شکافطبقاتیعمیقدردنیایمجازی

«آرمان امروز» در یک نظرسنجی و در گفتوگو با روانشناسان رفتار مردم
در سه پلتفرم اینستاگرام ،توئیتر و پیام رسان (تلگرام و واتساپ) بررسی میکند

دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره5000 3987 :تومان
یادداشت 1

رویکرد دوگانهرسانههای
بیگانه در قبال توافق

سیدحسینسجادی

4

زمــان ثابت کرده که هر چه جامعه ایرانی در شــرایط
دشــوارتری قرار میگیرد و مردم در تنگنای شــرایط
روحــی و روانی و اقتصادی بهســر میبرنــد ،واکنش
آنهــا در فضای مجازی متفاوت اســت و آنها غیرقابل
پیشبینیتر میشــوند .امروزه در ســه پلتفرم اصلی
کــه روی اکثر گوشــیهای مردم ایران نصب اســت،
رفتار آنها در هر کــدام از پلتفرمها با یکدیگر متفاوت

است .با نگاهی به آمار عضویت ایرانیان در پلتفرمهای
اینستاگراموتوئیتر33،میلیونایرانیعضواینستاگرام
و  18میلیون نفر عضو توئیتر و  48میلیون نفر دیگر در
داخل کشور از پیامرسانهایی نظیر واتساپ و تلگرام
استفاده میکنند .اما در نظر سنجی و رصد مجازی که
خبرنگار «آرمان امروز» میان  700کاربری که مشترک
در این سه پلتفرم عضویت داشتند ...
9

دورباطلفساددرساختارهایمعیوب
اعداد شگفت انگیز اختالسها از مجرای ضعف در سیستم مالیاتی و بانکی عبور میکند

یادداشت 2

خودی و
غیرخودیکردن
سیاستمداران
هزینهساز است

سالمسازی اقتصاد ازدو
مجرای بانکی و مالیاتی

حسین کنعانیمقدم در گفتوگو با «آرمانامروز»
رویکرد عدم شفافیت در اطالعرسانی دولتی
به افکار عمومی را تحلیل کرد

مسعود دانشمند
4

یادداشت 3

زندگی ایرانیان دردنیای
موازی«کریستوفرنوالن»

2

جوانانفرنگیایران
قهرمانجهانشدند

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمانی زودهنگام رقابتهای
جهانــی بلغارســتان را از آن خود کرد .رقابتهای کشــتی فرنگی
قهرمانی جوانان جهان امشب(یکشنبه) با برگزاری دیدارهای رده
بندی و فینال  ۵وزن دوم این مسابقات ،به پایان می رسد.

وحید استرون

یادداشت 4

9

در باب دبستانهای هستهای
وتقلیلهایطنزگونه

آرمان سلیمی

4

مجوز حضور زنان در آزادی

2

خبر

11

 59سالدرسینماکارکردم
آخرشهیچی!

1

حرفهای صریح علی مزینانی  ،سازنده «عقابها»
درباره سینما و این روزهایش
12

خبر

احتیاجیبه تصویب توافق احتمالی
در مجلس نیست
ایسـنا /یـک عضو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس
بـا تاکیـد بـر این کـه احتیاجی به تصویـب توافق احتمالـی در مجلس
نیسـت گفت :حرکت جدیدی شـروع نشـده بلکه اسـتمرار توافق قبلی
اسـت کـه قبـا مجلـس اذن داده بـود .جـواد کریمـی قدوسـی ،عضو
کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی مجلس دهـم و یازدهم در
گفتوگویـی بـه ابهامات ،انتقـادات و سـواالت درباره ضـرورت تصویب
توافـق احتمالی هسـتهای در مجلس پاسـخ داد.
برخـی معتقدنـد کـه با توجـه به تصویـب برجـام در مجلس
دهـم ،بایـد مجـددا توافـق احتمالـی جدیـد در مذاکـرات
برجـام بـه تصویـب مجلـس یازدهـم برسـد .بـا توجـه بـه
سـابقه نمایندگـی شـما در مجلـس سـابق چقدر ایـن نظر را
قبولداریـد؟
طبـق مـاده  ۷قانـون اقـدام راهبـردی برای لغـو تحریمهـا ،در صورتی
کـه  ۴+۱بـه تعهـدات و وظایفش عمل کند ،وزارت خارجه گزارشـی به
کمیسـیون امنیـت ملـی دربـاره عملکـرد طرف مقابـل ارائه مـی کند.
سـپس نوبـت بـه کار کارشناسـی کمیسـیون امنیـت ملـی می رسـد
مبنـی بـر اینکـه توافـق صـورت گرفته بـرای لغـو تحریمها با راسـتی
آزمایـی عجیـن اسـت یا خیـر و آن گـزارش در صحن قرائت میشـود.
پـس درهیـچ جای قانون تصریح نشـده کـه باید متـن توافق به صحن
آیـد بلکـه مـاده  ۷قانون اقـدام راهبردی بـرای لغو تحریـم ها میگوید
که کمیسـیون امنیت ملی بعد از بررسـی گزارش وزارت خارجه درباره
عملکـرد طـرف مقابل در لغو تحریم ها ،گزارشـی به صحـن علنی ارائه
کـرده و مجلـس روی ایـن گـزارش اظهار نظـر میکند و نـه روی متن
توافـق .احتیاجـی نیسـت چون اتفـاق جدیـدی رخ نـداده و توافقنامه
جدیـدی نیسـت .حرکـت جدیـدی هـم از صفـر شـروع نشـده بلکـه
اسـتمرار توافق قبلی اسـت که مجلس برای آن اذن داده و قانون شـده
اسـت .احتیاجی به تصویب توافق احتمالی در مجلس نیسـت؛ حرکت
جدیدی شـروع نشـده بلکه اسـتمرار توافق قبلی است که قبا مجلس
اذن داده بـود .در مجلـس قبلـی هم ما برجام را تصویـب نکردیم و وارد
بحـث برجـام بـا آن همه مواد و تبصره و پیوسـت نشـدیم .

مجوز حضور زنان در آزادی

سعید شمس

«حضـور زنـان در ورزشـگاههای فوتبـال» از اواسـط دهـه هشـتاد
بهعنـوان مطالبـه مطـرح شـد .امـا در آن روزهـا ایـن ذهنیـت وجود
داشـت کـه این موضـوع تحت هیـچ شـرایطی امکانپذیر نیسـت .تا
اینکـه بـا گسـترش فضای مجـازی صدای زنـان عاقهمنـد به حضور
در ورزشـگاههای فوتبـال بلندتـر شـد تا دسـتاندرکاران با چالشـی
بـزرگ روبـرو شـوند .بـا اینحـال هربار بـا عناوینی چون «عـدم زیر
سـاخت الزم» « ،دشـواری تامیـن امنیت زنان» « ،شـرایط نامطلوب
فرهنگـی» و البتـه «مخالفت سرسـخت مراجع» ایـن مطالبه مغفول
میمانـد تـا اینکـه فدراسـیون بینالمللـی فوتبـال «فیفـا» بـه ایـن
بحـث بهطـور جـدی ورود کـرد و در پیامـی رسـمی بـه فدراسـیون
فوتبـال اعـام کـرد ،اگـر از حضـور زنان در ورزشـگاهها بـه هر دلیل
و بهانـهای جلوگیـری کنیـد ،فوتبـال ایـران تعلیـق و در نتیجـه از
حضـور در مسـابقات تقویـم فیفـا محروم خواهد شـد .اینجـا بود که
تصمیمگیـران فوتبـال ایـران بـه تکاپـو افتـاده و سعیشـان را بـرای
فراهـم کـردن شـرایط حضـور زنـان در ورزشـگاهها بهکار بسـتند و
در نهایـت روز 5شـنبه  ۱8مهرمـاه سـال  ۱398دیدار رسـمی ایران
و کامبـوج در حالـی در ورزشـگاه آزادی برگـزار شـد کـه زنـان در
غیـاب مـردان ،سـکوهای ورزشـگاه را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
امـا همهگیـری اپیدمـی کرونـا و برگـزاری بـدون تماشـاگر بازیها،
کمکحـال مسـئوالن مخالـف ایرانـی شـد تـا بـرای  2سـال از ایـن
«مخمصـه» رهایـی پیـدا کنند!
امـا اکنـون کـه دنیـای فوتبال بـار دیگـر میزبان تماشـاگران اسـت،
قـرار بـر این شـده که زنـان ،البته بهطور محـدود بیاینـد و فوتبال را
از نزدیک به تماشـا بنشـینند.
طبـق اخبـار رسـمی ،پیـرو مذاکـرات روزهـای گذشـته مسـئوالن
سـازمان لیـگ و مراجع ذیربط مقرر شـد با ایجاد شـرایط الزم دیدار
تیـم هـای اسـتقال و مـس کرمان بـا حضور بانـوان برگزار شـود.
حجـتاهلل بهمنی مدیـر روابط عمومی و امور فرهنگی سـازمان لیگ
در ایـن رابطـه بـه «خبـر ورزشـی» گفـت :اگر اتفـاق خاصی تـا روز
پنـج شـنبه رخ ندهد ،قرار اسـت کـه تعدادی از بانوان برای تماشـای
دیـدار این هفته بـه اسـتادیوم آزادی بروند.

شرایط عمومی جدید داوطلبان انتخابات مجلس مشخص شد

اعضای کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراهای مجلس در جلسـه امروز
این کمیسـیون ،شـرایط عمومی جدید داوطلبان انتخابات مجلس شـورای
اسـامی را مشخص کردند.
به گزارش فارس ،علی حدادی ،سـخنگوی کمیسـیون امور داخلی کشـور و
شـوراهای مجلس در تشریح جلسه امروز یکشنبه  30مرداد این کمیسیون
گفـت :بررسـی جزئیات طرح اصـاح قانون انتخابات مجلس در دسـتورکار
جلسـه امروز قرار داشت.
وی افـزود :بـا مصوبـه امـروز کمیسـیون ،وزارت آموزش و پروش و سـازمان
صدا و سـیما جمهوری اسـامی مکلف شـدند برای تبیین جایگاه مجلس،
وظایـف نماینـدگان ،قواعـد و ضوابـط حاکـم بـر روند انتخابـات ،همچنین
تبلیغـات ،جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی بـه نحوه مناسـب برنامه آموزشـی
درنظـربگیرند.
سـخنگوی کمیسـیون امـور داخلی کشـور و شـوراهای مجلس ادامـه داد:
همچنیـن مقرر شـد قوه قضاییه رسـیدگی به تخلفات و جرائـم انتخابات را

در شـعب هـر حـوزه قضاییه ،فـوری و خـارج از نوبت انجام دهـد .در تبصره
ای تاکیـد شـد کـه از زمان ثبت نـام تا پایان تایید نهایـی انتخابات مجلس،
جلـب و بازداشـت داوطلبان نمایندگی مجلس در خصـوص اتهامات قبل از
داوطلبـی یـا جرائم انتخابات ممنوع اسـت مگـر در مواردی که با اسـتدالل
مکتوب دادسـتان مرکز اسـتان ،تعویق تعقیب موجب تضییع حقـوق افراد
یـا حقوق عمومی شـود.
سـخنگوی کمیسـیون شـوراهای مجلس اظهار کرد :رسـیدگی به جرائم و
تخلفـات خـاص انتخابات اعضـای هیئتهـای اجرایی یا نظـارت در بخش
یـا هـر شهرسـتان ،در صاحیت مراجـع صالحه حوزه قضائیه شهرسـتان و
مرکـز اسـتان قـرار گرفت و جرم هـای خاص اعضای هیئت هـای اجرایی و
نظارت اسـتان یا مرکزی در دادگاه های کیفری تهران رسـیدگی می شـود؛
در واقـع اگـر فرمانـداران تخلف و جرائمی داشـته باشـند در دادگاه کیفری
تهران رسـیدگی می شـود .بررسـی تخلف اشـخاصی که رابطه استخدامی
ندارند نیز به کارگروه تخصصی کمیسـیون برای بررسـی بیشـتر ارجاع شد.

هموطنگرامی!

بـه منظـور حمایـت از حقـوق دیگران و ارتقای سـامت خـود ،کماکان ضمـن رعایت پروتکلهای بهداشـتی ،اسـتفاده
از ماسـک را در فضاهای بسـته فرامـوش نکنید.
روابطعمومی روزنامه آرمان امروز
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دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره3987 :

سیاست

یاد داشت

در باب دبستانهای هستهای و
تقلیلهایطنزگونه
اظهــارات
ایــراد
بلندپروازانــه و خارج از
عرف از سوی سیاسیون
کشورمان سابقهای طویل
داشــته و در آینــده نیز
آرمانسلیمی احتماال تکرار خواهد شد.
هر از چندگاهی مسئوالن
کشوری در ســطوح مختلف اظهاراتی را بر
زبان میرانند که بیشــتر شــبیه طرحهای
بلندپروازانهای اســت که فاقد پشتوانههای
اجرایی شدن هستند.
در همین باب اخیرا نیز شاهد هستیم که
محمد اســالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
در سی و ششــمین اجالس ساالنه رؤسای
آموزش و پرورش ،گفته اســت« ،امســال با
همکاری وزارت آمــوزش و پرورش تصمیم
گرفتیم مــدارس انرژی اتمی خود را که هر
ساله ســهمی در المپیادیها نیز داشتهاند،
در شــهرهایی که در آنها تأسیسات وجود
دارد از مقطع دبســتان گسترش دهیم ».او
در بخشــی دیگر از گفتههای خود میگوید:
«اتم و شــکافتن هسته اوج دانایی است که
خدای متعال باید توفیق آن را دهد ».اساسا
از ایراد این اظهارات توســط رئیس سازمان
انرژی اتمی میتوان به چند نکته اساســی
اشاره کرد:
در سطح ابتدایی چنین برداشت میشود
که رئیس ســازمان انرژی اتمی در اظهارات
خود در جمع آموزش و پرورش کشور تالش
کرده به نوعی ســازمان تحت ریاست خود
را به جمعی که در آن حاضر شــده ارتباط
دهد .شــاید در ذهن هیچ یک از روســای
آموزشوپرورش کشــور لحظــهای چنین
تصوری خطــور نکرده بود که اســالمی ،از
آموزشهــای پیچیده و تکنیــکال اتمی به
عنوان مبنایی برای تدریس در دبســتانها
سخن به میان بیاورد.
در سطح دوم ،اساســا موضوعات مرتبط
بــا انرژی هســتهای یکــی از پیچیدهترین
موضوعــات علمی بوده که نیازمند گذراندن
واحدهای تخصصی درســی ،آزمایشــگاهی
در ســطح دانشــگاهی اســت ،حال نکته
اعجاب برانگیز این اســت که چنین موضوع
پیچیدهای مقرر شده در دبستانها تدریس
شــود .این موضوع در شــرایطی اســت که
مشــخص نیست که قرار اســت چه چیزی
به دانشآموزان در این ســطح آموزش داده
شــود که بتواند بنا بر ادعای رئیس سازمان
انرژی اتمی علم را در این ســطح تبدیل به
فناوریکند.
در سطح ســوم ،اظهارات محمد اسالمی
بســیار یادآور خاطــرات دوران احمدینژاد
اســت که طی چندین مرتبه مدعی شــده
بــود که کودکان انرژی هســتهای کشــف
کردهاند .محمــود احمدی نــژاد در بهمن
ماه ســال  ۱۳۸۵در یکی از مساجد جنوب
شهر تهران مدعی شده بود ،یک دبیر به من
گفت که یکی از شــاگردانش در خانه انرژی
هســتهای کشــف کرده و من زنگ زدم به
رئیس ســازمان انرژی هستهای که بررسی
کنید .دانشــمندان هســتهای مــا تحقیق
کردند و دیدند این دختر راســت میگوید
و در خانهاش انرژی هســتهای تولید کرده
اســت ».اکنون نیز محمد اسالمی به نوعی
دیگر میخواهد مســائل پیچیده هستهای
را به ســطح دبستانهایی تقلیل دهد که نه
میدانند محاسبات پیچیده فیزیک کوانتوم
چیســت و نه حتی توانایــی پردازشهای
حداقلــی از علــم مرتبط به ایــن حوزه را
دارند.
در ســطح چهارم ،مســاله این است که
با وجود عجیب بــودن ارتباط دادن چنین
مساله پیچیدهای به دانشآموزان دبستانی،
چرا چنین طرحی توســط یکی از مسئوالن
ارشد کشــوری مطرح میشود؟ در پاسخ به
این پرســش میتوان اظهار داشــت چنین
امری بیشتر در راستای تقلیل دادن علم به
مطالبات پوپولیستی است .واقعیت این است
که ایجاد دبستانهای هستهای به طور حتم
برای عموم مردم و حتی رسانهها از جذابیتی
فوقالعاده برخوردار بوده و میتواند نگاهها را
به سمت خود جلب کند.
در ســطح پنجم ،مطرح کــردن ادعای
ایجاد دبســتان هســتهای در مقطع کنونی
کــه مذاکرات احیــای برجام در واپســین
پیچوخمهای خود قرار داد ،بیشــتر از آنکه
بتواند پشــتوانههای واقعی داشــته باشــد،
طرحــی آرمانگرایانه بوده که فاقد هر گونه
پشــتوانه اجرایی شدن اســت .حال انتظار
مــیرود اظهــارات محمد اســالمی پیش
از آنکه هماننــد گفتههــای محیرالعقول
محمود احمدینژاد به بخشــی از طنزهای
تاریخی تبدیل شــود ،در این زمینه بیشتر
شفافســازی کنــد و بگوید آنچــه که او
میخواهد از دبســتانها در راستای تبدیل
علم به فناوری کسب کند ،چیست و چگونه

خودی و غیرخودی کردن سیاست مداران
هزینهساز است
حسین کنعانیمقدم در گفتوگو با «آرمانامروز» رویکرد عدم شفافیت
در اطالعرسانی دولتی به افکار عمومی را تحلیل کرد
سعید شمس
گروه سیاســی| اطالعرســانی به افکار
عمومی از ســوی دولتها همــواره یکی از
شاخصهای اصلی سنجش شفافیت در یک
نظام سیاســی محسوب میشود .همچنین،
«شــفافیت» یکی از متغیرهای مهمی است
که در سنجش کارآمدی نظامهای سیاسی
مــورد توجه قــرار میگیــرد .در این میان
متاسفانهسیاستمدارانمادرگیر
پدیده بدِ خودی و غیرخودی هستند
ودرنتیجهمردمیکهنامحرمنیستند
رانامحرممیبینند .هر چندبر این
باور هستمبخشیازپنهانکاریها
را میتوان درست دانست اما زمانی
کهنتیجهحاصلشود،هیچتوجیهی
برایپنهانکاریپذیرفتنینیست
طــی هفتههای اخیر موضوع شــفافیت در
اطالعرسانی دولت پیرامون مسائل مختلف
به مطالبهای عمومی تبدیل شده است.
نوع اطالعرســانی دولت پیرامون مصوبات،
اجرای قوانین و بســیاری از امور مدیریتی
دیگــر شــهروندان را در وضعیتی از تعلیق
و ابهــام قرار داده اســت .بــرای نمونه در
موضوعاتــی هماننــد رتبهبنــدی معلمان،
حقــوق بازنشســتگان ،وامهــای بانکی و
 ...شــهروندان ایرانی در چنــد وقت اخیر
وضعیتی از ابهــام و ســرگردانی را تجربه
کردهاند .در چند هفته اخیر نیز همزمان با
قوت گرفتن احتمال احیای برجام و حصول
توافــق جدید میان ایــران و غرب ،موضوع
اطالعرسانی و شفافســازی پیرامون مفاد

پاسخ تهران به پیشنویس نهایی تهیه شده
از سوی کشورهای اروپایی به مسالهای مهم
در سطح سیاسی و رســانهای تبدیل شده
است.
حتی شدت موضوع به گونهای بود که هفته
گذشــته برخی از نمایندگان مجلس نیز از
بیخبری خود از مفاد گفتوگوها و پاســخ
ایران به اروپــا انتقاد کردند .هر چند برجام
تنها نمونهای از این رویکرد عدم شــفافیت
در اطالعرسانی محســوب میشود اما باید
اساسا توجه داشت که این موضوع در چند
وقت اخیر بیش از پیش برجستهشده است.
در واقع ،اکنون مســاله این است که دولت
تا چه اندازه میتواند پنهانکاری در مسائل
حیاتی کشــور را توجیه کند؟ همچنین ،آیا
رویه عدم شــفافیت موجب نشده که مردم
احســاس غیرخودی بودن داشــته باشند؟
با این تفاسیر ،حســین کنعانیمقدم ،فعال
سیاســی اصولگرا ،موســس حزب ســبز
ایران و دبیر سیاســی جبهه ایستادگی در
گفتوگو با «آرمانامــروز» با گفتن اینکه
«فقط تا جایی میتــوان پنهانکاری دولت
را توجیه کــرد» و تاکید بــر اینکه «نگاه
خودی و غیرخودی سمی مهلک است» به
پرسشهای مطرحشده پاسخ میگوید:
*دولت در حالی به متن اتحادیه اروپا
واکنش نشــان داد که مردم و اکثریت
قاطع جریانهای سیاســی و دولتی
از محتوای آن خبری نداشــتند .این
بیخبری را چطور تحلیل میکنید؟
سیاســت دولت ســیزدهم در بحث برجام
مبتنی بر این بــود تا حصول نتیجه ،محتوا
و نحوه مذاکــره پنهان بماند که باید گفت،
تا جایــی میتوان این پنهانکاری را توجیه

کــرد .در واقع اگر قرار اســت ،مجلس این
را تصویب کند و شــورای عالی امنیت ملی
نظر بدهد ،الزم اســت جزئیات فاش شود.
همچنین الزم است ،نخبگان هم از محتوای
پیشنهاد ایران مطلع شوند و درباره درستی
آن اقناع شــوند .بهنظر من حتی الزم بود،
متن نگارش شــده در دولت روحانی با متن
باید موضوع شفاف شود که کشور
چه برنامههایی دارد .دولتی میتواند
ادعای مردمی بودن داشته باشد که
مردم را از همه امور مطلع کند .بحث
مهم دیگر این است،بحث هستهای
بایدبهآگاهینخبگانبرسدتابتوانند
ضعف و کاستیها را بسنجند و در
مرحله بعد مردم را نسبت به شرایط
توجیه کنند و مانعها را به اطالع
عمومبرسانند
فعلی مقایسه شــود تا نکات مثبت و منفی
هر دو متن بررســی شود تا در نهایت متنی
منطبق بر منافع ملی تنظیم شــود .با این
توضیح که این روند به متن پشتوانه مردمی
هم میداد .اکنون هم دیر نشــده اســت و
دولت باید افکار عمومی را آگاه کند تا همه
بدانند برای برجام چه تدابیری اندیشــیده
شده است.
*از مــن میپذیرید این پنهانکاریها
ریشــه نــگاه غلــط «خــودی» و
«غیرخودی» دارد؟
متاسفانه سیاســتمداران ما درگیر پدیده
ب ِد خودی و غیرخودی هســتند و در نتیجه

مردمی کــه نامحــرم نیســتند را نامحرم
میبینند .هر چند بر این باور هستم بخشی
از پنهانکاریها را میتوان درســت دانست
امــا زمانی کــه نتیجه حاصل شــود ،هیچ
توجیهی برای پنهانکاری پذیرفتنی نیست.
*به بحث خودی و غیر خودی برگردیم.
موافقان فعلی برجام در دولت روحانی
مخالفتی سرسخت با هر نوع مذاکرهای
داشــتند .حتــی آقای باقــری کنی
اینطور گفته بودند «زمانی که برجام
در دولــت روحانی پیــش میرفت ما
کنشگر سیاسی بودیم و با آن مخالفت
میکردیم اما االن در جایگاه مســئول
هستیم» اینگونه اظهارنظرها مردم را
ناامید نمیکند؟
اینکه ممکن اســت ،موافقت و مخالفتهای
سیاســتمداران حتی درباره مســائل مهم
و اســتراتژیک کشــور مبتنی بــر حقیقت
نباشــد ،واقعیتی بســیار تلخ اســت .یعنی
اگر قرار اســت اتفاق مثبتی صورت بگیرد،
ترجیحشــان این اســت که بهجای رقیب،
خودشــان به آن دستاورد برســند؛ یعنی
مخالفت یا موافقتشــان مســتقیما به این
ربط دارد که خودشــان بر سر کار باشند یا
رقیب سیاسیشان .این رفتار بهمانند سمی
مهلک میتوانند همه چیز را بههم بریزد که
کشور تا به امروز آسیبهای جدی هم دیده
اســت .در پاسخ به پرسش شــما میگویم
بله ،این سیاســیکاریها و ترجیح مصالح
جناحــی به منافع ملی مــردم را روز بهروز
نسبت به شــرایطی که خواهند داشت ،روز
بهروز ناامیدتر خواهد کرد.
* برجام احیا شود یا نشود ،کشور در
موقعیتی حســاس قرار خواهد گرفت.
وفاق ملی با توجه به کدام سازوکارها
به دست میآید تا بتوانیم برهه دشوار
کنونی را با موفقیت سپری کنیم؟
اوال باید موضوع شــفاف شــود که کشور چه
برنامههایی دارد .دولتی میتواند ادعای مردمی
بودن داشته باشد که مردم را از همه امور مطلع
کند .بحث مهم دیگر این است ،بحث هستهای
باید به آگاهی نخبگان برسد تا بتوانند ضعف
و کاستیها را بسنجند و در مرحله بعد مردم
را نسبت به شــرایط توجیه کنند و مانعها را
به اطالع عموم برسانند .دولت اگر به این امر
مهم بیاعتنایی کند ،بیشک بهتنهایی قادر به
مدیریت صحیح اوضاع نخواهد بود .این روندی
اشتباه است که متاسفانه دولت به این اشتباه
بر ادامه آن اصرار دارد .در واقع سیاستمداران
ما متاســفانه در طول تاریــخ ،خصوصا بعد
از انقالب مرتکب اشــتباههایی میشوند که
هزینههایشان به دوش مردم میافتد .حتی
حاضر نیستند پاسخ اشتباههایشان را بدهند
و حتی قبول هم نمیکنند که اشتباه کردهاند.
این نوع رفتار در طول تاریخ بزرگترین ضربهها
را به کشور و مردم زده است.
*این رونــد را میتوان به ســاختار
انتخابات ربط داد؟ بههرحال منتخبی
کــه با رای بیشــتر مــردم روی کار
بیاید ،بهنوعی نماینده اکثریت جامعه
محسوب میشود.
نظر شــما را کامال قبول دارم .اما مشــکل
اصلی چیزی جز این نیســت که انتخابات
ما فردی است و حزبی نیست .در انتخابات
حزبی ،حزب پاســخگوی عملکردها است و
هیچ راهی برای فرار از پاسخگویی ندارد اما
وقتی فردی با صفر روز تجربه رای میگیرد
و میگوید ،کاری به احــزاب و جریانهای
سیاســی ندارم ،طبیعی اســت در صورت
ناکامــی و هزینهســازی بهراحتی میتواند
نسبت به پرسشهای بیشمار افکار عمومی
جوابگو نباشد.

چهره ها

گولزبانسیاسیغربیهارانخورید

مشکلضدامنیتیدرشهرکردنداریم

انحاللجهادسازندگیاشتباهیبزرگبود

ناظرینشرعیدربانکهامستقرمیشوند

مشــاور رســانهای تیم مذاکرهکننده هستهای در
واکنش به مقاله اخیــر روزنامه گاردین علیه ایران
تاکید کرد :گول زبان سیاسی غربیهای نژادپرست
را نخورید .سید محمد مرندی ،مشاور رسانهای تیم
مذاکرهکننده هستهای کشورمان با انتشار پیامی در
حساب کاربری خود در توئیتر به مقاله اخیر روزنامه
گاردین که در آن نوشته است «حتی توافق هستهای
موجب رام شدن ایران نمیشود» واکنش نشان داد.
مرندی در پیام خود نوشــت :رام کردن تهران؟ این
غربیهای نژادپرست بهتر از بردهداران قرن نوزدهم
نیســتند .گول زبان سیاسی درســت مناسب را
نخورید .روزنامه انگلیسی گاردین در این مقاله تالش
کرده است ،حمله هفته گذشته به سلمان رشدی،
نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی را به ایران ارتباط
دهــد و در ادامه از دولت واشــنگتن به دلیل ادامه
رایزنیهای هستهای با تهران انتقاد کرده است.

وزیر کشــور ،بــا بیان اینکه مشــکل آب در
شــهرکرد مطالبه مردم بوده است ،گفت :در
زمان حاضر مشکل تا حد زیادی برطرف شده
و در وضعیت پایداری قرار گرفته است و بخش
اندک باقیمانده هم بهسرعت حل خواهد شد.
احمد وحیدی گفت :به هر حال پس از حوادث
طبیعی اخیر که در سراسر کشور بهوجود آمد،
بهخالف همه تالشهای انجامشده ،در مسیر
انتقال آب شرب مردم هم مشکالتی ایجاد شد.
وحیدی در ادامه اظهار داشــت :آنها همیشه
تالش دارند هر موضوعی را به سمت و سوی
ضدامنیتی ببرند اما هیچ مشــکل امنیتی در
شهرکرد نداریم ،ما قبول داریم این مسئله جزو
مطالبات مردم است و بخشی از موضوع خارج
از کنترل بود با این حال تالش کردیم مشکل
بهوجودآمده را برطرف کنیم.

معاون اول رییس جمهور در جلسهای با اعضای
حقیقی شــورای عالی جهاد سازندگی بر عزم و
اراده جدی دولت برای احیاء این جریان مردمی
در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا ،محمد مخبر با اشاره به تاکیدات
مقــام معظم رهبــری و رئیس جمهــور برای
پشتیبانی از فعالیت های جهادی گفت :رویکرد
جدی دولت سیزدهم توسعه و محرومیت زدایی
بــا اتکاء به توان و ظرفیت مردم اســت و جهاد
ســازندگی باید به جریانی امید آفرین و نمادی
بــرای کارآمدی نظام تبدیل شــود .وی افزود:
خوشبختانه عالوه بر دولت ،سایر نهادها نیز در
این مسیر پای کار هستند و جهاد سازندگی باید
با اتکاء به پشــتوانه های دولتی و مردمی ،خالء
های کشور را شناسایی و ماموریت های بزرگی را
به سرانجام برساند.

رییس شــورای فقهی بانک مرکــزی از تعیین
افرادی به عنوان ناظر برای اســتقرار در بانکها،
پــس از طــی یــک دوره آموزشــی و احــراز
شایستگیها خبر داد .غالمرضا مصباحی مقدم
گفت :افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند
باید یک دوره آموزشی بگذرانند ،به این شکل که
متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی
که موفقیت به دســت میآورنــد ،پس از احراز
شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی
میشــوند .وی ادامه داد :اقتدار بانک مرکزی به
این معنا که بانکهای کشور را تحت نظارت قوی
قرار دهد و مجوز خروج از چارچوبهای قانونی
و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطهشان
با بانک مرکزی را صادر نکند ،همواره مورد توجه
بوده است .خوشــبختانه در اینباره طرحی در
مجلس دنبال میشود.

اخبار کوتاه

هیچ قدرتی نمیتواند
مانع ایران شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :قابلیت
بازدارندگی و توان دفاعی کشــورمان بومی و
جوشــیده از فکر و توان ایرانی اســت و هیچ
قدرتی نمیتواند مانع از افزایش مستمر قدرت
بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی کشور
شود.
قالیبــاف در ادامه گفت :پیشــاپیش فرا
رســیدن روز صنایع دفاعی کشور را به ملت
ایران ،تمــام مجاهدان ســرافرازان نیروهای
مســلح به خصوص متخصصان وزارت دفاع و
سایر تالش گران حوزه صنایع دفاعی تبریک
می گویــم و یاد و خاطره شــهدای گرانقدر
صنعت دفاعی کشور را گرامی میدارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
قابلیت بازدارندگی و توان دفاعی کشــورمان
بومی و جوشــیده از فکر و توان ایرانی است و
هیچ قدرتی نمیتواند مانع از افزایش مستمر
قدرت بازدارندگی ایران و تقویت توان دفاعی
کشور شود.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به
موضوع اعتراضات یارانهای

سازمان بازرســی کل کشور در پی پخش
گزارشی از صدا و سیما مبنی بر عدم رسیدگی
به اعتراضات شهروندان در خصوص یارانهها و
ابهامات نحوه تخصیــص یارانهها ،با دعوت از
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون  ،توضیحات
این وزارتخانه را خواستار شد.
اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور داریوش
ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور
گفت :در جلســه با معاون وزیر  ،اقداماتی که
این دستگاه در خصوص «پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان» دنبال کــرده و مباحثی که در این
خصوص انجام شده ،مورد بررسی و پیگیری
قرار گرفت.
بازرس کل امور تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تصریح کرد :بر اساس اطالعاتی که در جلسه
مطرح شــده اســت ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با استفاده از شاخصهای مختلفی
مبادرت به دهک بندی خانوار بر اساس تمکن
و قابلاتکا و اعتماد بودن دادههایی که دریافت
میکند ،نموده؛ بهنحویکه استفاده صحیح از
این دادهها مستلزم همکاری و ارائه اطالعات از
سوی دستگاه های ذیربط وفق بند ب تبصره
 ۱۴قانون بودجه کل کشــور در سال جاری
است.

فوتبال را به فوتبالیها بسپارید

رییس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد
مجلس شورای اسالمی گفت :انتظار میرود
نماینــدگان مجلس و دولت اجــازه دهند
انتخاب رئیس فدراســیون فوتبال بر مبنای
اساسنامه فدراسیون انجام گیرد.
زهــره الهیــان نماینده تهــران و عضو
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در مطلبــی در صفحه توییتر خود
نوشت:
از آنجا که فدراســیونهای ورزشــی در
قالب انجیاو و ســازمانهای مــردم نهاد
فعالیت میکنند ،به عنوان رئیس فراکسیون
سازمانهای مردم نهاد مجلس از همکاران
و دولــت انتظار دارم اجــازه دهند انتخاب
رئیس فدراسیون فوتبال بر مبنای اساسنامه
فدراســیون انجام گیرد.لطفــا فوتبال را به
فوتبالیها بسپارید.

اصالحات به مذاکرات
جناحی نگاه نکرده است

دبیرکل حزب اراده ملــت با بیان اینکه
جریان اصالحات بــه دنبال ایجاد آرامش و
ثبات در اقتصاد و معیشــت مردم است و به
مذاکــرات نگاه جناحی نــدارد ،اظهار کرد:
فرقی نمیکند چه کسی مذاکره کند و کدام
دولت به توافق برسد .آنچه جریان اصالحات
را بارها مورد تاکید قرارداده اصل به نتیجه
رسیدن مذاکرات با تامین منافع ملی و رفع
مشــکالت مردم و گرههای اقتصادی کشور
است.
احمد حکیمیپور در گفتوگو با ایســنا،
با اشــاره به ویژگیهای یک «توافق خوب»
و انتظــارات جامعــه از آن ،اظهــار کــرد:
موضوع توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵
سالهاســت افکار عمومی ایرانیان و حتی در
مقاطعی افــکار عمومی جهــان را به خود
مشغول کرده است تا جایی که در سالهای
اخیر همه منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات
و پایان فرسایشی شــدن آن بودهاند .اخیرا ً
اما خبرهــای امیدوارکننــدهای از طرفین
مذاکرات منتشرشده و شرایط تازهای شکل
گرفته که ممکن است در نهایت به نتیجهای
ملموس و قابل توجه ختم شود.

