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امارات؛ فاصله ازآمريكا  
نزديكي به ايران

گفت وگو با ســيداحمد نكوئي، دكتراي روابط 
بين الملل و كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا

 ماسك براي 
متروسواران  اجباري شد

چرخ زندگي 
رانندگان اتوبوس 

نمي چرخد
 همشهري در روزهايي كه مردم 

رغبتي به استفاده از اتوبوس ندارند، 
پاي درددل رانندگان نشست

  امارات به دليل سياست های 
عملگرايانه دنبال رقابت با ايران 

نيست
  روابط ابوظبی-تل آويو مانعی 
جدی برای بهبود روابط ايران و 

امارات نيست
  افزايش تنش امارات با ايران 
به معنــای فقــدان امنيت اين 

كشور است
  ايران نبايد از بازگشت امارات به 
دمشق نگرانی چندانی داشته باشد

نگاه
مرتضي كاردر ؛ روزنامه نگار

بهار در بازار كتاب ايران با شــكوه نويســندگاني آغاز 
مي شــود كه كتاب هايشــان در اداره كتاب مانده و به 
نمايشگاه نمي رسد. در سال هاي گذشته هميشه اداره 
مميزي سخت به فعاليت مشغول بوده و نويسندگان، 

به ويژه داستان نويسان، از گزند مميزي ها در امان نبوده اند.
مميزي، كه نام محترمانه و روزآمدشده سانسور است، گاه متناسب با تغيير دولت ها 
تغيير كرده و قدري سهل گيرانه و گاه ســختگيرانه تر شده، اما همواره وجود داشته 
است. حتي در سال هاي اخير بارها سخن از واگذاري مجوز كتاب ها به ناشران به ميان 
آمده اما وزيران و مديران آمده اند و رفته اند و نهاد نظارت به شكل دولتي يا شبه دولتي 

وجود داشته و اغلب بي توجه به آمد و شدها كار خود را كرده است.
مديران اداره كتاب نيز بعد از چند ســال خواندن كتاب ها و تأييــد و رد كتاب ها و 
جايگزين كردن واژه هاي مناســب به جاي واژه هاي احتماال منافي با عفت و امنيت 
عمومي دريافته اند كه مسئله چندان در كتاب هايي كه شمارگان شان روزبه روز كمتر 
مي شود، نيست و اصال مميزي كردن كتاب ها در عصر انفجار اطالعات و دانلود همه 
كتاب هاي مجاز و غيرمجاز در پايگاه هاي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي معني ندارد 

و بيشتر براي راضي كردن مديران باالدستي به كار مي آيد.
اما هرگاه مميزي قدري سهل گيرانه تر شده و مديران و مميزان اداره كتاب در موارد 
اندك و بسيار مشمول مميزي  به ديده اغماض نگريسته اند، نهادهاي پرفشار موازي 
به ميان آمده اند كه  اي داد، ببينيد چه چيزهايي از زير دست مميزان در رفته و نتيجه 
غوغاي رسانه اي و فشار بر وزارت ارشاد بوده كه اغلب به جمع آوري كتاب از بازار و گاه 

به تغيير مديران و مميزان اداره كتاب منجر شده است.
اما مسئله مميزي شايد فقط سهل گيري و سختگيري نباشد، به نظر مي رسد  مشكل 
اداره مميزي بيشتر فقدان رويه و اعمال نظر و سليقه در مميزي كتاب هاست. مميزي 
گاهي وقت ها به جاي اينكه مبتني بر معيارهاي روشن باشد، براساس حب و بغض ها 

و سليقه هاي شخصي تعيين شده است.
كم نيســتند كتاب هايي كه در دوره هاي گوناگون از سد به نظر نفوذناپذير مميزي 
گذشته  و از اداره كتاب به پيشخوان كتابفروشــي ها آمدند. نويسندگان و ناشراني 
كه قدرت رايزني بيشــتري داشتند، اغلب مي توانســتند كتاب هاي خود را از غول 
اداره كتاب به سالمت بگذرانند؛ نويسندگان و ناشراني كه احتماال خودي محسوب 
مي شوند و همواره در مقايسه با نويسندگان و ناشراني كه هنوز برادري خود را اثبات 

