندگي خانواده  براون و 
بچه هاي زيادي را زيرورو مي كند. جلد هاي اول و دوم اين مجموعه 

به بهاي 22هزارتومان و جلد سوم 9500تومان است.

نيوشا شيرزادي
خبرنگار
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يادداشت

صداي اين رأي دهندگان شنيده شود

شــهرونداني كه در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري آراي باطله 
دادند، افرادي نبودند كه تعلق جناحي 

داشته باشــند بلكه آنها ازجمله كســاني بودند كه هميشه ابراز 
نظر و مشــاركت مي كردند اما در اين دوره از انتخابات، ديدند كه 
كانديدايي ندارند و از نظر آنهــا كانديداهاي حاضر نيز هيچ كدام 
نتوانسته اند خواسته ها و مطالبات آنها را مطرح و براي آن راه حل 
ارائه دهند. در برخي گروه ها در شبكه هاي اجتماعي كه اتفاقا اصال 
گروه هاي سياســي هم نيســتند، نمونه هايي از آراي باطله ديده 
مي شود كه در آنها به جاي نام كانديداها اسامي  و موارد ديگري را 
نوشته اند. معتقدم افرادي كه اينگونه در انتخابات شركت كرده و 
رأي داده اند، عمدتا جناحي نبوده و از گروه هاي عام و مردم عادي 
بوده اند كه همچنان به اصالح در چارچوب نظام و اصالح ساختارها 
از طريق صندوق و انتخابات اعتقاد دارند و همچنان فكر مي كنند 
كه راه ايجاد تغيير و اصالح برخي ساختارها از صندوق هاي رأي 
مي گذرد. اين افراد خود را كنشگر فعال مي دانند اما به طريقي هم 
خواسته اند نارضايتي خود را نسبت به برخي سازوكارها بروز دهند. 
از اين به بعد مهم است كه صداي آنها شنيده و مطالباتشان ارزيابي 
شود. فعاالن مدني، احزاب و مســئوالن بايد براي اين گروه كه در 
انتخابات پيش رو رأي دوم را داشتند، برنامه بريزند و اين وضعيت 

را دقيق و موشكافانه آسيب شناسي كنند.

هيأت مديره جديد انجمن صنفي 
روزنامه نگاران انتخاب شد

نخستين جلســه ی هيات مديره  جديد و بازرســان انجمن سراسری 
روزنامه نگاران صبح ديروز ســی ام خرداد مــاه 1400 در دفتر انجمن 

برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی انجمــن، در ابتــدای اين نشســت كه 
هيات مديره ی ســابق انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
هم حضور داشــتند، دربــاره ی روند برگــزاری انتخابــات و حضور 
پررنــگ اعضــا در آن بحث و تبــادل نظر شــد و در ادامــه، مطابق 
 قانــون، برای تعيين ســمت اعضای هيــات مديره رای گيری شــد.

بر اســاس رای هيات مديره، حســن نمكدوســت تهرانی به عنوان 
رئيس، داوود محمدی به عنوان نايب رئيس، تبســم نمازی به عنوان 
 دبير و نفيســه زارع كهن به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شــدند.

همچنيــن، داوود محمدی به عنوان ســخنگوی انجمن سراســری 
روزنامه نگاران انتخاب شد.

صاحبان آراي باطله چه كساني هستند
  كارشناسان ديدگاه شهرونداني كه در انتخابات رياست جمهوري 

رأي باطله به صندوق انداختند را بررسي مي كنند
گروه جامعه:  ناظران سياسي در ادوار مختلف انتخابات  رياست جمهوري كشورمان به دنبال يك »پديده« مي گردند. پديده انتخابات 
معموال به فردي اطالق مي شود كه در محاسبات و تحليل هاي پيشيني كمتر روي او حساب باز مي شود اما حين انتخابات، معادالت 
را به هم مي زند و شگفتي مي سازد. در انتخابات سيزدهم رياست جمهوري اگرچه چنين نامزدي در ميان نامزدهاي احراز صالحيت  
شده وجود نداشت و نتيجه نهايي انتخابات، همان شد كه در اغلب تحليل ها پيش بيني مي شد اما اتفاق متفاوتي با ادوار قبلي پديد 
آمد. در اين دوره، آراي باطله پس از منتخب مردم، رتبه دوم را كسب كرد و 3كانديداي ديگر حاضر در صحنه را پشت سر گذاشت. 
در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيش از 3ميليون و 700هزار رأي باطله به صندوق انداخته شده و آراي باطله نزديك 
13درصد مجموع آراي شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري را تشكيل داده است. اين در حالي است كه در ادوار گذشته 
انتخابات رياست جمهوري در كشورمان، معموال اين آرا 2تا 3درصد كل آراي ماخوذه را تشكيل مي داده  است.  افزايش بي سابقه 
آراي باطله مي تواند يك پديده اجتماعي نوظهور تلقي شود. صاحبان اين راي ها را مي توان كساني تلقي كرد كه ضمن وفاداري به 
سازوكار انتخابات، عالج دردهاي مزمن جامعه و مسير كنشگري عمومي را خارج از چارچوب هاي سنتي جست وجو مي كنند و از 
دوگانه مرسوم در همه ادوار انتخابات عبور كرده اند. آراي باطله اگرچه در نتيجه نهايي انتخابات تأثيرگذار نبود اما مي تواند پديده 
انتخابات سيزدهم لقب بگيرد؛ پديده اي كه بيش از ظاهر سياسي، بر داللت هاي اجتماعي روشني اشاره دارد و بايد درصورت بندي 
تحوالت جامعه مورد توجه قرار بگيرد. در ادامه در گفتارها و نوشتارهايي، به تحليل پديده آراي باطله در انتخابات رياست جمهوري 

و پيام هاي اجتماعي آن پرداخته ايم.

 ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياست جمهوري با برخورد بخشي از 
شهرونداني روبه رو شد كه در گذشته 
با شور و شــوق فراوان رأي مي دادند. البته پيش بيني مي شد كه 
به دليل انتقادها به وضع موجود و نارضايتي از روند بررسي صالحيت 
كانديداها، با عدم اقبال جدي تر از وضعيتي كه اآلن رخ داده است 
مواجه شويم. اما بسياري از دلسوزان كشــور با وجود انتقادهايي 
كه به برخي رويه ها داشتند، احســاس نگراني و خطر كردند كه 
خداي ناكرده اگر پايه رأي مردم با يك كاهش جدي روبه رو شود، 
مملكت در برابر اســرائيلي ها، آمريكايي هــا، جريان هايي مانند 
سلطنت طلبان و منافقان و همه كساني كه در گذشته دشمني شان 
را به كشور و ملت نشان داده اند و خير اين جامعه را هم نمي خواهند، 
آسيب ببيند و كشور با وجود مشكالتي كه با آن روبه رو است، دچار 

آسيب هاي ديگري هم بشود.
 بنابراين بخشي از شــهرونداني كه به حوزه هاي اخذ رأي رفتند، 
هيچ كدام از كانديداها را مطلوب نديدند. ولي اين سؤال مطرح است 
كه كساني كه كانديداي مطلوب نداشتند اصال براي چه رأي دادند؟ 
افرادي كه رأي باطله دادند از يك طرف مي خواســتند پايه رأي 

كالن در انتخابات آسيب نبيند و از طرف ديگر هم به نوعي اعتراض 
خود را با همين راي هاي باطله نسبت به برخي رويه ها اعالم كنند.

در دل اين راي هاي باطله، هم نوعي احساس تعهد ملي به سرنوشت 
كشور و ايفاي وظيفه ملي براي جلوگيري از آسيب هاي احتمالي 
ناشي از مشاركت كم ديده مي شود و هم نوعي اعتراض و مخالفت با 
روندها و رويه ها. در تحليل اينكه چه كساني صاحب اين آراي باطله 
هســتند، نمي توان همه آنها را به اصالح طلبان نسبت داد. چون 
دلســوزان اين جامعه فقط اصالح طلبان نيستند بلكه اليه هايي 
از روشنفكران كه اصال در دســته بندي هاي سياسي رايج كشور 
نمي گنجند نيز مردم را براي رأي دادن دعوت كردند. هر چند كه 
تالش اصالح طلبان باعث شد تا يك بخشي از مردم كه از جهات 
گوناگون ناراحتي داشتند به صحنه مشاركت در انتخابات بيايند، 
كه بخشــي از آنها آمدند و باالخره به يك كانديدايي رأي دادند و 

بخشي هم رأي سفيد به صندوق انداختند.
نكته ديگري كــه در اين انتخابات وجود داشــت اين بود كه رأي 
كانديداهايي كه وعده هاي كمي شده و مشخصي در حوزه يارانه 
نقــدي، پرداخت حقوق به زنــان خانــه دار و... داده بودند، مورد 
اســتقبال مردم قرار نگرفتند. همين نشــان دهنده اين است كه 
جامعه  ما هوشمند است. درست است كه سطح مطالعات كالسيك 
پايين آمده اما سطح رجوع به اخبار سياسي و دنياي مجازي خيلي 

گسترده و وسيع شده است.  

رأي هاي باطله هم حس تعهد ملي دارند هم اعتراض

انتخابات رياست جمهوري چه از نظر 
فرايند برگــزاري و چه از نظر نتيجه 
نهايي، متفاوت از ادوار پيشين بوده 
است. در دوره ثبت  نام اين انتخابات، برخالف ادوار قبلي، تعداد زيادي 
از سران و رجال سياسي كشور براي كانديداتوري ثبت نام كردند، گو 
اينكه همه آنها مي خواستند بحران ناكارآمدي و بحران هاي مختلف 
اجتماعي و مشكالت اقتصادي را حل كنند و اساسا هيچ نقشي در 
به وجود آمدن وضع فعلي نداشــتند. با وجود ثبت نام حداكثري اما 
نهايتا بسياري از داوطلبان، احراز صالحيت نشدند و در نهايت صحنه 
انتخابات با جمعي از نامزدهاي اصولگرا و 2نامزد شبه اصالح طلب 
چيده شــد؛ تركيبي كه اگرچه واكنش هاي بسياري را برانگيخت 
اما تغيير نكرد. در روز انتخابات هم، زمان راي گيري تمديد  شــد تا 
با افزايش راي دهندگان، مشاركت به حد قابل قبولي برسد. با توجه 
به تركيب نامزدها، نتيجه انتخابات قابل پيش بيني بود. اما آنچه در 
نتيجه نهايي آرا توجه ناظران را به خود جلب كرد، اين بود كه بعد از 
نفر اول، شاهد آراي باطله به اندازه نزديك به 13درصد آراي اخذشده 
هســتيم، به طوري كه فراواني آراي باطله از تعداد آراي هر كدام از 
3 كانديداي ديگري كه انصراف ندادند و تا پايان در رقابت ها ماندند نيز 

بيشتر شده است. اما اين افراد كه آراي باطله را به صندوق انداخته اند، 
چه كساني هستند؟ به زعم نگارنده آنها در زمره شهرونداني هستند 
كه هم معتقد به دمكراســي و نهاد انتخابات بــوده و هم در ميان 
كانديداها فردي را نمي شناختند كه از نظر آنها صالحيت اداره كشور 
را داشته باشد. يعني اين حدود 4ميليون نفر ضمن اينكه به دمكراسي 
و مشاركت سياسي اعتقاد داشته اند، اما در مجموعه انتخابات فاقد 
كانديدا براي نمايندگي خود بوده اند. اين دســت از شهروندان در 
واقع خواهان نامزد جديد هستند. آنها با آراي باطله عمال از دوگانه 
اصالح طلب-اصولگرا عبور كرده اند. آنچه در اين بين اهميت دارد، 
نوع تلقي از افزايش چند برابري آراي باطله در ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري و نحوه مواجهه با آن است. به نظر مي رسد 
كه اصال نبايد به اين موضوع به عنوان يك پديده ناخوشايند نگاه شود؛ 
اين پديده نشان مي دهد كه بخشي از جامعه ديگر در چارچوب دوگانه 
سبز و قرمز عمل نمي كنند و عمل اجتماعي خود را از مسير ديگري 
پيش مي برند. در سوي مقابل به اعتقاد من اين اجازه را هم نداريم كه 
آراي باطله را »راي اعتراضي« تلقي كنيم، چون شهروندان معترض 
كه اصال نيامدند رأي بدهند. به نظر مي رسد راي دهندگان باطله حتي 
اگر در دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري نيز كانديدايي نداشته 
باشند، چون به مشــاركت اعتقاد دارند، باز هم پاي صندوق حاضر 
مي شوند  اما باز هم به هيچ كدام از كانديداهاي حاضر در صحنه رأي 

نخواهند داد و آراي شان جزو باطله ها خوانده خواهد شد.

آراي باطله را بايد اعتراضي تلقي كنيم
  غالمرضا ظريفيان

استاد دانشگاه تهران
  تقي آزاد ارمكي

جامعه شناس

  طيبه سياوشي
فعال سياسي اجتماعي

رنا
س: اي

عك
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 مركز نوآوري رسانه همشهري سرانجام پس از 
حدود ۲سال تالش روز گذشته با حضور مقام هاي 
ارشد كشور و مديران رسانه ها به صورت رسمي 
كار خود را آغاز كرد. در شرايطي كه روزنامه ها و رسانه هاي مهم كشور با مشكالت گسترده اقتصادي 
دست وپنجه نرم مي كنند شايد افتتاح مركز نوآوري رسانه از سوي بزرگ ترين مؤسسه مطبوعاتي 
كشور كمي عجيب به نظر برسد. ابوالحسن رياضي، مديرعامل موسسه همشهري اما اعتقاد دارد كه 
رسانه هاي كشور جز نوآوري و تحول ديجيتال مسير ديگري براي بقا ندارند. به  گفته او اگر رسانه ها  
بخواهند روي پاي خود بايستند و وابستگي مالي به جريان ها و نهادها نداشته باشند بايد وارد حوزه 
نوآوري و استفاده از استارت آپ هاي خالق شوند تا بتوانند با سابقه اي كه دارند بار ديگر سهم خود 
را در بازار پيدا كنند. به گفته او همكاري رسانه ها با پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در اين مركز 

مي تواند آينده را نه براي همشهري كه كل اكوسيستم رسانه اي كشور روشن تر كند.
 

 چرا فكر مي كنيد آينده مؤسســه 
همشــهري و به طور كلي آينده رســانه ها به 
نوآوري گره خورده اســت و مدت هاست كه 
راه انــدازي مركز نوآوري رســانه را پيگيري 

می كنيد؟
دركمتر از يك ماه بعد از آغاز مسئوليت من به عنوان 
رئيس هيأت مديره همشــهري در دي  ســال97، 
گزارش هــاي مختلفي از وضعيت مؤسســه تهيه 
شــد كه به وضوح بيانگر اين بود كه همشهري هم 
مانند بقيه رســانه ها، به لحاظ اقتصادي در بحران 
قرار دارد. اين مسئله ناشــي از يك تغيير بنيادين 
در ماهيت رســانه ها طي يك دهه اخير است. البته 
اين مسئله از نظر اهالي رســانه موضوع جديدي 
نبود چراكه همه كســاني كه در طول اين سال ها 
در روزنامه ها كار كرده اند، مي دانند كه مفهوم خبر 
از حوزه كاغــذي به حوزه ديجيتال منتقل شــده 
اســت. به عبارت ديگر روزنامه مزيت خبري ندارد 
و صنعت چاپ نســبت به تحوالت حــوزه فناوري 
يك صنعت متأخر محسوب مي شــود كه به هيچ 
وجه امكان همپايي با سرعت انتشار اخبار را ندارد. 
همه روزنامه ها در جهان براي ادامه حيات، وابسته 
به يك سازوكار نسبتا مشخص اقتصادي هستند. 
توليد محتوا في نفســه ارزش اقتصادي ندارد و آن 
چيزي كه توليد محتوا را باارزش مي كند، گرايش 
مخاطب و به تبع آن محصوالتي است كه به شكل 
تبليغات در رســانه ها امكان جــذب درآمد دارد. 
نكته اي كه شايد همشهري را نسبت به رسانه هاي 
ديگر متمايز مي كند اين است كه هزينه هاي توليد 
محتواي ما، به داليل متعدد، از سايرين بيشتر است. 
بخشي از اين موضوع مربوط به تعداد نيروي انساني 
و مقياس همشهري است كه از ابتدا به عنوان يك 
مجموعه رسانه اي بزرگ درنظر گرفته شده است. 
همچنين اين رســانه بر حوزه هايي متمركز است 
كه اقتضاي توليد محتواي آن متفاوت بوده است. 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي كه همشهري از ابتدا 
روي آنها تمركز داشته است، حوزه هايي هستند كه 
نسبت به حوزه هاي ديگر، ازجمله حوزه سياسي كه 
ســاير روزنامه ها بر آن تمركز مي كنند، حوزه هاي 
بسيار متكثرتري هســتند. طبيعتا ما بايد راه حلي 
براي اين مســئله پيدا مي كرديم. رايزني هاي ما به 
اين نتيجه رســيد كه يك برنامه تحول ديجيتال 
را تدوين كنيم به عبارتي يك پارادايم شــيفت را 
سازماندهي كنيم. يكي از مهم ترين بحث هايي كه 
در حوزه تحول ديجيتال همشهري مطرح شد، اين 
بود كه نه فقط ما، بلكه همه رسانه ها نيازمند نوآوري 
در همه سطوح هستند. با مطالعه الگوهاي جهاني 
كه در تطبيق با تحــوالت جديد، عملكرد مطلوبي 
داشتند، به اين نتيجه رسيديم كه يكي از ابزارها، 
ايجاد مراكز نوآوري بوده اســت. نمونه هاي مورد 
مطالعه توانسته بودند با ايجاد اين مراكز از ظرفيت 
مجموعه اي از نخبگان و متخصصــان كه توانايي 
درك اين تحوالت را دارند، استفاده كنند و از همه 
مهم تر توانســته بودند تحول عملي را امكان پذير 
كنند. به همين خاطر ما از نيمه سال98 بحث ايجاد 
مركز نوآوري را به عنوان مركز نوآوري رســانه و نه 

صرفا همشهري، مطرح كرديم.
 در كشور ما تاكنون در حوزه رسانه 
برخالف ديگر حوزه ها شــاهد چنين تجربه اي 
نبوده ايم. براي اكوسيستمي كه در مركز نوآوري 
رسانه بايد شكل بگيرد، اعم از شتاب دهنده ها، 
استارت آپ ها و منتورشــيپ ها، فكري شده 

است؟ 
 حوزه رسانه، نسبت به ساير حوزه ها داراي تمايزها 
و پيچيدگي هــاي جدي اســت. توليــد محتوا و 
پيشــينه اي كه توليد محتوا در هر جامعه اي دارد، 
از ضرورت هايي برخوردار اســت. موضوع جايگاه 
رسانه به عنوان پيشران بسياري از حوزه هاي ديگر، 
مانند حوزه هاي فرهنگــي، اجتماعي و اقتصادي 
باعث شده بود كه عمال كار به حدي پيچيده شود 
كه كسي پيشگام نشود. هميشه فرض بر اين بوده 
است كه رسانه ها در جايگاهي قرار دارند كه موضوع 
اقتصاد نبايد مســئله اول آنها باشد. محتوا مسير و 
مشخصاتي دارد كه بايد خودش را از الزامات اقتصاد 
دور كند. با اين حال، اين مسئله هم وجود دارد كه 
اگر استقالل اقتصادي و توانايي براي اداره مجموعه 
وجود نداشــته باشد، عمال مشــخصات و الزامات 
اقتصادي، رسانه ها را تحت تأثير قرار مي دهد. اين 
فرض هميشــه مطرح بوده كه رسانه ها بايد حامي 
مالي داشته باشند. در مورد روزنامه همشهري هم 
هميشه اين تصور وجود داشــته كه شهرداري از 

همشهري حمايت مي كند. درحالي كه همشهري 
سال هاست كه خودكفا و خودگردان شده است و 
كمكي دريافت نمي كند. شرايط اكنون به گونه اي 
است كه گردش اقتصادي روزنامه ها ديگر چندان 
به توليد محتوا و به تيراژ گره نمي خورد. همه اين 
مسائل باعث مي شد كه تعريف براي مركز نوآوري، 
تعريفي بسيار دشوار و پيچيده  شــود. ما فرض را 
بر اين گذاشــتيم كه با توجه به موقعيت روزنامه 
همشــهري، مي توانيم بگوييم كــه تقريبا جميع 
همه مسائل و مشكالت روزنامه ها را داريم. ممكن 
است در جاهايي كمتر با يك مشكل روبه رو باشيم 
و روزنامه اي ديگر با شــدت بيشتري با آن مشكل 
روبه رو باشــد و بالعكس. با اين فرض سعي كرديم 
كه تصويري از مســائلي را كه با آن روبه رو هستيم 
احصا كنيم و پس از آن، به ســمتي حركت كرديم 
كه خودمان با بخشي از استارت آپ ها وارد گفت وگو 
شويم تا ببينيم كه چقدر امكان دستيابي به راه حل 
وجود دارد. براساس مســيري كه فكر مي كرديم 
مسير درستي است، به مجموعه اي از اهداف براي 
مركز نوآوري رسيديم. با توجه به اينكه اين مسير را 
كماكان بازگذاشتيم، فكر مي كنيم كه مركز نوآوري 

رسانه، نقطه شروع قابل قبولي در اين زمينه باشد.
 بدون تعارف، بخش زيادي از بدنه و 
سازمان همشهري همچنان سنتي است. باتوجه 
به اينكه مي گوييد همشــهري بايد هزينه هاي 
خودش را تامين كند، چه برنامه اي براي پيوند 

اين بدنه سنتي با مركز نوآوري داريد؟
اساســا هر نــوآوري اي بــا چنيــن چالش هايي 
روبه روست و هرچه يك مجموعه پيشينه بيشتري 
داشته باشــد، طبيعتا مقاومت بيشتري هم دارد. 
امــا از آنجا كه ما بــا يك پارادايم شــيفت روبه رو 
هستيم و اساسا با 2نوع رسانه روبه رو خواهيم بود، 
به نظر مي رســد كه ما يك دگرديسي را بايد شاهد 
باشيم و اين چيزي نيست كه ظرف يك يا دو سال 
محقق شود. ما همشهري آنالين را به لحاظ كمي 
و كيفي ارتقــا داديم، اپليكيشــن نيازمندي ها را 
توانســتيم راه اندازي كنيــم، در حوزه هاي فضاي 

مجــازي تغييراتــي انجام 
داديــم. فكر مي كنــم كه ما 
با يك مســير اجتناب ناپذير 
روبــه رو خواهيم شــد و آن 
اين اســت كه نيروهايي كه 
بتوانند خود را با اين تغييرات 
سازگار كنند و آموزش پذير 
باشند، مي توانند يك ارتقاي 
كيفي داشــته باشند. نسلي 
از روزنامه نگاراني كه اكنون 
در حال فعاليت در مجموعه 
هســتند، به نظــرم اصــال 
مقاومت ندارند و بســيار هم 
همراه هستند. حتي به نظرم 

در بخش هايي نياز به آموزش ندارند. 
بخشي از كار اين مركز صرف نظر از 
برگزاري كنفرانس ها و اســتارت آپ ويكندها، 
ســرمايه گذاري روي اســتارت آپ هاي اين 
حوزه است. در اين صورت آيا خود همشهري 
ســرمايه گذاري مي كند يــا از منابع ديگري 
استفاده مي شود تا در حوزه رسانه رشد كنند و 
سپس از آنها براي تحول ديجيتال در همشهري 

استفاده شود؟
تركيبي از همه اين موارد را درنظر گرفته ايم. يكي از 
مزاياي همراه شدن ما با پارك علم و فناوري دانشگاه 
تهران اين است كه ما از صندوق توسعه اين مجموعه 
كه سرمايه قابل قبولي هم دارد، طبق توافق استفاده 
مي كنيم. درواقع روي استارت آپ هايي كه طرح هاي 
آنها پذيرفته مي شود، سرمايه گذاري انجام مي گيرد 
و در ســاختار پذيرش طرح ها هم، ما جايگاه اصلي 
را داريم. درواقع، همشــهري ايده هــا و طرح ها را 
در نهايت با تركيبي از دانشــگاه تهران و گروه هاي 
حرفه اي تصويــب مي كند. مركز نــوآوري اگر در 
استارت آپي به ايده درخشاني برسد، خود همشهري 
سرمايه گذاري خواهد كرد و از اين مزيت برخوردار 
است كه در بحث سرمايه گذاري تعيين كننده خواهد 
بود. در برخي از طرح ها هم ممكن است مشاركت 
كنيم؛ يعني كنسرســيومي از رسانه ها در كنار هم 
قرار بگيرند و سرمايه گذاري روي ايده اي انجام دهند 
كه براي همه مفيد باشد؛ به عنوان مثال، پلتفرمي 
شكل بگيرد كه مشكل همه را در حد خود حل كند و 
هركس سهم خودش را بدهد. سرمايه گذاران خارج 
از مجموعه هم حضور دارند؛ به ويژه در حوزه هايي 

مانند توزيع، پيشــنهادهايي مطرح بوده كه بيايند 
و از اين ظرفيت ها اســتفاده كنند و سرمايه گذاري 

برعهده آنها باشد. 
 بخش مهمــي كه مي توانــد براي 
همشهري در آينده ســودآوري داشته باشد 
و در برنامه شــما هم هست، ســرمايه گذاري 
روي استارت آپ ها و شــراكت در سهام آنها و 
بهره بردن از افزايش قيمت ســهام آنهاست. 
ايــن موضوع قبال در كشــور با اســتفاده از 
سرمايه گذاري هاي ريســك پذير و جسورانه 
تجربه شده. با اين حال، سرمايه گذاري در اين 
حوزه با ريسك باال همراه است. با تمام مشكالتي 
كه ذكر كرديد همشــهري در سال هاي اخير 
داشته، حاال كه مي خواهد در نقش شتاب دهنده 

ظاهر شود، از منابع مالي الزم برخوردار است؟
اين يكي از موانع اصلي ماســت كــه بايد براي آن 
راه حلي پيدا كنيم. به نظر مــن راه حل اصلي ورود 
به بورس اســت. ورود به بورس عالوه بر اينكه در 
مقياس هــاي قابل توجهي، تاميــن منابع خواهد 
كرد، به مــا نوعي چابكــي براي جــذب منابع و 
ســرمايه مي دهد. اكنون پيشــنهادي داريم كه 
ســرمايه گذار تا 120ميليارد تومان براي يكي از 
مجموعه هاي ما مي خواهد ســرمايه گذاري نقدي 
كند. شــرط اين موضوع اين اســت كه ما شركتي 
داشته باشيم كه 2كرسي از 
5صندلي هيأت مديره به آنها 
تعلق بگيرد و برخي الزامات 
را هــم بپذيريــم؛ الزاماتي 
كــه اقتصــادي هســتند و 
نه در حوزه سياســتگذاري 
يــا برنامه ريــزي. فرضا در 
هزينه كرد، برخي از اجبارها 
كــه هزينه هــاي ناشــي از 
سياســت هاي بخش هــاي 
باالدستي است به ما تحميل 
نشــود يا تغييرات در حوزه 
مديريت با تغييرات باالدستي 
توأم نباشد و مواردي از اين 
دست. ما به عنوان يك شــركت سهامي خاص كه 
بخشــي از شــهرداري تهران تعريف مي شويم، نه 
امكان جذب ســرمايه، نه امكان ايجاد شركت، نه 
امكان واگذاري كرســي هيأت مديــره و نه امكان 
واگذاري ســهام داريم. پس طبيعتــا نمي توانيم 
چنين تعهــدي را به طرف مقابــل بدهيم. از نظر 
سرمايه گذاري و پرسشي كه شما مطرح مي كنيد، 
همه كساني كه در اين بخش سرمايه گذار هستند، 
با مشــخصات و ويژگي هاي اين مجموعه آشــنا 
هستند؛ يعني مي دانند كه سرمايه گذاري جسورانه، 
ســرمايه گذاري توأم با ريسك اســت. اما اگر اين 
ريســك، حساب شده و موفق باشــد، نسبت سود 
و ســرمايه به هيچ وجه قابل چشم پوشــي نيست. 
پلتفرم هايي هستند كه مثال طي 5سال ارزش آنها 
صدها برابر شده و اين چيزي است كه در هيچ يك 
از بخش هاي ســرمايه گذاري اقتصادي مشــاهده 
نمي شود. بنابراين هر ســرمايه گذاري كه در اين 
بخش وارد مي شود، طبيعتا پذيرفته كه با احتمال 
يك به 10، زيان خواهد كرد، اما با احتمال يك به 

100 مي تواند سود كند. 
 در شرايط اقتصادي كه اكنون كشور 
درگير آن است، شايد برخي اين تصور را داشته 
باشــند كه به جاي هزينه براي مركز نوآوري، 
سرمايه گذاري در حوزه هاي ديگر مثل امالك 
يا حتي ارز مي تواند سودآور تر باشد، يا حداقل 
در كوتاه مدت براي همشهري منفعت بيشتري 
داشته باشد. شما چه  نظري در اين رابطه داريد؟

 فكر نمي كنم كه اين نگاه، نگاه درستي باشد. به طور 
مثال، همشهري حدود 5 تا 6سال پيش با روزنامه 

كاغذي، به طور ساالنه حدود 280ميليارد تومان با 
دالر 3هزار تومان درآمدزايي مي كرده است؛ يعني 
حدود 90ميليــون دالر. حاال هميــن 90ميليون 
دالر با احتســاب دالر 22هزارتومان حدود 1980 
ميليارد تومان ارزش دارد. اين ظرفيتي اســت كه 
در حوزه تبليغات وجود دارد. هميشه در اين بازار، 
ســاختار عرضه و تقاضا بوده و اين مسئله غيرقابل 
حذف اســت. كدام بخش قرار اســت ارتباط بين 
عرضه و تقاضا را انجام دهد. غير از رسانه، شما جاي 
ديگري را سراغ داريد؟ شــما االن صداوسيما را از 
حيث حجم تبليغاتي كه قــرارداد مي بندد، درنظر 
بگيريد. چند هزار ميليــارد، اعداد خيلي معمولي 
است. در سال هاي 80 تا 85 كه در سازمان برنامه 
و بودجه بودم، درآمدهاي صداوســيما در سال83 
در اليحه بودجه بين 5 تا 6ميليــارد تومان بود اما 
رقم واقعي حدود 90ميليارد تومان بود. امروز يك 
قرارداد بسته مي شود كه كف آن 500ميليارد تومان 
است. آيا از سال83 تاكنون بازار ما بزرگ تر شده يا 

كوچك تر؟ اين ظرفيت قطعا وجود دارد. 
پلتفرم هــاي  ارزشمند شــدن 

استارت آپي در مدتي كوتاه ناشي از چيست؟ 
ناشي از وجود بازار است؛ آن هم در بازارهاي خيلي 
محدود مثال بازار مســكن و بازار خــودرو. طبيعتا 
ما نبايد منتظر شــويم تا همه اينها كه رخ داد تازه 
درباره آن فكــر كنيم. بايد با همين بــازار، خود را 
تنظيم كرده و اين آمادگي را داشــته باشيم كه با 
رونق اقتصادي، بتوانيم ســهم بازار خود را به طور 

شايسته اي به دست بياوريم.
 هميشه همشهري را با ساختمان ها 
و دارايي هاي مشهود آن مي شناختند اما االن 
در حال حركت به سمت دارايي هاي نامشهود 
همشهري هســتيم كه در آينده بازده خواهد 
داشت. در بخش آگهي ها و تبليغات هم براساس 
همين دارايي هاي نامشــهود و مخاطب و نرخ 

بازگشت كاربر عمل مي شود؟
قطعا همين طور است. همشــهري مؤسسه بسيار 
ثروتمندي است. ما شايد االن حدود 1500ميليارد 
تومــان دارايي هــاي غيرمنقــول در قالب ملك 
و چاپخانــه داريــم. اما همــه اينها ســرمايه هاي 
غيرمولد هستند و امكان توليد ندارند. زماني دفاتر 
نمايندگي هاي ما سرمايه هاي مولد ما بودند و حدود 
300صفحه آگهي مي گرفتنــد. در مقطعي در يك 
چاپخانه همشــهري 300هزار نسخه روزنامه و در 
ديگري 300هزار نسخه نيازمندي ها چاپ مي شد. 
االن اگر همه روزنامه هاي كشــور را بــه چاپخانه 
همشهري بسپارند، مي تواند با استفاده از 30درصد 
ظرفيت خود، آنها را چاپ كند. اساسا كاري وجود 
ندارد كــه از همه ظرفيــت چاپخانه همشــهري 
استفاده شود. بازي تغيير كرده و سرمايه هاي مولد 
تبديل به هزينه هاي سربار شده اند. در عوض، يك 
پلتفرم بدون اينكه ملكي داشته باشد و بدون اينكه 
هزينه هاي هنگفت ديگري داشته باشد، به همين 
عدد رسيده و ارزش آن حدود 1300ميليارد تومان 
است. البته ما يك وظيفه روشــن داريم كه توليد 
محتواست اما در حال از دست دادن توانايي توليد 
محتوا هســتيم. ما توانايي توزيع محتوا را از دست 
داده ايم و ديگر امكان فــروش محتوا را نداريم. اگر 
بتوانيم اين حلقه ها را به نحوي تكميل كنيم، قطعا 
ميزان سودآوري و تأثيرگذاري همشهري چند ده 

برابر وضعيت فعلي خواهد بود.
 درواقع در اين مركز ســعي شده كه 
يك هســته خالق با بهره گيري از تجربه پارك 

فناوري دانشگاه تهران تشكيل شود؟ 
قطعا. ما اولويت هاي خود را مشخص كرده ايم. يك 
دسته بندي از مسائل خود را احصا كرده ايم كه در 
قالب استارت آپ ويكندها، دوره ها و نشست هايي 
كه با مجموعه هاي شــتاب دهنده و استارت آپ ها 

خواهيم داشــت مطرح خواهيم كرد. ضمن اينكه 
بخشي از اين كارها در اين مدت انجام شده است. 
مسئله اصلي ما اين است كه بتوانيم با اين تغييرات 
و تحوالت خود را همپا كــرده و مهم تر از اين، بايد 
بتوانيم آينده را پيش بيني كنيم. مراكز نوآوري جزو 
معدود مواردي اســت كه مي تواند چشم اندازهاي 
آينده را قبل از اينكه ما با آن روبه رو شويم، براي ما 
شفاف كند و ما را آماده كند كه قبل از آنكه دومرتبه 
با تنش ها و ريزش هاي جدي در اين حوزه روبه رو 
شــويم، در يك تحول دائمي باشــيم. اين بحثي 
تكراري اســت كه بگوييم سرعت تحوالت فناوري 
سرســام آور اســت. چيزي كه امروز با آن روبه رو 
هســتيم اگر بخواهيم امروز براي آن راه حل پيدا 
كنيم، فردا كه به اين راه حل برسيم، مسئله جديدي 
رخ داده و فعال من ابزاري جــز مراكز نوآوري براي 

كوتاه كردن اين فاصله سراغ ندارم.
 روي استارت آپ هايي كه در مراحل 
اوليه پذيرفته شده اند، سرمايه گذاري صورت 

گرفته است؟
متأسفانه تاكنون هيچ ســرمايه گذاري اي صورت 
نگرفته. ما با زنجيره اي از مشــكالت مالي در طول 
اين سال ها روبه رو بوديم كه امكان سرمايه گذاري 
را از ما ســلب مي كرد. ما فقط درگير مسائل جاري 
خود هستيم. طبيعتا با شروع به كار مركز نوآوري، 
بحث اســتفاده از صندوق و اينكه در چه حوزه اي و 
به چه ميزان سرمايه گذاري كنيم، در يك سازوكار 
علمي محقق مي شود. متأسفانه اين امكان را در اين 
سال ها نداشتيم كه ســرمايه بالاستفاده اي داشته 
باشــيم تا به ايده هايي كه فكر مي كنيم درســت 
اســت، منابع الزم را تزريق كنيم. اگر اين سازوكار 
در طول چند هفته آينده در يك انضباط قابل قبول 
و تجربه شده، با همكاري مراكز رشد دانشگاه تهران 
و پــارك علم و فنــاوري، مجموعه مــا و مجموعه 
رياست جمهوري فعال شود، اين امكان را داريم كه 
با توجه به محدوديت هايمان تشــخيص دهيم كه 
چه ميزان سرمايه را براي چه موضوعي اختصاص 
دهيم. طبيعتا يكي از مصوباتي كه داشتيم اين است 
كه هيأت مديره پذيرفته كه سرمايه هاي غيرمولد ما 
به سمت اين حوزه ها هدايت شود؛ به عنوان مثال، 
برخي از امالك همشهري در استان ها كه بالاستفاده 
مانده، مي تواند سرمايه هاي اين حوزه را تامين كند.
 شما چندبار عنوان كرده ايد كه اين 
مركز فقط متعلق به همشــهري نيست و مركز 
نوآوري »رسانه« اســت. آيا رسانه هاي ديگر 
هم مشاركت مي كنند تا در يك بازي برد-برد 
نوآوري، با همشهري شــريك شوند و حضور 

داشته باشند؟
ما براي افتتاحيه از مديران رسانه ها و روزنامه هاي 
اصلي دعوت كرديم. در جلساتي كه داشتيم درباره 
اين مركز گفت وگو شــده و آنها هم با عالقه مندي 
پيگير راه اندازي و شــروع به كار اين مركز بودند. با 
اين حال، ما از آنها جلوتر بوديم و توانستيم به نتيجه 
برسيم. تمايل نسبت به اينكه رسانه ها در اين حوزه 
به هر صورت سهمي داشته باشند، به نظر من خيلي 
جدي است. همشهري كماكان در اين بخش پيشگام 
است و اين فضا را براي همه رســانه هاي كشور باز 
كرده است. اينجا مركز نوآوري رسانه است و فقط در 
قسمت آخر اين عنوان، كلمه »همشهري« نوشته 
شده، وگرنه ما براي همه رسانه ها اين شرايط را آماده 

كرده ايم و از آنها دعوت مي كنيم.
 آيا تضميني وجود دارد كه با تغيير 
مديران همشهري در آينده، اين مسير تحول 

ادامه پيدا كند؟ 
قاعدتا هيچ تضميني نمي توان بــراي ادامه اين راه 
داد. چون مكانيســم تعيين انتخاب مديريت براي 
همشهري مكانيســم خوبي نيســت. كاري كه ما 
ســعي كرديم انجام دهيم اين بود كه تا حد ممكن 
بحران هاي جاري همشــهري را بــه يك وضعيت 
پايدار برسانيم. مديريت بعدي مشكل كاغذ نخواهد 
داشت. مشكل انباشــت بدهي به آن شكل كه من 
مؤسسه را تحويل گرفتم، نخواهد داشت. زماني كه 
من همشهري را تحويل گرفتم بعضي از حساب ها با 
شكايت طلبكاران بسته شد. حجم مطالبات و بخش 
قابل  توجهي از ديون، مديريت را تحت فشار زيادي 
گذاشته بود. نسبت درآمدها با هزينه ها فاصله بسيار 
زيادي داشت. ما سعي كرديم اين موارد را به حد قابل 
مديريتي برسانيم. سعي كرديم همه  چيز را مدون و 
برنامه ها را فارغ از گرايش هاي سياسي طراحي كنيم. 
فكر مي كنم كه هر مديريتي كه جايگزين شــود، با 
اين صورت مسئله كه ســازوكارهاي قبلي پاسخگو 
نيست، همراه خواهد شد. اگر مديريت جديد بخواهد 
برنامه هايي را دنبال كند، مــا برنامه هايي را آماده 
كرده و بخش هايي را هم شروع كرده ايم و مديريت 
جديــد مي تواند ادامه دهنده باشــد. در مورد مركز 
نوآوري بســيار بعيد مي دانم كه تعطيل شود چون 
مجموعه اي است كه صرفا مي تواند دستوركارهايش 
را عوض كند. به عنوان مثال، من مي گويم اولويت با 
توزيع اســت و مديريت بعدي مي گويد اولويت من 
تبليغات است يا موارد ديگر. به هرصورت مسئله تراز 
مالي مجموعه همشهري كه ماهانه 16 تا 20ميليارد 
تومان هزينه و خيلي كمتر از اين، درآمد دارد، قابل 
كتمان نيست. ممكن اســت يك راه حل اين باشد 
كه منابعي از خارج از مجموعه تزريق شــود و اداره 
مجموعه به ايــن ترتيب ادامه يابد امــا قطعا بعد از 
مدت كوتاهي به اين نتيجه خواهند رسيد كه هميشه 
نمي شود آب داخل چاه ريخت و از چاهي كه از بيرون 
تغذيه شده، آب كشيد. من به آينده خوش بين هستم 
و فكر مي كنم تجربه اين مجموعه نشــان داده كه 
گرايش به مستقل بودن، گرايش به پيشرو و پيشگام 
بــودن و اعتقاد به نوعي مســئوليت اجتماعي براي 
سرپا نگه داشتن رسانه ها در همشهري وجود دارد. 
اين پيشينه ها، پيشينه اي است كه هر مديريتي كه 
آمده اين خط مشي كلي و اتمسفر را حفظ كرده و با 
چنين سرمايه اي، خوش بينم كه مديران بعدي هم 

آن را دنبال مي كنند.

محمد كرباسي،دبير گروه دانش و فناوري 
عمادالدين قاسمي پناه، خبرنگار

جهان استارت آپي

 راه حل هاي استارت آپي
 براي مشكالت قديمي

معاون توسعه فناوري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در 
گفت وگو با همشهري مي گويد كه از طريق سرمايه گذاري 

مشترك مي توان از ايده هاي جديد در عرصه رسانه حمايت كرد

روز گذشــته مركز نوآوري رسانه 
همشهري با همكاري معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري و پارك 
علم و فنــاوري دانشــگاه تهران 
به عنــوان بهره بردار آغــاز به كار 
كرد. در اين مركز از ايده هاي نو در 
حوزه رسانه استقبال مي شــود و درصورت پذيرش، از آنها 
حمايت هاي الزم صورت مي گيرد. آصــف كريمي، معاون 
توســعه فناوري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران درباره 
اقداماتي كه اين پارك براي مركز نوآوري رسانه همشهري 
انجام مي دهد و همچنين نحوه سرمايه گذاري هاي مشترك 
براي حمايت از ايده هاي نو، با خبرنگار همشهري به گفت وگو 

نشسته است.

پس از راه اندازي مركز نوآوري رسانه همشهري، 
پارك علم و فناوري دانشــگاه تهران، چه اقداماتي انجام 

خواهد داد و چه كمكي به اين مركز مي كند؟ 
از آنجا كه اين مركز با محوريت رســانه و محتوا راه اندازي شده، 
پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نخستين قدم سعي مي كند 
كه يك شــتابدهنده را در اين مركز مستقر كند كه در اين حوزه 
به طور مستقيم فعاليت مي كند. برنامه پارك در ادامه اين است كه 
بتواند تيم ها، استارت آپ ها و هسته هاي فناور را كه در اين حوزه 
فعاليت مي كنند، شناسايي و در اين مركز مستقر كند. پارك عالوه 
بر اين موارد، برنامه ها و ايونت هايي)رويدادهايي( را برگزار مي كند 
كه در قالب »ارائه هاي معكوس«)reverse pitch( مشــكالت، 
مسئله ها و چالش هايي را كه همشــهري در حوزه هاي مختلف 
دارد، شناســايي كند و درباره اين مسائل، براي دعوت از تيم ها و 
هسته هاي فناور فراخوان بدهد تا استارت آپ هايي شكل بگيرند. 
همچنين پارك درنظر دارد كه در قالب پروژه هاي اســتارت آپ 

استوديو اقدام به حل مسئله كند.

 راه اندازي اين مركز چــه اهميتي دارد؟ به عبارت 
ديگر، راه اندازي اين مركز كدام بخش از نيازهاي همشهري و 

به طور كل حوزه رسانه را برآورده مي كند؟
سرعت تغييرات در دنيا بسيار زياد است، به طوري كه اين سرعت 
در مقايسه با سرعت تغيير در كسب وكارها بسيار بيشتر است. به 
همين دليل، بسياري از كسب وكارها براي اينكه بتوانند خود را 
با اين تغييرات همراه كنند، ناگزيرنــد كه از روش هاي جديدي 
كه در حوزه نــوآوري وجود دارد تبعيت كننــد؛ به عنوان مثال، 
بحث »نوآوري باز« اكنون يكي از روش هايي اســت كه بسياري 
از كسب وكارها از آن استفاده مي كنند و يكي از ابزارهاي نوآوري 
باز، اســتقبال از مراكز نوآوري، شــتابدهنده ها و اســتارت آپ 
استوديوهاســت؛ يعني در قالب مراكز نــوآوري، هم مي توانيم 
استارت آپ استوديوها و هم شــتابدهنده ها را داشته باشيم كه 
مسائل و مشــكالت كســب وكارها را رفع كند و هم حوزه هاي 
جديدي را كه مي تواند براي آنها مصداق داشــته باشــد تبديل 
به كســب وكار كنيم. اين موضوعي است كه در حقيقت بسياري 
از شــركت ها و كشــورها به آن نگاه ويژه اي دارنــد. درحقيقت 
كســب وكارها از آنجا كــه در واحدهاي تحقيق و توســعه خود 
نمي توانند همه مســائل خود را به طور جامع و كامل حل كنند و 
براي اينكه از دنياي نوآوري عقب نمانند، اقدام به راه اندازي مراكز 

نوآوري مي كنند.

در اين مركز نوآوري چه اتفاقي براي حوزه رسانه 
به طور عام، رقم مي خورد؟

در اين مركز ما تالش خواهيم كرد مســائلي را كــه تاكنون در 
همشهري حل نشده و مغفول مانده، مورد توجه قرار دهيم و اگر 
جنس مشكالت از جنس مســائلي است كه مي تواند راهكارهاي 
استارت آپي داشته باشــد، تبديل به كسب وكار كنيم. همچنين 
حوزه هايي كه درواقع حوزه هاي اصلي همشــهري و به طور كلي 
رسانه است و در چند سال اخير، مجموعه هاي ديگر استارت آپي 
از اين حوزه ها، كسب وكارهاي متفاوتي ساخته اند، در اين مركز 

توسعه خواهيم داد.

مؤسسه همشــهري و پارك علم و فناوري چگونه 
مي توانند سرمايه گذاري مشترك روي استارت آپ ها داشته باشند؟

سرمايه گذاري مستقيم از سوي پارك كه بخشي از دانشگاه تهران 
است، امكان پذير نيست، اما دانشــگاه اين مسئله را با راه اندازي 
سازمان سرمايه گذاري دانشگاه تهران و صندوق پژوهش و فناوري 
دانشگاه تهران حل كرده اســت.. بنابراين ما سرمايه گذاري هاي 
مشترك با همشهري را مي توانيم از طريق اين دو نهاد انجام دهيم 

و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.

 همكاري دانشــگاه تهران براي راه اندازي مركز 
نوآوري رسانه همشــهري براســاس چه سياستي صورت 

مي گيرد؟
با توجه به اهدافي كه ســازمان ملل درمورد توسعه پايدار مطرح 
مي كند و مواردي مانند ريشــه كن كردن فقر، سالمت، آموزش 
با كيفيت، نوآوري در صنعت و زيرســاخت و انرژي پاك و ارزان 
را عنوان مي كند، بســياري از كشــورهاي دنيا براي پاسخگويي 
به اين موضوع، سياست هاي توســعه اي خود را تدوين مي كنند. 
مثال اتحاديه اروپا سياســت هاي توســعه اي خــود را با عنوان 
»Indutry 4« يا ژاپــن بر پايــه »society 5« تدوين مي كند. 
بنابراين ما هم در ايران نيازمند يك سياســت توسعه اي هستيم 
كه دانشگاه تهران به عنوان يكي از مجموعه هاي اثرگذار، سياست 
توسعه اي و موضوع »Ecosystem Building« را مطرح كرده 
است كه براين اساس پروژه هايي مانند »شــهر دانش« يا پروژه 
»شــبكه فناوري« را ارائه داده اســت. مراكز نوآوري كه اكنون 
دانشــگاه تهران كمك به راه اندازي آنها مي كنــد، در چارچوب 
همين سياست توسعه اي »ســاخت اكوسيستم« قرار مي گيرند 
و به همين دليل با شــركت هايي همچون همشهري وارد تعامل 
مي شود و مراكز نوآوري را تاســيس مي كند تا از دنياي در حال 
تغيير و استارت آپ هايي كه در اين حوزه ها در حال شكل گيري 

است، عقب نماند.