دیپلماسی

برجام را سوهان روح و روان مردم نکنید

یادداشت

رویکرد دوگانه رسانههای بیگانه
در قبال توافق

روند طی شــده پس از
آخرین دور مذاکرات در
وین به این صورت بوده
که جمهوری اســالمی
ایــران پــس از دریافت
سیدحسینسجادی ایدههای «انریکه مورا»
به عنوان هماهنگکننده
طرفهای درگیر در مذاکرات ،به سرعت نظرات
خود در مورد موضوعات باقیمانده را به همراه
راهکارها و گزینههــای عملیاتی برای نهایی
کردن چند بند معدود باقیمانــده ،ارائه داد.
آنچه که مشخص است و منابع نزدیک به تیم
مذاکره کننده ایرانی هم مطرح و تایید کردند
آن اســت که نظرات ارســالی ایران با دیدگاه
عملگرایانــه و با هدف حل و فصل ســریع
موضوعات باقیمانده تدوین شده است .نکته
جالب توجه این است که رسانهها و مقامهای
غربی در روزهای نخست دریافت پاسخ ایران،
این پاسخ را «سازنده» و «دلگرمکننده» قلمداد
کرده و گفتند که این پاسخ و دیدگاههای ایران
میتواند مبنایی برای نهایی کردن توافق باشد.
اما با گذشت چند روز و تعلل آمریکا در پاسخ
به راهکارها و پیشنهادات ایران و درحالی که
ایران پیشتر از این بارها انعطافپذیری از خود
نشان داد تا طرفها به این مرحله از مذاکرات
برسند ،رســانههای غربی و فارسی زبانهای
بیگانه در جهت کاهش فشار بر دولت آمریکا،
بازی مقصر نمایی ایران را بار دیگر آغاز کردند.
در این یادداشت به بررسی برخی از مهمترین
موارد مرتبط با رویکرد رسانهای غرب در قبال
توافق احتمالی خواهیم پرداخت:
یکی از کاربردهای اساســی رسانه های غربی
(انگلیسی زبان) گســتردهای که وجود دارند
تسهیل دستیابی اهداف سیاستمداران غربی
و به خصوص آمریکایی است که در این امر هم
بی تردید توان و ظرفیت بسیار باالیی دارند و
امپراتوری رسانهای غرب بر جهان باعث شده
افکار عمومی را به سمتوســویی که مایلند
بکشانند .در بحث مذاکرات وین هم رسانههای
غربی و فارســی زبانان بیگانه از ابتدای آغاز به
کار این مذاکرات (موســوم به احیای برجام و
چگونگی بازگشــت دوباره آمریــکا به برجام)
هم داســتان با یکدیگر مواضع طرف غربی و
بــه خصوص آمریکا را حمایت و تمام تالش و
هموغم خود را بر تضعیف هیات مذاکرهکننده
ایرانی گذاشتند .آنگونه که در دورهای مختلف
مذاکرات وین نیز شاهد بودیم ،رسانههای غربی
یک سیاست اصولی را به عنوان خط کلی دنبال
کردند و آن «مقصر جلوه دادن ایران» بود .به
تعبیر دیگــر« ،رویکرد رســانهای غرب بازی
شــماتت» بوده و هست و بر این اساس تالش
گستردهای صورت گرفته که افکار عمومی به
این باور برسند که این تیم مذاکرهکننده ایران
اســت که عزم و اراده جدی برای پیشــرفت
مذاکرات ندارد ،این ایران اســت که مطالبات
زیادهخواهانه دارد ،این هیات ایرانی اســت که
انعطافپذیری الزم را نشان نمیدهد و قصد به
توافق رسیدن ندارد و موارد دیگری از این قبیل.
اما واقعیت امر بــه کلی متفاوت از روایت آنها
است ،نویسنده یادداشت بارها از منابع نزدیک
به تیم مذاکره کننده ایرانی شــنیده است که
ترکیب هیات مذاکره کننده ایران کامال فنی
و تخصصی است ،شورای عالی امنیت ملی به
عنوان هدایت کننده تیــم از ابتدای کار تا به
امروز هوشمندانه راهبری مذاکرات را برعهده
دارد ،از تمام ظرفیت دیپلماسی کشور در این
راستا استفاده شده است ،انعطاف پذیری های
الزم بارها از ســوی ایــران در موضوعاتی که
امکانپذیر بود انجام گرفته است و . ...
به هرحال موضوع «نبــرد روایتها» از جمله
تنشهای موجود میان رســانههای ایرانی با
رســانههای غربی و فارســی زبان بیگانه در
خصوص موضوعات مهمی است که یک طرف
آن ایران قرار دارد و از جمله آنها روند مذاکرات
و صحبتهای رد و بدل شده در آن است.
در دور آخــر مذاکرات هــم رویه طرف غربی
همین اســت که در ســطور فوق بدان اشاره
گردید ،آنها در ابتدا از طرح و پیشــنهادات
عملی ایران در پاسخ به پیشنهاد «انریکه مورا»
استقبال کرده و آن را حمایت کردند و سپس
بــا رویکردی متفاوت بهجــای آنکه از دولت
آمریکا مطالبه داشته باشند که تعلل بیش از
اندازه در واکنش به پاسخ ایران نداشته باشند
و از خودشــان انعطاف پذیــری و واقع گرایی
نشــان داده تا به توافق احتمالی دســت پیدا
کنیم ،بار دیگر ایران را مقصر جلوه میدهند.
در نتیجه آنکه ،باید برای مدیریت فضای افکار
عمومی جهانی و داخلی خود برنامه منسجم و
هوشمندانهای داشته باشیم تا ضمن سوزاندن
خط رســانهای غرضورزانه طــرف مقابل و
آگاهسازی بیشتر مردم از این رویه طرف مقابل،
اجازه ندهیم که هزینه شکست یا عدم توافق
احتمالی را بر ایران تحمیل کنند که این مهم
نیز در گروی بهرهبرداری مناســب از ظرفیت
رســانهها و خبرنگاران حوزه سیاست خارجی
کشور است که میتوانند نقش مهم و تعیین
کننده را در این برهه حساس کشور ایفا نمایند.
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«آرمانامروز»بهبررسینوعمواجههجناحهایسیاسیرقیببهاحیایبرجاموبازنماییآننزدمردممیپردازد
گروه سیاســی| واژه «برجام» نه تنها در
چند روز گذشــته ،بلکه طی  7ســال اخیر
پرکاربردترین و ملموسترین مفهوم سیاسی
در خانههای شهروندان ایرانی بوده است .از
همــان دورانی که تیم مذاکره کننده ایرانی
قریب به دو ســال ،بعــد از روی کار آمدن
دولت روحانی در ســال  92با کشــورهای
 5+1در حــال مذاکــره و گفتوگو بودند
موضــوع توافق همچون شــبحی بر تمامی
ابعــاد حیات سیاســی و اجتماعــی ایران
سایه افکند.
حتــی شــهروندان بــرای کوچکتریــن
خریدهای شخصی نیز به اخبار گفتوگوها
و مذاکره توجه داشــتند؛ چرا که چنان این
مســاله اهمیت یافته بود که انــگار آینده
کل کشــور به توافق گره خورده است .در
روزهــای پس از امضای توافــق در  2۳تیر
 1۳9۴برجام به طور رســمی و فراگیر وارد
حیــات روزمره ایرانیان شــد .از آن روز به
بعد در رســانهها ،محافل سیاســی دولتی،
حزبی ،اداری و حتی جمعهای شــخصی،
واژه «برجــام» به کلیدواژه اساســی برای
تعیین مدار تصمیمات ایرانیان در حوزههای
مختلف تبدیل شد.
در میــان خوشبینیها اولیه دولت روحانی
به برجام ،به قدرت رسیدن رئیسجمهوری
غیرمعمول در کاخ سفید ،اگر نگوییم تماما،
بلکه بخشی بزرگ از اهداف و دستاوردهای
برنامه جامع مشــترک را بــر باد داد .با این
وجود ،همچنان برجام و آینده آن در جامعه
ایرانی باقــی مانــد .روی کار آمدن دولت
بایدن و از ســرگیری مجدد مذاکرات میان
ایران و غرب برای احیای توافق نیز بار دیگر
کالف ســردرگم برجام را بــه کانون خانه
ایرانیان برگرداند.
در چند هفته اخیر نیز که زمزمههای احیای
توافق به گوش میرســد ،بیــش از هر زمان
دیگری افکار عمومی پیگیری سرانجام توافق
هستند .با این وجود ،در تمامی سالهای اخیر
برجام به رابطهای متقابل میان نظام سیاسی
و جامعه نیز تبدیل شده است .هر چند دولت
کارگزار اصلی در توافق بوده و هست اما مردم
نیز با توجه به تاثیرات آن در زندگی عمومی
خود نسبت به آن حساسیتی ویژه داشتهاند.
در این میان ،نکته قابل تامل این اســت که
نوع بازنمایی جریانهای سیاســی داخلی از
برجام و مذاکرات طی چند ســال گذشــته

برجای گذشــات ،تاثیرات سلبی آن به هیچ
عنوان کمتر نبوده است.
طرح وعدههای بزرگ و متحقق نشدن آن،
سطحی بزرگ از ناامیدی و حتی افسردگی
را به مردم تزریق کرد که برآیند حتمی آن
کاهش اعتماد عمومی شهروندان به هر دو
جناح طرفداران و مخالفان پروپاقرص برجام
بوده است.

اگربرجاممثمرثمرمیبود،تمامی
جریانهایسیاسیومردممتنفع
میشدند و اگر برجامشکست
میخورد،همهجریانهاشکست
میخردند اما بر خالف این نگاه
دو جریان سیاسی رقیب داخلی،
توافق را به محل تسویهحسابهای
سیاسی خود تبدیل و آن را قربانی
منافع محدود خود کردند
آســیبهایی بزرگ را بر روح و روان جمعی
شهروندان داشــته است .در واقع ،چه برجام
احیا شود و چه خاتمه پیدا کند ،این توافق به
سوهانی برای روح و روان مردم تبدیل شده
که نیازمند بازنگری است .در اثبات این مدعا
میتوان به سه آسیب بزرگ اشاره کرد.
سیاهنمایی و قطع امید از توافق
از همــان ابتــدای امضای برجام در ســال
 1۳9۴تا کنون یک جریان سیاسی داخلی
بــه طور فراگیر به جنــاح ضدبرجام تبدیل
شــده اســت .البته این جریان که همواره
صبغــهای ضدغربی داشــتند ،توافــق را با
الفاظی همانند خیانت به کشور ،وارد کردن
ضرر مطلق بــه منافع ملی و فریب خوردن
مذاکره کنندگان ایرانی معرفی کردند .این
جریان حتی برجــام را در مجلس به آتش

کشــیدند و مذاکره کننــدهگان را حتی به
دفــن کردن زیر بتن تهدیــد کردند .افزون
بر این جریان حاضر با ســیاهنمایی تمام در
رســانهها و تریبونهای در دســترس خود
توافق با کشــورهای  5+1را بدون دستاورد
بــرای کشــور معرفی کردند .ایــن رویکرد
فارغ از درســت یا نادرست بودن در سطح
روان جمعــی تاثیرات منفی عمیقی برجای
گذاشته اســت .بهگونهای که شهروندان در
دوگانهگــی بزرگی میــان ثمربخش بودن
یا بــی نتیجه بودن توافق گرفتار شــدهاند.
تردید اصلی برای عمــوم مردم این بود که
آنها نمیدانستند دستاوردهای وعده شده
دولت را باور کنند یا اینکه سیاهنماییهای
مخالفان برجام را.
خوشبینی مفرط و گرهگشایی برجام
از حل تمامی مشکالت
در ســوی مقابل مخالفان برجــام ،گروهی
در کشــور از همان ابتدای امضای توافق با
نگاهی مبتنی بــر خوشبینی مطلق ،توافق
را گرهگشای مشــکالت کشور و به عبارتی
دســتاوردی بزرگ خطاب کردنــد .روایت
آنها از امضای برجام چنــان بود که انگار
در روزهای بعد از تیر  1۳9۴معجزه خواهد
شد و شــاهد تحوالت شگرف در معیشت و
زندگی مــردم خواهیم بود .این رویکرد اگر
نگوییم بیشــتر از رویکرد منفــی ابتدایی
تاثیــرات مخربی را بر ذهــن و روان مردم

نگاه جناحی به برجام و تعامل با غرب
برجام اساســا برآیند اجماع نظام سیاســی
ایــران در مذاکــره با کشــورهای غربی در
ســال  1۳9۴بود اما از همــان ابتدای آغاز
مذاکرات تــا روز امضای توافق برنامه جامع
اقدام مشــترک و در روزهای بعد از اجرایی
شــدن توافق ،به قربانی نگاه جناحی تبدیل
شد .هم مخالفان و هم موافقان ،با در پیش
گرفتن نگاهــی جناحی فراموش کردند که
شکســت یا موفقیت توافق  2015به آینده
کل کشــور ارتباط دارد .به طور بنیادی در
سرنوشت برجام نه پیروزی وجود دارد و نه
شکستخورده.
اگــر برجــام مثمرثمــر میبــود ،تمامی
جریانهای سیاسی و مردم متنفع میشدند
و اگر برجام شکست میخورد ،همه جریانها
شکست میخردند اما بر خالف این نگاه دو
جریان سیاســی رقیب داخلی ،توافق را به
محل تسویهحسابهای سیاسی خود تبدیل
و آن را قربانی منافع محدود خود کردند.
بــرای نمونه زمانی که آقــای علی باقری
کنی ،مســئول تیم مذاکره کننــده ایرانی
میگویــد« ،زمانی کــه برجــام در دولت
روحانی پیش میرفت ما کنشگر سیاســی
بودیم و با آن مخالفت میکردیم اما االن در
جایگاه مسئول هستیم» ،نشان میدهد که
وضعیت تا چه اندازه ناگوار اســت و چگونه
یک توافق قربانی منافع جناحی شده است.
بــا این تفاســیر ،اکنــون که در واپســین
روزهای تعیین سرنوشــت برجام در مسیر
احیا هســتیم ،ضروری به نظر میرسد که
جریانهــای رقیب با عدول از نگاه جناحی،
شکســت یا موفقیــت توافــق را همچون
موضوعــی مرتبط بــا منافع ملــی بنگرند.
دوگانهســازی آنها از برجام و منافع ملی
موجب شده که شهروندان از رویکرد مبهم
کنونی به ســتوه آمده و بیــش از هر زمان
دیگری از وضعیت کنونی بیزار باشند.

یادداشت

یکــی از نشــانههای
جامعه مــدرن در هر
نقطــه از جهــان دارا
بــودن نیــروی پلیس
حرفــهای اســت ،که
سیاوشپورعلی
بــا اتــکا بــه قانون،
وظیفه حفــظ آرامش
و همچنین تامین امنیت شــهروندان را بر
عهده داشته باشد .این تعریف کوتاه چنین
معنایی را میرساند که نیروی انتظامی که
وظیفــه تامین امنیت فضای داخل کشــور
را بر عهــده دارد ،یکی از فاکتورهای اصلی
شــکلگیری جامعه مدرن ایران که باید با
ســاختار فرهنگی و اســالمی همسو باشد،
محســوب میشــود .در واقع ،پلیس نهتنها
وظیفه حفظ امنیــت و برخورد با متخلفان
و برهم زنندگان آرامش شــهرها را برعهده
دارند بلکه بهعنوان یک نهاد که مســتقیم
با طیفهای مختلف جامعه در ارتباط است
مسئولیت ســنگین «فرهنگسازی» را هم
بر دوش میکشــد .اگــر بخواهیم در مورد
پلیس ایــران و چگونگی حفــظ آرامش و
حریم شهروندی ارزیابی داشته باشیم باید
بگوییم که «فراجا» باتوجه به کاستیهایی
که در مورد منابع دارد تا کنون توانسته در
برخی حوزهها نمــره قبولی بگیرد؛ همانند
اقدامات ضربتی و همچنین ادامه دار پلیس
در مورد برخورد با اراذل و اوباش و سارقان
خرد و  ...ولی آنچه همواره در برخورد پلیس
با شــهروندان مورد انتقاد قرار گرفته است
نوع رفتار با مجرمان و متهمان اســت و این
برخوردها همواره مورد انتقاد عموم مردم و
برخی مسئوالن بوده است .مانند اتفاقی که
روز شنبه در رشت رخ داد.
در فیلــم اولــی کــه از ایــن حادثه در
شــبکههای مجازی انتشــار یافــت ،باعث
انتقادات زیادی به این رفتار پلیس شد .در
ایــن فیلم میبینیم که خانمی در حالی که
ون پلیس در حرکت اســت به کف خیابان
میافتــد .بعد از اینکــه پلیس در این مورد
واکنش نشــان داد ،مشخص شد این خانم
که همسرش توسط پلیس دستگیر شده بود
قصد داشت با جلوگیری از بسته شدن درب
خودرو مانع دستگیری همسرش بشود.

لزوم حفظ اعتبار پلیس
میان جنجالهای رسانهای
باید به این نکته هم توجه داشــته باشیم
کــه رفتار پلیس همــواره بــا دوربینهای
شــهروندان ثبت میشود و هنگامی که این
فیلمها به دست رسانههای خارجی میرسد
آنها هم برداشــتهای خودشــان را از این
حوادث خواهند داشــت ،پــس بهترین کار
این اســت که بهانهای به آنها برای تخریب
پلیــس ندهیم .بــا این حال پلیــس ایران
همواره در چنین شــرایطی سعی کرده تا با
عذرخواهی و انتشــار بیانیههایی بابت رفتار
برخی از مامــوران عذرخواهی کند و اجازه
فاصلــه گرفتن جامعه و پلیــس را ندهد اما
این نمیتواند راه حل مناســبی برای توجیه
رفتارهای برخی از ماموران باشد .باید به این
موضوع هم اشــاره کنیم که رفتار پلیس با
شهروندان نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده
است ولی این کافی نیست.
سطح فرهنگ پلیس
نیاز به ارتقا دارد
در سالهای اخیر همواره مسئوالن فراجا،
نمایندگان مجلس ،مسئوالن ستاد نیروهای
مســلح و  ...همواره در رسانهها گفتهاند که
پلیس ایران باید رفته رفته حرفهای شــود.
حرفــهای از این نظر که باتوجه به تغییراتی
که در ســرفصلهای جرایم به وجود میآید
به همــان انــدازه پلیس هم بایــد خود را
بهروزرســانی کند ولی از این گذشته بهنظر
میآید که پلیس نهتنهــا در این مورد باید
خــود را ارتقا دهد بلکــه در زمینه برخورد
با متهــم و همچنین شــهروندانی که بههر
دلیلــی مجرم محســوب میشــوند نیاز به
فرهنگســازی دارد چون یک برخورد خارج
از عرف «سرباز»« ،گروهبان»« ،سرگرد» و
 ...میتواند کل فعالیــت مثبت فراجا را زیر
ســوال ببرد مانند آنچه در ماههای اخیر در
زمینه حجاب در شبکههای مجازی منتشر

شــده اســت .البته مقامات انتظامی سعی
کردند بــا عذرخواهی این چالــش را تمام
کنند ولی بازهم ایــن رفتارها در برخورد با
شهروندان دیده میشــود .در ادامه باید به
این موضوع هم اشــاره کنیم که علت اصلی
این نوع برخوردها بهدلیــل عدم آموزش و
فرهنگسازی یکپارچه در فراجا است .بارها
شــاهد آن بودهایم که یک ســرباز صفر که
هیچ آموزشی در مورد برخورد با شهروندان
ندیده است پشــت ماشین پلیس مینشیند
و بیدلیل آژیر میکشــد و یا اینکه مسئول
برخــورد با متهم میشــود .قطعــا در این
شرایط ما نباید انتظار داشته باشیم که این
فرد بتواند رفتار در خور جایگاه فراجا و البته
شان شهروندان داشته باشد .این موضوع در
کنار اینکه پلیس بایــد در زمینه برخورد با
شــهروندان تجدیدنظر کنــد بحث آنچه به
سربازی حرفهای نیاز داریم هم باز میگردد،
که همواره از ســوی برخی مسئوالن بر آن
تاکید شده است.
چه خبر از سردار رادان
و معماری پلیس آینده
باتوجــه به تغییر ســرفصلهای جرایم و
همچنیــن نیاز به تغییر در نــوع برخورد با
متهــان و یــا حتی مجرمــان و  ...فراجا از
ســال  9۴تصمیم گرفت که برای «معماری
پلیس آینــده» برنامهریزیهای جدید انجام
دهد« .مرکــز مطالعات راهبردی فراجا» که
مســئولیت این معماری را بــر عهده دارد
یک اتــاق فکر و بنیاد پژوهشــی مطالعات
راهبردی ،وابســته به فرماندهــی انتظامی
جمهوری اســالمی ایران است که مدیریت
این ســازمان برعهــده «ســردار احمدرضا
رادان» است.
سردار رادان در اولین و آخرین اظهاراتی
که در این زمینه کرده اســت و به سال 9۴

باز میگــردد ،گفته بــود « :این مرکز یک
بخش تازه متولد شده در ناجا است و برای
طی مسیر تکامل خود نیاز به همراهی همه
فرماندهــان و مدیران ناجــا دارد .معماری
ناجای آینده نیز از اهداف این مرکز اســت.
مردمــی کــردن امنیت ،تقدم پیشــگیری
اجتماعی بر پیشگیری امنیتی و انتظامی و
عبــور از مرحله اقناع اجتماعی در هدایت و
اثرگذاری رفتار اجتماعی بسیار مهم است.
اگر پلیسی بر تراز انقالب میخواهیم باید بر
مبنای اصول و ارزشهای اسالمی و اخالقی،
مکتب آفرین باشیم».
باتوجه به این دور اندیشی در مورد اینکه
ما نیازمند «پلیس جدید» هســتیم بسیار
میتواند امیدوار کننده باشد ولی این پرسش
از ســردار رادان و مرکز مطالعات راهبردی
فراجا وارد اســت که در طول این ســالها
چه اقداماتی در زمینه آنچه معماری پلیس
آینده نامیده میشــود انجام دادهاند .بهنظر
برخی اقدامات در زمینههای ســختافزاری
و نوع امکانات ارائه شده به پلیس تغییراتی
در فرم پلیس مشاهده میکنیم که شاید به
این مرکز مربوط باشد و البته در مورد موارد
امنیتی و عملیاتی میتوانیم باتوجه به تعداد
ماموریتهایی که در رسانهها منتشر میشود
ارتقا را حس کنیــم ولی اینکه این موارد تا
چقدر بــه مرکز مطالعات راهبــردی فراجا
مربوط است مشخص نیست و از همه مهمتر
اینکه چرا این مرکز از سال  9۴که مسئولیت
خود را تشریح کرد دیگر خبری از آن منتشر
نشده است و تنها به دستاوردهای مانند چاپ
کتاب از سوی سردار رادان اشاره شده است.
باتوجه به وضعیت کنونی جامعه که بهدلیل
مشــکالت اقتصادی با افزایش جرایم خرد و
همچنین نوع برخورد ماموران با شهروندان
جامعه نیــاز به آن داریم کــه تا حد امکان
از برنامههــای معماری پلیس آینده خبردار
شــویم و همچنین این اقدامات میتواند در
بسیاری موارد عامل پیشگیرانه داشته باشد.
پلیس باید در کنار ارتقا سطح کیفیت خود
به فکر نزدیک شدن به شهروندان و ارتباط
نزدیک همــراه با صمیمیت هم باشــد که
امیدواریم این نکات در دســتور کار سردار
رادان قرار گرفته باشد.
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گفت وگو

دولت بایدن مذاکرات را
به بُنبست نمیکشاند
علی اکبر فرازی
در گفتوگو با «آرمان امروز»

علی اکبر فرازی سفیر پیشین ایران در رومانی
و مجارســتان در گفتوگو با «آرمان امروز»
در پاسخ به این سوال که اگر پاسخ احتمالی
آمریکا به راهکارها و پیشــنهادات عملیاتی
ایران در چارچوب مذاکرات وین منفی باشد
می توان ایــن دور از مذاکــرات را به عنوان
آخرین مرحله قلمداد کرد یا کماکان مذاکرات
ادامه خواهد داشت ،اظهار داشت :اگر منظور
ما از آمریکا دولت مستقر و دولت آقای بایدن
دموکرات است که بعید میدانم آنها تمایلی
به احیای برجام نداشــته باشند ،هرچند که
ممکن اســت آنها در مواردی پاسخشــان
به طرف ایرانی منفی باشــد اما پاســخ را به
گونهای مطرح میکنند که باعث بسته شدن
مذاکراتنشود.
وی با بیان اینکه به اعتقاد من دموکرات ها به
هیچ عنوان تمایلی به شکست کشیده شدن
مذاکرات وین ندارند و خواهان بازگشــت به
برجام هســتند ،گفت دالیلی که دموکرات ها
برای احیای برجام دارند تاریخ مصرف و زمان
تعیین شده دارد بنابراین بهتر است که ایران
هم در مدت زمان مشخصی مسائل خودش را
با طرف آمریکایی مطرح کرده و به توافق برسد.
این دیپلمات پیشین ایران در رومانی تصریح
کرد :اگــر منظــور از آمریکا برخــی افراد و
جناحهایی باشــند که مخالف برجام هستند
فارغ از اینکه در دولت فعلی باشند یا نباشند،
بله آنها همه کاری انجام خواهند داد تا شاهد
احیای برجام نباشــیم و مذاکرات به شکست
کشیده شــود .فرازی بیان کرد :به اعتقاد من
پس از آن که مذاکرات وین به اتمام رســید و
توافــق احتمالی صورت گرفت باید یک فصل
بزرگ در برجام مورد بررسی قرار بگیرد و آن
برجام و دشمنانش است.
وی گفت :مخالفان برجام تنها در داخل آمریکا
حضور ندارند بلکه بســیاری از کشورهایی که
از تحریم ایران منفعتی نصیبشــان میشود
نیــز مخالف احیای برجام هســتند ،بنابراین
اینگونه نیست که برخی گمان میکنند تنها
یک حزب و جریان خاص سیاســی در آمریکا
مانع دســتیابی به توافــق در مذاکرات وین و
برجام هستند بلکه گستره وسیعی از مخالفان
و دشــمنان برجام هستند که هر یک از توان
و ظرفیتی برخوردارند .این دیپلمات پیشــین
کشــورمان تصریح کرد :آنچه مشخص است
اینکه دولت دموکرات حتــی اگر در مواردی
هم نســبت به مذاکرات ویــن و طرف ایرانی
موضع منفی داشته باشد آن را به گونهای بیان
نمیکند که مذاکرات به بنبست برسد ،اما از
جانب ســایر افراد ،گروهها و جریانات سیاسی
آمریــکا که مخالــف احیای برجام هســتند
اقداماتی را در جهت به بن بســت کشــاندن
مذاکرات شاهد هســتیم .فرازی در خصوص
رویکرد رسانهای غرب در قبال مذاکرات وین
در مقطع فعلی ،بیان کرد :همواره رویکرد رسانه
های غربی به این ترتیب بود که در موضوعات
مختلــف ایران را مقصر جلوه دهند و در قبال
مذاکرات وین نیز بدون در نظر گرفتن آنکه این
آمریکا بود که از برجام به طور یک جانبه خارج
شد و وضعیت امروز نیز در نتیجه اقدامات آن
دولت است ،تالش می کنند تا ایران را مقصر
جلوه داده و هزینه ناشی از شکست احتمالی و
عدم توافق احتمالی در این مذاکرات را به ایران
تحمیل کنند .وی ادامه داد :یک بُعد این مسئله
به نفوذ رســانههای آمریکا بر می گردد و یک
بُعد غمانگیز و تاسفآور آن این است که ما به
عنوان یک طرف اصلی برجام پیوست رسانهای
نداشتیم .سفیر پیشین ایران در رومانی افزود:
این طور به نظر میآید که تیم مذاکره کننده
ایرانی اصال فکر این را هم نکرده بودند که باید
از یک تیم رسانهای یک تیم سخنگویی بهره
مند شوند یا تیمی را پشت صحنه جهت آرایش
و مدیریت فضای رســانه ای در اختیار داشته
باشند یا در نهایت میتوان اینطور تصور کرد که
حضور و نقش رســانه را در این خصوص مهم
نمی دانستند.
فرازی با بیان اینکه در مذاکرات چندجانبه باید
در ســه مرحله پیوست رسانهای وجود داشته
باشــد تصریح کرد :در واقع باید قبل ،حین و
پس از مذاکرات پیوست رسانهای وجود داشته
باشــد ،اما میتوان اینطور بیان کرد که ما از
جانب خودمان در این سه مرحله یا ک ً
ال چنین
چیزی را ندیدیم یا کمتر شــاهد بودیم .وی
گفت :این که در یک بازه زمانی آقای اولیانوف
در قامت بیان کننده مواضع ایران در مذاکرات
تبدیل شــده بــود ،برای من بــه عنوان یک
دیپلمات پیشین جای تاسف و تأمل داشت.

4

اقتصاد

دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره3987 :

شــرایط به گونهای بود که برخی رســانهها
از هــر جناحی حتی صدا و ســیما به ارگان
مدیران و حامیان فوالد تبدیل شدند و صدها
میلیون درفضای مجازی و میلیاردها تومان
خرج رپرتاژ در رسانهها شد».

خبر

سناریوهایافزایش
حقوق کارکنان و بازنشستگان
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به
گفته سرپرست وزارت کار  ۳۸درصد به اضافه
 ۵1۵هزار تومان خواهد بود و از شــهریورماه
اجرایی میشــود ،در گرو تامین منابع مالی
است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره
آن صحبت کرده بود.
میتــوان گفت مســئله افزایــش حقوق
شاغالن و بازنشستگان از ابتدای امسال ،پس
از اعمال افزایش  ۵7درصدی حقوق کارگران
از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین
تصمیم وزیر ســابق نیز به گفته کارشناسان
ناترازی در حقوق و دســتمزدها ایجاد کرد و
به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش
دوباره حقوق شاغالن و بازنشستگان لشگری
و کشوری که پیش از این روی  1۰درصد آن
پافشاری کرده بود ،رضایتمندی بیشتری در
این میان ایجاد کند.
اعالم تصمیم دولت بــرای افزایش حقوق
کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در
راستای ترمیم حقوق شاغالن و بازنشستگان و
با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام
نشــود ،انجام شده اما به گفته رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و
این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت
مصارف منوط شــده است و به محض اینکه
کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی
دولت تصویب شــود ،مراحل قانونی آن طی
خواهد شد.
این شــرایط در حالی مطرح شــده که بر
اساس اطالعات بدســت آمده از دستگاههای
متولی ،درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز
با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت ،قرار
است حقوق شاغالن و بازنشستگان لشگری و
کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش پیدا کند.
پیگیریهای ایسنا نشان میدهد دولت در
پی یافتن منابع مالی مناســبی برای اجرای
مصوبه افزایش حقوق شاغالن و بازنشستگان
لشگری و کشــوری در سال  14۰1است و با
وجود اینکه حل کردن اصلیترین مانع برای
اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده
و به هفتهها و ماههای پیش رو بستگی دارد،
به نظر میرســد که دولتمردان جزئیات این
افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کردهاند.
بر این اساس ،ابتدا حقوق کارکنان لشگری
و کشــوری افزایش خواهد یافت و همزمان و
همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه
و تعیین خواهد شد .بنابراین دولت برای اعمال
 ۳۸درصــد افزایش حقوق درصدد اســت تا
 ۳۰۰۰امتیاز به احکام مستمریبگیران اضافه
کند و اضافه کردن  ۵1۵هزار تومان بهعنوان
ارقام ثابت نیز به این دلیل اســت که درصد
افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشــتر از
سطوح باالتر باشد.
به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته
حداقلیبگیر حدود شــش میلیــون تومان
حقوق دریافت کند ،با اضافه شدن  ۳۸درصد
مصوب و  ۵1۵هزار تومان عدد ثابت ،رشــد
 4۶درصــدی را نشــان میدهــد ،در حالی
که  ۵1۵هزار تومــان در حقوق  1۵میلیون
تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق
ایجاد خواهدکرد.
اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش
حقوق کارکنان و بازنشســتگان لشــگری و
کشــوری در ســال جاری اعمال خواهد شد
یا محدودیتهــای منابع مالی که اتفاقا مورد
تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود،
در راســتای اجرای این تصمیــم مانع ایجاد
خواهد کرد.

کاهش  ۱۳درصدی ارزش
بیتکوین در  ۷روز

ارزش بیتکویــن دوباره توســط عوامل
مختلفی به چالش کشــیده شده است .یکی
از تحلیلگران میگوید :ســرمای تــازهای بر
بازار مستولی شده اســت و زمستان ارزهای
دیجیتال هیچ نشانهای از پایان نشان نمیدهد.
بازار ارزهای دیجیتــال به عنوان یک کل
شروع به بروز نشانههایی از ضعف کرده است
و جای تعجب نیســت که خروج ســرمایه،
دستاوردهای اخیر را از بین میبرد .به همین
دلیــل بیتکوین در تالش برای حفظ قیمت
باالی ۲۰هزار دالر تحت فشــار شدید فروش
قرارگرفته است.
بیتکوین در جمعه شب فروش قابلتوجهی
داشــت و زیر  ۲1هــزار و  ۵۰۰دالر معامله
میشد و ارزش آن در  ۲4ساعت گذشته نیز
تقریبا  1۰درصد کاهش یافته است .بزرگترین
ارز دیجیتــال از نظر ارزش بــازار طی هفته
گذشته  14درصد کاهش ثبت کرده است.
کاهش قیمــت بیتکوین بالفاصله پس از
پاسخ به افزایش ســهام ایاالتمتحده رخ داد
زمانی که پرطرفدارتریــن دارایی کریپتو در
جهان برای اولین بار از ژوئن به  ۲۵هزار دالر
رسید.

دور باطل فساد در ساختارهای معیوب
اعداد شگفت انگیز اختالسها از مجرای ضعف
در سیستم مالیاتی و بانکی عبور می کند
آرمان امروز -طی روزهای گذشته نتیجه
تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسالمی از
فوالد مبارکه منتشــر شده که اعداد شگفت
آوری از توزیع رانت و فساد را نشان میدهد.
فارغ از این که این فســاد گسترده احتماال
سهامداران بسیاری را در شوک و بالتکلیفی
برده است ،سوال اساسی در این ماجرا چرایی
تکرار فساد در بخش های مختلف اقتصادی
کشور است.
موضوع فساد با اعداد کالن ،اتفاق تازهای
در ســپهر اقتصادی کشــور نیست .واقعیت
آن اســت که فســاد  91هــزار میلیاردی
فوالد مبارکه پیــش از آنکه بخواهد در حد
جدالهای سیاســی و جناحــی تقلیل یابد،

شرایط به گونهای بود که برخی رسانهها
از هر جناحی حتی صدا و سیما به

ارگان مدیران و حامیان فوالد تبدیل

شدند و صدها میلیون درفضای مجازی

و میلیاردها تومان خرج رپرتاژ در
رسانهها شد

نشــان از ادامه روندی است که مدتهاست
کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند .به
بیان دیگر فرقی ندارد که چه دولتی از کدام
جناح بر ســر کار باشد؛ بلکه اهمیت موضوع

چگونگی پرداخت وام ۴۵۰میلیون
تومانیساختمسکن

مدیرعامل بانک مســکن درباره شرایط
پرداخت ســقف وام  4۵۰میلیــون تومانی
ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت:
وقتی مبلغ تسهیالت ساخت مسکن افزایش
مییابــد ،چنانچه هزینههــای باقیمانده با
افزایش مبلغ تطبیق داشــته باشد ،میتوان
قرارداد را منعقد و مکمل را پرداخت کرد.
محمود شــایان در نشست خبری حوزه
مسکن وزارت راه و شهرسازی که به مناسبت
هفته دولت  14۰1برگزار شــد ،اظهار کرد:
درباره تســهیالت مکمل ساخت مسکن در
بخش تسهیالت مســکن روستایی ،ابتدای
سال گذشته سقف این وام  ۵۰میلیون تومان
بود که به  1۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
سیستم بانکی مبلغ را با نرخ سود  ۵درصد
ابالغ کرد.
وی در پاســخ به ســوال ایسنا ،مبنی بر
اینکه چه واحدهایی مشمول دریافت سقف
تسهیالت نهضت ملی مسکن میشوند گفت:
پس از آن تسهیالت مسکن روستایی به ۲۰۰
میلیون افزایش یافت ولی با توجه به اینکه

در قانون جهش تولید مسکن یارانه صرفا از
محل صندوق ملی مسکن پیشبینی شده،
سازمان برنامه و بودجه مابهالتفاوت نرخ سود
را تضمین نمیکند .بنابراین بانکها ناچارند
قرارداد  1۰۰میلیون تومان اضافی را با نرخ
سود  1۸درصد منعقد کنند که تقاضا برای
مسکن روستایی کاهش یافته است.
شایان تصریح کرد :درباره سایر تسهیالت
حوزه مســکن نیز همینطور اســت .وقتی
افزایش مبلغ تســهیالت را داریم ،چنانچه
هزینههای باقیمانده با افزایش مبلغ تطبیق
داشــته باشــد ،میتوان قرارداد را منعقد و
تطابق را پرداخت کرد.
مدیرعامل بانک مســکن بــا ذکر مثالی
در ایــن زمینه گفت :چنانچــه قبال قرارداد
تسهیالت با مبلغ  ۳۵۰میلیون تومان منعقد
شده باشد و سپس سقف وام به  4۵۰میلیون
تومــان افزایش یابد ،هزینه باقیمانده پروژه
اگــر به ازای هر واحــد  1۰۰میلیون تومان
باشد ،بانک میتواند تا  1۰۰میلیون تومان
دیگر قرارداد پرداخت تسهیالت امضا کند.

از آن جهت است که ساختار اقتصادی کشور
اجازه بروز چنین فســادهایی را به متخلفان
میدهد .کمااینکه در اکثر دولت ها و از سال
 74تا کنون هربار پرونده یک فســاد کالن
نگاه افکار عمومی را متوجه خود کرده است.
پنهان ماندن این فســادهم البته در نوع
خود جالب توجه اســت .سید ناصر موسوی
الرگانی عضو تیــم تحقیق و تفحص در این
باره با اشــاره بــه ارجاع گــزارش تحقیق و
تفحص از شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به
قوه قضاییه برای بررســی تخلفات می گوید:
«دو ســال پیش درباره فساد عظیم در فوالد
مبارکه هشــدار دادم اما با پروپاگاندا و پول
پاشی ســایبری مانع دیدن هشدارها شدند؛

حال اما سوال اینجاست که این فساد
تنها مربوط به این شرکت است؟
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این
باره نوشــته اســت« :عزیزان در یک اقتصاد
ذینفعانه ،بدون رســانههای ناظر و پرسشگر
مستقل ،سیستم حسابرسی کارآمد و تحت
لوای اقتصادی غیر شفاف فقط فوالد مبارکه
نیســت که گزارش اش را میبینید بلکه در
هر جای دیگر هم مجلس ورود کند وضعیت
مشعشع تری را شاهد نخواهیم بود .امیدوارم
چنین تحقیق و تفحصهایی ادامه یابد».
در این میان اما موضوع سهامداران فوالد
مبارکه نیز در جای خود قابل بررسی است.
محمود گــودرزی در مورد گزارش تحقیق و
تفحص نمایندگان مجلس از فوالد مبارکه که
در آن از تخلفات گســترده این شرکت پرده
برداشته اســت ،گفت :فقط همین را بگویم
که بورس تهران با توجه به ابهامات شفافیت
اطالعاتی ناشر (شرکت فوالد مبارکه) وجود
داشت با هماهنگی ســازمان بورس از امروز
اقدام به تعلیق نماد معامالتی فوالد در بورس
کــرد تا بعد از اینکه اطالعات الزم به صورت
شفاف از سمت ناشــر اخذ شود ،بازگشایی
نماد انجام نخواهد شد.
مدیرعامل بــورس اوراق بهادار تهران در
مورد اینکه چــه زمانی نماد معامالتی فوالد
مبارکه باز میشود،گفت :بستگی به اطالعات
شفافســازی شــرکت دارد و تــا زمانی که
اطالعات الزم از ناشــر گرفته نشــود ،نماد
بازگشایی نمیشود.
گودرزی همچنین در مورد اینکه آیا بورس
تهران نظارتی برگزارشهای حسابرسی شده
شرکتها میکند ،گفت :این گزارشهای ارائه
شده از سوی ناشران بورسی توسط سازمان
بــورس رصد میشــود ،البته طبــق قانون
مســؤولیت صحت و شــفافیت گزارشهای
انتشــار یافته برای هر یک از شــرکتهای
بورســی بر عهده هیأت مدیره و خود ناشــر
یعنی شرکت بورسی است.
حال باید دید در ادامه نتیجه این تفحص
چه خواهد شد.