نكرده اند، راه آسان تري براي رسيدن به پيشخوان كتابفروشي ها دارند.
فهرست خودي ها و غيرخودي ها در طول سال هاي گذشته بدون اعالم معيارهاي 
روشن دستخوش تغيير شده است. در پي همين تغييرها و وجود هميشگي معيارهاي 
دوگانه  است كه نويسنده اي كه كتاب هايش سال ها مجوز گرفته اند، ناگهان غيرمجاز 
اعالم مي شود و كتابي كه پيش تر مجوز گرفته و حتي بارها تجديد چاپ شده، ناگهان 
به توقيف دچار مي شــود. در چنين موقعيت هايي به نظر مي رسد مميزي به ابزاري 
براي اعمال فشار و تأديب ناشران و نويسندگان تبديل مي شود. اين وقت ها سرنوشت 
نويسندگان و ناشران سرگرداني در اتاق هاي اداره كتاب و رايزني با مميزان و مديران 

و در نهايت، انتظار  است تا زماني كه شرايط تغيير كند.
حاال در روزهاي كرونا و فعاليت كج دار و مريز ناشران و كتابفروشي ها، بلقيس سليماني 
در صفحه اينســتاگرام خود خبر داده كه بســياري از كتاب هاي او غيرمجاز اعالم 

شده اند و چند ماه است كه در صف بررسي دوباره اند.
بلقيس سليماني با همه معيارهاي جمهوري اسالمي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نويسنده اي متعارف و به تعبير جديدتر نهادهاي انقالبي، نويسنده اي تراز! محسوب 

مي شود، از معدود نويسندگاني است كه مي تواند هم در جايزه 
جالل آل احمد و برنامه هاي رسمي دولتي -  حاكميتي و هم در 

برنامه هاي صداو سيما حاضر باشد، بي آنكه كسي احساس خطر كند يا خط قرمزي 
جابه جا شود.

بلقيس و عاشقانه هاي ديگر

ديدگاه
كمال اطهاري ؛  پژوهشگر اقتصاد توسعه

كرونا، ضربه نهايــي را به اقتصادي زد كه به واســطه 
رانتي شدن، بيمار شده بود و دولت براي جبران تبعات 
اين ضربه، دســت به كار اجراي سياست هايي شد كه 
برخي حامي آن هستند و برخي منتقد. نكته مهم اينجاست كه براي نجات اين اقتصاد 
بيمار از آسيب هاي كرونا، بايد ابتدا دليل رانتي شدن آن را دريابيم تا متوجه  شويم 
چگونه بايد اشتغال را نجات دهيم و همراه با آن بتوانيم كف مطالبات تأمين اجتماعي 

را براي جامعه فراهم كنيم.
صحبت از تبعات و آثار اقتصادي كرونا و اقداماتي كه مي بايست براي جبران آن در 
دستور كار قرار  گيرد، به خصوص در آستانه روز كارگر، موضوع بسيار مهمي است؛ 
موضوعي كه بايد به آن پرداخت و راه چاره اي اصولي براي آن انديشــيد تا مگر به 
درماني مؤثر منتهي شود. حقيقت اين اســت كه اقتصاد ايران، فاقد فرمول توسعه 
است و بر مدار هيچ كدام از 5مدل توسعه اي شناخته شده در جهان حركت نمي كند؛ 

مدل هايي كه سياست هاي اجتماعي نيز جزئي از آن است.
در اين وضعيت بخش هاي پيشران اقتصاد ايران مشخص نشده و به صورت كودكانه اي 
بخش مسكن رانتي و تراكم فروش به عنوان پيشــران آن معرفي شده؛ درحالي كه 
مسكن فقط يك ضربه گير اقتصادي است و به خصوص با جهاني شدن اقتصاد، بخش 
پيشران محسوب نمي شود؛ زيرا محصولي ريالي و داخلي دارد؛ درحالي كه در جهان 
امروز هيچ صنعتي بقا پيدا نمي كند مگر به 2 شــرط نوآوري و حضور موفق در بازار 
جهاني. به همين دليل است كه مي بينيم تمام صنايع اصلي ما يا به منبع ملي نفت 