 پلتفــرم هايي هســتند
كه مثال طي 5سال ارزش 
 آنها صدها برابر شده و اين
چيزي است كه در هيچ يك 
 از بخش هاي سرمايه گذاري
اقتصـــادي مشـــاهده 

نمي شود

 همزمان با آغاز به كار رسمي مركز نوآوري رسانه  
ابوالحسن رياضي، مديرعامل موسسه همشهري، از لزوم تحول 

ديجيتال در رسانه هاي كشور گفته است 

 بدون نوآوري
روزنامه ها آينده اي ندارند 
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فاز دوم واكسیناسیون 
علیه كرونــا در حالی 
از روز گذشــته از سر 
گرفته شد كه براساس 
اعالم معاونت بهداشت 
بهداشــت  وزارت 
هم اكنون تنها تزریق 
نوبت دوم ســالمندان باالی 70سال 
انجام می شود و تزریق نوبت اول برای 
جاماندگان و دیگر گروه های سنی این 
فاز )60 و 65سال به باال( منوط به تامین 
واكسن های جدید خواهد بود. در دیگر 
استان ها هم وضعیت بر همین منوال 
است و با ازســرگیری واكسیناسیون 
اولویت تزریق نوبت دوم برای رده سنی 
70سال به باال انجام می شود؛ اتفاقی كه 
صبح روز گذشته باز هم تجمعات زیادی 
را مقابل مراكز تجمیعی تزریق واكسن 
رقم زد اما بسیاری از مراجعان تنها با 
یك پاسخ از سوی عوامل اجرایی مراكز 
بهداشتی مواجه شدند: »منتظر پیامك 
وزارت بهداشت باشید و بعد مراجعه 

كنید.« 
جعفر صادق تبریزی، رئیس شــبكه 
بهداشــت وزارت بهداشت در همین 
زمینه توضیحاتی به همشهری می دهد. 
به گفته او، سیاست وزارت بهداشت این 
است كه هر تعداد واكسن تامین شده را 
برای تزریق و تكمیل دوز اول برای آنها 
كه در اولویت اند و جــا مانده اند و دوز 
دوم برای آنها كه دوز اول را قبال دریافت 
كرده اند، در نظر بگیرد: »فرض كنید اگر 
قصد ما واكسیناســیون 500نفر باشد 
قطعا هزار واكسن را برای تزریق 2نوبت 
آنها درنظر می گیریم. بنابراین جمعیت 
جدیدی اعالم نمی شــود، مگر اینكه 
واكسن كافی برای تزریق جدید وجود 
داشته باشد. تنها در آن صورت است كه 
گروه سنی جدید اعالم و واكسن نوبت 

دوم برای آنها ذخیره می شود.« 
براساس اعالم این مسئول در وزارت 
بهداشــت، برای افرادی كه از طریق 

ســامانه salamat.gov.ir اقدام به 
ثبت نام كرده اند و در نوبت اول تزریق 
واكسن هستند، همچنین برای افرادی 
كه منتظر دریافت دوز دوم واكســن 
هستند حتما پیامك فرستاده می شود، 
بنابراین ســالمندان پیش از دریافت 
پیامك به مراكز بهداشتی كه كار تزریق 
واكســن را انجام می دهند، مراجعه 
نكنند. درحال حاضر هم با ورود محموله 
جدید و توزیع آن در دانشگاه های علوم 
پزشكی سراسر كشور، تزریق دوز دوم 
سالمندان باالی 70سال تسریع شده 

است.
تبریزی با اشــاره به كســری حدود 
300هزار دوزی بــرای تزریق مرحله 
دوم می گوید: »با ورود محموله بعدی 
واكسن، در این هفته، كمبود واكسن 
جبران می شود و بعد از آن می توانیم 
تزریق جامانده های 70ســال به باال را 

انجام دهیم.«
براســاس اعالم او، حدود 70درصد 
سالمندان 70سال به باال دوز اول واكسن 
را دریافت كرده اند. هم اكنون هر میزان 
واكســن وارداتی به كشور برای نوبت 
دوم درنظر گرفته شود، با اطمینان از 
تامین شدن واكسن به میزان كافی برای 

گروه های سنی جدید، سراغ رده های 
سنی 60 و 65سال خواهیم رفت. این 
مسئول با اشاره به تســهیل واردات 
واكســن كرونا، هم توضیح هایی داد: 
»توزیع یك میلیون دوز واكسن وارداتی 
كرونا از روز شــنبه آغاز شده   و عالوه 
بر آن قرار است یك میلیون دوز دیگر 
واكسن كرونا در یكی دوروز آینده وارد 
شــود. بنابراین احتماال به زودی گروه 
سنی دیگری را برای دریافت واكسن 
اعالم كنیم. جامانده های از واكســن 
هم نگران نباشند، چراكه واكسن آنها 
محفوظ اســت و با ثبت نام در سامانه 
تزریق برایشان صورت خواهد گرفت.« 
در این میان، با توجه به نگرانی برخی از 
سالمندان درباره تأخیر در دریافت دوز 
دوم واكسن، مسعود مردانی، عضو ستاد 
ملی مقابله با كرونا روز گذشته گفت: 
»براساس اطالعات ســازمان جهانی 
بهداشت، 3تا۴هفته پس از تزریق دوز 
اول واكســن كرونا، دوز دوم باید زده 
شود. اگر دوز دوم واكسن در دسترس 
نبوده و در واقع تزریق دوز دوم به تأخیر 
افتاد، عارضه خاصی ایجاد نمی شود، اما 
پس از دسترسی، دوز دوم واكسن هم 

باید تزریق شود.«

تزریقواكسن؛فعالفقطبرایدوزدومیها
گزارش روز

مریم سرخوش 
خبرنگار

متخصصان عفوني مي گویند: پالسما درماني عوارض زیادي دارد و دیگر 
استفاده نمي شود اما معاون فني سازمان انتقال خون ایران تأکيد مي کند 
که براي استفاده از این روش از سوی پزشکان مقاومت وجود دارد.اگر از 
آن به موقع استفاده شود، منجر به کاهش مرگ هاي کرونایي مي شود 

همشهري در گفت وگو با کارشناســان و متخصصان، ميزان موفقيت 
پالســما درماني برای کاهش مرگ هــای کووید-19 را بررســي کرد

با گذشت بیش از 15 ماه از شــیوع كرونا در ایران، 
دانشمندان پزشــكي، هنوز به هیچ راه حل قطعي 
براي درمان این بیماري دســت پیــدا نكرده اند. 
داروهاي تجویز شــده، همان هاست كه در ابتداي 
شــیوع توصیه مي شــد و قبال براي بیماري هاي 
ویروسي مشابه، كاربرد داشت؛ داروهایي كه گاهي 
منجر به درمان مي شــود و گاهي هم بیمار را در 
روند بیماري، تنها مي گذارنــد تا جان دهد. یكي 
دو ماه از شیوع كرونا نمي گذشت كه روش درماني 
پالسما درماني براي درمان بیماران مبتال به كرونا 
در دنیا مطرح شد؛ نخستین بار، چین و پس از آن، 
آمریكا از این روش درماني استفاده كرد. همان موقع 
اعالم شد كه استفاده از این روش در درمان بیماران 
مبتال به كرونا تأثیرگذار است. كمي بیش از یك ماه 
از شیوع رسمي این ویروس در ایران نگذشته بود 
كه بیمارستان مسیح دانشوري، در هفتم فروردین 
از طریق سازمان انتقال خون، از این روش درماني 
اســتفاده كرد. در این روش، آنتي بادي یا پادتن 
ایجاد شده در بدن بهبود یافته هاي كرونا، از طریق 
خون برداشــته و مورد آزمایش قرار مي گیرد و در 
نهایت آنتي بادي هاي محافظ تصفیه و به بدن بیمار 
تزریق مي شود. با اینكه این روش از شهریور سال 
گذشته، مورد تأیید ســازمان غذا و داروي آمریكا 
قرار گرفته اما سازمان بهداشت جهاني مرداد همان 
سال، برخالف این ســازمان، نسبت به استفاده از 

این روش درماني، هشدار داد و اعالم كرد كه این 
روش درماني هنوز مراحل آزمایش تجربي خود را با 
موفقیت سپري نكرده است. با این همه اما از چند ماه 
قبل از آن، در ایران از این روش هر چند به صورت 
كامال محدود براي درمان گروهي از بیماران استفاده 
مي شود. 27فروردین ســال قبل، پالسما درماني 
روي 200بیمار مبتال به كرونــا مورد آزمایش قرار 
گرفت. نتایج آزمایش نشــان داد كه تعدادي از 
بیماران بدحال، با این روش بهبود یافته اند. هر چند 
كه تاكنون وزارت بهداشت به طور مشخص نتایج 
آزمایش پالسما را تأیید نكرده اما مجوز استفاده 
از این روش عالوه بر تهران براي شهرهایي مانند 
اصفهان، اردبیل، قم و مشهد هم صادر شده است. 
با این حال اما متخصصان عفوني، نظرات متفاوتي 
نسبت به استفاده از این روش درماني دارند. شروین 
شكوهي، فوق تخصص بیماري هاي عفوني و رئیس 
بخش عفوني بیمارستان لقمان درباره استفاده از 
این روش براي درمان بیمــاران مبتال به كرونا، به 
همشهري مي گوید:» در این بیمارستان از چنین 
روشي براي درمان بیماران مبتال به كرونا استفاده 
نمي شــود، چرا كه تأثیري بر روند درمان ندارد و 
در هیچ جاي دنیا هم پیشنهاد نمي شود.« او به این 
نكته اشاره مي كند و آن اینكه، این روش درماني 
باید در مراحل نخست بیماري و زماني كه بیمار وارد 
فاز وخیم بیماري نشده است، مورد استفاده قرار 

گیرد. اما با توجه به عوارضي كه دارد، بهتر اســت 
استفاده نشــود:» در آمریكا بخش هایي از پالسما 
به نام مولكول آنتي بادي را به بیماراني كه بدحال 
نیســتند تزریق مي كنند. اما اســتفاده آن براي 
بیماران بدحال توصیه نمي شود، چرا كه ممكن است 
منجر به وخامت حالشان شود.« این نظر محمدرضا 
صالحي، فوق تخصص بیماري هاي عفوني بیمارستان 
كامكار قم هم هست. او به همشهري مي گوید كه 
دیگر از این روش درماني اســتفاده نمي شود، چرا 
كه بیشتر مقاالت و تجربه ها نشان داده كه درمان 
پرعارضه اي اســت و نتیجه اي ندارد. بسیاري از 
متخصصان عفوني، اســتفاده از پالسما درماني را 
روش درماني شكست خورده اي مي دانند اما سعید 
محمدي كه معاون فني و فناوري هاي نوین سازمان 
انتقال خون ایران و متخصص طب انتقال خون است، 
نظر متفاوتي دارد. او در گفت وگو با همشهري تأكید 
مي كند كه اگر از این روش به موقع در بیمارستان ها 
استفاده شود، مي تواند باعث كاهش مرگ ومیر بر 

اثر ابتال به كرونا شود.

 براي اســتفاده از پالســما درمانی، اما 
و اگرهــاي زیادي وجــود دارد، برخي متخصصان 
عفوني با این روش درماني مخالف اند و مي گویند در 
بیمارستان هایشان از این روش استفاده نمي شود، 
به اعتقاد شما چرا پالسما درماني مورد استقبال قرار 

نگرفته است؟
مهم ترین مشکل در پالسما درماني این است که برخالف 
کشورهاي دیگر که دنبال درمان هایي هستند که عالوه بر 
اثربخشي، نفع اقتصادي هم داشته باشد، در ایران به این 
موارد توجه نمي شود. با همه تالش ها و برگزاري وبينارهاي 
داخلي و خارجي توسط سازمان انتقال خون در این زمينه، 
باز هم استقبال الزم از آن صورت نگرفت. اصرار پزشکان 
اغلب استفاده از داروهایي بود که تأیيدیه و شواهد معتبري 
بر اثربخشي هيچ کدام  از آنها وجود نداشت. درصورتي که 
در کشــورهاي دیگر، از این روش استقبال شد. مشکل 
دیگر برخي از افراد کادر درمان، هم این است که درمان 
با پالســما را پس از به کار بردن تمام روش هاي درماني 
دارویي و زماني که بيمار کامال بدحال اســت، استفاده 
مي کنند، بنابراین طبيعي اســت که این روش درماني 
نمي تواند مفيد باشد. ســازمان انتقال خون تمام تالش 
خود را کرد تا بيمارستان ها از این فرصت استفاده کنند 
اما تغيير فرهنگ افراد نيازمند کار زیربنایي است و آسان 

به نظر نمي رسد.
البته در بسیاري از موارد، بیماران خیلي دیر 
به بیمارستان ها و مراكز درماني مراجعه مي كنند، شاید 
به همین دلیل كادر درمان نمي توانستند از این شیوه 

درماني استفاده كنند؟
این موضوع هم اکنون که مدت ها از شيوع بيماري کرونا 
مي گذرد درست نيست. چون افراد با گذشت زمان زیادي 
از این بيماري آگاهي کافي درخصوص زمان مناسب برای 

مراجعه به مراکز درماني را دارند و مي دانند چه وقت نياز 
به بستري در بيمارستان دارند. به همين دليل، معموال 
golden time یا زمان طالیي اســتفاده از روش درمان 
با پالسما را از دست نمي دهند. با شناخت بيشتر افراد از 
بيماري کرونا و افزایش آگاهي آنها، هنگامي که بيمار پس 
از چند روز متوجه مي شود، درمان در خانه جواب نمي دهد، 
به بيمارستان مراجعه مي کند. به این ترتيب مانع از آن 
مي شود که بيماران شانس درمان با پالسماي افراد بهبود 
یافته را از دست بدهند. از دست دادن این روش درماني 
باارزش و ارزان قيمت که هيچ هزینه اي براي بيمار ندارد، 
بيشتر مربوط به ناآگاهي و توجه نداشتن کافي به مطالعات 
موجود در این باره است. سازمان انتقال خون، پالسما را 
به طور رایگان در اختيار بيمارستان ها قرار مي دهد و شاید 
یکي از دالیل بي توجهي به این روش هم همين رایگان 
بودن آن باشد. ضمن اینکه هزینه تهيه این فراورده براي 
سازمان انتقال خون بسيار باال بود؛ درحالي که بابت آن 

هيچ پولي از مراکز درماني دریافت نکرده است.
به نظر مي رسد اطالع رســاني در زمینه 

استفاده از این روش درماني، ضعیف بوده است.
اینطورنيست. اطالع رساني اصال در این باره ضعيف نبوده 
و از آغاز پالسما درماني سازمان انتقال خون چندین برنامه 
تلویزیوني و رادیویي در شبکه هاي پرمخاطب براي معرفي 
این روش درماني داشته است. ضمن اینکه اطالع رساني 
در این باره در رســانه ها و فضاهاي مجازي هم به خوبي 

صورت گرفته است.

 پالسما درماني
  مبتالیان به کرونا  شكست  خورده؟

نتیجه استفاده از این روش درمان را چگونه 
ارزیابي مي كنید؟ مي توان گفت این روش در ایران 

شكست خورده است؟
 این روش درماني موفقيت آميز بوده و شکست نخورده 
اما مشکل اینجاست که سازمان انتقال خون با تمام توان 
خود پالسماي افراد بهبود یافته کرونا را تهيه کرد اما با 
بي مهري هاي بسياري مواجه شد؛ چون دانش طب انتقال 
خون در مراکز درماني و بيمارســتان به اندازه اي نيست 
که بتوانند تمام شرایط را براي بيماران درنظر بگيرند و 
اغلب یا از این روش درماني استفاده نمي کنند یا هنگامي 
که مریض بسيار بدحال است، آن را امتحان مي کنند. به 
همين دليل فکر مي کنند این روش درمان درست نيست، 
درصورتي که مشــکل نوع درمان نيست بلکه استفاده 
نابه هنگام از آن است. مي توان گفت داشتن مقاومت در 
برابر تغييرات و گرفتن موضع در برابر استفاده از روش هاي 
جدید درمان مانند پالسما درماني مانع از آن مي شود که 

بتوانيم در این خصوص موفق عمل کنيم.
هم اكنون در بیمارستان ها تا چه میزان از 

روش درمان با پالسما استفاده مي شود؟
هم اکنون زیرساخت هاي این روش درماني موجود است 
و ما مشــغول فعاليت در این مورد و ارائه پالسما به مراکز 
درماني متقاضي هستيم؛ مثال هنوز در خراسان جنوبي و 
استان اصفهان همکاران پزشکمان، دانش خوبي درباره 
پالســما درماني دارند و کادر درمان از این روش درماني 
استقبال مي کنند. اما باید توجه داشته باشيم مثل هر داروي 
دیگري که زمان استفاده از آن مهم است، پالسما هم اگر در 
زمان خودش انجام شود حتما مؤثر است. در این صورت، 

استفاده به موقع از آن هيچ عوارضي نخواهد داشت.
پالسما درماني در ایران از چه زمان براي 
بیماران مبتال به كووید-19 آغاز شد و چطور پیش 

رفت؟
با به وجود آمدن پاندمي کرونا در دنيا، پالســما درماني 
هم به عنوان درمان شناخته شــده  اي که از قبل هم در 
پاندمي هاي دیگر از آن اســتفاده مي شد، پيشنهاد شد. 
یعني با توجه بــه اینکه در بدن افــرادي که به بيماري 
کرونا مبتال مي شوند، آنتي بادي  عليه این بيماري وجود 
دارد، بنابراین مي توان از آن براي بيماران دیگر مبتال به 
کرونا هم استفاده کرد. جمع آوري پالسما براي درمان 
کرونا هم ابتدا از کشور چين آغاز شد و آمریکا و ایران هم 
استفاده از آن را آغاز کردند. با توجه به اینکه فراهم کردن 
زیرساخت هاي فني تهيه پالسما، آموزش پرسنل و تهيه 
دستورالعمل ها توسط سازمان انتقال خون براي 31استان 
کشور کار آساني نبود و به رعایت استانداردهایي در این 
زمينه نياز بود، از زمان تصميم گيــري یعني فروردین 

تا اول اردیبهشــت سال گذشته 
زمان برد تا جمع آوري پالسما ي 

کووید حداقل در 25استان آغاز شود. بنابراین به تدریج 
جمع آوري پالسماي بهبود یافتگان کرونا آغاز شد.

یكتا فراهاني
خبرنگار
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كالب هاوس؛ پديده انتخابات1400
نظرسنجي؛ فضاي مجازي چه تأثيري بر انتخابات گذاشت؟

كرونا همان طور كه سبك و سياق زندگي ما را تغيير داد، موجب شد تا انتخاب 
سيزدهمين رئيس جمهور نيز در ســاختاري متفاوت تر از دوره هاي پيشين 
انتخابات برگزار شود. كالب هاوس، پخش زنده اينستاگرام و گروه هاي تلگرامي، 
جاي تبليغات چهره به چهره و مراسم  چندهزار نفري طرفداران كانديداها را 
گرفتند و بيشتر فعاالن ســتادهاي انتخاباتي به جاي آنكه در فضاي كوچه و 
خيابان براي جذب رأي كانديداي مورد نظر خود تالش كنند، در فضاي مجازي 
حضور يافتند. كالب هاوس، اپليكيشني بود كه چند ماه مانده به انتخابات1400 
جاي خود را در ميــان ايراني ها باز كــرد و در مدت زماني كوتاه بســياري از 

سياستمداران از اين فضا براي گفت وگو استفاده كردند.

 فصل داغ آتش سوزي
آيا حريق هاي  خرداد1400 عمدي بوده است؟

آسمان خرداد ماه 1400، خاكستري رنگ و از جنس دود و غبار بود. چندين 
آتش سوزي در تهران و حواشــي پيرامون حوادث حريق، بازار شايعه هايي كه 
در سايه نگراني هاي شهروندان تهراني ايجاد شــده بود را داغ كرد. بيشترين 
شايعه اي كه در بسياري از محافل و فضاي مجازي پيام ها و ادعاها دست به دست 
مي شــد، حكايت از عمدي بودن آتش ســوزي هاي اخير در تهران داشت كه 
دهان به دهان بين مردم مي گشت. اما اين شايعات از سوي سخنگوي سازمان 
آتش نشاني شهر تهران تكذيب شد. به گفته سيدجالل ملكي، برخالف برخي 
كه مدعي شده اند آتش سوزي هاي اخير در تهران عمدي است، براي كارشناسان 

سازمان آتش نشاني تا اين لحظه عمدي بودن آتش سوزي ها ثابت نشده است.

از »قهرمان« چه مي دانيم؟   
 درباره آخرين فيلم ساخته شده توسط اصغر فرهادي

 به بهانه حضورش در جشنواره كن
»قهرمان« اصغر فرهادي در بخش رقابتي فستيوال فيلم كن فرانسه، براي نخستين بار 
به نمايش درمي آيد. اين يكي از خوشايندترين خبرهايي بود كه خردادماه به خود 
ديد. فيلم قهرمان، نهمين ســاخته فرهادي با بازي امير جديدي، محسن تنابنده، 
فرشته صدرعرفايي، احسان گودرزي و سارينا فرهادي، يكي از 24فيلمي است كه 
در اين جشنواره به نمايش درمي آيد. هفتاد و چهارمين فستيوال فيلم كن، امسال، از 
پانزدهم تا بيست و ششم تير در شهر كن فرانسه برگزار مي شود. اما ما از قهرمان چه 
مي دانيم؟ فيلم قهرمان كه نويسندگي آن را نيز چون كارگرداني اش اصغر فرهادي 

به عهده داشته، به تهيه كنندگي الكساندر ماله-گي در شيراز فيلمبرداري شد.
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سرخي درخت هاي سبز؛ داغ ترين 
خبر سرزمين ايران 

درختــان بلوط ســر به آســمان كشــيده اند و 
دسته دســته كنار هم ميــان صخره هاي كوچك 
سنگي در دامنه يك كوه بلندباال، جنگل ساخته اند. 
اما تصوير آنها نه سبز يكدســت پيوند خورده با آبي آسمان كه نارنجي تند و 
قرمز وحشــي درآميخته با ابرهاي خاكستري و سياهي است كه فقط مرگ 

مي بارند.
برگ ها و شــاخه ها يك به يك  مي ســوزند، روي زمين مي افتند، خاكستر 
مي شوند، به هوا مي روند و جاي درخت هاي سبز سربلند پر غرور رسيده به 
خورشيد را، ذره ذره بيابان پر از الشه حيوان هاي زنده زنده سوخته، پر مي كند.

تصويري اين  چنين وهم انگيز، خيال مريض شاعرانه نيست؛ واقعيتي سهمگين 
است كه به گواه اعداد رسمي از ابتداي سال 1400، 2۷00 بار در جنگل هاي 
زاگرس ايران تكرار شده  است. از ابتداي 1400 فقط در استان فارس 10 هزار 
هكتار از اراضي جنگل ها از بين رفته كه خاكستر شدن يك هزار و ۵00 هكتار 

از آن فقط در 4روز ابتدايي خرداد، رخ داده است.
در نخســتين روز خــرداد، ۶هكتــار از تاالب حســاس ســولدوز نقده در 
آذربايجان غربي ســوخت.دوم خرداد جنگل هاي پارك ملي كرخه در استان 
خوزستان براي هجدهمين بار در ســال1400، آتش گرفت. در همين روز، 
4هكتار از مزارع كشاورزي روستاي نهضت آباد كهگيلويه و بويراحمد سوخت. 
چهارم خرداد، ۸0هكتار از گندم زارهاي كالله در استان گلستان آتش گرفتند. 
پنجم خرداد 1۳ هكتار از مزارع داالهو و گيالن غرب سوختند. در كل نخستين 
هفته خرداد، ۵00 نقطه از باغ هاي خلخال در استان اردبيل درگير آتش سوزي 

بودند كه سرانجام بارش باران آنها را نجات داد.
در تمام خردادماه، آتش در تمام ايران تازيد و ســبزي برگ ها را ســوزاند و 

خاكستر كرد اما داغ دل مام وطن در حرارت سياست گم شد.
در ماه خرداد، نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، ۳ بار با هم در ۳ساعت 
از صدا و سيماي ملي كشور، به مناظره نشســتند. اما از ميان اين هفت نفر، 
حتي يك نفر يك دقيقه هم حرفي از زمين و آسمان و كوه و جنگل نزد. حتي 
اگرچه عنوان آخرين مناظره »دغدغه هاي مردم« بود، اما صدا و سيما هيچ 
سؤالي با نام دغدغه مردم از محيطي كه در آن زندگي مي كنيم، از آدم هايي 
كه قرار است تمام ايران را با تمام دارايي طبيعي آن مديريت كنند، نپرسيد. 
همه به جاي حرف زدن از زميني كه روي 
آن زندگي مي كنيم، در دنياي ابرهاي باالي 
سرشان وعده دادند؛ با تمام مفاهيم انتزاعي 
از آزادي گرفته تا عدالت جمله ساختند اما 
هيچ كس تصوير عيني واقعي سوزاننده در 
سراسر سرزمين ايران را نديد؛ سرزميني 
كه در ســال 1۳00، 1۸ ميليون هكتار از 
آن را جنگل هاي ســبز پوشانده بود اما در 
سال 1400، به 14 ميليون هكتار رسيد كه 
به معناي از بين رفتن سالي 40 هزار هكتار 

از سرسبزي آن در طول 100سال است.
گرماي بي ســابقه خرداد امسال و بخش 
زيادي از آتش ســوزي جنگل ها، اثر تغيير 
اقليمي اســت كه سياســتمداران چپ و 
راست نه فقط در ايران بلكه در تمام جهان 
بــا آن به عنوان يك پديده ســانتي مانتال 
برخورد مي كننــد و هيچ كس آن را جدي 
نگرفته است. اما در آخرين روزهاي خرداد، 
جنگل هايي در ايران سوختند كه دليل آن 
نه تغيير اقليم جهاني بلكه نتيجه فعاليت 

طمعكارانه برخی سودجويان است.
جنگل هاي كــوه حاتــم در كهگيلويه و 
بويراحمد را قاچاقچيــان زغال به آتش 
كشاندند؛ كساني كه به گفته فعاالن بومي 
محيط زيست روي نيروهاي سازمان منابع 
طبيعي هم اسلحه مي كشند تا جلوي مهار 
آتش را بگيرند. مديــركل منابع طبيعي 
استان خوزستان هم وجود كوره هاي زغال 
در دل جنگل ها و زبانه كشيدن آتش را، تأييد مي كند. نيروهاي محلي در 
شب انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري باالخره توانستند آتش 
كوه حاتم را خاموش كنند. اما آتش در ديگر قسمت هاي جنگل هاي بلوط 
زاگرس، همچنان زبانه مي كشــيد. در آخرين روزهاي خرداد، مسئوالن 
استاني، مردم محلي و محيط بانان براي خاموش كردن آتش هاي جنگل ها 
در شــرايط ســخت با تهديدهاي جاني دل به حلقه هاي آتش زدند اما تا 
آخرين روز تبليغات انتخاباتي، هيچ كانديدايي از هيچ برنامه اي براي حفظ 
محيط زيســت ايران، حتي حرف هم نزد. اخبار، از قتل بابك خرمدين تا 
انتخابات رياست جمهوري در خردادماه 1400، تمام وجوه زندگي ايراني ها 
را احاطه كرده بودند. در ماهي كه گذشت، نه گريزي از حادثه بود و نه مفري 
براي سياســت. اما عمر كوتاه هر خبر هيجاني به سرعت تمام مي شود و 
قدرت هر سياستمداري هم روزي به پايان مي رسد. آنچه مي ماند يك مام 
وطن داغ ديده و زخمي است كه سرخي درخت هاي سبز آن، داغ ترين خبر 

سرزمين ايران در خرداد داغ امسال بود.

يادداشت يك

خرداد مثل هميشه پرحادثه
پرتكرارترين موضوعات صفحه اول روزنامه ها در آخرين ماه بهار 1400 چه بودند؟

»ما بــه خردادهــاي پرحادثه عادت 
داريم« و اين بار هم خردادي پرماجرا 
را در 1400 پشت سر گذاشتيم؛ ماهي 
كه چند دهه اســت براي ما ايراني ها به »انتخاب« و »سرنوشــت« و 
تصميم بين »خوب« و »بد« و انتخاب هاي ديگر گره خورده اســت. 
خرداد يك ماه نيست، روزشمار تقويمي اش عدد 31را نشان مي دهد 
ولي به اندازه چند ماه مي گذرد تا تمام شــود و خيلي وقت ها زماني 
كه به پايان مي رسد تازه »بازي جديد« شــروع مي شود؛ ورق زدن و 
مرور مطبوعات در اين ماه به خوبي اين ماجرا را نشان مي دهد. خرداد 

1400ماهي طوفاني بود؛ بهار بود ولي گرمايش كم از »خرما پزان« مرداد 
نداشت آن هم در شرايط خشكسالي و قطع مداوم برق كه طاقت همه 
را برد. آقاي گل و طلسم شكن اين ماه با 3گل تاريخي به بحرين و عراق 
سردار آزمون بود، بازيكن تعويضي اش »عبدالناصر همتي«، بازيكنان 
ضعيف ميدانش مسئوالني كه براي تامين دوز دوم واكسن سالمندان 
برنامه ريزي نداشــتند و پديده اصلي اش اعضاي »شوراي نگهبان«؛ 
آنهايي كه خرداد 1400را به دو بخش قبل و بعد از »احراز صالحيت ها« 
تبديل كردند و در فهرست 7نفره شان نه علي الريجاني جايي داشت 

و نه اسحاق جهانگيري.

سميرا مصطفي ن ژاد
روزنامه نگار

ماه كالب هاوس ها، نامــزد بازي ها، دعوت نامه ها، 
ليســت ها، اعتراض هــا، وعده ها، پوششــي ها و 
غيرپوششــي ها و نامه ها را پشت ســر گذاشتيم. 
علي الريجاني در طول بيش از 40ســال فعاليت 
حاكميتي بيشــترين تعداد نامه هاي سياسي اش 
را در اين ماه نوشــت و چه حرف هــاي عجيبي از 
قول كانديداها در اين روزها منتشــر شد:»يارانه 
4۵0هــزار تومانــي«، »وام ازدواج ۵00ميليون 
توماني«، »۵وزيــر زن در كابينــه«، »رفع فيلتر 
همه شــبكه هاي اجتماعي«، »حذف سربازي«، 
»واكسيناسيون كرونا در ۳ماه«، »پايان پيامك هاي 
حجاب« و... به قول حسن روحاني رئيس جمهور 
كه ماه گذشته پيش از همه در مركز سبيل حمله و 
انتقاد كانديداهاي رياست جمهوري بود؛ »با شعور« 
مردم بازي شــد. »چقدر خانم ها در اين چند روز 
خوب شدند. حقوق خانم ها، احترام به خانم ها و به 
جوان ها، چه شد در اين مدت خانم ها نبودند؛ اين 
روزها خانم ها پيدايشان شد؟ اقوام و اقليت ها چقدر 
خوب شدند! شيعه و سني چقدر باهم برادر و متحد 
شــدند! چيزهاي خوبي هم الحمــدهلل اين روزها 
هست.... خدا را شكر كه امروز كسي ديگر طرفدار 

فيلترينگ نيست و همه طرفدار برجام شده اند.«

تيتر، چهره و موضوع برتر ماه
 انتخابات و حاشيه هاي پررنگ

بررســي صفحــه اول ۵روزنامه ايــران، اعتماد، 
همشهري، ســازندگي و شرق نشــان مي دهد 
»انتخابات« با فاصله بســيار زياد مهم ترين كليد 
واژه اي بوده كه در صفحه اول روزنامه ها استفاده 
شــده اســت. در تيترها و موضوعات صفحه اول 
اين ۵روزنامه در ماه گذشــته بيش از 240بار به 
بحث هــاي انتخابات پرداخته شــده و انتخابات 
و ماجراهــاي آن ۶4بار تيتر اول ايــن روزنامه ها 
شده است، نكته اي كه نشان مي دهد صفحه يك 
اين روزنامه ها در خرداد در تســخير انتخابات و 
بحث ها و حاشيه هاي آن بوده است. با ورق زدن 
روزنامه هاي شرق، همشــهري، اعتماد، ايران و 
ســازندگي تيترهاي انتخاباتي مانند: »راســتي 
آزمايي/ چرا صدا و ســيما ادعاهاي كانديداها را 
بررسي نمي كند؟«، »كرباسچي: قهر با صندوق 
رأي يعني خلع سالح خودمان«، » نوبت مردم«، 

»راه صندوق«، »تأييــد صالحيت ۷نفر«، »دفاع 
از راي« و »انتخاب سرنوشــت« به چشم مي آيد. 
در كنار تيتــر يك در ماه گذشــته بخش مهمي 
از عكس هاي انتخاب شــده بــراي صفحه يك 
روزنامه ها هم به انتخابات و موضوعات مرتبط با آن 
اختصاص داشته است تاجايي كه ۵روزنامه شرق، 
ايران، اعتماد، سازندگي و همشهري در مجموع 
۵1بــار تصوير صفحه اول خــود را به موضوعات 
انتخاباتي و ماجراهاي حاشيه آن مانند مناظره ها 
و ردصالحيت ها اختصاص دادند. مهم ترين بحث 
حاشــيه انتخابات رياســت جمهوري و شوراي 
شهر 1400 مربوط به ردصالحيت تعداد زيادي 
از كانديداها بازمي گردد، اتفاقــي كه در جريان 
انتخابات رياست جمهوري و با عدم  احراز صالحيت 
علي الريجاني و اسحاق جهانگيري به اوج رسيد و 
بازتاب هاي بسيار گسترده و اعتراضات زيادي را به 
همراه داشت و البته روزنامه ها هم در ماه گذشته به 
دفعات بسيار به آن پرداختند. اقدامي كه بسياري 
از مــردم، فعاالن مدني، سياســي، اجتماعي و...  
منتظر بودند تا تجديد نظــر در آن صورت گيرد 
ولي اتفاقــي رخ نداد و در نهايت بــا كناره گيري 
۳نفر از ۷نفــر كانديداي تأييد صالحيت شــده 
رقابت انتخابــات 1400با حضــور 4كانديداي 
اصلي برگزار شد. روزنامه شرق روز ۵خرداد )يك 
روز بعد از اعالم نظر شــوراي نگهبــان( تيترزد: 
»بدرود اصالحات؟« و نوشــت: »نتيجه بررسي 
صالحيت ها در انتخابــات از حذف اصالح طلبان 
از عرصه سياســي حكايت دارد« اين روزنامه روز 
۶خردادماه هم عكس و تيتر اول خود را به جمعي 
از تأييد صالحيت نشدگان اختصاص داد و تيتر 
زد:»پرونده رد صالحيت شدگان«. روزنامه اعتماد 
هم روز 4خرداد در گزارشــي با عنوان »رئيسي 
كانديداي بي رقيب« بــه موضوع ردصالحيت ها 
پرداخت و نوشــت: »4طيف از رقابت انتخابات  
1400بيــرون ماندند و نه فقــط اصالح طلبان و 
اعتداليون و طيف دولــت بلكه حتي اصولگرايان 
ميانه رو نيز از دايره خودي ها خارج شدند. ياران 
دولت بهار و طيف نزديك به احمدي نژاد هم از اين 

دايره بيرون افتاده اند.«
در كنار موضوع ردصالحيت ها حاشيه مهم ديگر 
انتخابات 1400مناظره ها بود كه نتوانست انتظارات 

را برآورده كند و در شــرايطي كه به دليل شــيوع 
كرونا تجمع هاي انتخاباتي به حداقل خود رسيده 
بود به گرم شدن فضا كمك چنداني نكرد تاجايي 
كه نظرســنجي ها نشــان مي داد اقبال عمومي 
به ديدن آنها بيــن ۳0تا ۳۵درصد بيشــتر نبود. 
مناظره هاي اين دوره رياست جمهوري بيشتر در 
محدوده حمله كانديداها به دولت گذشت و هيچ 
خبري از برنامه ها و پاســخ بــه دغدغه هاي مردم 
نبود. روزنامه ســازندگي با تيتر اصلي »راســتي 
آزمايي« در گزارشــي نوشت:»بركســي پوشيده 
نيست كه مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري 
كه توسط صدا و ســيما برگزار مي شود پر از ايراد 
و اشكال اســت«. مناظره هاي اين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري باتوجه به حمالت ســنگين 
۵كانديداي طيف اصولگرايان به دولت با اعتراض 
اعضاي كابينه به خصوص شخص رئيس جمهور هم 
روبه رو شد. حسن روحاني در جلسه هيأت وزيران 
به دفاع از عملكرد دولت پرداخت كه روز 20خرداد 
تيتر يك و يا عكــس يك تعــدادي از روزنامه ها 
شــد. روزنامه ايران با تيتر »دفــاع روحاني براي 
تاريخ« به نقل از رئيس جمهور نوشت:»واقعيت ها و 
حقيقت ها را به مردم بگوييد، تاريخ پخش مي كند. 
در اين انتخابات ظلم ها و جفاهاي بدي شد، بدترين 
جفا به خود نظام بود. آقاي صدا و ســيما كه سؤال 
طراحي كرديد در مناظره ها، چرا جنگ اقتصادي 

را نگفتيد؟...«

تيم ملي و خروج از بن بست
وزنه اي كه باالي سر رفت

باوجود هياهوها و ماجراهاي انتخابات ماه گذشته 
ســنگين ترين وزنه را براي ايران »يكتا جمالي« 
نوجوان 1۶ســاله ايراني در مسابقات وزنه برداري 
جوانان جهان باالي سر برد و نخستين برنز جهاني 
را در وزنه برداري زنان ايران به نام خود ثبت كرد؛ 
رويدادي مهم كه دو روزنامه همشهري و ايران آن 
را عكس اصلي خود كردند. خــرداد 1400ماهي 
ورزشــي براي ايران بود، به جز مسابقات جهاني 
وزنه برداري زنان و رقابت هــاي انتخابي المپيك 
كه در رشــته هاي مختلف برگزار شد؛ سرنوشت 
تيم ملي فوتبال ايران هم در مســتطيل سبز رقم 
خورد و ايران با 4برد در مقابل هنگ كنگ، بحرين، 

وزير بهداشت مجوز 
تزريق اضطراري 

واكسن كوو ايران را 
صادر كرد و گفت كه 

به زودي به واكسن 
توليد مشترك ايران 

و كوبا هم مجوز 
تزريق اضطراري 

داده خواهد 
شد اما شرايط 

واكسيناسيون 
در ايران همچنان 

نشان دهنده 
بي برنامه بودن 

مسئوالن بهداشت 
و درمان است، 

سوء مديريت هايي 
كه مشخص نيست 

بعد از گذشت 15 ماه 
از شيوع كرونا چرا 
پايان پيدا نمي كند

كامبوج و عراق به عنوان تيــم اول گروه C به دور 
بعدي بازي هاي انتخابي جام جهاني قطر راه يافت. 
تيم ملي فوتبال ايران در شــرايطي حريفان خود 
را پشت سر گذاشــت كه در دور اول نتوانسته بود 
جايگاه مناسبي براي خود كســب كند و باخت و 
مساوي در بازي ها مي توانست به قيمت خداحافظي 
با جام جهاني محسوب شود. روزنامه همشهري بعد 
از بازي ايران با عراق )برد يك بر صفر با گل سردار 
آزمون( در صفحه اول با تصويري از سردار آزمون 
تيتر زد: »ايران بن بســت نمي شناسد« و نوشت: 
»تيم ملي ايران با برتري مقابل عراق به تمام حرف و 
حديث ها پايان داد و در گروهC رقابت هاي مقدماتي 

جام جهاني2022 به مقام اول رسيد.«
در كنار بازي هاي انتخابي جام جهاني فوتبال، تيم 
ملي واليبال هم از نيمه هاي خرداد راهي ايتاليا شد 
تا در جام ملت هاي واليبال شركت كند؛ بازي هايي 
كه البته مربي ايران گفته بود براي او جنبه آمادگي 
براي رقابت هاي المپيك را دارد. جوانان واليباليست 
ايراني در اين دوره از بازي ها كمي موتورشان دير 
روشن شد و در شرايطي كه هفته اول را بد شروع 
كردند در هفته هاي بعدي رقابت ها نشان دادند كه 
واليبال ايران حرف هاي بسياري براي گفتن دارد و 
مي تواند در بازي هاي المپيك هم خوش بدرخشد.

كرونا زير سايه انتخابات
خرداد ماه در شرايطي به پايان رسيد كه كرونا بعد 
از 1۵ ماه شيوع در ايران )از زمان شناسايي و اعالم 
رسمي( براي نخستين بار از صدر اخبار خارج شد 
و به نوعي زير ســايه انتخابات قرار گرفت؛ بررسي 
۵روزنامه شرق، همشهري، ســازندگي، اعتماد و 
ايران نشــان مي دهد در بين ايــن روزنامه ها تنها 
همشهري و ايران در ماه قبل هم همچنان به موضوع 
كرونا به شدت ماه هاي قبل پرداخته اند. در خرداد 
اگرچه آمارهاي اعالم شده از تعداد جان باختگان 
كرونا در كشور با كاهش چشمگير مواجه شد ولي 
موضوع اصلي كه روزنامه ها پيگيري و مطالبه گري 
كردنــد نگراني از شــروع موج پنجــم باتوجه به 
برگزاري انتخابات و روند كند واكسيناسيون كرونا 
بود؛ رونــدي كه از ميانه ماه با اتمام واكســن هاي 
وارداتي عمال در بســياري از مراكز متوقف شد و 
باعث سرگرداني سالمندان شد به خصوص آنها كه 
دوز اول را زده بودند و بــا مراجعه براي تزريق دوز 
دوم متوجه شدند كه واكســن وجود ندارد و بايد 

منتظر واردات جديد باشند.
در اين بين اگر چه كه در پايــان خرداد محموله 
جديد 2ميليون دوزي واكســن كرونا وارد ايران 
شد و وزير بهداشت مجوز تزريق اضطراري واكسن 
كوو ايران را صادر كــرد و گفت كه بــه زودي به 
واكسن توليد مشترك ايران و كوبا هم مجوز تزريق 
اضطراري داده خواهد شد اما شرايط واكسيناسيون 
در ايران همچنان نشــان دهنده  لزوم برنامه ريزی 

بهتر برای اين امر خطير است.

نيروهاي محلي در شب 
انتخابات سيزدهمين دوره 

رياست جمهوري باالخره 
توانستند آتش كوه حاتم 
را خاموش كنند. اما آتش 

در ديگر قسمت هاي 
جنگل هاي بلوط زاگرس، 
همچنان زبانه مي كشيد. 

در آخرين روزهاي خرداد، 
مسئوالن استاني، مردم 
محلي و محيط بانان براي 
خاموش كردن آتش هاي 

جنگل ها در شرايط سخت 
با تهديدهاي جاني دل به 
حلقه هاي آتش زدند اما 

تا آخرين روز تبليغات 
انتخاباتي، هيچ كانديدايي 

از هيچ برنامه اي براي 
حفظ محيط زيست ايران، 

حتي حرف هم نزد

چهرهخرداد
این شماره

ريحانه ياسيني
روزنامه نگار
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این شماره

دولت خواهان  عليه دولت
 از نقطه زني تا دولت زني در مناظره هاي انتخاباتي

1400 
مخاطب كه كيمياست و شما باشيد، وقتي 
در حال مطالعه اين نوشته ايد كه مناسك 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 

در نظام جمهوري اسالمي ايران برگزار شده است.
هفت گذر كرده از قصــه تكراري احراز صالحيــت و عدم احراز صالحيت، با 
آن همه اما و اگر و روايت هاي آن، شدند سيدابراهيم رئيس الساداتي مشهور 
به رئيسي، محسن رضايي ميرقائد، سعيد جليلي، سيداميرحسين قاضي زاده 
هاشــمي، عليرضا زاكاني، محســن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي. اولي از 
رياست قوه قضاييه آمده است كه هنوز رئيس آنجاست. دومي فرماندهي كل 
ســپاه و جنگ را در كارنامه دارد و بيش از 2 دهه است دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است. سومي هم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و 
عضو شــوراي عالي امنيت ملي. چهارمي و پنجمي از مشهد و قم به مجلس 
آمده اند تا نيابت رياســت مجلس و مديريت مركز پژوهش هاي مجلس هم 
رفته اند. ششمي اما در دولت هاي هفتم و هشــتم، استاندار و رئيس سازمان 
تربيت بدني بود و زمان دولت هاي نهم و دهــم در بنيادهاي اقتصادي كوثر 
و شــاهد و مانند آنها، مديريت كرد و در دولت هاي يازدهــم و دوازدهم هم 
اســتانداري را باز تجربه كرد و بي دولتي كمتر كشــيده بود. هفتمي اما هر 
جا رفته بــود، بانك بود و با سياســت هاي پولي و بانكي و ارزي آشــنا بود و 
همان را هم در دانشــگاه درس خوانده بود و درس مي داد و از همين دولت 
دوازدهم كه به ثبت نام رياســت جمهوري در وزارت كشــور آمد، رئيس كل 
بانك مركزي جمهوري اســالمي ايران بود. اما آنچه در سازمان صدا و سيما 
و ساير سازمان هاي بســامان كننده اين انتخابات، نام مناظره به خود گرفت، 
كه شبيه برنامه مسابقه هفته دهه 60خورشيدي بود، اين قدر تماشايي نبود 
كه نظرپرســي هايي درباره نديدن، حتي از ديده نشدن اين برنامه ها توسط 
سه   چهارم مخاطبان و واجدان شــرايط رأي هم خبر دادند. اما آنچه به چشم 
آمد، هفت دولت خواهي بود كــه در تلويزيون رســمي حكومت جمهوري 
اسالمي، عليه دولت مستقر جمهوري اسالمي مي گفتند و اين در حالي بود كه 
چه در باب بيان و چه در باب گفتمان، يا در دولت بودند، يا شريك دولت بودند 
يا از جناحي بودند كه در تصميم گيري هاي كالن، عليه دولت و تصميم هاي 
آن اثرگذار بودند و براي آنچه مي گفتند نشده، علت يا يكي از علت هاي نشدن 

بودند.
گرچه مهرعليــزاده و همتي به دولت نتاختند، امــا به ترتيب وعده دادند كه 
دولتي تشكيل دهند كه چون دولت هاي حسن روحاني نباشد. همتي كه از 
دولت آمده بود بدون پشتيباني دولت، گفت كه از مردم مي خواهد در اعتراض 
به »وضعيت موجود«، به او رأي دهند. آن سوي ماجرا، پنج تن آمده بودند كه 
بر دولت مي تاختند و چنان آش برنامه ها شور شــد كه صدا و سيما به دولت 
روحاني 8دقيقه وقت دفاع داد كه دولت، با صداي رئيس، آن را نخواســت و 
گفت از راه هاي ديگر با مردم ســخن مي گويد. البته بيشــترين بار آن را نيز 
خود رئيس جمهوري، در جلسه هيأت دولت به دوش كشيد و با صداي قاطع 
و كنايه و اشاره و بيان معترضانه، حتي پرسيد كه اگر همه در نظام خوب كار 
كرده اند و دولت نه، پس جاي خوشحالي است و اگر همه مي دانند كه دولت 
اين قدر قدرت دارد كه نمره همه اين كارنامه ها به او برمي گردد، پس چرا اين 
نامزدهاي تأييد شده شوراي نگهبان، در تصدي مقام هاي كنوني خودشان، 

چنان كرده اند كه اكنون درباره آن ساكت اند.
در دومين برنامه هر هفت نامزد از شــرايط حاكم بر كشور انتقاد كردند. آن 
پنج تن اما باالخره در پاسخ به پرســش ها و در بحث ها با يكديگر، در نهايت 
لزوم بازگشــت به برجام و عضويت در اف.اي.تي.اف را جدي خواندند. اينها 
دليلي بود كه رئيس جمهوري دولت مستقر، در هيأت دولت مستعجل، اين 
مضمون را بگويد كه چه خوب شد انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود 
تا همه بدانند برجام خوب است و بايد عضو اف.اي.تي.اف شد. در واقع اشارت 
حســن روحاني به مخالفت همين نامزدها به عضويت در اف.اي.تي.اف، در 
جلسه هاي ناكام از نتيجه در مجمع تشــخيص مصلحت نظام بود. شمارش 
يك يك انتقادهاي پنج نامزد مخالف دولت، ديگر در اين شرايط، مرور خارج 
از زمان اســت، اما آنچه خرداد يك هزاروچهارصد شاهدش بوديم، انتقادها و 
اعتراض هايي به دولتي بود كه نامزدهاي رياست جمهوري موجود، در شمار 
زيادي از آن موردها يا شــريك دولت بودند يا تحقق نيافتن آن را سبب شده 
بودند. اعتراض ها به افزايش تورم و همه تالش ها براي ايرادگيري بدان، موردي 
بود كه نامزدهاي ديگر، رئيس وقت بانك مركزي را خطاب آن قرار مي دادند 
و او هم در همين راستا، از اشــارات خود به دولت مي گفت؛ همان دولتي كه 
عضوش بود. همه اينها رئيس دولت دوازده را به ســخن آورد كه بگويد پس 
باالخره »ديپلماســي خوب اســت«، بايد گفت وگو كرد و برنامه هم كه بايد 
داشت. آنچه نمايش كم تماشــاي خرداد را حيرت انگيز مي كرد، اين بود كه 
در غياب زمانبندي ديرهنگام معرفي و شناخت نامزدها، در غياب حزب هاي 
استخوان دار و صاحب پيشــينه كه برنامه ها و كارنامه هاي زيادي را در تاريخ 
خود داشته باشند، فضايي سردگونه و كم پيگيرانه حاكم كرده بود كه هر گذر 
كرده از فيلتر شوراي نگهبان، مي شد در راديو و تلويزيون جمهوري اسالمي 
چيزهايي بگويد كه زمان بيان و كارهاي پيش از بيان آن، اين قدر قابل بررسي 
و ديده شدن نبود كه پاسخ آنان كه نامزد ناميده شدند را به همراه داشته باشد. 
كسي نبود شايد كه بگويد رها كنيد اين همه منتقد زيستن و اپوزيسيون طور 
معترض بودن به شــرايط موجود را، كه اين ديار و مردم اين ديار، وقتي سرد 
مي شوند در بهار تابستان گونه، در خرداد گرم بي حادثه، جمع جبري »كلهم« 
را به هر آنكه در تلويزيون مي بينند، مي بندند و آنان كه سياست و نمايش هاي 
مناظره را چون مطالعه اي انتقادي مي نگرند، باز حيرت مي كنند كه دارند چه 
چيزي را تماشا مي كنند كه اين همه شــراكت در هيأت مديره قدرت، يعني 
اين قدر رغبت مديرعاملي مي آورد كه همه چيز را جور ديگري گفت، هر قدر 
هم نيمه شبي نزديك انتخابات يكي برود و بعدش ديگري. شايد اينها رئيس 
دولت اكنون را بيشتر حيران كند كه البته اون كهنه كارتر از اين حيرت هاست.
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 كالب هاوس
پديده انتخابات 1400
نظرسنجي؛ فضاي مجازي چه تأثيري بر انتخابات گذاشت؟

كروناهمانطوركهسبكوسياقزندگيماراتغييرداد،موجبشدتاانتخاب
ســيزدهمينرئيسجمهورنيزدرســاختاريمتفاوتترازدورههايپيشين
انتخاباتبرگزارشود.كالبهاوس،پخشزندهاينستاگراموگروههايتلگرامي،
جايتبليغاتچهرهبهچهرهومراسمچندهزارنفريطرفدارانكانديداهاراگرفتندوبيشترفعاالنستادهاي
انتخاباتيبهجايآنكهدرفضايكوچهوخيابانبرايجذبرأيكانديدايموردنظرخودتالشكنند،در
فضايمجازيحضوريافتند.كالبهاوس،اپليكيشنيبودكهچندماهماندهبهانتخابات1400جايخودرا
درميانايرانيهابازكردودرمدتزمانيكوتاهبسياريازسياستمدارانازاينفضابرايگفتوگواستفاده
كردندتاجاييكهدرروزهايمنتهيبهانتخاباتايناپليكيشنبهفضاياصليگفتوگوهايانتخاباتيو
تشريحبرنامههايكانديداهاتبديلشــدوحتيبرخيازكانديداهاباحضوردراتاقهايكالبهاوسبه
سؤالهايمخالفانخودپاسخدادند؛سؤالهاييكهدربسياريازمواقعرسانههايرسميبراييافتنپاسخ
آنهابايدمسيرپرپيچوخميراطيميكردند.گروههايتلگرامي،قابليتپخشزندهاينستاگرامواعالم
نظردرتوييتر،درايندورهموردتوجهقرارگرفتندواينفرصترابهكاربرانخوددادندتاازاينطريقبا
برنامههاونقطهنظراتكانديداهایموردنظرخودآشناشوند.دعوتبهمشاركتونقدبرنامههايكانديداها
مهمترينعملكردانتخاباتيفضايمجازيدرروزهايمنتهيبهانتخابات1400بود،انتخاباتيكهدردوران
كروناوبانقشآفرينيفضايمجازيشكلوشمايليجديدبهخودگرفت.برايبررسياثراتفضايمجازي
برانتخاباترياستجمهوري1400،نظرچندكارشناساقتصادي،اجتماعيوسياسيراجوياشديم.ازنظر

اينكارشناساننيزبايدكالبهاوسرابهعنوانپديدهانتخابات1400معرفيكرد.