سالم سازی اقتصاد از دو مجرای نظام بانکی و مالیاتی
میل به کسب ثروتها
بــادآورده در اکثریــت
انســانهای جهان وجود
دارد .آنچه که جلوی این
میل را میگیرد سیستم
مسعوددانشمند
است .متاسفانه سیستم
در کشور ما رها شــده است در حالی که در
بسیاری از کشورهای توسعه یافته هر پولی که
به دســت میآید برای هزینه کردن ابتدا باید
وارد سیستم بانکی شــود و فرد نمیتواند به
صورت نقدی خریدهای کالن انجام دهد.
زمانی که پول قرار است وارد سیستم بانکی
شود ،بانک موظف است منشاء پول را از دارنده
بپرســد اگر فرد مدارک مثبتی دال بر اینکه
پول از کجا آمده ارائه نکند ،بانک موظف است
که آن را به مقامهای قضایی گزارش کند .حاال
اگر بخواهیم وسیع تر به موضوع نگاه کنیم در
اکثر کشورهای توسعه یافته ردیابی پول تمیز
و کثیف از طریق سیستم مالیاتی رخ میدهد.
بــه بیان دیگر هر پولی در اظهار نامه مالیاتی
ثبت میشود و سیســتم مالیاتی میتواند بر
تمیز بودن منشا این پول صحه بگذارد.
سیستم مالیاتی و بانکی در کشور ما دارای
مشکل است .باید پذیرفت که در هر سازمانی
احتمــال وجود اغوا و تخلف مالی وجود دارد،
بنابراین اگر همه ملت ایران بدون اســتثناء
ملزم به ارائه اظهار نامه مالیاتی باشــند ،تمام
منشاء درآمدی و گردش مالی به طور شفاف
برای ســازمان امور مالیاتی مشخص خواهد
شد .اگر در حسابرســی مالی میزان درآمد و
مانده حساب همخوانی نداشته باشد سازمان
امور مالیاتی میتواند از فرد درباره منشــا این
پول سوال و بازخواست کند .در این وضع فرد
اگر خودرویی را خریداری کند ،در سیســتم
مالیاتی ثبت می شــود کــه مبلغی از دارایی
فرد کسر و به جای آن خودرویی به آن اضافه
شده است .در طرف مقابل هم به همین میزان
خودرویی از دارایی اش کســر و پولی به آن
اضافه شده است ،در این شرایط سازمان امور
مالیاتی این حسابها را تراز میکند .متاسفانه
سازمان امور مالیاتی در کشــور ما فاقد تراز

حسابهاست .بنابراین منشا آنچه که به دست
میآید مشخص نیست.
اگر سیستم مالیاتی در کشور اصالح شود
و همه اقشــار جامعه حتی رئیس جمهوری،
وزرا ،نظامیان و افراد عادی ،اظهارنامه مالیاتی
ارائه کننــد هیچ امضای طالیــی نمیتواند
تسهیالت خاصی برای فرد قائل شود .در واقع
رشــوه دهند و رشوه گیرنده نمیتوانند بدون
مدرک این مبلغ را در حسابهای خود ثبت
کنند .بنابراین جریان ســالم سازی اقتصاد از
دو مجرای نظــام مالیاتی و نظام بانکی عبور
میکند .به جای اینکه در هر مقطعی پیراهن
عثمان برای فوالد مبارکه ،مه آفرید ،شــهرام
جزایری و یا ســلطانهای مختلف در اقتصاد
درست کنیم ،بهتر است تا نظم و نسق درستی
برای سیستم تعریف شود.
اگر همه افراد ،ارگانها و نهادها و با تاکید
بدون هیچ استثنایی ،اظهارنامه مالیاتی ارائه
کنند ،منشــا همه مبادالت مشخص خواهد
شد .شاید گفته شــود که این طرح نیازمند
گسترده شدن سازمان امور مالیاتی است ،اما
برای این هم راه حل مشــخصی وجود دارد.
اگر موسســات حسابرسی مورد تایید سامان
امور مالیاتی به صورت خصوص شکل بگیرند
و هر کدام با درجه بندیهای جداگانه مسئول
حسابرسی شــرکت های بزرگ و کوچک و
افراد مختلف شــوند و گزارشهای مالیاتی را
در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار خواهند
داد؛ کمیت ســازمان امــور مالیاتی تغییری
نخواهد کرد .در این وضعیت این ســازمان به
طور تصادفی حسابهای بررسی شده توسط
موسسات حسابرسی را مجدد بازرسی خواهد
کــرد و اگر تخلفی صورت گرفته باشــد ،قوه
قضائیه با شــدت هرچه تمام بــا آن برخورد
خواهد کرد .در این وضعیت است که میتوان
امیــدوار بود میزان تخلفات مالی به شــدت
کاهش خواهد یافت .باید در نظر داشــت که
بســیاری از کشــورهای جهان از این شیوه
اســتفاده کردهاند و کافی است از تجربه این
کشــورها برای کاهش فساد در اقتصاد کشور
بهره برد.

آمادگی وزارت اقتصاد برای ارتقای مهارت سواد اقتصادی دانش آموزان

وزیر اقتصاد اظهار کرد :اگر بخواهیم مرجعیت را
به آموزش و پرورش برگردانده و این صورت مسئله
را اساســی و بلندمدت حل و فصل کنیم ،آمادهایم
تا در محتوا و اســتفاده از نهادها و رویههایی که به
ارتقای مهارت سواد اقتصادی ،دانش ،بینش و تحلیل
اقتصادی دانش آموزان بیانجامد ،در قالب برنامه اقدام
بلندمدتی به آموزش و پرورش کمک کنیم .ســید

احســان خاندوزی در دومین روز از سی و ششمین
اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که
در ســالن اجالس سران از روز گذشته آغاز شده و تا
 ۳1مردادماه ادامه دارد ،با بیان اینکه افتخار میکنم
معلمزاده هســتم و پدر و مادرم معلماند گفت :ما در
مسیرسازی بلندمدت ،در نقطه خوبی قرار نداریم و
برای تربیت انسانهایی که بتوانند مسائل امروز جامعه

را حل و فصل کنند ،تربیت مناسبی در نظام آموزشی
و پرورشی انجام ندادیم که امروز ثمراتش را بچینیم.
وی افزود :یک علت این است که همچنان رویههای
سنتی نتوانسته خودش را با اقتضائات جدید همسو
کند .وزیر اقتصاد با اشاره به زمینههای تعامل میان
وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش تاکید کرد :حرکت
به سمت مسئله محوری ضروری است .دانش آموزان

ما برای حل مسائل اقتصادی و غیراقتصادی ،الگوهایی
که شأن خانوادگی و شآن اجتماعی و ملی خودشان
باشد ،تحلیل درست از مسائل اقتصادی و چشم انداز
دقیقی از آینده ندارند .همچنین این قدرت را ندارند
که در عرصه اجرا در میدانهای بزرگتر نقش آفرینی
کنند .اینها موجب شده از نهادهای بیرون آموزش و
پرورش این نیاز خود را تغذیه کنند.

خبر

عرضه خودرو در بورسکاال
پیروزی شفافیت بر دالالن

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح
عملکرد این ســازمان در  1۰ماه گذشــته ،گفت:
تالش کردیم تا بازاری کارا ،شفاف و منصفانه داشته
باشیم.
به گزارش ایســنا ،مجید عشــقی گفت :تالش
کردیم التهابات بازار را مدیریت کنیم؛ سال گذشته
دغدغههای بازار سرمایه را به دولت منتقل کردیم.
ارزش بورس و فرابورس هفــت هزار هزار میلیارد
تومان اســت؛ یعنی بیش از نقدینگی کل کشور و
تقریبا معادل کل  GDPکشــور .برای همین بازار
سهام برای دولت بسیار مهم است.
وی با اشاره به این که در صورتی که سقفگذاری
نرخ سوخت خوراک صنایع انجام نمیشد ،بسیاری
از صنایع ســودآور ما زیانده می شدند ،ادامه داد:
در دولت قبل بدعتی گذاشــته شد که اساسنامه
صندوق پاالیشی یکم و دارایکم در دولت تصویب
شــد و تغییرات آن نیز در دولت باید مصوب شود.
بند به بند اساسنامه این دو صندوق باید در دولت
تصویب شود و برای همین زمانبر خواهد بود .پس
از این تغییرات ،ایــن دو صندوق نزدیک به NAV
معامله خواهد شد؛ چرا که فرآیندهای بازار ارزش
صندوق را به ارزش  NAVخواهد رساند.
رییس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه
 1۵مجوز جدید کارگزاری در  1۰ماه گذشته صادر
شده است ،گفت :متاسفانه از سال  1۳۸9تاکنون
هیچ مجوز کارگزاری داده نشده بود؛ همچنین ۲9
مجوز سبدگردان صادر شده است.
عشــقی در بخش دیگــری از صحبت هایش
در خصوص بازار ســرمایه با اشــاره بــه اینکه از
سال گذشــته تاکنون  4مورد واریزی به صندوق
تثبیــت بازار ســرمایه داشــتیم و پیگیــر ادامه
واریزیها هســتیم ،ادامه داد :ما عموم مردم را به
ســرمایهگذاری غیرمســتقیم دعوت میکنیم .تا
پیش از ایــن مردم ابزارهای کمی برای ســرمایه
گذاری در اختیار داشتند؛ هماکنون صندوقهای
تضمین اصل سرمایه راهاندازی شده تا اصل سرمایه
مردم تضمین شــود و همچنین بــرای افرادی که
تحمل ریســک باالیی دارند ،صندوقهای اهرمی
تاسیس شد.
رییس ســازمان بورس بــا تصریح اینکه عرضه
خودرو در بورس کاال پیروزی شــفافیت بر دالالن
بود ،در یک برنامه تلویزیونی گفت :با اعالم عرضه
دو خــودرو فیدلیتی و دیگنیتــی ،قیمت در بازار
غیررســمی کاهش پیدا کرد .پــس از عرضه نیز،
قیمت این دو خودرو مجددا کاهش پیدا کرد .در
سایت بورس کاال ،تعداد و تاریخ عرضههای بعدی
مشخص شده است.
به گفته عشقی ،بسته شدن نماد یکی از خطوط
قرمز سازمان بورس است؛ چرا که بسته شدن نماد،
تنبیه سرمایهگذار است نه شــرکت .برای همین
برای احقاق حقوق ســرمایه گذار تالش کردیم و
بســیاری از نمادهای بازار پایه باز شده است .البته
بعضی از نمادها عملکرد بسیار غیرشفافی دارند و
صورتهای مالی غیرقابل قبولی دارند .تالش داریم
با همکاری قوه قضائیه این معضل را نیز حل کنیم.
وی با حضور در یــک برنامه تلویزیونی افزود :بازار
نیازمند نظارتهای سیستماتیک و هوشمند است.
دیگر با روشهای به اصطالح چشمی نمیتوان بر
بازار نظارت کرد .برای همین در ســال گذشته ما
از سامانه نظارتی جدید ســازمان بورس رونمایی
کردیم .رییس ســازمان بــورس همچنین گفت:
امســال همه شــرکتها ســود خود را به صورت
الکترونیــک پرداخت میکنند .مشــکل قدیمی
دیگری ،ســودهای رســوب شده ســهامداران در
ســالهای گذشته بود که اکنون آن هم به صورت
الکترونیکی توسط سپردهگذاری مرکزی و از طریق
سامانه ســجام پرداخت میشود .یکی از مصادیق
بیعدالتی میان کارگزار و بازارگردان و مردم عادی
که به معامله سهام میپرداختند ،عدم نمایش عمق
مظنه بود .سازمان برای رفع این بیعدالتی ،عمق
مظنه را در اختیار همه قرار داد؛ اگرچه که در هیچ
کجای دنیا عمق مظنه به صورت رایگان در اختیار
عموم قرار نمیگیرد.

کاهشقیمت؛پیشبینی
این هفته قیمت طالی جهانی

والاستریت نسبت به قیمت نزولی طال و نسبت
به نوســانات پیش از سمپوزیوم سیاست اقتصادی
جکسون هول هشدار داد .از آنجایی که طال هفته
را با کاهش سه درصدی به پایان رسانده است ،وال
استریت در هفته آینده قیمت طال را منفی میکند
و دلیل آن باال بودن دالر آمریکا و فشــار ناشی از
سمپوزیوم آتی جکســون هول است .در حالی که
شــاخص دالر آمریکا به باالترین حد در  ۲۰سال
اخیر صعود کرد ،طال تحت فشــار دالر آمریکا روز
جمعــه کاهش یافت .پس از آن که صورتجلســه
کمیته بازارهای آزاد فدرال ()FOMCدر ماه جوالی
نشــان داد که مقامات فدرال رزرو بر لزوم کاهش
ســرعت چرخه انقباض خود توافق دارند ،بازارها
همچنان بر روی ســخنرانان فدرال رزرو متمرکز
هستند .با این حال ،آنها ابتدا باید ببینند که افزایش
نرخ آنها چگونه بر تورم تأثیر میگذارد .همه نگاهها
هفته آینده به سخنرانی جروم پاول ،رئیس فدرال
رزرو« ،چشم انداز اقتصادی» در سمپوزیوم سیاست
اقتصادی جکسون هول  ۲۰۲۲است که برای صبح
جمعه برنامه ریزی شده است.

اقتصاد

ترافیک کاال و نقش در بندر چابهار طراحی شده
است ،به گونه ای که در مرحله نخست بندر چابهار
به عنوان یک نقطه بسیار مهم برای پشتیبانی از
واردات و صادرات کشــور مدنظر قرار دارد و نقش
دوم که نقشــی محوری است اینکه بندر چابهار
میتواند نقطه اتصال کشورهای جنوب و شرق به
کشورهای شمال و غرب باشد و این نقش با حضور
هند و اعالم عالقمندی روسیه به توسعه همکاری
با هند ،امکان پذیر است.

بنگاه ها

حضور متخصصان فوالد هرمزگان در
کنفرانس بهینهسازی و بهرهوری انرژی
آرمان امــروز| کنفرانس و نمایشــگاه
بهینهسازی و بهرهوری انرژی ایران با حضور
مدیران و متخصصان شرکت فوالد هرمزگان
در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزارشد.
کنفرانــس و نمایشــگاه بهینهســازی و
بهرهوری انرژی ایران با حضور سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
سفیر بریتانیا در ایران ،موسوی عضو هیئت
علمی ســازمان پژوهشهای علمی و فنی،
انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر ،انجمن
علمی مدیریت مصرف انرژی و جمعی دیگر
از مسئوالن و اساتید دانشگاهی برگزار شد.
در مراســم افتتاحیه این همایش ،معاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد:
یکی از عوامل عدم موفقیت قیمت سوخت و
دیگر عامل مهم عدم بومیسازی تکنولوژی
و صنعــت بوده اســت .به طــوری که هر
تکنولوژی که به کشور وارد شد ،نتوانستیم
آن را داخلیسازی و یا بهروزرسانی کنیم.
ســتاری تاکید کــرد :معــاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد :هیچ
تکنولوژی با هزینه دولت تجاری نمیشــود
زیرا تجاریسازی کار بخش خصوصی است.
دولت باید ریسک مشارکت بخش خصوصی
در مصرف انرژی را کاهش دهد.
وی با اشــاره به ســودآوری قابل توجه
بخــش معــدن و صنایع معدنی کشــور به
ویژه فوالد ،آنها را ســردمدار بومیسازی
تکنولــوژی و بهینهســازی مصــرف انرژی
دانست و خاطرنشان کرد :اکنون بخش قابل
توجهی از نقدینگی کشور در اختیار بخش
خصوصــی قــرار دارد و در صورتی که این
سرمایهها به سمت بومیسازی و نوآوری در
مصرف انرژی هدایت شــود ،میتوان شاهد
تحول در کشور بود.
در ادامه این همایــش دو روزه ،تعدادی
از اساتید دانشــگاهی و مدیران انجمنهای
تخصصی در حوزه مصرف انرژی ســخنرانی
کردنــد و در کنار این همایــش ،برگزاری
کارگاهها و نمایشــگاه تخصصــی در حوزه
بهینهســازی مصــرف انــرژی از دیگــر
برنامهها بود.
گفتنی اســت کنفرانس بهینهســازی و
بهــرهوری انرژی ایــران به مــدت دو روز
طــی  29و  ۳۰مرداد ماه امســال در مرکز
همایشهای صدا و ســیما تهــران برگزار
میشود.

اجرای انتقال
کارخانه پشم شیشه ایران در  ۴بخش

آرمان امروز| ســعید ایــزدی مدیر پروژه
انتقال کارخانه پشم شیشه ایران به منطقه
ویژه اقتصادی درباره آخرین وضعیت پروژه
گفت:پیمانکارن اصلی پروژه در چهار بخش
پروژه مشغول به فعالیت هستند.
در بخــش قرارداد خارجــی تاکنون 6۰
درصد تکنولوژی های مورد نیاز دریافت و به
پیمانکاران ارائه شده  ،همچنین  6۰درصد
قطعات کلیدی مورد نیاز قرارداد نیز دریافت
و در محل انبار سایت تخلیه گردیده است.
در بخش بچینگ پلنت  ،اســتراکچر در
محل کارگاه پیمانکار در حال ساخت بوده و
فونداسیونها نیز در حال اجرا و انجام است.
در قسمت تونل حرارتی نیز نقشه های پروژه
از مشاور خارجی دریافت و به پیمانکار ارائه
گردیده  ،متریال فلزی توسط وی خریداری
گردیده و ســاخت تونل حرارتی در کارگاه
پیمانکار در حال انجام است.
در بخــش اصلــی پروژه که بــه صورت
 EPCبه پیمانــکار واگذار گردیده تاکنون
 7۰درصــد مهندســی و  4۰درصد خرید
انجام گرفته و فعالیتهای اجرایی متناســب
در ســاختمانها و دیسیپلین های مختلف از
قبیل تاسیســات زیرزمینی؛ فونداسیونهای
خط تولید؛ ساخت استراکچر ماشین فیبراژ
 ،مخازن گازوئیل ،اســتخر آتش نشــانی ،
حوضچه های تبخیر  ،اتاق ترانس و ســایر
سازه ها در حال انجام است.
ایزدی ضمن تقدیر از زحمات تیم فنی و
فعال پروژه بیان داشــت  :با توجه به روند
رو به رشد عملیات اجرایی امیدواریم هرچه
زودتر شــاهد به بهره برداری رسیدن خط
تولیــد کارخانه در منطقه ویــژه اقتصادی
شیراز باشیم.
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سیگنالهای برجامی ،چابهار را برای «هندیها» مهم کرد
روز گذشته پس از  6سال وقفه در توسعه بندر چابهار ،وزیر بنادر هند برای احیای قرار داد
به این منطقه سفر کرد ،که نقش تحریم ها در بد عهدی هندیها را به نمایش می گذارد
آرمان امروز« :دولت هند متعهد به توســعه و
تجهیز بندر چابهار است» این سخنان وزیر بنادر
و کشتیرانی هند است که روز گذشته در سفر به
بندر چابهار تاکید کرده ،برای تبدیل بندر به قطب
منطقهای و بین المللــی در حوزه ترانزیت تالش
خواهــد کرد  .در واقع اظهــارت این عضو کابینه
دولت هند از آن جهت حائز اهمیت اســت که از
سال  95و پس از انعقاد قرار داد سه جانبه ایران،
هند و افغانستان برای بهره برداری از بندر چابهار
که در آن طرف هندی متعهد شده بود با سرمایه
گذاری  85میلیون دالری ظرفیت این بندر را به
بیش از  8میلیون تن ارتقا دهد با گذشت بیش از
 6ســال هندیها تنها  25درصد از تعهدات خود
را اجرا کردند که به اســتقرار  4جرثقیل محدود
میشــود .در حقیقت هندیها از سال  97و پس
از انکه دور جدید تحریمهای ایران از سوی دولت
ترامپ آغاز شد با وجودیکه بندر چابهار با مذاکرات
گسترده از دایره تحریمها خارج شده بود ،اما عمال
از ادامه تعهدات سر بازده و هر بار با وعده و وعید
و بهانههای مختلف اجرای قــرار داد را به تعویق
انداختند  .البته بد عهدی هندیها تنها به تعهدات
محدود نشــده و حتی سال گذشــته هندیها
با وجود مشــکالت گســتردهای که با پاکستان
داشتند ،اما ترجیح دادند تا محموله صادراتی خود
به افغانستان را به جای چابهار از طریق پاکستان
انتقل دهند  .که نشان دهنده رویکرد این کشور
در قبال قرار داد چابهار است .اگرچه که برخی از
کارشناســان معتقدند بخشی از این بد عهدی به
عدم اجرای برخی اقدامات از سی طرف ایرانی نیز
بر میگردد  .اما به هر حال کفه ترازوی بدعهدی
بیشتر به سمت هندیها سنگینی میکند  .حال
با ســیگنالهای مثبتی که از مذاکرات برجامی
شنیده میشــود و احتمال دستیابی به توافق را
از هر زمان دیگری نزدیکتر کرده بار دیگر شــاهد
حضور هندیها در بندر چابهار هستیم و حتی وزیر
بنادر این کشور نیز راهی این منطقه شده است .
موضوعی که اگرچه مسئوالن دولت سیزدهم نیز از
ان استقبال کرده و سعی دارند احیای این قرار داد
را دستاوردی از سوی مدیران کنونی نشان دهند
اما نگاهی بر سیاستهای دولت هند در این قرار داد،

یادداشت

سرانجام الزم است تعریف
روشنی از جایگاه و کارویژه
«مناطــق آزاد تجــاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی»
در پیکره اقتصاد کشور ارائه
جالل خوشچهره کرد .اگرچه همه دولتهای
مستقر در دهههای اخیر
مسئوالنی را برای این نهاد برگزیده و دستور کار
آنان را اعالم کردهاند ،اما به نظر میرســد این
رفتار بیشتر به انجام اقدامی بوروکراتیک صرف
شبیه شده تا اینکه از دل آن ،دستاورد روشن
و کارآمد را بتوان در کارنامه اقتصادی دولتها
انتظارکشید.
راه دور نرویم .در حالیکه رســانهها بر حتی
کوچکترین زوایای ســطوح اقتصاد کشور نور
میتاباننــد و عملکرد دولتهــا را در این باره
زیر نقد و بررســی قرار میدهند ،مناطق آزاد
تجــاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی در شــمار
مهجورترین ســوژهها قرار دارد .علت چیست؟
آیا رســانهها اهمیت این نهاد و تأثیرگذاری آن
را در انــدامواره اقتصاد تحریم زده کشــور در
نیافتهاند؟ آیا این مناطق بــه رغم انگیزههای
نخستین ایجاد خود ،نتوانستهاند سوژه معمول
و روزآمد رسانهها شوند؟ آیا دولتها به تناسب
شــدت و فترت در تعامالت اقتصادی با جامعه
جهانی به مناطق آزاد نگریسته و فتیله کارآمدی
آن را باال و پایین کشــیدهاند؟ آیا در ســاختار
بوروکراسی دولتها ،مناطق آزاد هنوز قابل به

فرصت طلبی هندیها را بیش از هر زمان دیگری به
نمایش میگذارد ،که میتواند در آینده و در صورت
تکرار شرایط مشابه بازهم شاهد آن باشیم.
تاکید بر اجرای تعهدات
پس از سیگنالهای برجامی
بر اســاس این گــزارش قرارداد ســه جانبه
ایران،هنــد و افغانســتان در ســال  ۱۳95برای
بهرهبرداری از بندر چابهار منعقد شد و بر اساس
آن طرف هندی متعهد شد 85 ،میلیون دالر در
زیر ساختهای بندر چابهار سرمایهگذاری انجام
دهد تا ظرفیت این بندر به  8میلیون تن ارتقا یابد.
همچنین بر اساس این قرارداد سهجانبه ،چابهار
مسیر ترانزیتی هند برای انتقال کاال به افغانستان
قراردادسهجانبهایران،هندوافغانستان
درسال۱۳۹۵برایبهرهبرداریازبندر
چابهارمنعقدشدوبراساسآنطرف
هندیمتعهدشد۸۵،میلیوندالردرزیر
ساختهایبندرچابهارسرمایهگذاری
انجامدهدتاظرفیتاینبندربه۸میلیون
تنارتقایابد،اماطرفهندیبهبهانهشرایط
تحریمبهصورتیکطرفهازاجرای
تعهداتامتناعکرد
و همچنین آسیای میانه خواهد بود .با اینکه قرار
بود بهرهبرداری کامل از بندر چابهار تا اواخر ۱۳99
و اوایل  ۱4۰۰به پایان برسد ،اما این وعده تحقق
نیافت .و از  85میلیون دالر ســرمایهگذاری هند،
فقط  25میلیون دالر آن تخصیص داده شده است.
این بدعهدی در حالی بود که بندر چابهار از تحریم
معاف بوده و عقبماندگی توســعه آن ربطی به
تحریمها ندارد.
حــال با زمزمههایی کــه از مذاکرات برجامی
شنیده میشود و ســفر مقامات هندی موید ان
اســت که توافق بیش از هر زمانی دست یافتنی
شده سارباناندا سونوال وزیر بنادر و شکتیرانی هند
از بندر چابهار بازدید کرده و میگوید  :دولت هند
در راستای توسعه وتجهیز بندر چابهار به تعهدات

خود عمل میکند و عزم مشترک دو کشور برای
توسعه همکاریها در سال  2۰۱6و در سفر نخست
وزیر هند به ایران موجب شروع همکاری دو جانبه
مدنظر قرار گرفت .وزیر بنادر ،کشتیرانی و آبراههای
هند با بیان اینکه افزایش فعالیتها در بندر چابهار،
فضای جدیدی را برای توسعه این بندر رقم خواهد
زد ،گفت :چابهار یک دروازه ترانزیتی است و نقش
ویژهای در کریدور شمال جنوب دارد ،و این بندر
زمان و مسیر حمل کاال را برای کشورهای آسیای
میانه ،جنوب آسیا و آسیای مرکزی کوتاه میکند.
وی با بیان اینکه هند چند اقدام را برای توسعه
حجم کاال به چابهار به ویژه از طریق کشــورهای
ژاپن ،کره جنوبی و کشورهای آسیای میانه انجام
داده اســت ،اظهار داشت :در این راستا برنامه روز
چابهار را نیز در بمبئی برگــزار کردیم و میزبان
هیاتهایی از ایران و آسیای میانه بودیم.
وزیر بنادر ،کشتیرانی و آبراههای هند با اشاره
به اینکه هند به تالشهای خود برای تبدیل بندر
چابهار به یک قطــب منطقهای و بین المللی در
حوزه ترانزیت ادامه خواهد داد ،عنوان کرد :بازدید
میدانی صورت گرفته نشــان دهنده تعهد دولت
هند در توســعه بندر چابهار است و در این راستا
پیشنهاد میشود برای انجام اقدامات عملی مطرح
شده و افزایش ترافیک بندر کمیته مشترک فنی
بین  2کشور ایجاد تا چالشها و مسائل پیش آمده
پیگیری و حل شود و فرآیند فعالیتها را تسریع
و بندر چابهار را به یکی از مهم ترین بنادر جهان
تبدیل و پیشرفتهترین تجهیزات را در بندر چابهار
مستقر خواهیم کرد.
به کام دولت سیزدهم
همچنین علی اکبر صفایی معــاون وزیر راه و
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این
بازدید گفت :کشــور بزرگ و همسایه هند که در
سیاست راهبردی ایران نقش مهم و ویژهای دارد
باید با فعالیت و توان بیشــتر بندر چابهار را فعال
تر کند .وی با بیان اینکه ارتباط بین کشــورهای
جنوب ،شــرق و شــمال از طریق بندر چابهار،
میتواند برقرار شــود و باید هرچه سریع تر این
اتفاق رخ دهد ،اظهار داشــت 2 :مــدل افزایش

لزوم بازگشت مناطق آزاد به کانون توجه رسانهها

رسمیت شناخته شدن و هضم نیستند؟ براین
اســاس است که در هر منطقه ،همچنان میان
سازمان گمرکات ،استانداریها ،فرمانداریها و
شهرداریها با مدیران مناطق آزاد در همه وجوه
واردات و صــادرات چالشها ناتمام وجود دارد؟
آیا نهادهای دولتی ،این مناطق را رقیب اقتصاد
درون سرزمینی دانسته و ادامه کار آنها را مانع
توسعه اقتصادی ،صنعتی و تجاری داخل کشور
میشناسند؟ آیا. ...
واقعیت و عوامل مهجور ماندن مناطق آزاد
هرکــدام از موارد باال میتواند باشــد که البته
هست .با این حال ،این پرسش همچنان باقی
اســت که اگر چرایی و چگونگی ایجاد مناطق
آزاد و صرافت گاه به گاه افزایش شــمار آنها در
چهار گوشه کشــور به قوت گذشته است ،اگر
تحریمها بر اقتصاد کشور سایه دارد و رفع آنها در
چشمانداز کوتاه مدت ممکن نیست ،این مناطق
چرا هنوز در بالتکلیفی جایگاه در اندام اقتصاد
کشور و برنامههای توسعه قرار دارند؟ چرا قانون
مصوب کرد وکار این مناطق به تمامی و به قاعده
انجام نمیشود؟
ورود و حضور پر رنگ رسانهها در امر مناطق
آزاد ،خواهد توانســت آن را در کانون توجهات
سیاستگذاران اقتصادی ،بیش از پیش گذاشته
و بستر عبور از وضع انجمادی کنونی را فراهم
کند .البته میان کارگزاران رسانهای نیز اختالف
دیدگاه بسیار است .برخی با نگاه انتقادی ،مانند
مخالفان یا منتقدان مناطق آزاد در دستگاههای

دولتی ،ترجیح خود را بر کم توجهی ویا نادیده
انگاری قرار داده و برخی به تناسب اخبار رسمی
هر از گاهــی به این امر میپردازند .موافقان اما
به رغم درک روشن از کارویژههای مناطق آزاد
به ترتیبی دچار کم کاری هســتند .این وضع
البته به تمامی متوجه دستاندرکاران رسانهها
نیســت ،بلکه مدعیان و کارگزاران مناطق آزاد
نیز در تقویت و تشویق پرداختهای رسانهای،
خود را محدود به انتشــار اخبار رسمی و بدون
توجه به جنبههای ایجابی و ترغیبی در جلب
افکارعمومی کردهاند .به عبارت روشن ،متولیان
مناطق آزاد نخواســته و یا ترجیح دادهاند که با
چراغ خاموش به کار خود ادامه دهند .این مهم
یکی از دالیل اصلی کم رنگی اخبار مناطق آزاد
در رسانههاست.
وجود مناطق آزاد اگر به مثابه ارزش افزوده در
پیکره اقتصاد کنونی کشور به رسمیت شناخته
شود و یا حتی به نقد و چالش ،سوژهای خواهد
شد ماندگار در رسانهها که از یکسو توجه افکار
عمومی و سیاستگذاران اقتصادی را به این مهم
ترغیب میکند .از سوی دیگر کارویژههای آن
را در برون رفت کشــور از مشــکالت مبتالبه
تعامالت اقتصادی با بیرون از مرزهای کشــور
به رخ میکشــد .مصداق مدعای باال ،ضرورت
توجه به حداقــل دو کریدور مناطق آزاد انزلی
و چابهار اســت .در حالی که کشور با مشکالت
مربوط به صادرات و واردات روبروست و مناطق
دو سوی شمال و کشور به کریدورهای الزم در

واگذاری بندر پس از انجام تعهدات
البته این بده بســتانهای سیاسی و تاکید بر
اجرای تعهدات در بندر چابهــار در حالی مطرح
میشــود که در سال  95نیز نخست وزیر هند در
دیدار با رئیس دولت دوزادهم بر سرمایه گذاری و
اجرای تعهدات افزایش ظرفیت بندر چابهار تاکید
کرده بود اما با گذشت دو سال و درحالی که با نصب
 4جرثقیل تنها  ۳۰درصد از تعهدات اجرا شده بود
عمال با شروع دور جدید تحریمها پروژه همکاری
به صورت یک طرفه از سوی هندیها متوقف شد؛
موضوعی که در آن زمان فرهاد منتصر کوهساری
معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان
بنادر و دریانوردی در درباره آخرین وضعیت توسعه
بندر چابهار گفته بود :هندیها قرارداد ســاخت
تعدادی از تجهیزات را با سازندگان بینالمللی به
امضا رساندهاند و تا کنون  4دستگاه گنتری کرین
موبایل (جرثقیل قابل جابه جایی مخصوص تخلیه
بار از کشتی)  ۱4۰و  ۱۰۰تنی به این بندر منتقل
شده و قرار است به زودی دو دستگاه گنتری کرین
دیگر هم به این بندر منتقل میشــود.اما تا زمانی
کــه طرف هندی تجهیزات را کامل نکند ،قرارداد
واگذاری  ۱۰ساله اپراتوری بندر چابهار به هندیها
را امضا نخواهیم کرد ،اجرای این قرارداد هنوز شروع
نشده است؛ این قرارداد به صورت  B.O.Tاست
به این معنا که در پایان قرارداد  ۱۰ساله ،تجهیزات
تولید شده در اختیار سازمان بنادر قرار میگیرد.
ایران هم تعهدات خود را انجام نداد
از سوی دیگر تداوم این وضعیت باعث شده تا
تردد کشــتیهای هندی به بندر چابهار با کاهش
جدی مواجه شود به گونه ای که حتی این کشور
ترجیح داد با وجود مشکالتی که با پاکستان دارد
محمولههای صادراتی خود را برای افغانســتان به
جای چابهار از طریق بنادر پاکستان انجام دهد .
در این رابطه برخی از کارشناســان عالوه بر هند
عدم انجام برخی از تعهدات از سوی طرف ایرانی را
نیز مزیدی برعلت دانسته تا هند چابهار را همچنان
در بالتکلیفی باقــی گذارد .روزبه مختاری رئیس
هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ایران در این رابطه میگوید :در حال حاضر شاهد
آن هستیم که علی رغم وجود موافقتنامه چابهار
میان هند ،ایران و افغانستان از یک سو و نیز وجود
مشکالت سیاسی گسترده میان هند و پاکستان
از سوی دیگر ،با این وجود هند تصمیم میگیرد
از مسیر پاکستان برای ارسال محمولههای خود
به افغانستان استفاده کند .وی افزود :این موضوع
نشان میدهد مشکالتی که در بندر چابهار ،سد راه
هندیها شده ،به شکلی است که هم موافقتنامه
ســه جانبه چابهار و هم ســرمایه گذاری بخش
خصوصــی هند در بندر چابهار و هم مشــکالت
سیاسی بین دو کشور نتوانسته مانع استفاده هند از
بندر پاکستان شود و ایران را برای تخلیه و بارگیری
کاالهای ترانزیتی خود به مقصد افغانستان انتخاب
کننــد .مختاری تصریح کرد :در ابتدای توســعه
بندر چابهار با همکاری هندیها ،برخی اقدامات
را ما باید انجام میدادیم که متأسفانه با تأخیر به
پیش بردیم هر چند که انگشت اتهام را به سمت
هندیها دراز میکنیم اما تا حدودی قصور هم در
ابتدای کار از سمت ایران صورت گرفته بود.