متصل هستند يا به ورطه ورشكستگي رسيده و با يارانه سر پا مانده اند.
به دليل نبود الگوي توســعه، زنجيره دروني و بيروني اقتصاد ايران تعريف نشــده و 
يك سياست اجتماعي كه بتواند عدالت اجتماعي را در پيوند رشد اقتصادي ايجاد 
كند نيز وجود ندارد. در تاريخ اقتصادي چند دهه اخير، در دوره ســازندگي، رشد 
اقتصادي مقدم بر باقي مسائل شد و در دوره احمدي نژاد در تنافر با دوره سازندگي، 
عدالت مقدم بر رشد اقتصادي شد تا اينكه در دولت روحاني ملغمه اي ناكارآمد از هر 
دوشاخص رشد و عدالت مورد توجه قرار گرفت كه البته در ظاهر به نفع شاخص رشد 

اقتصادي بوده، اما در عمل در هيچ كدام به توفيق نرسيده است.
الگوي توســعه اي كه در دوران سازندگي انتخاب شــد يك الگوي كاريكاتوري از 
نئوليبراليزم بود كه در آن مثاًل تراكم فروشي به عنوان يك اصل عقالني- اقتصادي 
تلقي شد و به جاي »به بازار سپاري اقتصاد« كه مدنظر ليبراليزم بود، »به بازار سپاري 
جامعه« را ترويج داد. نئوليبراليزم در ايران به صورت تسلط انحصار و رانت صورت 
گرفت و در نهايت جامعه به بازار سپرده شــد. كارگاه هاي كوچك به عنوان اتكاي 
اقتصاد دانش از شمول قانون كار خارج و تعاوني هاي مسكن، محلي و كشاورزي نيز 
منحل يا به بازار سپرده شد تا كاريكاتوري از نئوليبراليزم ايجاد شود. در اين مدل 
رانت توسعه پيدا كرد تا جايي كه ما اكنون با يك اقتصاد نئوفئودال متكي به رانت 

روبه رو هستيم.
در سايه نبود يك مدل توسعه اي درست در ايران، مباحث درگير با مسائل اقتصادي 
و اجتماعي نيز با غفلتي بزرگ مواجه هستند كه در آن مدل توسعه مورد توجه قرار 
نمي گيرد و مطالعات و نقدها همگي نقدهاي پس از وقوع است نه الزاماً راهكارهاي 

كارشناسي براي عبور درست از مشكالت و بحران.
مسلماً براي برون رفت از بحران و رخداد شيوع كرونا بايد الگوي توسعه، مالك عمل 
قرار بگيرد تا با صرف همين انرژي و منابعي كه دولت به عبور از كرونا اختصاص داده، 
بهترين تأثير بر آسيب ديدگان از كرونا گذاشته شود. به هر صورت وامي كه دولت 

براي عبور از كرونا به توليد مي پردازد، وام الزمي است زيرا اگر 
پرداخت نشود، طبقه متوسط هم فقير مي شود. از آن طرف 

اگر هدف حمايت از معيشت طبقات كم درآمد باشــد، نبايد به سمت صدقه دادن 
دولت گرايش پيدا كنيم و دولت را به جاي توليد به توزيع دعوت كنيم.

 حمايت هاي ضدكرونا 
بر پايه الگوي توسعه

يادداشت
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

ظهور نابهنگام ويروس كرونا، همه جهان را با شوكي 
بي سابقه روبه رو ساخت. كمتر كسي فكر مي كرد يك 
بيماري عفوني بتواند در سال 2020، در كمتر از 3ماه، 
بيش از 200هزار نفر را در سراسر جهان به كام مرگ بكشاند و كل ساختار اقتصاد 
جهاني را با يكي از بي ســابقه ترين اختالل هاي خود از زمــان پايان جنگ جهاني 
دوم روبه رو كند. امروز بر همگان واضح است كه جهان، به هيچ وجه براي رويارويي 
با ويروس كرونا آماده نبوده اســت. نقصان هاي جدي در ســاختارهاي حكومتي، 
اجتماعي و اقتصادي در پرتو ويروس كرونا، از حصار مباحث حاشيه  نشين محافل 
روشنفكري و دانشــگاهي خارج شــده و خود را بر افكار عمومي آشكار كرده اند. 
ويروس كرونا شرايط بازانديشي در بسياري از حوزه ها را فراهم كرده است. مسائل 
مهمي مانند ميزان دخالت دولت ها در اقتصاد، سامان روابط بين الملل، نقصان هاي 
ساختارهاي حكمراني، شرايط تقويت مسئوليت پذيري اجتماعي و افزايش نقش 
شوراها، انجمن ها و نهادهاي مدني، موضوع گفت وگوي مجدد قرار گرفته اند. نقش 
دولت در ســاختار كلي جامعه و در ارتباط با قدرت هاي محلي و نهادهاي واســط 
اجتماعي يكي از مباحث مهمي بوده است كه در اين روزها مورد بازانديشي انتقادي 
قرار گرفته است. بسياري از انديشمندان معتقدند به طور كلي در چند دهه گذشته 
دولت ها دو مسير مخرب را به طور همزمان طي كرده اند كه امروز جوامع مختلف به 