فضايمجازيباراطالعرســانيانتخاباترابه
دوشكشيد

فضاي مجــازي موجب 
شد تا اتفاقات مهمي در 
اين دوره از انتخابات رقم 
بخورد. اثر مثبت قضيه اين است كه هزينه تبليغاتي 
كانديداها در حوزه چاپ بنر بســيار كاهش يافت، 
استفاده از فضاي مجازي به دليل ضريب نفوذ باال، 
بسيار مورد توجه قرار گرفت و اطالع رساني بسيار 
راحت تر شــد. در دوره هاي قبل شــاهد بوديم كه 
وظيفه اصلي اطالع رســاني برعهده رســانه هاي 
ديداري بود اما در اين دوره فضاي مجازي بار اصلي 

مسئوليت اطالع رساني را بر دوش گرفت.
زماني كه كانديداها برنامــه اي ارائه مي دادند، اين 
برنامه ها به ســرعت در فضاي مجازي به نقد و نظر 
مردم گذاشته مي شد و مردم مي توانستند با حضور 
در گروه هــاي مختلف در فضاي مجــازي نظرات 
ديگران را بشنوند و همچنين نظرات خود را به گوش 
ديگران برسانند. از اين طريق مردم سريع به نتيجه 
مي رســيدند كه چه ميزان از اين برنامه ها مبتني 
بر شعار هســتند و چه ميزان امكان عملياتي شدن 
دارند. نكته ديگر اين است كه هر يك از كانديداها 
كارنامه اي داشتند و افراد ناشناخته اي نبودند، نقد 
و بررسي هاي انجام شــده در فضاي مجازي مسير 
را براي ســاختن يك نگاه واقع گرايانه به كانديداها 

مهيا كرد.
جنبه منفي تأثير فضاي مجازي بــر انتخابات اين 
است كه به  دليل اينكه بســياري از مردم ما سواد 
رسانه اي ندارند، متأسفانه هر خبري كه در فضاي 
مجازي منتشر مي شود، به سرعت از جانب برخي 
از مردم مورد قبول قرار مي گيرد، درحالي كه ممكن 

است برخي از اين اخبار در دسته شايعات، تبليغات 
دروغين و...جاي بگيرند.

از سوي ديگر توجه زياد كانديداها به فضاي مجازي 
موجب شد تا رسانه هاي اصلي، اثرگذاري كمتري 
داشته باشند. اين اتفاق با توجه به ماهيت رسانه ها و 
ساختار حرفه اي آنها، مسير اطالع رساني را با مشكل 

روبه رو كرد.

اثرمنفيفضايمجازيدرايندورهكمشدهبود

فضــاي مجــازي به طور 
كلي بر انتخابات كشــور 
تأثير قابل توجهي دارد و 
نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت. در اين دوره 
انتخابات ميزان تأثير منفي فضاي مجازي نسبت به 
انتخابات گذشته كمتر بود به عبارت ديگر چندان 
تأثير نامناسبي در راستاي مشوش ساختن فضاي 

انتخاباتي ايجاد نشد.
يكي از داليل مهم اين اتفاق را بايد در تأثيراتي كه 
فضاي مجازي ايران از فضاي مجازي خارج از كشور 
مي پذيرفت، جســت وجو كرد. از نظر من تغذيه اي 
كه فضاي مجازي داخلي از ســايت ها، تلويزيون ها 
و تحليل هاي رسانه هاي خارجي مي پذيرفتند، در 
اين دوره به داليلي -كه در اين مطلب محل بحث آن 

نيست- كاهش يافت.
در اين ميان بايد يادآور شــوم كــه تعريف بنده از 
اثرات مثبت و منفي فضاي مجازي در انتخابات اين 
است كه هر فاكتوري كه بخواهد در فضاي مجازي 
منتشر و منجر به كاهش مشــاركت مردم شود، از 
نظر بنده در دســته تأثيرات منفي جاي مي گيرد 
و در مقابل هر عاملي كه افزايش مشــاركت را رقم 
بزند به عنوان اثر مثبت تعريف مي شــود. به  دليل 

اطمينان زودهنگام واكسن زده ها خطرناك است
از دكتر مسعود يونسيان، اپيدميولوژيست، درباره احتمال ابتالي افراد واكسن زده به كرونا، فاصله استاندارد دوز اول و دوم 

واكسن و عوارض و مرگ متعاقب تزريق واكسن پرسيديم
روندواكسيناســيونكرونادرخردادبســياربدپيشرفت.براثربدعهدي
شركتهايچينيوروســيتوليدكنندهواكسن،واكسيناسيوندربرخياز
شهرهامتوقفشدوسرگردانيســالمنداندرمراكزتزريقواكسنوتعويق
واكسيناسيونگروههايپرخطر،روزهايپراسترسيرابرايمردمرقمزد.بيتوجهيبهموضوعكرونادربرنامههاي
اعالميكانديداهايرياستجمهورينيزبرنگرانيهايكروناييخردادافزود.برپاييگردهماييهايانتخاباتي
وتجمعاتدرستادهايانتخاباتيبدونكوچكترينتوجهيبهپروتكلهايبهداشتي،صدايمسئوالنحوزه
بهداشتوسالمترادرآوردوكارشناسانازعواقباينتجمعاتبهشدتاظهارنگرانيكردند.تنهاخبرخوب
خرداد،صدورمجوزمصرفاضطراريواكسنكووايرانبركتبودكهبهاذعانمسئوالنوزارتبهداشت،واكسن
مؤثرياست.واكسنپاستوروواكسنهايرازيوفخرانيزقراراستبهزوديبهمجموعهواكسيناسيونواردشوند
وواكسيناسيونعموميدرروزهايتابستانپيشروشروعشود.خبرتوليدواكسن،خبرخوبياستكهنويدبخش
روزهاييبدونآمارمرگبراثركرونااست؛روزهاييكهزندگيبهروالعاديبرگردد؛كاروكاسبيهاديگرتعطيل
نشوند،باافزايشرفتوآمدها،اقتصادكشورجانبگيردومراكزآموزشيبازشوند.اماكارشناسانتأكيدميكنند
كهآغازواكسيناسيونبههيچوجهبهمعنايپايانكرونانيستوتابرگشتشرايطعادي،راهزياديدرپيشاست.

فردواكسنزدههمبااحتمالخيليكم،كروناميگيرد
استاد اپيدميولوژي دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران در باره 
وقوع ايمني جمعي مي گويد: 
بــراي ايجاد ايمنــي جمعي 
بايد نســبت مشــخصي از 
افــراد جامعــه، با اســتفاده 
از واكسيناســيون يا ابتالي طبيعي بــه كرونا مصون 
شده باشــند. براي ويروس نوع چيني اين نسبت حدود 
70درصد بوده ولي بــا تغييراتي كه درنتيجه جهش در 
ويروس رخ مي دهد، اين نســبت هم ممكن است تغيير 
كند. براي مثال درخصوص ويروسي كه در هند جهش 
يافته )دلتا(، اين نســبت حدود 85درصد خواهد بود. 
همچنين بايد توجه داشــت از آنجا كه ايمني زايي هيچ 
واكسني 100درصد نيست، لذا در غياب ايمني طبيعي 
ناشي از ابتال، نسبت واكسن زنندگان بايد بيش از عدد فوق 
باشد. دكتر مسعود يونسيان نسبت به احساس اطمينان 
كاذب زودهنگام فردي كه واكســن كرونا زده اســت، 

هشدار مي دهد و مي افزايد: بعد از تزريق دوز اول واكسن 
حدود 3هفته زمان الزم است تا ايمني نسبي ايجاد شود. 
همچنين درمورد اغلب واكسن ها حتماً بايد دو دوز تزريق 
شود تا اثربخشي كامل موردانتظار ايجاد شود. اين زمان 
در مورد واكسن هاي بر پايه پلتفرم ويروس كشته شده 
است و اثربخشي واكسن هايي با پلتفرم RNA كوتاه تر 
و سريع تر است. دكتر يونسيان ادامه مي دهد: در ابتداي 
كشف واكسن كرونا، كارايي واكسن پايين تر از آن چيزي 
كه ما امروز به آن رسيده ايم، تصور مي شد. دليلش اين 
بود كه ميزان اثربخشي را از فرداي روز تزريق محاسبه 
مي كردند و با كاهش رفتارهاي محافظت جويانه از سوي 
افراد واكســن زده، موارد ابتال و حتي بروز عفونت  شديد 
باال مي رفت! درحالي كه اگر فاصله الزم لحاظ شــود و 
فرد واكسن زده تا 3هفته تصور كند كه انگار واكسن نزده 
است و مانند گذشته مالحظات الزم را رعايت كند، تزريق 
واكسن )حتي يك دوز(، اگر جلوي ابتالي او به بيماري را 
هم نگيرد، با درصد بسيار باال جلوي ابتال به موارد شديد 

را خواهد گرفت.

اثربخشيواكسنبافاصله5تا6هفتهايبيندوزاول
ودومكمنميشود

توقف و كندشدن روند واكسيناسيون در ماه خرداد، اين 
استرس را به جان بســياري از واكسن زده ها انداخت كه 
با ايجاد فاصله بين تزريق دوز اول و دوم، اثربخشــي دوز 
اول از بين  مي رود و دوز دوم شــروع كننده خواهد بود نه 
يادآور! استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
در اين باره مي گويد: درخصوص اينكه اگر فاصله دو دوز 
به چند ماه يا يك سال برســد، هنوز نمي توان در مورد 
ازبين رفتن خاصيت ويروس اظهارنظر كرد، چون دانش 
ما در اين مورد كافي نيست. اما اگر 3هفته فاصله به 5يا 
6هفته يا حتي قدري بيشــتر افزايش يابد، جاي نگراني 
نيست و براساس يافته هاي فعلي مشكلي در ايمني زايي 
واكســن رخ نمي دهد. دكتر يونســيان مي افزايد: اتفاقاً 
مطالعات نشــان داده اند كه درمورد خيلي از واكسن ها، 
افزايش فاصله از حد توصيه شــده بين دو دوز، مي تواند 
حتي به اثربخشي نهايي واكسن كمك كند. وي به شرايط 
كمبود واكسن اشاره مي كند و مي گويد: در شرايط اپيدمي 
خطرناك كرونا، استراتژي برخي كشورها اين بوده كه با 
تزريق يك دوز، تعداد افراد بيشتري را واكسينه كنند و 
بعد كه به منابع واكسن دسترسي پيدا كردند، به سمت 
واكسيناسيون كامل بروند؛ چرا كه تزريق يك دوز واكسن 
به جمعيت بيشتر را بهتر از دو دوز واكسن  زدن به تعداد 
كمتري مي دانند و همانگونه كه مي دانيم حتي تزريق يك 
دوز واكسن درصد قابل مالحظه اي ايمني ايجاد مي كند.

حسابمرگهايموردانتظارراازواكسنجداكنيم
از ديگر نگراني هايي كه در زمينه تزريق واكســن بين 
گروه واكسن زده ها مطرح مي شود، بروز عوارض و مرگ 
متعاقب تزريق واكسن است. استاد اپيدميولوژي دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران درباره مرگ ومير در دوران كرونا 
مي گويد: در ايران، ميزان مرگ به علل مختلف، ساالنه 5 

در 1000است. درواقع، از هر يك ميليون نفر، در هر ماه 
حدود 400نفر و در سال 5هزار نفر به علل مختلف فوت 
مي كنند. معناي اين حرف اين اســت كه چه اين يك 
ميليون نفر از افراد جامعه واكسن كرونا بزنند چه نزنند، 
در عرض يك سال بيش از 5هزار نفرشان فوت مي كنند. 
البته اين نسبت در افراد سالمند بيشتر هم است. دكتر 
يونسيان مي افزايد: همين وضعيت در مورد بيماري هايي 
نظير سكته، بروز لخته هاي خوني و... هم صدق مي كند. 
در طول سال، موارد بسياري از سكته، لخته و بستري به 
علل مختلف در بيمارســتان و مواردي از اين قبيل رخ 
مي دهد و يك ميزان بروز از اين حوادث انتظار مي رود و 
اصطالحاً امري عادي است، بنابراين نسبت دادن همه اين 

موارد به تزريق واكسن خطاست.
استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران با تأكيد 
بر اينكه عوارض و ميزان مرگ ومير بر اثر واكسن كرونا 
از سوي كميته هاي مستقل علمي و متخصص كه ربطي 
به توليدكنندگان و مجريان پروژه هاي واكسن ندارند، با 
دقت بسيار بررسي و سپس براساس آن درمورد ايمني و 
كارايي واكسن نظر داده مي شود، مي گويد: وقتي گفته 
مي شود واكسن ايمن است، به اين معنا نيست كساني 
كه واكسن زده اند، هيچ كدامشــان نمي ميرند يا دچار 
هيچ عارضه اي نمي شوند، بلكه ميان اين افراد هم انتظار 
بروز عوارض و مرگ وجود دارد، ولي اين احتمال بيشتر از 
افراد گروه كنترل )كه واكسن نزده اند( نيست. زماني كه 
در هر دو گروه )كســاني كه واكسن زده اند و كساني كه 
واكسن نما زده اند(، ميزان مرگ يا ســاير عوارض برابر 
باشد، مي گوييم تزريق واكسن احتمال مرگ يا عوارض را 
افزايش نمي دهد. با استداللي مشابه، افراد واكسن زده نيز 
مي توانند به كرونا مبتال شوند ولي در اين مورد، احتمال 
آلودگي اين افراد به مراتب كمتر از افرادي است كه واكسن 
نزده اند و احتمال ابتال به فرم شديد بيماري كرونا باز از 
اين هم خيلي كمتر است. استاد اپيدميولوژي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران اينگونه جمع بندي مي كند كه گرچه 
كساني كه واكســن كرونا زده اند هم ممكن است آلوده 
شوند و الزم است اقدامات احتياطي را رعايت كنند، ولي 
اوالً اين احتمال به مراتب كمتر از گروهي است كه واكسن 
نزده اند و ثانياً چنانچه نسبت بااليي از افراد جامعه واكسن 
بزنند، ديگر نيازي به رعايت محدوديت ها نيز نخواهد بود.

اينكه آشفتگي از سوي خارج در اين دوره كمتر به 
فضاي مجازي ايران تزريق شد، تأثير منفي فضاي 
مجازي را كمتر مشاهده كرديم. نبايد فراموش كرد 
كه فضاي عمومي كشور در اين انتخابات نسبت به 
انتخابات گذشته، فضاي ســردتري را تجربه كرد و 
به همين دليل اخبار منفي در فضاي مجازي كمتر 
منتشر شــدند. تبليغات كانديداها يا جريان هاي 
سياسي طرفدار آنها منجر به افزايش شناخت مردم 
نســبت به برنامه ها و اهداف كانديداها نمي شود و 
معمــوال كانديداهاي انتخابات در ايــران از طريق 
ايجاد نوعي هيجان هــاي اجتماعي به اهداف خود 
در مسير دست يافتن به پيروزي مي رسند. بنابراين 
نبايد شــناخت مردم از كانديداها را به عنوان اثرات 
مثبت فضاي مجازي ذكر كرد. اما به طور كلي فضاي 
مجازي در اين دوره با امكانات جديدي مانند كالب 
هاوس در مسير ايجاد گفت وگوهاي انتخاباتي گام 
برداشت و تا حدي فضاي هيجاني را به يك فضاي 

عقالني تبديل كرد.
اما به طور كلي با توجه به اينكه در اين دوره ما شاهد 
سردي فضاي انتخابات بوديم، بنابراين هيجاني بودن 
انتخابات نيز كمتر شــد و اين فضاي آرام در فضاي 

مجازي اهداف خود را پيگيري كرد.

انتخاباتدرفضايمجازيرقمخورد

فضــاي مجــازي در اين 
دوره نسبت به دوره هاي 
گذشته انتخابات رياست  
جمهوري از قــدرت مانور و اثرگذاري بيشــتري 
برخوردار بــود. درواقع محدوديت هــاي كرونايي 
موجب شد تا بسياري از كانديداها به جاي سفر هاي 
استاني، ديدار هاي مردمي، سخنراني هاي حضوري 
و... با تكيه بر فضاي مجازي از راه هاي غيرحضوري 

استفاده كنند.
جــدا از فضايي كه به  دليل كرونا به ســمت فضاي 
مجازي حركت كــرد بايد قبول كنيــم كه روزگار 
پخــش پوســتر هاي تبليغاتي سياســي و توزيع 
گسترده جزوات مربوط به برنامه هاي كانديدا هاي 
انتخاباتي و چهره هاي سياسي گذشته است. در اين 
دوره از انتخابات شــاهد بوديم كه برخي كانديداها 
توجه چنداني به صداوســيما نيز نداشتند و حتي 
مستندهاي انتخاباتي خود را با تكيه بر اين نگاه كه 

فضاي مجازي از اثرگذاري بيشتري برخوردار است، 
به شكل گسترده در فضاي مجازي منتشر كردند. 
فضاي مجازي در زمان انتخابات از ريخت وپاش هاي 
ستادهاي انتخاباتي براي تبليغات در سطح شهر و 

خيابان ها جلوگيري كرد.
با توجه بــه اينكه بخش اعظمي از مــردم ايران در 
فضاي مجازي حضور فعالي دارند، اين نكته به شدت 
مورد توجه كانديداها قــرار گرفت و هيچ كدام اين 
فرصت را از دســت ندادند. در اين دوره به واســطه 
فضاي جديدي كه كالب هــاوس ايجاد كرده بود، 
بسياري از كانديداها كه توان پاسخگويي و گفت وگو 
داشتند از اين فضا به عنوان برگ برنده خود استفاده 
كردند. به نظر من اثرگــذاري مثبت فضاي مجازي 
در اين دوره از انتخابات بسيار بيشتر از اثرات منفي 
آن بود و شــايد به جرأت بتوان گفت كه مهم ترين 

اتفاقات انتخابات ما در فضاي مجازي رقم خورد.

كالبهاوسجايگزينميتينگهايانتخاباتي
شد

بدون شــك در اين دوره 
از انتخابات ســهم فضاي 
مجازي در انتقال اطالعات 
نامزدها، طرفداران آنها، احــزاب و هر نهاد درگير 
انتخابات، بسيار منشأ اثر بوده است. قرارگرفتن در 
دوره كرونا موجب شــد تا ميتينگ هاي انتخاباتي 
چندان مورد توجه قرار نگيرنــد و به همين دليل 
فضاي مجازي جايگزيــن ميتينگ هاي انتخاباتي 
شد. اپليكيشن موبايلي كالب هاوس را بايد به عنوان 
پديده انتخابات1400 معرفي كرد چراكه اين برنامه، 
فضايي چند هزار نفــري را براي گفت وگو پيرامون 
مســائل مهم انتخاباتي و پاســخگويي به سؤاالت 
انتخاباتي مهيا كرد. در دوره  از انتخابات شاهد بوديم 
كه برخي از كانديداها و طرفداران شان از طريق اين 
اپليكيشــن به بيان نظرات خود پرداختند و حتي 
برخي از آنها به ســؤال هايي كه سال ها به آن پاسخ 

نداده اند بودند، جواب دادند.
بنابراين بايد قبول كرد كه كالب هاوس جايگزين 
ميتينگ هاي چندهزار نفــره دوره هاي انتخاباتي 
گذشــته شــد و توانســت اثــرات مثبتــي را بر 
انتخابات1400 بر جاي بگــذارد و خأل نبود فضاي 

مناسب براي گفت وگو در دوره كرونا را پر كرد.

عليرضاشريفي
جامعه شناس

ناصرايماني
سياستمدار اصولگرا

هاديحقشناس
اقتصاددان

طيبهسياوشي
سياستمدار اصالح طلب

مرضيهثمرهحسينی
روزنامه نگار

نوراعباسی
روزنامه نگار



از»قهرمان«چهميدانيم؟
درباره آخرين فيلم ساخته شده توسط اصغر 
فرهادي به بهانه حضورش در جشنواره كن

»قهرمان« اصغر فرهــادي در بخش 
رقابتي فســتيوال فيلم كن فرانسه، 
براي نخستين بار به نمايش درمي آيد. 
اين يكي از خوشــايندترين خبرهايي بود كه خردادماه به خود ديد. 
فيلم قهرمان، نهمين ســاخته فرهادي با بازي امير جديدي، محسن 
تنابنده، فرشته صدرعرفايي، احســان گودرزي و سارينا فرهادي، 
يكي از 24فيلمي اســت كه در اين جشــنواره به نمايش درمي آيد. 
هفتاد و چهارمين فستيوال فيلم كن، امسال، از پانزدهم تا بيست و ششم 

تير در شهر كن فرانسه برگزار مي شود. اما ما از قهرمان چه مي دانيم؟

اليه اول؛ از تهيه تا پخش
فيلم قهرمان كه نويســندگي آن را نيز چون كارگرداني اش اصغر فرهادي 
به عهده داشته، به تهيه كنندگي الكساندر ماله-گي در شيراز فيلمبرداري شد. 
اين فيلم با موضوعي اجتماعي، روايت شخصيتي است كه به دليل ناتواني در 
پرداخت بدهي اش به زندان افتاده، اما در طول 2روز مرخصي، تالش مي كند 
شاكي خود را با پرداخت بخشي از بدهي متقاعد كند تا شكايت خود را پس 
بگيرد؛ هرچند اتفاقات قرار نيست، آنطور كه او در ذهنش برنامه ريزي كرده، 
پيش برود. مجله سينمايی ايتاليايی Cinematografo در بخشي از شماره 
جديد خود كه به فيلم هاي مهم جشــنواره كن اختصاص داده، درباره فيلم 
فرهادي نوشته اســت: »اصغر فرهادي برنده 2جايزه اسكار است. داستان 
فيلم تازه  او درباره مردي اســت كه به دليل بدهي به زندان افتاده، اما وقتي 
آزاد مي شود، متوجه مي شود نامزدش كيف پر از پولي پيدا كرده. او تصميم 
مي گيرد از اين پول استفاده نكند. زماني كه خبر اين اقدام انسان دوستانه او 
در شهر مي پيچد، به چهره اي شناخته شده تبديل مي شود و اهالي شهر براي 
كمك به او دست به كار مي شوند.« فيلمبرداري قهرمان دوم دي ماه۱۳۹۹ به 
پايان رسيد و در 2ساعت و۷دقيقه به نمايش درخواهد آمد. تدوين آن را هايده 
صفي ياري انجام داده و استوديو آمازون حق پخش فيلم را در آمريكا در اختيار 
گرفته و كمپاني فرانسوي ممنتو پيكچرز، تهيه كنندگي و فروش بين المللي 
آن را بر عهده دارد تا فيلم را در فرانسه نيز اكران كند. كمپاني »الكي رد« نيز 

فيلم جديد فرهادي را در ايتاليا اكران مي كند.

اليه دوم؛ اميد به جايزه
اصغر فرهادي كه 2جايزه اســكار براي 2فيلم »جدايي نادر از ســيمين« و 
»فروشنده«، و يك خرس طاليي جشنواره فيلم برلين براي فيلم جدايي نادر 
از سيمين و جايزه بهترين فيلمنامه جشنواره فيلم كن براي فروشنده را در 
20۱6در كارنامه دارد، حاال با قهرمان براي چهارمين بار بعد از »گذشته«، 
فروشنده و »همه مي دانند« به بخش مسابقه جشنواره كن مي رود. در همين 
سال ها برنيس بژو بازيگر فيلم گذشــته  در سال 20۱۳ بهترين بازيگر زن و 
شهاب حسيني بازيگر فيلم فروشنده در سال 20۱6 جايزه بهترين بازيگر مرد 
را از جشنواره كن از آن خود كردند. عباس كيارستمي نيز پيش تر با 5بار حضور 
فيلم هايش در بخش مسابقه كن براي ساخت »زير درختان زيتون«، »طعم 
گيالس«، »ده«، »كپي برابر اصل« و »مثل يك عاشق« ركورددار حضور در 

بخش رقابتي كن است.
فرهادي قهرمان را در سكوت خبري ساخت و تاكنون فقط يك عكس از اين 
فيلم منتشر شــده و به جز اطالعات كلي، درباره فيلم، داده  چندان روشن و 
دندان گيري از آن منتشر نشده اســت. فرهادي امور فني آماده سازي مثل 
ميكس را در شهر پاريس انجام داده. اين چهارمين بار است كه فيلم هاي او در 

نخستين نمايش، خارج از ايران روي پرده مي روند و او پس از جدايي نادر از 
سيمين در جشنواره فيلم فجر ايران شركت نكرده است. با وجود اينكه آخرين 
فيلم او، »همه مي دانند«، سال20۱۸ به عنوان فيلم افتتاحيه دوره هفتاد و يكم 
جشنواره كن به نمايش درآمد و نتوانســت موفقيت چنداني به دست آورد، 

اين بار اميد به موفقيت او بيش از پيش است.

اليه سوم؛ اليه برداري
نمايش فيلم قهرمان كه گفته شــده مضمون اجتماعي مرتبط با مشكالت 
اقتصادي دارد، در دوره اي ساخته شده كه چشم انداز روشني از كاهش اين 
مشكالت ديده نمي شود. در اين زمانه است كه امير جديدي را شايد بتوان 
قهرمان دانست. مردي كه از زندان آزاد شده، محتاج پول است، ولي مي خواهد 
كيف عتيقه جاتي را كه به او رســيده به صاحبش برســاند. گفته مي شود 
محسن  تنابنده كمتر از يك ماه با پروژه همكاري كرده و همه صحنه هاي او 
در شيراز فيلمبرداري شده است. هرچند گروه براي مدتي محدود در شيراز 
فيلمبرداري داشــته و باقي صحنه ها در مرودشت و خصوصا محوطه نقش 

رستم فيلمبرداري شده است.
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چهره خرداد
این شماره

دادگاه ماينرها
آيا واقعا استخراج رمزارزها  ماه خرداد را تبديل به  ماه خاموش 

بهار امسال كرد؟ 
خرداد پر از حادثه كه به آن عادت داريم، امسال، خاموش هم بود. شهرهاي 
سراسر ايران ساعاتي طوالني برق نداشتند كه داليل مختلفي هم براي توجيه 
اين وضعيت، قطعي برق، هم اعالم شد. وزير نيرو داليل اصلي خاموشي هاي 
اخير را خشكسالي، افزايش دما و توليد رمزارزها دانست و كارشناسان اين حوزه علت را ناكارآمدي در 
مديريت برق دانستند. در ميان هياهوي خبرهاي انتخابات اما خبر خاموشي ها كم كم كمرنگ و به نظر 
مي رسد اين فقدان هم براي آحاد جامعه به نوعي عادت دردناك تبديل شد. آمارهاي اعالم شده توسط 
سخنگوي صنعت برق حكايت از آن دارد كه 1۰درصد انرژي مصرفي توليد رمزارزها مربوط به ايران 
است. البته اين عدد هم به نظر مي رســد محل اختالف است؛ چرا كه در اين باره مجتبي توانگر رئيس 
كميته اقتصاد انرژي مجلس با بيان اينكه سهم كشور از كل صنعت استخراج رمزارز در دنيا كمتر از 
5درصد است، گفته است: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نيست بلكه علت توقف سرمايه گذاري و 

فرسودگي شبكه توزيع و توليد است.

چندتوصيهتاكنكور
نكته هايي براي موفقيت در كنكور متفاوت ۱400

پشــت كنكوري هاي ۱400 بايد براي موفقيت در 
كنكور امســال و در اين روزهــاي باقيمانده، ابتدا 
ســعي كنند آرامش روحي و رواني خود را حفظ و 
با آرامش شروع به جمع بندي مطالب خوانده شــده كنند؛ چرا كه آن دسته از 
مطالب خوانده شــده االن به صورت پراكنده در ذهن دانش آموزان است و مرور 
حجم باالي تعداد كتاب هاي خوانده شده، جمع بندي آنها به صورت موضوعي 
و تك درس آن هم در اندك زمان باقيمانده كمي ســخت است. به خاطر همين 
بچه ها بايد از آزمون ها و كتاب هايي كه حاوي آزمون هاي جامع است، استفاده 
كنند. اين آزمون ها حاوي همه مطالب كتاب هاي درسي است و بچه ها به جاي 
اينكه چند كتاب را در روزهاي متوالي بخوانند كه بين مطالعه كتاب ها هم فاصله 
مي افتد مي توانند همه موضوعات كتاب هاي درسي را در اين آزمون ها به صورت 

يكجا مشاهده كنند.
آزمون هاي 4ساعته كامال بايد به شــيوه كنكور برگزار شود؛ يعني اگر كنكور 
ساعت ۸ برگزار مي شود دانش آموز هم بايد آزمون را ۸ صبح شروع كند. اگر اين 
ساعت شروع نمي كند بايد هر ساعتي كه قصد دارد آزمون را شروع كند ساعت 
را روي ۸ صبح تنظيم كند تا مغز ناخودآگاه با اعداد شروع و اتمام دفترچه كنكور 
آشنا شود و به اين اعداد عادت كند. به عنوان مثال زمان پاسخگويي به سؤاالت 
عمومي در هر سه گروه رياضي، تجربي و انساني ۷5 دقيقه است كه دانش آموز 
بايد در آزمون هاي جامعي كه از خود مي گيرد بــه اين زمان توجه كند. هدف 
تنظيم زمان در آزمون هايي كه از خود گرفته مي شود، بحث تايمينگ يا همان 
زمان بندي و آمادگي براي حضور سر جلســه كنكور است. با اين روش ذهن با 
اعدادي مانند ۸ صبح زمان شروع آزمون و ۹:۱5 اتمام آزمون عمومي آشنا شود. 
تمرين آزمون هاي آزمايشــي بسياري از اشــكاالت و خطاهايي كه براي افراد 
سر جلسه كنكور رخ مي دهد و مانع از عملكرد درســت و بموقع شان مي شود 

را مي گيرد.
يكي از مشكالت آزمون هاي 4ساعته بحث تست زدن است. پشت كنكوري ها بايد 
به تكنيك هاي تست زني مسلط باشند و در روزهاي باقيمانده اين تكنيك را در 
آزمون هاي جامعي كه از خود مي گيرند، بارها و بارها تمرين كنند. بعد از پايان 
هر آزمون بايد دفترچه را مورد ارزيابي قرار دهند. ارزيابي دفترچه آزمون بسيار 
مهم است. پشــت كنكوري ها در آزمون هاي جامعي كه از خود هر ۳روز يك بار 
مي گيرند بايد بعد از پايان زمان پاســخگويي، شــروع به محاسبه درصدهاي 
درست و در دفترچه آن را يادداشت كنند تا بتوانند نقاط ضعف و قوت خود را 
در دروس مختلف تشخيص دهند. البته اگر ضعفي داشتند نبايد سرخورده و 
نااميد شوند. فقط كافي است روي نقاط ضعف بيشتر كار كنند تا تبديل به نقطه 

قوت شان شود.
بعد از هر آزمون سؤاالت را با پاسخنامه چك و مشكالت خود را برطرف كنند. در 
مواردي ممكن است براي يافتن پاسخ به كتاب و جزوات درسي رجوع كنند كه 

بسيار خوب است و موجب يادآوري مجدد يك نكته باارزش مي شود.
با انجام اين آزمون هاي جامع زمان بندي دســت فرد مي آيد و مهارت مديريت 
زمان پيدا مي كند، تكنيك هاي تست زني اش تقويت و مطالب كتاب ها در يك 
آزمون 4 ساعته مرور و تثبيت مي شود. همچنين اســترس و اضطرابي كه در 
اين روزهاي منتهي به كنكور معموال افزايش مي يابد با اين كار تا حدود زيادي 

مديريت مي شود و اعتماد به نفس فرد قوت مي گيرد.
نكته ديگري كه بسيار حائز اهميت اســت بحث كروناست. شرايط شركت در 
جلسه كنكور امسال مانند سال گذشــته خيلي مهم است. كنكور هميشه در 
تابستان و هواي گرم برگزار مي شود اما با اين تفاوت كه 2سال شرايط كرونا بر 
آن حاكم شده است. بنابراين توصيه ام به پشت كنكوري ها اين است كه شرايط 
برگزاري آزمون را به لحاظ فيزيكي در منزل پياده كنند؛ يعني خانم ها و آقايان 
با پوششي همانند پوشش سر جلسه كنكور سر جلسه آزمون هاي جامعي كه 
خود در منزل برگزار مي كنند بنشــينند و حتما ماســك بزنند. روي صندلي 
بنشــينند، ترجيحا جاي خنك ننشينند چون ممكن اســت فضاي برگزاري 
آزمون سيستم تهويه مناسبي نداشته باشد تا فضاي كنكور كامال شبيه سازي  
شود. قبل از امتحان حتما صبحانه حاوي مواد قندي بخورند و هنگام آزمون از 
شربت آبليموي رقيق شده استفاده كنند. حتما هم براي آزمون هاي جامع پاسخ 
برگ داشته باشــند. انجام اين تمرينات تا روز كنكور، شرايط را براي اين افراد 
عادي مي كند و هيچ چيزي برايشان تازگي ندارد چون آن را بارها و بارها از قبل 

تجربه كرده اند.
خيلي از دانش آموزان به خاطر كرونا امسال در فضاي مجازي درس خواندند و 
ممكن است به دليل نداشتن تجربه قبلي، اســترس بيشتري داشته باشند لذا 
توصيه مي كنم آرامش خود را حفظ كنند چون اين شرايط سال قبل هم بود و 
سازمان ســنجش تمام اقدامات الزم به لحاظ رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
انجام داده و حضور در جلسه كنكور هم براي دانش آموزان و هم والدين بايد با 
اطمينان خاطر باشد؛ از اين بابت كه هيچ مشكلي به لحاظ كرونا برايشان پيش 

نخواهد آمد. دانش آموزان بدانند كه 
50درصد سؤاالت مشابهت زيادي به كنكور هاي گذشته دارد، لذا اگر تست هاي 
آزمون هاي جامع را به خوبي بزنند، درصــد موفقيت بااليي در كنكور خواهند 
داشت. بنابراين وقتي مي دانيم كه درصد زيادي از سؤاالت، مشابهت زيادي به 
كنكورهاي قبلي دارد، استرس و نگراني معنايي ندارد. والدين هم بايد در مدت 
باقيمانده از مقايسه كردن فرزندشان با ديگران و گفتن جمالت منفي خودداري 
كنند؛ چرا كه اين رفتارها راندمان مثبت در پشت كنكوري ها را پايين مي آورد 
و اعتماد به نفس اين افراد را كم  و فكرشــان را درگير مي كند. لذا بايد والدين 
به دانش آموزان بها دهند و عزت نفس فرزندشان را باال ببرند و به آنها اطمينان 
بدهند كه فارغ از هر نتيجه، برايشان ارزشــمند هستند و فقط تالش فرزندان 
برايشان كافي است. دانش آموزان حتما در روزهاي باقيمانده نيم ساعت تا يك 
ساعت در روز ورزش هاي سبك انجام دهند. صبحانه مقوي بخورند و خواب شان 
را تا روزهاي كنكور تنظيم كنند. دو بال موفقيت در جلسه كنكور آرامش روحي 
و رواني و زدن آزمون هاي جمع بندي و مرور مطالب در اين روزهاي باقي مانده 

است.

مهدي دربان
كارشناس آموزشي

فعاالن 
بخش خصوصي 
اما طور ديگري 

به ماجرا نگاه 
مي كنند. محمدرضا 

شرفي عضو 
انجمن بالكچين 
ايران نيز با بيان 

اينكه ارتباط دادن 
خاموشي هاي 

اخير به مصارف 
مراكز ارز ديجيتال 

نوعي فرافكني 
است و بايد ريشه 
كمبود برق را در 
مديريت ضعيف 

صنعت برق دنبال 
كرد، مي گويد: 
بنا به آمارهاي 

جهاني سهم ايران 
از استخراج ارز 

ديجيتال بين 5تا 
7درصد است كه 

اين ميزان مصرف 
معادل يك درصد 

از توليد برق كشور 
است

آوين آزادی 
روزنامه نگار

كميســيون انرژي اتاق 
بازرگانــي، صنايــع و 
معادن كشــاورزي ايران 
هم در پژوهشي نسبت 
به وضعيــت كنوني برق 
كشور هشدار هايي داده 
است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، صنعت برق 
در بهار سال جاري شرايط متفاوتي را تجربه كرده 
است. در ســال جاري، به دليل بروز گرماي زودرس 
در فصل بهار بارهاي فصلي پيش از زمان مرسوم در 

سال هاي گذشته به شبكه افزوده شد.
بررسي رابطه بين متوسط دماي نسبي كشور با توان 
مصرفي نشــان مي دهد، به ازاي افزايش هر درجه 
سانتي گراد به متوســط وزني دماي كشور در بازه 
۱0 الي ۱۹درجه ســانتي گراد معادل 2۱۳مگاوات 
به مقدار تقاضاي برق افزوده مي شــود؛ اين مقدار 
براي محدوده دمايي 20 الي ۳4درجه سلســيوس 
معادل ۱542مگاوات اســت. بنابراين، فروردين و 
ارديبهشت ماه متوســط وزني دماي كشور بيش از 
20درجه سلسيوس بود كه نسبت به مدت مشابه در 
سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود 5درجه سلسيوس 
افزايش پيدا كرده بود؛ به عبارتي اين مقدار معادل 
۷۷۱0 مگاوات افزايش نسبت به سال گذشته است.

كميسيون انرژي اتاق ايران نوشته است كه افزايش 
قابل مالحظه استفاده كنندگان غيرمجاز از انشعاب 
برق براي استخراج ارزهاي ديجيتال موجب شده 
كه افزايش ديماند مصرفي ســال جاري نسبت به 
ســال۱۳۹۹ به بيش از ۹000 مگاوات برســد. از 
سوي ديگر، به دليل افت حدود ۳5 درصدي نزوالت 
جوي در ســال آبي ۱400-۱۳۹۹ نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل، امكان بهره برداري از واحدهاي 
نيروگاه هاي برقابي همچون سال۱۳۹۹ ميسر نبوده 
است. همچنين خروج برخي واحدهاي نيروگاهي 
براي انجام تعميرات و آمادگي كامل در اوج مصرف 
تابســتان، موجب شد كه بخشــي از توان توليدي 
نيروگاه هاي دولتي و غيردولتي در دسترس نباشد. 
لذا كشور با كمبود برق در پس از وقوع اوج مصرف 
تابستان مواجه شد. البته صالحي رئيس كميسيون 
انرژي اتــاق ايران تأكيد دارد كه قطعي گســترده 
امروز برق، محصول سياســت هاي غلطي است كه 
بسياري از آنها به دولت هاي نهم و دهم برمي گردد؛ 

سياســت هايي كه منجر به كاهش ظرفيت توليد 
برق شده اند و رمز ارزها نمي توانند نقش چنداني در 

بحران كمبود برق داشته باشند.
كميســيون اقتصاد انرژي مجلس هم بــر اين باور 
اســت كه ظرفيت اســمي توليد برق در كشــور 
۸5000مــگاوات و ظرفيت واقعــي توليد برق در 

كشور 60000مگاوات است.

داستان رمز ارزها و خاموشي ها 
اگرچه چند سالي مي شود كه گرماي زودرس و بيش 
از حد و بار اضافي ناشي از تابستان هاي زود هنگام 
همه كشور را به خاموشي مي برد اما به نظر مي رسد 
مسئوالن دولتي تمايل دارند انگشت اتهام را به سوي 
رمزارزها بگيرند. مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي 
صنعت برق مي گويد: بر اســاس تخميــن منابع 
خارجي حدود ۱5هزارمــگاوات برق در كل جهان 
توسط دستگاه هاي استخراج رمزارز مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
به گفته او بــر اين اســاس مي توان گفــت ميزان 
مصرف برق واحدهاي اســتخراج رمــز ارز حدود 
يك هزار و500 مگاوات است،؛ يعني سهم رمزارزها 

در اين ميزان افزايش مصرف برق 25 درصد است.
رجبي مشــهدي تأكيد مي كند: وزارت نيرو براي 
تامين واحدهاي استخراج رمزارز تنها ۳20 مگاوات 
مجوز تاكنون صادر كرده است كه 200 مگاوات آن 
فعال است؛ اين به آن معناســت كه حدود ۱۳00 

مگاوات، مصرف واحد هاي غيرمجاز است.
بنا بــر ادعاي ســخنگوي صنعت بــرق هم اكنون 
بسياري از دستگاه هاي استخراج رمزارز كه برخي 
قديمي هستند و به زودي از مدار خارج مي شوند در 
واحدهاي مسكوني شايع شده است. اين امر عالوه بر 
افزايش مصرف برق خانگي موجب آسيب به شبكه 
برق و برق همسايگان مي شود و ميزان خسارت بر 
اساس متوسط نرخ صادراتي برق از زمان فعاليت اين 

دستگاه ها محاسبه مي شود.
وزارت نيرو تأكيد كرده كه اگر خســارتي به شبكه 
برق منطقه و همسايگان وارد شده باشد اين خسارت 
دريافت خواهدشد و همچنين واحد فرد متخلف به 

دستگاه قضايي معرفي خواهد شد.
انگشت اتهام به سوي رمزارزها طوري گرفته شده كه 
سال گذشته هم پاداش 20ميليوني براي لو دادن 

جاي هر ماينر به شهروندان تعيين شد.

فرافكني نكنيد!
فعاالن بخش خصوصي اما طور ديگري به ماجرا نگاه 
مي كنند. محمدرضا شرفي عضو انجمن بالكچين 
ايران نيز با بيان اينكه ارتباط دادن خاموشــي هاي 
اخير به مصارف مراكز ارز ديجيتال نوعي فرافكني 
است و بايد ريشه كمبود برق را در مديريت ضعيف 
صنعت برق دنبال كرد، مي گويــد: بنا به آمارهاي 
جهاني سهم ايران از استخراج ارز ديجيتال بين 5تا 
۷درصد است كه اين ميزان مصرف معادل يك درصد 

از توليد برق كشور است.
عضو انجمن بالكچين ايران با اشاره به اينكه به دليل 
نوپا بودن صنعت استخراج ارز ديجيتال، اين بخش 
به نوعي بالگردان ضعف مديريت وزارت نيرو براي 
توليد برق شده است، معتقد است: با شروع گرماي 
زودرس و استفاده مردم از سيستم هاي سرمايشي 
مصرف برق رشــد محسوســي داشته اســت، اما 
متأسفانه مديران صنعت برق تمام اين كمبودها را 
ناشي از استخراج ارز ديجيتال مي دانند درحالي كه 
ساير صنايع مانند فوالد و خودرو نيز سهم عمده اي 

از مصرف برق دارند.
حميدرضا صالحي رئيس كميســيون انرژي اتاق 
بازرگاني هم بر اين باور اســت كه مشــكل اصلي 
صنعت بــرق پايين بــودن جذابيت بــراي جذب 

سرمايه گذار است.
به عقيده اين فعال اقتصادي، حكمراني اقتصادي در 
حوزه انرژي پر از اشكال است و اگر قرار باشد همين 
مسير را برويم به فقر انرژي مي رسيم و نبايد فراموش 
كنيم كه عوامل بسياري زمينه ساز وضعيت موجودند 
اما هميشــه پايين بودن قيمت يك محصول، تمام 
صنعت را از بهره وري دور مي كنــد. صنعت برق از 

بهره وري پاييني به همين علت برخوردار است. 
رئيس كميســيون انرژي اتاق ايران تأكيد مي كند: 
يك سوم برق كشــور در صنعت مصرف مي شود. با 
فشار آوردن به خانواده ها با توجه به وضعيت كنوني 
كشــور با خاموشــي هاي پي در پي چندان راهكار 
مناسبي نيست. بايد نسبت به جذب سرمايه براي 
توليد برق اقدام كرد. امروز هر سرمايه گذار داخلي 
كه سراغ سرمايه گذاري در صنعت برق رفته تقريبا 
متضرر شده و علت هم لزوما تحريم هاي آمريكا عليه 

ايران نيست.
او درباره مشكالت ســرمايه گذاري در صنعت برق 
ايران مي گويد: در تمام اين ســال ها با سرمايه گذار 
داخلي در حوزه نيرو رفتارهاي درســتي نشــده 
است. وقتي نيروگاهي 250ميليون يورويي ساخته 
مي شــود و ســرمايه گذار آن وامش را از صندوق 
توســعه ملي به نرخ يورو ۱5هــزار توماني يا حتي 
۱0هزار توماني مي گيرد و حاال بايد با يورو ۳0هزار 
توماني وام را پس دهد، چطور كسي حاضر مي شود 
اين ريســك را بپذيرد و براي توليد و توســعه برق 

جلو بيايد؟
صالحي مي گويد: توليد امســال برق در كشور بايد 
به ۹4هزار مگاوات مي رسيد اما ظرفيت توليد برق 
كشور ۸5هزارمگاوات است كه تنها 56هزار مگاوات 
آن عملياتي اســت. البته آمارهايــي كه صالحي 
مي دهد با آمارهاي كميســيون اقتصادي مجلس 
متفاوت است و به نظر مي رسد تناقضات آماري در 

كشور تمامي ندارد.
اين تحليل گر حوزه انرژي در پايان تأكيد مي كند: 
شايد بررســي كارنامه هر كدام از دولت ها در توليد 
و توســعه برق بتواند تا حدي گويــاي علت ايجاد 
وضع موجود باشــد. در پايان دولــت آقاي خاتمي 
۳۹هزار و500مگاوات نيروگاه ســاخته شده بود و 
حدود ۱۷هزار مگاوات هم قرارداد اجراي پروژه هاي 
نيروگاهي در پايان دولت هاي هفتم و هشتم بسته 
شده بود كه بيشتر آنها بين 50تا ۷0درصد پيشرفت 

داشتند.
در پايــان دولــت احمدي نــژاد، 64هزار مگاوات 
تحويل شــد اما فكر مي كنيد حجــم قراردادهايي 
كه در دســت اجرا بودند چقدر برآورد شــد؟ تنها 
5هزار و۸00مــگاوات! كارنامه دولت هــاي نهم و 
دهم در اين باره نشــان مي دهد كــه درجا زده ايم 
چرا كه از بيــن 64هزارمگاوات تحويل شــده هم، 
۱۷هزارمگاوات تقريبا از پيش انجام شــده و صرفا 

بايد افتتاح مي شدند.
به گفته صالحي همه اين اعداد نشان مي دهند كه 
مشــكل اصلي در اين حوزه، جذب ســرمايه گذار 
در سال هاي گذشــته بوده اســت. همان وقت كه 
دولت هاي نهم و دهم براي دولت بعدي خود، تنها 
5هزار و۸00مــگاوات قرارداد به ميراث گذاشــت، 

خاموشي هاي امروز قابل پيش بيني بود.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار



آسمان خرداد ماه 1400، خاكستري رنگ و از جنس دود و غبار بود. چندين 
آتش سوزي در تهران و حواشي پيرامون حوادث حريق، بازار شايعه هايي 
كه در سايه نگراني هاي شهروندان تهراني ايجاد شــده بود را داغ كرد. 
بيشترين شايعه اي كه در بسياري از محافل و فضاي مجازي پيام ها و ادعاها دست به دست مي شد، حكايت از 
عمدي بودن آتش سوزي هاي اخير در تهران داشت كه دهان به دهان بين مردم مي گشت. اما اين شايعات از سوي 
سخنگوي سازمان آتش نشاني شهر تهران تكذيب شد. به گفته سيدجالل ملكي، برخالف برخي كه مدعي شده اند 
آتش سوزي هاي اخير در تهران عمدي است، براي كارشناسان سازمان آتش نشاني تا اين لحظه عمدي بودن 
آتش سوزي ها ثابت نشده است. ايجاد آتش سوزي عوامل زيادي دارد كه هر كدامش مي تواند باعث آتش سوزي 
شود نظير صاعقه، آتش خاموش نشده بعد از پيك نيك، اتصالي سيم هاي برق و حتي گرماي بيش از حد هوا، 
درحالي كه شعله عمدي يكي از اين علت ها مي تواند باشد. با وجود اين توضيحات اما چندين آتش سوزي در تهران 
فضا را بسيار متشنج و مردم را نگران كرد. البته اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد كه هر سال با آمدن فصل 
گرما، مسئوالن محيط زيست هشدار مي دهند كه بسياري از صاحبان صنايع، مشاغل و حتي مردم بايد بيش از 

پيش، هشدارهاي حريق در فصل گرم را جدي بگيرند.