این باره نیازمند است ،اما به رغم سرمایهگذاری
کالن انجام شــده در این باره ،بنادر این دو به
دلیل مشــکالت جاری یا بالاستفاده مانده و یا
در اندازهای عمل نمیکند که راهگشا باشد .این
بنادر با چند مشــکل به ظاهر ساده اما عمیق
روبروست :زیرساختهای ریلی آنها کامل نشده؛
به جای امر صادرات و واردات ،خدمات رسانی به
مسافران (ترانزیت)در اولویت قرار دارد؛ اختالف
میان این مناطق با گمرک کشور الینحل باقی
مانده است .به این ترتیب یک فرصت کمنظیر
اقتصادی در وضع بحرانی کنونی در انزوا و...
مدیران مناطق آزاد بــا درک جایگاهی که
برآن تکیه زدهاند ،در خدمت به فعال ســازی
کارویژههای این نهاد راهگشا ،الزم است افکار
عمومی را با ساختوکار مناطق آزاد آشنا کنند.
اکنون زمان نمایشهای معمول و از سکه افتاده
مانند آنچه شوربختانه در منطقه آزاد کیش رخ
داده نیست ،اکنون زمان تدبیر برای برون رفت
کشور از مشکالتی اســت که عدم توازن را در
مطالبات عمومی و میزان توانایی به پاسخ به این
مطالبات ایجاد کرده است.
برای فعال ســازی ظرفیتهــای نهفته در
مناطق آزاد ،رسانهها بازوی مؤثر خواهند بود اگر
جایگاه آنها نزد مدیران مناطق آزاد به درستی
فهم و به رسمیت شناخته شود.
باید بــه مهجوریت مناطــق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی پایان داد و این امر را به
عنوان یک ضرورت به رسمیت شناخت.
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ذره بین

بهانه ای دیگر
برای گرانی بلیت هواپیما

آرمان امروز| مدیرعامل شــرکت فرودگاهها
اخیــرا از ضرورت افزایش عــوارض فرودگاهی
بــه  5درصد بلیت پروازهای داخلی و  7درصد
بلیــت پروازهای خارجــی خبر داده اســت.
حمید را ســیدی با استناد به اینکه هم اکنون
ایــن عورض برای پروزاهــای داخلی  7و برای
خارجی ها  ۳5هزار تومان اســت تاکید کرده
از  7سال پیش تاکنون علی رغم افزایش چند
باره بلیت ها اما عوارض فرودگاه تغییری نکرده
و این در حالیســت که هزینه های نگهداری و
خدمات با رشد چند برابری همراه بوده است .
حال با ارائه این پیشنهاد به هیات دولت برخی
از کارشناسان نسبت به اجرای ان واکنش نشان
داده و معتقدند در شرایطی که هزینه های باالی
پرواز عمال به کاهش حجم سفرها منجر شده
این پیشــنهاد باعث می شود ،به ازای هر یک
میلیون تومان نرخ بلیت ،مسافر  ۱4۰هزار تومان
بپردازد که نتیجه آن کوچک شدن حجم بازار و
افزایش نقدینگی تحت کنترل ایرالینها خواهد
بودو موضوعی که احتماال بهانه ای دیگر را برای
افزایش قیمت بلیت برای ایرالین ها به ارمغان
خواهد آورد.
در این زمینه آرمان بیات کارشناس صنعت
هوانوردی می گوید :نزدیک به  7۰درصد اقتصاد
شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشــور به
پروازهای ترانزیتی عبوری از فضای ایران وابسته
اســت ،از  ۳۰درصد باقیمانده ،نزدیک به 2۰
درصد به عوارض مســافری از مــاده  87و 6۳
قانون وصول برخی درآمدهای دولت و باقی آن
نیز به اجاره اماکن ارتباط دارد .ماده  6۳مربوط
به بخش ارائه سرویسهای فرودگاهی و ناوبری
هوایی است .به این معنی اگر هواپیمایی در یک
فرودگاه نشست و برخاست میکند یا تسهیالت
فرودگاهی دریافت و هواپیمایی پارک میشود،
صورتحساب آن منطبق با گروه فرودگاهی ،به
استناد شیوه محاسباتی قیدشده در آئیننامه
اجرایی ماده  6۳قانون وصول برخی درآمدهای
دولت ،محاسبه و اخذ میشود.
وی ادامه داد :موضوع ماده  87از همین این
قانون ،به بحث عوارض مســافر اشاره کرده که
عوارض پروازهای داخلی تــا  7هزار تومان به
ازای هر بلیت صادره تعیین شده و این عوارض
پس از اعمال  9درصد مالیات بر ارزش افزوده،
بر نرخ پایه بلیت افزوده و توسط مصرفکننده
نهایی یا همان مســافرین ،پرداخت میشود.
پیشتر ،مطابق با ماده  46قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،پنج درصد عوارض شهرداری و عطف به
اساسنامه هالل احمر ،یک درصد عوارض برای
این نهاد ،نسبت به نرخ پایه پرداخت میشد و
اضافه بر آن نرخ ثابت هزار تومانی برای نظارت
بر ایمنی بود که توسط بود سازمان هواپیمایی
کشوری دریافت میشد.
این کارشناس صنعت هوانوردی خاطرنشان
کرد :با تغییرات موضوع قانون مالیات بر ارزش
افزوده که سال گذشــته ابالغ شد ،پنج و یک
درصــد قبلی حذف و نهایتــا  9درصد مالیات
بــر ارزش افزوده روی نــرخ پایه بلیت در نظر
گرفته شد و عالوه بر آن  7هزار تومان عوارض
مسافری و  ۳هزار تومان عوارض نظارت بر ایمنی
به عنوان ســهم شــرکت فرودگاهها و سازمان
هواپیمایی کشوری محاسبه شد .این  9درصد
و  ۱۰هزار تومان توســط مسافر پرداخت شده
و روی نرخ پایه بلیت هواپیما که شــرکتهای
هواپیمایی وصول میکنند ،اعمال میشود که
البته پرداخت آن به دولت توسط ایرالینها هم
ممکن است در زمانبندی مشخص انجام نشود،
کمااینکــه ایرالینها در حــال حاضر به دولت
بدهکارهستند.
بیات با بیان اینکه افزایش عوارض مسافری،
ناظر بر مدیریت اقتصادی شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران اســت که بتوان سهم 7۰
درصدی ناشی از پروازهای عبوری و وابستگی
به درآمدهــای ارزی را کم کرد ،افزود :در حال
حاضر ما اقتصاد فرودگاهی نداریم و اقتصادمان
بر پایه ناوبری هوایی و پروازهای عبوری است،
هزینه جاری فرودگاههایمان هم باالســت که
نیــاز به بازنگری دارد و از طرفی برای توســعه
این فرودگاهها و نگهداری و توسعه سامانههای
ناوبری به سرمایهگذاری نیاز داریم ،که کامال از
محل درآمدهای ارزی شرکت فرودگاهها تامین
میشود.
این کارشناس صنعت هوایی درباره پیشنهاد
افزایــش تا پنــج درصدی عوارض مســافری
در پروازهــای داخلی توضیــح داد :پنج درصد
عوارض نرخ پایه ،فرصتی خواهد بود که شرکت
فرودگاهها درآمدهایش را از محل وصول موضوع
ماده  87که ناظر بر عوارض مسافر است ،افزایش
دهد .اما مشکل دیگر در نرخ بهای تمامشدهی
بلیت پرواز است که افزایش یافته و توسط مسافر
پرداخت میشود .در واقع ایرالینها باید  9درصد
نرخ پایه بلیت را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده
و پنج درصد عوارض مسافری را بهصورت امانت
از مردم بگیرد و به شرکت فرودگاههای کشور
پرداخت کند که ایــن موضوع موجب افزایش
نرخ پرداختی توسط مسافر است و لذا افزایش
نرخ ،کوچک شدن حجم بازار حملونقل هوایی
کشور را به همراه دارد.
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زارع :با سوءاستفاده از ما دنبال
خریدن رأی مردم هستند

امیر حســین زارع جــوان رعنای آملی در
کشــتی ایران یک شبه ره صد ساله پیمود تا
با کسب طای جهان و برنز المپیک توکیو ،
نام خود را در دفتر افتخارات کشتی ایران در
سنگین وزن ماندگار کند .
این جوان  22ســاله که تازه در ابتدای راه
قهرمانی پر فراز و نشــیب خود قــرار دارد با
جسارتی مثال زدنی  ،ابایی از رویارویی با هیچ
حریفی ندارد تا با همین شــجاعت  ،حریفان
پرآوازه و پر مــدال را منکوب قدرت جوانی و
تسلط خود به فن و بند کشتی کند .
این جوان که هم اینک در اردوی تیم ملی
در راه آماده ســازی برای حضوری قدرتمند
در رقابت های جهانی صربســتان قرار دارد ،
بی شک بخت نخست قهرمانی دوباره در این
رقابت ها و کســب طای دوم جهانی از این
آوردگاه است که شهریور ماه برگزار می شود .
زارع سال گذشــته در رقابت های جهانی
اسلو نروژ پس از  32سال بعد از طای مرحوم
علیرضا سلیمانی ،کشتی آزاد ایران را صاحب
طای جهانی در ســنگین وزن نمود تا نشان
دهد که با ادامه این مسیر می تواند رکوردی
تاریخی را با توجه به شرایط سنی اش به نام
خود بنویسد .
بی شک اگر می خواهیم مسیر قهرمانی این
جوان تداوم یابد باید هوای او را به لحاظ روحی
و مادی داشــت و قولی را بــه وی نداد که از
عهده انجامش بر نیاییم .

زارع از قــول عملی نشــده نماینده آمل
در مجلس شورای اســامی دلخور است  .او
می گوید  :بعــد از اینکه در جهانی نروژ طا
گرفتیم ،نماینده آمل اعام کرد که ما دو قطعه
زمین به ســاروی و زارع اهدا کردیم که مردم
خوشحال شدند درحالیکه این طور نبود.
وی اضافــه می کند  :اگر این حرف را می
زنم صرفا خواســتم برای مردم شفافسازی
کنم؛ اینکه کسی با سوءاســتفاده از ما برای
آینده خودش کرسی و رأی مردم را میخرد.
 ١3ماه از آن زمان گذشــته ،نــه ما زمین را
دیدیم و نه اتفاقی رخ داده .ما به عشــق مردم
تاش میکنیم.

ساختبرنامهاستعدادیابی
برای ُکشتی
برنامه جدید استعدادیابی کشتی با عنوان
«همه فن حریف» ،ضبط فصل اول خود را
آغاز کرده است.
پایگاه اطاعرســانی ســیما در توضیح
این خبر آورده اســت« :در دهه اخیر با دور
شدن کشــتی از کانون توجهات عمومی و
به تبع آن کاهش جمعیت خانواده کشتی،
پیروزیها و موفقیتهــای کنونی تیمهای
ملــی در ردههای مختلف ســنی ،بار دیگر
اقبال نسل جدید نسبت به ورزش باستانی
و بومی کشورمان را موجب شده است.
در همین راســتا رســانه ملی و به طور
خاص شبکه ورزش سیما نیز در تاش است
با تولید برنامهای با رویکرد اســتعدادیابی و
پشتوانهسازی ،این ورزش ملی را در جهت
بازیابی جایگاه خود به عنوان ورزش ورزش
اول کشور یاری کند».
پیــش از ایــن نیــز تولیــد برنامههای
اســتعدادیابی در رده ســنی نوجوانــان و
جوانان ،در شبکههای مختلف سیما مسبوق
به ســابقه بوده اســت ،اما در سال جاری و
پس از تولید برنامه استعدادیابی «پهلوون»
ویــژه ورزش پهلوانــی و زورخانهای ،برنامه
«همه فن حریــف» به عنوان دومین برنامه
استعدادیابی ویژه ورزشهای باستانی ،بومی
و ملی کشورمان تولید و روانه آنتن خواهد
شد.
برنامه «همــه فن حریف» کــه مراحل
طراحــی ،برنامهریــزی و پیشتولیــد آن
از تابســتان  ١۴۰۰کلید خــورده بود ،در
تابستان امســال تولید خود را با حضور ۵۶
شــرکتکننده نوجوان از  ١۴استان د آغاز
کرده است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه رقابــت
شــرکتکنندگان این برنامه ،در سه مرحله
اتفاق میافتد و چهار داور از مربیان تیمهای
ملی عملکرد آنها را ارزیابی میکنند.
پیش بینی میشود با پایان ضبط «همه
فن حریف» در روزهای آتی ،فصل اول این
برنامــه در انتهای تابســتان جاری به روی
آنتن شبکه ورزش برود.

رقابت تمام عیار سنگربانان تیم ملی
شماره یک تیم ملی در جام جهانی کیست ؟
امسال رقابت مدعیان پوشیدن شماره یک تیم
ملی و حراســت از دروازه این تیم در جام جهانی
قطر میلیمتری  ،دیدنی و هیجان برانگیز است  .به
عبارتی همه آن کسانی که شانسی برای خود در
پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملی قائل هستند
 ،برای اینکه شانس خود را برای حضور در ترکیب
تیم ملی افزون ســازند  ،قید حضور در تیمهای
خارجی را زده اند تا با حضور دوباره در لیگ ایران ،
بازی شان بهتر و بیشتر به چشم کادر فنی تیم ملی
و بویژه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی بیاید .
علیرضا بیرانوند که در چند بازی گذشته تیم
ملی جای خــود را به امیر عابــدزاده داد  ،برای
آنکه کوچکتریــن فرصتی را برای تثبیت جایگاه
خود از دســت ندهد  ،قید لیگ پرتغال و قرارداد
دالری را زد تــا با حضور دوبــاره در ترکیب تیم
پرسپولیس و تبدیل شدن به شماره یک قرمزها
 ،به جایگاه خوب خود بازگشته و به همان «علی
بیرویی» تبدیل شود که در ذهن همگان نقش

بسته  .جســور و نترس با خروج هایی به موقع و
هوشمندانه از دروازه در راه دفع خطر ازدروازه اش
و پرتاب های بلند دستش که می تواند مهاجمان
تیمش را در بهترین شــرایط در راه گل زدن قرار
دهد  .می گویند هــر دروازه بانی که بخواهد در
عرصه فوتبال اروپا به رشد و شکوفایی الزم دست
یافته و راه بلندپروازی های خود را تسهیل بخشد
باید حداقل به زبان انگلیســی مسلط باشد تا با
ارتباط الزم با مدافعــان خود  ،نظم و هماهنگی
الزم را در خــط دفاعی تیمــش بوجود آورد  .بی
شک دروازه بانی که به دلیل آشنا نبودن به زبان
خارجی نتواند با اعضای تیم و مربیان خود ارتباط
الزم را بگیرد  ،بطور طبیعی ولو آنکه بهترین نیز
باشــد  ،دچار افت روحی خواهد شد تا به تبع آن
کیفیت کارش نیز تحت تاثیر امواج منفی قرار گیرد
 .بیرانوند نیز از این قاعده مستثنی نبود و او پس از
یک فصل حضور در لیگ بلژیک و تیم آنتورپ به
صورت قرضی راهی لیگ پرتغال شده و از آنجا نیز
راه بازگشت به پرسپولیس را مورد توجه قرار داد .

حجتاله اکبرآبادی

پیــام نیازمند نیز بعد از آنکــه در تیم پیکان
تهران چهره شد  ,برای سه فصل در تیم سپاهان
درخشــید تا با قد وقامت کشــیده خود  ،خود را
بعنوان یکی از سرمایه های دروازه بانی تیم ملی
مطرح و معرفی کند  .او که طی این مدت نیز به
تناوب به اردویتیم ملی دعوت شد  ،در پایان لیگ
بیســتم راه پرتغال وتیم پورتیموننزه را در پیش
گرفت تا بلکه راه پیشرفت بیشتر خود را هموار کند
 .اما به هر دلیلی نیازمند نیز نتوانست انتظارها را
در تیم پرتغالی برآورده کند تا به ناچار و برای آنکه
فرصت حضور در جام جهانی را از دست ندهد به
تازگی به تیم سپاهان بازگشته و این بار در رقابت
با دروازه بانی مطرح و آماده به نام رشید مظاهری
 ،شانس های خود را برای رسیدن به پیراهن تیم
ملی در بوته امتحانی دوباره قرار دهد .
اما جدا از علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند  ،تیم
ملی دو دروازه بان مطرح دیگر نیز در اختیار دارد
که هر یک پیراهن تیم ملی را حق خود می دانند .
جدا از امیر عابدزاده که همچون پدرش سختکوش

و جنگنده است و به هیچوجه نمی خواهد بازنده
رقابتی باشد  ،سید حسین حسینی کاپیتان این
روزهای استقال نیز حضور دارد .بازیکنی که فصل
قبل با کلین شیت های خود و محافظت داشتن
دروازه اش  ،بیشــترین نقش را در قهرمانی تیم
استقال با فرهاد مجیدی داشت  .هر چند البته
حسینی در اولین بازی این فصل دو گل از سپاهان
خورد و یک گل نیز در بازی خارج از خانه از ملوان
دریافت کرد  ،اما قطعا حسینی هم با رویای حضور
در جام جهانی قطر تمام کوشش خود را به خرج
خواهــد داد تا حضور در مهمترین رویداد زندگی
ورزشی خود را معنا کند .
اما برسیم به امیر عابدزاده که بعنوان تنها لژیونر
خط دروازه ایران  ،خوب خود را در دل اسکوچیچ
جا کرده است .
امیــر عابدزاده پس از یک فصل حضور در تیم
بایرنســه (دســته یک پرتغال) به تیم ماریتیمو
پیوست تا در لیگ برتر پرتغال بازی کند .او پس از
علیرضا حقیقی که در سال  2۰١۶برای این باشگاه
بازی کرد ،دومین دروازه بان ایرانی شد که برای این
باشگاه قرارداد امضا کرد .او اولین بازی خود را در
سپتامبر  2۰١۷در یک بازی جام اتحادیه پرتغال
انجام داد .عملکرد خوب او در ماریتیمو باعث شد
کارلوس کی روش او را به تیم ملی دعوت کند .او
در جام جهانی  2۰١۸روســیه بین نفرات لیست
کارلــوس کی روش بود ،امــا در حضور بیرانوند،
فرصت بازی پیدا نکرد .وی در ســال 2۰2۰-2١
بهترین دروازهبان فصل لیگ حرفهای پرتغال شد.
عابدزاده در  ۷ژوئیه  2۰2١به پونفرادینا اسپانیا
( ال لیگای  ) 2پیوست و او را به اولین ایرانی تبدیل
کرد که برای این باشگاه بازی کرد .او در اولین فصل
حضور خود در پونفرادینانیز عملکرد مطلوبی از
خود نشان داده تا همچنان جزء گزینه های اصلی
اسکوچیچ باشد  .البته عابدزاده در چند بازی آخر
تیم ملی متزلزل ظاهر شــد و بویژه در خروج از
چارچوب دروازه دچار اشتباهاتی شد که باید دید
این مســاله چقدر می تواند روی عاقه و رویکرد
مثبت اسکوچیچ تاثیر منفی بر جای بگذارد  .هر
چند البته امیر صابت و هیبت احمد رضا را ندارد ،
اما آرامشی خاص و اعتماد به نفسی باال دارد و قطعا
او و علیرضا بیرانوند به واسطه تجربه بیشترشان دو
شانس اصلی حضور در چارچوب دروازه ایران در
جام جهانی قطر هستند و نفر سوم را باید از بین
سید حسین حسینی  ،پیام نیازمند و محمد رشید
مظاهری جستجو کرد  .به هر روی هر اتفاقی که
بیافتد  ،رقابت شکل گرفته بین سنگربانان تیم ملی
 ،به غنای کیفی کار آنان منجر خواهد شد و تیم
ملی باید از این رقابت شکل گرفته بیشترین سود
و انتفاع را ببرد .

ذرهبین

آقای صالحی امیری! نتیجه رضایت شما را هم دیدهایم
اینکه رئیس کمیته ملی المپیک اقرار می کند از نتیجه انتخاب خبرگان ورزشی راضی نیست ،به این معنی است که وی گزینههایی
را پیشنهاد کرده که به زعم وی ،خودش نیز آنها را قبول نداشته است
جوادمنتخبی

رئیس کمیته ملی المپیک در شــرایطی در
برنامــه «ورزش و مردم» اعــام کرد از نتیجه
انتخاب خبرگان ورزشی راضی نیست که در ادامه
تاکید داشت در هر حال تابع اساسنامه بوده است.
مطابق با اساســنامه کمیتــه ملی المپیک،
تعدادی خبره ورزشی به پیشنهاد رییس کمیته
به هیات اجرایی معرفی شــده و اعضای هیات
اجرایی در نهایت روی پنج گزینه به جمع بندی
نهایی میرسند به نحوی که ترکیب پنج خبره
متشــکل از :دو خبره ورزش بانوان ،یک خبره
آموزش و پرورش و دو خبره ورزشــی بوده که
در نهایــت مهین فرهادی زاد ،فریبا محمدیان،
نصراهلل سجادی ،مجید شایسته و مجید کیهانی
از بین گزینههای پیشنهادی به عنوان پنج خبره
نهایی انتخاب شدند.
اینکه صالحی امیری اقرار می کند از نتیجه
انتخاب خبرگان ورزشــی راضی نیست ،به این
معنی است که وی گزینههایی را پیشنهاد کرده
که به زعم وی ،خودش نیز آنها را قبول نداشته
است! و متعاقبا این سوال مطرح میشود که چرا
رییس کمیته ملی المپیک باید کاندیداهایی را
معرفی کند که مورد تایید وی نیستند.
اگــر منظور صالحــی امیری ایــن بوده که
منتخبان نهایی یا حداقل تعدادی از آنها رضایت
نداشته ،همچنان این سوال مطرح است که وی
بر اساس اساســنامه از اختیار کامل در معرفی
گزینه های این بخش برخوردار بوده و منتخبان
نهایی نیز از بین گزینه های پیشــنهادی وی
انتخاب شــدند ،پس به چه دلیل آنها را معرفی
کــرده تا اینک ادعا کند از انتخاب نهایی راضی
نیست!
این اظهار نظر صالحی امیری به تعبیری مانند
این است که فردی به بازار رفته و به سلیقه خود
خرید کند ولی به منزل که برسد تمام یا بخشی
از خریدها را دم در بگذارد چون از خرید خودش
راضی نبوده اســت؛ حال این خرید از خوراک و

تنقات تا پوشــاک و  ...را شامل می شود! البته
از تعبیر فردی که به خودش هم «ســور» زده
باشد ،میگذریم!
اما باید دید واقعا گزینههای معرفی شده در
قواره کارشناس خبره ورزش بوده اند و آیا بهتر
از آنها در دســترس نبود؟ و اگر بود چرا معرفی
نشدند و اگر نبود پس گایه از بابت چیست؟
صالحی امیری در بخش خبره ورزش بانوان،
مریم کاظمی پور ،مهیــن فرهادی زاد ،عاطفه
اســامیان و فریبا محمدیان را معرفی کرد که
فرهادی زاد و محمدیان انتخاب شدند.
صرف نظر از اینکه در مــورد فرهادی زاد به
عنوان یک مسئول بازنشسته که حدود چهار دهه
در ورزش بانوان حضور داشته و همچنان تعبیر
«ریحانه» وی در مورد بانوان نقل محافل است و
گویی در این چهل سال با قحط النساء مدیر در
ورزش بانوان روبرو بوده ایم و هیچ مدیر اجرایی
شایسته و متخصص ورزش بانوان در این کشور
وجود نداشته و معرفی نشده است و محمدیان نیز
که به دلیل بازنشستگی با معاونت وزارت ورزش
وداع کرد ،آیا رییس کمیته ملی المپیک انتظار
داشت کاظمی پور و اسامیان انتخاب شوند؟
کاظمی پور در شــرایطی بر معاونت ورزش

بانوان وزارت ورزش تکیه زده اســت که عما از
سابقه اجرایی شــناخته شده ای در این بخش
برخوردار نبوده و انتصاب وی مورد قبول طیف
متخصصان ورزش بانوان کشــور نیست؛ حال
چگونه خبــره این بخش لقب بگیرد؟! در مورد
اسامیان نیز خوشحال خواهیم شد جز حضور
وی در بخش روابط بین الملل کمیته ،از سوابق
مدیریتی و کارشناســی تخصصی وی در حوزه
ورزش بانوان رونمایی شود.
برای خبره آموزش وپرورش ،مهرزاد حمیدی
و نصراهلل ســجادی کاندیدا شدند که سجادی
رای آورد .در همیــن بخش هم ایراد کلی وارده
به فرهادی زاد و محمدیان از بابت بازنشستگی
و قحط الرجال کارشــناس حوزه ورزش دانش
آموزی صدق می کند کما اینکه سجادی سالیان
متمادی اســت از ورزش دانــش آموزی فاصله
گرفته و حمیدی نیز پس از هشت سال معاونت
تربیت بدنی و ســامت وزارتخانه ،کارنامه ای
بسیار پر انتقاد را از خود به جای گذاشت.
البته در این بخش ،سجادی به عنوان مشاور
عالی و گزینه مــورد عاقه صالحی امیری رای
آورد ولی این سوال باید پاسخ داده شود که آیا
در بدنــه ورزش دانش آموزی واقعا هیچ گزینه

شایسته دیگری وجود نداشت و حداقل حسین
بابویی به عنوان رییس فدراسیون ورزش دانش
آموزی که از مدیران خوش فکر و با ســابقه در
حوزه ورزش دانش آموزی اســت ،نمی توانست
گزینه این بخش باشد؟
در نهایت برای انتخاب دو خبره ورزشی نیز
صالحی امیری هشــت کاندیدا معرفی کرد که
از بین مجید شایســته ،مجید کیهانی ،عبدی
افتخاری ،علیرضا رحیمی ،علی دادگر ،کیومرث
هاشــمی ،اصغر رحیمی و مناف هاشــمی ،در
نهایت شایسته و کیهانی رای آوردند.
به نظر می رسد چالش اصلی ذهنی صالحی
امیری و عدم رضایت وی بیشــتر متوجه این
بخش باشد چرا که معرفی کیومرث هاشمی و
مناف هاشــمی که هر دو خارج از بدنه کمیته
هستند این فرضیه را به اذهان متبادر می سازد
که شاید تعهدات و قول هایی وجود داشته که
انتخاب نهایی خبرگان ،پیش فرض ها را بر هم
زده اســت.در این بخش نیز با بررســی سوابق
اجرایی کاندیداها ،به نظر می رسد انتخاب نهایی
هیات اجرایی قابل قبول و پذیرفتنی باشد .
با در نظر داشتن مجموع مطالب ارائه شده،
این پرســش را مجددا از صالحــی امیری می
پرسیم اوال چرا کاندیداهایی را معرفی کرده که
برخی از آنها را قبول نداشته است و دوم اینکه
شفاف و با دالیل کارشناسی ،از گزینه یا گزینه
هایی که از بین پنج خبره ورزشی مورد رضایت
وی نبوده اند نام ببرد تا ابهامات موجود در آستانه
مجمع انتخاباتی کمیته برطرف شود.
و نکته مهم باقیمانــده اینکه چالش اصلی
که ترجیح می دهیم بنا به مصالحی در آستانه
انتخابات کمیته فعا از آن عبور کنیم ،به بررسی
کارشناسی آیین نامه انتخابات کمیته و معرفی
فرهــادی زاد ،محمدیان و ســجادی به عنوان
خبرگان ورزشی است که در زمان مناسب به آن
خواهیم پرداخت.

مادرورزشها

سپهرزاد :نباید انتظار زیادی از
حدادی داشت

هادی ســپهرزاد با اشــاره به عملکرد احسان
حدادی در بازیهای کشــورهای اســامی گفت:
احسان افت کرده و این هم به خاطر سن و سالش
است .او حدود  2۰سال است که پرتاب میکند و
نباید انتظار زیاد داشته باشیم.
مســابقات دوومیدانی بازیهای کشــورهای
اسامی از  ١۷تا  2١مرداد برگزار شد .ایران در این
دوره از مســابقات  ١۶ورزشکار داشت که عملکرد
قابل قبولی نداشتند.
تیم ایران در این رویداد فقط دو مدال بدســت
آورد؛ فرزانه فصیحــی در  ١۰۰متر به مدال نقره
رسید و علی فتحیگنجی در پرتاب نیزه برنز گرفت
اما افرادی مثل احسان حدادی و حسن تفتیان که
امیدهای اصلی فدراســیون برای مدال طا بودند،
دستاوردی نداشتند و هر دو در مادههای خود پنجم
شدند.
هادی سپهرزاد ،در گفتوگو با ایسنا به عملکرد
تیم دوومیدانــی ایران در بازیهای کشــورهای
اسامی اشاره و بیان کرد :فکر نمیکردم عملکرد
دوومیدانــی تا این حــد ضعیف باشــد .با تمام
کمکارهایی که شــده بود ،روی  ۶مدال حساب باز
کرده بودیم .روز قبل از مســابقات هم که لیست
ورزشکاران آمد توانایی کسب  ۶ - ۵مدال را داشتیم
اما مدالهــای  ١۰۰درصدمان تبدیل به چهارمی
شــد .علی فتحی گنجی هم باید دوم میشــد .از
دیــد من تنها خانم فصیحی کار بزرگی کرد چون
روی کاغذ شرایط خوبی نداشــت .او افزود :از دید
من تمام ورزشکاران مخصوصا در چند سال اخیر
با توجه به اینکه شخصی هزینه میکنند ،تمام توان
خود را در میادین بینالمللی میگذارند .این نتایج
تنها ماحصل زحمات خودشــان و خانوادههایشان
بود .همه باید به مدت زمانی که این ورزشــکاران
در اردو بودند ،دقت کنند .ورزشــکاران دوومیدانی
باید برای شرکت در بازیهای آسیایی و کشورهای
اســامی  ١2ماه برنامه و اردو را طی میکردند تا
االن دنبال نتیجه می بودند .این مربی دوومیدانی
در مورد پنجمی حسن تفتیان در مسابقات دوی
 ١۰۰متر بازیهای کشورهای اسام گفت :هرچند
فتوفینیش مشکل داشت اما نتیجه تفتیان نسبت به
مسابقات قبلی بهتر بود .البته نباید فراموش کنیم
که توانایی تفتیان همین است .او بهترین ورزشکار
سرعت ماست و این شرایط را دارد .نمیتوانیم توقع
بی جا داشته باشیم .توان ورزش دوومیدانی ایران
در حال حاضر همین اســت چون باید مدیریت و
برنامه ریزی بهتری میشــد .او در مورد عملکرد
احسان حدادی در این بازیها گفت :نفر اول ایران
با اختاف احســان حدادی است و نسبت به تمام
ورزشــکاران دوومیدانی ایران برای کسب مدال در
بازیهای آسیایی شانس بیشتری دارد .البته احسان
افت کرده و این هم به خاطر ســن و سالش است.
او حدود  2۰ســال است که پرتاب میکند و نباید
انتظار زیاد داشته باشــیم .ما از حدادی  3۸ساله
انتظار بیــش از حد داریم چون االن باید به عنوان
کاپیتان استفاه شود یا برای دل خودش ورزش کند.
سپهرزاد در پاسخ به این سوال که خود حدادی این
انتظار را ایجاد نکرده است ،گفت :خودش هم ایجاد
کرده اما رکورد زدن در قونیه یا طای آسیایی هدف
احسان است اما فدراسیون دوومیدانی تمام فشار
دوومیدانی ایران را روی این ورزشکار میگذارد .اگر
او نباشد چه می شود؟ خودش هم مقصر بوده چون
گفته هدفم این است و بقیه هم انتظار داشتند به
آن برسد اما فکر نمیکنند که  3۸سالش است .او
با بیان اینکه ورزشکاران تا زمانی که بهترین رشته
خود هستند باید به مسابقات اعزام شوند ،ادامه داد:
این دلیل نمیشــود که فدراسیون به تک مدالها
بسنده کند .در حالی که در فدراسیون ما فشار روی
یکی دو ورزشکار اســت .به همین دلیل رسانهها
میگویند چرا احسان حدادی نتیجه نگرفت .چرا
نباید از جوانان چنین انتظاری داشته باشند؟
این کارشناس دوومیدانی در پاسخ به این سوال
که بهتر نیست ورزشکارانی که افت کردهاند کنار
بروند تا هزینه صرف جوانان شوند ،بیان کرد :اصا
هزینهای نمیشود .وقتی می خواهید برای کسی
هزینــه کنید با یک ماه و دو ماه که به نتیجه نمی
رســد .او افزود :یک زمانی به من گفتند برو چون
میخواهیم روی جوانان ســرمایهگذاری کنیم .ما
رفتیم و روی هیچ جوانی سرمایهگذاری نشد .اگر
احســان حدادی هم برود برای کسی دیگر هزینه
نمیشود .آقای صالحی امیری هزینههای احسان
حــدادی را می دهد اما اگر یک نوجوان آنجا برود،
هیچ کاری برایش انجام نمیشود .االن مثا دست
یک جوان را بگیریم و به آنجا ببرم  2۰۰میلیون به
او می دهند؟ قهرمان ســابق دوومیدانی ادامه داد:
اینکه بگوییم چون برای احســان هزینه میکنیم
توان هزینه برای بقیه را نداریم ،شانه خالی کردن
از مسئولیت اســت .ما  2۵ماده داریم .فدراسیون
والیبال تیم مردان ،زنان ،نوجوانان و جوانانش را در
اردو داشت و به مسابقات فرستاد باید بگوید فقط
برای یک تیم هزینه میکنم؟ نمی خواهم از کسی
دفاع کنم اما از هر کسی باید به اندازه توانش توقع
داشت .حدادی کارش را برای دوومیدانی انجام داده
و اگر مانده برای دل خودش مانده است.

سرزمین من
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چهارگوشه ایران

ضرورت تکمیل واکسیناسیون کرونا
قبل از پیاده روی اربعین

اســتاندار فارس با اشــاره به ضرورت تکمیل
واکسیناســیون برای زائران اربعین ،به شــرکت
کننــدگان در پیاده روی اربعیــن و زائران کربال
توصیــه کرد قبل از آغاز ســفر واکســن تزریق
کنند .محمدهادی ایمانیه در ســتاد ملی کرونا
که به ریاست رئیس جمهور با حضور استانداران
سراسر کشور و به شکل مجازی برگزار شد ،ضمن
قدردانی از مردم فارس و کادر درمان در ایام شیوع
کرونا ،گفت :در فــارس بیش از  ۹8و نیم درصد
بیماران بهبــودی کامل پیدا کردند و یک درصد
فوتی داشتیم .وی تصریح کرد :در حال حاضر در
اســتان فارس  ۴شهرستان قرمز ۱۶ ،شهرستان
نارنجی ۱۶ ،شهرستان زرد و یک شهرستان آبی
داریم لذا به همه افراد باالی  ۱۲سالی که  ۶ماه از
تزریق واکسن آنها گذشته توصیه میشود تزریق
دوز بعدی را جدی بگیرند تا شاهد موجهای بعدی
نباشیم .وی افزود :همچنین برای افراد بین  ۵تا
 ۱۲سال نیز تزریق دو دز باید انجام شود ،چراکه
در آستانه ســال تحصیلی جدید هستیم و برای
پیشــگیری از وقوع موج جدید باید همه واکسن
زده باشند .ایمانیه اســتفاده از ماسک بهویژه در
فضای بسته را مهم دانست و افزود :در حال حاضر
رعایت نکات بهداشتی به  ۵۳درصد رسیده است
در حالی که زمانی باالی  8۰درصد رعایت میشد.
اســتاندار فارس در ادامه با اشاره به لزوم تزریق
واکسن برای خروج از مرز جهت سفر به کربال در
ایام اربعین حسینی ،گفت :تصمیم ستاد ملی کرونا
اینست که شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین
باید واکســن زده باشند ،اگر تزریق را انجام نداده
باشند در مرز مجبور به تزریق هستند .

بادهای  ۱۲۰روزه در کرمان تشدید
می شود

رئیس مرکز پیش بینی هواشناســی کرمان
از تشــدید بادهای  ۱۲۰روزه در کرمان خبر داد.
حمیده حبیبــی در گفت و گو با مهر بیان کرد:
بررسی نقشههای هواشناسی نشان دهنده تقویت
الگوی وزش بادهای  ۱۲۰روزه و متعاقب آن وزش
باد نسبتاً شــدید و خیزش گرد و خاک در اکثر
مناطق بویژه در نیمه شرقی و برخی مناطق شمال
و شــمال غرب استان تا روز پنجشنبه میباشند.
وی ادامــه داد :اختالل در تردد راههای مواصالتی
استان کرمان به استانهای همجوار شرقی بواسطه
کاهش دید افقی دور از انتظار نیست .وی از مردم و
مسئوالن مناطق بحرانی خواست تدابیر الزم برای
جلوگیری از خسارتهای احتمال را انجام دهند.

شیوع بیماری اکتیما در
حیات وحش طالقان تکذیب شد

سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیست
البرز با تکذیب شــیوع بیماری اکتیما در حیات
وحش طالقان ،گفت :بیماری که در زمان حاضر
باعث تلفات کل بزهای وحشی در منطقه حفاظت
شده طالقان می شود  ،طاعون نشخوارکنندگان
کوچک اســت .مجید درگی دیروز در گفت و گو
بــا خبرنگاران افزود :عکس هایــی که در فضای
مجازی منتشــر شده با عنوان شــیوع بیماری
اکتیمــا در منطقه حفاظت شــده طالقان کذب
است .وی با بیان اینکه با بررسی کارشناسان اداره
محیط زیست و متخصصان دامپزشکی استان در
پایش های اخیر هیچ گونه بیماری با مشخصات
اکتیما یافت نشده  ،اظهار داشت :بیماری PPR
یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری قابل
سرایت از دام اهلی به حیوانات وحشی است و در
مکانهایی مشاهده میشــود که دام اهلی دارای
چراگاه مشــترک با حیات وحشــی هستند یا از
آبشخورهای مشترک استفاده میکنند .وی افزود:
این بیماری با شروع ناگهانی تب ،ریزش ترشحات
از چشــم و بینی ،زخم دهان،تنگی نفس ،اسهال
بدبو و سرفه بروز میکند و دام مبتال به شدت الغر
شده و تلف میشود .سرپرست اداره کل حفاظت
محیط زیست البرز گفت :ترشحات چشم ،بینی،
آب دهان و مدفوع حاوی مقادیر زیادی از ویروس
این بیماری است و با انتشار در چراگاه باعث انتقال
به سایر حیوانات می شود  .بیماری اکتیما یکی از
بیماریهایی است که بیشتر در میان گوسفندان
و بزها شیوع پیدا میکند .این بیماری گوسفندان
باعث ایجاد زخمهایی در دور دهان ،باالی ســم و
روی پستان میشود که این زخمها باعث کاهش
اشتهای دام و همچنین لنگیدن او میشود.