درجات متفاوتي با تبعات آن مواجهند.
مســير اول عقب نشــيني پياپي و مداوم دولت ها از حوزه هــاي مربوط به خدمات 
اجتماعي - رفاهي نظير بهداشــت، درمان، بيمه و بازنشســتگي بوده است. چنين 
عقب نشــيني هايي تحت تأثير تبليغات وســيعي صورت گرفته اســت كه مدام بر 
ضرورت كوچك كردن دولت ها، ســپردن بي مهار همه حوزه ها به بخش خصوصي 
و مكانيسم هاي بازار و كاستن از دخالت دولت ها در جامعه صورت گرفته است. در 
اين سال ها بودجه هاي پژوهش در حوزه هاي بهداشــتي محدود شده اند، بسياري 
از طرح هاي مددكاري اجتماعي و خدمات رفاهي و مبارزه با فقر يا برچيده شــده 
يا ضعيف شــده اند، مســئوليت پذيري بيمه ها در برابر شــهروندان كاسته شده و 
سرمايه گذاري دولت ها در بهداشت عمومي متناسب با نيازهاي جوامع نبوده است. 
در نتيجه اين سياست ها، شهروندان ضعيف شده اند، آگاهي هاي آنها از وضعيت خود 
و جامعه كاهش يافته و از امكان مشاركت آنها در حيات اجتماعي و سياسي كاسته 
شده است. كشــورهاي مختلف به ميزاني كه چنين سياست هايي را اجرا كرده اند، 
امروز با جوامعي روبه رو هستند كه امكان كمتري براي مقاومت در برابر بحران دارند.

 مسير دوم كه به موازات مســير اول پيش رفته و مســير اول سبب ساز تقويت آن 
بوده، تضعيف پيوسته دمكراسي و كاستن از نقش شهروندان در حيات اجتماعي و 
سياسي بوده است. در چند دهه گذشته در اغلب كشورها نهادهاي اجتماعي مانند 
سنديكاهاي صنفي و انجمن هاي مدني شديدا تضعيف شده اند و جوامع به سرعت به 
سمت اتميزاسيون حركت كرده اند. حكومت ها به سمت كاستن از اقتدار حكمراني 
محلي حركت كرده   و ســعي كرده اند قدرت متمركز خود را بيشتر كنند. شوراهاي 
محلي در كمتر جايي، توانسته اند بر اختيارات و تأثيرگذاري اجتماعي و سياسي خود 
بيفزايند. چالش ميان ساختار حكمراني محلي و شوراهاي آن، با حكومت هاي مركزي 
اغلب افزايش يافته است. بازســازي اقتدار حكومت هاي متمركز ملي گرا، به دليل 
مهاجرهراسي، اسالم هراسي و رشد جريانات افراطي راست گرا در ميان بخشي از مردم 
دنيا نيز اقبال يافته است. در نتيجه امروز جوامع محلي، از قدرت و سازمان يافتگي الزم 
براي مشاركت در حل بحران ويروس كرونا برخوردار نيستند. در فقدان سازمان هاي 

اجتماعي واســط، مطالبات و انتظارات هر چه بيشتر متوجه 
حكومت هاي مركزي مي شــود؛ حكومت هايــي كه به دليل 

مسيري كه در عقب نشــيني از خدمات اجتماعي-رفاهي پيموده اند، به هيچ روي 
آماده پاسخگويي به اين سطح از مطالبات و انتظارات نيستند.