آتش سوزي فروشگاه  زنجيره اي كفش خاني آباد
دوشنبه 11خرداد يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي فروش 
كفش خاني آباد شبانه در آتش سوخت. حادثه در يكي 
از شعبه هاي فروشــگاه زنجيره اي كه در زمينه توليد و 
فروش كفش فعاليت مي كــرد رخ داد. محل حادثه يك 
ساختمان دوطبقه بود كه اين فروشگاه در طبقه اول آن 
واقع شــده بود و حدودا 1٢٠متر وسعت داشت. مقدار 
زيادي كفش در اين محل نگهداري مي شد. اين حادثه 

مصدوم نداشت.

پااليشگاه تهران در حريق
چهارشــنبه 1٢خــرداد دود غليظي بر فراز آســمان 

تهران گســترش يافت. اين دود غليظ كــه در حوالي 
شهرك شهيد بهشتي شهرري مشاهده شد، در نتيجه 
آتش سوزي پااليشــگاه تندگويان تهران به وجود آمده 
بود؛ آتش سوزی اي كه مسئوالن مربوطه درباره منشأ 
آن با تناقضاتي در جزئيات ســخن گفتنــد. به گفته 
مديرعامل پااليشگاه تهران، در محل مخازن اسالپس 
به وقوع پيوسته و منجر به ســوختن ده ها هزار بشكه 
فراورده نفتي شده است. صداهاي مهيبي كه در زمان 
حريق به گوش رسيد نيز باعث ايجاد اظهارات و شايعات 
فراواني شــد. وزير نفت خواهان بررسي حادثه و علل 
آن شد. يكي از مســائلي كه در اين ميان نمي توان به 
آساني از آن گذشت و احتماال از داليل چنين رخدادي 

بوده، مســتهلك بودن سيستم پااليشــگاهي كشور 
به دليل محدوديت هاي مالي و تحريمي است و به نظر 
مي رســد بايد به اين رخداد پااليشــگاه تندگويان به 
چشــم يك زنگ خطر براي بخشي از سيستم فرسوده 

زيرساخت هاي نفتي كشور نگريست.
مديرعامل شركت پااليش نفت تهران منبع اين حادثه 
را مربوط به يك مخرن ٢٠هزار بشكه اي ضايعات نفتي 
عنوان كرد و گفت كه براي كنترل كامل حريق بايد مواد 
باقيمانده در مخزن به طور كامل بســوزد. اما سخنگوي 
پااليشگاه تهران گفته بود كه حادثه آتش سوزي مربوط 
به مخزن گازوئيل بوده است. وزير نفت نيز گفت كه اين 
حادثه مربوط به نشت دو مخزن بوده كه نقشي در فرايند 
توليد نداشــتند. در اين بين بازار اخبــار ضد ونقيض و 
شايعات نيز به سرعت داغ شد و از هر سو پيش بيني هايي 

درباره علت وقوع حادثه انجام شد.

 برخي رسانه ها در اين ميان از سوختن 1۸مخزن نفتي 
در پااليشگاه تهران و تخليه مناطق مسكوني اطراف آن 
سخن گفتند كه اين خبر تكذيب شد. از سوي ديگر نيز 
در شبكه هاي اجتماعي به ســرعت اخبار منتشرشده 
در ساعات نخســت، باعث ايجاد نگراني در ميان برخي 
از شــهروندان درباره امكان كمبود سوخت و باالخص 
بنزين در شــهر تهران شــد. اين امر نيز منجر به ايجاد 
صف هاي نسبتا طوالني در ساعات پاياني شب چهارشنبه 
شــد؛ اخباري كه هرچند به ســرعت از سوي مسئوالن 
بخش هاي مختلــف، تكذيب و توضيحاتــي هم درباره 
چرايي عدم نگرانــي در اين باره عنوان شــد اما واكنش 
گروهي از شهروندان كه به توضيحات مسئوالن بي توجه 
بودند، باعث تشكيل صف هايي در برخي پمپ بنزين هاي 
تهران شد. سخنگوي پااليشگاه تهران در اين باره نيز با 
بيان اينكه آتش ســوزي تأثيري در تامين بنزين و ساير 

فصل داغ آتش سوزي
آيا حريق هاي  خرداد14٠٠ عمدي بوده است؟

فتانه احدي 
روزنامه نگار
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گزارشي تصويري از گرماي كم سابقه در نقاط مختلف ايران

پنجاه  درصد نيست، درجه است
50، عددي است به ظاهر ميانه. اگر درصد 
باشد، متوســط است. اگر ســن باشد، 
ميانسالي است و اگر سال باشد، نيم قرن است. اما اگر 50، درجه بود، درجه 
حرارت و گرما چه؟ اگر دماي هوا باشد، باز اين عدد ميانه بودنش را نمايندگي 
مي كند؟ ما در آغاز قرني نو، به آب فكر مي كنيم. به اينكه بهارمان تابستان 

است و هنوز قدم به فصل گرم نگذاشته ، درجاتي را تجربه كرده ايم كه تاب و 
توان مان را گرفته است. اين حرارت را اضافه كنيد به بي برقي، بي آبي، آلودگي، 
احتمال بيماري و چند نام ديگر كه مي تواند در همين بهار اميدمان را به قرِن 
تازه بخار كند و به هوا ببرد. در اين تصاوير، چند نمونه از تأثير گرما بر زندگي 

مردم را نمايش داده ايم.

مواد نفتي نداشته است، تأكيد كرد كه تمام تاسيسات 
پااليشگاه تهران سالم است و درصورتي كه آتش سوزي 

كامال اطفا شود پااليشگاه وارد مدار مي شود.

آتش سوزي در سه هزار هكتار از هورالعظيم
چهارشنبه 1٢خرداد، حريق ديگري در هويزه خوزستان 
برپا شــد. بيش از 1/5هزار هكتار از بخش ايراني تاالب 
هورالعظيم دچار آتش سوزي شد. اين حريق 13خرداد 

هم ادامه داشت.
 آتش ســوزي در بخش ايراني هورالعظيــم در مخازن 
شماره يك و دو تاالب آغاز شــد. هردو آتش سوزي در 
قسمت آبدار تاالب قرار داشت كه امكان دسترسي به آن 
و اعزام امكانات اطفاي حريق وجود نداشت اما نيروهاي 
محيط زيست و شركت نفت در حالت آماده باش بودند. 
به گفته محمد ساكي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
هويزه، اين آتش ســوزي مي تواند طبيعي باشد به دليل 
گرماي زياد هوا، يا عمدي )توسط صيادان يا دامداران( و 

يا سرايت از آتش سوزي بخش عراقي تاالب باشد.
به گفته وي، ورودي آب بــه هورالعظيم در يك ماه اخير 
كاهش زيادي داشته و نگراني از افزايش آتش سوزي در 
اين تاالب وجود دارد. آتش ســوزي يكي از چالش هاي 
اين تاالب بوده و در تابســتان ســال9۷ كه خشكسالي 
شــديدي در خوزســتان رخ داده بود، آتش سوزي در 
بخش هاي ايراني و عراقي تــاالب از تير تا مهر ماه ادامه 
داشت. دود ناشي از اين آتش ســوزي تا بيش از يكصد 
كيلومتر فراتر رفته و هشت شهرســتان را درگير كرده 
بود. علت اين آتش ســوزي دردست بررسي بود تا اينكه 
در 19خرداد آتش ســوزي ديگري بــالي جان تاالب 
هورالعظيم شد. اين آتش سوزي نسبت به آتش سوزي 
قبلي در هورالعظيم بســيار كمتر گزارش شد. به گفته 
محمدجواد اشــرفي، مديركل حفاظت محيط زيست 

خوزستان، اين آتش ســوزی در مخازن يك و دو تاالب 
رخ داده بود كه بعد از حدود ٢ ســاعت خاموش شــد. 
آتش ســوزي  ابتدا 3هزار هكتار برآورد شــده بود كه 
تصاوير ماهواره اي وســعت آن را كمتر و در حدود يك 
هزار و 5٠٠هكتار نشان داد. مســئوالن خوزستان در 
تابستان انتظار آتش سوزي در نيزارهاي تاالب را دارند. 
برخي از اين آتش سوزي ها طبيعي و به دليل گرمي هوا، 
خشك شدن ني ها و انتشار گاز متان است، بعضي ديگر 
از حريق ها نيز عمدي و به دليل اقدام صيادان و دامداران 
براي آتش زدن نيزار است. برخي از دامداران نيزارهاي 
خشك را آتش مي زنند تا ني هاي تازه سبز شود و بتوانند 

دام خود را به چرا ببرند.
اما نگراني ها از آتش ســوزي نيزارها بابت خطري است 
كه متوجه حيات وحــش و پرندگاني مي شــود كه در 
تاالب زندگي مي كنند، به ويــژه اينكه اين فصل، فصل 
جوجه آوري پرندگان است. نگراني ديگر به دليل آلودگي 
هوا ناشي از اين آتش سوزي هاست كه سطح وسيعي را 
دربرمي گيرد، البته در آتش سوزي هاي اخير وسعت دود 
زياد نبود اما رصد و پايش نشــان مي دهد كه خاكستر 
ناشي از اين آتش ســوزي به مناطق اطراف شهر رفيع 

رسيده است.

17زخمي در آتش ســوزي كارخانه مــواد غذايي 
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هنوز شــايعات حريق هاي روزهاي ابتداي خرداد سرد 
نشده بود كه در 1۸خرداد، منابع كارگري در استان البرز 
از وقوع حادثه انفجار مخزن روغــن در كارخانه صنايع 
غذايي پاك تليســه با نام تجاري )٢٠٢( خبر دادند كه 
بر اثر آن 1۷كارگر مصدوم شــدند. اين آتش سوزي در 
پي يك انفجــار صورت گرفت كه مســئوالن هيچ گونه 

اظهارنظري درخصوص آن نكرده اند.

گاوميش ها رابطه مستقيمي با آب دارند. 
با كمبود آب و تخليه فاضالب به رودخانه، 
اغلــب گاوميش هــاي روســتاي »پيــچ 
ســيدجابر« در شهرســتان حميديه دچار 
بيماري عفوني، افتادگي پوست، سوختگي 
پوســت و ســقط جنين شــده اند. اين در 
حالي است كه شــغل اصلي ساكنان روستا 
دامداري و پرورش گاوميش است و بيش 
از ۴هــزار رأس گاوميش در اين روســتا 
وجود دارد. با افزايش درجه حرارت و گرما 
در روزهــاي اخير چنديــن رأس گاوميش 

تلف شده اند.
عكس: امير عبيداوي-ايسنا

بنا بــر گــزارش اداره كل 
هواشناســي، خوزســتان 
از ۱۲خــرداد، چنــد روز 
بــاالي  دمــاي  متوالــي، 
۴۹درجــه را تجربه كرد. 
همين امر ۱۷شهرســتان 
اســتان را در چهارشــنبه 
۱۲خــرداد بــه تعطيلــي 

كشاند.
عكس: نسترن مومن زاده-ايسنا

بــا وجــود افزايــش آمار 
ابتــالي جديــد و شــمار 
بــا  كرونــا،  فوتي هــاي 
گرم شــدن هــوا و آغــاز 
زودهنـــگام تــابســـتاِن 
بـوشـــهري هـــا، مــــردم 
و خـانواده هـــا در بعضــي 
به ويــژه  روز،  ســاعات 
تعطيالت پايان هفته، براي 
شــنا و تفريح به ســواحل 
اين شهر بندري مي روند. 
در بعضي نقاط نيز شــاهد 
ازدحام جمعيت و شلوغي 

تفرجگاه ها هستيم.
عكس: پريسا ُجفره اي- ايسنا

خليج گرگان اين روزها حال خوبي ندارد. پس از پيگيري هاي مــداوم، اقدام جدي ای براي احياي اين خليج 
صورت نگرفته است و همچنان در خشكي مي سوزد. نابودي پرندگان و ماهي ها بيش از پيش شده و معيشت 

ساحل نشينان، قايقرانان و كساني كه در بازار سنتي و ساحل مشغول به كار بودند به خطر افتاده است.
عكس: مهسا صفري-مهر

عالوه بر گرما كاهش بارش ها در نيم ســال دوم آبي نيــز نگراني ها را دربــاره كمبود منابع 
 آبي افزايش داده اســت. يكي از مهم ترين داليل ايــن گرماي بي ســابقه تغييرات اقليمي

 است.
عكس: محمدرضا بلندي-ايسنا

در روزهاي مياني آخرين  ماه بهار، شــهر مشــهد زودتر به استقبال گرماي تابســتاني رفته است. 
پيش بيني هاي رسمي آب و هوايي نشان مي هد كه مشهد روزهاي ۴3درجه اي را هم تجربه خواهد 

كرد.
عكس: سعيد گلي-شهرآرا

چهرهخرداد
اين شماره



جنگ  در دو جبهه

ي|
باس

اد ع
رش

س| ف
    عك

 

فرهاد مجيدي، سرمربي استقالل، امروز در حالي تيم نصف و نيمه اش را مقابل پديده 
 به ميدان مي فرستد كه  در روزهاي اخير بخشي ازذهنش درگير تك و پاتك

 با مديرعامل باشگاه بوده است
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   هفته اعاده حيثيت   4عروسي، چند تشييع جنازه

   دلخوري اسكوچيچ از 
مديران فدراسيون

ايران شانسي براي صعود به مرحله بعدي ليگ ملت ها ندارد 
اما مي تواند با پيروزي در هفته آخر هواداران  را براي المپيك 

اميدوار كند

بازي هاي 2 گروه ديگر يورو امشب تمام مي شود اما 
تكليف صعود كننده ها كامل مشخص نخواهد شد

دانمارك روسيه

23:30

بلژيك فنالند

23:30

مقدونيه هلند

20:30

اتريش اوكراين

20:30

استقالل امروز در شروع دوباره ليگ برتر به مصاف پديده مي رود و 
اين در حالي است كه مشكالت مديريتي و جنگ ميان سرمربي و 
مديرعامل در اين باشگاه به اوج خودش رسيده است. طي روزهاي 
اخير برخي  بازيكنان و مربيان استقالل اعتراضاتي به نحوه اداره 
اين تيم و مشكالت مالي موجود انجام دادند. اوج اين اعتراض ها 
بيانيه  تندي بود كه فرهاد مجيدي روز شــنبه منتشر كرد و 
انتقادات شديدي نســبت به مديرعامل استقالل و معاون 
وزير ورزش داشت. سرمربي استقالل كه فصل گذشته هم 
با مديرعامل باشگاه مشكالت زيادي داشت، در بخشي 
از بيانيه روز شــنبه آورده است: »ظاهرا در استقالل، 
مديرعامل مسئول اجراي مصوبات هيأت مديره نيست 
و فقط مجري اوامر وزارت ورزش اســت. سر تا پاي 
اين باشگاه را نابلدي و ناتواني فرا گرفته، اما هيچ 
مسئولي به فكر نيست. خجالت هم نمي كشند.« 
او مشكالت مالي بازيكنان را با نام بردن از فرشيد 
اســماعيلي، مرادمند، ميليچ، دياباته، رشيد 
مظاهري و... برشمرده و در ادامه مي گويد: »براي 
قرارداد دستيار ايتاليايي به من مي گويند بايد 
بندي در قراردادش باشد كه حق شكايت به 
دادگاه CAS را نداشته باشد! يعني از همين 
روز اول به طرف مقابــل پالس مي دهند كه 
پولت را نمي دهيم و حق شكايت هم نداري!« 
و نتيجه گيري فرهــاد مجيدي: »اين همه 
مصيبت در باشگاه وجود دارد و آقاي مددي 
عين خيالش نيست و فقط منتظر دستور 
باالدستي هاســت! آقاي علي نژاد، چرا 
دست از سر استقالل برنمي داري؟ قبال 
هم گفته ام آقايان مأموريت داشــته اند 
كه استقالل را به يك تيم معمولي تبديل 
كنند. بي تعارف بايد بگويم كه پشت اين 
مشكالت توطئه هايي وجود دارد و عمدا 

مي خواهند شرايط روزبه روز بدتر شود. نقشه آقايان اين است كه آنقدر 
معطل  كنند تا بازي ها شروع شود و نتيجه اين شرايط اسفناك در نتايج 
بازي ها مشخص شود و آن موقع با كمك باندهاي مخرب مي خواهند آدرس 

انحرافي بدهند و من و شاگردانم را قرباني اين همه بي كفايتي بكنند.«

  مددي: مجيدي توهم توطئه دارد
يك روز بعد، مديرعامل استقالل حرف هاي تند مجيدي را به همان تندي 
پاسخ داد. احمد مددي كه با حرف هاي مجيدي زير فشار هواداران قرار 
گرفته، مي گويد: »متأسفانه از سكوت و صبوري من سوءاستفاده شده و 
به همين دليل مجبورم به بيان ايــن مطالب بپردازم. از بي انصافي آقاي 
مجيدي تعجب مي كنم. همه ما عضو خانواده بزرگ اســتقالل هستيم 
و براي اعتالي آن تالش مي كنيم. مجيــدي بداند هيچ كس بزرگ تر از 
استقالل نيست.« مديرعامل اســتقالل درباره قرارداد گابريل پين و 
مشكالت مالي باشگاه توضيحاتي داده و درباره پرداختي ها به تك تك 
بازيكناني كه مجيدي از آنها نام برده بود، صحبت كرده است. اما مهم ترين 
بخش صحبت هاي او حرف هاي تندي است كه خطاب به شخص سرمربي 
استقالل مي زند: »رفتارهاي آقاي مجيدي ناپايدار و بي ثبات است و بايد 
اين رويه اصالح شود. مجيدي همه را مورد عتاب و توهين قرار مي دهد، 
درحالي كه ايشــان در جايگاهي كه قرار دارد، بايد مراقب رفتارهايش 
باشــد. آقاي مجيدي توهم توطئه را كنار بگذارد و به فكر تيم باشد. با 
توهين و سفســطه به هيچ تيمي امتياز نمي دهند و ايشان براي توجيه 
نتايج تيم راه ديگري غير از توهين و تهمت را برگزيند.« مددي در پايان 
صحبت هاي ديروزش، مجيدي را به اتاقش دعوت كرد: »مجيدي هر وقت 
بخواهد مي توانيم با هم بنشينيم و با صحبت، سوءتفاهمات و مشكالت را 
برطرف كنيم. مطمئنا فضاي اينستاگرام جاي خوبي براي حل مشكالت 
نيست و اگر به حرف زدن باشد، من هم حرف براي گفتن زياد دارم.« به هر 
حال استقالل در آستانه شروع دوباره ليگ و در فاصله 25روز تا داربي 
حساس جام حذفي شرايط بسيار ســختي را تجربه مي كند و مشكالت 
فراواني پيش رو دارد؛ مشكالتي كه ســال گذشته هم ميان مجيدي و 
مديرعامل وقت باشگاه وجود داشت و در نهايت موجب از دست رفتن 

جام حذفي شد.

اســتقالل 37 امتيــازي ايــن فرصت را 
دارد كه امشــب با برگزاري آخرين مسابقه 
عقب افتاده اش برابر پديده، مجموع امتيازاتش 
را به 40برساند و با تعداد بازي هاي برابر با پرسپوليس 
و ســپاهان، در فاصله 8امتيازي اين دو تيم كورسوي 
اميدش براي كســب عنوان قهرماني در ليگ برتر را 
زنده نگه دارد. حتي با فرض برتري در بازي امشــب 
هم كار بسيار دشوار اســت؛ چرا كه هم پرسپوليس 
و هم سپاهان بسيار آماده هستند و جبران فاصله 
8امتيازي با هر دوي آنهــا طي 7 هفته، كار خيلي 
سختي به نظر مي رسد. استقالل اگر فرصت پيروزي 
در ديگر بازي عقب افتاده اش يعني ذوب آهن را از 
دست نمي داد، االن وضعيت بسيار بهتري داشت. 

شاگردان فرهاد مجيدي اما در بازگشت از آســيا دست به يك فرصت سوزي 
نابخشودني در ورزشگاه آزادي زدند تا حاال در وضعيت كامال بدي قرار گرفته 

باشند.
با اين اوصاف ديدار با پديده اهميت خارق العاده اي پيدا كرده است. استقالل اگر 
بازي امشب را نبرد، فاصله اش با پرسپوليس و سپاهان دو رقمي خواهد ماند، اما 
كسب برتري برابر تيم مهدي رحمتي، آنها را نسبت به آينده دلگرم تر مي كند؛ 
مخصوصا كه استقالل يك بازي مستقيم با سپاهان هم پيش رو دارد. حاال بايد 
ديد تيمي كه با انبوهي از مشكالت دست به گريبان است، مهدي قائدي، ميليچ و 
شيخ دياباته را ندارد و تني چند از ديگر بازيكنان اصلي اش هم تمرينات را تحريم 
كرده اند، از پس پديده برمي آيد يا نه. پديده البته از 5بازي آخرش فقط يكي را 
برده و الاقل روي كاغذ شرايط چندان خوبي ندارد، اما همه مي دانند بحث بازي 
با پرسپوليس و استقالل فرق دارد و تمام تيم ها با انگيزه كامل برابر سرخابي ها 

صف آرايي مي كنند.

دوشنبه  31 خرداد 1400    10ذي القعده 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8249         4صفحه

قرارداد سرمربي تيم ملي ايران با فدراسيون به پايان رسيده، اما هيچ يك 
از دوطرف هنوز موضعي رسمي درباره ادامه همكاري  نگرفته اند
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استقالل نگران داربي حذفي است؟
پشتپردهاعتراضاتتمامنشدنيآبيها

طوفــانمصاحبهها،پســتهاوموضعگيريهــايانتقاديدر
اســتقاللپاياننداردوبازيكنــانواعضــايكادرفنيبهطور
مسلســلواردرحالگاليهازشــرايطخودهســتند؛ازرشيد
مظاهريوفرشيداسماعيليبگيريدتافرهادمجيديواعضاي
گمنامكادرمربيان.همهدرتالشبرايالقاياينواقعيتهستند
كهپرسپوليسشــرايطخوبيداردواوضاعدراينسمتبروفق
مرادنيست.كاربهجاييرســيدكههميحييگلمحمديوهم
حميدمطهريدرمصاحبههايآخرشانازاستقالليهاخواستند
تنهارويتيمخودشــانتمركزكنند،امافايدهاينداشــتكه

نداشت.
همچنانسيلاظهارنظرهايمشابهوانتقاديادامهدارد.عجيب
اينكهبعدازقرعهكشيجامحذفيوتقابلپرسپوليسواستقالل

باهمدرمرحلهيكچهارمنهايي،اينموجتشديدهمشدهاست.
قصدجانبداريازطرفخاصيرانداريم؛چهاينكهپرسپوليسيها
هماينفصلكم»مظلومنمايي«نكردهاند،اماطياينچندروز
آبيهادرحالركوردشكنيبودهاند.اينحجمازنالهونفرينواقعا
كمنظيراســتودرذهنبرخياينفرضيهرابهوجودآوردهكه
استقالليهانگرانشكســتدرداربيحذفيبرابررقيبسنتي
هستند.چهبساهمهاينفضاســازيهاداردبرايتوجيهباخت
احتماليدرچنانروزيانجامميشود،اماواقعااميدواريماينطور
نباشد.اوالفوتبالرونداردواستقاللحتيدرداربيبرگشتليگي
همسزاوارشكستنبود.درثانياگربدباشيدوببازيد،هيچكدام
ازاينمصاحبههابهكارتاننخواهدآمدومردمانتقادشانراانجام

ميدهند.

نكتهبازي

آماربازي

اتحاد با كي؟

پس حرف هم نزن!

عجيب ترين تكذيبيه قرن

بعــدازاعتراضــاتتنــدفرهــاد
مجيديبــهمديراناســتقالل،
فرشــيداســماعيليهمپشت
سرمربيدرآمدهوكليبدوبيراه
بهمسئوالنباشــگاهگفتهاست.
فرشــيدكهچنــدروزيدرتمرينات
غيبتداشت،دراينپستازپيشكسوتانهمانتقادكردهكه
چراباوجوداينهمهمشكل،هيچمصاحبهاينميكنندوبه
نفعتيمحرفنميزنند.ازهمهبامزهترايناستكهاسماعيلي
درپاياناينمطلبازهشــتگ»اتحاد«استفادهكردهاست؛
حاالاتحادباكي،روشننيست.معموالاينهشتگرازماني
بهكارميبرندكهيكمطلبحمايتيوانگيزشيكارشدهباشد،
وگرنهشماكهاولتاآخربههمهپريدي،االنميخواهيباكي
متحدشوي؟اصالخودتبموقعوبيحاشيهبياسرتمرين،

بقيهمشكالتخودبهخودحلميشود.

وســطبالتكليفيعجيبوظالمانه
نيمكتتيممليكههرلحظهيك
اسمبهعنوانجانشيناحتمالي
دراگاناسكوچيچمطرحميشود،
برخيهمازمذاكرهبابرانكوحرف
زدهاند.خبالبتهايــنگروهبيشاز
حدباهوشهستند،چونبرانكوبهعنوانسرمربيتيمملي
عماندرانتخابيجامجهانيحضورداردوواضحاســتكه
دردسترسهيچتيميبرايمذاكرهنخواهدبود.بااينحال
سرمربيكرواتمحضمحكمكاريگفته:»رويكارمدرعمان
متمركزم.پيشنهاديازايرانندارموبهآنفكرهمنميكنم.«
خيليكارخوبيانجامميدهي.لطفــترادرحقمانتمام
خواهيكرداگردرموردايرانكمترهمحرفبزني.مثالاينكه
گفتهبودي:»اسكوچيچبهترازويلموتسوكيروشاست«

نهبهشمامربوطاستونهبرايمافايدهايدارد.

درشــرايطيكــهخودمســئوالن
فدراسيونفوتبالبعدازبازگشت
تيممليازبحرينمصاحبهكردند
وگفتندتكليفادامههمكاريبا
دراگاناســكوچيچروشننيست،
حاالروابطعموميفدراسيونتكذيبيه
دادهكهگمانهزنيرســانههادرموردمذاكرهبامربيانصحت
نداردومابــاهيچكسدرحالگفتوگونيســتيم!خبپس
ميشــودبفرماييدداريدچكارميكنيد؟سرمربيقبليراكه
معلقگذاشتهايد،باگزينههايجانشينيهمكهحرفنميزنيد،
پسدراينزمانكوتاهباقيماندهدقيقامشغولانجامچهكاري
هســتيد؟بعدهم»مذاكره«فحشنيستكهفورينسبتبه
آنموضعميگيريد.بخشــيازفرايندتصميمگيريميتواند
شاملمذاكرهباشد.طبيعتاوقتيشماتكليفسرمربيتيمملي
راروشننميكنيد،رســانههافضايالزمرابرايطرحاخبارو

شايعاتپيداميكنند.اينخيليچيزعجيبياست؟

متريكا

اتفاقاتبعدازبــازيباعراق،
فرصتيبهدراگاناسكوچيچ،
سرمربيكرواتتيمملينداد
كهصعودبهمرحلهنهاييمقدماتيجامجهانيراجشــنبگيرد.اودر
همانمنامهمتوجهشــدكهمديرانفدراسيونفوتبالميخواهنددر
نيمكتتيممليتغييراتيبهوجودبياورند.صحبتهايشهابعزيزي
خادمهمترديداســكوچيچرابيشــتركرد.رئيسفدراسيونفوتبال
ايرانتمديدقراردادباســرمربيتيممليرامنوطبهمذاكرهبااعضاي
هيأترئيسهفدراسيونونظرمثبتآنهاكرد.چندروزبعدخبرآمدكه
رئيسفدراسيونفوتبالباكارلوسكيروش،سرمربيپيشينتيمملي
هممذاكرهكردهتادرصورتصعودبهمرحلهبعدي،اينمربيپرتغالي
دوبارههدايتتيممليرابرعهدهبگيرد.گفتهميشوداينمذاكرهبهدليل
مبلغپيشنهاديفدراسيونفوتبالچندانطوالنينبودهوكيروشدر
جملهايكوتاهبهعزيزيخادمگفتهاست:»پيشنهادارائهشدهازسمت

شما،جاييبرايبحثباقينميگذارد.«
بااينحالگفتهميشــودتالشرئيسفدراســيونونزديكانشبراي

انتخابيكگزينهجديدهمچنانادامهدارد.

  ناراحتي شديد اسكوچيچ
اطرافياندراگاناسكوچيچميگوينداوازمواضعيكهمديرانفدراسيون
پسازبازيهايمنامهگرفتهاند،ناراحتاست.تعداديازبازيكنانتيم
مليبالفاصلهبعدازبازگشــتبهتهران،درمصاحبههايشانبهحفظ
اسكوچيچتأكيدداشتندوليگفتهميشوددرگروهواتساپتيمملي
ازبازيكنانخواســتهشدهكهفعالدرخصوصســرمربيتيمصحبت
نكنند.يكيازمدافعانتيممليباتأييداينخبربهخبرنگارهمشهري
ميگويد:»شــايدخيليازبازيكناندوستداشــتهباشنددرخصوص
سرمربيومسائلديگرصحبتكنندوليدرگروهتيممليبهمااعالم

كردندكهفعالحرفنزنيم.«
اسكوچيچهنوزدرتهراناستوشايدتاچندروزآيندهايرانراترككرده
وراهيكرواسييادوبيشود.اطرافيانشميگوينداوانتظارنداشتهبعد
ازبازگشتبهايرانبابرخوردسردفدراسيونفوتبالمواجهشود،طوري
كهاحساسكردهيككارنادرستبرايفوتبالايرانانجامدادهاست!
اوهمچناندرخواسترسانههابرايصحبتكردنراردميكندچون
فدراسيونفوتبالهمهنوزموضعيرسميدربارهتمديدياعدمتمديد

قراردادشنگرفتهاست.

  چند بازيكن عليه دراگان
وقتيتيمملــيدربحرينحضــورداشــت،زمزمههاييدرخصوص
نارضايتــيبرخيازبازيكنانازشرايطشــاندرتيمشــنيدهشــد.
گفتهميشــود4يا5بازيكنقديميتيممليكــهموقعيتچندان
خوبيبرايقــرارگرفتندرتركيــبثابتندارند،نارضايتيشــانرا
نشــاندادهاندولياســكوچيچايناتفاقاتراناديــدهگرفتهتاتيم
مليدرطولمــدتزمانحضــورشدرمنامــهباحاشــيهمواجه
نشــود.برخــيازاطرافيــاناســكوچيچپيشبينــيميكننــد
كهاگراوبماند،بــاتعداديازايــنبازيكنانبرخــوردقاطعخواهد

كرد.
قراراستقرعهكشيمرحلهنهاييانتخابيجامجهانيقطر10تيرماه
برگزارشودوفدراسيوندرنظرداردتاآنروزصبركندوپسازمشخص

شدننتيجهقرعهكشيتصميمبگيرد.
ايناحتمالهموجودداردكهجمعبنديبرايآيندهكادرفنيزودتراز
قرعهكشيانجامشوداماباتوجهبهاينكهتيممليبرنامهخاصينداردو
عماًلتاآنزمانفعاليتينخواهدداشت،قرعهكشينقشيتعيينكننده

درآيندهنيمكتتيممليدارد.

استقاللامروزبهمصافپديدهميرود

ومقايســهآمارهايايــندوتيمدر 11/7
بازيهايگذشــتهيكنكتهجالبدر
خــوددارد.طي22بازيگذشــتهدر
فصلجاري،استقاللبهطورميانگيندرهربازي11/7شوتبه
سمتدروازهحريفانشزدهوتعدادشوتهاييكهبهسمتدروازه
پديدهزدهشدههمدقيقا11/7شوتدرهربازياست.ازآنطرف،
ميانگينشوتهابهسمتدروازهاستقالل8/5شوتدرهربازي
بودهوميانگينشــوتهايپديدهدرهربازيهــمدقيقاهمين
8/5شوتبودهاست!انگارتعدادشوتهايزدهوخورده2تيمنهاز
22بازيگذشتهشــانبلكهفقطازيكبازيرودرروبيرونآمده
است.دربازيرفت2تيم،استقالل12شوتزدوپديدههم8شوت؛

شوتهاييكهمنجربهپيروزي2برصفراستقاللشد.

2تيماســتقاللوپديــدهدرجدول

ردهبنديليگ5رتبهباهمفاصلهدارند5
اماهمهاينفاصلهمربوطبهنيمهاول
بازيهاست.2تيمدرنيمهدومبازيها
عملكردكامالمشابهيداشتهاندواستقاللفقطيكگلبيشتراز
پديدهزدهاست.استقاللطي22بازيگذشتهاشدرنيمهمربيان
به9برد،7مساويو6باخترسيدهوآماربردوباختهايپديده
همدقيقاهميناست.استقالل14گلزدهو10گلخوردهداردو
پديدههمبا13گلزدهدقيقابهاندازهاستقاللگلخوردهاست.
امادرنيمهاولتفاوتزياديبيننتايجاستقالل)باتفاضل4+(و
پديده)باتفاضل5-(ديدهميشود.دربازيرفت2تيمهمپيروزي

2برصفراستقاللبا2گلدرنيمهاولبهدستآمد.

بيشترينتفاوتسطحيكهيكتيماز

نيمهاولتــانيمــهدومبازيهايش15
داشــته،مربوطبهتيمسايپاست.اين
تيمدرنيمهاولتفاضلگل8-رادارد
امادرنيمهدومبهتفاضلگلمثبتميرسد.اگرنتايج45دقيقه
اولبازيهارامالكردهبنديقراردهيم،ســايپابــا15امتيازاز
23بازيدررتبهآخرقرارميگيرد.امااگرتيمهارابراساسنتايج
نيمهدومبســنجيمســايپادررتبهســومقرارميگيرد؛بعداز
پرسپوليسوگلگهروباالترازاستقاللوحتيسپاهان!سايپادر
نيمهاولفقط2بارگلزدهكهايــنضعيفترينآماريكتيمدر
نيمهاولبازيهاست.اماگلهايزدهاينتيمدرنيمهدوم13گل

يعنيبيشتراز6برابرنيمهاولبودهاست.

  عليرضا بيرانوند:حاالديگرهمهميدانندكهدروازهبانشمارهيك
تيممليكشورمانازنفتتهرانبهفوتبالايرانمعرفيشد.عليرضابارها
داستانمرارتهايشرابعدازحضوردرباشگاهنفتتعريفكرده.بههر
حالاماآنرنجهاباعثشدبيروبهپيراهنتيممليبرسد،درجامجهاني
بازيكندولژيونرشود.خودباشگاهنفتتهراناالنكجاست؟هيچجا!

 پيام نيازمند: ديگرگلرسرشــناستيممليهممحصولتيمهاي
تهرانياست.پيامنيازمند26ساله،متولدكرجاستودرپيكانبهسطح
اولفوتبالايرانمعرفيشــد.اودرليگهفدهمباحضورناگهانيدر
بازيباپرسپوليسوثبتيككلينشيتارزشمنداسمشراسرزبانها
انداختوبعدهمسپاهان،تيممليوسايرقضايا.اينروزهابحثترانسفر

پيامبهليگپرتغالهموجوددارد.

  محمدرضا اخباري: داســتاندروازهبانهايتيممليواقعاجالب
است؛چراكهمحمدرضااخباري28ســاله،زادهاصفهانهمفوتبالش

رابهصورتپايهايوبعدترحرفهايازباشگاهسايپاشروعكردهاست.او
سالهادرعضويتسايپابودوسپسدرتراكتورتبريزدرخشيد.حتي
اميرعابدزاده،ديگرگلرتيممليهمكارشراازتهرانشروعكرده،اما
نخستينتيمپايهاياوپرسپوليسپرهواداربودوداستانشربطيبهساير

نفراتاينفهرستندارد.

  مرتضي پورعلي گنجي:اينمدافعمياني29ساله،زادهبابلهمدر
تيمهايخاموشتهرانيرشدكردهاست.اوازتيمجواناننفتتهرانبه
تيمبزرگساالنرسيدودرجامملتهايآسيا2015همبهعنوانيكي
ازپديدههايليگبهتيممليدعوتشد.گنجيدرنفتتهرانهافبك
دفاعيبود،اماباابتكاركارلوسكيروشتبديلبهمدافعميانيشدكه

تغييرمثبتوهوشمندانهايبود.

  مجيد حسيني:شايدباورشسختباشد،امااوهممحصولآكادمي
سايپااست.كالبهنظرميرسداگرسايپافوتباليستتوليدميكردبهتر

ازخودروبود!حسيني24سالهزادهتهرانكارشراازتيمجوانانسايپا
شروعكردهوبعددرراهآهنواستقاللتبديلبهچهرهشدهاست.اوهم

سالهاستكهجزولژيونرهايفوتبالايرانبهشمارميآيد.

  ميالد محمدي: مدافعچپ27سالهتيممليفوتبالحرفهاياشرا
ازراهآهنشروعكردوهمراهبابرادردوقلويخودشمهردادبهشهرت
رسيد.مهردادهمدرمقطعيسابقهحضوردرتيممليراداشت.هردو

بازيكنهماكنونلژيونرهستند.

  كمال كاميابي نيا: هافبكدفاعي32سالهزادهتهران،شايديكياز
آخرينمحصوالتآكادميپاسباشد.كمالاز11سالگيتا16سالگي
درتيميفوتبالآموختوپرورشپيداكردكهحاالدرفوتبالايرانبه
يكافسانهتبديلشدهاست.كمالبعدهاراهيمسكرمانشدودر
بازگشتبهپايتختپيراهن2تيمبيهوادارديگريعنيراهآهنونفت
تهرانراپوشيد.بعدهمحضوردرپرسپوليسدنياياورازيروروكرد.

  علي قلي زاده:بازهمسايپاوتولديكستارهديگر.وينگر25ساله
متولداردبيلتمــامدورانفوتبالآموزي،بازيودرخشــشخودرااز
جوانانتاحرفهايدرجمعنارنجيپوشانسپريكردهاست.اوازسال
86تا97عضوسايپابودوســپسباحضوردرشارلرواتبديلبهيكياز

لژيونرهايموفقفوتبالايرانشد.

  مهدي ترابي:اوهممثلقليزادهســاختهوپرداختهباشگاهسايپا
است.وينگر26سالهزادهكرجازتيمجوانانســايپاباالآمد،سالهابا
اينتيمدرليگبرتردرخشيدوحاالهميكيازكليديترينبازيكنان

پرسپوليسبهشمارميآيد.

  كريم انصاري فرد:بين10نفريكهسرنوشتشانرامروركرديم،
كريمپنجميــنبازيكنســايپاييتيممليبهشــمارميآيد.مهاجم
31سالهزادهاردبيلدراردويتابســتانيسايپاباعليداييدرسرعين
كشفشدوبعدبهجمعنارنجيپوشانپيوست.اوحتيسابقهآقايگلي
درفوتبالايرانوحضوردرپرسپوليسوتراكتوررادركارنامهداردواالن

سالهاستدرتيمهايخارجيتوپميزند.

هستند، اما بي فايده نيستند
10بازيكنفعليفهرستتيمملي،ازتيمهايبدونطرفدارتهرانيظهوركردهاند

بهروز رسايلي| سال هاست در مورد فعاليت باشگاه هاي حرفه اي بدون هوادار در فوتبال تهران بحث مي شود؛ تيم هايي مثل پيكان، 
سايپا، پاس، راه آهن، نفت تهران و... كه حاال خيلي هاي شان محو شــده اند و بقيه هم هر فصل براي بقا دست و پا مي زنند. در فوتبال 
حرفه اي روز دنيا، تيمي كه هوادار ندارد قادر به حضور در باالترين سطح نيست، چرا كه طبيعتا خرج باشگاه به شيوه هاي مختلف از 
هواداران تامين مي شود. در نتيجه فلسفه وجودي امثال پيكان و سايپا معموال زير سؤال بوده و نگاه هاي انتقادي هم تا حد زيادي درست 
است. با اين حال هرگز نبايد دچار سوءتفاهم شويم و تصور كنيم باشگاه هاي بي هوادار، لزوما بي فايده هم هستند. حقيقت آن است كه 
در ساختار پرايراد فوتبال ايران، زحمت كشف و تربيت بسياري از ستاره ها روي دوش همين تيم هاي خاموش تهراني بوده است. توزيع 
نابرابر امكانات، خودش يك ايراد ساختاري بسيار بزرگ است. شايد اگر در خيلي از شهرها و شهرستان ها آكادمي استعداديابي خوبي 
داشتيم، نيازي نبود استعدادها براي ديده شدن به سمت كالنشهرها و ازجمله تهران سرازير شوند، اما در شرايط فعلي همين تيم هاي 
ساكت تهراني هم يك نعمت بزرگ براي فوتبال ايران به شمار مي آيند. شايد بد نباشد بدانيد از مجموع 28بازيكني كه در اردوي اخير 
تيم ملي در منامه بحرين حاضر بودند، 10بازيكن برخاسته از باشگاه هاي بي هوادار تهراني هستند؛ كساني كه يا دوران پايه را در آكادمي 

اين تيم ها پشت سر گذاشته اند، يا نخستين تيم دوران حرفه اي شان يكي از اينها بوده است.
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اميرحسين اعظمی
خبرنگار

دلخوري اسكوچيچ از مديران فدراسيون
قراردادسرمربيتيممليايرانبافدراسيونبهپايانرسيده،اماهيچيكازدوطرفهنوزموضعيرسميدربارهادامههمكارينگرفتهاند

فوتبال

سهشنبه 1 تير 1400
فوالد-نفت  مسجدسلیمان

20:50

معوقه هفته بيست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بيست ويكم

جمعه 4 تير 1400

شنبه 5 تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

ماشین سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپولیس

ذوب آهن-آلومینیوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل گهر

پديده -تراکتور

پیكان-نفت  مسجدسلیمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بيست و چهارم

واليبال

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تير

چهارشنبه 2 تير

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتین

15:30

17:30

18:30

ليگ ملت ها

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

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان  1
1948 12 31 1 9 13 23 پرسپولیس 2 
837 15 23 5 7 10 22 استقالل 3 
335 22 25 8 5 10 23 گل گهرسیرجان 4 
135- 23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 5 
233 20 22 6 9 8 23 تراکتور 6 
531 15 20 5 10 7 22 فوالد 7 
228- 23 21 8 7 7 22 پديده 8 
528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 
627- 26 20 8 9 6 23 پیكان 11 
326- 19 16 9 8 6 23 صنعت نفت آبادان 12 
325- 20 17 8 10 5 23 سايپا 13 
822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 14 
721- 29 22 10 9 4 23 ذوب آهن 15 
11 21- 36 15 14 8 1 23 ماشین سازی تبريز 16 
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جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

23:30فنالند-بلژیک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

20:30اوکراین-اتریش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

46 1 5 --2 2 بلژیک 

3-1 1 1 - 1 2 فنالند 

23 -3 1 1 -1 2 روسيه 

-2 -3 1 2 --2 دانمارک 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

36 2 5 --2 2 هلند 

3- 4 4 1 -1 2 اوکراین 

3-3 3 1 -1 2 اتریش 

-3 -5 2 2 -- 2 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
24 1 3 -1 1 2 چک 

14 -1 -1 1 2 انگليس 

11 -2 1 1 1 - 2 کرواسی 

21 -2 - 1 1 - 2 اسکاتلند 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 -1 -1 1 2 سوئد 

3-2 2 1 -1 2 اسلواکی 

2-1 1 -2 -2 اسپانيا 

1 1 -3 2 1 1 -2 لهستان 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 1 2 -1 1 2  فرانسه 

13 4 5 1 -1 2 پرتغال 

13 3 4 1 -1 2 آلمان 

31 -4 1 1 1 -2 مجارستان 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

برنامه

بازي هاي 2 گروه ديگر يورو امشب تمام مي شود اما تكليف 
صعود كننده ها كامل مشخص نخواهد شد 4عروسي، چند تشييع جنازه

اوكراين- اتريش/ 20:30
اوکراین بازي اول را به هلند 2-3 باخت ولي در بازي با مقدونيه شمالي 1-2 برد 
و جبران کرد. وضعيت اتریش هم دقيقا به همين شکل است؛ برد 1-3 در بازي 
اول از مقدونيه شمالي و باخت 2بر صفر به هلند که تفاضل گل و امتيازاتش را 
دقيقا به اندازه اوکراین کرد، با این تفاوت که اوکراین گل زده بيشتري دارد. 
نتيجه تساوي باعث دوم شدن اوکراین مي شود اما شانس اتریش را هم براي 
صعود به عنوان یکي از 4 تيم سوم گروه هاي شــش گانه محفوظ نگه مي دارد. 
2تيم تنها 2 بار روبه روي هم قرار گرفته اند که هر کدام یک پيروزي به دســت 

آورده اند. زوبکوف از اوکراین همچنان مصدوم اســت اما اتریش 
غایبي ندارد اما محروميت آرناتوویچ پس از گلزني به مقدونيه و 
توهين به آليوســکي همچنان پابرجاست و این مهاجم در دیدار 
امشب هم نمي تواند به ميدان برود. جونيت چاکر از ترکيه قضاوت 

این بازي را برعهده دارد.
ترکيب احتمالي اوکراین )3-3-4(: بوشچان، ميکولنکو، ماتوینکو، زابارني، 

کارائف، استپاننکو، زینچنکو، ميالنوفسکي، یارمولنکو و یارمچوک
ترکيب احتمالي اتریــش )2-5-3(: باخمان، هينترگر، دراگوویچ، الینهارت، 

آالبا، اولمر، الینر، الیمر، زابيتسر، کاالژیچ و بومگارتنر.

هلند- مقدونيه شمالي/ 20:30
هلند با بازي هاي هجومي زیبا همه را جلب خود کرده. مقدونيه با 2باختي که داده، شانسي براي خودنمایي مقابل یکي از 8مدعي قهرماني این دوره ندارد. ممفيس و واینالدوم 
پس از انتقال آزاد از ليورپول و ليون به بارسلونا و پاریس مي خواهند خاطره اي خوب از خودشان در این تورنمنت بر جاي بگذارند. با بازي هاي زیباي هلند حاال دیگر کسي از 

دي بوئر انتقاد نمي کند که چرا ترکيب را با 3 مدافع مي چيند. در تاریخچه کوتاه مدت استقالل مقدونيه از یوگسالوي، تاکنون این تيم 4 بار با هلند روبه رو شده که تنها موفق 
شده 2 مساوي از الله ها بگيرد. ایليا نستروفسکي به دليل مصدوميت در ليست مقدونيه حضور ندارد اما در اردوي هلند غير از فان دایک و فان دبيک که پيش از آغاز تورنمنت 

این مسابقات را از دست دادند، غایب دیگري نيست. این بازي را ایستوان کوواکس از روماني سوت مي زند.
ترکيب احتمالي هلند )2-5-3(: استکلنبرگ، دليخت، دي فراي، بليند، دومفرایز، ده رون، واینالدوم، دي یونگ، فان آنهولت، دگهورست و ممفيس

ترکيب احتمالي مقدونيه شمالي )2-5-3(: دیميترفسکي، دلوفسکي، موسليو، ریستوفسکي، آليوسکي، الماس، آدمي، باردي، نيکولوف، تایکوفسکي و گوران پاندف.

فنالند- بلژيك/ 23:30
هر دو تيم با بــرد خفيف مقابل دانمارک پا به این مســابقه مي گذارند درحالي که 
هيچ کدام استحقاق این بردها را نداشــته اند. بلژیک از مدعيان قهرماني است 
اما نمي خواهد مقابل تيم تازه وارد این رقابت ها زیاد به خودش فشار بياورد. 
همين به فنالندي هاي ميزبان اميد صعود مي دهد بلکه بتوانند با یک سيستم 
تدافعي براي محتمل تر کردن صعود، امتيازي از این مدعي بگيرند. فنالند 
در 8بازي آخرش 5شکست، 2 تساوي و تنها یک برد داشته که تنها برد این 
تيم هم در همين تورنمنت به دســت آمده است. جالب اینکه در تاریخچه 

رویارویي هاي 2 تيم فنالند بردهاي بيشتري داشته و در 11مسابقه 4بار بلژیک را 
برده و 3بار باخته اســت. فنالند مصدوم و غایبي براي این بازي ندارد و مصدومان 
بلژیک هم شامل دي بروین، ادن آزار و ویتسل براي بازي آماده اند و تنها کاستانيه 

که در بازي با روسيه کاسه چشمش شکســت مصدوم است. فليکس بریش از 
آلمان داور این بازي است.

ترکيب احتمالي فنالند )2-3-5(: هرادسکي، رایتال، اوشاگنسي، آرایوري، 
تویویو، اورونن، کامارا، لود، وایسانن، پوهيانپائولو و پوکي

ترکيب احتمالي بلژیک )3-4-3(: کورتوا، آلدرویرلد، بویاتا، دنایر، مونير، 
دندارکر، تيلمانس، تورگون آزار، دي بروین، ادن آزار و لوکاکو.