دستگیری عامالن نزاع دستهجمعی
در دلفان

فرمانده انتظامی دلفان از دســتگیری  ۷عامل
اصلی نزاع دستهجمعی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فضل اله منصوری ،اظهار کرد :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیس  ۱۱۰مبنی بر وقوع
یک فقره نزاع دستهجمعی و مجروحیت چند نفر
با چوب و سنگ واقع در یکی از روستاهای اطراف
این شهرستان ،بالفاصله عوامل کالنتری  ۱۲و یگان
امداد در محل حاضر شدند .وی تصریح کرد :پس از
حضور مأموران ،ضمن برقراری امنیت در محل۷ ،
نفر از عامالن نزاع دستگیر و ضمن تشکیل پرونده
همگی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

صادرات  5میلیارد دالری مصالح ساختمانی به روسیه
فرصتی برای تولیدکنندگان اصفهانی
درنشست بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات با حضور
معاون وزیر خارجه مطرح شد

درنشســت بررســی نقــش دیپلماســی
اقتصادی در توســعه صــادرات که با حضور
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
برگزار شد ،امکان صادرات پنج میلیارد دالری
مصالح ساختمانی به روســیه فرصتی برای
تولیدکنندگان اصفهانی عنوان شد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی
اصفهان در این نشست مهدی صفری معاون
دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه
با اشــاره به تالش ایــن وزارتخانه در به ثمر
رســاندن برجام تصریح کرد :وزارت خارجه
تالش زیــادی برای به ثمر رســیدن برجام
انجام داده و این امر قویا دنبال می شــود .با
این وجود ما در انتظار به ثمر نشستن برجام
نماندهایــم و از پتانســیلهای خفته موجود
استفاده کردهایم.
صفری تصریح کرد :ما بر آسیای مرکزی،
قفقــاز ،افغانستان،پاکســتان،عراق ،ترکیه،
قطــر ،عمان و امــارات و کویت تمرکز کرده
ایــم .همچنین به طور موازی با کشــورهای
آمریــکای مرکــزی ،التیــن و جنوبــی و
کشورهای آفریقایی که دارای پتانسیل الزم
برای تعامــل با ایران هســتند تعامل برقرار
کردهایم .معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت
امور خارجه ،ارزآوری برای کشــور در بخش
دیپلماســی ،صادرات ،واردات،خودکفایی و
انتقال تکنولوژی نرم افزاری ،ترانزیت و توجه
به کاالهــای دانش بنیــان رااز اهداف اصلی
دیپلماســی اقتصادی وزارت امورخارجه در
دولــت جدید معرفی و تصریح کرد :کســب
درآمد از طریق انجام تهاتر و ســواپ و ایجاد
منابع جدید خرید محصوالت مورد نیاز کشور
مانند برنج ،گندم و گوشــت با قیمت ارزانتر
بدون مشکالت انتقال پول از طریق شناسایی

نیاز وارداتی کشــورهای هدف و تامین آنها
بخشــی از تالشهــای وزارتخانــه در حوزه
ارزآوری اســت که تاکنــون  ۳.۵میلیون تن
گندم از روسیه و  ۱.۵میلیون تن از قزاقستان
به کشور وارد و هزینه آن از راههایی همچون
سوآپ نفتی و گازی تأمین شده است.
صفری همچنین از ایجاد ساز و کار تولید
کود فســفات و پتاس در داخل کشــور خبر
داد و افــزود :این کودها تــا  ۱8ماه آینده در
بندرعباس تولید خواهد شد.
وی در خصوص انتقال تکنولوژی نرم افزاری
نیز گفت :همچنیــن به دنبال خودکفایی در
تکنولوژی کاالهایی که به واردات آن وابسته
معاوندیپلماسیاقتصادیوزارتامور
خارجهدرحوزهترانزیتکاالگفت:
ترانزیتازمسیرهایاینچهبرون،آستارا،
سرخس،بندرانزلیوامیرآباددر
دستورکارقرارگرفتهودرحالحاضرذغال
سنگازمسیرسرخس،اینچهبرونو
انزلیبههندترانزیتمیشود.همچنینبه
دنبالاجراییشدنکریدورآستارا-رشت
هستیموفازاولآنآغازشدهاست.
بودهایم هستیم و تاکنون در تولید  ۱۴۰نوع
کاتالیســت به خودکفایی رسیده و به تازگی
کاتالیست به روسیه صادرکرده ایم.
وی همچنین از توانایی کشــور در صدور
خدمات مهندسی به کشــورهای همسایه و
کشورهای آفریقایی و آمریکایی خبر داد.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور
خارجــه در حــوزه ترانزیــت کاال نیز گفت:
ترانزیت از مســیرهای اینچه برون ،آســتارا،

ســرخس،بندر انزلی و امیرآباد در دستور کار
قرار گرفته و در حال حاضر ذغال ســنگ از
مسیر ســرخس ،اینچه برون و انزلی به هند
ترانزیت میشــود همچنین به دنبال اجرایی
شدن کریدور آستارا-رشت هستیم و فاز اول
آن آغاز شده است.
صفــری همچنین گفــت :کمیتــهای با
همکاری معاونت علمی ریاســت جمهوری،
وزارت جهادکشــاورزی و بهداشــت،
شــهرکهای صنعتی و دانش بنیانی با هدف
قرار گرفتن اطالعات شرکتهای دانش بنیان
در سایت وزارت خارجه تشکیل شده است و
ما به سفرای خود ماموریت داده ایم بازاریابی
محصــوالت ایــن شــرکتها را در اولویت
برنامههای خود قرار دهند .صادرات ما در این
حوزه در مدت ۴ماه  ۵۳۷میلیون دالر بوده
و به دنبال این هستیم که این میزان تا پایان
سال به دو میلیارد دالر برسد.
وی همچنیــن از توافق با قزاقســتان در
حوزه کشــت فراســرزمینی و امنیت غذایی
خبــر داد و افزود :عالوه بــر این در چند روز
آینده ســمیناری از شــرکتهای ایرانی در
حوزه صدور خدمات مهندســی در قزاقستان
برگزار خواهد شد و در صدد هستیم شعبهای
از بانک ایرانی در این کشور افتتاح شود .پیاده
سازی سوئیفت با برخی کشورها اقدام دیگری
بود که صفری به آن اشاره و تاکید کرد :حتی
در صورت توافق برجام سوئیفت ادامه خواهد
داشت.
وی در ادامــه ســخنان خود با اشــاره به
پتانسیلهای استان اصفهان در حوزه مصالح
ســاختمانی و قطعات گفت :با توجه به نیاز
روســیه به کاالهای مصرفی ،ســاختمانی و
قطعات بزودی نمایشگاهی در روسیه برگزار

میشــود که میتواند فرصت مغتنمی برای
شرکتهای بزرگ ایرانی به ویژه اصفهانی در
توسعه صادرات ما به این کشور باشد.
صفــری افزود :امــکان صــادرات مصالح
ساختمانی تا سقف ۵میلیارد دالر به روسیه
و دو میلیارد دالر به قزاقستان وجود دارد که
درآمد ارزی خوبی به همراه دارد.
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور
خارجه با اشــاره به افزایــش  ۶۰۰درصدی
صادرات ایران به تاجیکستان در سال جاری
گفت :اکنون دو هزار و  ۵۰۰واگن نیاز اســت
تا مصالح ساختمانی به این کشور صادر شود.
وی از ایجاد فضایی برای صادرات به چین
خبر داد و افزود :مجوز صادرات زعفران ،پای
مرغ ،مرکبات ،میگو و آبزیان به چین نیز در
دســتور کار قرار گرفته ،اما الزم است تولید
برخی محصوالت مانند میگو افزایش یابد تا
نیاز این کشور تأمین شود.
صفری در پایان ســخنان خود بر ضرورت
تعامل با نمایندگیهای کشــورمان درخارج
از کشــور به منظور دقت در انتخاب شریک
تجاری تاکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ابتدای
این نشست آگاهی فعاالن اقتصادی از اتفاقات
حوزه روابط تجاری و دیپلماســی خارجی را
در نحوه تجهیز ســاز و کار کسب و کار تجار
و فعاالن اقتصادی و اســتفاده از فرصتهای
موجود حایز اهمیت دانست.
مسعودگلشــیرازی افزود :حضــور معاون
دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه
فرصت مغتنمی برای صاحبان کســب و کار
اصفهان بوده و الحاق کشور به پیمان اوراسیا،
تحوالت منطقه ،توافقــات تجاری با چین و
موضوعــات مبتالبه برجام که تاثیر زیادی بر
فضای کسب و کار دارد ،نشان دهنده نیاز به
تعامالت دوسویه فعاالن اقتصادی و مسئولین
دستگاه دیپلماسی کشور میباشد.
بهرام ســبحانی نایب رئیس اتاق بازرگانی
اصفهان نیز بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت
عملکرد کارشناســان و رایزنان اقتصادی در
کشــورهای هدف تاکید کرد و افــزود :این
کارشناســان بایــد به بازاریابــی محصوالت
ایرانی در کشــورهای هدف صادراتی و ایجاد
تعامل فعــاالن اقتصــادی ایرانــی با طرف
خارجی پرداخته و مســایل تولیدکنندگان و
صادرکنندگان در کشورهای مختلف را حل
و فصل کنند.
همچنین اصغر اخــوان مقدم عضو هیات
نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهــان با بیان
اینکه وزارت خارجه باید رســالت خود را در
حوزه تولیدکنندگان خرد به خوبی انجام دهد
تصریح کرد :حضور نمایندگان تولیدکنندگان
در مجامع وزارت خارجه بدون داشــتن حق
رأی در کاهش مشــکالت تولیدکنندگان در
کشورهای هدف صادراتی حایز اهمیت است.
احمــد پزنده رئیس کمیســیون تجارت،
خدمــات و ارتباطات نیز بــا مثبت ارزیابی
کــردن اقدامــات دولــت جدیــد در حوزه
دیپلماســی خارجی ،گفت :حضور  ۲۷رایزن
اقتصادی ایران در کشورهای هدف صادراتی
در اتــاق بازرگانی اصفهــان نقش مهمی در
برقــراری تعامــل آنها با فعــاالن اقتصادی،
آشــنایی با پتانسیلهای اســتان و آگاهی از
مشکالت تجار و فعاالن اقتصادی داشته است.
در ادامه این نشســت فعاالن اقتصادی به
بیان مشکالت خود در حوزه تعامالت خارجی
پرداختند.
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اصفهان

بررسی«لهجهاصفهانی»
از دیدگاه زبان شناسی تاریخی

نشســت «لهجه اصفهانی» از دیــدگاه زبان
شناسی تاریخی روز دوم شهریورماه از سوی
مرکز اصفهان شناســی و خانــه ملل برگزار
میشود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری
اصفهان ،مدیر مرکز اصفهان شناســی و خانه
ملل در این باره گفت :لهجهها و گویشــهای
هر منطقه بخشی از تاریخ و فرهنگ آن مکان
را بیان میکند که با رویکرد علم زبانشناسی
و بررســی تاریخی از راه ریشه شناسی واژهها
میتوان به تاریخ استقرار اقوام در آن سرزمین
پرداخت.
محمــد عیدی افــزود :در لهجه اصفهانی که
قدمتــی قابل توجــه در ایــران دارد ،صرف
افعال ،پیشــوندها و پسوندها و بررسی نکات

دســتور زبانی ،پیوند این لهجــه را به زبان و
گویش ایرانیان به دوران هخامنشی ،اشکانی
و ساسانی و زبانهای پارسی باستان و فارسی
میانه میرساند.
او خاطرنشــان کرد :در نخســتین نشســت
بــا محوریت لهجهها که در اردیبهشــت ماه
ازســوی مرکز اصفهان شناسی برگزار شد ،به
تنوع گویشها و لهجهها در گستره فرهنگی
اصفهان پرداختیم و در این نشســت ،استاد
منصور قاسمی میکوشد با ریشه یابی واژگان
پیوندهای تاریخی گویشها را نشان دهد.
به گفته عیدی ،نشســت «لهجه اصفهانی»
از دیــدگاه زبان شناســی تاریخــی روز دوم
شــهریورماه ســاعت  ۱8در موزه عصارخانه
شاهی میزبان عالقمندان خواهد بود.
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نصف جهان

سناریوهای فضای کسب و کار
اصفهان تا افق ۱۴۰۸تشریح شد

در بیست و یکمین جلسه کمیسیون بهبود
محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان
سناریوهای فضای کســب و کار استان تا افق
۱۴۰8تشریح شد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی
اصفهان جلسه کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی
اصفهان با حضــور رئیس ســازمان مدیریت
و برنامهریزی اســتان ،اعضــای هیات علمی
دانشگاهها و فعاالن اقتصادی عضو اتاق بازرگانی
اصفهان برگزار شد.
در این جلســه رئیس ســازمان مدیریت و
برنامهریزی استان هدف از تدوین سناریوهای
فضای کســب و کار اســتان تا افــق ۱۴۰8را
شناسایی عوامل موثر بر بهبود مستمر فضای
کسب و کار استان به منظور ارائه پیشنهادات به
سیاستگذاران و برنامهریزان استان بیان کرد.
محمدرضا قاسمی تاکید کرد در طرح مذکور
فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است
نه شــاخصهای آن و این دو دقیقا بر یکدیگر
منطبق نیست.
وی تصریح کــرد :در مطالعه آینده نگاری
توسعه اســتان در نهایت  ۱۲عامل اثرگذار بر
توســعه استخراج شــد که یکی از آنها فضای
کســب و کار بود و بر این اســاس ســازمان
تصمیم گرفت که با همکاری بخش خصوصی
و دانشگاه به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر
کسب و کارها پرداخته و مشخص کند کسب و
کارها تا  ۱۴۰8با چه سناریویی روبرو خواهند
بود.
قاسمی گفت :سازمان مدیریت و برنامهریزی
در این طرح نقش تسهیلگر داشته تا با استفاده
از نظر خبرگان عالقهمند به مباحث آیندهنگری
و آشــنا به فضای کسب و کار برای تدوین این
سناریو استفاده نماید.
زهرا زمانی مدیر واحد پژوهش و بررسیهای
اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت :پروژه
سناریوهای فضای کســب و کار استان تا افق
 ۱۴۰8توســط مرکز آمــوزش و پژوهشهای
توســعه و آیندهنــگاری ســازمان مدیریت و
برنامهریزی اســتان با همکاری اتاق بازرگانی،
خبرگان دانشگاهی و دستگاههای اجرایی انجام
شده است.
وی هدف از برگزاری این جلســه را آگاهی
فعاالن اقتصادی از دستاوردهای این طرح وزین
بیان و تصریح کرد :علیرغم نوسانات شاخص
فضای کسب و کار استان طی سالهای اخیر
و بهبود رتبه اســتان در این شاخص از  ۲8در
زمســتان  ۱۳۹8به رتبه  ۹در زمستان ۱۴۰۰
هنوز با جایگاه ایدهآل فاصله داریم و امید است
با استفاده از نتایج این طرح چشمانداز واضحی
برای اقتصاد استان ترسیم شود.
همچنین رفیعی از تسهیلگران سناریوهای
فضای کســب و کار استان تا افق ۱۴۰8ضمن
بیان اینکه مطالعه این طرح از ســال  ۹8آغاز
شد ،افزود :از  ۱۷۲عامل موثر بر فضای کسب
و کار ۶۵ ،عامل احصا و پایش شد که در نهایت
 8عامل کلیدی حکمرانی خوب ،ثبات قوانین
و راهبردهای کالن کشور ،تعامالت بینالمللی
سیاسی و غیر سیاســی ،تورم انتظاری ،تقدم
سیاســت بر اقتصاد ،نظام مالیاتی ،نظام بانکی
و بسط و توسعه فضای مجازی به عنوان عوامل
موثر بر فضای کسب و کار استان تا افق ۱۴۰8
معرفی شد.
طراح جدول :بیژن گورانی

افقي :
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داخل شــدن -توبه کننده -۵ورزش یکرقمی! -روز
قیامت -نویســندگی -۶ملیح -پهلــوان ایرانی دوره
کیکاووس در شاهنامه -روی هم انباشته شده -۷صدای
گربه -زیاده گو -موافق -8دانه کش بی آزار -تاج -در
حال نالیــدن -۹کارآگاه به دنبال آن اســت -زهری
کشنده -خاک ســفالگری -۱۰الزم و ضروری -پاک
کردن -راه رفتــن کودکانه -۱۱عمر بــی پایان! -باز
دارنده -خواب وحشتناک -۱۲بازرگانان -دستورات،
فرمان ها -قسمتی از هر چیز -۱۳پهلو  ،کنار -بدنی-
نویســنده تازه کار -۱۴غمگین -پناه بردن -تعجب
زنانه -۱۵خوشبخت -بی بهره -قتلگاه.
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خودداری کردن از انجام کاری -۳ســریع ترین حیوان-
دوچرخه مسابقه ای -غیر اختیاری -۴مربوط به جامعه
دارای تمدن -خدای هندو -نــام ترکی -۵ترس -گوش
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جامعه
بهانه روز مساجد صحبت می کرد اما از آنجاییکه
محورهای سخنانش دقیقا همان موضوعات مطرح
شــده از ســوی ضرغامی بود ،به نظر می رسید
پاســخی به این اظهارات باشــد .وی با اشاره به
اهمیت معماری مساجد گفت« :مسجد جایگاه
خاصی در اســالم و در معماری دارد و میبینید
که مساجد محور یک منطقه ،محله و حتی شهرها
هستند ».چمران با اشاره به برخی از سخنان مبنی
بر بهم ریختگی معماری پس از انقالب اسالمی
تاکید کــرد :معماری مــا در دوران پهلوی دوم
برهم ریخت و پس از انقالب اسالمی تالش شد
به معماری اصلی خودمان که معماری اسالمی و
ایرانی بود باز گردیم ولی آن روش ادامه پیدا کرد.

یادداشت

مدلسازی اطالعات ساختمان
امــروزه ســاخت و ســاز،
فرآیندی اســت که الزمه
آن وجود دادهها و اطالعات
کافــی مربوط بــه اجزای
مختلف ساختمان و صرف
زهراعزیزی شیرکوهی
هزینه و زمان نســبتاً باال
جهت دستیابی به این دادهها است .به نظر میرسد
سیستم سنتی مرسوم طراحی تا اجرا ،پاسخگوی
این رشد سریع اطالعات و فناوری نباشد؛ از اینرو،
روند طراحی معماری نیازمند تغییری است تا خود
را با این پیشرفت سریع در عصر اطالعات هماهنگ
کند که تکنولوژی مدلسازی اطالعات ساختمان،
یکی از موثرترین روشهای ابداع شده در دهههای
اخیر است که میتواند برای مشکالت ساخت و ساز
راه حل مناسبی باشد .استفاده از اطالعات صحیح،
منظم و هماهنگ در صنعت ساخت ،باعث بهبود
چشمگیری در کارآمدی و بهرهبری ساخت و ساز
خواهد شد و به دلیل امکان ایجاد پایگاه قوی دادهها
برای ســاختمان امکان اتخاذ تصمیمهای بهینه
جهت اجرای پروژههای عمرانی و کاهش چشمگیر
در روند طراحی ،زمان و هزینه مدیریت اجرایی و
ساخت و ســاز در پروژهها را فراهم میآورد .براین
اســاس هرچه اطالعات بهدست آمده از شرایط و
اجزای ساختمان کاملتر و دقیقتر باشد .تصمیمات
اتخاذ شــده برای انتخاب روشهای ساخت و ساز
بهینهتر خواهند بود و در نتیجه ،هزینهها و زمان
الزم برای اجرای پروژههای ساختمانی نیز کاهش
خواهــد یافت .تکنولــوژی مدلســازی اطالعات
ســاختمان یکی از روشهایی اســت که به دلیل
امکان ایجاد پایگاه قوی دادهها برای ســاختمان و
همچنین ارائه شناسنامههای اطالعاتی غنی برای
آنها ،امکان اتخاذ تصمیمهای بهینه جهت اجرای
پروژههای عمرانی و بهعالوه کاهش چشمگیر در
زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز در
پروژهها را فراهم میآورد .بنا به تعریف ،مجموعه ای
از دادهها که ساخت و نگهداری یک ساختمان را در
کل زمان حیات آن توصیف مینمایند ،در دسته
ای از سیستم های مبتنی بر «مدلسازی اطالعات
ســاختمان» تقســیم بندی میگردند .سیستم
مدلسازی اطالعات ساختمان ،اطالعات جغرافیایی،
ارتباطــات فاصلههــا ،اطالعات زمین شناســی،
خواص و قابلیتهای ساختمان ،اطالعات مربوط
به کاربری ،نگهداری ســاختمان و دیگر اطالعات
مرتبط بــا آن را بهطور کامل پوشــش میدهد.
به عبارت دیگر مدلســازی اطالعات ســاختمان
میبایست تمامی قابلیتها و تواناییهای مرتبط با
ساختمان را در کل زمان حیات آن پوشش دهد.
در حالت کلی ،ســاختار شکلگیری ساختمان و
مــواد به کار رفته در آن به همراه اطالعات مرتبط
با تاسیسات بهکار گرفته شــده در ساختمان دو
مبحث عمدهای هســتند که در قالب مدلسازی
اطالعات ساختمان تعریف می شوند .با تصویب و
معرفی سیستم مدلسازی اطالعات ساختمان ،این
سیستم مدلسازی به سرعت جای دیگر طراحی را
در صنعت ســاخت و ساز گرفت .در طی  1۰سال
گذشته که مفهوم مدلسازی اطالعات ساختمان
به صنعت ساختمان معرفی گردید ،این تکنولوژی
از واژه ای نامفهــوم برای بنگاههای ســاختمانی
تبدیل به تکنولوژی گردیــد که تمام جنبههای
طراحی و ســاخت و حتی عملکرد ســاختمان را
تحت الشــعاع قرار داد .این برنامه جهت کمک به
کاهش هزینههای طراحی و ساخت از طریق تبادل
اطالعات و ارتباطات گروهی تمرکز دارد .هدف از
مدلسازی اطالعات ساختمان ،واردکردن همه چیز
در یک مدل اســت تا بتوان به ساختمان یا پروژه
با دید کلی نگاه کرد .بنابراین همانطور که شــما
در حال طراحی پالن ساختمان هستید ،سیستم
همزمان نمای دو ارتفاعی  ،مقطعی و جزییات را به
همراه بار انرژی میسازد و اگر شما تغییر را در نمای
ارتفاعی اعمال کنید ،سیســتم همین تغییر را به
شکل خودکار در پالن و مقطع اعمال خواهد کرد.
همچنین میتوانیم اطالعات دیگری نظیر تابش
خورشید ،ویژگیهای گرمایی ،مساحت سقف و ...
را از این مدل بهدست آوریم .با اینکه واژه بیم BIM
اخیرا ً معرفی شده است اما یک نوآوری جدید نبوده
و اولین بار مفهوم آن حدود  3۰سال پیش در دهه
ی  1۹7۰توســط پروفسور چاک ایستمن ،استاد
دانشــگاه جورجیاتک ایاالت متحده آمریکا که در
این ایده پیشــرو بود مطرح شد و حتی اولین ابزار
غیرتجاری بیم را ارائه کرد و به آن لقب مدل دادهای
مهندسی داد و سپس شرکت گرافیسافت ،یکی از
اولین کمپانی هایی که وارد بازار بیم شد در سال
 ،1۹8۲محصول اصلی این شرکت یعنی آرشیکد
را که براساس مفهوم بیم ایجاد شده بود بیرون داد
که روی سیستمهای مکینتاش از کمپانی اپل اجرا
می شد .اما به جای اصطالح بیم از ساخت مجازی
استفاده کرد و در سال  1۹84این شرکت مفهوم
مدل مجازی ســاختمان را برای طراحی معماری
در نرم افزار آرشــیکد خود معرفی کــرد .امروزه
در کشــورهای توسعه یافته ،بهکارگیری سیستم
مدلسازی اطالعات ساختمان و سایر سیستمهای
پیشرفته در صنعت ساختمان به یکی از ضروریات
اولیــه در طراحی ها تبدیل شــده و روز به روز بر
میزان اهمیت مطالعات و بهــره گیری از آنها در
پروژه ها افزوده میشود.
نویسندهکتابمدلسازی
اطالعاتساختمان()BIM

خانه مقدم در منطقه  11تهران

چهکردیمبانمایایرانی-فرانسویتهران
«آرمان امروز» در گزارشی به صحبتهای اخیر وزیر میراث فرهنگی در مورد
معماری میپردازد؛ گر حکم شود که مست گیرند...
حمیدرضاخالدی
«وضع ما در معماری وحشــتناک است ،بعد از
انقالب آن را نابود کردیم» این صحبتهای وزیر
میــراث فرهنگی ،طی چند روز اخیر حواشــی
بســیاری را ایجاد کرده است .عزت ا ...ضرغامی
هر چند که بخشی از مســئولیت وی و وزارت
خانه متبوعش ،به معماری مربوط میشود ،اما

به آن ادامــه دارد ،او باور دارد« :چهره شــهر و
روستای خود را باید زیبا کنید و آلودگی بصری
شــهر را برطرف کنید ۹۰.درصد این آلودگی با
رنگآمیزی حل می شود عالوه بر این وضعیت ما
در معماری وحشتناک است .در چهارراه ولیعصر
یک طرف تئاتر شهر و در طرف دیگر مسجدی

واکنشهای تند به صحبتهای
آقای وزیر
علــی اعطا عضو کمیســیون شهرســازی و
معماری شــورای پنجم در همیــن زمینه و در
توئیتی به ســخنان ضرغامی واکنش نشان داد

تغییر معماری تهران از قاجار تا پهلوی
ناصرالدینشــاه 1۲۶4
قمری به سلطنت میرسد
و ایــن تغییرات بیشــتر
از  1۲8۰بــه بعــد و بعد
از یــک دوره 1۵ســاله
اسکندرمختاری
حکومت ناصرالدینشــاه
آغاز میشــود .در واقع شــروع تغییرات قبل از
ســفر اول ناصرالدینشــاه به فرنگ اســت ،اما
ســرعتگرفتن تغییرات بعد از مســافرتهایی
اســت که او به فرنگ دارد .در این دوره ،معماران
اروپایی که در سفارتخانهها کار میکردند ،معلمان
مدرسه دارالفنون ،اولین دانشآموختگان اعزامی
به اروپا و معماران برجســته ایرانی ،مســئولیت
بناخانه را بر عهده داشتند و پدر اعتمادالسلطنه،
حاجبالدولــه ،در این ساختوســازها دخالت
داشت .معیرالممالک نیز خیلی مشوق بود دولت
به ســمت ساختوسازهای جدید در شهر برود و
شهر را از حالت گذشته خود خارج کند و شهری
را به نمایش بگذارد که نماد توســعه است؛ نماد
توسعه صنعتیشــدن .در دوره امیرکبیر اقدامات
تغییر سیمای تهران شروع شــد و در وهله اول
ســبزهمیدان به یک فضای شهری تبدیل شد .تا
پیش از آن سبزهمیدان یک فضای شهری رها به
حســاب نمیآمد و میگویند در سفارت فرانسه
باغبانی حضور داشت که دولت به او دستور میدهد
صحبتهای وی خیلی به مزاق اعضای شورای
شــهر تهران خوش نیامده است ،شورایی که به
همراه شهرداری پس از انقالب ،تلفیق معماری
ایرانی و فرانسوی را نابود کرد .نمونه بارز این نابودی
را میتوان در منطقه  11تهران بهوضوح مشاهده
کرد .خیابانی که با ساختمانهای زیبا و قدیمی،
میتوانست شانزلیزه تهران باشد اما با بیتوجهی
شهرداری در تملک امالک قدیمی و طمع مالکان
که ساختمانهای قدیمی ،یکی پس از دیگری
به آپارتمانها با نمای رومی یا ...تبدیل میشدند،
هویت این منطقه تا حد زیادی نابود شــد .خانه
تاریخی «انیس الدوله» همسر ناصرالدین شاه در
این منطقه ،به اتحادیه گوشتفروشان و قصابها
تبدیل شد یا خانه تاریخی و زیبای «مقدم» که
یک موزه زیباست ،بدون هیچ نام و نشانی در این
منطقه قــرار دارد .خانه «آندره گدار» در تهران،
تجربه ناب همنشینی با معمار فرانسوی است که
با معماری ایرانی تلفیق شده ،در میان کوچههای
قد بلند تهران گم شده اســت .اما ضرغامی با
آنچنان موجی از ســوی مدیران و کارشناسان
این حوزه روبهرو شد که تا امروز واکنشها نسبت

سبزهمیدان را با گل و گیاه آرایش کند .اقدامات
بعدی هم در همین جهت بوده است .خندقی در
سمت شــرقی ارگ قدیم تهران بوده که آن را پر
کرده و خیابان ناصریه را تأسیس میکنند و برای
آنکه این خیابان به شــکل و شمایل خیابانهای
اروپایی شود ،تالشهایی صورت میگیرد .تغییر
بعدی در تهران ،آن بود که میدان ارگ را که یک
میدان نظامی بوده و توپ و ارابه جنگی در آن قرار
داشت و سردر کاخهای سلطنتی هم در آن محل
بوده ،تبدیل به یک فضای شهری میکنند و اسم
آن را باغ گلشن میگذارند .این اولین فضای شهری
است که به شکل اروپایی در تهران ایجاد میشود.
خیابان بابهمایون نیز به شیوه معماری اروپایی
آذین میشــود و چراغهای چدنی پایهدار در آن
میگذارند که نمونه آن را در لندن دیده بودند .دو
طرف خیابان را درختکاری میکنند و نهرهای آب
روان در دو طرف خیابان جاری میشود .سردرهای
نمادین برای این خیابان میسازند و خیابان یک
تغییر چهره از شــهر قدیم به شهر جدید اروپایی
پیدا میکند .حرکت بعدی ،این است که میدان
توپخانه را بنیان میگذارند که این میدان توپخانه
تمثیلی از دوره امپراتــوری صفویه در اصفهان و
میدان نقشجهان است .در ساختن میدان توپخانه
از معماری اروپایی نیز بهره برده و بدنههای متوازن
در اطراف آن میدان بزرگ میسازند و حوضی در
ساخته شده که چهره ناپسندی به این محل داده
و هویت بصری آن را به شــدت خدشه دار کرده
است ».وی سپس به ســابقه تاریخی معماری
کشورمان اشــاره کرد و گفت« :در طول تاریخ
چند هزار ساله ایران ،هر گروه و سلسلهای روی
کار آمده ،با تکیه بر سرپنجه هنرمندان ایرانی یک
معماری مشخصی را رقم زده است .حتی در دوره
پهلوی با یک معماری روشن مواجه هستیم .اما
بعد از انقالب معماری ما به کلی نابود شد .یعنی
ما آن را نابود کردیم .من متوجه این خطر هستم
و در معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه برنامههایی
برای این موضوع در نظر گرفته شده و تالش بر
این اســت که این آسیب را جبران کنیم ».این
صحبتها در شرایطی مطرح میشود که همه
بهخوبی میدانند که تهران شهر ناهمگونی بناها
و سیمای شهری است .در فاصله چند متری از
ساختمانی با نمای رومی ،چندین نمای مختلف
شیشهای ،آجری و کالسیک به چشم میخورد
و آشفتگی در منظر شهر موج میزند .ضابطهمند
کردن نماهای شــهری که در چند دوره قبلی
مدیریت شهری ناکام مانده است.

وسط و درختانی در کنار گذاشته تا بهعنوان یک
میعادگاه جدید شهری شناخته شود .برای میدان،
شش دروازه در نظر گرفته میشود که هر دروازه
به یک خیابــان راه دارد؛ دروازه اللــهزار ،دروازه
خیابان چراغگاز یا امیرکبیر فعلی ،دروازه خیابان
شــمسالعماره یا همین خیابان ناصریه ،دروازه
دولت یا دروازه خیابان بابهمایون ،دروازه خیابان
باغشــاه و دروازه خیابان عالءالدوله که در شمال
قرار داشته است .دو دروازه شمسالعماره و دروازه
دولت با کاشیکاری الوان و زیبا ،فضای میدان را
آراســته میکند .در واقع از همین دوران ،طلیعه
ورود به شهریشــدن و توسعه شهری بر اساس
تلفیق معماری موجود سرزمین و معماری اروپایی
آغاز شده و با آمدن چراغهای چدنی برق به داخل
شهر ،گذاشتن نیمکت در برخی معابر ،گذاشتن
آبنما به جهت حضور مردم در کنار آن ،گذاشتن
توپ معروف مروارید و ارابه جنگی در میدان ارگ
قدیمی و باغ گلشن ،این توسعه اهمیت بیشتری
مییابد .در این دوران ،مجسمه را فعال در فضای
عمومی نمیگذارند و اولین مجسمه ناصرالدینشاه
در باغشاه گذاشته میشود و درست از همین زمان
است که طاقنصرتها به مناسبت جشنها و اعیاد
و برگشت شاه از مسافرت به شهر وارد میشود.
پژوهشگرمطالعات
معماری و شهری تهران

و نوشــت« :جناب ضرغامی فرموده اند :ما بعد از
انقالب معماری نداریم .نقد و بررسی این سخن
انشــاا ...باشد به وقتش! اما در ادامه فرموده اند :ما
درحال تهیه طــرح هایی در حوزه های معماری
شــهری و معماری بناها هستیم تا این اسیب ها
را جبران کند .ســخن ایشــان یادآور لطیفه ای
است که می گفت :از شخصی پرسیدند شهرشما
میراث فرهنگی دارد؟ گفت به نظرم اخیرا دارند
چند تایی می سازند! به نظرم اگر هر دستگاهی
سرگرم کارخود باشد ،به صواب نزدک تر است .کار
شما در وزارت میراث  ،خلق میراث برای آیندگان
نیست و البته نخواهید توانست!» البته آقای عطا به
این موضوع اشارهای نمیکند که در دوران شورای
شهر پنجم که ایشان از اعضای آن بودند ،چندین
ساختمان قدیمی و زیبای تهران ،با نما و معماری
ایرانی ،شبانه تخریب شد یا عمارت شهرداران در
مدت چند هفته به یک زمین چند صد میلیاردی
تبدیل شد .در این شــرایط رئیس شورای شهر
فعلی تهران نیز بهگونهای دیگر پاسخ صحبتهای
ضرغامی را داد .مهدی چمران در ابتدای جلســه
روز گذشته شورای شهر تهران گرچه در ظاهر به

اظهاراتمتناقض
اما این اولین بار نیســت که ضرغامی در مورد
معماری و شهرسازی اظهار نظر میکند .گرچه به
نظر میرسد اظهارات گذشته وی در مورد ساخت
و ساز در شهرها ،کامال با سخنان چند روز گذشته
وی تفاوت داشــته باشد چرا که در صحبت های
قبلی ،وی کامال ساخت و ساز در بافتهای تاریخی
را محکوم میکرد ،ولی اینبار در برابر درخواست
اعضای شورای شــهر مبنی براینکه میراث باید
فکری برای ساخت و ساز در محله های تاریخی
و بافت های فرســوده بکند ،گفته است« :درباره
ساخت و ســاز در بافتهای تاریخی در تعدادی
شــهرها مشکل داریم .یکی از آسیبهایی که در
این زمینه احصا کردیم و مشــکل مردم اســت،
این موضوع اســت که همه اش شعار می دهیم
درحالیکه با برخی شــعارها ،مشکالت مردم در
بافتهای تاریخی حل نمی شود .پیشنهادم این
است که شهرداری برنامهای خاص برای بافتهای
تاریخی ارائه کند تا بتوانیم به شــکل تخصصی
مسائل بافتهای تاریخی و بخصوص ساخت و ساز
در آن را مدیریت کنیم».
این اظهارات وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی در حالی مطرح می شود که وی سال
گذشته در پاسخ به سوالی در همین موضوع گفته
بود« :برخی تصــور میکنند بافت تاریخی بافت
فرسوده اســت ،در حالی که نظرات کارشناسی
وزارت میراث و قاعده ثبتی ما مشخص میکند
چه بنایی تاریخی اســت و چه بنایی فرســوده.
باید این را همگان بدانند که بافت تاریخی لزوماً
به معنای بافت فرسوده نیســت و عدهای بدون
توجه به این تفاوت مهم و ماهوی یکدیگر را متهم
میکنند ».در یکی از تازهترین اظهارنظرها در این
ارتباط ،ضرغامی در ســفر اخیر خود به شهر قم
در پاســخ به مطالبه مسئولین مبنی بر تخریب
برخی از آثار تاریخی موجود در بخشهایی از بافت
فرســوده این شهر گفت« :در مورد بافت تاریخی
شهر قم با توجه به حساسیتها ،باید نکات مطرح
شــده را به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار
دهیم و ســپس بر اســاس نتایج حاصله در این
خصوص تصمیمگیری کنیــم؛ چراکه ما حافظ
میراث فرهنگی هســتیم ».ولی شاید جنجالی
ترین اظهار نظرضرغامی به ســاخت و ســاز در
حریم مقبره کورش باشــد .وی سال گذشته نیز
در بخشی از سخنان خود در استان فارس گفت:
«امروزهمه جای استان در خصوص ساختوساز در
بخش حریمها دچار مشکل است ،هم اینک مردم
پاسارگادبهدلیلمقبرهکوروشنمیتوانندکشاورزی
کنند ،چاه بزنند .باید این مشکالت برطرف شود و
قوانین حریمها مقــداری انقباض پیدا کند!» این
سخنان همانگونه که پیش بینی می شد با واکنش
های تندی از ســوی کارشناسان و فعاالن زیست
محیطی همراه بود .در همین رابطه اسماعیل کهرم،
فعال محیط زیست و مشاور پیشین رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی ضمن
انتقاد شدید از این اظهارات ضرغامی ،گفت« :آقای
ضرغامی! برای حل مشکلی که آن را ادعا کردهاید،
کار نا تمام آقای خلخالی را شــما تمام کنید و قبر
کوروش و تمام ظواهر وجود یک حکومت تمدنی
 ۲۵۰۰ســاله را با تعبیه دینامیت و بمب ،منفجر
کنید!» این انتقادها در نهایت ضرغامی را مجبور
به عقب نشــینی کرد بهطوریکه وی چندی بعد
درتوئیتی نوشت« :مهم حل مشکل مردمی است که
 ۲۵۰۰سال از پاسارگاد حفاظت کردند ».سخنان
ضد و نقیض ضرغامی در حالی مطرح می شود که
وی بارها در مورد تخریب بناهای تاریخی یا مکان
های تاریخی سکوت اختیار کرده و رفتاری منفعالنه
داشته اســت .حاال باید منتظر پاسخ به انتقادهای
اخیــر وی در مورد نابودی معماری در طی  4دهه
اخیر باشیم  .اظهاراتی که بی شک می تواند ادامه
دارباشد و واکنش های سریالی دیگری را به همراه
داشته باشد.