جامعه قدرتمند در برابر كرونا
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 دلم براي فوتبال 
تنگ شده   است

 عادل فردوسي پور، پس از ماه ها سكوت، در گفت وگو با 
همشهري از كار و بار و سرگرمي هايش در روزگار بدون 

فوتبال حرف زده است

حسن روحاني در 40روز گذشته با 14رهبركشورهاي مختلف 
گفت وگوهايي درباره كرونا، تحريم و مسائل منطقه داشته است

 يك ســال پس از تعطيلــي برنامــه پربيننــده 90، عادل 
فردوسي پور همچنان ترجيح مي دهد كه سكوتش را نشكند. 

او كه يكي از محبوبترين چهره هاي تلويزيوني پس از انقــالب بوده، در اين مدت 
آنگونه كه اطرافيانش مي گويند پيشــنهادهاي وسوسه كننده اي را رد كرده است.

فردوسي پور اگرچه در دوران حضورش در صداوسيما بارها به داليلي غيرفوتبالي 
زير فشار قرار گرفته، اما بيشتر زندگي اش در فوتبال خالصه مي شود.با او درباره اين 

دوران مالل آور گفت وگو كرديم. 

ديپلماســي دولت دوازدهم عالوه بر تحريم هاي آمريكا ذيل 
فشار سنگين 2ماهه كرونا هم بوده است. حسن روحاني، رئيس 

دولت در رأس اين رايزني هاي بين المللي تالش زيــادي كرد با تماس هاي تلفني 
جبران اين خأل را كرده باشد.

رهبران جهان روي خط پاستور

صفحه9 را 
بخوانيد

صفحه11 را 
بخوانيد

به مناسبت فرارسيدن هفته »شوراها«

ادامه در 
صفحه21
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نقاهتگاه در خواب
گزارش همشهري از بيمارستان صحرايي كرونا در تهران؛ 40روز بعد

تاييــد اصــــــالت 
ی  ها ئــــــــو يد و
منتشرشده از اشياي 
ناشناس پرنده يا يوفو 
از ســوی وزارت دفاع 
گــون(  پنتا ( يكا مر آ
باعث يــك جنجال 

جديد شده است. 
وزارت دفاع آمريكا به 
تازگی چنــد ويدئو را 
كه از حالت محرمانه 

خارج  شده منتشــر كرده اســت. اين ويدئوها تصاوير دوربين مادون قرمز هواپيماهای 
جنگنده را نشان می دهد كه در آنها به وضوح اشياي ناشناس پرنده ديده می شوند. برخی 
از اين ويدئوها از چند سال قبل در سايت های مختلف منتشر شده بودند اما خيلی ها اصالت 
آنها را مورد ترديد قرار می دادند. تاييد صحت ايــن ويدئوها اما بحث های زيادی را ميان 

گروه های موافق و مخالف حيات فرازمينی بار ديگر زنده كرده است. 
به گزارش گاردين،پنتاگون در بيانيه خود اعــالم كرده: ما تصميم گرفتيم صحت آنها را 
به صورت رسمی تاييد كنيم تا شك و شبهه ای ايجاد نشود، ولی الزم به ذكر است كه اين 
اجسام هنوز ناشناخته هستند. در يكی از اين ويدئوها جسم كشيده و بيضی شكل ديده 
می شود. خلبان هواپيمايی كه تصاوير اين شیء را ثبت كرده در اين رابطه می گويد: زمانی 
كه به آن نزديك شدم با سرعت بسيار زيادی شروع به حركت كرد و در كمتر از 2 ثانيه از 

من دور شد. تاكنون چنين سرعتی را نديده بودم.
سال هاســت كه در جهان بحث يوفوها و حيات فرازمينی ادامه دارد. يكی از معتبرترين 
مشاهدات يوفو در جهان هم متعلق به ايران در ســال 1355 است. در شب 2۸ شهريور 
1355 پرسنل نيروی هوايی متوجه شيئی ناشناس در آسمان تهران شدند و 2جنگنده 

اف-4 برای شناسايی اين شیء به پرواز آمدند. 
با وجود تاييد اين ويديوها توسط پنتاگون، ماهيت آنها هنوز مشخص نيست. سناتور هری 
ريد،روز گذشته با اشاره به انتشــار اين ويدئو در توييتر خود اعالم كرد كه آمريكا برای 

مشخص شدن ماهيت اين اشياي پرنده نياز به برنامه ای جدی و علمی دارد.