روسيه - دانمارك / 23:30
دانمارکي ها تحت شوک ایست قلبي اریکسن در نيمه اول بازي مقابل فنالند، هر 2 مسابقه اول شان در تورنمنت را باخته اند و این در حالي است که در هر 2 بازي 
نمایش قابل قبولي داشته اند. اریکسن حالش خوب است اما اجازه پزشکي براي حضور در زمين ندارد. اگر فنالند به بلژیک در بازي همزمان ببازد، ممکن 

است دانمارک هم شانس هایي براي صعود پيدا کند، به شرطي که روسيه را ببرد و منتظر امتيازات تيم هاي سوم گروه هاي دیگر بماند. اگر این اتفاق بيفتد و دانمارک 
پرستاره صعود کند، مثل 1992 که قهرماني شان رقم خورد، تورنمنتي فراموش نشدني براي آنها رقم خواهد خورد. عجيب است که 2تيم تاکنون تنها یک بار به مصاف 

یکدیگر رفته اند که تنها بازي قبلي را روسيه در سال2012 و در دیداري دوستانه 2بر صفر برده بود. در ترکيب روسيه ماریو فرناندز که در بازي با فنالند به دليل آسيب دیدگي 
از زمين بيرون رفت، ممکن است غایب باشد و دانمارک هم که اریکسن را در اختيار ندارد. قضاوت این بازي برعهده کلمنت تورپين از فرانسه خواهد بود.

ترکيب احتمالي دانمارک )3-3-4(: اشمایکل، واس، کيائر، کریستنسن، ماهله، ینسن، هویبيرگ، دليني، پولسن، ویند و بریت ویت
ترکيب احتمالي روسيه )1-3-2-4(: شونين، کاراوائف، ژیکيا، سامنوف، ویاچسالو کاراوائف، بارینوف، گولووین، چریشف، ميرانچوک، زوبين و زیوبا.

امشب قرار است فوتبال باران شویم. دور سوم مرحله گروهي یورو دیشب تنها با 2 بازي همزمان از گروه اول استارت خورد اما از امشب قرار است بازي هاي 2 گروه برگزار شود. بازي هاي گروه C از 
ساعت 20:30 به صورت همزمان برگزار مي شود و پس از آن تيم هاي گروه D از ساعت 23:30 رودرروي هم قرار مي گيرند. 

جانشين سوارس از فرانسه آمد
بارسلونا حاال 8 مهاجم در ترکيب دارد

پيراهن شماره9 بارســلونا براي ممفيس دیپاي کنار گذاشته شد. 
بارسا پس از ناکامي در جذب رایگان واینالدوم و چرخش کاپيتان تيم 
ملي هلند به سمت پاري سن ژرمن دست دست نکرد و با ممفيس به 
توافق رسيد تا دست کم این مهاجم تيم ملي هلند را رایگان در اختيار 
بگيرد. بازیکن فصل قبل ليون با نام کوچک خود - ممفيس- پشت 
پيراهنش در بارسلونا بازي خواهد کرد چون دل خوشي از پدرش که 
در کودکي او و مادرش را رها کرده، ندارد و نمي خواهد از نام خانوادگي 
پدري اش استفاده کند. او وارث پيراهن لویيس سوارس در این تيم 
خواهد بود که دومين گلزن برتر تاریخ باشگاه است. ممفيس فصل 
گذشته 22گل و 12پاس گل در 40بازي براي ليون به ثبت رساند. بارسا 
رقم فسخ قرارداد 2ساله اش را 500ميليون یورو درنظر گرفته است. 
با اضافه شدن ممفيس به ليست بارسا حاال تعداد مهاجمان این تيم به 
عدد8رسيد؛ شامل خودش، مسي، گریزمان، آنسو فاتي، بریت ویت، 
آگوئرو، ترینکائو و دمبله که این آخري در فاصله یک فصل مانده به 
پایان قراردادش حاضر به مذاکره بر سر تمدید نيست و مي خواهد یک 
سال دیگر بماند و سپس به صورت رایگان جدا شود. برخي از اینها باید 
به فروش برسند یا مثل سوارس آزاد شوند تا حداقل در دستمزدها 
صرفه جویي شود. الپورتا، رئيس باشگاه در مصاحبه تازه اش گفته 
اوضاع اقتصادي از چيزي که فکر مي کرده وخيم تر است و بارسلونا 
باید سالي 650ميليون یورو حقوق بدهد که همين یک فقره هزینه 
هم از کل درآمدها بيشتر است. تازه، هنوز توافق مالي جدید با مسي 
صورت نگرفته و ممکن است مجموع دستمزدها باالتر هم برود. البته 
الپورتا مدعي شده در شرایط موجود هم بارسا براي فصل جدید 3یا 

4خرید دیگر هم خواهد داشت.

آخرین روز دور دوم مرحله گروهي یــورو2020 با 3نتيجه 
عجيب همراه بود و فيناليست هاي دوره قبل و قهرمان 2 دوره 
اخير این رقابت ها نتوانستند به پيروزي دست پيدا کنند. از 
بازي فرانسه و مجارستان شــروع کنيم که در حضور بيش از 
67 هزار نفر در ورزشگاه فرانس پوشکاش برگزار شد تا رکورد 
حضور تماشاگران در اســتادیوم پس از شيوع کرونا در دنيا 
شکسته شود. این در حالي است که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان از اتفاقات یورو انتقاد کرده و مدعي شده با حضور این 
تعداد تماشاگر در ورزشــگاه هاي مختلف، اوضاع همه گيري    
کووید-19 سروسامان پيدا نخواهد کرد. براي همين هواداران 
مجارستان تا ورزشگاه پياده روي و عليه او تظاهرات کردند. 
فرانسه که کل بازي را در اختيار داشت نتوانست غيراز یک بار 
روزنه اي به سمت دروازه ميزبان پيدا کند. تيم پرستاره اي که 
ما در این بازي دیدیم، به قيافه اش نمي خورد مدعي شماره یک 
باشد؛ به ویژه بنزما که در بازگشت به تيم ملي پس از 5سال ونيم 
انگار اعتماد به نفس ندارد و گوشه اي از آن مهاجم رئال مادرید 
نيست. بنزما با احتساب 2 شوتي که به سمت دروازه گوالچي 
شليک کرد، حاال به آمار 30شــوت در مسابقات یورو )تمام 
دوره هاي حضور( رسيده؛ 30شوتي که هيچ کدام از آنها تبدیل 
به گل نشده اند. تنها آندرس اینيستا و کالرنس سيدورف آمار 
ضعيف تري داشته اند؛ اینيســتا34 و سيدورف هم با 33بار 
اقدام به شــوتزني! با وجود این تساوي صعود فرانسه تقریبا 
قطعي به نظر مي رسد اما روي کاغذ هر 3 تيم دیگر این گروه 
شانس صعود دارند، حتي مجارستان که در بازي آخر باید به 

مصاف آلمان برود.

   دشمن پرتغال
در باخت ســنگين 2-4 پرتغال مقابل آلمان هم غول ژرمن بيدار 

شد، هم كار صعود مدافع عنوان قهرماني گره خورد. پرتغالي ها تنها 
تيم تاريخ اين رقابت ها هستند كه به عنوان مدافع عنوان قهرماني 
4گل در يك بازي دريافت مي كنند. اين تيم در جام جهاني2014 
هم 4گل در مرحله گروهي از آلمان خــورده بود، با اين تفاوت كه 
از ابتداي آن بازي با اخراج مدافعش 10 نفره شــده بود. اين عادت 
آلمان ها زير نظر يواخيم لو است كه به ابرقدرت ها در جام جهاني و 
يورو چهارتا چهارتا بزنند، البته اگر خودش در ديدار دوستانه مقابل 
اسپانيا شش تا نخورد! آلمان در جام جهاني2010 هم آرژانتين و 
انگليس را در مراحل حذفي چهارتايي كرده بود. نكته جالب اين 
است كه پرتغال در مجموع 67ديدار تاريخ خود در جام هاي جهاني، 
يورو و حتي ليگ ملت ها تنها دوبار چهارگل دريافت كرده كه هر 
دوبار مقابل آلمان بوده اســت. ياران كريســتيانو رونالدو در دوره 
قبلي كه قهرمان شدند، هر ســه بازي اول را مساوي كرده بودند و 

در مجموع 7ديدار، تنها 5گل خوردند و حاال 4گل در يك ديدار.

   گل به خودي ها
آلمان به نخستين تيم تاريخ يورو و جام ملت ها تبديل شد كه در يك 
دوره هم گل به خودي مي زند هم از گل به خودي حريف سود مي برد. 
پرتغال هم با 2گل به خودي روبن دياز و گريرو در يك بازي نخستين 
تيمي شد كه در يك بازي دو بازيكنش به تيم خودي گل مي زنند. 
اين را هم در نظر بگيريد كــه در دوره قبلي تنها 3گل به خودي رد 
و بدل شــد كه همان هم يك ركورد بود. حاال تنها در دو دور اول 
مرحله گروهي 5نفر شامل دميرال)تركيه در بازي با ايتاليا(، مت 
هوملس)آلمان روبه روي فرانسه(، شزني)براي اسلواكي با پيراهن 
دروازه باني لهســتان( و روبن دياز و گريرو از پرتغال هر دو به نفع 

آلمان، گل به خودي زنده اند.

   رونالدو نزدیک تر از هميشه به دایي
كريســتيانو رونالدو تا امروز موفق نشده بود به تيم ملي آلمان گل 

بزند و نوير هم تا حاال از پرتغال گل نخورده بود كه هر دو طلسم را 
رونالدو باطل كرد. كريستيانو روز خوبي را پشت سر گذاشت و يك 
گل و يك پاس گل به نام خودش ثبت كرد تا به عنوان بهترين بازيكن 
زمين انتخاب شــود. او حاال با 107 گل ملي به ركورد علي دايي با 
109 گل ملي نزديك شده و فاصله اي تا شكستن اين ركورد ندارد 
البته اگر تيم ملي كشورش در تكرار فينال دور قبل بازنده نباشد 
و از دور رقابت ها كنار نــرود! پرتغال براي صعود حداقل يك امتياز 
مي خواهد كه با اين گل به خودي ها و دفاع متزلزل به دست آوردن 
آن كمي مشكل است. البته رونالدو در پستي اينستاگرامي خطاب 
به هواداران تيم ملي نوشت »ايمان داشته باشيد، همانطور كه ما 

داريم.«
كريستيانو با اينكه هرگز در گذشته موفق به گلزني به آلمان نشده 
بود، عملكردي عجيــب در گلزني به مانوئل نويــر در رقابت هاي 
باشگاهي و حاال ملي دارد. او در 7رويارويي با اين دروازه بان آلماني 
تاكنون 10گل به او زده؛ ميانگيــن 1.42گل در هر بازي كه واقعا 

ركورد ديوانه كننده اي است.

   اسپانيا روي دور مساوي
آخرين بازي هفته دوم يورو هم با تساوي يك- يك اسپانيا و لهستان 
به پايان رسيد تا انتقادات از انريكه اوج بگيرد. اسپانيا در اين ديدار 
هم مالكيت 77 درصدي داشت و با 707 پاس در مقابل 219 پاس 
لهســتاني ها تيم برتر زمين بود اما با زدن 5 شوت داخل چارچوب 
تنها به يك گل رسيد. جالب اينكه لهستان در اين بازي تنها 2 شوت 
داخل چارچوب داشت كه يكي از آنها با ضربه سر لواندوفسكي به 
گل تبديل شد. باوجود تمام آمار و ارقام، انريكه خيلي نگران تيمش 
نيســت. او در كنفرانس مطبوعاتي گفته اســت: »تساوي به اين 
معني است كه با كســب پيروزي مقابل اسلواكي حتي مي توانيم 
صدرنشين گروه شويم، اما يك پيروزي صعود ما را تضمين خواهد 

كرد. هيچ كس نگفته بود كه كار آساني در يورو خواهيم داشت.«

مثل يك قهرمان
آلمان ها در روز تساوي قهرمان جهان مقابل مجارستان، بازگشتي رؤیایي به جام داشتند؛ آن هم با شکست دادن مدافع عنوان قهرماني

رکوردهاي کریس تمامي ندارد

رونالدو در بــازي با آلمان رکوردهاي دیگري هــم از خودش بر جاي 
گذاشــت. کاپيتان که در بازي اول مقابل مجارستان موفق شده بود 
خودش را از رکورد مشترک با ميشــل پالتيني فرانسوي در جدول 
بهترین گلزن تاریخ رقابت ها جدا کنــد و به تنهایي با 11گل در 5دوره 
از پالتيني 9گله جلو بزند، حاال این تعداد گل را به عدد12رسانده که 

رکوردي دست نيافتني به نظر مي رسد.
او در ادوار جام هاي جهاني و یوروهم بــا زدن 19گل به تعداد گل هاي 
ميروسالو کلوزه آلماني که بهترین گلزن تاریخ جام هاي جهاني است 
رسيده است. گرد مولر )18( و یورگن کلينزمان )16( هر دو از آلمان در 

رده هاي بعدي جاي دارند.
رونالدو در 2 بازي این دوره روي 4گل از 5گل تيمش تأثير داشته؛ 3گل و 
یک پاس گل. او در جام جهاني هم 4گل از 6گل پرتغال را زده بود، شامل 
هت تریک مقابل اسپانيا و یک گل به ایران. او از لحاظ دوندگي و ميزان 
تأثيرگذاري در منطقه بازي اش پس از لوکاتلي از ایتاليا در رده دوم قرار 
دارد که در 36سالگي واقعا عجيب است. گوزنس از آلمان و اشکرینيار 
از اسلواکي و پاتریک شيک از چک هم بين 5نفر اول جام جاي گرفته اند.
رونالدو با بازي مقابل آلمان رکورد تعداد بازي هاي ملي 176تایي بوفون 
را هم شکست و 177تایي شــد. او به عالوه، یک رکورد دیگر هم از 

خودش بر جاي گذاشت، ثبت 25گل به باال در 16سال متوالي.
رونالدو حاال نخستين بازیکني است که در 4 فرمت مختلف یورو )از 
لحاظ تعداد تيم هاي حاضر( موفق به ثبت پاس گل شده؛ یورو 2004: 
2پاس گل، یورو 2008: یک پاس گل، یورو 2016: 3پاس گل، یورو 2020: 
یک پاس گل. رونالدو روي هم رفته 23 بازي در یورو انجام داده، 12 گل 

زده و 7 گل ساخته و در مجموع روي 19 گل تأثيرگذار بوده است.
در یورو تاکنون هيچ بازیکني غيراز رونالدو تعداد گل هایش دورقمي 
نشده، در جام هاي جهاني 13نفر 10 گل به باال زده اند، در کوپا آمریکا 

25نفر.
آلمان چهل وسومين تيمي اســت که از رونالدو گل مي خورد. با ادامه 
روند رکوردزني ها و طلسم شکني ها شاید فرانسه هم در بازي بعدي 

چهل وچهارمين تيمي باشد که از او گل مي خورد.

يورو2020
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نقل از »انتقاالت«

حريف ناشناس

ارسالن كاظمي و محمد جمشــيدي، ملي پوشان بسكتبال در 
فصل نقل و انتقاالت دبل دبل كردند. ارسالن كاظمي با ذوب آهن 
قرارداد بست و با شال سبز اصفهاني ها عكس انداخت اما وقتي به 
تهران برگشت سر از باشگاه مهرام درآورد و با اين تيم امضا كرد، 
اين بار بدون عكس! محمد جمشيدي، با شيميدر  قم امضا كرد 
اما هفته پيش با انتشــار ويدئويي به مردم گرگان قول داد مانند 
فصل گذشته با شهرداري تمديد مي كند. كاظمي و جمشيدي با 
2 قرارداد در 2 باشگاه هم اينك همراه تيم ملي در ژاپن هستند اما 
مسئوالن هر 4 باشگاه به رسانه ها گفته اند در فصل جديد هر يك 

از اين دو نفر پيراهن باشگاه آنها را برتن مي كنند!

تيم هاي بسكتبال هر ســال به لحاظ بازيكن فقيرتر و كوچك تر 
مي شوند. خأل پشتوانه ســازي يكي از خطرهاي بسكتبال است 
كه باشــگاه ها سال هاســت از آن غافل مانده اند و هرازچندي از 
خود باشــگاه ها قرباني مي گيرد. هفته گذشته 7 بازيكن مطرح و 
ملي نفت آبادان با تيم هاي شيميدرقم، مهرام و شهرداري گرگان 
به توافق رســيدند. ســرمربي تيم هم در صفحه اينستاگرامش 
خداحافظي كرد. قراردادهاي يكســاله باشگاه با بازيكن و ضعف  
آيين نامه اي، پايه تيم هايي مثل نفت را كــه براي تعيين بودجه 
منتظر چانه زني با باالدستي ها هستند سست مي كند و از طرفي 
موقعيت لرزان اين تيم ها خطر انحالل آنهــا را افزايش مي دهد. 
هم اكنون با خروج نصف تيم، در بندر اعالم وضعيت قرمز شــده 

است.

تيم ملي بســكتبال براي برگزاري چند بازي تداركاتي در ژاپن 
اســت. ژاپني ها بدون دو ســه چهره سرشــناس خود ازجمله 
هاشيمورا و واتانابه كه در NBA حضور دارند، در پنجره هاي فيبا 
آسيا كاپ به ميزباني فيليپين بازي مي كنند و اين مسابقات امروز 
به پايان مي رســد. ژاپن در فيليپين و ايران در ژاپن است. گفته 
مي شود ايران در اين اردو با ژاپن 2 بازي انجام مي دهد اما اين وعده 
با ابهاماتي همراه است؛ ژاپني ها با چه تركيبي مي خواهند مقابل 
ايران بازي كنند؟ ظاهرا برنامه ريزي دقيقي براي اين سفر انجام 
نشده و براي پركردن اوقات بيكاري ملي پوشان بين 27خرداد تا 
يكم تير، يك بازي دوستانه با جوانان ژاپن درنظر گرفته شده است!

زير حلقه

دبل دبل

هفته اعاده حيثيت
 ايران شانسي براي صعود به مرحله بعدي ليگ ملت ها ندارد اما مي تواند با پيروزي در هفته آخر هواداران

 را براي المپيك اميدوار كند

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

از بين 38نفري كه به اردوي تيم كشتي فرنگي جوانان دعوت شده اند، آزمايش كروناي 
22كشتي گير مثبت اعالم شــد! اردوي قبلي تيم 8 روز پيش در شهر اردبيل به پايان 
رسيد و كشتي گيران قبل از اينكه اردوي بعدي در خانه كشتي شهيد صدرزاده تهران 

را شــروع كنند، آزمايش دادند. نتيجه آزمايش ها اين بود كه بيش از نيمي از نفرات 
كرونا دارند. تيم جوانان اواخر مرداد ماه بايد در مسابقات جهاني روسيه حاضر شود. از 
زمان شيوع ويروس كرونا اين نخستين تورنمنتي است كه در رده سني جوانان برگزار 
مي شود. همه مسابقات در رده هاي سني نوجوانان و جوانان از سال 2019 تا به حال لغو 
شده بود. روح اهلل ميكائيلي، سرمربي تيم كشتي فرنگي جوانان كه خودش هم به كرونا 
مبتال شده، به ايسنا گفته است: »نمي دانم چرا اين اتفاق افتاد. شايد بچه ها در اردوي 

اردبيل مبتال شــده باشند. البته شــرايط اردبيل خوب بود و نفراتي مثل خسرونژاد و 
بالي تبار هم كه در اردو نبودند، تستشان مثبت است. احتمال دارد بچه ها در انتخابات 

شوراي شهر و رياست جمهوري كرونا گرفته باشند.« 
قرار است همه كشــتي  گيران 3 روز ديگر در شهرهايشان آزمايش بدهند و اگر نتيجه 
منفي بود، به اردو برگردند. البته آنها قبل از حضور در اردو هم يك تست ديگر خواهند 
داد. بد نيست اين را هم بدانيد كه از بين كشتي گيران فقط المپيكي ها واكسن زده  اند.

  غوغاي كرونا در اردوي كشتي

شهرام محمودي: نتيجه كار آلكنو 
در المپيك مشخص مي شود 

شهرام محمودي، قدرتي زن سابق تيم ملي از 
بازي جوانان تيم راضي است و به همشهري 
مي گويد آنها از فرصتــي كه دارند، بايد بهتر 
استفاده كنند: »جوانان با انگيزه و با كيفيت كار 
مي كنند، اين باعث خوشحالي است كه آينده 
واليبال ما با اين جوانان تامين مي شود. صابر 
كاظمي و برديا سعادت هردو تكنيكي هستند 
و از نظر شعور واليبال در سطح بسيارخوبي 
قرار دارند. صابر باتجربه تر است و برديا فيزيك 
خوبي دارد، قدش بلنــد و خوب مي پرد. آنها 
جاي خوبي را در تركيب پيدا كرده اند. البته ما 
پشت خط زن هاي خوب ديگري هم داريم، مثل 
پوريا يلي و امين اسماعيل نژاد و اميدواريم 
آنها هم مورد توجه قرار بگيرند. اين جوانان در 
رقابت با هم مي توانند بهتر شوند. جواد كريمي 
هم پاسور خوبي است و در كنار سعيد معروف 
مي تواند نكات خوبي را ياد بگيرد و در آينده 
پاسور بزرگي شــود. اما جوانان بايد بيشتر 
تالش كنند و قدر فرصت هايي را كه بهشان 
داده مي شود، بدانند. آنها سال ها منتظر اين 

فرصت بوده اند.« 
برخالف انتقاداتي كه از تيم مي شود، محمودي 
معتقد اســت كه ايران به جز بازي با ژاپن و 
استراليا در بقيه بازي ها خوب بوده: »در بازي 
با ژاپن خوب نبوديم و نمي دانم چرا در بازي 
با استراليا خيلي بد بازي كرديم ولي در بقيه 
بازي ها خوب بوديم.« او دربــاره آلكنو هم 
مي گويد:»نمي دانم در ذهن آلكنو چه مي گذرد 
اما نمي دانم چرا از او انتقاد مي كنند. از آلكنو 
ايراد مي گيرند كه چرا بــه ميالد عبادي پور 
بازي مي دهد ولي نگه  داشتن ميالد در بازي 
براي اين است كه او در شرايط سخت تحت 
فشار بگيرد و بداند چقدر تحمل دارد و چقدر 
مي تواند خودش را باال بكشــد. آلكنو مربي 
بزرگي اســت ولي اينكه ببينيم او چه كاري 
براي واليبال ما كرده است، بايد در المپيك 

ببينيم.«

سخت ترين هفته ليگ ملت هاي واليبال از امروز آغاز مي شود؛ آيا 
ايران مي تواند در مقابل فرانســه و لهستان امتياز بگيرد، مي تواند 
آرژانتين را شكســت بدهد و ليگ را با پيروزي به پايان برساند؟ و 
مهم تر اينكه والديمير آلكنو در پايان ليــگ ملت هاي واليبال به 
خواسته هايش رسيده و توانسته 12 نفر المپيكي اش را شناسايي 

كند؟ 
ايران امروز در بازي ســيزدهم ليگ مقابل فرانسه قرار مي  گيرد. 
2تيم در تاريخ واليبال شــان  8بار مقابل هم قرار گرفته اند و ايران 
فقط در يك بازي برنده بوده؛ سال2017 و در جام قهرمانان بزرگ 
جهان. در ليگ امسال فرانسه از 12بازي 8پيروزي به دست آورده 
و در رده پنجم اســت و ايران با 5پيروزي در رده يازدهم. ايران در 
بازي هاي ســخت بهتر كار كرده و در بازي هايي مثل استراليا كه 
انتظارش نمي رفت شكســت خورده. فرانســه هم تقريبا شرايط 

مشابهي دارد. بزرگاني چون برزيل را برده اما از ايتاليايي كه با تيم 
دوم در مسابقات شركت كرده، شكست خورده است.

در بازي با لهســتان، كه حريــف بعدي ايران اســت هدف آلكنو، 
سرمربي تيم رسيدن به پيروزي است و در بازي سوم ايران شانس 
شكست دادن آرژانتين را دارد. به نظر مي رسد آلكنو حساسيت هاي 
ايراني ها را مي شناسد. در بازي با آمريكا پيروزي در اولويت بود. در 
بازي با برزيل هم آلكنو با تعويض ها و تايم هايي كه مي گرفت، نشان 
داد كه انتظارش از تيم برد است؛ هرچند به اين خواسته اش نرسيد. 
گفته مي شود 2 بازي آخر اين هفته براي آلكنو اهميت ويژه اي دارند. 
واليبال ايران و لهستان سال هاست كه با هم كري دارند. پيروزي در 
اين بازي مي تواند انتقادات 2هفته اخير از آلكنو و تيمش را كاهش 
دهد. 2 تيم 22 بار با هم بازي كرده اند و ايران در 8 بازي برنده بوده. 

لهستاني ها در آغاز هفته پنجم در رده دوم بودند.

ايران در 12 بازي قبلي 8بار آرژانتين را شكســت داده  و اين تيم 
فعال در رده هشتم جدول است. براي آلكنو مهم است كه تيمش 
تورنمنت را با پيــروزي به پايان ببــرد و با روحيــه بااليي براي 
المپيك آماده شــود. اما آيا بازيكنان توان دارند به اين پيروزي ها 
 برسند؟ آلكنو بعد از بازي هاي هفته چهارم گفته بود بازيكنانش 
خســته اند. از نظر مسعود آرمات، ســرمربي تيم نوجوانان ايران، 
بازيكنان از نظر بدني هم آماده نيســتند. او به ايسنا گفته است: 
»تيم اگر از نظر بدني براي ليگ آماده مي شــد در المپيك دچار 

افت مي شد.« 
در اين شرايط به نظر مي رسد اگر آلكنو بتواند از نظر رواني بازيكنان 
را آماده پيروزي كند، مي تواند افت بدني آنها را جبران كند اما بايد 
ديد توانايي اين كار را دارد و بازيكنان مي توانند خواسته هاي او را 

به اجرا بگذارند؟

66 12 16 ايتاليا 9

66 12 16 ژاپن 10

57 12 18 ايران 11

48 12 13 كانادا 12

48 12 13 آلمان 13

210 12 7 هلند 14

210 12 7 بلغارستان 15

111 12 2 استراليا 16

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

111 12 32 برزيل 1

102 12 30 لهستان 2

93 12 26 اسلوونی 3

84 12 26 روسيه 4

84 12 26 فرانسه 5

4 8 12 22 صربستان 6

66 12 17 آمريكا 7

66 12 17 آرژانتين 8

جدول ليگ ملت ها هفته چهارم
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افقي:
 1- مثــل ماه- اســتر آباد 
امروزي- پايتخت سلسله 

صفاريان
2- آشكار و نمايان- فني در 

كشتي - پنجم
3- گلي زيبا- باقيمانده

4- نــام كوچــك هيتلر- 
تنقــالت شـــــــب هاي 
زمســتاني- نيروگاه شمال 

كشور
5- چند بيــت- پيرو دين 

موسي)ع(- صد مترمربع
6- مرواريد- به هيچ وجه- 

غيرايراني
7- خاطر- لگام اسب- برادر

8- بهتريــن عطر ســنتي 
ايران- فرزند نتيجه- واحد 

شمارش صابون
9- كامل شدن رشد ميوه- 

خبر خوش- چه بسيار
10- از مهم تريــــــــــن 
وســترن هاي تاريخ سينما 
ســاخته هــاوارد هاكس- 

دشنام گو- كاروان
11- رايحه - ظرف نوشيدن 

مايعات- بيش از حد لزوم
12- صــد ســال- بيــان 

عقيده- از زواياي دايره
13- كيســه حمــــــــل 
بــار- دريچــه اي در قلــب 

پستانداران
14- اذيت- ناخوشــايند 

بودن- سمت راست
15- آسمان- ناممكن- نام 

خداوند در تورات
  

عمودي:
1- پايه و اســاس- غير از 
مورد قبلي- پدر طب يوناني

2- نشانه جمع فارسي- از 
نام هاي بهشــت- بــه دنيا 

آوردن
3- قلــع و قمع- ســكوي 

شيرجه- معشوق زيبا
4- گلي خوشــبو و سمي- 

شكاك- آماس
5- تسويه حساب كردن- 

فراموشي
6- شكســتگي طبقــات 
زميــن- مهم تريــن ابزار 

ارتباطي- ميگو
7- امپراتوري آلمان- واحد 
اندازه گيري توان- قابليت 

ارتجاعي دارد
8- شاه ميوه- زمين آماده 
كشــت- فاقد خصلت هاي 

پسنديده
9- گوشــت آذري- محل 

تقاطع دو خيابان- ضرر
10- ذره اي بــدون بــار 
الكتريكي- واحد بين المللي 

فركانس- خالي
11- ترساندن عمدي- زمان سنج

12- جراحت- زين و برگ اسب- 
مفيد و مؤثر بودن

13- رهن دهنده- رسوم- مطلبي 
را با آب و تاب خواندن

14- رطوبــت- از مســير هاي 
حياتــي و اقتصــادي جهان در 
صادرات نفت به همه دنياســت- 

ضمير انگليسي
15- مبحث- چوپان- تخم كتان

 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 | 3958
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  دستورالعمل هاي كرونا در گرمدره به هيچ وجه رعايت نمي شود 
در گرمدره كرونا مانند ساير نقاط بيداد مي كند اما هيچ اراده اي از سوي 
مردم و مسئوالن براي مبارزه با آن نيست و به خصوص از سوي مردم 

مسئوليت اجتماعي براي رعايت اصول مهار آن كمرنگ است.
سلگي از گرمدره 

 
  اصالح برخي سياست هاي نادرست، عمده ترين توقع از دولت 
اگر قرار است گشايشي شود برخي سياست هاي نادرست اقتصادي و 
بين المللي بايد اصالح شوند كه در اين صورت مسير پيشرفت كشور 

هموارتر مي شود.
آرمان از سنندج 

 
  پارك شقايق قرق سگ هاي ولگرد 

در پارك شــقايق خاني آباد نو، واقع در منطقه 19شهرداري تهران 
ســگ هاي بزرگ پرســه مي زنند. روي چمن ها را آلوده مي كنند و 

خانواده ها را مي ترسانند. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي داريم.
سليماني از خاني آباد نو

  جايگاه هاي سوخت سي ان جي در اصفهان كافي نيست
با توجه به گراني و مقرون به صرفه نبودن سوخت بنزين و روي آوردن 
اغلب خودروداران به خودروهاي گاز سوز و دوگانه سوز، ضروري است 
كه تعداد جايگاه هاي مجهز سوخت گيري گاز طبيعي سي ان جي در 
شهر بزرگ اصفهان كه هم اكنون بسيار كم و با تعداد سكوهاي محدود 

و پرازدحام است، به تعداد كافي افزايش يابد.
محمود بليغيان از اصفهان

  ساعات كاري متروي تهران افزايش يابد 
 چرا ساعت كاري قطارهاي مترو تا 12شب تمديد نمي شود. بسياري 
از افراد مانند من كه وضعيت درآمد و معيشت مناسبي ندارند و بايد تا 
ديروقت كاركنند ناگزير به استفاده از مترو هستند درحالي كه ساعت 
كاري مترو تا 10شب بيشتر نيست. از مسئولين مترو تقاضا داريم با 

افزايش ساعت كاري به قشر كم درآمد كمك كنند.
علوي از تهران

   معوقات فروردين ماه مستمري بگيران پرداخت نشد 
مســئولين وعده دادند كه معوقات فروردين ماه مســتمري بگيران 
تامين اجتماعي، با حقوق خرداد ماه واريز مي شود. متأسفانه اين وعده 

عملي نشده است.
توكلي از سمنان

   ايستگاه هاي مترو به نام شهداي مترو نامگذاري شوند 
در طول ساخت مترو كه به حق از بهترين اقدامات دولت جهت كاهش 
ترافيك و سهولت رفت وآمد مردم بوده اســت تعدادي از كارگران و 
مهندسين بر اثر ريزش مترو و نشست زمين جان خود را از دست دادند 
و به نوعي براي رفاه حال هموطنان خود شهيد شده اند. از مسئولين 
تقاضا داريم جهت پاسداشت و يادبود اين افراد فداكار، ايستگاهي را به 

نامشان نامگذاري كنند.
شمس از تهران

  كانال هاي راديويي داخلي در جاسك دريافت نمي شود 
متأسفانه هيچ كانال راديويي داخلي و فارســي زبان، در شهرستان 
جاسك استان هرمزگان، قابل دريافت و استفاده نيست. اين در حالي 
است كه كانال هاي كشــورهاي همســايه و حتي راديوهاي هندي 
به خوبي قابل دريافت هستند. از مســئولين صدا و سيما درخواست 

تقويت آنتن و كانال هاي داخلي اين استان را داريم.
زارعي از جاسك

  دستور قوه قضاييه در مورد خانه هاي اجاره اي اجرا نشد 
 چرا دستور قوه قضاييه در مورد تمديد قرارداد با مستأجران و اضافه 
نكردن نرخ اجاره به درستي اجرا نمي شــود؟  من به عنوان يك مادر 
سرپرست خانواده با 3 فرزند بيكار و درآمد اندك، به خواست و فشار 
صاحبخانه، مجبور به تخليه محل سكونت خود هستم. چه كسي به 

داد ما مي رسد؟ 
 عابدين پور از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  ريزش مرگبار تونل
 در دره شهر

ريزش بخشــي از تونــل در حــال احداث 
كبيركوه در دره شــهر به قيمت جان يكي از 
كارگران تمام شد و كارگر ديگري را نيز راهي 

بيمارستان كرد.
به گزارش همشــهري، عصر روز شــنبه به 
نيروهاي امدادي استان ايالم خبر رسيد كه در 
منطقه كبيركوه، كوه دچار ريزش شده و هنوز 
به درستي مشخص نبود كه چه اتفاقي افتاده 
اســت، اما اين امكان وجود داشت كه حادثه 
مربوط به احداث تونل باشــد. از مدتي قبل 
احداث تونل كبيركوه با مجموع 9 تونل فرعي 
و به طول 5هزار و 800 متر در اين منطقه آغاز 
شده بود تا تردد براي ساكنان شهرستان هاي 
آبدانان و دره شهر آسان تر شــود. زماني كه 
امدادگران به محل حادثه رسيدند مشخص 
شد در جريان انجام عمليات عمراني در يكي 
از تونل ها بخشي از كوه ريزش كرده و 2 نفر از 
كارگران آسيب ديده اند. بررسي هاي دقيق تر 
حاكي از آن بــود كه در ايــن حادثه يكي از 
كارگران جان باخته و دومين نفر نيز به شدت 

مصدوم شده است.
 سرهنگ محمدزمان بيگي، فرمانده انتظامي 
شهرستان دره شهر در اين باره گفت: در پي 
اعالم مركز فوريت هاي پليســي 110 مبني 
بر وقوع حادثه در تونــل كبيركوه، بالفاصله 
ماموران انتظامي شهرستان و عوامل امدادي 
به محل حادثه اعزام شدند. با بررسي هاي به 
عمل آمده و تحقيقات اوليه مأموران انتظامي 
مشخص شــد، در اجراي عمليات عمراني 
قســمتي از پروژه كارگاهي تونل كبيركوه 
كه كارگران در حال انجام عمليات عمراني 
بودند، دچار ريزش شــده است كه بر اثر اين 
حادثه يك نفر از كارگران حدودا 45 ســاله 
بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود 
را از دست داده و كارگر ديگر نيز مصدوم شده 
اســت. به گفته فرمانده انتظامي دره شهر، 
مصدوم توسط عوامل امدادي به مركز درماني 
منتقل شــد و پيكر متوفي نيز به پزشــكي 

قانوني انتقال يافت.

ترياك به آلمان نرسيد
مأموران گمرك با بررسي و كنترل اثاثيه منزل 
كه قرار بود به آلمان ارســال شود، 20كيلو 
ترياك كــه به صورت ماهرانــه اي در جداره 

تختخواب جاسازي شده بود را كشف كردند.
به گزارش همشــهري، راز قاچاق مواد مخدر 
زمانــي فاش شــد كه حراســت يكــي از 
شــركت هاي هواپيمايي، در پايانه هوشمند 
بار فــرودگاه امام خميني )ره( به بــار اثاثيه 
منزل كه قرار بود به آلمان فرســتاده شــود 
مشكوك شد. شك وي زماني به يقين تبديل 
شد كه مأموران مبارزه با مواد مخدر و مربيان 
ســگ هاي موادياب گمرك با تكنيك هاي 
فني وارد عمل شــدند و پس از بررسي اثاثيه 
منزل كه شــامل لوازم تختخواب، تاج تخت 
و كمد لباس بــود، 20كيلوگرم مواد مخدر با 
لفاف كه در جداره تخت جاســازي شده بود 

كشف كردند.
به گفته غالمرضا صفــاري طاهري، مديركل 
گمرك فرودگاه امام خميني، با كشف محموله 
مواد مخدر، اقدامات قانوني و بررســي هاي 
بيشتر در زمينه شناسايي قاچاقيان ادامه دارد.

نجات معجزه آسا از شليك هاي شوهرسابق
مرد جوان پس از جدايي از همســرش پشيمان شد و 

تصميم گرفت دوباره بــا او ازدواج كند اما وقتي جواب داخلي
منفي شنيد، نقشه جنايت كشيد.

به گزارش همشهري، همه  چيز از صبح يكي از روزهاي ارديبهشت ماه 
امسال شروع شد. آن روز زني جوان از خانه اش در يكي از خيابان هاي 
مشهد خارج شد تا به محل كارش برود غافل از اينكه همسر سابقش 
به كمينش نشسته و نقشه هولناكي در سر دارد. مرد جوان درحالي كه 
اسلحه به دست داشت پشــت درختي پنهان شــده و منتظر همسر 
سابقش بود و به محض اينكه او از خانه بيرون آمد، اسلحه را به سمتش 
نشانه گرفت و چند گلوله شليك كرد. او سپس به سمت ماشينش كه 

در همان حوالي پارك بود دويد، سوار آن شد و فرار كرد.

شروع تحقيقات
اهالي خيابان كه صداي شــليك گلوله را شــنيده بودند سراسيمه از 
خانه هايشان خارج شدند و با ديدن زن جوان كه گلوله خورده وخون آلود 
روي زمين افتاده بود با اورژانس و پليس مشهد تماس گرفتند. 5گلوله 
به بدن زن جوان اصابت كرده و حالش وخيم بود. در اين شــرايط وي 
به بيمارستان منتقل شــد و تحت عمل جراحي قرار گرفت و تيمي از 
كارآگاهان جنايي زيرنظر بازپرس ويژه قتل مشــهد تحقيقات براي 
كشــف راز اين تيراندازي را آغاز كردند. هنوز مشخص نبود تيرانداز 
چه كسي بوده و شاهدان هم چهره او را نديده بودند و مي گفتند كه پس 
از شنيدن صداي شليك گلوله از خانه هايشان خارج شدند و متهم را 

در حال فرار ديده اند.

بازگشت به زندگي
جست و جو براي شناســايي فرد تيرانداز درحالي ادامه داشت كه زن 
جوان تحت عمل جراحي سخت و نفسگير بود. با وجود 5گلوله اي كه 
در بدن زن جوان بود و خونريزي هاي شــديدي كه داشت و اميدي به 
زنده ماندن او نبود اما با اين حال تيم پزشكي دست از تالش برنداشتند تا 
اينكه معجزه اي رخ داد و زن جوان كه تا يك قدمي مرگ پيش رفته بود 
به زندگي بازگشت. جراحي اگرچه نفسگير و دشوار بود اما موفقيت آميز 

بود و وقتي زن جوان به هوش آمد اسرار اين تيراندازي خونين را فاش 
كرد. عامل اين تيراندازي كه زن جوان را تا پرتگاه مرگ پيش برده بود 

كسي جز شوهر سابق وي نبود.
زن مجروح گفت: چند سال قبل با سينا آشــنا شدم و اين آشنايي به 
ازدواج منجر شد. اوايل زندگي خوبي داشــتيم اما مدتي كه گذشت 
متوجه شدم سينا خالفكار است. او براي رسيدن به پول دست به هر 
خالفي مي زد و اگر اعتراض مي كردم مرا به باد كتك مي گرفت. از سوي 
ديگر به خاطر شرايط خانوادگي و ترس از آبروريزي جرأت نمي كردم 
درباره او به خانواده ام حرفي بزنم. مدتي كه گذشت تصميم گرفتم از 

سينا جدا شوم چون ادامه زندگي برايم قابل تحمل نبود.
وي ادامه داد: تا مدت ها درگير پرونده طالق در دادگاه خانواده مشهد 
بودم. سينا حاضر نمي شد طالق بدهد و من ناچار شدم مهريه ام را به اجرا 
بگذارم. در كش و قوس جدايي بودم كه سينا دستگير شد و به زندان 
افتاد. بعد از ســختي فراوان و ماه ها رفت وآمد در دادگاه خانواده حكم 
طالقم را گرفتم و از او جدا شدم. اما مدت زيادي از اين ماجرا نگذشته 
بود كه سروكله سينا پيدا شد. او برايم مزاحمت ايجاد مي كرد و اصرار 
داشت كه بارديگر با هم ازدواج كنيم. مي گفت دور خالف را خط كشيده 
و مي خواهد درست زندگي كند اما دروغ مي گفت. سينا همچنان يك 
خالفكار حرفه اي بود و آنطور كه متوجه شدم با باندهاي زيادي همكاري 
مي كرد. همين مسئله باعث شد تا به او جواب منفي بدهم و تهديدش 
كنم كه اگر مزاحمت ايجاد كند،  از او شكايت مي كنم. از آن پس، ديگر 
جواب تماس و پيامك هايش را ندادم تا اينكه صبح روز حادثه زماني 
كه قصد داشتم به سركار بروم سينا كه پشت درختي پنهان شده و به 
كمينم نشسته بود، صدايم زد و وقتي برگشتم شروع كرد به تيراندازي 

اما با تالش پزشكان از اين حادثه جان سالم به در بردم.

دستگيري در تهران 
با شكايت زن جوان دستور بازداشــت مرد تيرانداز صادر شد اما وقتي 
مأموران به محل زندگي وي رفتند متوجه شدندكه او فراري شده است. 
سرنخ هاي موجود حكايت از اين داشت كه مرد تيرانداز از مشهد گريخته 
و در تهران پنهان شده است. در ادامه كارآگاهان موفق شدند مخفيگاه او 

را شناسايي كنند و به اين ترتيب با دريافت نيابت قضايي راهي پايتخت 
شدند و با دستور بازپرس شعبه نهم دادسراي جنايي تهران،  متهم را در 

مخفيگاهش حوالي جنوب تهران دستگير كردند.
متهم وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفت به تيراندازي 
با انگيزه قتل همسر ســابقش اعتراف كرد و گفت كه قصد داشته از او 
انتقام بگيرد. وي توضيح داد:  من عاشق همسرم بودم اما او عالقه اي به 
من نداشت. وقتي در دادگاه خانواده درخواست طالق داد به دنبال راهي 
بودم تا او را منصرف كنم تا اينكه به زندان افتادم و او طالق گرفت. پس 
از آزادي تصميم گرفتم هرطور شده او را به زندگي برگردانم. همه از من 
حساب مي بردند اما او در برابرم مقاومت كرد و جواب منفي داد. به همين 
دليل از وي كينه به دل گرفتم و وقتي براي دومين بار از او خواستگاري 

كردم و باز هم جواب رد شنيدم، تصميم گرفتم وي را به قتل برسانم.
متهم ادامه داد: براي اجراي نقشه انتقام جويي ام يك اسلحه تهيه كردم 
و روز حادثه به كمين همسر سابقم نشستم و به محض اينكه از خانه 
خارج شد شروع كردم به تيراندازي كه خوشبختانه زنده ماند. چون پس 
از اين اتفاق به شدت پشيمان شدم و با تصور اينكه همسر سابقم فوت 
شده چند روزي را با عذاب وجدان زندگي كردم تا اينكه شنيدم زنده 

مانده است اما از ترس دستگيري از مشهد فرار كردم و به تهران آمدم.
پس از آنكه متهم به جرم خود اقرار كرد، پرونده براي رسيدگي بيشتر 

به دادسراي مشهد فرستاده شد.

مرد خالفكار وقتي نتوانست همسر سابقش را مجبور به ازدواج دوباره كند، او را به رگبار بست

وقتي موتور هواپيماي آموزشــي 
دچار مشكل شد، خلبان تصميم به پيگيري

فــرود اضطــراري در بيابان هاي 
خراسان شمالي گرفت اما اين فرود موفقيت آميز 

نبود و حادثه تلخي رقم خورد.
به گــزارش همشــهري، ظهــر ديــروز جواد 
فيروزكوهي فر، استادخلبان و مسئول عمليات 
شركت فراسپهر ايرانيان در شهر بجنورد به همراه 
دانشجوي 27ساله اش سوار هواپيماي آموزشي 
شــدند تا براي تمرين و آموزش از فرودگاه شهر 
بجنورد در خراسان شــمالي به فرودگاه شــهر 
كالله در استان گلستان پرواز كنند. استادخلبان 
40ســاله پيش از اين ده ها بار با همين هواپيما 
پروازهاي آموزشي را پشت ســر گذاشته بود و 
ديروز نيز درحالي كه شــرايط براي پرواز آماده 
بود به همراه دانشــجويش حامــد محمدزاده 
ســوار هواپيما شــدند و لحظاتي بعد و پس از 
هماهنگي هاي الزم با بــرج مراقبت هواپيماي 
آنها از باند فرودگاه به پرواز درآمد. در بين مسير 
ارتباط استادخلبان با مركز كنترل و رادار برقرار 
بود و به نظر مي  رسيد تا ساعاتي ديگر هواپيما به 

مقصد برسد اما حدود ساعت13:40دقيقه بود كه 
خلبان با مركز كنترل تماس گرفت و از بروز ايراد 
در موتور هواپيما خبر داد. او موقعيت خود را در 
بيابان هاي حوالي شهرستان گرمه گزارش كرد و 
گفت كه قصد دارد فــرود اضطراري كند اما اين 
آخرين تماس وي با مركز كنترل پرواز بود و پس 

از آن هواپيما از صفحه رادار محو شد.
با گــزارش اين ماجرا بــه تيم هاي امــدادي و 
درحالي كه احتمال مي رفت هواپيما دچار سانحه 
شــده باشــد، نيروهاي هالل احمر راهي محلي 
شدند كه خلبان موقعيت آن را اعالم كرده بود. 
ســاعتي بعد آنها با ديدن الشــه هواپيما كه در 
منطقه اي بياباني ســقوط كرده بود خودشــان 
را به آنجا رســاندند و درحالي كه اميدوار بودند 
سرنشينان آن جان ســالم به در برده باشند اما 

متأسفانه با اجساد هر دوي آنها روبه رو شدند.
يكي از استاد خلبان هاي شركت فراسپهرايرانيان 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: هواپيمايي كه 
ديروز دچار سانحه شد يك هواپيماي آموزشي 
سبك ايراني و ساخت شــركت دانش بنيان درنا 
بود. وي ادامه مي  دهد: اين هواپيما در شــركت 

ما حدود 10سال ســابقه پرواز دارد و از آن براي 
آموزش دانشجويان خلباني استفاده مي شود و 
خودم نيز تا كنون با آن هزاران ساعت پرواز كرده 
بودم و در همه اين مدت سابقه خوبي داشت و با 
هيچ مشكلي روبه رو نشده بود. حاال هم مشخص 
نيســت كه چرا ديروز موتور آن دچار مشــكل 
و باعث شــده بود كه خلبان تصميــم به فرود 

اضطراري بگيرد.
او مي گويد: استادخلباني كه در اين سانحه جانش 
را از دســت داد، يكي از خلبان هــاي حرفه اي و 
مسئول عمليات شركت فراســپهرايرانيان بود 

كه سابقه  و مهارت زيادي در پرواز با اين هواپيما 
داشت و هم اكنون تيم هاي بررسي سوانح از تهران 
و مشــهد راهي محل حادثه شده اند تا مشخص 

شود كه علت اين حادثه چه بوده است.
در همين حال سخنگوي ســازمان هواپيمايي 
كشوري نيز با اشاره به سقوط مرگبار اين هواپيما 
و كشته شدن 2سرنشين آن در اين حادثه گفت: 
شــركت مورد نظر در بجنورد و با مجوز سازمان 
هوايي كشور فعاليت مي كند. همچنين بررسي ها 
براي مشخص شدن علت اين حادثه مرگبار آغاز 

شده است.

  كالهبرداري 30ميلياردي آقازاده قالبي
  از طالفروشي ها

مرد شــياد خودش را آقازاده يــا مأمور امنيتــي معرفي مي كرد 
و با اين ترفند از طالفروشــي ها و فروشــندگان لــوازم خانگي 
كالهبرداري مي كرد. هرچند او توانست با اين ترفند 30ميليارد 

ريال كالهبرداري كند اما سرانجام توسط پليس امنيت به دام افتاد.
به گزارش همشهري، اوايل خرداد ماه امسال بود كه گزارش هايي به 
پليس امنيت عمومي تهران رسيد كه از كالهبرداري هاي گسترده 
يك آقازاده قالبي حكايت داشت. اظهارات شاكيان نشان مي داد 
مردي با معرفي خود به عنوان فرزند مقامات كشــوري يا مأموران 
امنيتي از مغازه داران كالهبرداري مي كند. در اين شرايط بود كه 

رسيدگي به اين پرونده از سوي پليس در دستور كار قرار گرفت.