از گوشه وکنار

ایجاد مرکز«هشدارگردوخاک»

شکایتهاللاحمرازمربیاستقالل

«وام ازدواج» پرداخت میشود

تجهیزمراکزدرمانناباروری

رئیس سازمان هواشناسی کشور از ایجاد مرکز هشدار
گرد و خاک با مشارکت کشــور ترکیه در دو سال
آینده خبر داد .سحر تاجبخش با اشاره به قصدنامه
کشــورهای ایران و ترکیه برای ایجاد این مرکز در
غرب آســیا اظهار کرد :این موضوع فعال در مرحله
قصدنامه است .در جلســه ای که با حضور رئیس
هواشناسی کشور ترکیه بهصورت مجازی برگزار شد،
موارد اولیه مرتبط با این طرح بررســی شد .فعال در
قصدنامه مذکور هدف این است که کشورهای ایران
از منطقه دو سازمان جهانی هواشناسی و ترکیه از
منطقه شش سازمان جهانی هواشناسی با همکاری
یکدیگر در منطقه غرب آسیا این مرکز را ایجاد کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر گفت :اقدام
ســرمربی استقالل اقدامی مضموم و هالل احمر بر
شکایت خود مصر است .ولی پور افزود :اقدام سرمربی
استقالل اقدامی مضموم است و انتظار میرود کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال پیگیر موضوع باشد ،اگر
این امور به صورت جدی پیگیری نشــود نتیجهاش
ترویج خشونت و ناهنجاری بین بازیکنان و افراد روی
سکوها و نهایتاً در جامعه است ،هر یک از ما بسته به
جایگاهمان الگوی برخی افراد هستیم .خدماتی که
در حوادث و سوانح توسط هالل احمر ارائه میشود به
وسیله نجاتگرانی است که داوطلبانه و بی هیچ چشم
داشتی همکاری میکنند.

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان از
پرداخت وام ازدواج زوجهایی که پروندههای آنها تا
 ۲۹مرداد امسال در بانکهای دولتی تکمیل شده،
تا هفته آینده خبر داد .وحید یامین پور در حساب
توییتر خود با زدن هشتگ «هفته دولت» ،نوشت:
بنا بر اعالم وزارت اقتصاد ،زوجهایی که در بانکهای
دولتی درخواســت وام ازدواج دادهاند و پروندههای
آنها تا روز  ۲۹مردادماه تکمیل شده است تا هفته
آینده تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد .مبلغ
وام ازدواج در سال جاری برای دختران کمتر از ۲3
سال و پسران کمتر از  ۲۵سال  1۵۰میلیون تومان
و برای سایرین  1۲۰میلیون تومان است.

وزیر بهداشت گفت :مراکز درمان ناباروری باید مجهز
به تمامی امکانات و خدمات مورد نیاز زوجین باشد
و همه امور از جمله آزمایشهای تخصصی باید در
همین مراکز انجام و از ارجــاع زوجین به بیرون از
مراکز ،پرهیز شــود .بهرام عین اللهی ،با بیان اینکه
الزم است وضعیت موجود و برنامه گسترش مراکز
درمان ناباروری توســط معاونت توسعه مدیریت و
منابع وزارت بهداشــت تهیه شــود ،گفت :اقدامات
تشــویقی جهت حمایت از مراکــز و افراد فعال در
درمان ناباروری ضروری است .اولویت اول تخصیص
و توزیع منابع در پروژههای عمرانی دانشگاههای علوم
پزشکی کشور است.

؟؟؟؟؟؟؟
آرمان
الو

66905271

این ستون ،تریبونی است برای بیان مشکالت
و پیشنهادهای شــما .تالش ما این است که
در این ستون دیدگاهها ،نظرات و انتقادهایتان
درتمام حوزهها بازتاب یابد.
آرمان امروز آینه افکار عمومی اســت .منتظر
تماسهای شما هستیم.
ارتباط مستقیم با دبیر سرویس
info@armandaily.ir
ساعت تماس 9 :تا 14

یارانه بیمه سالمت

پیشــنهاد میکنم دولت از یارانه افرادی که بیمه
ندارند کســر کند تا این افراد را تحت پوشش بیمه
سالمت قرار دهد و آنان مجبور نباشند از جیب خود
هزینهکنند.
رضایی -تهران

پاتوق پارکها
پــارک دیالمه واقع در منطقــه  1۲تهران بهدلیل
طراحی نامناســب عمال هیچ فضای تفریحی برای
کودکان و استراحت ســالمندان ندارد و بیشتر به
محل پارک موتورسیکلت و پاتوق گروههای خاص
تبدیل شدهاست.
رجبی -تهران

محافظت از درختان
از شــهرداری منطقه  1۶تقاضــا داریم فکری به
حال درختان قدیمی محله چهارصددستگاه بکند.
همچنین پارک اتوبوسهای شرکت واحد در حاشیه
خیابان اصلی باعث آلودگی زیستمحیطی این محله
شده که نیاز به رسیدگی دارد.
عبدا...زاده -تهران
اخبار

هشدار مدیریت بحران
تهران برای بارندگی
رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شــهر تهران با اشاره به احتمال وقوع
رگبار و رعد و برق و وزش باد شــدید از شــهروندان
خواست که از تردد و اتراق در حاشیه و بستر مسیلها
و رودخانههــا پرهیز کنند .پــدرام قودجانی افزود :تا
چهارشنبه دوم شهریورماه رشــد ابرهای همرفتی و
بارشهای رگباری به ویژه در ســاعات عصر و شب با
مخاطراتی نظیر رگبار باران و رعدوبرق ،وزش باد شدید
موقتی و در مناطق مستعد احتمال تگرگ در دامنه و
ارتفاعات شمال استان تهران ،به ویژه ارتفاعات شمال
شرق آن محتمل است و در همین راستا نیز سازمان
هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرده که معنایش
احتمال وقوع خسارت یا خسارات نقطهای است.

 ۴میلیوندههشصتیهامجردهستند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت :بیش از 4
میلیون دهه شصتی ها مجرد هستند .انسیه خزعلی ،افزود:
به دنبال این هستیم که بستههای مناسبی را برای دهه
شصتیها در نظر بگیریم و غیر از وام حمایتهای دیگری
هم بتوانیم داشــته باشــیم .برای امسال رییس جمهور
دســتورات الزم را داده اند که این وام عالوه بر روســتاها
در شــهرها اجرایی شود .در حال حاضر مراحل اداری آن
در حال طی شــدن است .امیدوار هستیم که سریعتر به
ابالغ برسد.
توئیتر
علیشریفی

کل سرمایهای که  ELON MUSKامسال
برای توسعه  SPSCEXجمع آوری کرده۲ :
میلیارد دالر ،پیشرفته ترین تجهیزات فضایی
را میسازد.
 کل سرمایه ای که  MODERNAدر طول 1۰سال از تاسیس تاکنون جذب کرده۲.7 :
میلیارد دالر  ،پیشرفته ترین فناوری واکسن
را دارد.
 اختالس فوالد مبارکه 3 :میلیارد دالر!Amir seysdin

آقایان وزارت آمــوزش و پرورش ،آقایان
وزارت ارتباطات ،آقایان ســامانه «شاد»!
سه روزه داریم تالش می کنیم توی این
ســامانه ،برای دریافت کتاب درسی ثبت
نام کنیم ،پیامک کد ورود نمیآید.
وقتی از پس ساده ترین کارها برنمیآیید
از دســت گنده گوییهای شــما به کجا
پناه ببریم؟
سینا رحیم پور

فوالد مبارکه در ســالهای  ۹۹و 14۰۰
مجموعا بیش از  3۶میلیارد به رســانهها
پرداخت کرده
کیهان ۲۵۰ :میلیون تومان
فارس 3۶7 :میلیون تومان
جام جم ۹۹ :میلیون تومان
تابناک  3۹8 :میلیون تومان
رســانه آزیر خطر :یک میلیــارد و 14۰
میلیون تومان
کالغ نیوز 41 :میلیون تومان

جامعه
زمــان ثابت کرده که هر چــه جامعه ایرانی در
شــرایط دشــوارتری قرار میگیرد و مردم در
تنگنای شرایط روحی و روانی و اقتصادی بهسر
میبرند ،واکنش آنها در فضای مجازی متفاوت
است و آنها غیرقابل پیشبینیتر میشوند .امروزه
در ســه پلتفرم اصلی که روی اکثر گوشیهای
مردم ایران نصب اســت ،رفتار آنها در هر کدام
از پلتفرمها با یکدیگر متفاوت است .با نگاهی به
آمار عضویت ایرانیان در پلتفرمهای اینستاگرام و
توئیتر ۳۳ ،میلیون ایرانی عضو اینستاگرام و ۱۸
میلیون نفر عضو توئیتر و  ۴۸میلیون نفر دیگر
در داخل کشور از پیامرسانهایی نظیر واتساپ و
تلگرام استفاده میکنند .اما در نظر سنجی و رصد
مجازی کــه خبرنگار «آرمان امروز» میان ۷۰۰
کاربری که مشترک در این سه پلتفرم عضویت
داشتند در میانگین سنی  ۱9تا  ۳9سال انجام
داد ،واکنش رفتاری حــدود  ۷۳درصد آنها در
این سه پلتفرم ،کامال متفاوت و متضاد بود ،به
نحوی که در تحلیل رفتاری آنها در اینستاگرام
«الکچری» زندگی میکردند .آنها آنچه که در
طول هفته در مکانهای زیبا و رســتورانها و...
جریان داشت را در این فضا منتشر میکردند و
طیف سنی آنها بهطور میانیگین  ۲۲تا  ۳۵سال
بود و برای آنها تفاوتی نمیکند که  ۱۰۰عضو یا
چند هزار دنبال کننده داشته باشند .همین افراد
با یک سرچ ســاده در توئیتر نیز پیدا میشوند
و بالغ بر  ۳۷۰نفر آنها در این شــبکه اجتماعی
اکانت بهنام خود داشتند و در تضاد با آنچه که در
اینستاگرام منتشر میکردند ،نگاه آنها نسبت به
موضوعات مختلف «روشنفکرانه» است و در این
فضا و به تبع موجی که در آن ایجاد میشــود،
عکس غذا یا دارایی خود را بهنمایش نمیگذارند
و نگاه آنها براساس نظرات معقول است .همین
افراد در پیام رسانی نظیر تلگرام عضو هستند،
واکنش رفتاری کامال متفاوت با دو پلتفرم دیگر
دارند و نگاه آنها به هر موضوع یا سیاست کلی
اجتماعی ،سیاســی یا فرهنگی ،مخالفت با آن
جریانی است که در کشــور بهراه میافتاد .این
رفتار کامال متناقض ،از ایرانیان چهره ای چند
بُعدی ساخته که آنها را نمیتوان پیش بینی کرد.
اما اکثر آنها در یک فضا مشترک عمل میکنند
و زمانــی که بحــث ورزش و طرفداری فوتبال
به میان میآید ،آن زمان خشــونتهای داخل
اســتادیوم و فحاشی ،به زیر پستهای یکدیگر
در این سه پلتفرم نقل مکان میکند بسیاری از
آنها با اکانتها بدون اســم و آیدی به فحاشی و
خشونت مجازی روی میآورند.
دلیل رفتار چند بُعدی در دنیای مجازی
اما شــاید ســوالی که برای بســیاری بهوجود
میآید این اســت که چــرا جامعه دچار چند
بُعدی شخصیتی در فضای مجازی شده است؟
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شکافطبقاتیعمیقدردنیایمجازی
«آرمان امروز» در یک نظرسنجی و در گفتوگو با روانشناسان رفتار مردم در سه پلتفرم
اینستاگرام ،توئیتر و پیام رسان (تلگرام و واتساپ) بررسی میکند

رهامعیری

کارشناسان و جامعهشناســان براین باورند که
زندگی سلبریتیها و چهرههای مشهور که الگوی
بسیاری از جوانان هســتند ،بر اساس خودرو و
ماشین الکچری است و آنها با این ترفند به فالوور
میلیونی رسیدهاند ،جوانان و افراد سطح پایین
و اقشار فقیر جامعه نیز بههمین رفتار واکنش
نشان داده و میخواهند راه آنها را بروند .از سوی
دیگر کارشناســان بر این باورند کوچ فحاشی و
بداخالقی از اســتادیومها به فضــای مجازی،
ثمره شیوع کرونا و بســتن استادیومها برروی
تماشاگران است .یک روانسناس در این رابطه به
«آرمان امروز» میگوید« :معموال افراد هتاک به
دلیل عدم فهم صحیح از فضای مجازی هیچ گونه
احساس مسئولیتی در قبال رفتارشان احساس
نمیکنند و بســیار رهاتر از آنچه که در زندگی
روزمره شان با دیگران تعامل دارند ».سعید کارگر
براین باور است که «بعضیها به جنگ و ستیز
و بیاخالقی در فضای مجازی دســت میزنند
و گاهی آنقدر تعدادشان زیاد میشود که فضا
را برای دیگر کاربران سنگین و غیرقابل تحمل
میکنند .دالیل متعددی میتواند باعث شود تا
افراد در این فضاها به رفتارهای نادرست و ضد
فرهنــگ روی بیاورند .از عوامل تاثیرگذار بر بد

اخالقی مجازی میتوان به شکاف های طبقاتی یا
همان اختالف طبقاتی اشاره کرد .این شکافهای
اقتصادی رفته رفته باعث ایجاد فاصله بین افراد
و گروه های مختلف مردم میشــود و فرهنگ
علیاصغراصغرنژاد :ازعواملتاثیرگذار
بربداخالقیوتغییررفتارمجازیمیتوان
بهشکافهایطبقاتییاهماناختالف
طبقاتیاشارهکرد.اینشکافهای
اقتصادیرفتهرفتهباعثایجادفاصلهبین
افرادوگروههایمختلفمردممیشودو
فرهنگهایمتفاوتیراشکلمیدهد.در
اینمیانفاصلهگرفتنمردمازفرهنگهاو
ارزشهایواقعیجامعهایرانیوغرقشدن
دربالتکلیفیفرهنگیهمازعواملتشدید
کنندهاینناهنجاریهاست
های متفاوتی را شــکل می دهد .پدیده ای که
در سال های اخیر شاهد روند فزاینده آن هستیم
در این میــان فاصله گرفتن مردم از فرهنگها
و ارزشهای واقعی جامعه ایرانی و غرق شــدن

دربالتکلیفــی فرهنگی هم از عوامل تشــدید
کننده ی این ناهنجاری هاست».
نمایش ثروت و فخر فروشی
علی اصغر اصغرنژاد ،روانشناس و استاد دانشگاه
نیز نظرات همســو دارد و در ارتبــاط با رفتار
چندگانه مردم در فضای مجازی معتقد است که
«فضای مجازی به دلیل گستردگی و ارتباطهای
آســان ،زمان زیادی از روز را به خود اختصاص
میدهد و خیلیها از این امر غافل هستند .یکی
دیگر از مشکالت این فضا در عدم شناخت افراد
و هویت مجازی آنهاست و این امر باعث سوء
استفادههای مالی و عاطفی برای برخی میشود.
این بیهویتیها که خاصیــت فضای مجازی
نیز اســت باعث ترویج روابط عاطفی دروغ در
در این شبکهها شــده ،برخی با انتشار شعر و
حرفهای ادبی که اکثــر متعلق به افراد دیگر
است ،میخواهند خود را صاحب عنوان و شان
اجتماعی و فرهنگی نشان دهند ،در صورتی که
اگر رو در رو با آن شــخص صحبت کنید اصال
آدم دیگری را میبینید ،بنابراین این عامل باعث
میشــود در خانوادههایی که روابط عاطفی در
میان آنها ضعیفتر است ،این نوع روابط آسیب

پذیری بیشتری برای آنها به وجود بیاورد».
این روانشناس در پاسخ به چرایی نوع رفتار مردم
در اینستاگرام و تفاوت آن با پلتفرمهای دیگر
میگوید« :متاسفانه برخی از مشکالت جامعه ما
همان انعکاس فضای مجازی در زندگی برخی
افراد است .آدمها در این فضا با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند بدون که بدانند طرف مقابل اصال
چه کسی است و چه مشکالت یا داراییهایی
در زندگی دارد .یک شــخصی از ثروت و یک
لحظه خوش در رستوران الکچری یک عکس
را در فضای مجازی منتشر میکند و نمیداند
که تبعات آن در جامعه و روحیات مردم چقدر
میتواند زیاد باشد .افرادی که آن شرایط را دارند
الیک میکنند و افرادی که آن شرایط را حتی
نمیتوانند تجربه کنند و از قشر ضعیف جامعه
هســتند ،در مقابل آن رفتار خوشایندی نشان
نمیدهند .البته مردم ما در شبکههای اجتماعی
اکثرازندگیهاوداشتههایرویاییدارند،اماوقتی
به واقعیت زندگی همان آدمها نگاه میکنیم،
میبینیم که اصال همچین چیزی وجود نداشته
و همانطور که از اسم این تکنولوژی پیداست
ما در دنیای مجازی هستیم و ممکن است که
خیلی از اتفاقات مجازی و مربوط به یک لحظه
از زندگی افراد باشد .متاسفانه این امر در جامعه
ما گسترش پیدا کرده و برخی از افراد داشتههای
و یا آرزوهای خود را به رخ دیگران میکشند».
دکتر علی اصغر اصغرنژاد در رابطه با ریشه این
رفتار میافزاید« :خیلی از این افراد با کمبودهایی
در گذشــته و حال روبهرو هستند و با رسیدن
به یک هدف مالی آنقدر ذوق زده میشــوند
که میخواهند آن داشــتهها را به رخ دیگران
بکشانند .کاستیها و نارساییهای که انسانها
از لحــاظ عاطفی دارند اغلب باعث این اتفاقات
میشــود .آدمها همیشه احســاس میکنند
کــه در مقابل دیگران باید اظهار وجود کنند و
این رفتار خوبی نیســت که فرد ،دیگران را به
خاطر داشــتههای خود و نداشتههای دیگران
تحقیر کند ».خیلیها بــر این باورند که نبود
سواد رسانهای در جامعه ما باعث بروز اینگونه
مشکالت شده است ،نظر شما چیست؟ اصغرنژاد
در پاسخ به این سوال میگوید« :من هم به این
موضــوع اعتقاد دارم و به جــرات میگویم که
اصلیترین مشکل ما در نداشتن سواد رسانهای
اســت .ما در حالی تکنولــوژی عظیمی مانند
فضای مجازی را در جامعه گسترش میدهیم
که مردم کمترین شناخت را از فضای گسترده
دارند .وقتی ســواد رسانهای در جامعه ما وجود
داشته باشد آدمها قدرت نقد و تحلیل موضوعات
را پیدا میکنند .وقتی در شبکههای اجتماعی
یک عکس و یا متنی را میبینیم دیگر تنها به آن
نمیخندیم و با سنجش شرایط ،سریع در مورد
آن العمل نشان نمیدهیم».

دث

حوا

جرم انگاری بدحجابان
جریمه  ۸۵هزار تومانی آرایش غلیظ ۳۰۰ ،هزار تومانی افتادن شال و روسری۱۵۰ ،هزار تومانی کوتاه بودن مانتو و ...صحت دارد؟
اخیرا برخورد با آنچه بدحجابی نامیده میشود،
وارد فاز جدیدی شده ،فازی که عالوه بر تذکر لسانی،
برای انواع پوششها ،جرائمی تعریف شده است .در
فضای مجازی اخبــاری در مورد میزان این جرائم
منتشر شده که تاکنون تایید یا رد نشده است.گفته
میشود که جریمه افتادن شال و روسری  ۳۰۰هزار
تومان ،کوتاه بودن مانتو  ۱۵۰هزار تومان ،پوشیدن
مانتو جلوباز  ۱۰۰هزار تومان ،نداشتن مانتو ۵۰۰
هــزار تومان و آرایش غلیظ  ۸۵هزار تومان خواهد
بود .ســردار حسین رحیمی ،فرمانده پلیس تهران
بــزرگ در این باره گفت :هنــوز چیزی به ما ابالغ
نشده است و طبیعتا ما هم برنامهای برای جریمه
کردن شهروندانی که بدحجاب هستند ،نداریم.
بدحجابها تحویل
مراجع قضائی نمیشوند
ســرهنگ حاج احمد میرزایی ،رئیس پلیس
امنیت اخالقی تهران بــزرگ نیز در واکنش به
برخی ادعاهای شــهروندان که بر اســاس آنها،
کســانی که از ســوی نیروهای گشت ارشاد به

خاطر بدحجابی یا پوشــش نامناسب بازداشت
و تحویل مراجع قضائی میشــوند ،گفت :اصال
چنین چیزی صحت نــدارد .ماموران ما ابتدا به
کسانی که حجاب را رعایت نمیکنند یا پوشش
نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی
دارند ،تذکر داده و پس از شــرکت در دورههای
آموزشــی ،از آنها تعهد کتبی گرفتــه و آزاد
میشوند.
به گفته ســرهنگ میرزایی :اگر فرد دوباره
رفتــارش را تکرار کرد ،اینبــار والدین آنها
احضــار میشــوند و از آنها تعهــد گرفته
میشود ،اما کسی به مراکز قضایی ارجاع داده
نمیشود .این برخورد ارشادی در حالی است
که براســاس قانون افراد بدحجاب میتوانند
مشمول  ۷۴ضربه شالق و  ۱۰تا  ۲ماه حبس
شوند .بر اســاس قانون ،برای امر به معروف و
نهی از منکر ۳۳ ،دســتگاه مسئولیت قانونی
دارند که ما آخرین دســتگاه هســتیم .تمام
این دســتگاهها برای این امر و ترویج فرهنگ
حجاب و عفاف و فرهنگســازی برای مقابله

قتل پزشک معروف با شلیک گلوله در سعادتآباد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از قتل مرد
 ۸۵ساله در سعادت آباد خبر داد .سرهنگ
علــی ولیپور گودرزی دربــاره جزئیات این
حادثــه گفت :حوالی ســاعت هفت صبح
امروز یک مورد اقدام به تیراندازی در محله
سعادت آباد به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
اطالع داده شد که درپی آن بالفاصله تیمی
از ماموران در محل حاضر شــده و مشاهده
کردند که فردی حدودا  ۸۵ســاله در مقابل
در خانه خود مورد شلیک گلوله قرار گرفته
اســت .وی با بیان اینکه متاسفانه این فرد
درپی شدت آســیب دیدگی جان خود را از
دســت داد ،گفت :با مــرگ این فرد ،تیمی
ویژه از ماموران پلیس آگاهی رســیدگی به
موضوع را در دســتور کار خود قرارداده و در
نخستین گام ســرنخهایی در این پرونده به
دست آوردهاند .رئیس پلیس آگاهی تهران

بزرگ هویت مقتــول را «دکتر محفوظی»
اعالم کرد و گفت :این فرد در سال های اخیر
در بخش خصوصی فعالیت داشــته اســت.
ولیپور گودرزی با تاکید بر اینکه تالش برای
دســتگیری عامالن این حادثه ادامه دارد،
خاطرنشان کرد :اخبار تکمیلی در خصوص
این جنایت اعالم خواهد شد.

با بدحجابــی ،بودجه دارند .ولــی عمال کار
خاصی نمیکنند و فقط ما هستیم که در صف
اول برخورد بــا بدحجابها در کف خیابانها
هســتیم .براســاس قانون هیچ نهاد و ارگانی
جز پلیس نمیتواند با شــهروندان بدحجاب
برخورد کند .البته اگر فردی حقیقی خواست
در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر،
به شهروندان تذکری بدهد ،آن بحث دیگری
اســت و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت
میکنیم ،ولی اینکه نهاد و ارگانهای مختلف
با ماشین آرمدار و لباسهای فرم بخواهند به
دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آنها
برخورد کنند اصال قانونی نیست .رئیس پلیس
امنیت اخالقی تهــران بزرگ تصریح کرد :به
تمام ســازمانها و ارگانها اعالم کردهایم که
اگر میخواهند در این زمینه اقدامی کنند باید
با هماهنگی و تحت نظارت ما باشد ،چراکه به
هر حال مردم به ما به عنوان مسئوالن تضمین
امنیت جامعه اعتماد دارند و در نتیجه اگر هم
از ســوی ما برخوردی با آنها شود برایشان

کشف  ۱۰میلیون دالر
تقلبی در تهران

سردار حســین رحیمی ،رئیس پلیس تهران
بزرگ با اشاره به اجرای طرح سه روزه سراسری
و استانی پلیس برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
گفت :با تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی
برخورد با انواع و اقسام جرائم و مفاسد اقتصادی
در حوزه مبارزه با قاچاق در دستورکار قرار گرفته
و تالشهای بسیار خوبی نیز در این زمینه انجام
شده و خوشبختانه این پلیس تسلط ویژهای در
ایــن موارد دارد .وی همچنین از برخورد با یک
باند بزرگ جعل دالر خبر داد و گفت :یک اقدام
ارزشمند دیگر پلیس امنیت اقتصادی انهدام یک
باند بزرگ دالرهای جعلی است .اعضای این باند
قصد داشــتند بالغ بر  ۱۰میلیون دالر جعلی را
وارد بــازار کنند که پیش از ایــن اتفاق دالرها
کشــف و ضبط شد .همچنین در این خصوص
سه نفر نیز دستگیر شدند که تحقیقات در این
خصوص ادامه دارد.
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دیدگاه
زندگی ایرانیان در دنیای موازی
«کریستوفرنوالن»

حدود یک دهــه پیش و
چند ســال پس از حمله
آمریکا به عــراق ،موضوع
حمله نظامی به ایران اخبار
داغ بود .در آن زمان و قبل
وحیداسترون
از اینکه فضای مجازی به
یکــی از مکانهای اصلی
زندگی مردم ایران تبدیل شــود ،یک رســانه
آمریکایی در فیســبوک خود و به زبان فارسی،
یک شــایعه منتشر کرد تا میزان رفتار ایرانیان
نســبت به جنگ و حمله نظامی را سبررسی
کند .خبر این بود که «بهزودی آمریکا به ایران
حمله میکند!» اما کامنتهای مردم ایران که
زیر این پست منتشر گردید ،دستمایه گزارشی
شــد که این رســانه آمریکایی نشان دهد که
مــردم ایران در مقابل «جنــگ» که بدترین و
ترسناکترین اتفاقی است که میتواند در یک
کشور رخ دهد ،چه واکنش عجیبی از خود نشان
میدهند .نظرات طنزآمیز مردم ایران برای آنها
قابل توجه بود و این نظرات کامال بازتاب یافت:
«اگــر آمریکا حمله کند ،چی بپوشــم!»« ،در
زمان حمله ادامه سریال جومونگ از تلویزیون
پخش میشود؟»« ،کل ارتش آمریکا را بیخیال،
چه کسی میخواهد جلوی «رمبو» را بگیرد!»
اینگونه نظرات در جهان بازتاب فراوانی داشت
و به مردم دنیا نشان داد که ایرانیان تا چه اندازه
حس طنز در مقابل مشکالت و سختیها دارند.
اما در چند ســال گذشته این رویه تغییر کرده
است و مانند فیلمهای کریستوفر نوالن (سازنده
فیلم های ماتریکــس و ( TENETمردم ایران
در دو دنیای موازی و حقیقی زندگی میکنند.
زندگی حقیقی بسیاری از مردم در تقال برای رفع
مشکالت حداقلی زندگی ،نبود آرزو ،بیمنطقی
در بحث و ...میگذرد ،اما به مانند فیلمهای نوالن،
آنها در دنیای موازی که در دنیای مجازی به آن
عینیت میبخشند ،الکچری زندگی میکنند،
روشنفکرانه نقد و بحث میکنند وگاه از نوشتن
هر متن حتی ساختار شکنانه ای ابا ندارند .میان
فضای مجازی و فضای واقعی تفاوت است ،ولی
این تفاوت در برخی جوامع بیشــتر اســت .به
ویژه اگر در این جوامع رســانههای رسمی قادر
به بازتاب نگاه عمومی نباشند ،محرومان از این
فضا خود را به فضای مجازی منتقل میکنند
و در آنجا سنگر میگیرند .در این میان ممکن
است مشکل مهمی به وجود آید ،اینکه فعاالن و
حاضران در فضای مجازی گمان کنند که فضای
مجازی همان فضای واقعی است در نتیجه بر
اســاس این فرض غلط خود را سازمان دهند و
سرمایهگذاری سیاســی و اجتماعی کنند .بر
کسی پوشیده نیست که زمانیکه تجمل گرایی
در جامعه زیاد شــود و مالک آدمها داشتهها و
برخورداریهای دیگران باشــد ،این موضوع به
فضای مجازی نیز کشــیده میشود .آدمها در
روزگار ما سعی میکنند که واقعی و مجازی از
آن شرایطی که درآن حضور دارند فرار کنند و
بیشتر از آنچیزهایی که دارند خود را به مردم
و جامعه نشــان دهند و از این راه احترام برای
خود بخرند .سرخوردگی ،محرومیت ،مشکالت
اقتصادی و ...که آدمهــا در دنیای واقعی با آن
دست و پنجه نرم میکنند باعث میشود که به
فضای مجازی و دنیای خیالی پناه ببرند.
روزنامهنگار
خبر

واکنش به کلیپهای رقص و آواز
در قطارهای مترو

قابل قبولتر است تا اینکه هر سازمان و نهادی
بخواهد برای خودش با متخلفان برخورد کند.
تغییر «جرم» کشف حجاب به «تخلف»
محمدصالح هاشمیگلپایگانی دبیر ستاد امر
به معروف و نهی از منکر کشور در همین زمینه

گفته اســت :ما در طرح جدید حجاب« ،جرم»
کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف دادهایم ،اما
کارآمد و اثرگذار اســت و قابلیت اجرایی دارد و
متخلفان به جای پروندهســازی و مجازاتهایی
کــه در قانــون آمده اســت ،شــخص جریمه
نقدی میشود.

هفتتیرکشی سر جای پارک!

در اواخر تیرماه ســال جــاری خبری در خصوص
تیراندازی راکب و دو ترکنشین یک دستگاه موتور
ســیکلت به اهالی یک واحد مســکونی در حوالی
خیابان پیروزی به پلیس اطالع داده شد و موضوع
بــه صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت.
معاون اجتماعی پلیس اطالعات و امنیت عمومی
تهران بزرگ در این زمینه از دســتگیری سه عامل
حمله مسلحانه به ساکنان یک واحد مسکونی در
حوالی خیابان پیروزی خبر داد و گفت :متهمان بر
ســر جای پارک خودرو از سالح گرم استفاده کرده
بودند .سرگرد محمد زیدی معاون اجتماعی پلیس
اطالعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در تشریح
جزئیات این خبر گفت :تحقیقات میدانی و پایش
اطالعات به دست آمده مشخص کرد که متهم اصلی
پرونده،یکیازساکنانمجتمعمسکونیبودکهاخیرا
بر سر جای پارک خودرو با یکی از همسایگان درگیر
شــده و در ادامه دو تن از اراذل و اوباش سابقهدار را

اجیر کرده بود تا پس ازعربده کشی و تیراندازی با
سالح گرم بالفاصله از محل متواری شده اند .معاون
اجتماعی پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران با
اشاره به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از شهرهای
حاشیه تهران ،افزود :در ادامه ماموران پلیس ،هر سه
متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند و این افراد
به پلیس امنیت عمومی منتقل شدند.

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری مترو گفت:
کلیپهای رقصی که از واگنهای مترو منتشر
میشود مربوط به گذشته است و برخی برای به
حاشیه بردن فعالیتهای مترو آن را در روزهای
خاصیمنتشرمیکنند.
به گزارش رکنا ،مهدی شایستهاصل با بیان این
مطلب افزود :بسیاری از این فیلم ها و کلیپها
مربوط به زمانهای گذشــته هستند و برخی
از آنها مشــخص است مثال در زمستان اتفاق
افتاده و روز اول ماه رمضان که یک فصل گرم
و لباس مســافران متفاوت است آن را منتشر
میکنند که بگویند روز اول ماه رمضان متروی
تهران به این صورت اســت ،اســتنباطم این
اســت که پشت برخی از این کلیپها افرادی
هستند که سعی دارند هجمه فرهنگی به این
دوره مدیریت شــهری وارد کنند که ما را به
یک رفتار حاشیهای ببرد .وی در ادامه گفت:
وظیفه اصلی ما عبــور و مرور مردم و کمک
به یک شرایط امن و آرامش روانی برای همه
مسافران است که در آنجا تردد میکنند؛ چه
دست فروشان آرامششان را به هم بزنند و چه
عدهای از طریق ایجاد یک فضای غیرشــرعی
فضا را به هم بزنند ،ما باید با همه اینها مقابله
کنیم .مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو
توضیح داد :همه افرادی که تخصص و ســواد
رسانهای دارند ،متوجه میشوند اینها بیشتر از
این که به دنبال این باشند که کمک کنند به
این که جلوگیری شود ،به دنبال این هستند
که بازنشر فساد کنند و ما این را نمیپذیریم.
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جهان

دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره3987 :

بازگشتآلمانبهنظامیگری

ذره بین

عبور از موانع صادرات غالت
اوکراین و کود روسیه

دبیرکل سازمان ملل متحد ابتکار عمل
در این زمینه را به دست گرفته است
آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمانمللمتحد
خواســتار همکاری بینالمللی و پایان موانع
برای عرضه غــالت اوکراین و کود روســیه
در بازارهــای جهانی شــد .ترکیه ســرگرم
هماهنگیهای الزم در راســتای از سرگیری
صادارات غالت اوکراین است .دبیرکل سازمان
ملل پس از رســیدن نخستین محمولههای
غالت صادراتی به مقاصد خواستار همکاری
بینالمللی و پایان «موانعی» شد که بر سر راه
عرضه محصوالت کشاورزی و غالت اوکراین
و همچنین کود روســیه در بازارهای جهانی
وجود دارد.آنتونیو گوترش این اظهارات را در
حین سفرش به ترکیه و بازدید از یک کشتی
حامل غالت اوکراین ابراز داشــت .ترکیه در
حال حاضر هماهنگیهایی الزم را در راستای
از سرگیری صادرات غالت اوکراین از طریق
دریای ســیاه انجام میدهد .صــادرات غله
از اوکراین که پس از حمله روســیه متوقف
شــده بود ،در پی توافق مســکو و کییف با
میانجیگری ترکیه و سازمانمللمتحد ممکن
شده اســت .دبیرکل سازمان ملل گفت :این
توافق همچنین به روســیه تضمین میدهد
که بتواند محصوالت کشاورزی و کود تولیدی
خود را علیرغم تحریمهای غرب صادر کند.
او از «موانع» موجود در تحقق این امر سخن
گفت و هشدار داد ،در صورت نبود کود الزم
این خطر وجود دارد که تولید مواد غذایی به
اندازه کافی در سال آتی ممکن نشود.
گوترش تصریح کرد« :برای آرام کردن بازارها
و کاهش قیمتها برای مصرفکنندگان این
اهمیتــی تعیینکننــده دارد که محصوالت
کشــاورزی و کود از اوکراین و روسیه صادر
و عرضه شــوند ».پس از شروع تجاوز نظامی
روســیه بــه اوکرایــن در  ۲۴فوریه ســال
جاری میــالدی تمام بندرها و مســیرهای
دریایی اوکراین ،بهخصوص در دریای ســیاه
در محاصــره قــرار گرفتند.اوکراین یکی از
بزرگترین تولیدکننــدگان و صادرکنندگان
غــالت در جهان بهشــمار مــیرود و توقف
صادرات آن باعث افزایش قیمت در بازارهای
جهانی شــد و بسیاری از کشورها را با بحران
روبرو کرد.
روز شــنبه  ۲۰اوت ( ۲۹مرداد) ســه شناور
دیگر حامل غالت وارد آبهای ترکیه شدند
تا پس از کنترلهای الزم سفر خود به سمت
مقصد نهایی را ادامه دهند.

سازمخالفترکیهعلیه
سوئد و فنالند دوبارهکوک شد

به گفته وزیر دادگســتری ترکیه ،هیچ یک
از درخواســتهای کشــورش برای استرداد
متهمان به تروریسم ،از سوی دولتهای سوئد
و فنالند اجرایی نشــده است« .بکیر بوزداغ»
وزیر دادگستری ترکیه ،روز شنبه بیستم اوت،
پس از دیدار در مرکز جوانان بایرام پاشــای
استانبول ،در پاسخ به سواالت خبرنگاران در
خصوص دیدار آینده فنالند ،سوئد و ترکیه در
بیست و ششــم اوت ،اظهار داشت انتظارات
ترکیه بســیار واضح است و ســوئد و فنالند
درصورتیکه به درخواستهای استرداد آنکارا
بی اعتنایی کنند عضو ناتو نخواهند شد .دولت
ترکیه ،موافقت کرده است که از عضویت دو
کشور ســوئد و فنالند در ناتو حمایت کند؛
مشروط بر اینکه این کشورها ،حمایت خود را
گروههای تروریستی اعالم شده از سوی آنکارا،
بردارند .بنا بر گزارش روابط عمومی و رسانهای
وزارت دادگســتری ترکیه ،وزیر دادگستری
این کشور ،با اشاره به اینکه تاکنون ،هیچ یک
از متهمان تروریســم که ترکیه استرداد آنها
از ســوئد و فنالند درخواست کرده است ،به
این کشور تحویل داده نشدهاند ،گفت :انتظار
ما در مورد اســتردادهای مربوط به جنایات
تروریستی اســت .ما هیچ انتظاری از آنها در
مورد اســترداد افراد متهم به جنایات غیر از
آن نداریم .تا زمانی کــه انتظارات ترکیه در
این زمینه برآورده نشــود سوئد و فنالند به
قولی که در توافق ســه جانبه به ترکیه داده
بودند عمل نکرده اند .آنکارا ،به طور رسمی،
از کشورهای سوئد و فنالند خواسته است ۳۳
نفر از متهمان به اقدامات تروریستی شده را
به ترکیه مســترد کنند .اوایل این ماه دولت
سوئد اعالم کرد فردی متهم به کالهبرداری را
به آنکارا تحویل خواهد داد .وزیر دادگستری
ترکیه ،در پایان ،با اشاره به اینکه «این افراد به
تقلب یا فساد متهم نیستند ،بلکه به تروریسم
متهم شدهاند و دولتهای سوئد و فنالند باید
ایــن را خوب بفهمند» ،تصریح کرد :بنابراین
روند عضویــت در ناتو یک قدم فراتر نخواهد
رفت .. .پشــت وعده خود به ترکیه بایستید.
اگر رئیس یک کشور چیزی را امضا کند ،اگر
رئیس دولت جایی امضا کند پشــت آن امضا
میایســتد .متأســفانه تاکنون رویکردی که
پشت امضا باشد ندیده ایم .اما این روند ادامه
دارد .ما به پیگیری ادامه خواهیم داد.