وزرات دفاع آمريكا در اقدامی كم سابقه اصالت چند فيلم را كه پرواز اشياي ناشناس 
پرنده را نشان می دهد تاييد كرده است

جنجال فيلم های تاييد شده يوفوها 

22



اسماعيلسلطنتپور
خبرنگار

فرزانهآئيني
خبرنگار

برجام و طالق
استفنوالت،اســتاداموربينالمللدانشگاه
هاروارد:تالشمايكپمپئو،وزيرخارجهآمريكا
برايفعالكردنمقرراتاعمالدوبارهمكانيسم
ماشهدربرجامپسازآنكهاياالتمتحدهآمريكا
ازآنخارجشدوآنرادورانداخت،ماننداين
استكهمرديباطالقهمسرشراترككندو
آنوقتبگويدبايددربارهاينكهزنسابقشبا
چهكسيقرارميگذاردخودشتصميمبگيرد.

ترامپ دغل مي كند
كالينكال،محققدانشگاهاستنفوردومشاورامنيت
مليجوبايدن:اينكهدولــتترامپازتوافقيدر
زماندولتاوباماخارجشدكهبهطورقابلتصديقي
كارآمدبودوسپسزمانيكهاينسياستشكست
ميخورد،ازمكانيسميدرآنتوافقبرايتهديد
جهان،بيگانهكردنمتحدانمانوكارشــكنيدر
همبستگيبينالمللياستفادهشود،نشاندهنده

سياستخارجيدغلكارانهترامپاست.

تجربه مجلس دهم
محمدجوادفتحــي،نمايندهتهــراندراينبارهبه
همشهريگفت:دردورهمجلسدهمبرايمنتخبان
دورهآموزشيبرگزارنشــدوتنهااقداميكهصورت
گرفت،يكجلسهدوسهســاعتهدرمحلساختمان
مجلسقديمبودكهآيتاهللاستاديآمدبحثاخالقي
كردوبعدهمدكترنوبختســازمانبرنامهوتعدادي
ازنمايندگانصحبتشعارگونهكردند.اصالآموزش
وبحثازتقنينونظارتنبود.اوبابياناينكهدربعد
آموزشقانونگذاريونظارتبحثوآموزشيصورت
نگرفت،افزود:درآننشستچندجلدكتاباصولعلم
اقتصادواصولعلمسياستواصولروابطبينالمللو
حقوقاساسيبهنمايندگاندادندكهربطيبهآموزش
وقانونگذارينداشــتوبرخــالفدورهفعليمركز
پژوهشهاقبلازمجلسهيچجزوهايبهنمايندگان
نداد.فتحيتأكيدكرد:اينايــرادنظامقانونگذاري
ماست،منمطمئنمبيشازدوسومنمايندگانفعلي
قبلازورودويامنتخبينمجلسيازدهمحتييكبار
همقانوناساسيرانخواندهاند.بههمينخاطرهميشه
گفتهامدرمعيتمجلسنمايندگان)عوام(بايدمجلس
متخصصان)سنا(همباشدواالقوانينمصوبعوامانه

استكهمتأسفانهبهكراتشاهدآنهستيم.

موقعيتي شبيه يك رمان
هيأتنمايندگيدائمروسيهدرسازمانهايبينالملليدروين:
آمريكادرهشتمماهمه2018گفتكهبهعضويتخوددربرنامه
جامعاقداممشتركپايانميدهدوآنراازبينميبرد.اكنون
ادعاهاييوجودداردكهآمريكاهنوزخودرايكيازطرفها
22Catchدربرجام(ميداند.آيااينيكموقعيتشبيهبه(
)يكرمانآمريكاييدربارهجنگاســتكهازنامآنبراي
استعارهازيكشرايطدشواريايكمعضلاستفادهميشود(