در همان تحقيقات مقدماتي مشخص شد كه متهم شركتي جعلي 
راه اندازي كرده و بــه مراكز فروش لوازم خانگي يا طالفروشــي 
مي رود و با معرفي كردن خود به عنوان نيروهاي امنيتي يا فرزند 
مقامات كشــوري از مغازه داران خريد مي كند و به آنها چك هاي 
بي محل مي دهد. با ادامه تحقيقات مأموران به اطالعات دقيق تري 
از اين متهم دســت يافتند و چند روز بعد مخفيگاه او را در حوالي 
يوســف آباد شناســايي كرده و او را دســتگير و به پليس امنيت 

عمومي منتقل كردند. بازجويي از متهم نشــان مي داد كه او هيچ 
ارتباطي با مقامات كشوري يا مأموران امنيتي ندارد و با اين ترفند 
دست كم 2مغازه دار را فريب داده و از آنان حدود 30ميليارد ريال 
كالهبرداري كرده اســت. ســردار علي ذوالقدري، رئيس پليس 
امنيت عمومي پايتخت با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: تا كنون 
2 شاكي در اين پرونده شناسايي شده اند و تالش ها براي دستگيري 

ساير افرادي كه با متهم اصلي در ارتباط هستند ادامه دارد. 

مرگ استادخلبان و دانشجو 
در سقوط هواپيماي آموزشي

زن و مرد خالفكار كه با ســرقت خودروهاي ليفان 
دست به ســرقت و زورگيري از شهروندان مي زدند 
وقتي خودروي گشت پليس را ديدند تالش كردند 
فرار كنند، اما شليك مأموران آنها را وادار كرد خود 

را تسليم كنند.
به گزارش همشهري، روز 14خرداد ماه به مأموران 
پليــس آگاهي خبر رســيد كه 2مــرد و يك زن با 
همدســتي يكديگر يك خودروي ليفان را سرقت 
كرده اند. با اعالم اين خبر به دايره مبارزه با ســرقت 
وسايل نقليه پايگاه هفتم پليس آگاهي، مأموران به 
گشــت زني در حوالي محل وقوع سرقت پرداختند. 
يافته هاي پليس حاكي از آن بود كه سارقان پس از 
سرقت خودرو با استفاده از سالح سرد در محدوده 
شرق تهران دست به سرقت و زورگيري از شهروندان 
و مغــازه داران مي زنند. با وجود گشــت زني هاي 
گسترده، مأموران نتوانستند ســرنخي از متهمان 
تحت تعقيب به دست بياورند تا اينكه چند روز قبل 
مأموران يكي از واحدهاي گشتي، هنگام گشت زني 
در محدوده خيابان پيــروزي با يك خودروي ليفان 
كه زن و مردي جوان سوار بر آن بودند مواجه شدند. 

استعالم شــماره پالك اين خودرو نشان مي داد كه 
مدتي قبــل در محدوده كالنتري 109بهارســتان 
سرقت شده است؛ به همين دليل مأموران به راننده 
ليفان دستور ايست دادند. راننده وقتي متوجه حضور 
پليس شــد تالش كرد تا فرار كند. او ديوانه وار در 
خيابان هاي شهر رانندگي مي كرد و مأموران مراقب 
بودند تا حادثه تلخي اتفــاق نيفتد. كمي بعد آنها با 
رعايت قانون به كارگيري سالح، تيراندازي هوايي 
كردند و همزمان گروه ديگــري از ماموران با ايجاد 
ترافيك مصنوعي تالش كردند تا مسير فرار متهمان 
را سد كنند. اين تعقيب و گريز ادامه داشت تا اينكه 
سرانجام ليفان متوقف شد و راننده و زن جواني كه 

همراهش بود خود را تسليم كردند.
بررسي سوابق اين 2 نفر نشــان مي داد مرد جوان 
به نام فرامرز داراي ســوابق متعدد سرقت خودرو و 
لوازم داخل خودرو در محدوده پايگاه ششم است و 
زن جوان به نام سهيال نيز سابقه دار است و پيش از 
اين به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو، سرقت منزل 
و چاقوكشي در سطح شهر دستگير شده است. آنها 
همچنين اعتراف كردند كه سوار بر خودروي ليفان 

سرقتي در شــهر پرسه مي زدند و از شــهروندان با 
تهديد چاقو زورگيري مي كردند.

سرهنگ كرم يوسفوند، رئيس مركز عمليات پليس 
آگاهي تهران در اين باره گفت: مأموران در بازرسي 
از داخل خودروي مســروقه 2 قبضه شمشير و يك 
ديلم و از داخل كيف زن جوان يك قبضه چاقو كشف 
كردند و تحقيقات براي كشف ساير جرائم احتمالي 

متهمان در اداره دوم پليس آگاهي ادامه دارد.

قتل مرد 70 ساله  بر سر  زورگيري هاي سريالي در تهران با  خودرو 
اختالفات مالي

قاتلي كه با بي رحمي مردي 70ســاله را در سنندج به 
قتل رسانده و جسد او را در حاشيه شهر رها كرده بود، 
دستگير شد. به گزارش پليس، سرهنگ عبداهلل فاتحي، 
رئيس پليس آگاهي اســتان كردستان گفت: صبح روز 
پنجشــنبه و در پي اعالم خانمي مبني بــر اينكه پدر 

70ساله اش از يك شب قبل گم شده و اثري از او نيست، 
موضوع به صورت ويــژه در دســتور كار كارآگاهان پليس 

آگاهي استان قرار گرفت.
وي افزود: درحالي كه بررسي ها براي يافتن ردي از مرد گمشده آغاز 

شده بود، مأموران پليس جسد فردي را در يكي از نقاط حاشيه شهر پيدا كردند و پس از بررسي هاي 
الزم مشخص شد كه جسد متعلق به همان مردي است كه دخترش خبر از گم شدن وي داده بود.

اين مقام انتظامي بيان كرد: با مشاهده جسد مشخص شد كه وي به شكل بي رحمانه اي به قتل رسيده 
و تحقيقات درخصوص شناسايي و دستگيري قاتل به صورت ويژه در  دستور كار مأموران قرار گرفت و 
آنها در تحقيق از خانواده مقتول به سرنخ هايي از مردي رسيدند كه با مقتول اختالف داشت و احتمال 
مي رفت در اين جنايت نقش داشته باشد. در كمتر از 2 ساعت اين مرد 30 ساله شناسايي شد و پس از 

دستگيري، به قتل مرد 70 ساله اعتراف كرد. 
به گفته رئيس پليس آگاهي كردستان، قاتل علت و انگيزه قتل را مســائل مالي عنوان كرد و پس از 

بازسازي صحنه جنايت، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

پالسما درماني مبتاليان به كرونا 
شكست خورده؟

كساني كه مي خواهند پالسما اهدا و دريافت  ادامه از 
كنند بايد چه شرايطي داشته باشند؟صفحه 12

شرط نخست براي فرد اهدا كننده پالسما اين است كه بايد 28روز از 
نخستين نشانه هاي شروع بيماري او گذشته باشد. اين فرد مي تواند به 
مراكز انتقال خون مراجعه كند كه تمام استانداردها، تست ها و مراحل 
كار هم همان كارهايي اســت كه براي اهداي خون انجام مي شــود 
به اضافه 2تســت ديگر براي تعيين ميزان آنتي بادي در خون فرد و 
سنجش عيار آن. پس از آن پالسماهاي موجود شناسنامه دار با توجه 

به درخواست مراكز درماني در اختيار آنها قرار مي گيرند.
تاكنون چند نفر تحت درمان پالسما قرار گرفته اند و 

چه ميزان از آنها بهبود يافته اند؟
آمار دقيقي از تعــداد بيماران بهبــود يافته مبتال به كرونا توســط 
پالســما درماني وجود ندارد. چرا كه وقتي پالســما در اختيار مراكز 
درماني قرار مي گرفت، به دليل شلوغي اين مراكز براي مراجعه بيماران 
مبتال به كرونــا در بازگرداندن فرم هاي ثبت اطالعات ارائه شــده و 
ارزيابي باليني اهمال و تعلل مي شــد. ولي به طور كلي مي توان گفت 
حدود 60درصد 17هزار واحد پالسما داده شده براي بيماران مبتال 
به كوويد- 19، مصرف شــد، باقي مانده آن هم در اختيار مراكزي كه 
متقاضي دريافت آن باشند، قرار خواهد گرفت. اگر درنظر بگيريم 9هزار 
واحد از 17هزار واحد پالسماي ارائه شده به مراكز درماني استفاده شده 
باشد، مي توان گفت كمتر از 6هزار فرم ثبت اطالعات باليني به سازمان 
انتقال خون برگشت. اما ارزيابي 5هزار فرم جمع آوري شده از مراكز 
درماني نشان داد كه اثربخشي باليني بيش از 60درصد بيماراني كه در 
5روز اول بستري بيماران مبتال به كوويد در بيمارستان پالسما دريافت 
كرده بودند بسيار باال بوده است. موضوع مهم ديگر اين است كه اگر 
اين بيماران به موقع پالسما دريافت مي كردند عالوه بر تأثير بر روند 
بهبود بيماري، افراد كمتر به ماندن در بيمارستان و مصرف داروهاي 
اضافي نياز پيدا مي كردند. به اين ترتيب هم جان اين گروه از بيماران 
نجات پيدا مي كرد و هم جلوي تحميــل هزينه هاي اضافي به بخش 

درمان گرفته مي شد.
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2جايزهجشنوارهشانگهايبراي
»مسيرمعكوس«

آيا بنيــاد ســينمايي فارابي حــاال در فيلم جديــد جليلي 
سرمايه گذاري مي كند؟ 

فيلم »مسير معكوس« به تهيه كنندگي و كارگرداني ابوالفضل جليلي 
و از محصوالت بنياد سينمايي فارابي، موفق به كسب 2جايزه بهترين 
كارگرداني و بهترين بازيگر نقش اول مرد )پويان شــكري( در بخش 
رقابتي بيست وچهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم شانگهاي شد. 
اين فيلم به مسائل مربوط به نوجوانان و چالش هاي آنها در مسير ساخت 
يك فيلم مي پردازد. ابوالفضل جليلي كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
و محدوديت هاي سفر به جشنواره شــانگهاي نرفته بود، پس از برنده 
شــدن جايزه بهترين كارگرداني به صورت ويدئويي در مراسم اعطاي 
جوايز شــركت كرد و گفت: »فاصله براي برقراري ارتباط مسئله ساز 
نيست و اميدوارم روزي بتوانم با فيلمسازان چيني در يك پروژه درباره 
انسانيت همكاري داشته باشم.« جليلي اسفند سال گذشته در مصاحبه 
با باشــگاه خبرنگاران جوان گفته بود  بنياد ســينمايي فارابي از فيلم 
»مسير معكوس« رضايت نداشته و به همين دليل حاضر نشده در توليد 
فيلم جديد او به نام »داد« مشاركت كند. حاال بايد ديد جايزه جشنواره 
فيلم شانگهاي دل مسئوالن بنياد ســينمايي فارابي را نرم مي كند تا 
در فيلم جديد كارگرداني كه هيچ يــك از آثارش راهي به اكران ندارد، 

سرمايه گذاري كنند.
امسال فيلم هاي ايراني حضور چشمگيري در جشنواره فيلم شانگهاي 
داشــتند و هاليوود ريپورتر اين حضــور گســترده را نتيجه امضاي 
تفاهمنامــه اي ميان دولت ايــران و دفتر فيلم چين براي گســترش 
فعاليت هاي سينمايي ميان 2كشور مي داند كه خبر انعقاد آن 19خرداد 
اعالم شد. در بخش پانوراماي جشنواره فيلم شانگهاي نيز »خورشيد« 
ساخته مجيد مجيدي، »دشت خاموش« ساخته احمد بهرامي، »داستان 
دست انداز« ساخته كمال تبريزي در نخستين حضور جهاني اش، »بي 
سر« ساخته كاوه سجادي حسيني، »باريكه« ساخته عبدالرضا كاهاني، 
»مجبوريم« ساخته رضا درميشيان، »پسران دريا« از افشين هاشمي و 
»درخت گردو« ساخته محمد حسين مهدويان حضور يافتند. انيميشن 
»نهنگ سفيد« ساخته امير مهران در بخش فيلم هاي كوتاه پانوراما و 
»مايا« به كارگرداني جمشــيد مجددي و آنسون هارتفورد و محصول 
ايران و انگلستان هم در بخش مستند پانوراما روي پرده رفتند. در بخش 
هفته فيلم كمربند و جاده جشنواره شانگهاي هم فيلم هاي »روباه در يك 
سوراخ« ساخته آرمان رياحي محصول اتريش و »شناي پروانه« ساخته 
محمد كارت به نمايش گذاشته شدند. بيست و چهارمين دوره جشنواره 
شانگهاي از 21 تا 30 خرادماه در چين برگزار شد و چند فيلم ايراني ديگر 

نيز مهمان اين جشنواره سينمايي بودند.

ازانجمنتاخانههنرهايتجسمي
مجمع عمومي انجمن مجسمه سازان باالخره برگزار مي شود 

رئيس هيأت مديره انجمــن هنرمندان 
مجسمه ســاز ايران، از برگــزاري مجمع 
عمومي و راه اندازي انجمن صنفي خبر داد. 
عباس مجيدي، رئيس هيأت مديره انجمن 
هنرمندان مجسمه ســاز ايــران درباره 
برگــزاري مجمع عمومي ايــن انجمن و 

به تعويق افتادن آن، به  مهر گفت: مجمع عمومي انجمن مجسمه سازان 
بيشتر از 9 ماه به دليل پاندمي كرونا به تعويق افتاد و كرونا مانع از اين شد 
كه بتوانيم مجمع را در فضاي بســته برگزار كنيم. اواخر سال گذشته 
تصميم گرفتيم و زمانبندي را نيز انجام داديم كه در تاالر وحدت اين 
مجمع را برگزار كنيم اما به دليل مواجهه با وضعيت قرمز نتوانستيم اين 

جلسه را داشته باشيم.
وي بيان كرد: هم اكنون درصدد هستيم كه نوبت اول مجمع عمومي را 
۷ تير و نوبت دوم را 2۵ تير برگزار كنيم كه با تدابيري كه اتخاذ كرده ايم، 
اميدواريم مجمع به حد نصاب برسد. اين مجمع عمومي براي گزارش 
عملكرد ســاالنه و معرفي هيأت مديره جديد و بازرس و صحبت روي 
مجمع صنفي برگزار مي شود. مجيدي با اشاره به راه اندازي انجمن صنفي 
مجسمه سازان، گفت: روي اساسنامه انجمن صنفي مجسمه سازان كار 
شده، تفاهم هايي با وزارت كار داشته ايم و مشاوره هايي از وكال گرفته ايم 
و به كمك اساسنامه انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران، به جمع بندي 
رسيده ايم. وقتي مراتب در اين مورد طي شود و اساسنامه انجمن صنفي 
در مجمع عمومي انجمن به تصويب برســد، اميدواريم مجمع صنفي 
مجسمه ســازان را نيز همزمان با انجمن، با توجه به كارهايي كه براي 
تشكيل آن داشتيم، به ثمر برسانيم. مواردي را از پيش به دنبالش بوديم 
و نمي توانستيم در انجمن هنري از آنها نتيجه خوبي بگيريم، اميدواريم 
در انجمن صنفي بتوانيم آنها را به نتيجه برســانيم. وي درباره موضوع 
انجمن صنفي توضيح داد: تنها انجمن هنري كه بين هنرهاي تجسمي، 
به صورت صنفي در حال فعاليت است، انجمن صنفي طراحان گرافيك 
است و بقيه انجمن ها، هنري هستند. اما نكته اينجاست كه ما درصدد 
هستيم كه انجمن هنري مجسمه ســازان به قوت خودش باقي بماند 
و در كنار اين انجمن، بخش صنفي انجمن را نيز به ســامان برسانيم. 
ناگفته نماند تالش هايي كه ما در انجمن هنري براي اجراي رويدادها و 
برنامه هايمان انجام مي دهيم، مسيرهايي است كه طي شده اما در مسائل 
صنفي، عموما مشكالت خيلي جدي را داريم چون ماهيت انجمن ما، 
صنفي نبود و طبيعي بود كه در مسائلي چون بيمه هنرمندان، مجوزهاي 
فعاليت و... دچار مشكالتي بشويم كه اميدواريم اينگونه مسائل كه با 
جنبه معيشتي هنرمندان سروكار دارد، در انجمن صنفي هنرمندان 

مجسمه ساز رفع شود.

نسخه تابســتانه هفتاد و چهارمين جشــنواره فيلم  
برلين )برلينالــه( از 9تا 20ژوئن )19تــا 30خرداد( 
در برلين برگزار شــد. فيلم »قصيده گاو ســفيد« به 
كارگردانــي بهتــاش صناعي هــا و مريــم مقدم و 
تهيه كنندگي غالمرضا موسوي، براي نخستين بار در 
اين جشنواره روي پرده رفت. نمايش افتتاحيه »قصيده 
گاو ســفيد« در تاريخ 28 خرداد بــود و در روزهاي 
2۷، 28 و 29 خــرداد نيز 3 نمايش در ســينماهاي 
روباز شهر برلين داشــت. طبق برنامه و به علت تداوم 
شــيوع كرونا، فيلم هاي حاضر در جشنواره فيزيكي 
 برلين در 16 سينماي روباز برلين نمايش داده شدند. 
ديگر فيلم ايراني نمايش داده شده در نسخه تابستانه 
جشــنواره برلين فيلم »منطقه پاياني« به كارگرداني 
برديا يادگاري و احسان ميرحســيني بود كه در روز 
30خرداد نمايش داده شــد. فيلم هاي »قصيده گاو 
ســفيد« و »منطقه پاياني« به ترتيــب در بخش هاي 
رقابتي اصلي و بخش مواجهه به صــورت مجازي در 
نسخه آنالين جشنواره فيلم برلين كه از اول تا پنجم 
مارس)11تا 1۵اسفند( برگزار شده بود، حضور داشتند. 
در »قصيده گاو سفيد« داستان زني روايت مي شود كه 
همسرش به دليل صدور حكم اشتباهي اعدام شده و او 
اكنون مصمم به استيفاي حقوق خود و همسرش است.

 در فيلم »منطقه پاياني« برديا يادگاري، فريده آزادي، 
علي همتي، گندم تقوي، ســارا آجرلو، رضا بهرامي، 
علي كمالي، بهار جهان آرا و مريم مرادي نقش آفريني 
كرده اند. پيتر دبروگ، منتقد ورايتــي، اريك كان از 
ايندي واير و سارا وارد از اسكرين در مطالبي جداگانه 
به تمجيد از داستان درگيركننده، عميق و تكان دهنده 
فيلم »قصيده گاو سفيد« ، بازي هاي درخشان و دقت 
در ساخت اين فيلم از سوي بهتاش صناعي ها و مريم 
مقدم پرداخته و اين دو كارگردان جوان را »صدايي نو« 

در سينماي ايران توصيف كرده اند. 
اريك كان، منتقد ايندي واير درباره اين فيلم نوشته بود: 
در»قصيده گاو سفيد« نگاهي استادانه به مشكالتي كه 
پيش روي يك زن در راه اســتيفاي حقوق خويش و 

همسرش قرار دارد، شده است. در »قصيده گاو سفيد« 
داستاني جذاب از غم و گناه روايت مي شود. در اين فيلم 
به طور ويژه به زني با اراده پرداخته مي شود كه به دنبال 
اجراي عدالت است. اليور جانسون در آپكامينگ درباره 
اين فيلم نيز نوشــته بود: فيلم »قصيده گاو ســفيد« 
عميقا احساس فرد بي پناهي را كه در معرض باد سرد 
قرار گرفته به بيننده منتقل مي كند. در اين فيلم تنها 
به وقايع احساسي و ناراحت كننده و حس شوك پس 
از اطالع يافتن از خبر يك اعدام اشــتباهي پرداخته 
نمي شود. اين فيلم درواقع با هوشمندي و دلسوزي به 
موضوعي ناگوار در قالب داستاني تأثير گذار مي پردازد.

با وجود اينكه منتقدان در مطالب خود فيلم»قصيده 
گاو ســفيد« را از نظر هنري همســنگ با فيلم هاي 
»جدايي نادر از سيمين« به كارگرداني اصغر فرهادي و 
»شيطان وجود ندارد« اثر محمد رسول اف دانسته اند، 
اما فيلم»قصيده گاو ســفيد« در اين دوره جشنواره 

فيلم برلين كه محمد رســول اف از ايــران نيز عضو 
هيأت داوران برليناله بود، نتوانســت جايزه اي از اين 
جشنواره از آن خود كند. جشنواره فيلم برلين امسال 
در 2 نسخه آنالين و فيزيكي برگزار شد. رويداد آنالين 
اين جشنواره در  ماه مارس 2021برگزار شد. در رويداد 
فيزيكي كه از 9تا 19   ژوئن برگزار شــد، 126فيلم از 

فيلم هاي منتخب جشنواره برلين نمايش داده شدند.

اعطايجوايزخرسطالييونقرهاي
روز 13ژوئن نيز در »جزيره موزه هاي شــهر برلين« 
مراســم اهداي جوايز فيلم هاي برگزيده در نســخه 
آنالين جشــنواره برلين در فضاي روباز برگزار شــد. 
در هميــن روز نيــز نام برنــدگان بخش مســتند و 
 بهترين »فيلم اول« جشــنواره برلين نيز اعالم شد. 
فيلم »بخت بد« ســاخته رادو جــود، كارگردان اهل 
روماني و ساخته كشــورهاي روماني، لوكزامبورگ، 

كرواسي و جمهوري چك، با رأي هيأت داوران، جايزه 
خرس طاليي بهترين فيلم بخش اصلي مسابقه هفتاد 
و دومين دوره اين جشــنواره را از آن خود كرده بود. 
»بخت بد« فيلمي با مضمون طنــز اجتماعي روابط 
غيرمتعــارف انســاني را روايت مي كنــد. فيلم »نور 
طبيعي« به كارگرداني دنــس ناگي نيز جايزه خرس 
نقره اي جشــنواره برلين را دريافت كرد. در اين فيلم 
داستان ســربازان مجارســتاني كه در جريان جنگ 
جهاني دوم در جنگل هاي سرد و يخبندان اوكراين در 

تعقيب پارتيزان هاي شوروي هستند، روايت مي شود.

جوايزنسخهتابستانيبرليناله
فيلم»ما« بــه كارگردانــي آليس ديوپ، فيلمســاز 
فرانسوي برنده جايزه بهترين فيلم مستند جشنواره 
برلين شد. اين فيلم در نسخه آنالين جشنواره برلين 
نيز پيش تر جايزه بهترين فيلــم بخش »مواجهه« را 

زماني يكــي از جذابيت هاي انتخابات تماشــاي مســتندهاي 
انتخاباتي نامزدها بود. ستادهاي تبليغاتي از مدتي پيش از شروع 
رقابت هاي انتخاباتي مشــغول رايزني با كارگردانان مي شدند تا 
بتوانند مستندهايي هرچه جذاب تر و چشمگيرتر را براي پخش 

تلويزيوني آماده كنند.
طيف هاي گوناگوني از كارگردانان مستندهاي تبليغاتي نامزدها را 
در دوره هاي انتخابات رياست جمهوري ساخته اند، از كارگردانان 
بدنه ســينماي ايران تا كارگردانان تجربه گــرا، از كارگرداناني 
با گرايش هاي آشــكار سياســي تا كارگرداناني كه كمتر اهل 
موضع گيري سياسي بوده اند، از مجيد مجيدي و بهروز افخمي 
و سيف اهلل داد و رخشان بني اعتماد تا زنده ياد ضياء الدين دري و 
محرم زينال زاده و مجيد برزگر، از محمدحسين لطيفي و بهروز 
شعيبي و مهدي فخيم زاده و رسول صدرعاملي تا مجيد برزگر و 

محمدعلي فارسي و رسول مالقلي پور و كمال تبريزي.
انتخاب كارگردانان به نوعي نشــان دهنده سليقه هنري نامزدها 
و ستادهاي تبليغاتي شــان نيز بوده اســت. نكته جالب توجه 
اينجاست كه نامزدها بيشتر از اينكه به سراغ مستندسازان بروند 
ترجيح داده اند به ســراغ كارگردانان نامدار سينما بروند،  ظاهرا 
نامزدها و ستادهاي تبليغاتي چندان اعتمادي به مستندسازان 
نداشــته اند، در عين حــال ممكن اســت تأثيــر تبليغاتي نام 

فيلمسازان نيز مدنظر نامزدها بوده باشد.
در دوره هايي رقابــت ســتادهاي انتخاباتي بــراي جلب نظر 
كارگردانان و تأثير مستندهاي انتخاباتي به اندازه اي بود كه حتي 
مجله هاي حرفه اي حوزه سينما و تلويزيون نيز به تفصيل به نقد 

مستندهاي انتخاباتي مي پرداختند.
امســال نيز از لحظه ثبت نــام نامزدها بحث دربــاره فيلم هاي 
تبليغاتي ورودشان به ســتاد انتخابات آغاز شــد و در روزهاي 
نخست بحث هاي زيادي در شبكه هاي اجتماعي درباره فيلم هاي 
تبليغاتي درگرفت، اما در حد فاصل ثبت نام نامزدها و اعالن نام 
نامزدهاي نهايي كم كم بحث ها فروكش كرد، چرا كه اساسا نوع 

انتخاب نامزدهاي نهايي همه  چيز را تحت الشعاع قرار داد.
گرم نبودن تنور رقابت  انتخاباتــي را نمي توان در بي توجهي به 
مستندهاي تبليغاتي بي تأثير دانست. تجربه دوره هاي گذشته 
نشــان مي دهد هرچه رقابت هاي انتخاباتي گرم تر بوده توجه به 
مستندها نيز بيشــتر بوده و كثرت توجه طرفداران ضعف هاي 

مستندها را پوشانده است.
امسال كمتر كسي به تماشــاي مستندهاي انتخاباتي نشست و 

مســتندها در ميان بينندگان حرفه اي و عموم بينندگان كمتر 
بازتاب يافتند. حتي نام سازندگان مستندهاي انتخاباتي نيز كمتر 
به رسانه ها راه يافته است. در حقيقت مستندها آن قدر تأثيرگذار 
نبوده اند كه حساســيتي را برانگيزانند و رســانه ها به دنبال نام 
سازندگان باشند. درحالي كه مناظره ها همچنان اگر نه به اندازه 
گذشــته اما كم و بيش در ميان مردم بازتاب يافت و مردم براي 
ارزيابي نامزدها، به ويژه نامزدهاي كمتر شناخته شده، دست كم 
ساعتي را به تماشاي مناظره ها نشستند. پس بي ترديد نمي توان 

افت كيفيت فيلم هاي تبليغاتي را در ماجرا بي تأثير دانست.
فيلم هاي تبليغاتي نامزدها بيشتر از آنكه شكل فيلم هاي حرفه اي 
داشته باشند، شبيه مســتندهاي گزارشــي تلويزيوني بودند. 
شروع هاي طوالني، تمركز بيش از اندازه بر گفت و گو با خود نامزد، 
پخش نماهاي بســيار از كارخانه ها و پااليشگاه ها و اقصي نقاط 
كشور كه ظاهرا قرار بوده نمادي از پيشرفت و حركت باشد، عمال 

مستندها را از نفس انداختند.
در عين حال الگوبرداري از مستندهاي خارجي را بدون توجه به 
ســليقه بومي نيز مي توان يكي از داليل افت مستندها برشمرد. 
مستند يكي از نامزدها، تحت تأثير مستند تبليغاتي جو بايدن، 
دقايقي را به نحوه آماده شــدن و گريم نامزد موردنظر در پشت 
صحنه اختصاص داده بود، درحالي كه چنين نماهايي آشكارا در 
تعارض با طبقه طرفداران و شعارهاي نامزد مورد نظر قرار داشت.

يكي ديگر از داليل افت كيفي مســتندها معلوم نبودن فهرست 
نهايي تأييدشدگان بوده است. ستادهاي انتخاباتي زمان كمي 
براي ساخت مستند داشته اند و بعضي نامزدها حتي احتمال تأييد 
خود را نمي داده اند. احتماالً كساني ساخت فيلم تبليغاتي خود را 
آغاز كرده بودند و بعد با عدم تأييد نامزد مواجه شدند و در مقابل 
كساني هنوز منتظر بودند كه ببينند آيا تأييدشان قطعي است 
يا نه و بعد ساخت مستند را آغاز كنند، دير دست به كار شدند و 

مستندهايي شتابزده و سردستي نتيجه كارشان شد.
كثرت نامزدها نيز در پراكندگي طرفداران و ستادهاي انتخاباتي 
و در نتيجه بي برنامگي و شتابزدگي مستندهاي تبليغاتي بي تأثير 
نبوده است. عالوه بر اين، عدم پخش 2مستند انتخاباتي به دليل 
اختالف سازندگان با ستاد انتخابات را نيز نمي توان در بي توجهي 

به مستندها بي تأثير دانست.
به نظر مي رسد ســاخت مســتند تبليغاتي اكنون، دست كم در 
دوره اخير، بيشتر از اينكه نشانه  خالقيت و سليقه بصري و هنري 
نامزدها باشد، جهت خالي نبودن عريضه ساخته شده است. در 
انتخاباتي كه يكي از كمترين مشــاركت ها را در سال هاي اخير 
داشته است، انتظار ساخت مستندهاي حرفه اي و تأثيرگذار شايد 

قدري زياده خواهي باشد.

تجربه به شرط دوربين
خوانندگان پاپ ستاره هاي بازيگري مي شوند

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بارها شــنيده ايم كه بازيگران در كسوت 
خوانندگي حاضرشــده و تك آهنگ يا 
آلبوم خود را منتشر كرده يا اينكه در يكي 
از سالن هاي بزرگ كنسرت موسيقي  شان 
برگزار شده است. عكس اين قضيه هم در 
دنياي هنر ديده مي شود؛ خوانندگاني كه 
بدشان نمي آيد، جلوي دوربين بيايند و 
قدم در دنياي بازيگري بگذارند؛ هر چند 
هميشه اين ورودها منتقداني هم داشته، 
اما به زعم خيلي از هميــن هنرمندان، 
هنر مرزي ندارد و مي تــوان مديوم هاي 

مختلف را آزمود.
حضور حامد همايون از خوانندگان پاپ 
بهانه اي براي نوشــتن اين گزارش كوتاه 
شد تا نگاهي بيندازيم به خوانندگاني كه 
به عنوان بازيگر جلوي دوربين رفته و نقش 

بازي كرده اند.
همايون اخيرا در مجموعــه تلويزيوني 
»حاال برعكس« كه از شبكه نسيم پخش 
مي شود براي نخستين تجربه بازيگري 
جلوي دوربين رفتــه و در اين مجموعه 
طنز بــازي مي كند. ايــن مجموعه طنز 
با نــگاه متفاوت به فراينــد توليد برنامه 
تلويزيوني، پشت صحنه خندوانه را بستر 
روايت خود قــرار داده و اتفاقات توليد را 
از دريچه اي متفاوت و به شــكل طنز به 

نمايش مي گذارد.
رضا صادقــي، رضا يزدانــي، بنيامين 
بهادري، مازيار فالحــي و فرزاد فرزين 
ازجمله خوانندگاني هستند كه تجربه 
بازيگري داشــتند و برخــي از آنها به 
ضرورت تنها در يك فيلم بازي كردند 
و برخي نيز نامشــان در تيتراژ چندين 

فيلم يا سريال ديده مي شود.

خوانندهپركاردربازيگري
در ميــان خوانندگان شــايد بتوان رضا 
يزداني را بازيگري پــركار معرفي كرد. 
او در اين ســال ها عالوه بر آهنگسازي و 
خوانندگي براي ســريال ها و فيلم هاي 
سينمايي و حتي چند تئاتر در بسياري 
از آثــار ســينمايي بــازي كــرده و با 
كارگردان هاي زيادي همكاري داشــته؛ 
از حضور در فيلم هاي مسعود كيميايي و 
حسن فتحي گرفته تا همكاري با احسان 
عبدي پور و... . يزداني از دهه 80تا امروز 
به طــور ميانگين هر ســال در يك يا دو 
فيلم سينمايي بازي كرده و به زعم برخي 

منتقدان در اين عرصه موفق بوده است.

بازيدرسريالهاينمايشخانگي
 شايد فرزاد فرزين ازجمله خوانندگاني 
باشد كه عالقه مند به بازي در سريال هاي 
نمايش خانگي است؛ ســريال هايي كه 
عالوه بر بازي، خوانندگــي را هم در آن 
ســريال ها برعهده دارد. فرزين عالوه بر 
بازي در چند فيلم سينمايي، در سال هاي 
اخير حضور قابل قبولي در ســريال هاي 
نمايش خانگي داشــته و با كارگرداناني 
چون منوچهر هادي و حسين سهيلي زاده 
همكاري كرده اســت. مازيار فالحي هم 
مثل فرزين تجربه بازي در ســريال هاي 
نمايش خانگي و فيلم هاي ســينمايي را 
داشته، اما فعاليتش در بازيگري در همان 
چند فيلمي است كه سال هاي پيش بازي 

كرده است.

تجربههاييكهادامهنيافت
البته حضور برخي از خوانندگان و بازي 
آنها در فيلم ها هميشه با موفقيت همراه 
نبود كه براي نمونه مي توان نام بنيامين 
بهادري را آورد؛ بازيگري كه حضورش 

در يك فيلم نقدهايي را همراه داشت. 
در كنار اين خوانندگان، نام افرادي چون 
حميد عســگري و ميثم ابراهيمي نيز 
ديده مي شود؛ خوانندگاني كه بازي شان 
در يك يا 2فيلم خالصه شــده و به نظر 
مي رسد خودشان هم تجربه خوشايندي 
از حضور در مقابل دوربين نداشــتند و 
ترجيح دادند كه همچنان مردم به عنوان 
خواننده آنها را بشناسند و كارهايشان را 

دنبال كنند.
زانيار خســروي هم تنها در يك فيلم 
حضور داشت، اما انتخاب و همكاري با 
پيمان معادي برايش تجربه اي دلنشين 
را در عرصه بازيگري به دنبال داشــت. 
خســروي بازي زيادي در فيلم »برف 
روي كاج ها« نداشــت، اما اين فيلم در 
جشنواره فجر همان سال، بهترين فيلم 
از نگاه تماشاگران شد. هر چند خسروي 
بعدهــا در يك ســريال خانگي جلوي 
دوربين رفت، اما آن سريال در نيمه راه 
متوقف شد و خسروي ترجيح داد بيشتر 
در كنسرت ها باشــد تا جلوي دوربين 
به عنوان بازيگر. با همه اين اوصاف و نگاه 
اجمالي به فعاليت بازيگران و خوانندگان 
در عرصه هاي موسيقي و بازيگري به نظر 
مي رســد تعداد بازيگراني كه تمايل به 
خوانندگي دارند، بيشــتر از هنرمندان 
موســيقي اســت كه به بازيگري روي 
آورده اند؛ مهران مديري، بهرام رادان، 
محمدرضا هدايتي، محمدرضا فروتن، 
اشكان خطيبي، محمدرضا گلزار، شهاب 
حسيني، زنده ياد خسرو شكيبايي، پرويز 
پرستويي، امين حيايي، فتحعلي اويسي، 
حامد بهــداد، برزو ارجمنــد، مهدي 
سلطاني، اميرحســين آرمان، كورش 
تهامي، رضا رويگري، شــهاب عباسي، 

جواد رضويان، اميريل ارجمند و... .

جشنواره فيلم برلين در فضای باز به كار خود ادامه می دهدزيرآسمانبرلين

آرشنهاوندی
مترجم

به خود اختصاص داده بود. اين فيلم به دليل كنجكاوي 
آليس ديوپ درباره شرايط انســاني و زبان متفكرانه 
از سوي هيأت داوران جشــنواره برلين مورد تحسين 
قرار گرفته اســت. ديوپ در اين فيلم بــه اتفاقاتي كه 
در حومه پاريس رخ مي دهد، پرداخته و اين مســئله 
را آشــكار مي كنــد كه چطــور اختالفات گذشــته 
 همچنان بر وقايع دوران معاصر فرانســه تأثيرگذارند. 
فيلم »ترس شــصت و يكمين« به كارگرداني داشــا 
نكراســوفا، بازيگــر و كارگردان جــوان آمريكايي – 
بالروســي، نيز جايزه بهترين »فيلم اول« جشــنواره 

برلين را به خود اختصاص داد.

ويژگيهايمتفاوتبرليناله2021
براي نخســتين بار، جايزه بهترين بازيگر در جشنواره 
فيلم برلين با معيار جنسيتي اعطا نشد و جايزه صرفا 
به بهترين بازيگر و بهتريــن بازيگر نقش مكمل بدون 
درنظر گرفتن جنســيت بازيگر اعطا شد. در اين دوره 
جايزه بهتريــن بازيگر به مارن ايگرت بــراي بازي در 
فيلم كمدي  علمي تخيلي »من مرد تو هســتم« به 
كارگرداني ماريا شريدر اختصاص يافت. ليال كيزلينگر 
نيز به دليل نقش آفرينــي در فيلم»جنگل - من تورا 
همه جا مي بينم« به كارگرداني بنس فليگاف، فيلمساز 
و فيلمنامه نويس مجارســتاني اختصــاص يافت. در 
اين فيلم به ۷مــورد اختالفات خانوادگــي كه در پي 
هم رخ مي دهد، اشــاره شده اســت. در اين فيلم هم 
 بازيگران حرفه اي و هم نابازيگران نقش آفريني كرده اند.

در اين دوره از جشنواره فيزيكي برليناله پروتكل هاي 
بهداشتي سفت و ســختي براي عالقه مندان به ديدن 
فيلم هاي جشنواره تعيين شــده بود. شخصي كردن 
بليت هاي سينما و مشخص كردن صندلي هر تماشاگر 
و ممنوعيت نشســتن بيشــتر از 2 نفر در كنار هم در 
فضاي روباز سينما ازجمله اين پروتكل هاي بهداشتي 
درنظر گرفته شده براي اين دوره از اين جشنواره بود.  
در جشنواره تابستاني امسال حدود 60هزار بليت براي 
نمايش فيلم ها در فضاي باز فروخته شد. اين در حالي 
است كه در جشنواره هاي فيلم برلين كه در سال هاي 
گذشته و در زمان پيشــاكرونا برگزار مي شد، حدود 
330هزار بليت براي فروش به عالقه مندان به سينما 
درنظر گرفته مي شد. در جشنواره تابستاني برلين نيز 
حضور اسپانســرها يا حاميان مالي كمرنگ تر از ساير 

ادوار برگزاري اين جشنواره بود.
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كيوسك

 رجــب طيــب اردوغان، 
رئيس جمهــور تركيه، روز گزارش 1

شنبه براي چندمين بار طي 
هفته هاي گذشته بر توانايي اين كشور براي 
نقش آفريني بيشــتر در افغانستان پس از 
خروج آمريكا تأكيد كرد. براساس جدول 
زمانبنــدي اعالم شــده، فراينــد خروج 
نيروهاي آمريكايي از افغانســتان تا پايان 
شهريور ماه ســال جاري تكميل مي شود. 
اردوغان در اين باره مي گويد: تركيه بيش از 
ســاير كشــورها در بازگشــت ثبات به 
افغانستان نقش داشــته و مي تواند پس از 
خروج نيروهاي آمريكايي، »تحت پوشش 
ناتو« حضــور پر رنگ تري در اين كشــور 

داشته باشد. 
پيش از اين دولت تركيه اعالم كرده بود كه 
به رغم مخالفت طالبان، اصرار دارد كنترل 
فرودگاه كابل را در اختيار داشــته باشــد 
و بر اين اســاس رايزني هايي را با آمريكا و 
ناتو براي تامين منابع مالــي الزم در اين 
زمينه آغاز كرده است. اگرچه دولتمردان و 
رسانه هاي تركيه اين روزها به طور گسترده 
از نقش اين كشــور در افغانســتان سخن 
مي گويند، اما واقعيت نشــان مي دهد كه 
حضور تركيه در افغانســتان اصوال رنگ 
و بوي نظامي نداشــته اســت. براي درك 
بهتر اين واقعيت كافي اســت بدانيم كه 
تركيه تا كنون در هيچ  يك از عمليات هاي 
نظامي صــورت گرفتــه در افغانســتان 
مشــاركت نداشــته و ماموريت نيروهاي 
اين كشــور به آموزش داوطلبــان بومي، 
تامين امنيت بخش هايي از فرودگاه كابل 
و ارائه كمك هاي انســاني و فني خالصه 
مي شود. در واقع بخش عمده نفوذ تركيه در 
افغانستان تا كنون مرتبط با قدرت نرم بوده 
و ارتباط چنداني با قدرت سخت و نظامي 
نداشته است؛ سفارت بزرگ تركيه و هيأت 
ديپلماتيك بسيار فعال اين كشور در كابل، 

نشانه اي از اين واقعيت است.
تمام اين ها در حالي است كه به نظر مي رسد 
آمريكا تا كنون با افزايــش حضور نظامي 
تركيه در افغانستان و مشخصا كنترل كامل 
فرودگاه كابل توســط اين كشــور موافق 
نبوده است. رويترز با اشاره به اين موضوع 

به نقل از يك منبع در پنتاگون مي نويسد: 
آنكارا شروطي را به انضمام پيشنهاد خود 
مطرح كرده كه نمي توان به سادگي آنها را 
پذيرفت. شايد بتوان بخشي از شروط مورد 
اشاره مقامات آمريكايي را در سخنان اخير 
خلوصي آكار، وزير دفاع تركيه يافت. او  ماه 
گذشته در نشســتي با حضور فرماندهان 
نظامي تركيــه ضمن تأكيد بــر اراده اين 
كشور در نقش آفريني بيشتر در افغانستان 
گفت: اين مســئله به موضــع متحدان ما 
بســتگي دارد. اگر حمايت هاي سياسي، 
مالي و لجســتيك براي نيروهاي تركيه 
فراهم شود خواهان تامين امنيت فرودگاه 

كابل هستيم.

تكرار الگوي آذربايجان و معضل طالبان
تركيه طي سال هاي گذشته مسير مشابهي 
را براي افزايش نفوذ همه جانبه  خود در باكو 
پيموده است. از سرمايه گذاري عمده براي 
تقويت نفوذ سياسي-فرهنگي تا افزايش 
نفوذ سياسي و اخيرا فروش انبوه تسليحات. 
جالب آنكــه نفوذ تركيه در هــر دوی اين 
كشــورها به نوعي در رقابت با روســيه و 
ايران تعريف مي شــود؛ امري كه نشان از 
وجود چشــم اندازي جامع در اســتانبول 

براي آينده آســياي ميانــه دارد. با وجود 
اين، مسير پيش روي تركيه در افغانستان 
همانند آذربايجان هموار نيســت. بدون 
شك مهم ترين مانع در اين مسير، مخالفت 
طالبان با حضــور نيروهــاي خارجي )از 
آمريكايي تا تركيه اي( در خاك افغانستان 
است. در گزارش شــبكه الجزيره با اشاره 
به اين موضوع آمده اســت: تركيه تالش 
مي كند تا معضل تقابل با طالبان را از طريق 
تقويت روابط خود با پاكســتان حل كند؛ 
گزينه اي كه اگرچه در كوتاه مدت ممكن 
است كارآمد باشــد، اما در طوالنی مدت 
نارضايتي دولت افغانستان را به دنبال خواهد 
داشت. بر اين اســاس پيش بيني مي شود 
كه تركيه راهي جــز تعامل با طالبان براي 
افزايش نفوذ خود در افغانســتان نداشته 
باشد. شــايد بتوان تالش هاي تركيه براي 
ميزباني گفت وگوهاي صلح افغانســتان با 
حضور طالبان را بر اين مبنا تفســير كرد؛ 
تالش هايي كه البته تا كنون بي نتيجه باقي 

مانده است.

پيام هاي اطمينان بخش براي غرب
افزايــش نفــوذ منطقــه اي تركيه طي 
سال هاي اخير، تنش هاي بي سابقه اي را 

از ميان اين كشور با متحدان غربي اش در 
پيمان ناتو به وجود آورده است. نقطه اوج 
اين تنش ها را مي تــوان در تالش تركيه 
براي مداخله در بحران ليبي مشاهده كرد؛ 
تالش هايي كه با ارســال حجم انبوهي از 
تسليحات پيشــرفته و حتي مستشاران 
نظامي براي مقابله با متحدان فرانسه در 
ليبي همراه بود. بر اين اســاس فشارهاي 
غرب در سال هاي گذشــته عليه تركيه 
رشد قابل توجهي داشته است؛ از تشكيل 
ائتالف هاي ضد  تركيه گرفتــه تا اعمال 
برخي از تحريم هــاي اقتصادي عليه اين 
كشور. اما افزايش نفوذ تركيه در آسياي 
ميانه و قفقاز را نمي توان لزوما همســو با 

اين فرايند به شمار آورد.
علي باقر، پژوهشگر سياست هاي منطقه اي 
تركيه در اين باره مي نويسد: آنكارا از طريق 
نقش آفريني گسترده در جنگ اخير قره 
باغ و همچنين تقويت قدرت نرم خود در 
افغانستان ثابت كرده كه مي تواند بازيگري 
توانمند براي مقابله با نفوذ روسيه و ايران در 
آسياي ميانه و قفقاز باشد. اين مسئله در 
سايه خروج آمريكا از افغانستان و كاهش 
حضور نظامي اين كشور در سطح منطقه 
خاورميانه از اهميت دوچنداني برخوردار 

اســت. او همچنين پيش بيني مي كند كه 
افزايش نفوذ تركيه در كشــورهايي نظير 
آذربايجان و افغانستان نه  تنها حساسيت 
غرب را بر نمي انگيزد، بلكه به اهرم فشاري 
در دســتان آنكارا براي كاهش فشارهاي 
آمريكا و اروپا بر اين كشور در ساير پرونده ها 

تبديل خواهد شد. 
در عين حال نبايد فراموش كرد كه تركيه 
تنها كشوري نيســت كه در انتظار جبران 
خأل آمريكا در افغانســتان به سر مي برد. 
مركز پژوهش هاي شبكه الجزيره در اين باره 
مي نويســد: همانگونه كه كاهش حضور 
آمريكا در خاورميانه زمينه ســاز تشديد 
رقابت قدرت هاي بديل اســت، خروج اين 
كشور از افغانستان نيز، در را به روي افزايش 
نقش آفريني كشورهايي همچون روسيه، 
ايران يا حتي پاكســتان و هند باز خواهد 
كرد. به اين ترتيب مي تــوان گفت تركيه 
حتي درصــورت  موافقت و حمايت غرب، 
با چالش هاي گســترده اي بــراي تحكيم 
موقعيت خود در افغانستان روبه رو است. 
تركيه نخستين كشور مسلماني بود كه با 
ارسال 290سرباز به افغانستان در ائتالف 
آمريكا عليه طالبان مشاركت كرد. اگرچه 
طي سال هاي گذشته نيروهاي اين كشور 
در افغانستان افزايش يافته اما آمار معتبري 
درباره تعداد دقيق اين نيروها وجود ندارد. 
پايگاه هاي آموزشي تركيه در اطراف كابل 
تا كنون بيــش از 12هزار نيــروي نظامي 
افغانستاني )عمدتا پليس( را تعليم داده اند.

 پيش بيني مي شــود درصورت موافقت 
آمريكا و افغانستان با افزايش نقش نظامي 
تركيه در كابل، ميزان كمك هاي اقتصادي 
و خدماتي آنكارا به اين كشــور جنگ زده 
بيشتر شــود. هم اكنون دولت تركيه در 
برخــي از پروژه هاي عمراني، بهداشــتي 
و كشــاورزي افغانســتان به طور محدود 
همكاري مي كند. اين در حالي اســت كه 
براساس الگوي توسعه همكاري هاي تركيه 
با كشورهايي نظير آذربايجان، تاجيكستان، 
تركمنســتان يا حتي عراق، فرصت هاي 
گسترده اي را پيش روي اين كشور براي 
افزايش نفوذ اقتصادي در افغانســتان به 

وجود آورده است.

تركيه قدرت نرم و حضور نظامي خود در افغانستان را همزمان با خروج آمريكا از اين كشور تقويت مي كند 
نفوذ چراغ خاموش تركيه در افغانستان

روزنامه 8صبح در گزارشي به مناسبت روز جهاني 
آوارگان نوشته كه حدود 6ميليون و 900هزار آواره 
افغان در خارج از مرزهاي افغانستان به سرمي برند 
كه بيشتر آنها در پاكستان، ايران، تركيه، هند 
و اروپا زندگي مي كننــد. 3ميليون پناهجوي 
افغان در ايران و 2.5ميليون نفر آنها در پاكستان 

زندگي مي كنند. 

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

واكسيناسيون جوانان در انگليس

6/9 ميليون پناهجوي افغان

دولت انگليس واكسيناســيون كرونا را براي 
تمامي افراد باالي 18ســال آغاز كرده است. 
اســتاديوم هاي ورزشي و ســالن هاي بزرگ 
اجتماعات، به مراكز اصلي واكسيناســيون 
تبديل شــده اند. پيش از اين گروه هاي سني 
باالتر واكسينه شده اند و اكنون نوبت به جوانان 
رسيده است. تاكنون در انگليس 42ميليون نفر 
دوز اول و 31ميليون نفر هر دو دوز واكسن را 

دريافت كرده اند. 