اینجا و آنجا

ششجنگندهآلماندردورزمایشنزدیکچینشرکتمیکنند

آلمــان در اقدامی کــه آن را پیچیدهترین
عملیــات انتقال جنگنــده در تاریخ نیروی
هوایــی خوانده ،شــش «یوروفایتر» را عازم
استرالیا کرد .مشارکت جنگندههای آلمان در
دو رزمایــش در منطقه اقیانوس هند و آرام،
پیامی به چین نیز به شمار میرود.
کشــورها در هفتههــای آینــده بــا
۱۰۰جنگنــده و  ۲هــزار و  ۵۰۰نظامی در
دو رزمایش در منطقــه اقیانوسهای هند و
آرام مشارکت میکنند که هدف آن ،تمرین
نبردهای هوایی عنوان شــده اســت .نیروی
هوایی آلمان با شش فروند جنگنده یوروفایتر
و  ۲۵۰نظامی که اعزام آنها به استرالیا از روز
جمعه ۱۹ ،اوت ( ۲۸مرداد) آغاز شد ،در این
رزمایشها حضور خواهند داشت.
جنگندههــا به دلیــل محدودیت مخزن
سوخت ،شعاع پرواز به نسبت محدودی دارند
و بــه همین علت ،اعــزام آنها به مقصدهای
بسیار دور ،چالشــی قابل مالحظه به شمار
میرود.
بر این پایــه نیروهای هوایی آلمان انتقال
شــش جنگنده یوروفایتــر به اســترالیا را
«پیچیدهترین عملیات» از این نوع در تاریخ
فعالیتهای خود عنوان کرده است.

زمینگیر شدن
یک جنگنده در ابوظبی
براســاس برنامه قرار بــود جنگندههای
اعزامی آلمان حداکثر در یک شــبانهروز به
نخستین مقصد خود در سنگاپور برسند؛ اما
فقط پنج فروند یوروفایتر موفق شدند پس از
 ۲۲ساعت و  ۲۰دقیقه در سنگاپور بر زمین
بنشینند.
یکی از جنگندههای نیروی هوایی آلمان
پــس از توقــف در ابوظبی بــه دلیل نقص
فنی در سیســتم هیدرولیک قادر به دوباره
برخاستن و ادامه پرواز نشد.
این جنگنده اتفاقا همان پرندهای بود که
نقش پرچم کشــورهای شــرکت کننده در
رزمایشهای منطقه هنــد و آرام را بر خود

فرستاد و اکنون جنگندههای یوروفایتر را نیز
به آنجا فرستاده است.

داشت و به نوعی پرچمدار تلقی میشد.
ناوگان هوایی آلمان که برای شــرکت در
دو رزمایش موســوم بــه  Pitch Blackو
 Kakaduراه اســترالیا را در پیش گرفتند،
شــامل ســه هواپیمای سوخترسان مدل
 A330و ســه فروند هواپیمای ترابری مدل
 A400Mمیشود.
این ناوگان پس از رزمایشهای یاد شده به
مسیرهای مختلفی میروند؛ یک هواپیمای
سوخترســان اواخــر ســپتامبر راهی کره
جنوبی میشود؛ ســه جنگنده به ژاپن پرواز
میکنند و ســه یوروفایتر دیگر ،در صورت
ملحق شدن جنگنده زمینگیر در ابوظبی به
آنها ،در رزمایش مشــترکی با نیروی هوایی
سنگاپور شرکت میکنند.
منطقه حساس تحت تسلط چین
اعزام ناوگان هوایی ارتش آلمان به منطقه
اقیانوسهای هند و آرام در یک دوره سیاسی
حساس انجام میشود .چین بخش بزرگی از
دریای جنوب این کشور را منطقه نفوذ خود
میداند و از مدتی پیش مشــغول برگزاری
رزمایشهــای پیدرپی در اطــراف جزیره

تایوان است.
در همین حــال ،ایاالت متحده آمریکا به
تازگــی اعالم کرده کــه در هفتههای آینده
کشتیهای جنگی بیشتری را برای گشتزنی
در آبراه تایوان به منطقه خواهد فرستاد.
منطقــه هنــد-آرام از نظــر سیاســی
مهمترین و حســاسترین منطقه در آینده
شناخته میشود؛ زیرا بیش از سی درصد از
محمولههای تجاری جهان از آبراههای این
منطقه عبور میکنند.
بر اســاس ارزیابی زاندرا راتسوو ،گزارشگر
کانــال یک تلویزیــون آلمــان ( )ARDدر
سنگاپور ،برلین با اعزام ناوگان هوایی خود به
منطقه قصد دارد این پیام را منتقل کند که
خواهان نقشآفرینی در سیاستهای امنیتی
است.
در طرحهای اســتراتژیک جدید اعضای
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) نیز از چین به
عنوان یک چالش یاد میشــود .با این حال
آلمان تحریکآمیز بودن رزمایشهای اخیر
را منکر میشود.
دولــت فدرال آلمان ســال گذشــته ناو
«بایرن» را به منطقه اقیانوسهای هند و آرام

تکذیب تحریکآمیز بودن
عملیات و هشدار چین
به گزارش «تاگسشاو» ،وبسایت کانال
یک تلویزیون آلمان ،نیروی هوایی این کشور
تحریکآمیز بودن این تحرکات در برابر چین
را انکار کرده و میگوید برنامهریزی برای این
پروژه از یک ســال و نیم قبل آغاز شده و به
تحوالت اخیر ارتباطی ندارد.
بنابــر این گــزارش «اینگــو گرهارتس»
فرمانــده نیــروی هوایی میگویــد حضور
نظامیــان آلمانی در منطقــه ،حاوی پیامی
برای هیچکس نیســت بلکــه تنها پیامی به
متحدان در آسیا ،از جمله استرالیا ،سنگاپور،
ژاپن و کره جنوبی و پشتیبانی از ارزشهای
مشترک است.
فرمانده نیــروی هوایی آلمان تاکید کرده
که این کشــور وقتی متحدانــش به آن نیاز
داشته باشــند آماده اقدام خواهد بود «حتی
در آن سر دنیا».
با این حال چین اعزام یوروفایترهای آلمان
به منطقه را به دقت زیر نظر دارد .به نوشته
«تاگسشاو» رسانههای نزدیک به حکومت
چیــن از جملــه  Global Timesبه آلمان
هشدار دادهاند که در«بازیهای ضد چینی»
ایاالت متحده مشارکت نکنند.
بــه نظر میرســد نیروی هوایــی آلمان
تالش میکند تا از هر اقدامی پرهیز کند که
تحریکآمیز تلقی شود .برای این منظور قرار
است جنگندههایی که پس از رزمایشها به
ســمت ژاپن پرواز میکنند به هیچ وجه از
آبراه تایوان عبور نکنند و غیرمسلح باشند.
چین ،تایوان را بخشی از قلمرو خود تلقی
میکند و از مدتی پیش بر شدت رزمایشهای
خود در آبهای اطراف و آسمان آن افزوده و
باعث شده تا نگرانیها درباره تالش احتمالی
پکن برای اشغال این مجمعالجزیره در شرق
آسیا افزایش یابد.

پایان خونین عملیات تروریستی گروه «الشباب» در موگادیشو

منابعمختلفتعدادکشتهشدگاناینحملهتروریستیوگروگانگیریراتا۲۰نفرهمگزارشکردهاند
نیروهای امنیتی ســومالی پس از حدود
 ۳۰ســاعت به عملیات شــبهنظامیان گروه
الشــباب در هتلی در موگادیشو پایان دادند.
منابع مختلف تعداد کشتهشدگان این حمله
تروریســتی و گروگانگیری را تا  ۲۰نفر هم
گزارش کردهاند .بار دیگر هتلی در موگادیشو،
پایتخت ســومالی هــدف حمله شــماری
شــبهنظامی قرار گرفت کــه مانند حوادث
مشابه در سالهای گذشته با اشغال این هتل
و گروگانگیری دهها نفر همراه بود.
خبرگزاری فرانسه بامداد یکشنبه  ۲۱اوت
( ۳۰مرداد) به نقل فرمانده عملیاتی نیروهای
امنیتی ســومالی در محل گزارش داد تمام
مهاجمان مسلح کشته شدهاند .مسئولیت این
حمله را اســالمگرایان افراطی گروه الشباب
بر عهــده گرفتهاند .حمله شــبهنظامیان به

هتل «حیات» شــامگاه جمعه با چند انفجار
در بیرون ســاختمان هتل آغاز شد و پس از
آن مهاجمان مســلح وارد ســاختمان شدند
و عــدهای را به گــروگان گرفتنــد .برخی
منابع به نقل از گروه الشــباب میگویند در
این حمله  ۲۰نفر کشــته و بیش از  ۴۰نفر
مجروح شدهاند .یک مقام امنیتی که نخواسته
نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته
دســتکم  ۱۲نفر کشته شــدهاند که اغلب
غیرنظامی بودهاند .به گفته شــاهدان عینی
در جریان تبادل آتش میان تروریســتها و
نیروهای امنیتی بارها صدای انفجار شــنیده
شد و ســاختمان هتل به شدت آسیب دید.
روز شــنبه عملیات واحد ضدترور نیروهای
امنیتی سومالی که توسط نظامیان آمریکایی
آمــوزش دیدهاند با انتقادهــای زیادی روبرو

شده بود .خبرگزاری آلمان از قول مدیر هتل
حیات گزارش داد نیروهای امنیتی در مقابله
با تروریستها از سالحهای سنگین ،از جمله
خمپاره استفاده کردهاند .ظاهرا پس از افزایش

دخترمتحدپوتین
کشته شد

افزایش  6سال به مجازات
زندان «آنگ سان سوچی»

اتحادیه اروپا :طالبان مدارس
دخترانه را بازگشایی کند

آمریکا در پی تضعیف فزآینده
روسیه در میدان اوکراین است

دختر یکی از متحدان نزدیک به والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسیه در نزدیکی
شهر مسکو کشته شده است.
به گفته رسانههای دولتی روسیه «داریا
دوگینا» در حال رانندگی به خانه بود که
خودرو وی منفجر شده و جان خود را از
دست داد .به گزارش بی بی سی ،گمان
زده میشــود که هدف از این حمله پدر
او «الکساندر دوگین» فیلسوف روسی بود
که به «مغز پوتین» معروف است .دوگین
یک ایدئولوگ برجسته و ملیگرای افراطی
است که گفته میشود به رئیسجمهوری
روسیه نزدیک اســت .به گزارش رسانه
روســی  ،۱۱۲این دو نفر قرار بود عصر
شــنبه با همان ماشــین از یک رویداد
برگردند تا اینکه آقای دوگین در آخرین
لحظه تصمیم گرفت که جدا از دخترش
ســفر کند .در یک فیلم تایید نشده که
در تلگرام منتشر شده ،دوگین در حالت
شوکه شدهای در حال تماشای تالشهای
نیروهای اورژانس در محل حادثه و هنگام
سوختن یک وسیله نقلیه است.

آنگ سان سوچی ،زندانی سیاسی و رهبر
پیشین «اتحادیه ملی برای دموکراسی» در
دستگاه قضایی حکومت نظامیان میانمار
برای اتهاماتی در پیوند با فســاد مالی به
شش ســال زندان محکوم شد .این برنده
 ۷۷ســاله جایزه صلح نوبل که از از زمان
به قدرت رسیدن کودتاچیان در یکم فوریه
سال  ۲۰۲۱تاکنون در زندان به سر برده،
پیش از این نیز مجموعاً به  ۱۱سال زندان
محکوم شده بود .نقض قانون عدم افشای
اسرار دولتی که مربوط به دوران استعمار
بوده است ،تقلب در انتخابات ،فتنهانگیزی و
فسادازجملهاتهاماتاینسیاستمداراست
که به دلیل آن ممکن است به چند ده سال
زندان محکوم شود .او در پایان ماه آوریل
گذشته نیز به اتهام دریافت  ۶۰۰هزار دالر
و بیش از  ۱۱کیلوگرم طال به عنوان رشوه
از یکی از مقامهای دولتی به  ۵سال زندان
محکوم شــده بود .از دیگر اتهامات آنگ
سان سوچی واردات و نگهداری غیرقانونی
واکیتاکی ،نقض محدودیتهای کرونایی و
تشویق به بر هم زدن نظم عمومی است.

اتحادیه اروپا اعالم کرده است که بازگشایی
مکاتب(مــدارس) دخترانه و ایجاد دولت
فراگیر در افغانستان از جمله خواستههای
مهم جامعه جهانی از گروه طالبان است .از
تسلط گروه طالبان در افغانستان یک سال
میگذرد ،اما هنوز هیچ کشــور حکومت
این گروه را به رســمیت نشناخته است.
آرنو پاولز ،رییس هیئت اتحادیه اروپا برای
افغانســتان ،به تازگی در یک گفتوگو
ویژه با شبکه خبری «طلوع نیوز» گفته
اســت که طالبان باید کارهــای را انجام
دهند که باعث به رســمیت شــناختن
حکومت شــان از ســوی جامعه جهانی
شــود .پاولز اضافه کرد رفتن دختران به
مکتب(مدرسه) ،اجازه کار به زنان ،حقوق
بشر ،آزادی رسانهها ،ایجاد حکومت همه
شمول و احترام به حقوق زندگی از جمله
خواستههای جامعه جهانی از گروه طالبان
انــد که طالبان باید آن را عملی کنند .او
تصریح کرد که موضوع رفتن دختران به
مدرسه در افغانستان از اولویتهای کاری
اتحادیه اروپا است.

نوآم چامســکی در سخنانی تاکید کرد
که هدف آمریــکا از حمایت از اوکراین
تضعیف هرچه بیشتر مواضع روسیه است
تا مســکو اجازه مذاکره و انجام اقدامات
دیپلماتیک در این زمینه را نداشته باشد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
روســیا الیوم ،نوآم چامســکی ،متفکر
و زبانشــناس آمریکایی در ســخنانی
درباره جنگ روســیه و اوکراین و نقش
آمریــکا در آن اظهار کــرد که آمریکا
از کییــف حمایت میکنــد و درصدد
تشــکیل ائتالف کشورهای غربی علیه
مســکو اســت و از ایــن طریق تالش
میکند تا مواضع روسیه را هرچه بیشتر
تضعیفکند.
وی گفت که واشنگتن میخواهد مسکو
را از حــل و فصــل دیپلماتیک بحران
اوکراین کــه میتواند تنش در جهان را
تا حد ممکن تشــدید کند ،بازدارد .این
تصمیم توســط ناتو در جریان نشست
ســران خود در پایگاه هوایی رامشتاین
آلمان اتخاذ شده است.

انتقادهــا فرماندهی عملیات بــه یگان ویژه
پلیس سومالی واگذار شــده است .بنابر این
گزارش حمله به این هتل که نزدیک فرودگاه
موگادیشو قرار دارد با دو عملیات انتحاری و
انفجار دو خودروی بمبگذاری شده آغاز شد.
سومالی از فقیرترین کشورهای واقع در شاخ
آفریقا به شــمار میرود و اسالمگرایان گروه
الشــباب که از ســالها پیش علیه حکومت
مرکزی مبــارزه میکنند بــر بخشهایی از
این کشور تســلط دارند .این گروه نزدیک به
شبکه تروریستی القاعده در گذشته مسئولیت
حملههای زیادی را بر عهده گرفته اما حمله
بــه هتل حیات نخســتین عملیــات بزرگ
شبهنظامیان الشــباب از زمان اعالم پیروزی
حســن شــیخ محمود در انتخابات ریاست
جمهوری در ماه مه امسال بوده است.

حاال «سیل» میخواهد جان
افغانستانیها را بگیرد

 ۲۱والیت این کشور در محاصره خطر سیل
گزارشهــا از افزایــش شــمار قربانیان و
خسارات ناشی از سیل در افغانستان حکایت
دارد و اداره هواشناسی این کشور نیز نسبت
به بارش شدید باران و جاریشدن ناگهانی
ســیل در  ۲۱والیت این کشور هشدار داده
است.
اداره هواشناســی افغانســتان ،نســبت به
بارندگی شدید و جاریشدن ناگهانی سیل
در  ۲۱والیت این کشور هشدار داد و اعالم
کــرد که تا روز دوشــنبه  ۳۱اســد/مرداد،
در  ۲۱والیت از جمله ننگرهار ،پنجشــیر،
خوست ،پکتیکا ،لوگر ،میدان وردک ،غزنی،
کنر ،لغمان ،ولســوالی غوربند پروان ،پکتیا،
تالقان و کوکچۀ تخار ،بامیان ،ولسوالیهای
اندراب والیت بغالن ،سمنگان ،بلخ ،سرپل،
ترینکــوت ارزگان ،ارغنداب قندهار ،نیمروز
و فراه ،احتمال بارندگی شــدید و ســیالب
وجود دارد.
اداره هواشناســی افغانســتان همچنین به
مردم ســاکن در اطراف رودخانهها هشدار
داده اســت که به دلیــل احتمال باال آمدن
سطح آب رودخانهها و جاریشدن سیالب
در این مناطق ،از حضور و توقف در حاشیه
رودخانهها خودداری کنند.

همچنین در والیات هــرات ،فراه و نیمروز
وزش بادهای شــدید نیز پیشبینی شــده
است.
این در حالیست که ســیالبهای اخیر در
برخی از والیات افغانســتان ،منجر به جان
باختن دهها نفر شــده و خسارات هنگفتی
برجای گذاشته است.
براساس اعالم منابع دولتی در افغانستان ،بر
اثر جاری شدن سیل در یک ولسوالی والیت
«لوگر» در جنوب کابل پایتخت افغانستان،
 ۲۰نفر جان خود را از دست داده اند.
همچنین به گزارش «طلوع نیوز» ،ســیالب
اخیر در والیت «لوگــر» ،منجر به مصدوم
شــدن  ۴۵نفر شده و خســارات مالی قابل
مالحظهای نیز بر جای گذاشته است.
مسئوالن محلی طالبان ،روز گذشته نیز در
میدانوردک اعالم کــرده بودند که جاری
شدن سیل به ساکنان این منطقه خسارت
مالی وارد کرده است.
به گفتــه این مقامــات ،ســیل در والیت
میــدانوردک  ۳۰خانــه را تخریب کرده و
خســارات مالی به ساکنان این مناطق وارد
کرده است.
براســاس این گزارش ،راههای موصالتی و
پلهای ارتباطی در دو شهرســتان چک و
سیدآباد این والیت نیز تخریب شده و کمک
به ساکنان این دو شهرســتان را با مشکل
مواجه کرده است.
همزمــان ،دفتــر هماهنگــی کمکهــای
بشردوستانه سازمانمللمتحد در افغانستان
(اوچا) ،اعالم کرده است که سیالب ناگهانی
اخیر در چندین والیت افغانستان ،منجر به
قربانی شدن  ۴۱نفر شده و بیش از ۳۷۰۰
خانواده نیز متاثر از تبعات آن شده اند.
بنا به گزارش این نهاد ،ســیل اخیر در کنار
خسارت جانی ،همچنین بیش از  ۷۹۰واحد
خانه را در والیتهای کنر ،لغمان ،ننگرهار
و پروان ،ویران کرده است.
دفتــر هماهنگی کمکهای بشردوســتانه
ســازمانمللمتحد در افغانستان ،همچنین
اعــالم کرد کــه محصــوالت و زمینهای
کشــاورزی و زیرســاختهای حمل و نقل
محلــی در اثر جاری شــدن ســیل در این
مناطــق ،نابود شــده و ارتبــاط محالت و
والیات با یکدیگر نیز قطع شده است.
این نهاد در ادامه تأکید کرد که شــماری
از سازمانهای بشردوســتانه با کمکهای
غذایــی و ایجاد ســرپناههای اضطراری در
حال امدادرسانی به آسیب دیدگان هستند.
در همین حال ،شــرف الدین مسلم معاون
وزیــر مبارزه با حوادث طبیعــی طالبان ،با
اشــاره به زیانهای جانی و مالی سیل طی
هفته گذشته در چندین والیت افغانستان،
گفت« :در نتیجه سیل چندین جاده اصلی
از جملــه جاده کابل بــه غزنی و همچنین
جاده بامیان و پکتیا نیز مسدود شده است».

ورزشی

چربشحاشیه برمتن

فوتبال ایران

نقشههایجاللی
برای سمت چپ استقالل

پس از پایان نیمه اول با شکســت یک بر صفر
مقابل ملوان ،ســاپینتو تصمیــم گرفت برای
افزایش توان تهاجمی استقالل ابوالفضل جاللی
را روانه میدان کرده و تیمش را با سیســتم 4
دفاعه به مصاف حریف بفرستد .با حضور جاللی
جــوان در ترکیب آبیها ،بازیکنــان این تیم
حمالت بیشتری را از سمت چپ خلق کردند
و حتــی جاللی در یک صحنه با عبور از میان
چند بازیکن ملوان ،با یک ارسال دیدنی یامگا
را صاحب موقعیت کرد که وینگر فرانسوی قدر
این توپ را ندانست.
جاللی که در ابتدای نیمه دوم جایگزین جعفر
سلمانی شــده بود ،روز خوبی را سپری کرد و
به نظر میرسد توانسته است رضایت ساپینتو
برای حضور ثابت در بازی آخر هفته برابر مس
کرمان را بهدست آورده باشد .الزم به ذکر است
این بازیکن در بازی اول استقالل بازیکن فیکس
این تیم بود و همراه با سلمانی در ترکیب قرار
گرفت و در پســت هافبک پشت مهاجم ،در
آرایش  3-4-2-1بازی کرد.

آخرین وضعیت طارمی
پس از مصدومیت

مهاجم تیم ملی ایران در دیدار کالســیکوی
فوتبال پرتغال آسیب دید.
به گزارش تســنیم ،مهدی طارمی که گل اول
تیم پورتو در دیدار شنبه شب مقابل اسپورتینگ
را برای اوانیلسون ساخته بود ،در صحنه همین
گل با آنتونیو آدان سنگربان اسپورتینگ برخورد
کرد و دچار مصدومیت شد.
طارمی بهخاطر همین مصدومیت نتوانست تا
پایان مســابقه در زمین بماند و در دقیقه 72
جای خود را به وندرسون گالنو داد.
مطابق گزارش رسانه « »maisfutebolپرتغال،
طارمی در این مسابقه از ناحیه زانوی پای چپ
آســیب دیده و با حضور در دپارتمان کلینیک
باشگاه پورتو ،تحت نظارت پزشکان این باشگاه
قرار گرفته است.
پورتو دوشــنبه هفتــه آینده مقابــل ریوآوه
صفآرایی میکند که وضعیت مهاجم تیم ملی
ایران برای این مسابقه مشخص نشده است.

تیم زنان پرسپولیس تشکیل میشود

حســین خبیری عضو هیئت مدیره باشــگاه
پرســپولیس در خصــوص جلســه پیرامون
حرفهایسازی در ســاختمان باشگاه توضیح
داد :جلســهای که با چند باشــگاه دیگر هم
گذاشته بودند و مربوط به حرفهای سازی است
که امروز هم با همکارانشــان تشریف آوردند
باشگاه پرســپولیس .البته مدیرعامل محترم،
معاونین و واحدهای مرتبط با حرفهایســازی
در جلســه بودند و یک بروزرسانی کردند یک
ســری مســائل و چارچوبها را و جلسه خوبی
بود .وی افزود :باشــگاه ما به خاطر تالشی که
در این چند وقت اخیر توســط آقای درویش
و معاونین ایشــان و بینالملل انجام شده ،گیر
و گورهای حرفهایســازی تا حد زیادی حل
شده است .آقای درویش در این مدت بدهیها
را پرداخــت کردنــد و یک بحــث مالکیت و
خصوصیسازی است که با تالش وزارت ورزش
و سازمان خصوصی سازی وارد بورس شدیم و
این مسئله هم حل خواهد شد .خبیری درباره
تشکیل تیم زنان گفت :امروز صحبت تشکیل
تیم زنان را مطرح کردیم و پیشنهاد دادیم که
در حوزه فوتبال بانوان فعالیت کنیم .البته در
الزامهای ای اف ســی نیســت و توصیه است.

آرمان رمضانی؛
من بازیکن مازاد نیستم!

با بازگشت قایدی و محبی و همچنین سیاوش
یزدانی ،اخبــار زیادی پیرامون لیســت مازاد
اســتقالل شــنیده و یکی از کسانی که گفته
میشــد در آستانه جدایی از جمع آبیهاست،
آرمــان رمضانی بود .این بازیکــن در دیدار با
ملوان هم در زمین مسابقه حضور پیدا کرد تا
بهنوعی به شایعات احتمال جدایی خود خاتمه
دهد و در هفته اول نیز بهعنوان یار تعویضی به
زمین آمده بود .از اردوی پیش فصل استقالل
اخباری مبنی بر عالقه ساپینتو به سبک بازی
آرمان رمضانی شنیده میشد .حاال و با ماندن
رمضانی در جمع شــاگردان ساپینتو ،میتوان
به صحت این موضوع بیشــتر از قبل پی برد.
با وجود جدایی ارســالن مطهری و بالتکلیفی
کاوه رضایی بازهم دست ساپینتو برای انتخاب
مهاجم تیمش باز است .آرمان رمضانی ،سجاد
شهباززاده و پیمان بابایی مهاجم هدف هستند.
درضمن محبی و قایدی نیز میتوانند بهعنوان
مهاجم بازی کنند .باید دیــد در این ترافیک
آرمان کجای پازل تاکتیکی ساپینتو قرار دارد؟

دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره3987 :

فوتبال بین الملل

به نظر میرسد فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشورمان از آفت بزرگ حواشی و جنجال در امان نخواهد بود
هادیشاهمرادی

بزرگترین تفاوت این فصل از رقابت های لیگ
برتــر افزایش تعداد مدعیان و تــوان آنها برای
رسیدن به اهدافی مثل قهرمانی و کسب سهمیه
اســت .موضوعی که اذعان همه کارشناسان و
هواداران و مربیان و بازیکنان مبنی بر ســخت
بودن این فصل را به همراه داشــته و باید دید
در ادامه چه اتفاقات جدیدی در مسابقات رقم
خواهد خورد .در عین حال بزرگترین شباهت
ایــن دوره با ادوار قبلی به حواشــی و جنجال
سازیها مربوط میشود .موضوعاتی که نشان
داد امســال هم با حرفهای بودن فاصله زیادی
داریم .معضالتی که از آن صحبت میکنیم یکی
دو تا نیست اما در این مطلب با مرور حوادثی که
در همیــن دو هفته ابتدایی رخ داد به برخی از
آنهامیپردازیم.
عدمتوجیهعواملکنارزمین
از اولین بازی هفته یعنی ملوان و استقالل شروع
کنیم .جایی که لحظاتی پــس از گل میزبان
سرمربی آبیها با لگدی که زیر برانکارد میزند
آن را به ســمت نیروهای هــالل احمر پرتاب
میکند تــا برای دقایقی کنار نیمکت میهمان
محل یک درگیری باشد .نه تنها رفتار ساپینتو
را توجیه نمیکنیم بلکه آن را زشت میدانیم
منتها ریشه یابی این مساله ما را به نکته ای مهم
میرساند .شــاهدان عینی میگویند نیروهای
هالل احمــر -که جایگاهشــان کنار نیمکت
اســتقالل بود -از ابتدای بازی با هر صحنهای
علیه این تیم واکنش میدادند و اصطالحا روی
اعصاب سرمربی استقالل میرفتند .تا اینکه با به
ثمر رسیدن گل ملوان و شادی این افراد ناراحتی
ساپینتو به اوج خود میرسد و آنطور که ذکر شد
واکنش نشان میدهد .حاال سوال اینجاست که
آیا مسئوالن برگزاری مسابقه عوامل کنار زمین
را برای چنین بازیهای بزرگی توجیه نمیکنند؟
آیا جمعیت هالل احمر که بالفاصله از ریکاردو
ساپینتو شکایت کرد ،نسبت به رفتار نیروهای
خود که یک طرف ماجرا بودند برخورد نمود؟ و
اینکه چرا باید افراد کنار زمین خودشان توجهی

به این مسائل نداشته باشند و در صدد رعایت
برخی مسائل باشند؟ البته برخی شنیدههای
تایید نشــدهای نیز مبنی بر تکرار درگیری با
نیروهای امدادی کنــار زمین در یکی دیگر از
دیدارهای هفته دوم نیز به گوش میرسد که اگر
صحت داشته باشد بر لزوم تامل در این اتفاقات
میافزاید .برای رعایت انصاف این را هم بگوییم
که اگر عوامل کنار زمین از ســوی مســئوالن
مربوطه توجیه میشــوند اما به شخصه چنین
رفتارهایی دارند خب یک بحث دیگر است .بد
نیست گریزی به رفتار برخی توپ جمع کنها
در فصول اخیر گریزی بزنیم .از کســانی که در
مشهد با بازیکنان و کادر فنی استقالل درگیر
شدند تا آنها که در تبریز حامد لک دروازه بان
پرسپولیس را مجبور کردند از الفاظ ناشایست
اســتفاده کند .واقعا این افراد توجیه نیستند یا
کارشکنی میکنند و خیالشــان راحت است
کسی با آنها برخورد نمیکند؟
بیفرهنگیهوادارییاهواداری
ِ
بیفرهنگ؟
در دومین روز بازیهای این هفته نیز پایتخت
نشینها یک پای قصه بودند .جایی که هواداران
منتسب به پرسپولیس شعارهایی علیه مهدی
هاشمی نســب و وریا غفوری مربی و بازیکن

فوالد ســر دادند و در خشم خود حتی برخی
بازیکنان سابق تیمشان که حاال برای تیم اهوازی
به میدان رفته بودند را نیز مورد حمله قرار دادند.
همانگونه که در روزهای قبلی اشاره کردیم بروز
چنین رفتارهایی زیبنده فوتبال و فرهنگ جامعه
ما نیست .خصوصا حاال که بحث حضور بانوان در
ورزشگاهها داغ شده و همه مسئوالن مربوطه در
تالش هستند تا این مهم را عملی کنند .اینکه
پدران گوش های فرزند خود را میگیرند تا آن
الفاظ را نشــوند کافی است تا اینگونه قضاوت
کنیم که در چنین شــرایطی حضــور زنان و
دختران در استادیومها توصیه نمیشود .ابعاد
دردناک این فحاشیها کم نیست اما مهمترینش
آن اســت که حاال حاالها مانــده تا به برخی
حداقلها برســیم .در همه جــای دنیا فوتبال
ابزاری است برای سرگرمی که در اکثر موارد به
عنوان صنعتی برای پولسازی نیز لحاظ میشود
اما این صنعت وقتی رونق دارد که تمام جوانبش
درست باشد و اتفاقات مثبت -به نسبت فرهنگ
عمومی کشــورها  -در متــن آن رقم بخورد.
موضوعی که به هیچ عنوان در فوتبال باشگاهی
ایران دیده نمیشود چرا که گروهی از هواداران
ثابت کردهاند نه تنها انتظارات سازمان جهانی
فیفا ،بلکه انتظارات حداقلی جامعه را هم برآورده
نمیکنند .بد نیست یادآوری کنیم همین چند

فصل پیش را که در مصاف پرسپولیس و تراکتور
اتفاقاتی که هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی
رقم زدند بزرگترین گزک را به سعودیهایی داد
که از چندی پیش ادعای واهی عدم امنیت در
ایران و استادیومهایش را بهانه کرده بودند .در
واقع پس از آن ماجرا بود که کنفدراسیون فوتبال
آسیا قاطع تر از قبل درباره برگزاری میزبانی تیم
های ملی و باشگاهی ایران از همتایان عربستانی
خود در کشــور ثالث را مطرح کرد و در نهایت
عملی نمود تا حاال نزدیک به یک دهه تیم های
ایرانی آنطور که باید در لیگ قهرمانان از فرصت
میزبانــی خود بهره نبرنــد .ظاهرا نه تنبیهات
انضباطی ماننــد لحاظ محرومیت برای حضور
هواداران و جرایم مالی برای باشگاهها بازدارنده
این بی اخالقیها است و نه ثمره تلخی که در
میزبانی های بین المللی تجربه کردهایم ،برای
هواداران درس عبرت شــده! که اگر چنین بود
هرگز روز جمعه آن حجم از فحاشی در ورزشگاه
آزادی طنین انداز نمیشد! اینکه نام این نقیصه
را «بی فرهنگی هواداری» بگذاریم یا «هواداریِ
بی فرهنگ» انتخابش با شما.
فاصلهزیادباحرفهایگری
حاال در این فوتبالی که حاشیه از زمین و آسمان
میبارد ،برخی مجریان تلویزیونی نیز آتش بیار
معرکههامیشوند.همینهفتهپیشبودکهجواد
خیابانی اظهاراتی مبنی بر دوپینگ 7بازیکن تاج
در دربی ســال  1354مطرح کرد .موضوعی که
واکنش پیشکسوتان استقالل و بازیکنان وقت
این تیم را در پی داشت .کاری به صحت ماجرا یا
نادرست بودنش نداریم .کاری نداریم که خیابانی
درســت گفته یا غلط .فقط از ایشان میپرسیم
جنجال آفرینی با یک نبش قبر حدودا  50ساله
چه ســودی دارد؟ چه چیزی به داشتههای این
فوتبال ناقص ما اضافه میکند؟ بدیهی است که
جو فعلی حاکم بر فضای فوتبال خصوصا در بین
هوادارانتیمهایمختلف،طرحچنینموضوعاتی
را برنمیتابد و فقط و فقط بر حواشی موجود دامن
میزنــد .حال باید دید این فاصله عمیقی که با
حرفهای گری داریم کی و کجا کمتر خواهد شد.

جوانانفرنگیایران
قهرمانجهان شدند

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمانی
زودهنگام رقابتهای جهانی بلغارســتان را
از آن خــود کرد .رقابتهای کشــتی فرنگی
قهرمانی جوانان جهان امشب(یکشــنبه) با
برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال  5وزن
دوم این مسابقات ،به پایان می رسد .در پایان
رقابتهای  5وزن نخست ،ایمان محمدی در
وزن 63کیلوگرم به مدال طال رسید و ابوالفضل
چوبانــی در  ۸7و فردیــن هدایتــی در وزن
130کیلوگرم نیز صاحب مدال نقره شدند.
ایران در  5وزن دوم نیز شــانس رســیدن به
2مدال طال و  3برنز را دارد ،سعید اسماعیلی
در  ،60علیرضا مهمدی در  ۸2و علی عابدی
در وزن  97کیلوگرم امشب برای کسب مدال
طال به میدان میروند و سید دانیال سهرابی
در  67و امیر عبدی در وزن  72کیلوگرم نیز
برای رسیدن به مدال برنز به مصاف رقبایشان

پرسپولیسمحرومیت
پورعلی را قبول ندارد

مرتضیپورعلیگنجی
روز شنبه آی تی سی
خود را دریافت کرد تا
به این ترتیب امکان
حضور در مسابقات
پرسپولیس را داشته باشــد .با این حال
پس از این موضوع اظهاراتی از سوی رضا
جاودانی عضو کمیته انضباطی در فضای
مجازی منتشر شد که حکایت از غیبت
پورعلیگنجی در بازی آلومینیوم داشت.
او گفت که محرومیــت بازیکنان پس از
صدور آی تی ســی اعمال میشود و به
این ترتیب مدافع پرسپولیس در این بازی
محرومیتش را سپری خواهد کرد.
اما حســین دوام مســئول امور حقوقی
پرسپولیس نظر دیگری دارد و میگوید
کــه پورعلیگنجــی در هفته نخســت
محرومیتش را ســپری کرده و این بازی
محرومنیست.
برخی وکالی حقــوق بین الملل فوتبال
نیز اظهــارات رضا جاودانی را تایید کرده
اند و میگویند بر اســاس مقررات جدید
محرومیتها پس از صدور آی تی سی و
کارت بازی لحاظ میشود.

روز شــنبه بود که
باشــگاه سپاهان در
خبری غیرمنتظره از
بازگشت پیام نیازمند
با قــراردادی قرضی
خبر داد .در حالی که تصور میشد رشید
مظاهری در واکنش به این اقدام باشگاه
سپاهان دست به ترک باشگاهی بزند که
نیم فصل گذشته به آن پیوست اما ظاهرا
او قصد دارد در جمع ســپاهانیها باقی
بماند و با نیازمند رقابت کند؛ رقابتی که
اگر به سود او تمام بشود ،پایه بازگشتش
به تیم ملی است .با این حال رقابت با پیام
نیازمند سابقهای دیرین در سپاهان دارد
و هواداران خاطرات خوشی از وی دارند و
کار سادهای نیست .با تمام اینها میشود
حدس زد این دو کــه قبال در اردوهای
تیم ملی بــا یکدیگر همبازی بودهاند به
همراه نیما میرزازاد قویترین کادر گلری
لیگ برتر را برای سپاهان خواهند ساخت.
البته که این یک موضوع چالش برانگیز
نیز محسوب میشود .با این حال تصمیم
فعلی ادامه کار در ســپاهان و یک اقدام
رقابتی است.

فرجامخواهی شاکی رونالدو؛
پرونده تجاوز باز میشود؟

دو مــاه پیش دادگاهی در شــهر السوگاس
آمریکا ،شکایت کاترین مایورگا علیه کریستیانو
رونالدو که به اتهام تجاوز جنسی مطرح شده بود
را رد کرد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی را
نادرست و ناکافی توصیف کرد .جنیفر دورسی،
که ریاســت دادگاه رسیدگی به شکایت علیه
رونالدو را به عهده داشــت ،اعالم کرد شکایت
شــاکی را به این علت رد میکند که پرونده او
بر اســاس مدارکی محرمانه تشکیل داده شده
که وکیل شاکی به صورت غیرقانونی بهدست
آورده و بــه این ترتیب وجاهــت پرونده را زیر
سوال برده است .نشریه سان انگلیس گزارش
داد کــه کاترین مایورگا حکــم اخیر دادگاه را
قبول ندارد و تقاضای فرجام خواهی داده است.
بر اساس این گزارش ،کاترین مایورگا برای به
جریان انداختن دوباره پرونده شکایت از ستاره
منچستریونایتد ،درخواست رسمی داده است.
رونالدوی  37ســاله پیش از ایــن  375هزار
دالر بــه مایورگا پس از ادعــای تجاوز به او در
السوگاس در سال  2009پرداخت کرده بود
اما شــاکی قصد داشت با طرح شکایت جدید،
 54میلیــون پوند دیگر از برنده پنج توپ طال
بگیرد .تیم حقوقی خانم مایورگا ادعا کردهاند
که او با دریافت حقالسکوت ،توافقنامه را تحت
فشــار امضا کرده اســت ،به همین خاطر این
پرونده را دوباره به جریان انداختند.

قرارداد ثبت نشد؛ بارسا
بدون ژول ُکنده برابر سوسیداد

فهرست بارسلونا برای بازی دیشب مقابل رئال
سوسیداد در حالی اعالم شد که ژول ُکنده این
بازی را نیز از دست داد .بارسلونا هر چه تالش
کرد ،نتوانســت قرارداد او را ثبت کند چرا که
هنوز کار انتقال ممفیس دیپای به یوونتوس و
پییر امریک اوبامیانگ به چلسی نهایی نشده
است .بارســا امیدوار بود که با جدایی این دو
بازیکن ،بتواند قــرارداد ُکنده را ثبت کند ولی
چنین نشــد .در نهایت ژاوی باید بدون مدافع
فرانســوی محبوب خود برابر سوســیداد قرار
بگیردُ .کنده بازی هفته اول برابر رایو وایهکانو
را نیز از دســت داده بود و طبق ادعای نشریه
اسپورت ،به شدت از این شرایط ناراضی است.
در قــرارداد او بندی وجود دارد که اگر تا پایان
نقل و انتقاالت قراردادش ثبت نشــود ،بازیکن
آزاد خواهد شد و می تواند به تیمی دیگر برود.
در فهرست بارســلونا همچنین نام سرجینیو
دِست هم به چشــم نخورد .مدافع آمریکایی
جایی در ایده های ژاوی ندارد و به او گفته شده
که باید به دنبال تیمی دیگر باشد.

کلوپ :اگر بازی لغو شد،
ما را برنده اعالم کنید

خواهند رفت .با توجه به نتایج بدست آمده در
 5وزن نخست این رقابتها ،قهرمانی قاطع تیم
ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات
قهرمانی جهان مسجل شده و تیمهای اوکراین
و آذربایجان نیز برای کســب عنــوان نایب
قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند داشت.
ایران در پایان این مســابقات حداقل  149و
حداکثر  174امتیاز بدست میآورد ،اوکراین
بین  96تا  116امتیاز و آذربایجان نیز از 104
تا  114امتیاز کسب خواهد کرد.
بــا این اوصاف حتی اگــر تمامی نمایندگان
ایــران در  5وزن دوم نیز در دیدارهای فینال
و ردهبندی مقابل رقبای خود شکست بخورند
باز هم قهرمانی جهان از آن ایران خواهد شد.
پیش از این تیم ملی کشــتی آزاد جوانان نیز
عنوان قهرمانی رقابتهای جهانی بلغارستان را
از آن خود کرده بود.

رشید
کنارنمیکشد
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یکاستقاللیدیگر
در راه تبریز؟

از به صــدا درآمدن
گیتار بازیکن تازه به
خدمت گرفته شده
استقالل در استادیوم
جاســم بن حمد تا
به امــروز 935 ،روز میگذرد .بازیکنی که
در کارنامه اش ،گل های حساســی برای
اســتقالل دیده می شود .از  3گل دربی تا
گل های ســه امتیازی برابر فوالد ،پیکان،
تراکتــور ،هوادار و . ...هر چند که مطهری
فصل گذشته زمان زیادی برای حضور در
زمین را نداشت ،اما همین دقایق اندک نیز
از نقش موثر او در قهرمانی آبی ها حکایت
دارد .بازگشت یزدانی و مرادمند و انتقال یک
باره محبی و قایدی باعث شد که لیست
بزرگساالن اســتقالل پر شده و ساپینتو
مجبور به حــذف برخی از شــاگردانش
باشد .اتفاقی که برخالف میل او رخ داد اما
سرمربی پرتغالی به دلیل قوانین موجود،
در عمل انجام شده قرار گرفت و چاره ای
جز کنار گذاشتن مطهری نداشت .پس از
جداییسیدمحمدحسینی،اوسفربهتبریز
را در پیش گرفت و حاال ممکن است دیگر
بازیکن جدید تراکتور هم از استقالل بیاید.

بازگشتنساجی
بهاستادیومخاطرهانگیز

دو فصل پیش و بعد
از اتمــام بازی های
لیگ برتر ســازمان
لیــگ اعــالم کرد
از این پــس امکان
برگزاری بــازی های لیگ برتر در زمین
چمن مصنوعی وجود ندارد و به همین
خاطر تیم های نساجی و مس رفسنجان
فصل گذشــته مجبور به برگزاری بازی
های خانگی خود در دیگر اســتادیوم ها
شدند .البته مس در هفته های پایانی با
توجه به پایان بازسازی استادیوم شهدای
مس در شهر رفسنجان به خانه برگشت
اما نســاجی در  6اســتادیوم دیدارهای
خانگی خود را برگزار کرد .پیش بینی می
شد با شروع فصل جدید تیم نساجی به
استادیوم شهید وطنی برگردد اما کاشت
دیرهنگام چمن و هم چنین آماده نبودن
برخی از بخش های استادیوم در نهایت
موجب شد تا نســاجی دیدار خانگی با
مس رفســنجان را در اســتادیوم نقش
جهان برگزار کند و جالب اینکه در هفته
دوم هم در همین استادیوم به مصاف تیم
سپاهان رفت.

لیورپول امشــب در چارچوب رقابتهای هفته
سوم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اولدترافورد
مهمان منچستریونایتد اســت و کلوپ نگران
اعتراض هواداران این تیم است .نتایج ضعیف
یونایتد در دو هفته ابتدایی لیگ برتر و ثبت دو
شکست برابر برنتفورد و برایتون باعث شده است
که آتش خشم هواداران یونایتد شعلهور شود.
نزدیک بــه  10هزار هوادار این تیم قصد دارند
پیش از شروع این بازی علیه جوئل گلیزر ،مالک
این باشــگاه ،اعتراض کنند و این نگرانی وجود
دارد که تعدادی از آنها وارد زمین بازی شــوند
و یا مسیرهای رسیدن به اولدترافورد را مسدود
کنند .دیدار دو تیــم لیورپول و یونایتد در دو
فصل قبل که قرار بود در تاریخ  10آوریل برگزار
شــود به دلیل اتفاقی مشابه و با ورود پلیس به
ماجرا لغو شد .کلوپ در نشست خبری پیش از
این بازی در این باره گفت«:من واقعا امیدوارم که
چنین اتفاقی رخ ندهد اما اگر این اتفاق بیفتد،
فکر میکنم که ما باید برنده بازی اعالم شویم.
اگر هواداران یونایتد نخواهند بازی برگزار شود،
این موضوع به ما مربوط نیست .ما نمیتوانیم
زمان مجدد برای انجام این بازی در نظر بگیریم
و سعی کنیم در تقویم بسیار شلوغ این فصل
جایی برای آن پیدا کنیم».

کار پیکه و شکیرا به دادگاه کشید

بحث جدایی پیکه و شــکیرا به عنوان یکی از
جذابتریــن و معروفتریــن زوجهای دنیای
ورزش و هنر به یکی از جنجالیترین بحثهای
چند هفته اخیر تبدیل شده است .حاال روزنامه
اسپانیایی مارکا مدعی شده است که تالشهای
دو طرف و وکالیشــان بــرای تعیین تکلیف
حضانت فرزندان به نتیجه نرسیده و مذاکرات در
این زمینه متوقف شده است .این در حالی است
که هر دو فرزند آنها باید از تاریخ پنج سپتامبر به
مدرسه بروند اما محل زندگی آنها هنوز مشخص
نیست .حاال قرار است رای دادگاه تکلیف این
موضوع را مشــخص کند و شکیرا باید عالوه
بر دادگاهی که به خاطر فرار مالیاتی او برگزار
خواهد شــد ،در یــک دادگاه دیگر نیز حضور
پیدا کند و این بار روبهروی همسر سابقش قرار
بگیرد .هر دو طرف دادخواستشان را به دادگاه
ارائه کردهاند و امیدوار هستند که رای دادگاهی
که قرار است در هفته اول سپتامبر برگزار شود
به سود آنها باشد.

دوشنبه  31مرداد  24 1401محرم  22 1444آگوست 2022شماره3987 :

هنرمندیکهباناخناثرهنریخلقکرد!

رضا روحی ،هنرمند خوشنویس نمایشگاه آثار خود را در حوزههای نقاشی خط
و نقاشی با ناخن در نگارخانه اندیشه برپا کرده است .به گزارش ایسنا ،نگارخانه
فرهنگسرای اندیشه در جدیدترین ویژه برنامه خود در عرصه هنرهای تجسمی
نمایشگاه خوشنویسی رضا روحی را برگزار میکند .در این نمایشگاه ۲۲ ،اثر
در حوزههای نقاشی خط و نقاشی با ناخن در معرض دید عموم قرار میگیرد.
شبکه خانگی

حذف سعید ابوطالب
از «شبهای مافیا»

گفت وگو

همچنین ســه ورکشاپ در زمینه قلمتراشی ،معرفی خط ناخنی و نقاشی
خط (گالیگرافی) برگزار خواهد شد .این نمایشگاه که ازروز شنبه  ۲۹مرداد
در نگارخانه اندیشه افتتاح شده تا پنجشنبه سوم شهریور ماه ادامه خواهند
داشــت .عالقهمندان میتوانند هر روز از ساعت  ۹الی  ۱۹از این نمایشگاه
بازدید کنند.

صاحب امتیاز :هوشمند سفیدی

رئیس شورای سیاستگذاری :سیدحسین سجادی
زیرنظر شورای سردبیری
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 59سال در سینما کار کردم  ،آخرش هیچی!

سینما

کیانوش عیاری برای
«رکر» مجوز گرفت

حرف های صریح علی مزینانی  ،سازنده «عقاب ها» درباره سینما و این روزهایش

با اعالم اسامی تیم جدید برنامه «شبهای
مافیا» در شــبکه نمایــش خانگی ،دیگر
نام ســعید ابوطالب به عنوان کارگردان و
تهیهکننده به چشم نمیخورد.
«شــبهای مافیا» بر اســاس بازی مافیا
ساخته شــده اســت .این برنامه آبان ماه
 ۹۹برای نخســتین بار بــه کارگردانی و
تهیهکنندگی سعید ابوطالب تولید و پخش
شد و ســری چهارم آن برای نوروز ۱۴۰۱
منتشر شد.
حاال و با اعالم اسامی تیم جدید «شبهای
مافیــا» ،نام ســعید ابوطالب بــه عنوان
کارگردان و تهیهکننده به چشم نمیخورد
و اعالم شده این مسابقه با حضور یک تیم
جدید به مرحله تولید رسیده است.
«شبهای مافیا» در قسمتهای انتهایی و
بویژه در فینال فینالیستها با حاشیههایی
از سوی شرکتکنندگان مواجه شده بود.
هرچنــد ســعید ابوطالــب پیشــتر در
گفتوگویی با ایســنا بر واقعی و صادقانه
اجرا شدن این مسابقه تاکید کرده بود.
او دربــاره احتمال تقلــب در این برنامه،
تصریح کرده بــود :خیلی از بازیگران قبل
از اینکه جلوی دوربین بیایند ،در جلسات
متعدد تمرینی ما شرکت میکنند .طبیعتا
برخی نیز ممکن اســت مایل باشــند که
جلوی دوربین به آنها کمک شــود و این
انتظار را از گروه کارگردانی دارند ولی همه
جذابیت این رئالیتی شو این است که آنچه
که جلوی دوربین اتفاق میافتد شــفاف و
صادقانه باشد؛ بنابراین ،برغم اینکه خود من
یکی دو بار شــنیدم برخی از افراد ادعایی
درباره صادقانه نبودن «شــبهای مافیا»
دارند ،هر بازیگری که در رئالیتی شوهای
ما شرکت کند حتما روی این موضع صحه
میگذارد که آنچه جلوی دوربین میبینید،
یک اتفاق کامال واقعی است .همچنان که
به واقعی بودن ایــن ژانر اصرار دارم ،دقت
میکنم که همه چیز رئال و واقعی باشد؛
بنابراین مطمئن باشید در برنامه «شبهای
مافیا» ،هیچ اتفاق غیرصادقانه و غیرشفافی
رخ نمیدهد.
ابوطالب با بیان اینکه همیشــه از حاشیه
در برنامه سازی دوری کرده است ،در این
زمینه عنوان کرده بود :فکر میکنم برخی
از برنامههایی که خودشــان قابلیت دیده
شــدن ندارند ،گاهی از این حربه استفاده
میکنند و حاشیهســازی میکنند تا نظر
مخاطب را به ســمت برنامه جذب کنند.
طبیعتا در مجموعه «شــبهای مافیا» ما
از حاشیهســازی پرهیز میکنیم و سعی
میکنیم همه اتفاقات حرفــهای و بدون
حاشیه انجام شــود .در این خصوص ،هم
بازیگران و هم عوامل پشت دوربین کمک
میکنند که اتفاق غیرعرفی نیفتد و حاشیه
سازی نشود که به کار آسیب نزند.
به تازگی اعالم شــده است ،سری جدید
«شــبهای مافیا» با اعمال تغییراتی ،در
حال تولید است و به زودی منتشر خواهد
شد.
در این خبر آمده ،سری پنجم «شبهای
مافیا» با حضور یک تیم جدید به مرحله
تولید رسیده است.
محمدرضا رضاییان تهیهکننده این برنامه
است و سینا دوراندیشــان کارگردانی آن
را به عهــده دارد .همچنیــن محمدرضا
علیمردانی که پیشتر هم اجرای این برنامه
را بر عهده داشته است ،به عنوان گرداننده
در برنامه حضور دارد.
در این فصل قرار است چهرههای فرهنگی،
هنری و ورزشی حضور داشته باشند .برای
ضبط قسمتهای جدید این برنامه ،دکور
اختصاصی طراحی شده است.
روند مســابقه بدین شکل اســت که در
هر فصل که شــامل  ۴بازی اســت۱۲ ،
شرکت کننده ،در قالب دو گروه «مافیا» و
«شهروند» با هم به رقابت میپردازند.
ابوطالب پیش از این نیز در حوزه ساخت
رئالیتی شو فعال بوده است« .رالی ایرانی»
و «شام ایرانی» از رئالیتیشوهایی هستند
که ابوطالب با استفاده از چهرههای شناخته
شده روانه بازار نمایش خانگی کرده است.
او این روزها در فکر ســاخت مســابقهای
جدید با نام «ارتش سری» است.

میگوید« :گاهی با خودم فکر میکنم اگر در این
همه سال به جای ســینما در کار دیگری بودم
االن حداقل به جایی رسیده بودم .آدم  ۵۹سال
در ســینما کار کند آن وقــت هیچی؟! نه بیمه
داشته باشی ،نه بازنشستگی ،همین طور عاطل
و باطل بمانی؟!»
این گلههــا ،درد دلهای علی مزینانی اســت؛
سینماگر  ۷۶سالهای که سابقه ساخت فیلمهای
شاخصی همچون «عقابها» و «خواستگاری» را
در کارنامه هنری خود دارد اما حدود یک هفته
است که به دلیل مشکالت تنفسی در بیمارستان
بستری اســت .بیماری او درست در زمانی بروز
کرده که به همراه محمدرضا شریفینیا در فکر
ســاخت فیلم سینمایی «دنیا  »۲با همان گروه
بازیگران بود.
بهجز «عقابها» که از آن به عنوان نخستین فیلم
جدی ســینمای ایران در موضوع جنگ ایران و
عراق و نیز پرمخاطبترین فیلم با هشت میلیون
نفر تماشاگر یاد میشود ،فیلمهای «خونبارش»،
«انفجار»« ،رهایی»« ،فرار»« ،دستنوشتهها»،
«شــنگول و منگــول»« ،خواســتگاری»« ،دو
همسفر»« ،حماسه قهرمانان»« ،دنیا» و «قفس
طالیی» از جمله آثاری است که مزینانی مدیر
فیلمبرداری آنها بوده و از میانشان تهیهکنندگی
«دو همسفر»« ،خواستگاری»« ،قفس طالیی»،
«قربانی»« ،شب بخیر غریبه» و «دزد و نویسنده»
را نیز برعهده داشته است.
اما او حاال پس از نزدیک به  ۶۰سال کار در سینما
دلخور است از تمام نامهربانیها و تلخیهایی که
بویژه در یک دهه قبل دیده و تجربه کرده است.
او حاال معتقد است ،اگر شغل دیگری را انتخاب
کرده بود ،شاید االن احترام بیشتری داشت.
گپ و گفت تلفنی ایسنا با علی مزینانی ساعتی
پس از انجام یکســری آزمایش و تست انجام
شــد و او ابتدا درباره علت بســتری بودنش در
بیمارستان توضیح داد« :از قدیم مشکل برونشیت
داشتم و در طول سالها کار در سینما نیز آنقدر
به خودم نرسیدم که وضعم حادتر شد .آن روزها

چنان درگیر کار میشــدم و بلندپرواز بودم که
اصال نمیفهمیدم کِی شام میخورم ،کی ناهار،
البته حاال اوضاع بهتر شده ولی آن وقتها یک
ساندویچ میدادند و همان را َسق میزدیم .بعد
از مدتــی کمکم ریههای مــن عفونت کرد که
خیلی اهمیت نمیدادم .خدا بیامرزد آقای (ایرج)
قادری را ،یک روز سر فیلم «مرگ در باران» که
با هم کار میکردیم ،دید من یک مشــت قرص
میخورم .شــغل اصلی او هم داروسازی بود .تا
قرصهــا را دید ،گفت اینهــا چیه میخوری؟
گفتم دکتر داده ،قرصها را دید و از همان بلندی
که بودیم همــه را پرت کرد بیرون .گفت اینها
کورتون دارند و بدنت را پوک میکنند .بخشی
از وضعیــت االنم به این ســابقه برمیگردد اما
یک دلیل آن هم فشــارهایی است که وقتی به
امریکا رفتم و فیلم ساختم و بعد در اکرانش به
مشکل برخوردم ».فیلمی که مزینانی به آن اشاره
میکند «قفس طالیی» است که سال  ۱۳۸۹با
بازی امین حیایی ،نیلوفر خوشخلق ،سروش
گودرزی ،هوشــنگ توکلی ،آهــو خردمند و
کامبیز دیرباز در ایران و امریکا ســاخته شد .او
برای این فیلم با سرمایه شخصی هزینه زیادی
کرد ولی در اکران با شرایطی مواجه شد که هیچ

یک واقعیت عجیب درباره جانی دپ

پولی برنگشــت و ضرر زیادی به سازندگان وارد
کرد.
او که با بغض میگوید حاضر نیست گردن جلو
کسی کج کند ،ادامه میدهد« :در این مدت هیچ
کس ســراغم را نگرفته .البته من هم از کســی
چیزی نمیخواستم و نمیخواهم ،آن زمان هم
سر فیلم «قفس طالیی» فقط میخواستم چوب
الی چرخم نگذارنــد و اگر اجازه میدادند فیلم
من درســت اکران میشد ،وضع بهتری داشتم
و شــاید هزینهای که برای ساخت صرف کرده
بودم برمیگشت .من فیلمم را با کلی هنرپیشه
و عوامل امریکایی ســاختم ولی سال  ۱۳۹۱که
اکرانش کردم ،دیگر چیزی برایم باقی نماند».
مزینانی با وجود همــه ناراحتیهایش و اینکه
تاکید دارد توقعی از کســی برای احوالپرســی
و دلجویــی ندارد اما به هر حال از سرنوشــتی
که پس از حدود  ۶دهه کار پیش چشــم خود
میبیند دلگیر است ،بخصوص آنکه حتی بیمه
و بازنشســتگی هم ندارد« .گاهی با خودم فکر
میکنم اگر  ۵۹ســال به جای کار در ســینما،
در هر کاری بودم االن حداقل به جایی رســیده
بودم .آدم  ۵۹ســال در سینما کار کند آن وقت
هیچی!؟ چون فقط یک فیلم «عقابها»ی من یا

فیلم «دنیا» فروخت؟ من که پول فروش آنها را
جمع نکردم از این مملکت ببرم ،همه را روی هم
گذاشتم تا فیلم دیگری بسازم .اما نتیجهاش چه
شد؟ االن وقتی میگویند چرا فیلم نمیسازی،
میگویم از کجا پول بیــاورم؟ از دیوار مردم باال
بروم؟ بخش خصوصی باید پول داشــته باشد.
من که رانتخوار نیستم تا از بانک پولهای آن
چنانی بگیرم .من  ۵۹سال در سینما کار کردم و
اگر آبرویی دارم ،بهخاطر این بود که سعی کردم
درســت کار کنم .االن دیگر نمیشود به راحتی
فیلم ســاخت چون حداقل  ۲۰میلیارد تومان
خــرج دارد در حالی که اگر این پول را در بانک
بگذاری چند صد میلیون میتوانی سود بگیری.
با این حال اگر داشتیم حتما فیلم میساختیم
چون ما معتا ِد سینما هستیم».
مزینانی که در چند شــاخه سینمایی فعالیت
داشته ،عضو کانونها و انجمنهای تهیهکنندگان،
فیلمبرداران و مدیران دفتر پخش است .اما آنطور
که میگوید ،از خدمات بیمهای برخوردار نیست.
«سالها قبل وقتی پسرم در کانادا فوت کرد ،از
خانه ســینما به من گفتند که باید بیمه شوم و
من هم مدارکم را فرســتادم .بعد از سه سال که
برگشتم دیدم مدارک را در پرونده نگذاشتهاند.
آن زمان آقای سیف اهلل داد رییس خانه سینما
شده بود که در فیلم «دستنوشته» مدیرتولید
ما بود .از این وضعیت متعجب بود و قرار شــد
ماجرا را پیگیری کند .بعد از ســه سال او فوت
کــرد و آقای یداهلل صمدی روی کار آمد .باز هم
ماجرا را دنبال کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد .همه
فقط یک اســتاد به من میگفتند و تمام .بعدتر
آقای ســیدضیاء هاشمی مدیر شد و گفت شما
پیشکسوتی ،چطور بیمه نیستی؟ آخر سر نشان
به آن نشان که  ۱۰سال این ماجرا طول کشید و
وقتی پیگیریها از وزارت ارشاد آمد ،گفتند آقای
مزینانی شما  ۶۰ساله شدهای و دیگر نمیتوانی
بیمه شــوی؛ یعنی من االن نه بیمه هستم ،نه
بازنشســته و نه حقوقبگیر .هیچی نیستم .یک
عاطل و باطل!»

هیججایدنیاساختمانسازوخودروسازفیلمنمیسازد

کیانوش عیاری برای ســاخت چهاردهمین فیلم
سینمایی خود پروانه ســاخت گرفت .به گزارش
ایسنا ،در حالیکه کیانوش عیاری یک فیلم توقیفی
به نام «کاناپه» در کارنامه کاری خود دارد و «خانه
پدری»اش هم با وجود اکران محدود در سینماها،
دوباره بایگانی شــد و اجازه پخش در پلتفرم های
اینترنتی را ندارد ،برای ساخت فیلمی با نام «رکر»
از شــورای پروانه ساخت سازمان سینمایی مجوز
گرفته اســت .او پس از حدود  ۶ســال از آخرین
فیلمش و در شرایطی که سریال ساخته شدهاش
برای تلویزیون گویا سرنوشــت مشابهی همچون
«کاناپه» دارد ،تصمیم به ساخت فیلمی تازه گرفته
اســت .این پروانه ساخت در حالی صادر شده که
میتوان گفــت عیاری جزو معدود فیلمســازان
مطرح اســت که در  ۱۰ماه گذشته مجوز تولید
یک فیلم جدید دریافت کرده است .براساس برخی
پیگیریها احتماال رونمایی از ساخته جدید عیاری
که مدتی قبل هم برای آن فراخوان بازیگری داد،
در جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود .پیشتر
رضا عطاران به عنوان یکی از بازیگران اصلی فیلم
معرفی شده بود.

سالم ارنست
خداحافظهمینگوی

مجموعه مستند جدید  ۶قسمتی «همینگوی»
هر شب ســاعت  ،۲۲از شبکه چهار سیما پخش
میشــود .به گزارش روابط عمومی صداوســیما،
«همینگوی» که ســال  ۲۰۲۱در شبکه PBS
تولید و توسط (کن برنز) و (لین نوویک) کارگردانی
شــده ،با بهره گیری از تصاویر آرشیوی و دست
نوشــتههای همینگوی ،بازخوانی بخش هایی از
آثار داســتانی ،غیرداســتانی و نامههای شخصی
وی و همچنیــن مصاحبه با نویســندگان بزرگ
و مطرحی همچون؛ ادنــا اوبراین ،ماریو وارگاس،
آبراهام ورگســه ،توبیاس وولــف و پاتریک فرزند
همینگــوی ،غیــر از وقایع تاریخــی ،به صورت
عمیق ،نقاط ضعــف و قوت شــخصیت او را در
مقام یک نویســنده و یک انسان روایت میکند.
ایــن مجموعه مســتند کــه از درگاه تخصصی
 IMDBامتیاز  ۸از  ۱۰را کسب کرده ،روز بعد در
ساعت های  ۲بامداد ۷ ،و  ،۱۵از شبکه چهار سیما
بازپخش خواهد شد.

فیلم علی انصاریان چهارشنبه
اکران می شود

جالب اســت بدانید جانی دپ ـ بازیگر پرآوازه
هالیوود ـ در ابتدا آرزو داشت که یک نوازنده و
موسیقیدان باشد .او از نوجوانی برای این هدف
تالش کرد اما تقدیــر این بود که جانی دپ از
طریق هنر دیگری یه یک ستاره تبدیل شود.
به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره ،بســیاری
از چهرههای هالیوود برای رســیدن به جایگاه
فعلیشان و پذیرفته شدن به عنوان یک بازیگر،
تالش بســیاری کردهاند .اما در مقابل برخی از
آنان اصال گمان نمیکردند بازیگر شــوند ،این
گروه از بازیگران در ابتدا مسیر متفاوتی را برای
آینده خود متصور شــده و آرزوهای دیگری در
سر میپروراندند.
جانی دپ یکی از این ستارههاســت .او مسیر
دیگری را برای شــهرت و موفقیت برای خود
ترســیم کرده بــود ،اما در نهایت بــه یکی از
ستارگان ماندگار بازیگری در هالیوود تبدیل شد.
دپ خودش گفته اســت هیچــگاه فکر نمی
کرده بازیگر شــود .این هنرمند از کودکی به
نوازندگی عالقه داشته و از  ۱۲سالگی مشتاق
نوشتن قطعات موسیقی بوده است .جانی دپ
این قطعات را در کلوبها مینواخت اما پس از
مدتی فهمید که از طریق موســیقی نمیتواند
مخارج زندگیاش را تامین کند.
یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد به سینما
برود و در آنجا به دنبال شغل بگردد .جانی دپ
با پذیرفتن این پیشنهاد پا به سینما میگذارد به
این امید که بتواند اجاره بهای خانهاش راتامین
کند .در سال  ۱۹۸۴جانی دپ ،نخستین نقش
اصلی خود را در فیلم «کابوس در خیابان الم»
ایفا میکند .این فیلم که به یکی از مشهورترین
فیلمهای ترسناک جهان تبدیل شده ،از سایت
آی ام دی بی نمره  ۷۰۴را کسب کرده و چندین
فیلم دیگر در امتداد آن ساخته شده است.
نکته عجیب این است در ابتدای راه هنر پیشگی،

جانی دپ هنوز هم به اســتعداد بازیگری خود
واقف نبود و به دنبال کردن موســیقی اصرار
میورزیــد .تا اینکه گروه موســیقیاش از هم
پاشــید و در این زمان با تیم برتون ،نویسنده
و کارگردان مطرح ژانر فانتزی ،آشــنا شــده و
بــا ایفای نقشهای اصلی جایش را در هالیوود
تثبیت کرد .گویی برتون و دپ هر کدام گمشده
خود را یافته بودند.
نتیجه این آشــنایی ،ساخت چند فیلم موفق
بود که نخستین آنها فیلم فانتزی ـ رمانتیک
«ادوارد دست قیچی» در سال  ۱۹۹۰بود .این
فیلم نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب و برنده
جایزه بفتا شده است.
این دستاورد ،موفقیتهای دیگر هم برای جانی
دپ به دنبال داشت .با اکران فیلم «چه چیزی
گیلبــرت گریپ را آزار میدهــد؟» ،منتقدان
فهمیدند با پدیدهای مواجه هستند که میتوان
به نفع سینما از او بهره برد .جانی دپ از آن پس
به سرعت مسیر شهرت و موفقیت را در هالیوود
طی کرد .اما با وجود اینکه این بازیگر تا کنون
سه بار نامزد جایزه اسکار شده ،نتوانسته برنده
این جایزه بزرگ سینمایی باشد.
جانی دپ تنها ســتارهای نیست که حضورش
در هالیوود اتفاقی و بدون تصورات قبلی شکل
گرفته است .شارلیز ترون که اکنون از بازیگران
سرشناس هالیود است نیز کامال اتفاقی سر از
هالیوود درآورد .تــرون زمانی برای نقد کردن
یک چک به بانک رفته بــود تا اجاره خانهاش
را بپــردازد ،اما کارمند بانک از نقد کردن چک
خــودداری میکنــد و درســت در زمانی که
ترون احتیاج زیادی به پول دارد ،توســط یک
استعدادیاب کشف میشود .او شماره ترون را
میگیرد تا با او تماس بگیرد .و حاال ترون بازیگر
موفقی است و در سال  ۲۰۰۴برنده اسکار هم
شده است.

مدیر پردیس سینما آزادی با بیان این که برخی
تهیهکنندهها حتی یک روز هم سر فیلمبرداری
فیلمها و سریالهایشان نبوده اند ،گفت :هیج جای
دنیا ساختمان ساز و خودروساز فیلم نمیسازد.
سجاد نوروزی درباره رابطه زیرساختهای سینما،
فیلم خوب و نــرخ بلیت با جذب مخاطب اظهار
داشت :در بحث ساخت و توسعه زیرساخت سینما
چند ساحت بسیار جدی وجود دارد که به عقیده
من تمام آنها باید به یــک اندازه مورد توجه قرار
بگیرند .با توجه به اینکه در حال حاضر اصلیترین
و فوریترین مسئله ما حفظ مخاطبان است ،قطعا
برای حفظ آنها نیازمند یک توســعه همه جانبه
در زیرســاخت خود سینماها هســتیم .شما در
پردیسهای بــزرگ و مدرن که در پایتخت واقع
شده ،به ندرت تصویر و صدای استاندارد میبینید
که این خود به ریــزش مخاطب کمک میکند.
به عبارت دیگر ما در توســعه زیرســاختها در
پردیسها به عنوان بهترین سالنهای موجود یک
احتیاج جدی و مشخص داریم.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل مجموعه سینما آزادی
افزود :امــروزه ما دیگر نمیتوانیم از چیزی به نام
ســینما بهمعنای واقعی آن یاد کنیم .اگر در دهه
 ۶۰و  ۷۰و حتی در اوایل دهه  ،۸۰ســینما رفتن
یک کنــش فرهنگی بود .یعنی ســینما بهماهو
ســینما یک موقعیتی داشــت ولی االن اینطور
نیست .یعنی اگر مخاطب بخواهد به سینما برود،
در کنــارش نیاز به تفریحات دیگر و رفع نیازهای
فرهنگی دیگری هــم دارد .یعنی در آن فضا باید
کافهای هم باشد حتما باید یک کتابفروشی و یک
فضای بازی برای کودکان باشــد .در واقع سینما
باید در سطح کالن در دل یک مجموعه فرهنگی
واقع شــود .به عبارتی ما یک مرکز فروشــگاهی
( )Shopping Centerفرهنگی-هنــری
میخواهیم که بخش هنری آن سینماست و اگر
به این سمت برویم ،میتوانیم به رشد مخاطب فکر

کنیم .نوروزی بیان کرد :یــک زمان در مالهای
تجاری بزرگ تهران سینما احداث کردیم ،در آن
برهه زمانی این سیاســت جواب داد .چون مالها
یک پدیده نوظهوری در زیســت شهری ما بودند
و یک عطــش اجتماعی بوجــود آوردند اما االن
وضعیت تغییر کرده است .االن به دلیل وضعیت
اقتصادی ،برای حضور در این مالها به غیر از یک
طبقه خیلی خاص اقبالی وجود ندارد و االن اشتباه
استراتژیک این است که بخواهیم در مال سینما
بزنیم .مثال در میدان هروی تهران دو مرکز خرید
وجود دارد که در هر دو سالن سینما احداث شده
است .یکی بیمخاطب و دیگری بامخاطب ،چرا؟
یکی از آن مرکز خریدها که به تازگی احداث شده
یک فضای کامال مدرن دارد و یک انتشارات هم در
آن شعبه ایجاد کرده است .تقریبا تاکید میکنم
تقریبا یک شــبه مجموعه فرهنگی ایجاد کرده و
میبینیم موفق شده است.
مدیرعامل مجموعه سینما آزادی بنابراین در حوزه
زیرســاختهای سینما ،نیازهای اورژانسی ما اول
با کیفیت کردن زیرساخت پردیسها و مالهای
بزرگی اســت که االن داریــم و دوم ایجاد تغییر
وضعیت در سینماهای فرسوده موجود است .بعد
از آن نیاز ضروری ،ایجاد سالنهای جدید در قالب
مجموعه های فرهنگی در جای جای کشــور ما
است ،البته برای موفقیت به موازات این اقدامات باید
سیستم تولید هم متحول شود .نوروزی گفت :االن
ما شاهد اتفاقات عجیب و غریبی هستیم که حتی
در عقب افتادهترین کشــورها هم دیده نمیشود.
مثل آنکه شخصی بیاید کارت تهیهکنندگی اجاره
بدهد و یا یک کارگردان دستمزدهای آن چنانی
بگیرد بعد هم یک جنــازهای را بیاورند بیاندازند
روی دوش ســالنهای سینما و بعد هم در بوق و
کرنا کنند که سازمان سینمایی یا مافیای اکران
نگذاشت فیلم ما موفق بشود .این از شگفتیهای
عجیب و غریبی است که ما داریم.

از دوم شــهریور ماه دو فیلم جدید در سینماهای
کشــور اکران میشوند .روز گذشته نهمین جلسه
شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل و پس
از بررسی درخواستها مقرر شد که دو فیلم از روز
چهارشنبه ،دوم شهریور به جدول اکران اضافه شوند.
بر این اساس انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» به
کارگردانی محمد همدانی که توسط دفتر فیلمیران
پخش میشود ،در ســرگروه ایران مال روی پرده
خواهد رفت .فیلم «بانک زدهها» نیز به کارگردانی
جواد اردکانی به سرگروهی سینما ماندانا و توسط
دفتر پخش نمایشگستران اکران خواهد شد .در
این جلسه همچنین قرارداد اکران فیلم سینمایی
«بام باال» به کارگردانی جمال سید حاتمی در سر
گروه سینما ماندانا و پس از پایان اکران فیلم «بانک
زدهها» به ثبت رسید .فیلم «بانکزدهها» در خبرها
به عنوان اثری در ژانر «کمدی موزیکمال شــده
سیاه» معرفی شده و نســرین مقانلو ،قاسم زارع،
میرطاهر مظلومی ،زندهیاد علــی انصاریان ،بیژن

بنفشه خواه و نیز (با همراهی) سحر قریشی از جمله
بازیگران آن هستند« .پسر دلفینی» هم محصول
ســازمان هنری رســانهای اوج با مشارکت مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی است که سال
 ۱۳۹۹متقاضی شرکت در جشنواره فیلم فجر بود
ولی به دلیل نبود یک انیمیشن دیگر امکان شرکت
در بخش رقابتی را نداشت و به همین دلیل انصراف
داد .این دو فیلم درحالی راهی اکران میشوند که
در دوهفته گذشــته اکران  ۶فیلم «ابلق»« ،شب
طالیی»« ،برای مرجان»« ،دوزیست»« ،کوزوو» و
«رویای سهراب» آغاز شده بود.