نگاه

رسانه ها و راه حل هاي استارت آپي
 

يك روزنامه مي تواند مخاطبــان زيادي در 
حساب هاي كاربري رســانه هاي اجتماعي 
خود داشته باشد، اما اســتقبال كاربران از اين حساب ها لزوماً به 
اينجا نخواهد انجاميد كه تعداد بيشتري از مخاطبان نسخه چاپي 

آن روزنامه را بخرند.
از آن سو، مخاطب ايراني چندان هم مايل نيست كه بابت محتواي 
ديجيتال پول خرج كند؛ بنابراين فعاليت رســانه هاي سنتي در 
فضاهاي جديد ارتباطي و استفاده آنها از ابزارهاي نوين ارتباطات 
تاكنون بهره وري مناسبي براي آنها نداشته است كه بتواند كاهش 
فروش رسانه ها را در درگاه هاي سنتي شان جبران كند. اينجاست 
كه تجويز دوم براي رسانه ها پيش كشيده مي شود؛ يعني تغيير 

مدل كسب وكار.
متخصصان رســانه اي گاهــي مي گويند كه مدل كســب وكار 
رسانه هاي سنتي بايد تغيير كند؛ به عبارت ديگر بايد روش هاي 
جديد درآمدزايي و تأمين بودجه براي رسانه ها پيدا كرد. رسانه ها 
به طور ســنتي 2نوع محصول را مي فروخته انــد: محتواي خود 
را بــه مخاطبان مي فروخته اند و دسترســي بــه مخاطبان را به 
آگهي دهندگان. هميشه نيز براســاس اصول حرفه اي و اخالق 
حرفه اي روزنامه نگاري، اين دو بازار از يكديگر تا حد امكان متمايز 
و تفكيك شده بوده اســت و يكي از نمادهايش تفكيك آگهي ها 
از محتواي تحريريه اي رسانه هاســت. در اين ميان، رسانه هايي 
نيز بوده اند كه دخل وخرج شــان فقط به فروش مستقيم و آگهي 
بستگي نداشته، بلكه براي تأمين بودجه، حاميان مالي داشته اند.

در ايران، راديو و تلويزيون و تقريباً همه خبرگزاري ها و نيز تعداد 
قابل توجهي از مطبوعات وابســته به نهادهاي دولتي و عمومي 
بوده اند و فقط بخشــي از تأمين مالي آنها به فروش وابسته بوده 
اســت. اما در ســال هاي اخير، تعداد زيادي وب سايت خبري و 
حساب كاربري خبري در رسانه هاي اجتماعي و كانال هاي خبري 
در پيام رســان ها و همچنين تلويزيون هاي اينترنتي خصوصي 
وارد بازار رسانه هاي حرفه اي كشور شده اند. براي اين رسانه هاي 
جديد، با اينكه تعدادي از آنها نيز حامي مالي دولتي و شــركتي 
دارند، دخل وخرج و فروش اهميتي بيشــتر از رسانه هاي سنتي 
ما پيدا مي كند. به عالوه، با انقباض بودجه هــاي عمومي و الزام 
نهادهاي دولتي به درآمدزايي هرچه بيشــتر، رسانه هاي وابسته 
به نهادهاي دولتي و عمومي هم وادار شــده اند فروش و درآمد را 

جدي تر بگيرند.
فشارهاي اقتصادي بر رســانه هاي خصوصي و حتي دولتي آنها 
را به تالش براي تغيير مدل كسب وكارشــان واداشته است و در 
شرايط فعلي ايران، كسب وكارهاي استارت آپي يكي از الگوهاي 
كسب وكار رســانه ها شــده  اســت. به عبارت ديگر، رسانه هاي 
تازه تأســيس تالش مي كنند خود را در قالب يك اســتارت آپ 
ببينند و با مدل هــاي اســتارت آپي كار خود را پيــش ببرند و 
رسانه هاي قديمي نيز گوشه چشــمي الهام گيرنده به اين مدل 
دارند. در اســتارت آپ ها، فرهنگ كارآفريني و ريســك پذيري 
باال و نوآوري دائمي و رشــد ســريع و چابكي نيروي كار غالب 
اســت و بايد ديد كه آيا رســانه هاي جديد ما در بستر فرهنگي 
ايــران مي توانند با اين مختصــات كار حرفــه اي را پيش ببرند. 
مي شــود گفت كه هر رســانه اي، چه جديد و چه ســنتي، بايد 
حدي از نوآوري و ريســك پذيري را داشــته باشــد و فرهنگ 
اســتارت آپي مي تواند براي آنها مفيد باشــد، اما با اين حال، در 
 عرصه فعاليت هاي روزنامه نگارانه بايد با احتياط و مراقبت با آن

مواجه شد.
وقتي از فرهنگ استارت آپي در كار رسانه صحبت مي كنيم، بايد 
اين خطر را درنظر بگيريم كه امكان دارد در رســانه هايي با اين 
فرهنگ، تجارت دســت باال را پيدا كند و سودآوري و كسب وكار 
در بسياري از مواقع بر اصول حرفه اي روزنامه نگاري سايه اندازد. 
كسي كه مدير يك اســتارت آپ است تمام هم وغم خود را بر اين 
گذاشته است كه شركتش بيشترين سود و درآمد را داشته باشد، 
اما فعاليت حرفه اي يك رسانه در كشــوري درحال توسعه مثل 
ايران بيش از اينكه سودآوري محض باشــد، تالشي است براي 
گام برداشتن در جهت منافع مردم و انتقاد از كاستي هاي كشور و 
روشنگري و افشاي نادرستي ها. اينها شعار نيست كه سرمي دهيم، 
بلكه دانشكده هاي روزنامه نگاري ما و كارآموزي ها در رسانه هاي 
ما و كتاب هاي آموزشي ما و سخنان اســتادان روزنامه نگاري ما 
همه در همين جهت بوده است. مسلط شدن فرهنگ استارت آپي 
در رســانه هاي ايران اين خطر را به همراه خواهد داشــت كه در 
يك رسانه، سردبير نقش مديرعامل شركت را بازي كند و نقطه 
تمركزش نه آگاهي رساني به مخاطبان، بلكه تالش براي بيشترين 

فروش محتوا به قصد باالترين سودآوري باشد. 
طبيعي است كه همين حاال هم سردبيران به فروش بيشتر فكر 
مي كنند، اما اصول و اخالق حرفه اي روزنامه نگاري آنها را محدود 
مي سازد و مانع مي شــود كه براي فروش بيشتر خط قرمزهاي 
جاافتاده روزنامه نگاري را كنار بگذارند. فرض كنيد كه رسانه اي 
براي كسب درآمد بيشتر و افزايش گردش مالي و ارزش اقتصادي 
خود، به سوي خبرهاي جنجالي برود و در بزنگاه ها شايعات جذاب 
براي مردم منتشر و آگهي ها را در قالب محتواهايي تحريريه اي به 
مخاطب عرضه كند يــا تبليغ كننده تمام محصوالت حامي مالي 

خود باشد. 
شايد اين كارها براي افزايش درآمد و سودآوري يك شركت الزم 
باشد، اما براي يك رسانه نه. بايد توجه داشت كه رسانه يك شركت 
نيست، با اينكه همواره بايد به دخل وخرج هاي خود توجه داشته 

باشد تا ورشكسته نشود.
اما با اين حال، نبايد از تجربه هاي جديد ترسيد. نوآوري و تالش 
براي ايجاد عرصه هاي تازه از ويژگي هاي فرهنگ اســتارت آپي 
است كه مي تواند براي رسانه هاي ايران بسيار مفيد باشد؛ خاصه 
از اين لحاظ كه رســانه هاي ما هم بيش از اندازه در ســنت هاي 
خود مانده اند و روزنامه نگاران مان زحمــت چنداني براي به روز 
شــدن به خود نمي دهند. از ســوي ديگر، بايد نظام سياسي نيز 
رابطه خود را با نظام رســانه اي بازتعريف كند و محدوديت هاي 
زيادي كه اكنون گريبانگير رسانه هاســت، برداشــته شود. اگر 
رســانه ها همچنان محدوديت هاي كنوني را داشــته باشــند، 
فرهنگ اســتارت آپي نيز نخواهد توانســت آنها را در مســيري 
حرفه اي نجات دهد. اما اگر آزادي رســانه با مراقبت از فرهنگ 
حرفه اي روزنامه نگاري در مدل هاي اســتارت آپي همراه شــود، 
مي تواند موجب رونق اقتصادي رسانه ها و استحكام آنها شود. هر 
كشوري براي توسعه و پيشرفت نياز به رسانه هاي مقتدر و مؤثر 
و روزنامه نگاري حرفه اي دارد و ايران هم مي تواند با پيروي از اين 

ابزار به جايگاه مطلوب دست پيدا كند.

مردم ارمنستان ديروز در يك انتخابات 
زودهنــگام بــراي تعييــن تركيب گزارش 2

كرســي هاي پارلمان و در يك فضاي 
پرتنش به پاي صندوق هاي رأي رفتند؛ فضايي كه 
به شدت تحت  تأثير بحران قره باغ و جنگ اخير ميان 

ارمنستان و جمهوري آذربايجان بوده است.
2ميليون و 500هزار نفر بــراي راي دادن ثبت نام 
كرده بودند كه در 2هزار مركز اخذ راي، آراي خود 
را به صندوق ها ريختنــد. انتخابات زودهنگام پس 
از آن اعالم شــد كه حزب حاكم به رهبري نيكول 
پاشينيان و احزاب مخالف دولت توافق كردند براي 
خارج كردن ارمنســتان از بحران سياسي داخلي 
در پي شكســت از جمهوري آذربايجان، بار ديگر 
از مردم براي تعيين تركيــب پارلمان رأي بگيرند. 
اين ســومين انتخابات در ارمنســتان طي 4سال 

گذشته است.
22حزب در قالــب 4ائتــالف در انتخابات حضور 
پيدا كرده اند. پارلمان هم اكنون 132كرســي دارد 
و حزب يا ائتالف پيروز مأمور تشكيل دولت خواهد 
شد. نيكول پاشينيان كه پس از شكست در جنگ 

قره باغ و امضاي توافق صلح با باكو تحت شديدترين 
انتقادات قرار داشته، قصد دارد با پيروزي قاطع در 
انتخابات، قدرت خود را در كشور تثبيت كند و راه را 
بر ادامه فشارهاي سياسي عليه خود ببندد. در سمت 
مقابل، 3ائتالف مخالف دولت، قصد دارند از فرصت 
پيش آمده بعد از جنگ استفاده كرده و پاشينيان را 
كه در سال2018 در جريان يك انقالب مخملي به 
قدرت رسيد، به زير بكشند. در واقع، انتخابات اخير 
فرصتي تازه براي بازگشــت به قــدرت گروه هايي 
است كه در جريان انقالب2018 از حاكميت كنار 

گذاشته شدند. 
3رئيس جمهور پيشــين ارمنســتان يعني لوون 
ترپتروسيان، روبرت كوچاريان و سرژ سركيسيان، 
رهبري 3ائتالف مخالف پاشينيان 46ساله را به عهده 
دارند. روبرت كوچاريان، 66ساله، كه بين سال هاي 
1998 تا 2008 رئيس جمهور ارمنستان بوده، خود 
را به عنوان رقيب اصلي پاشينيان مطرح كرده است. 
ائتالف تحت رهبري او طبق نظرسنجي ها 24درصد 
آرا را در اختيار دارد. اين در حالي اســت كه ميزان 
هواداران پاشينيان به 23درصد رسيده است. طبق 

نظرسنجي ها، پاشينيان تا 5 ماه قبل حدود 33درصد 
آرا را در اختيار داشت.

قره باغ؛ مسئله اصلي
براي ارمني ها شكســت در جنگ قره بــاغ به يك 
مسئله ملي تبديل شده اســت. از همان روزي كه 
نيكول پاشــينيان با ميانجيگري والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روســيه، رودرروي الهــام علي اف، 
رئيس جمهور آذربايجان نشست و امضايش را پاي 

توافق صلح گذاشــت، خيابان ها عليه او شوريدند. 
معترضان به ساختمان هاي دولتي و پارلمان حمله 

و براي ساعاتي حتی پارلمان را اشغال كردند.
در چارچوب اين توافقنامه صلح، نيروهاي ارمنستان 
7منطقه متعلق به آذربايجــان را تخليه و كنترل 
آنها را پس از 3دهه به نيروهاي آذربايجاني واگذار 
كردند. طبق ايــن توافقنامه همچنين يك كريدور 
5كيلومتري بين خاك ارمنستان و منطقه قره باغ 
باز شده اســت تا ارتباط ميان 2طرف برقرار شود. 

مالكيت و حاكميت اين كرويدور كه به نام كريدور 
الچين شناخته مي شود، در اختيار آذربايجان خواهد 
بود اما كنترل امنيتي آن در دست نيروهاي روسيه 
است. همزمان براساس بند9 توافقنامه صلح، يك 
كريدور به طول 40كيلومتر در امتداد مرزهاي ايران 
با عبور از خاك ارمنستان، جمهوري آذربايجان را به 

نخجوان متصل مي كند. 
نخجــوان منطقه اي اســت خودمختــار، خارج از 
ســرزمين اصلي جمهوري آذربايجان اما متعلق به 
اين كشور. نيروهاي روسيه نيز طي 5سال به عنوان 
نيروهاي حافــظ صلح در منطقــه حضور خواهند 
داشت. در جريان مبارزات انتخاباتي اخير، مناقشه 
با جمهــوري آذربايجان، بازســازي ارتش، تعيين 
تكليف مرزهاي ارمنستان و جمهوري آذربايجان، 
آزادي اســراي ارمني در جمهــوري آذربايجان و 
بازگشت سرزمين هاي واگذارشده به آذربايجان به 
ارمنستان مسائل اصلي و محور تقابل ميان ائتالف ها 
بوده است. روبرت كوچاريان وعده داد سرزمين هاي 
ازدست رفته را پس بگيرد و مرزهاي منطقه قره باغ 
را دست كم به دوران شــوروي سابق بازگرداند. اين 
وعده در ارمنستان بسيار سروصدا كرده اما بسياري 
مي دانند كه اين گفته در حد وعده باقي خواهد ماند 

و عملي نيست. 

سايه قره باغ بر سر انتخابات ارمنستان

ادامه از 
صفحه اول

عبور آمار مرگ كرونا در برزيل از نيم ميليون نفر
 

همزمان با عبور تعداد قربانيان ويروس كرونا در برزيل از مرز 500هزار نفر، مردم اين كشور 
در بسياري از شهرهاي كوچك و بزرگ دست به تظاهرات زدند. معترضان، دولت را مقصر 
وضعيت بحراني كنوني مي دانند. روزانه در برزيل 2هزارنفر در اثر ابتال به كرونا جان مي دهند. 
طي 24ساعت گذشته، بيش از 98هزار مورد جديد ابتال ثبت شده است؛ رقمي كه پيش از 

اين سابقه نداشته است.
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
از پستي و لئامت مرد است كه مال خود را نگه 

دارد و آبروي خود را خرج كند.
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شري سامبا )Chéri Samba( يكي از مدرن ترين هنرمندان معاصر آفريقايي است. اين  نقاش 65ســاله اهل جمهــوري دمكراتيك كنگو بــا ايده اي خاص در بــاب هنر، به  شهنام صفاجو
موفقيت هاي كم نظير بين المللي دست پيدا كرده است.

سامبا در سال 1956 به عنوان پسر ارشــد يك خانواده 10نفره در KintoM’Vuila به دنيا آمد. پدرش آهنگر و 
مادرش زارع بود. در 16سالگي مدرسه را ترك كرد، در پايتخت؛ »كينشاسا« نقاش خياباني شد و در حلقه چند 
دوست هنرجوي جوان، يكي از پر جنب و جوش ترين مكاتب نقاشي عامه پسند قرن بيستم را با تركيب نقاشي و 

متن پديد آورد.
هنرمند كنگويــي در توضيح اين ايده مي گويد: متوجه شــده بودم كــه مردم در خيابان از كنار نقاشــي هايم 
مي گذرند، بعضي وقت ها نگاهي به آنهــا مي اندازند و به ســرعت راه خود را ادامه مي دهنــد. بعدها فكر كردم 
اگر كمي متن به نقاشــي ام اضافه كنم، مردم متوقف مي شــوند و كمي وقت براي مطالعــه آن مي گذارند تا به 
 نقاشــي من هم بپردازند. با اين ايده، اين نقاش آفريقايي ســبك امضاي ســامبا را با عنــوان هنرمند مردمي

 Chéri Samba: Artis te Populaire پاي آثار خود آورد تا شــهرت اش از مرزهاي كينشاسا، كنگو و آفريقا 
فراتر برود. او كه به عنوان يك نقاش بيلبورد و يك هنرمند كميك اســتريپ هم كار مي كرد، به دليل گران بودن 
بوم، به نقاشــي روي پارچه گوني روي آورد و بســيار مورد توجه واقع شــد. نوآوري هاي هنري شري سامبا در 
نمايشگاه جادوگران زمين مركز فرهنگي ژرژ پُمپيدو پاريس باعث جلب توجه عالقه مندان هنر مدرن به اين مرد 

موفق سياهپوست شد و در اواخر 
دهه80 نقاشي هاي سامبا مخاطب 
بين المللي پيدا كرد. در اين دوره، 
او واقعيت هاي اجتماعي، سياسي، 
اقتصــادي و فرهنگي كنگــو را با 
موضوعاتي چون زندگي روزمره در 
كينشاسا، آداب و رسوم، جنسيت، 
ايــدز، نابرابري هــاي اجتماعي و 
فساد به تصوير مي كشيد. ديدگاه 
سامبا در اين مقطع از اين قرار بود: 
»نقاشي من مربوط به زندگي مردم 
است. به افسانه ها عالقه اي ندارم. 
اين هدف من نيســت. مي خواهم 
ذهنيت  مردم را تغيير دهم؛ آنچه 
ما را از جهان جدا نگه داشته است. 

من وجدان مردم هستم و تنها نظر آنها را جلب مي كنم.« ســامبا با تابلوهاي نقاشي خود، در بي ينال ونيز، موزه 
گوگنهايم بيلبائو، موزه هنرهاي زيباي هوستون، موزه ملي هنر آفريقا در واشنگتن دي سي، موزه لودويگ كلن، 

موزه Kuns tPalas t دوسلدورف و... شركت كرد و پيامي روشن از قاره سياه براي جهانيان به يادگار گذاشت.
در دهه90 او، موضوع اصلي نقاشي هاي خود شد؛ رسمي كه خودشيفتگي نبود، بلكه روايتي از يك هنرمند موفق 
آفريقايي در دنياي هنر مدرن به شمار مي رفت. شري سامبا نخستين هنرمند معاصر آفريقايي است كه آثارش در 
سال2016 در نمايشگاه »تاريخچه مختصري از آينده« Unebrève his toire de l’avenir موزه لوور فرانسه 

به نمايش گذاشته شده است.

شري سامبا؛ وجدان مردم 

عدد خبر

درصد
كاهش ۲۵ درصدی رشد 
جمعیت در ایران موجب 
نگرانی هایی برای رسیدن 
به رشد صفر و منفی شده 

است. این درحالی است كه 
زوج های جوان تنگنا های 
مالی را دلیل بی رغبتی به 

فرزندآوری می دانند و حتی 
می گویند كم كم به نداشتن 

فرزند عادت می كنند.
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درصد
براساس آمارهای مركز آمار 
ایران، نرخ رشد جمعیت در 
سال ۶۵ حدود 3/4درصد و 

در سال ۷۵، حدود 1/9۶درصد 
بوده و در سال ۸۵ به 

1/۶1درصد، در سال 9۰ به 
1/۲9درصد و در سال 9۵ به 

1/۲4درصد رسیده است. حال 
كارشناسان مدعی شده اند 

كه نرخ رشد جمعیت در سال 
1399 به ۰/۶درصد رسیده 

است.

0/6 

سال
پیش بینی ها نشان می دهد 
كه رشد جمعیت در ایران تا 
۲۰سال آینده به صفر برسد 
و پس از آن منفی شود و این 

نگرانی وجود دارد كه جمعیت 
ایران در سال های آینده به 
سمت سالخوردگی برود، 

باروری كم  و از جوانی جمعیت 
كاسته شود.
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عدد خبر
حافظ

قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود

ور نه هيچ از دل بي رحم تو تقصير نبود

1- زيست شناسان به تازگي فهميده اند كه درختان  مغز دارنــد، از خود دفاع مي كنند، مي شــنوند و به فاطمه عباسي
يكديگر پيام مي فرستند. درختان مي توانند درد را احساس كنند. احساساتي مثل 
ترس و محبت را مي شناسند و دوست دارند نوازش شده و در آغوش گرفته شوند و 
با هم دوست مي شوند. عجيب تر از آن اين است كه درخت ها حتي عاشق مي شوند، 
براي خودشان زوج پيدا مي كنند و در طول سال ها، فاصله شان كم مي شود! اتفاقي 

كه فقط در انيميشن ها مي ديديم و حاال به واقعيت تبديل شده است.
2- خيلي ها معتقدند طبيعت زبــان پيچيده اي دارد، اما افــرت ليوني، محقق 
زيست شناسي در جايي گفته اســت: »درختان با زباني با هم صحبت مي كنند 
كه انسان ها هم مي توانند ياد بگيرند«. بد نيســت بدانيد جايي در جنگل باراني 
آمازون در اكوادور مردماني زندگي مي كنند به نام »وا اُوراني« كه زبان طبيعت را 
مي فهمند. آنها با درختان به عنوان موجودات زنده همان ارتباط صميمانه اي كه با 
مردم و ديگر مخلوقات دارند، برقرار مي كنند، مردم وا اُوراني دچار ترس مي شوند 
وقتي يك درخت هنگام بريدنش فرياد مي زند و مي دانند كه صدمه زدن به درخت 

ممكن است موجب گرفتاري و ايجاد مشكل براي انسان شود.
3- اگر تا ديروز فكر مي كرديم درخت فقط اكسيژن توليد مي كند و اگر روي تنش 
حكاكي كنيم يا با تبر به جانش بيفتيم، صدايش درنمي آيد، حاال وقت آن است كه 
ذهنيت مان را اصالح كنيم، نگاه مان را تغيير دهيم و زبان طبيعت را ياد بگيريم. 
درست است كه واكنش گياهان هزاران بار كندتر از ديگر موجودات است اما همين 
درخت هايي كه به  نظر ثابت و ساكن مي آيند، از طريق ريشه هايشان با هم ارتباط 
برقرار مي كنند، اعضاي خانواده خود را تشخيص مي دهند و درخت مادر با لمس 
ريشه ها مي فهمد كدام نهال از تبار اوســت. درختان از نونهال هاي خود مراقبت 

مي كنند و با ترشح تركيبات قندي حافظه خود را به آنها منتقل مي كنند.
4- درخت ها عشــق را مي فهمند، عاشــق مي شوند و عاشق شــدن ما را نسبت 
به خودشــان درك مي كنند. به جاي تبر زدن به ريشه هايشان، آنها را در آغوش 
بگيريد، صدايشان را بشنويد و تا جايي كه مي توانيد درخت بكاريد تا عشق و مهر 

در طبيعت پراكنده شود.

پناهنده هاي آب
 روز جهاني پناهجو  را در حالي پشت ســر 

مي گذاريم كه از ديدگاه كارشــناس هاي سامان رضایی
پديده پناهجويي، مردم آسيا و آفريقا تصور درستي از گستردگي و آينده 
خطرناكي كه اين پديده بــراي آنها رقم خواهد زد، ندارند. رســانه هاي 
تصويري، شنيداري و حتي كاغذي مدام به گزارش وضعيت پناهجويايي 
مي پردازند كه به دليل فقر يا فشار هاي سياسي مجبور به مهاجرت مي شوند؛ 
اين در حالي است كه از منظر اين كارشناس ها تا 20سال آينده مردم آسيا 
و آفريقا به دليل خشكسالي هاي وسيع و مشكل بي آبي مجبور به مهاجرت 
و تبديل به پناهجو مي شوند. نشنال  جئوگرافيك نقشه هاي مهاجرت مردم 
زمين به دليل بي آبي را تهيه كرده است و سايت ديلي ميل هم آنها را منتشر 
كرد. در اين نقشه ها آسياي ميانه و خاورميانه يكي از خشك ترين مناطق 
زمين هستند كه مردم شان مجبور به مهاجرت خواهند شد. كافي است به 
آمار نشــنال جئوگرافيك مبني بر مهاجرت 59ميليون نفر فقط در سال 
2014ميالدي اشــاره كنيم. به اين آمار بايد به طور متوســط ســاالنه 
8.3ميليون نفر را افزود. به گفته اقليم شناس ها عوامل سياسي و جنگ ها به 
قدري ذهن بشر را به خود مشغول كرده است كه كمتر كسي درباره بحران 
آب در سال هاي آينده احساس خطر مي كند. اين درحالي است كه مردمان 
بخش هاي  خيلی تشنه جهان  به طور حتم در 25سال آينده با پديده افزايش 
مهاجرت كه نه با پديده كوچي بزرگ به سمت اروپا مواجه مي شوند. درباره 
مردماني حرف مي زنيم كه اگر روزي در آينه ببينند ترك كوچكي روي 
پوستشان افتاده يا آكنه اي روي صورتشان گود انداخته گاهي در كسري از 
ثانيه وقت دكتر پوست مي گيرند، اما حاال نه تنها پوست اين مرز و بوم ترك 
برداشته و به جاي آكنه اي كوچك مدام فروچاله در دشت هايش پديدار 

مي شود، بلكه بحران بي آبي و خشكسالي تمام مردمانش را تهديد مي كند. 
به گواه مســئوالن ســازمان حفاظت محيط زيست كشــور و به استناد 
پژوهش هاي اقليمي بين المللي فقط چند ســال فرصت داريم تا از كوچ 
اجباري ميليون هــا ايراني به مناطق ديگر جلوگيري كنيم. ســفره هاي 
زيرزمينــي آب فقــط براي نســل حاضر پهن نشــده  بودنــد كه حاال 
بي تدبير ی هاي ما اين سفره را جمع كند. نسل هاي بعدي هم از اين خوان 
گسترده بايد بياشامند. بد نيســت بدانيم كه زنگ خطر از همين حاال در 
مناطقي مانند خراسان جنوبي به صدا درآمده اســت. يكي از مهاجران 
اجباري كه به دليل كم آبي به حاشيه مشهد مهاجرت كرده، مي گويد: »آب 
نبود، نه خودمان آب داشتيم و نه آبي براي مزرعه بود. دست آخر دست زن 
و بچه رو گرفتيم و اومديم اينجا، هر كاري باشه انجام مي دهم؛ از واكس زدن 
كفش زوار تا دستفروشــي. باالخره خرج زندگي بايد دربياد.« براساس 
آخرين سرشماري در سال 90 بيش از 1700روســتا از 3500روستاي 

خراسان جنوبي خالي از سكنه شده است.

ایراني جهان اندیش
امروز، ششــمين  ســالگرد وداع با 

»شهريار عدل« اســت. به گواهي ميثم لباف خانيكي
گفتار و نوشتار دوستان، همكاران، بستگان و شاگردانش، عدل 
جامعي از علوم بود كه با بذل داشته هايش، مي كوشيد بيشتر 
بداند و ديگران را آگاه سازد. از گفت و گوهايي كه با شهريار عدل 
در فرصت هاي متعدد داشتم و مقاالتي كه از او خواندم دريافتم 
كه او باستان شناسي است كه به قصد شــناخت و فهم يك اثر 
تاريخي، در گام نخســت تاريخ را مي كاود و بســتر زماني و مكاني 
پيدايي آن اثر را مي جويد. در گام بعد آنچه از كالبد اثر باقيمانده را خوب 
مي ديد و به دقت ثبت مي كرد و هر عنصري از اثر را، از آجر و خشتش تا 
گچبري و كاشي و طاق و تويزه اش ريشه يابي مي كرد. اّما، چونان كودكي 
كه پرورده اســت، در نهايت بــراي حفظ و حراســت آن اثر كمر همت 
برمي بست، در فهرست آثار ملي و جهاني ثبتش مي كرد يا براي نگهداري و 
بقايش ضوابط و دستورالعمل توصيه مي كرد. عدل در هر مرحله از شناخت و 
نجات يك اثر تاريخي، روش و منشي داشت كه سخت بدان پايبند بود. در نگاه 
ژرف او به تاريخ، رويدادهاي تاريخي حوادث گذرايي نبودند كه در مقطع زماني 
مشــخصي واقع شــوند و در زمان معيني خاتمه پذيرند. رويدادهــاي تاريخي را 
جريان هاي سيالي مي دانست كه كيفيت سرزمين را تعيين مي كنند. به اين ترتيب، 
سرزميني كه از رويدادهاي تاريخي واحد و فراگيري متأثر شده، درنظر عدل حائز 
شرايط فرهنگي واحد و يكپارچه اي تلقي مي شد. با اين رويكرد، »ايران« را جهاني 
مي دانست كه از فرات تا سيحون و از آذربايجان تا هندوستان گسترده بود و بدون 

توجه به مرزهاي امروزي، در بلخ و هرات به بررسي هنر و معماري ايران مي پرداخت. 
نه تنها مرزهاي امروزين ايران، بلكه قلمرو حكمراني پادشاهان و امرا و سالطين قديم 
نيز، جهان ايراني را درنظر عدل محدود نمي ساخت. شايد به همين خاطر بود كه بيشتر 
به آثار ايراني در دوره اسالمي توجه نشان مي داد. پيش از اسالم، شاهنشاهان ايران 
باستان بر حدود سرزمين پارس و پارتيا و نهايتاً ايرانشهر اذعان داشتند و همسايگان 
شرقي و غربي ايشان هم آن حدود را به رسميت شناخته بودند. ولي در دوره اسالمي، 
زماني كه بر هر پاره اي از ايران اميري حاكم مي شود و حكومتي بنا مي نهد، ترسيم 
حدود ايران با مشكل مواجه مي شود. عدل با نشان دادن يكپارچگي فرهنگي ايران در 
اين زمان كه در يادمان هاي معمــاري بازتاب يافته، جهان ايراني را غيرقابل تجزيه 
معرفي كرد. از بيم آنكه مبادا زماني قطعه اي آجر يا كاشــي از اين آثار كم شود به 
مستندنگاري آثار با آخرين فناوري هاي روز مي پرداخت. فتوگرامتري مسجد-مدرسه 
زوزن از آثار ماندگار اوست؛ مي خواست همين كار را در باميان هم انجام دهد، ولي 
طالبان مجال نداد. در اواخر حياتش به دنبال بهره گيري از فناوري هاي ساليابي مطلق 
براي تعيين قدمت قنات هاي بم و تاريخ گذاري خشت ها با استفاده از راديوكربن بود. 
اينگونه هر آنچه از كالبد و ماهيت يك اثر تاريخي موجود بود را ثبت و مستند مي كرد. 
تالش هاي عدل در ثبت آثار ايراني در فهرست ميراث جهاني بر كسي پوشيده نيست. 
از جان و مال خويش به غايت مايه مي گذاشت تا بتواند با جلب نظر و توجه جهانيان به 
گنجينه هاي فرهنگي ايران، بي مهري به مواريث فرهنگي ايران را جبران كند. شهريار 
عدل، چه در عرصه نظر و چه در ميدان عمل نمونه تمام عيار كسي بود كه به ايران 
عشق مي ورزيد؛ نه ايراني كه در مرزهاي سياسي امروز محدود است، بلكه ايراني كه 

جهان فرهنگي، تاريخي و هنري غرب آسيا را پوشش مي دهد.

درختهاعاشقميشوند

زندگی پديا جهان روز



پرونده ناتمام ماسوله
تالشی برای رفع نواقص پرونده ثبت 
جهانی ماسوله  در یونسکو نمی شود
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دوشنبه 31خرداد 1400      10 ذي القعده 1442     سال بیست و نهم    شماره 8249   4 صفحه

فرشته رضایی
خبرنگار

15 سال از پیشنهاد ثبت شــهر تاریخی ماسوله به عنوان میراث 
جهانی در یونســکو می گذرد، اما این شهر سه بعدی و پلکانی در 
محاصره انواع معارض هایی اســت که برای رفع آن کاری انجام 
نمی شود؛ از زیرسازی و سیم کشــی نیمه کاره پروژه های برق و 
مخابرات گرفته تا ساخت و ســازهای عجیب و غریب و بی دلیل. 
هجوم بی امان خودروهای گردشگری به داخل شهر هم گره ای 
دیگر بر پرونده ثبت است. با این حال چیزی که اکنون ماسوله از 
آن رنج می برد، مدیریت است؛ مدیریتی که به تعداد گردشگران 
اهمیت می دهد اما برنامه ای برای رفع معارض های موجود ندارد 

تا ماسوله جهانی شود. 
اگر چه مســئولیت رفع نواقص پرونده ماســوله بر عهده میراث 
فرهنگی است، اما حل مسائل زیرســاختی عزمی استانی و ملی 
می طلبد تا ضمن ثبت جهانی ماســوله، گردشگری هدفمند و 

درآمدزا به جای گردشگری هزینه بر برای ماسوله ایجاد شود. 
در ســفر اخیر معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
به گیالن دوباره خبرهای امیدوارکننده ای از ثبت جهانی ماسوله 
به گوش رسید، اما به عقیده کارشناسان موانعی که از گذشته در 

پرونده ماسوله وجود داشت، همچنان برقرار است.

ضرورت تالش شورا و شهرداری
معاون میراث فرهنگی گیالن در گفت وگو با همشهری به آخرین 
جلسه معاون میراث فرهنگی کشور در اســتان اشاره می کند و 
می گوید: »پرونده ماســوله برای ثبت در میراث تاریخی جهان 
اسالم ارسال شده، اما برای ثبت در میراث جهانی یونسکو هنوز 

مواردی باقی مانده است که اگر در یک تا دو ماه اخیر رفع شود، 
می توان پرونده را به یونسکو ارســال کرد. این موارد شامل یک 
ساختمان نیمه کاره در حال ســاخت در ورودی شهرک ماسوله 
و نیز پارکینگ برای ممانعت از ورود خودروها به داخل شــهرک 
است که شهرداری قرار شده برای رفع آن اقدام کند. اگر شورا و 
شهرداری هر چه سریع تر این مســائل را رفع کنند پرونده برای 

یونسکو ارسال می شود.«
»ولی جهانی« تأکید می کند که در صورت ثبت جهانی ماسوله 
شاهد حضور بیشتر گردشگران فرهنگی و خارجی خواهیم بود 
و آنها هدفمند به این منطقه خواهند آمد. همچنین پس از ثبت، 
هر کسی نمی تواند کار ساخت و ساز را در محوطه این اثر تاریخی 

انجام دهد.
وی با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی ماســوله از 10 یا 15 سال 
پیش در یونسکو در دست اقدام است، می افزاید: »فعالیت  های 
مرتبط بــا ثبت جهانــی این شــهر تاریخی با حضــور هیأت 
کارشناسی ســازمان یونسکو در شهریور ســال 83 انجام شد. 
ســپس در خرداد 89 با حضور نماینده منطقه  ای یونســکو و 
برگزاری اولین نشســت کارگروه طرح جامع مدیریتی، تأکید 
بر حفظ منظر فرهنگی ماســوله قوت گرفت. هر سال برای هر 
کشور یک ســهمیه ثبت اثر تاریخی وجود دارد. بنابراین بهتر 
است پرونده ماسوله بدون خطا ارسال شود. معاون وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری هم در سفر اخیر خود قول داد تا این موارد 

رفع و پرونده حتما ارسال شود.«

تکذیب شهرداری 
با وجود تأکید معاون میراث فرهنگی گیالن بر اقدامات زیرساختی 
شهرداری و شورای ماسوله، شهردار این شهر موضوع را تکذیب و 

اعالم می کند: »شورا و شهرداری در این زمینه وظیفه ای بر عهده  
ندارد و همه موارد پرونده بر عهده میراث فرهنگی است.«

وی در پاسخ به سوال همشهری درباره ایجاد پارکینگ جدید و 
جلوگیری از ساخت و ساز در ورودی ماسوله که وظیفه شهرداری 
است، می گوید: »بنده در جریان این موضوع نیستم و همه امور 
پرونده و همچنین رفع موانع مربوط به میراث فرهنگی است. ما 
همکاری می کنیم. صحبت هایی درباره پارکینگ و جانمایی آن در 
خارج از شهر شده، اما امور مربوط به رفع موانع بر عهده مدیریت 

شهری نیست.«

دغدغه ای برای ثبت جهانی ماسوله وجود ندارد
مدیر پایگاه میراث فرهنگی ماسوله صحبت های دیگری را مطرح 
می کند و می گوید: »رفع موانع پرونده ماسوله برای ثبت در میراث 
جهانی فقط بر عهده ســازمان میراث فرهنگی نیست. اقداماتی 
که مربوط به میراث فرهنگی گیالن بوده تاکنون انجام شــده و 
آن را رفع کرده ایم. از سال 92 حدود 14 بار با استاندار گیالن در 
دوره های مختلف مکاتبه شده است که برای پرونده ثبت جهانی 

ماسوله جلسه بگذاریم، اما تاکنون این جلسه برگزار نشده.«
»سید احمد نجیبی« با بیان اینکه فقط در زمان استاندار فعلی 4 
نامه درخواست برای برگزاری جلسه ارسال شده است، می افزاید: 
»همکاری  الزم با میراث فرهنگی صورت نگرفته است در حالی 
که حل مسائل فقط دست کارشــناس میراث فرهنگی نیست. 
آقای طالبیان با نگاه مثبتی به گیــالن آمد، اما از 10 موردی که 
ایشان بر روی آن دست گذاشت، هیچ کدام در دید سازمان میراث 
فرهنگی نیست. این یک واقعیت اســت که کسی دلسوز منافع 

گیالن نیست.«
وی با بیان اینکه ماسوله یکی از پربازدیدترین مناطق گردشگری 

کشور اما عواید ما از این نوع گردشگری تقریبا هیچ است، اظهار 
می کند: »یکی از شــاخصه های آن عوارضی است که شهرداری 
ماســوله در ورودی ماســوله از مســافران اخذ می کند، اما هر 
ماه برای پرداخت حقوق پرســنل خود مشــکل دارد. این نشان 
می دهد گردشگری در ماســوله حتی اقتصادی نیست. ما از این 
نوع گرشــگری عوایدی نداریم. ضمن اینکــه دورریز فاضالب، 
زباله و عوارض اجتماعی آن فقط برای ماســوله می ماند. این را 
مقایسه کنید با سایت هایی که گردشگر خارجی دارند. گردشگر 
خارجی در هتل ما اقامت می کند، از رســتوران ما غذا می خورد، 
از ماسوله عکس می گیرد و به معرفی آن در شبکه های اجتماعی 
می پردازد. اما با سیســتم فعلی به گردشگری کیفی نمی رسیم. 
این نگاه نادرست به گردشگری اســت؛ یعنی با گردشگری باال و 
بازدهی پایین. حتی با این روش استاندارد خدمات هم به شدت 

پایین می آید.«

غفلت گیالن از یک مزیت جهانی
مدیر پایگاه میراث فرهنگی ماسوله ادامه می دهد: »اگر مسئوالن 
استانی دور هم بنشــینند که برای تامین اعتبار زیرساخت های 
ماسوله چه باید بکنند و با پیگیری و تالش این پروژه را به شکل 
ملی ببینند، قطعا بــرای مثال زیرزمینی کــردن کابل تلفن نه 
مخابرات گیالن که وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارتباطات اقدام 
می کند. مقیاس این پروژه ملی است. وقتی این اتفاق نمی افتد، 
نمی دانیم چه باید کرد. ما باید دغدغه ها را در استان پررنگ کنیم 
تا در سطح ملی هم به آن توجه شود. بسیاری از استان ها پیگیر 
ثبت جهانی یک اثر از استان خود هستند، اما در گیالن باید اصرار 

کنیم تا یک جلسه کاری برگزار شود.«
وی ادامه می دهد: »روزی که آقای طالبیان به ماسوله آمدند، اعالم 

کردند اگر جاده ماسوله - خلخال آسفالت شود بخت ماسوله برای 
ثبت در میراث جهانی یونسکو پایین می آید و شرایط حفاظتی 
آن را سخت می کند. ایشــان گفتند این کار به صالح نیست، اما 
همزمان مدیرکل راه و شهرســازی ما این در و آن در می زند که 
هر چه زودتر جاده را آسفالت کنیم. اگر شهری به خاطر صنایع 
دستی ثبت جهانی می شود برای برندســازی فروش کاالست. 
اولویت آنها برای گردشگری نیســت، اما وقتی یک سایت مثل 
ماسوله قابل بازدید است باید برای بازدید آماده سازی شود. نباید 
انتظار داشته باشیم وقتی آماده سازی را انجام نداده ایم ثبت جهانی 

صورت بگیرد.«

***
به گزارش همشــهری، نبود مدیریت یکپارچه شــهری، وجود 
11 ســاختمان ناهمگون اداره برق، آب و فاضــالب، مخابرات، 
هواشناسی، تعاونی صنایع دســتی، درمانگاه، 2 واحد تجاری، 2 
واحد مسکونی در حریم فضای سبز از موانعی است که بر سر راه 

جهانی شدن ماسوله وجود دارد.
ثبت جهانی ماسوله به  عنوان اولین اثر تاریخی می تواند موجب 
معرفی ماسوله و حتی گیالن به جهان و رشد اقتصادی و توسعه 
گیالن، حضور گردشــگران بین المللی، بهبود زیرســاخت ها، 
شکل گیری کســب وکارهای کوچک و بزرگ محلی شود. قرار 
گرفتن سایت ماسوله در فهرســت آثار جهانی موجب حفاظت 
بهتر از آن می شود و افزایش آگاهی مردم و مسئوالن درباره حفظ 
اثر، افزایش درآمد مردم محلی، جذب کمک های بین المللی در 
مواقع اضطراری، معرفی در سایت های معتبر گردشگری، تدوین 
طرح ساماندهی گردشگری از دیگر مزایای ثبت جهانی این اثر 

تاریخی و ملی است.
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اوایل قرن هفتم هجری، آن زمان که سرزمین ایران، زیر 
پای مغوالن در خاک و خون می غلتید، شاهان قراخطایی 
در کرمــاِن آرام، مدرســه و کتابخانــه و دارالشــفاء 
می ساختند. »مدرسه عصمتیه و آرامگاه شاهان قراخطایی« واقع در 
بافت تاریخی شهر کرمان، بازمانده ای از آن دوران است که مردم کرمان 
به واسطه ی رنگ سبز گنبدی که داشته، آن را  »ُقِبه ی  سبز« نامیده اند.

این مجموعه عالوه بر گنبد ساق بلندی که در برخی منابع، ارتفاع آن 
را 16 متر و برخی دیگر 17 متر نوشــته اند و سپاهیان آغامحمدخان 
قاجار از پشــت دروازه های شــهر آن را دیده بودند؛ کاشــی کاری، 
خاتم کاری، تذهیب کاری و گچ کاری دلفریبی نیز داشته که مارکوپولو 

و سرپرسی سایکس در سفرنامه های خود آن را ستوده اند. 
همچنین، قبه سبز که آرامگاه هفت تن از حاکمان قراخطایی در آن قرار 
دارد را، نخستین دانشگاه جنوب شرق ایران معرفی کرده اند. دکتر رضا 
ریاحیان، باستان شناس در این باره می گوید: »این مجموعه، ترکیبی 
از مرکز علمی و بنای حکومتی و مقبره و شــفاخانه بوده است ولی در 
دوره  حکومت ترکان خاتون در ســال 656 قمری، از آن جایی که او به 
علم و دانش و ترویج آن عالقه ی زیادی داشته، شاعران، هنرمندان و 
ریاضی دانانی از مناطق مختلف به دربارش می آمدند و به همین دلیل 
از این مجموعه بیش تر به عنوان مرکز علمی یا دانشگاه یاد می شود.«

طی قرن های متمادی، بخش هایی از قبه سبز با معماری ویژه ای که 
داشــته، به دالیل متعدد از جمله وقوع زلزله ای ویرانگر از بین رفته 
و بعد از خیابان کشی  به بهانه ی مدرنیســم در شهرها، پالن آن زیر 

آسفالت معابر و پی و فونداسیون خانه ها دفن می شود.
هم اکنون، از همه  آن بنای باشکوه، جز ایوانی نیمه جان چیزی 

باقی نمانده است. ایوانی که برخی کارشناسان می گویند احتماال سردر 
مجموعه باشد. برخی دیگر اما این ادعا را نمی پذیرند.

از ویژگی های منحصر به فرد قبه سبز، کاشی کاری معرق آن است که 
اندکی از آن در همین ایوان باقی مانده. بنا بــه آنچه که برخی منابع 
تاریخی می گویند این کاشی کاری از مسجد کبود تبریز که آن را صاحب 
قدیمی ترین کاشی معرق می دانند قدیمی تر است اگرچه برای اثبات 

این، باستان شناسان باید تالش کنند و نظر نهایی را بدهند.
ریاحیان در این باره می گوید: »هنر کاشی کاری در دوره   سلجوقی شکل 
گرفت. در دوره  تیموری و ایلخانی هم بوده ولی اوج هنر کاشی معرق در 
دوره صفویه است که مسجد شیخ لطف اهلل را اوج هنر کاشی معرق دنیا 
می دانند؛ هم به لحاظ وسعت و هم حجم کار و تکنیک. شواهد کاشی های 
معرق بنای قبه سبز که در ایوان وجود دارد، نشان می دهد تکنیک هنر 
کاشی معرق در این بنا به اوج هنری رسیده است و با کاشی کاری های 
دوره صفویه برابری می کند.« وی می افزاید: »می توان گفت کسانی که 
در این بنا کار کردند، شاید همین دانشمندان و هنرمندانی باشند که 
به مرکز علمی قبه ســبز می آمده اند و 

تصمیم گرفته اند کاشی معرقی را ایجاد کنند که نسبت به دوران صفویه 
برتری داشته باشد.« این کارشناس تصریح می کند: »هرچه که باشد، 
کاشی کاری های معرق، یکی از شاخصه های مهم و ارزشمند این ایوان 
است.« این بنا بعد از دهه ها فراموشی، از سال 96 مورد توجه مقامات قرار 
گرفت. مردادماه همان سال بود که علیرضا رزم حسینی استاندار وقت 
کرمان به همراه جمعی از مقامات محلی، از بقایای این مدرسه بازدید 

کرده و وعده احیای آن با کمک دانشگاه آزاد را دادند. 
ماجرای ورود دانشگاه آزاد هم به سفری برمی گردد که علی اکبر والیتی 
به کرمان داشــت. رئیس مرکز کرمان شناســی و مدیرعامل انجمن 
دوست داران قبه سبز او را در جریان ارزش های این بنا قرار می دهد و 
والیتی که آن زمان هنوز به دانشگاه آزاد نیامده بود، پیشنهاد می دهد 
یک هیات امنای ملی برای این مجموعه تعریف و بازســازی و مرمت 
آن را شروع کنند. یک سال بعد، والیتی به عنوان رئیس هیات امنای 
دانشگاه آزاد منصوب و بعد از این، اسم دانشــگاه آزاد کنار این پروژه 
آورده می شود. دانشگاه آزاد اما به پروژه نیامده، برمی گردد و کار به عهده 
میراث فرهنگی و شهرداری گذاشته می شود. میراث فرهنگی دستی بر 
سر و روی کاشی کاری های ایوان می کشــد و چند ماهی کاوش های 
باستان شناسی برای شناســایی بقایای معماری بنا انجام 

می شود. شهرداری هم 
طرح بازآفرینی فرهنگ مبنا با عنوان »حفاظت تاریخی گذر قبه سبز 
ـ بازار عزیز« را توسط مشاور تهیه می کند. اکنون و در حالی که بیش 
از یک سال از اتمام فاز مطالعاتی پروژه بازآفرینی فرهنگ مبنای محور 
قبه سبزـ  بازار عزیز و تحویل آن به معاونت عمرانی شهرداری کرمان 
می گذرد؛ این طرح در کشــوی میز کارفرما خــاک می خورد.   مریم 
فدایی قطبی، مشاور طرح، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان و مدیر 
سابق دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه می گوید: »وضعیت 

بنای قبه سبز بسیار نامناسب است.«
او با بیان اینکه با یک حصار نامطمئن اطراف بقایای این بنا را مسدود 
کرده اند، می افزاید: »معرق های آن که منحصر به فرد هستند، در کف 

زمین رها شده اند و بقایای مدرسه نیز در خانه های همسایه هاست.«
فدایی قطبی توضیح می دهد که اولین اقدام برای احیای این مجموعه، 
راه اندازی پایگاه مطالعاتی مربوط بــه دوران قراخطاییان و مجموعه 
قبه سبز در کرمان بود. در این راستا، یکی از خانه های نزدیک مدرسه 
که در تملک میراث فرهنگی بود را شــهرداری مرمت کرد تا داده ها و 
اطالعات به آنجا منتقل و تبدیل به موزه شــود و پایگاه بازآفرینی نیز 
در آن مستقر بشود. همچنان اما این اقدام بین شهرداری و 

میراث فرهنگی متوقف مانده است.
او با اشــاره به اینکه بافت بســیار زیبای این 
محــدوده، بــا خیابان های احداث شــده 
در ســال های گذشــته آســیب زیادی 
دیده اســت، می گوید: »قبه ســبز جزو 
قدیمی ترین بناهای ثبت ملی اســت و 
حریم دارد و در مجاورت آن نیز، بناهای 
ثبت ملــی متعددی وجــود دارد اما در 
همین محدوده که بلندمرتبه نباید بسازند 

به وفور ساختمان های چند طبقه ساخته شده و وضعیت بافت از لحاظ 
حریم بسیار آشفته است و این وضعیت، در حال حاضر هم ادامه دارد.« 
وی تصریــح می کنــد: »وضعیت حریم به شــدت در ایــن محدوده 

آسیب دیده است و باید هرچه زودتر برای این بنا اقدامی انجام داد.«
ریاحیان باستان شناس نیز با تاکید بر اینکه کاوش های باستان شناسی 
قبه ســبز باید ادامه پیدا کند، یادآور می شــود: »در معرفی قبه سبز، 
چیزی که در کنار معماری آن، می تواند ارزش این بنا را نشان بدهد، 
شخصیت ترکان خاتون حاکم وقت کرمان است.« در این باره، مهدی 
رجبعلی پور، رئیس انجمن دوست داران قبه سبز کرمان می گوید: »در 
تاریخ ســه ترکان خاتون مهم داریم که دو نفر آن ها بسیار شّر بودند و 
خیلی ها این ترکان خاتون فرهنگ دوست کرمان را با آن دو نفر دیگر 
اشتباه می گیرند؛ یکی از آن دو نفر، مادر سلطان محمد خوارزم شاه بود 
که عامل حمله  مغول به ایران است. یکی هم، همسر ملک شاه سلجوقی 
است که برای این که پسرش جانشین شاه شود، مملکت را به خاک و 
خون کشــید و کرمان را از وجود ملک توران شاه عادل محروم کرد«. 
وی به تاسیس حکومت قراخطاییان کرمان اشــاره و اظهار می کند: 
»قراخطاییان کرمان را از طریق مذاکره از شر چنگیزخان مغول نجات 
دادند، به چنگیز گفتند پول و باج و خراج می خواهی، به تو می دهیم. 
چنگیز هم پذیرفت«. وی تصریح می کند: »خوش ترین ایام کرمان در 
زمان ترکان خاتون و همسران او براق حاج و قطب الدیم محمد است.« با 
وجود همه ارزش هایی که در بنا وجود دارد، حتی پس از ورود مقامات 
عالی استان کرمان و قرار گرفتن دو استاندار پشت آن، قبه سبز از زیر 
غبار فراموشی بیرون نیامده و هر روزه، رهگذران در یکی از کوچه های 
بافت تاریخی شــهر کرمان و میان انبوهی آشــفتگی، دیواری نیمه  
فروریخته را می بینند که پشت آن، کاشی های معرق ایوانی نیمه جان، 

دلربایی می کند. 

قبه سبز جزو قدیمی ترین بناهای ثبت 
ملی است که در مجاورت آن بناهای 
ثبت ملی متعددی وجود دارد اما در 
همین محدوده که بلندمرتبه نباید 
بسازند به وفور ساختمان های چند 
طبقه ساخته شده و وضعیت بافت از 

لحاظ حریم بسیار آشفته است

اسماپورزنگی آبادی
خبرنگار

ماجرای احیای یک دانشگاه تاریخی در کرمان

شهرداری ساری در اقدامی قابل توجه ساخت یک 
سکوی موقت انتقال زباله در کمربندی جنوبی 
این شهر و مقابل سکوی انتقال زباله فعلی را آغاز 
کرده است که با توجه به نقش مهم این پروژه در کنار گذاشتن 
سودجویان زباله از این شهر مورد توجه کاربران فضای مجازی 

در مرکز مازندران قرار گرفت.
به گزارش همشهری، معضل پسماند که طی سال های اخیر 
همواره به عنوان یکی از چالش های مهم ســاری محســوب 
می شود و نزدیک به یک دهه است که ســاخت یک نیروگاه 
زباله ســوز برای حل آن آغاز شــده، عالوه بر تکمیل نشدن 
نیروگاه زباله ســوز به دالیــل متعدد، چالش ها و حواشــی 
دیگری هم دارد که مهم ترین آن ها هزینه سنگین پیمانکاری 
 انتقال و حمل زباله به سایت پشــتکوه در منطقه چهاردانگه 

است.
در حال حاضر مالکیت سکوی انتقال زباله ساری که در ابتدای 
کمربندی جنوبی این شهر قرار دارد متعلق به یک شخص است 
که در ازای ارائه این خدمت بابت مالکیت این زیرســاخت هر 
ماه مبلغ قابل توجهی از شهرداری دریافت می کند. اما شهردار 
ساری به دلیل وجود برخی حواشی تصمیم گرفت به سرعت 
کار ساخت یک ســکوی زباله موقت با مالکیت شهرداری را 
آغاز کند تا وابستگی شــهرداری به این بخش خصوصی رفع 
و احتمال بهره برداری یا فشار بر شهرداری از طریق ارتباط با 

پیمانکار کاهش یابد.
شهردار ساری در گفت وگو با همشهری درباره این اقدام انجام 
شده اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، اجرای این 

پروژه از چندروز گذشــته به طور رسمی و با سرعت آغاز شد. 
قرار است عملیات اجرایی در ســه شیفت کاری انجام  شود تا 
طبق برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده طی سه ماه آینده 

شاهد بهره برداری از این سکوی موقت انتقال زباله باشیم.
جواد طالبــی اظهار کرد: شــهرداری با تمام تــوان در حال 
راه اندازی سکوی جدید انتقال زباله اســت و در این مسیر از 
تمام ظرفیت های درون ســازمانی خود استفاده می کند. این 
ســکو پس از بهره برداری تا زمان راه اندازی نیروگاه زباله سوز 

فعال خواهد بود.
وی افزود: با این اقدام عالوه بر این که امکان مدیریت بهتر بر 
فرآیند جمع آوری و حمل زباله های شهر ساری فراهم می شود، 
در هزینه های مربوط به این بخش نیز صرفه جویی خواهد شد.

دلیل این اقدام فوری و ناگهانی شــهرداری برای ساخت یک 
سکوی زباله در مقابل سکوی زباله فعلی، به برخی حاشیه های 
مدیریت شهری در ساری ارتباط دارد. بنا بر شنیده ها از منابع 
آگاه در شــهرداری، پیمانکار حمل زباله این شهرداری طی 
روزهای اخیر به دالیلی اعالم کرد که زباله های شــهر ساری 
را پذیرش نخواهد کرد که این اقدام ساماندهی و جمع آوری 
زباله های شــهری را مختل کرد. این اقدام پیش از این هم به 
دالیلی دیگر انجام و شهرداری در جمع آوری زباله های شهری 

با مشکل مواجه شده بود.
با پیگیری های شهرداری ساری انتقال زباله به سکوی فعلی 
حدودا برای سه ماه فراهم شد تا در پایان این مدت با ساخته 
شدن سکوی جدید انتقال زباله، فرآیند ساماندهی زباله ها و 
انتقال آن از ماشین های شــهری حمل زباله به کامیون های 

انتقال زباله به سایت پشتکوه به سکوی جدید انتقال داده شود.
ســکوی انتقال زباله ای که اکنون زباله های شهر ساری از آن 
به سایت دپوی زباله پشتکوه منتقل می شود زمانی متعلق به 
شهرداری بود که بنا به برخی دالیل مالی طی سال های اخیر و 
در دوره های گذشته مدیریت شهری به پیمانکار کنونی واگذار 
شد. در کنار فعالیتی که پیمانکار در این سکو انجام می داد، در 
چند نوبت نیز با خودداری از پذیرش زباله شهر ساری با توجه 
به در اختیار داشــتن مالکیت این ســکو، بر مدیریت شهری 
اعمال فشار می کرد که در آخرین مورد این تصمیم، شهردار 
فعلی تصمیم گرفت با ساخت یک سکوی زباله، شهرداری را 
از سکوی زباله اســتیجاری بی نیاز و اهرم فشار بر این نهاد را 

از بین ببرد.
این اقدام شــهرداری ســاری در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مرکز مازنــدران به پایــان انحصارگرایی در حوزه 
پسماند و حذف ســودجویان زباله از این شــهر تشبیه شده 
است. به اعتقاد بســیاری از کاربران فضای مجازی، این اقدام 
شهرداری گامی مهم در استقالل شهرداری ساری برای حل 

معضل زباله این شهر است.
بنا به اظهارات برخی مسئوالن سابق ســاری، فرآیند حمل 
زباله در این شــهر پرهزینه ترین حمل و نقل زباله درکشــور 
است و سبب شده که بار مالی بسیار زیادی به این شهرداری 
تحمیل شــود. به طوری که طبق برخی اظهارنظرها ساالنه 
دســت کم بین 30 تا 40 میلیارد تومان برای انتقال زباله ها 
 از ساری به ســایت دپوی زباله از سوی شــهرداری پرداخت

 می شود.

ساخت سکوی زباله جدید در ساری

دی
مفی

س: 
عك
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سهم ناچيز استان هاي 
نفت خيز از درآمد نفت

1۴۵ میدان هیدروکربوری و ۲۹۷ مخزن نفتی و گازی در ایران کشــف شده 

اســت که 1۰۲ میدان نفتی و ۴۳ میدان گازی هستند. اغلب میدان های کشف 

شــده در حوضه زاگرس و خلیج فارس )جنوب غربی ایران( مســتقر است 

و بیشــتر آن ها هم در خوزســتان قرار دارد. عاله بر خوزستان، کهگیلویه و 

بویراحمد، ایالم، کرمانشــاه، خراســان رضوی و هرمزگان هم از استان های 

نفت خیز هســتند که با وجود ذخایر عظیم نفتی و ثروت زیر زمین هایشان، 

محرومیت های زیادی دارند. از میان همه شاید محرومیت خوزستان در تضاد 

با منابع عظیم نفتی به چشــم بیاید، اما بقیه استان ها هم وضع بهتری ندارند. 

در سال 1۳۹۳ مجلس شورای اسالمی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، 

یک درصد درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان حق آالیندگی به حســاب 

اســتان ها واریز شــود و توزیع آن بر عهده اداره مالیاتی باشد. همشهری 

چگونگی انجام مســئولیت اجتماعی و پرداخت حق آالیندگی شرکت های 

نفتی را در استان های نفت خیز بررســی کرده است. بررسی ها نشان می دهد 

به جز معدود اقدامات، شــرکت نفت هنوز آن طور که باید به حق مسئولیت 

اجتماعی خود پایبند نبــوده در حالی که مدیران ایــن صنعت نظر دیگری 

دارند به طوری که وزیر نفت اواخر ســال گذشــته از تدوین سند مسئولیت 

اجتماعی صنعت نفت خبر داده بود که جمع بنــدی فعالیت های صنعت نفت 

در بازه زمانی ۷ تا 8ســال اخیر در زمینه مســئولیت اجتماعی خواهد بود.

هرمزگان

کهگيلویه و بویراحمد 
خراسان رضوی 

ایالم  کرمانشاه 
 

خلیج همیشه فارس حدود 730میلیارد بشکه نفت ذخیره ثابت شده دارد 
که بیش از 20میلیارد بشکه آن در هرمزگان موجود است. میدان نفتی 
هنگام در 40کیلومتری جنوب جزیره قشم و در 70کیلومتری خط ساحلی ایران 
قرار دارد. این میدان شهریور سال 89 به بهره برداری رسید. میدان نفتی هنگام 
دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر میدان های نفتی کشور متمایز می کند. 
این میدان نفتی در روزهایی به بهره برداری رسید که سیل تحریم ها از هرسو بر 
کشور جاری و راه اندازی آن نماد کامل و آشــکار توانمندی ایرانی است.ساختار 
میدان هنگام به شکل یک طاقدیس بزرگ است که از شمال با طول تقریبی 24 
کیلومتر و عرض تقریبی 12 کیلومتر کشیده شده و 80 درصد از آن در آب های 
ایران و 20 درصد در آب های عمان قرار دارد .عمان تولید نفت خام از میـــدان 
مشترک هنگام را با مشــارکت شرکت انگلیسی اینداگو از اســفند سال 87 و با 
ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر و استفاده از تاسیسات موجود در راس 
الخیمه امارات آغاز کرد.میدان نفتی سلمان از میدان های نفتی ایران هم در 144 
کیلومتری جنوب جزیره الوان اســتان قرار دارد و با میدان ابوالبوخوش امارات 
متحده عربی دارای ذخایر مشترک اســت. این میدان در جریان فعالیت شرکت 
نفت الوان در دهه 1960 میالدی کشف شــد. اولین چاه اکتشافی آن در ژوئن 
1965 حفر و تولید آن از سال 1968 آغاز شد. میدان نفتی سلمان براساس آخرین 
آمارهای ارائه شــده دارای 44 حلقه چاه نفتی و 10 حلقه چاه گازی است. نفت 
قابل تولید باقیمانده در این مخزن بیش از نیم میلیارد بشکه  است.جزیره سیری 
در استان هرمزگان هم دارای 5میدان نفتی متشکل از میدان های نفتی سیری 
و دنا، میدان نصرت، میدان الوند و میدان اسفند است. میدان های نفتی سیری و 
دنا با فاصله های مختلف از سکوی نصر واقع شده اند. میدان سیوند )سیری سی( 

با 18حلقه چاه و میدان دنا )سیری دی( با 24 حلقه چاه در غرب جزیره سیری 
قرار دارند. پروژه توسعه میدان های سیری سی و سیری دی توسط شرکت نفت 
فالت قاره در دست اجراست که با اجرای آن تولید این میدان ها از حدود 30هزار 
تا 35هزار بشکه در روز به 70هزار بشکه در روز خواهد رسید.میدان نصرت دارای 
5 حلقه چاه تولیدی است و برنامه توســعه آن در قالب طرح های جدید در اواخر 
سال 1378 امضا شد. نفت تولیدی از این میدان توسط خط لوله 12اینچ دریایی 
به سکوی نصر منتقل می شود. در حال حاضر تولید از این میدان 12هزار بشکه 

در روز است. نفت میدان های سیوند، دنا، نصرت و الوند در سکوی بهربرداری نصر 
جمع آوری و پس از فرآوری اولیه توســط یک خط لوله 16به طول 33 کیلومتر 
به جزیره سیری منتقل می شود. میدان الوند هم در 50 کیلومتری غرب جزیره 
سیری واقع شده و شامل 2 سکوی چاه است این میدان دارای 11حلقه چاه افقی 
تولیدی اســت که نفت تولیدی از آن در حال حاضر حدود 10هزار بشکه در روز 
است. نفت این میدان توســط خط لوله 16اینچ زیر دریا به سکوی نصر منتقل و 
پس از اختالط با نفت میدان های سیوند، دنا و نصرت از طریق خط لوله 16 اینچ 

جهت فرآورش و ذخیره سازی در جزیره سیری انتقال می یابد. میدان نفتی اسفند 
)سیری ئی( در 18 کیلومتر جنوب شــرقی جزیره واقع شده و شامل 5 سکوی 
دریایی متشکل از 3 سکوی چاه، یک سکوی بهربرداری و یک سکوی مشعل است. 
این میدان 29 حلقه چاه تولیدی و تزریقی دارد و تولید نفت از آن در حال حاضر 
85هزار بشکه در روز اســت.با وجود فعالیت این تعداد میدان نفتی در هرمزگان 
اما پروژه های کمی در حوزه مســئولیت اجتماعی در این استان اجرا شده است. 
سال گذشته 9پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در حوزه ورزش با 
اعتبار بیش از 43 میلیارد و 570 میلیون ریال، تکمیل و به دستگاه های بهره بردار 
در هرمزگان تحویل داده شد. این پروژه ها شامل کمک به ساخت 9زمین چمن 
مصنوعی در روستاهای اســتان هرمزگان )الورفین، چاه بنارد، گچویه، بلعسکر، 
بندرلنگه، گارستانه، گنایی و غورزه( است. تیر سال99 هم مبلغ 50میلیارد ریال 
برای کمک به خرید تجهیزات پزشکی و درمان بیماران کرونایی به دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان پرداخت شــد. از دیگر اقدامات صورت گرفته نیز می توان به 
تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش سوانح سوختگی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان با اعتبار بیش از 13میلیارد ریال در سال 92 و اهدای یک آمبوالنس با 
تجهیزات کامل به زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد. با وجود حجم عظیمی از 
میدان ها و تعدد پاالیشگاه های نفتی، این میزان پروژه در مقابل آالینده های این 
صنعت در استان بسیار ناچیز است. هرچند طی چند سال اخیر شاهد ساخت چند 
مدرسه توسط شــرکت نفت بندرعباس و آغاز عملیات بیمارستانی در مجموعه 
درمانی پیامبر اکبر )ص( بندرعباس توسط شــرکت پاالیش نفت ستاره خلیج 
فارس بوده ایم، اما بسیاری از نخبگان هرمزگان از مسئوالن این صنعت توقع دارند 

پروژه های درمانی و فضاهای آموزشی بیشتر در استان بسازند.

دریافت شده از شرکت نفت به حساب شهرداری ها واریز می شود.50 درصد را از این مالیــات دریافت می کند.او توضیــح می دهد که مالیات نزدیکی به تاسیسات نفتی بیشترین آالیندگی را دارد و بیشترین سهم یعنی شهرستان ها پرداخت می کنیم.به گفته غفاری فارسانی، گچساران به دلیل هستند را به ما اعالم می کند و ما این مالیات را بر حسب میزان آالیندگی به اداره محیط  زیست مناطقی که در معرض آالیندگی فعالیت تاسیسات نفتی دستورالعمل جدید باید بر اساس ارزش افزوده محاسبه شود، اظهار می کند:  تومان می شود.وی با بیان اینکه قبال مالیات بر اساس فروش بود و حاال بر اساس بود. امسال این رقم هنوز تعیین نشــده اما به طور میانگین از 2 تا 6 میلیارد 50 میلیارد تومان به حساب ما واریز کرد که البته مربوط به بدهی چند سال خود را به طور کامل پرداخت کرده است، می افزاید: سال گذشته این شرکت فارسانی« با بیان اینکه شرکت نفت مالیات آالیندگی، ارزش افزوده و حقوقی استان های دیگر که تنش دارند، تعامل مان خوب است.»محمد علی غفاری تنها استانی هستیم که حساب مان با شرکت نفت به روز و برخالف شهرها و مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در این باره به همشهری می گوید: فکر می کنم ســهم آالیندگی خود را به طور کامل پرداخت کرده اســت.مدیر کل امور مسئوالن کهگیلویه و بویراحمد تاکید می کنند که شرکت نفت این شهرستان نمک زدایی، 11 ایستگاه تقویت فشــار گاز و 5 کارخانه گاز و گاز مایع است.خط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی، 10 واحــد بهره برداری، 3 کارخانه دارند. شرکت نفت و گاز گچساران مالک شبکه گسترده ای از 6/247 کیلومتر نفتی گچساران، بی بی حکیمه، رگ سفید، بینک، گلخاری، نرگسی و پازنان از 18 میدان نفتی را بر عهده دارد که بیشترین میزان تولید را به ترتیب میدان بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس مستقر هستند.این شرکت بهره برداری قرار دارد، اما تأسیسات شرکت نفت و گاز گچساران در 4 استان خوزستان، فعالیت می کند.دفتر مرکزی این شرکت در گچساران کهگیلویه و بویراحمد بهره برداری، فرآورش و انتقال نفــت خام، گاز طبیعی و تولید میعانات گازی به  عنوان زیرمجموعه ای از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شــرکت نفت و گاز ایرانی است که در مخزن آن توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران انجام می شود.شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که عملیات تولید نفت و تزریق گاز بهره برداری از آن آغاز شد. میدان نفتی گچساران از میدان های تحت مدیریت که در سال 1316 توسط شرکت نفت ایران و انگلیس کشف و از سال 1318 طاقدیســی به طول حدود 70 کیلومتر و عرض متغیر 6 تا 15 کیلومتر است گازهای همراه این میدان 9میلیون متر مکعب در روز است.میدان گچساران تولید نفت این میدان حدود 480هزار بشکه در روز و همچنین میزان تولید میدان نفتی اهواز دومین میدان بزرگ نفتی کشــور به شمار می آید.ظرفیت میلیارد بشــکه و ذخیره قابل برداشت 23 میلیارد بشــکه نفت خام پس از کیلومتری از جنوب شــرقی اهواز قرار دارد. این میدان با ذخیره درجای 52 در محدوده شهرستان گچساران در کهگیلویه و بویراحمد و در فاصله 220 میدان نفتی گچســاران، دومین میدان بزرگ نفتی ایران است که 

خراسان رضوی به عنوان یکی از وسیع ترین استان های کشور به 

دلیل همجواری با کشورهای ترکمنستان و افغانستان از اهمیت بسیاری 

برخوردار است. شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 

رضوی وظیفه تامیــن و توزیع انواع فرآورده هــای بنزین، نفت گاز، نفت 

سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت های هوایی برای مصرف بخش های 

مختلف حمل ونقل، صنعت، گرمایشی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران 

و زائران گرامی را بر عهده دارد.ناحیه مشهد در سال1320 ابتدا در محل 

انبار نفت شــماره 1واقع در چهارراه مقدم طبرسی تحت عنوان شرکت 

نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. سپس همزمان با ملی  شدن صنعت نفت 

با عنوان شرکت نفت ایران- ناحیه خراسان شروع به فعالیت کرد. ناحیه 

خراسان از ســال 1340 تا 1345 به منطقه ای که شامل خراسان بزرگ، 

سیستان وبلوچستان بود، تبدیل شد. خراسان رضوی از نقطه نظر شرکت 

ملی پخش به 3 منطقه خراسان رضوی، تربت حیدریه و سبزوار تقسیم 

می شــود. وزارت نفت در کنار اهداف توســعه، تولید و صادرات به مقوله 

مسئولیت اجتماعی در این استان هم وارد شــده و موفقیت های بزرگی 

کسب کرده است. وزارت نفت غیر از مسئولیت هایی که در حوزه نفت، گاز، 

پاالیش و پخش و پتروشیمی بر عهده دارد در بخش هایی دیگر که دولت 

و مردم نیاز به کمک دارند، ورود کرده و کارهای بزرگی انجام داده است.

از جمله خدمات حق مسئولیت اجتماعی در خراسان رضوی اجرای طرح 

کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات حاصل از تبخیر بنزین )کهاب( 

است. این طرح از خرداد سال 99 در 7 جایگاه عرضه سوخت بنزین مشهد 

آغاز شــد که باید تا پایان ســال 1400 در همه جایگاه های سوخت این 

کالنشهر تســری یابد.کاهش آلودگی و توجه به مباحث زیست محیطی 

از ویژگی های این طرح است و موجب می شود بخارهای حاصل از تبخیر 

بنزین در هوا منتشر نشود و دوباره به چرخه سوخت بازگردد. توزیع بنزین 

و گازوئیل یورو در کالنشهر مشــهد یکی دیگر از خدمات اجتماعی این 

شرکت به شــمار می رود و در حال حاضر بیش از 100جایگاه سوخت در 

این شهر مجهز به بنزین یورو 4 هســتند.توزیع الکترونیک فرآورده های 

نفتی با راه اندازی ســامانه »صدف« از دیگر خدمات اجتماعی ا ست که 

برای سهولت دریافت سوخت اجرا شده. شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز سامانه »تجارت 

آســان« را راه اندازی کرد. مراجعه نکردن حضوری مشــتریان، کاهش 

ترافیک شهری و مصرف سوخت وسایل نقلیه، سهولت 

دسترسی به اطالعات مشتری در سازمان های متولی 
و شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و... از 
مزایای راه اندازی این ســامانه اســت. هدف از اجرای 
حق مســئولیت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست با 

توزیع سوخت هایی با آالیندگی کم تر، جلوگیری از قاچاق 

ســوخت، اجرای عدالت اجتماعی، تکریم ارباب رجوع و 

خدمات رسانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان 
خراسان رضوی است.

ایالم دارای ظرفیت های بســیار زیادی در بخش نفت و گاز است 
و پروژه های مختلفی نیز در این زمینه اجرا شــده یا در حال اجراست، اما 
محرومیت های مضاعف در کنار بیکاری جوانان در اســتان همچنان موج 
می زند. این استان دارای 4 درصد ذخایر نفت در کشور است و در حال حاضر 
روزانه بیش از 180 هزار بشکه نفت از مناطق نفتی قلعه ناز، چشمه خوش، 
آبان، آذر، دهلران، دانان، پایدار غرب و چنگوله تولید می شود. با وجود اینکه 
این استان از مهمترین مناطق کشور در بخش تولید نفت در کشور است و 
95 درصد نفت و گاز غرب ایران در آن تولید می شود، اما سهم درآمدهای 
مناطق نفت خیز و مسئولیت های اجتماعی تاکنون منجر به توسعه استان 
نشده و نیروهای غیربومی در پروژه های نفت و گاز بیشتر از بومی ها هستند. 
ایجاد اشــتغال نیروی بومی در پروژه های نفت و گاز، ســرمایه گذاری در 
طرح های عمرانی، درمانی و ورزشی، حمایت از طرح های مشکل دار استان، 
حمایت از تیم های ورزشی استان و.. از جمله این مسئولیت های اجتماعی 
است که در اســتان مورد غفلت واقع شده. کارشناســان معتقدند حتی 
شــرکت های نفت و گازی در ایالم مالیات را که می تواند یک منبع درآمد 
باشــد، در داخل اســتان پرداخت نمی کنند. ایالم در حال حاضر عالوه بر 
وجود 14هزار جوان بیکار، دارای پروژه های نیمه کاره زیادی در بخش های 
مختلف است که اختصاص بودجه از طریق سرمایه گذاری های بخش نفت 
و گاز می تواند بخش مهمی از مشــکالت استان را حل کند. حتی بسیاری 
از شهرها و روستاها در کنار پروژه های نفت و گاز استان از حداقل امکانات 
محروم مانده اند و به رغم همه وعده ها تاکنون مســئولیت های اجتماعی 
وزارت نفت در ایالم به خوبی برای مردم ملموس نبوده است. این استان در 
حال حاضر به دلیل اختصاص نیافتن بودجه مناسب از دیگر مناطق کشور 

به لحاظ توسعه عقب افتاده است.

نفت شــهر یکی از قدیمی ترین مراکز انتقال نفت کشــور است که 
سال1350 در پی راه اندازی یک خط لوله 8اینچ از نفت شهر به کرمانشاه افتتاح 
شد. نفت شهر از توابع بخش سومار در قصرشیرین است و در 72 کیلومتری 
جنوب این شهرستان واقع شــده. این منطقه تا قبل از جنگ تحمیلی آوازه 
بلندی داشــت و یکی از مدرن ترین مناطق غرب کشور محسوب می شد که 
امکانات بسیار خوبی از جمله فرودگاه، سینما، مدرسه و گازکشی داشت.  در 
ســال 59 همزمان با وقوع جنگ تحمیلی این مرکز به طور کامل در اشغال 
نیروهای بعثی قرار گرفت و این روند تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه داشت. 
نیروهای عراقی تلمبه خانه را به وضع بسیار تاسف برانگیزی درآورده بودند، 
اما در سال 69 این مرکز بازسازی شد و تاکنون بی وقفه به کار خود ادامه داده 
است. نفت شهر دارای 692 میلیون بشکه ذخیره نفت خام و مقادیری ذخیره 
گاز طبیعی در کالهک گازی است و در حال حاضر حدود 100بشکه در روز 
و 35هزار بشــکه در طول ســال از این میدان نفتی برداشت می شود.بخش 
سومار در فاصله 90کیلومتری شهر قصرشیرین یکی دیگر از نقاط نفت خیز 
در کرمانشاه است که در سال 1388 کشف شــد. این میدان نفتی در شرق 
میدان نفت شهر و شمال غرب میدان گازی تنگه بیجار واقع شده که نفت خام 
درجای این میدان 475 میلیون بشکه و نفت قابل استحصال آن 70 میلیون 
بشکه برآورد شده است. براساس مصوبه مجلس وجود منابع نفتی برای مردم 
منطقه حق مسئولیت اجتماعی ایجاد کرده و در کرمانشاه این حق در 3بخش 
امور کارکنان، محیط زیســت و جوامع پیرامون در قالب امکانات و تاسیسات 
پرداخت شده است.کمک به زلزله زدگان، سیل زدگان و بخش بهداشتی جزو 
حق مسئولیت اجتماعی است که شرکت نفت و گاز به مردم استان پرداخت 
کرده اند. اینکه میزان پرداختی حق مسئولیت اجتماعی مناطق نفتی چقدر 

بوده است از سوی شرکت نفت و گاز استان اعالم نمی شود. 

خوزستان

بزرگ ترین میدان نفتی ایران میدان نفتی اهواز اســت که با ذخیره درجای 
65/5 میلیارد بشکه و ذخیره قابل برداشت 37 میلیارد بشکه به  عنوان سومین میدان 
بزرگ نفتی جهان شناخته می شود. بعد از میدان نفتی گچساران، سومین میدان نفتی 
کشور یعنی میدان نفتی مارون معادل 46/7 میلیارد بشکه نفت خام در خوزستان است. 
میدان نفتی آزادگان با ذخیره درجای 32 میلیارد بشکه، چهارمین میدان نفتی ایران 
و بزرگ ترین میدان مشترک کشور است که در الیه اصلی خود یعنی سروک با میدان 
مجنون عراق مشترک اســت. میدان نفتی پازنان با در اختیار داشتن 30/2 میلیارد 
بشکه نفت خام درجا، پنجمین میدان نفتی ایران محسوب می شود. در مجموع از 11 
میدان عظیم نفتی کشور، 7 مورد در خوزســتان قرار دارد، اما دعوای حق آالیندگی 
سال هاست میان شــرکت مناطق نفت خیز جنوب و مســئوالن اهوازی وجود دارد. 
مسئوالن اعالم می کنند اگر واحدهای صنعتی و تولیدی سهم خود را از آالیندگی و 

مسئولیت اجتماعی پرداخت می کردند، بسیاری از مشــکالت شهرهای خوزستان 
حل می شد، اما واحدهایی مثل شرکت مناطق نفت خیز جنوب معتقدند سهم خود را 
پرداخته اند. بر اساس اعالم شرکت مناطق نفت خیز جنوب، این شرکت سهم آالیندگی 
را از سال 93 و بعد از تصویب قانون به طور کامل و بیش از 200 میلیارد تومان پرداخت 
کرده است. البته برای خوزستان اتفاق جدیدی افتاده است. چند وقت پیش »قاسم 
سلیمانی دشتکی«  استاندار از موافقت وزیر نفت با پرداخت 2میلیارد یورو اعتبار برای 
حل برخی مشکالت استان در مدت 10سال خبر داده بود. این اعتبار قرار است از محل 
مازاد درآمدهای نفتی در قالب ارائه الیحه در مجلس یا از صندوق توســعه ملی برای 
حل مشکالت آبرسانی و فاضالب و جمع آوری آب های سطحی استان پرداخت و هزینه 
شود.پیگیری ها از وزارت نفت ادامه دارد و مسئوالن استان امیدوارند بتوانند تکلیف 

این اعتبار را در نیمه اول سال مشخص کنند.
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   رسیدگی به وضعیت معتادان در رشت
آمار معتادان دوره گرد و افراد کارتن خواب در شــهر در حال افزایش است. به نظر می رسد 
مسئوالن برنامه ریزی برای ســاماندهی آن ها ندارند. این مساله موجب بروز ناامنی در شهر 

شده و همچنین آسیب های اجتماعی زیادی به همراه دارد. 
یک شهروند از گیالن 

  درخواست بازگشایی مرز سراوان 
چند ماهی از بسته بودن مرز سراوان در سیستان وبلوچستان به روی سوخت برها می گذرد. 
سوخت بران مرزنشین سیستان و بلوچســتان راه دیگری برای امرار معاش ندارند و با بسته 

بودن مرزها مشکالت زیادی برایشان ایجاد شده است. 
بلوچ زهی از سیستان وبلوچستان 

  پایگاه انتقال خون برای بوکان
در شــرایطی که هر روز  اخبــاری درباره کمبود خون در مناطق مختلف کشــور منتشــر 
می شــود، شــهر بوکان از وجود یک پایگاه انتقال خون محروم اســت. شهرســتان بوکان 
251 هزار نفر جمعیت دارد و ســومین شهرســتان بزرگ اســتان محســوب می شود. با 
توجه بــه اینکه این شهرســتان در مســیر ترانزیتی قــرار دارد و تصادف هــای زیادی در 
 آن اتفــاق می افتد، از مســئوالن می خواهیم یک پایــگاه انتقال خون در منطقه مســتقر 

کنند. 
صابری از آذربایجان غربی 

  قطعی مکرر آب در مجموعه شهید کشوری 
چند سال است با شروع فصل گرما، آب مجموعه مسکونی شهید کشوری با قطعی  طوالنی 
مدت مواجه می شود و حتی آب شب ها برای چند ساعت وصل نمی شود. هر چقدر این موضوع 

را پیگیری کردیم نتیجه ای نگرفته ایم. 
یکی از ساکنان از اصفهان 

  مشکل فیش  زمین های زنجان 
در اســتان زنجان چند تعاونی مســکن وجود دارد که مــردم پول خود را بــرای دریافت 
زمین بــه ایــن تعاونی ها واریــز کرده اند. ســال های زیادی صبــر کرده ایم تــا این وعده 
تحقق پیــدا کند و هــر بار هم که به مســئوالن اســتانی بــرای رفع مشــکالت  مراجعه 
 کرده ایــم نتیجــه ای نگرفته ایــم. ایــن زمین ها بدون مشــکل هســتند و ســند مادر 

دارند. 
مسئوالن مربوطه متقاضیان را در وضعیت بالتکلیفی قرار داده و حتی استاندار زنجان اعالم 

می کند که خرید و فروش این فیش های زمین غیرقانونی است.
حال این سؤال مطرح می شود که اگر خرید و فروش این زمین ها خالف قانون است پس چرا 

بارها پیشنهاد خرید همین زمین ها را به دولت داده اید؟ 
ما اعضای شرکت های واگذاری زمین ها از جمله نورپران، ویالشهر، فتح یاران و خیاطان از قوه 

قضاییه تقاضا داریم وارد این موضوع شوند و مشکل را حل کنند
جمعی از اعضا از زنجان

  سرنوشت تصفیه خانه فاضالب تویسرکان 
شــرکت آب و فاضالب همدان بر اســاس قراردادی در دی ســال 84 قرار بود طی 21 ماه 
تصفیه خانه فاضالب تویسرکان را بســازد. با گذشت 15 سال سرنوشــت این تصفیه خانه 

فاضالب مشخص نیست.
صادقی از همدان 

صدای همشهری

کهگیلویه و بویراحمد استانی با 800هزار 
نفر جمعیت از اســتان های کوچک ایران 
محســوب می شــود و از نظــر جمعیت و 
مساحت، رتبه 28 را در بین استان های کشور دارد. این 
استان کوچک و کم جمعیت در میان کوه های زاگرس 
قرار گرفته و همین توپوگرافی منطقه موجب شده است 
تا سال های سال از نظر جاده های دسترسی به مناطق 
دیگر کشور وضع خوبی نداشته باشد. تا همین چند سال 
پیش کهگیلویه وبویراحمد در پایین ترین شاخص های 
توسعه از نظر راه قرار داشت به طوری که به اذعان اهالی، 
مهم ترین عامل توسعه نیافتگی اســتان را باید نتیجه 
همین مشکل دانست. امسال برای اولین بار قرار است 
کهگیلویه وبویراحمد اعتبــار محرومیت زدایی دریافت 
کند که به گفته مسئوالن استان صرف رفع مشکل آب و 
راه استان خواهد شد تا حداقل کمی از محرومیت های 

استان کم کند. 

اولین اعتبار محرومیت زدایی
مدیر کل امــور مالیاتی کهگیلویــه و بویراحمد با بیان 
اینکه مجلس شورای اسالمی امسال 495میلیارد تومان 
اعتبار برای محرومیت زدایی از اســتان تصویب کرده 
است به همشــهری می گوید: این اعتبار هنوز رسما از 
سوی ســازمان برنامه و بودجه ابالغ نشده است و ما در 

انتظار ابالغ هستیم. 
»محمد علی غفاری فارسانی« با بیان اینکه این، اولین 
بار اســت که کهگیلویه وبویراحمد اعتبــاری با عنوان 
محرومیت زدایی دریافت می کند، می افزاید: این بودجه 
بین شهرستان ها و پروژه های عمرانی توزیع خواهد شد. 
وی تاکیــد می کنــد: بیشــترین ســهم از اعتبــار 
محرومیت زدایی در حوزه آب و راه هزینه خواهد شــد، 
زیرا محرومیت اصلی استان در این 2 بخش و در حوزه 
آب آشامیدنی و کشــاورزی و راه های روستایی و اصلی 

است. 

1400پروژه عمرانی نیمه تمام 
مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کل بودجه عمرانی 
استان امسال 1600میلیارد تومان است، می گوید: سال 
گذشــته این بودجه 930 میلیارد تومان بود که امسال 

رشد خوبی داشته است. 

غفاری فارســانی با اشــاره به اینکه بودجــه عمرانی 
اســتان از منابع مختلفی تامین خواهد شد، می افزاید: 
کهگیلویه وبویراحمــد بیش از 1400 پــروژه عمرانی 
نیمه تمام دارد کــه بخش زیادی از بودجــه عمرانی و 
همچنین اعتبــار محرومیت زدایی صرف تکمیل آن ها 

خواهد شد. 
به گفته وی، در مجموع 20درصد اعتبار عمرانی استان 
در حوزه راه خرج می شــود، زیرا کهگیلویه وبویراحمد 
کوهستانی و محروم است و هنوز کار زیادی تا تکمیل 

راه های اصلی و فرعی آن  باقی مانده. 

افزایش 5برابری طول بزرگراه ها 
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد البته از 
افزایش 5 برابری طول بزرگراه های کهگیلویه وبویراحمد 
در سال های اخیر خبر می دهد و می گوید: طول بزرگراه 
در کهگیلویــه و بویراحمد 50 کیلومتر بــود که بعد از 

سال ها تالش به 250 کیلومتر رسیده است. 
»پژمان نیک اقبالــی« با بیان اینکه ســاخت بزرگراه 
بابامیدان- گچســاران - بهبهان به طول 145 کیلومتر 
و با سرمایه گذاری 2600 میلیارد ریال، مهم ترین طرح 
در حوزه راه طی سال های اخیر است،  می افزاید: بزرگراه 
بابامیدان - گچساران - بهبهان یک ابرپروژه راهسازی 
است و 18۷ پل به طول 42۷4، یک میلیون و ۷50هزار 
متر مکعب خاک برداری، 16 دوربرگردان، 8300 متر 
مربع دیوار حائل، 221 تن آسفالت و بیش از 20کیلومتر 

گاردریل از بخش های مهــم عملیات اجرایی این طرح 
محسوب می شود. 

وی با اشاره به اینکه 1950میلیارد ریال برای ساخت این 
جاده هزینه شده است، اظهار می کند: 10۷ کیلومتر از 
این طرح ملی و جاده ترانزیتی در کهگیلویه و بویراحمد 

و بقیه در استان های فارس و خوزستان قرار دارد.
نیک اقبالــی با بیان اینکــه عملیات اجرایــی بزرگراه 
بابامیدان -گچساران- بهبهان در ســال 93 آغاز شده 
است، ادامه می دهد:  ســاخت بزرگراه یاسوج به شیراز 
با 450 میلیارد ریال ســرمایه گذاری از دیگر طرح های 
شاخص بزرگراهی استان است. البته برای تحقق حمل 
و نقل آسان، نیاز به ساخت بزرگراه های جدید و تکمیل 

طرح های در دست ساخت است.

خروج از بن بست، به زودی
جاده ملی »پاتاوه- دهدشت« این استان هم قرار است 
به زودی بهره برداری شــود. این جاده سال ۷3 در سفر 
مقام معظم رهبری به کهگیلویه و بویراحمد کلنگ زنی 
شد و 136 کیلومتر طول دارد و قرار است خوزستان را 
به مرکز کشور وصل کند که با بهره برداری از آن شاهد 
کاهش 200کیلومتری مســافت بنادر جنوبی به مرکز 

کشور هستیم.
این مســیر عــالوه بر کارکــرد ملی، 5 بخــش مهم و 
پرجمعیت اســتان کهگیلویه و بویراحمد شامل بخش 
کبگیان در شهرستان دنا، شهرستان مارگون، بخش های 

چاروسا و دیشموک در کهگیلویه و بخشی از شهرستان 
لنده را از بن بست جاده ای و محرومیت خارج می کند. 
کارشناســان خروج شهرســتان کهگیلویه از بن بست 
و بهره مندی 100روســتای مســتقر در مسیر از جاده 
مناسب را از دستاوردهای این طرح می دانند. شهرستان 
کهگیلویه بــا جمعیت بیش از 135 هــزار نفر به دلیل 
مشکل راه دسترسی نتوانسته توسعه و رشد اقتصادی 
پیدا کند و همین موضوع مهاجرت بسیاری از اهالی آن 
را رقم زده است. با بازگشــایی جاده دهدشت - پاتاوه 
شهرســتان کهگیلویه به طور کامل از بن بســت خارج 

می شود و در مسیر ترانزیتی قرار می گیرد.

آسفالت 30کیلومتر راه  روستایی 
مشــکل راه در کهگیلویه وبویراحمد عالوه بر استان و 
شهرهای بزرگ آن، دامن مناطق روستایی راه هم گرفته 
است به طوری که به گفته مســئوالن این استان، یکی 
از مهم ترین مشکالت روستاها، راه است. این در حالی 
اســت که کهگیلویه وبویراحمد از نظر ترکیب جمعیت 
روستایی جزو 4 اســتان اول کشور و میانگین جمعیت 
روســتایی آن 44 درصد از کل جمعیت است. به گفته 
مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد بخشی از 
بودجه محرومیت زدایی امسال به توسعه راه ها در استان 

اختصاص خواهد یافت. 
همچنیــن از ابتدای امســال بیــش از 30 کیلومتر از 
جاده های بین بخشــی و راه روســتایی با اعتبار بیش 
از 10میلیارد تومان، آسفالت شــده که از این مقدار 6 
کیلومتر جاده قلعه رییسی به دیشــموک، 3 کیلومتر 
مسیر شــهید پرواز به ده قاضی، 6 کیلومتر سردره به 
ده انار و 6 کیلومتر مســیر دشــتک، مورخانی و بناری 

بوده است. 
همچنین عملیات اجرای 6 کیلومتر آسفالت راه روستای 
ایمورآباد در بخش مرکزی کهگیلویه هم با اعتبار بیش 
از 3 میلیارد تومان آغاز شده است و به گفته مسئوالن 
ســاخت آن در کاهش تصادف و مهاجرت معکوس به 

روستا نقش مهمی خواهد داشت. 

***
با توجه بــه تصویــب اعتبــار محرومیت زدایی برای 
کهگیلویه وبویراحمد به نظر می رسد اتفاقات خوبی در 

انتظار راه های استان باشد. 

راهگشايیدرکهگيلويهوبويراحمد

 دوشنبه 31خرداد 1400 
شماره 8249 

امسال برای اولین بار قرار است استان اعتبار محرومیت زدایی دریافت و آن را صرف رفع مشکل آب و راه کند

مشاغل مزاحم و پر سر و صدا و 
آالینــده، چهــره شــهرها را 
مخدوش و خسته کرده اند. این 
موضوع به ویژه در شــهرهای گردشگری 
کشور بیشــتر رخ می نماید و شهروندان و 
گردشگران از حضور این مشاغل در البالی 
ســایر صنوف خدماتی گالیه مندند. سر و 
صدای چکش و آهن یا تعمیرگاه های خودرو 
و تراشــکاری و همچنیــن واحدهایی که 
فاضالب صنعتی خــود را بــه رودخانه ها 
می ریزند، از جمله نتایج شهرسازی انبوه و 
گسترش جمعیت، بدون توجه به مختصات 

بافت مسکونی و سیمای شهرهاست. 
از این رو ســالمت و بهداشت شهروندان در 
جوامع و کالن شهرهای مختلف دستخوش 
خسارات ناشی از انتشار آالینده ها است. از 
مهمترین اســتراتژی های پیش رو از سوی 
متولیان امر، پیگیری انتقال اصناف آالینده 
به خارج از محدوده های شهری است. تحلیل 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، 
بهداشــت و ایمنی و حفاظــت  طرح های 
ساماندهی، بیانگر آن است که در ساماندهی 
اصناف و مشاغل مزاحم و آالینده، برخورد 
قهری و پلمب واحدهای تجاری نمی تواند 

راهکاری مناسب باشد. 

ضرورت ایجاد شهرک های تخصصی صنوف
در این زمینه»علیرضا حسنی« مدیرعامل 
ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت به 
همشــهری می گوید: از اصلی ترین وظایف 
سازمان مشاغل شــهری رشت، ساماندهی 
مشاغل آالینده و مزاحم است. متولیان امر 
در وهله اول می تواننــد ضمن توقف صدور 
مجوز و پروانه کســب در بافت مسکونی، با 

ایجاد شــهرک های تخصصــی در خارج از 
شــهرها زمینه انتقال این مشاغل را فراهم 
کنند. در مســیر فــوق، اعطــای وا م های 
کم بهره و کمک به خرید واحدهای تجاری 
شهرک های مذکور، تبلیغ و تشویق مشاغل 
برای مراجعه به شهرک های تخصصی، ایجاد 
امکانات رفاهی و مالی در این شــهرک ها، 
حذف یا کاهش عوارض سالیانه واحد های 
تجــاری و... می توانــد در تســریع انتقال 
این گونه مشــاغل به شهرک های تخصصی 

موثر باشد. 
وی ادامه می دهــد: تســریع در روند اجرا 
و تدویــن قوانین صحیح بــا بهره مندی از 
برنامه های مدون با همســو بودن نهادهای 
مرتبط انجام می پذیرد. انتقال صنایع آالینده 
به تفکیک و به صــورت مرحله ای با رعایت 
تقدم و تأخر و بر اســاس شدت آالیندگی 
نیز از تدابیر دیگر در این راســتا است. لذا 
شهرداری ها با بررســی نقاط قوت و ضعف 
کارخانه ها و مشــاغل مزاحم که خواســته 
یا ناخواســته در بافت مرکزی شهرها قرار 
گرفته انــد ، تالش می کنند تا بــا صیانت از 
مؤلفه هــای فرهنگی و اجتماعــی، زمینه 
انتقال و ایجاد شهرک های صنوف به خارج 

از محدوده شهرها را اجرا کنند.
علیرضا حســنی می گویــد: اولویت های 
کاری این ســازمان، ساماندهی مشاغل )به 
ویژه مشــاغل مرتبط با عرضه فرآورده های 
خوراکی(، نظارت بــر عملکرد بازارچه های 
میوه و تره بار شهری و انتقال مشاغل آالینده 
و مزاحم است. در این زمینه در حال رایزنی 
برای ایجاد شهرک صنوف در اراضی 200 
هکتاری متعلق به شــرکت شــهرک های 

صنعتی واقع در جنب راه آهن هستیم. 

انتقال صنوف آالینده به خارج از رشت 
معــاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری 
رشت نیز در گفت و گو با همشهری از انتقال 

مشــاغل صنفی آالینده به خارج از شــهر 
خبر داد.

»ســیده زهرا میراعلمی« به همشــهری 
می گوید: بنا به مصوبه ابالغی هیأت دولت به 
شهرداری ها در سال 1395 و اجرای بند 20 
ماده 55 قانون شهرداری ها در الزام انتقال 
مشــاغل صنفی آالینده به خارج از شــهر، 
مقرر شد مشــاغل و صنوف آالینده صوتی 
 و زیســت محیطی به خارج از شهر منتقل 

شوند.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رشت 
با اشاره به اینکه مشــاغل و صنوف آالینده 
صوتی و زیست محیطی به دلیل مزاحمت 
زیاد و شرایط ناایمن، نباید در محدوده شهر 
فعالیت داشته باشند، می افزاید: این صنوف 
مشــمول تعطیلی و انتقال قطعي به خارج 
از شهر یا به شــهرک صنعتی، مجتمع  های 
صنفــی مجاز و شــهرک  های کشــاورزي 

هستند.

میراعلمی، صنوف آالینده رشــت را شامل 
اماکن تولیــد، بســته بندي و انبــار مواد 
شیمیایی خطرناک و مواد محترقه، دامداري 
)سبک و سنگین(، مرغداری و پرورش انواع 
طیور صنعتی، تولید مصنوعات سیمانی و 
موزائیک، تولید لوله ســیمانی و پله، تولید 
کاشی و ســرامیک و آجرپزی، تولید گچ و 
آهک، سنگبري، ســنگ کوبی، کارگاه های 

تولید آسفالت و تولید شن و ماسه دانست.
بــه گفتــه وی، چرم ســازی و دباغــي، 
ساالمبورسازی، روده پاک کنی و کشتارگاه 
دام و طیور، پایانه های بار و انبار موسسات 
باربری، شارژ کپسول گاز، آب فلزکاری ، رنگ 
کاری پروفیل آلومینیومی)رنگ کوره ای(، 
ریخته گری  و ذوب فلــزات )از جمله چدن، 
مس، فوالد، مفرغ و برنز، آلومینیوم و سرب(، 
مراکز بازیابــي اوراق انواع خــودرو، موتور 
سیکلت و ماشین آالت راهسازی، صنعتي 
و کشــاورزی، انبار انواع پسماند و ضایعات 

قابل بازیافت )فلزی، قراضه ها، کاغذ و مقوا، 
الستیک و پالســتیک( و تعمیرگاه ماشین 
آالت ســنگین از دیگر مشــاغل مزاحم و 

آالینده هستند.
معــاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری 
رشت همچنین درباره اماکن تولید کاالهای 
خطرناک )Dangerous goods( شامل 
مواد شیمیایی و مواد منفجره، گازها، مایعات 
و جامدات قابل اشتعال، اکسید کننده، مواد 
ســمی و عفونت زا، مواد رادیو اکتیو و مواد 
خورنده که مجوز فعالیت شان توسط وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهاي مســلح صادر 
می شود نیز اضافه کرد: موارد فوق در لیست 
مشــاغل و صنوفي قرار دارنــد که به دلیل 
آالیندگي و یا مزاحمت باید به خارج شــهر 

منتقل شوند.
وی فاز دوم شهرک صنعتي سپید رود رشت 
را از گزینه های پیش بینی شده برای انتقال 
این صنوف به خارج از شهر رشت عنوان کرد.

فرشته رضایی
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 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

تپه های رنگی »اشتهارد« - البرز

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

سرسام رشت از آالينده های پر سر و صدا
فاز دوم شهرک صنعتي سپید رود رشت برای انتقال مشاغل مزاحم در نظر گرفته شده است

مشاغل مزاحم و آالینده به خارج شهر منتقل می شوند
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