برايايران،شورايامنيتسازمانمللوتمامجهاناست؟

 طــرح مايك پمپئــو، وزير 
خارجه آمريكا براي دور زدن ديپلماسي

قوانين بين المللــي درباره 
ايران صداي هم پيمانان اروپايي آمريكا را هم 
در آورده اســت.170روز مانده به موعد لغو 
تحريم هاي تسليحاتي ايران، دولت ترامپ به 
هر ترفندي دست مي زند تا شوراي امنيت 
تحريم هاي ايران را تمديد كند. براســاس 
قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
كه در تأييد برجام صادر شد، سازمان ملل 
مقرر كرد كه بعد از 5ســال از اجراي برجام 
تحريم هاي تســليحاتي ايران لغو شــود و 
آبان ماه امسال يعني 2 هفته قبل از انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا سررسيد آن قرار 
فرا مي رسد و مايك پمپئو همه تالش خود را 
به كار گرفته تا جلوي لغو تحريم هاي ايران را 
بگيرد. به همين دليل روزنامه نيويورك تايمز 
2روز قبل از طرحي خبر داد كه براساس آن 
آمريكا قصد دارد استدالل هاي حقوقي به كار 
بگيرد تــا بگويــد به عنــوان يــك عضو 
مشاركت كننده در برجام مي تواند مكانيسم 
ماشه را عليه ايران به كار بگيرد. در واكنش به 
طرح دولت ترامپ ريچــارد هاس، رئيس 
انديشكده »شوراي روابط خارجي« و مدير 
پيشــين دفتر برنامه ريزي هاي سياسي در 
وزارت خارجه آمريكا در توييتي با اشاره به 
اينكــه طرح فعلــي آمريكا بــراي تحريم 
تســليحاتي عليه ايران جواب نخواهد داد، 

نوشــت: دولت ترامپ با خروج يكجانبه از 
برجام عجوالنه عمل كرد. حال با پيشبرد اين 
طرح خودمان را بيشــتر از ايــران منزوي 
مي كنيم، آن هم درســت در زماني كه بايد 
تمركزمان را روي فعاليت هاي هســته اي 

ايران بگذاريم.

طرحپمپئوزودميميرد
يك مقام اروپايي به شــرط ناشناس بودن 
به رويترز گفته اســت كه طــرح آمريكا از 
منظر شوراي امنيت باعث بروز هرج و مرج 
و نابساماني خواهد شــد؛ زيرا صرف نظر از 
آنچه انگليس، آلمان و فرانسه فكر مي كنند، 
روسيه و چين قرار نيست در اين توافقنامه 
)تمديد تحريم هاي تسليحاتي( مشاركت 
كنند. يكي از ديپلمات هاي شوراي امنيت كه 

او نيز خواسته نامش فاش نشود درخصوص 
قطعنامه تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران 
پيش بيني كرد: در همان ابتــداي ورود به 
شــوراي امنيت متوقف خواهد شد. يكي 
ديگر از ديپلمات هاي اروپايــي به رويترز 
گفته است: خيلي ســخت است كه خود را 
به عنوان ناظر موافق قطعنامه  اي نشان دهيد 
كه تصميم داريد از آن خارج شويد؛ خواه در 
آن باشيد يا نباشيد.« يك ديپلمات غربي هم 
به خبرگزاري فرانسه يادآور شده است: شما 
نمي توانيد يك قطعنامه را انتخاب كنيد و 
بگوييد بخش هايــي از آن را اجرا مي كنيد 
اما از مابقي آن پيروي نخواهيد كرد. ديروز 
محمدجواد ظريف و سرگئي الوروف وزير 
خارجه روســيه درباره طرحــي كه وزارت 
خارجه ايران آن را متوهمانه ناميده تبادل 

نظر و آن  را مردود و غيرعملي ارزيابي كردند.  
ظريف روز جمعه در نخســتين واكنش به 
طرح آمريكا، در توييتر نوشــت: 2 ســال 
پيش، وزير امور خارجــه آمريكا و رئيس او 
»توقف مشاركت آمريكا« در برجام را اعالم 
كردند و رؤياي اين را در ســر مي پروراندند 
كه »فشار حداكثري« آنها ايران را به زانو در 
خواهد آورد. با توجه به شكست حقيرانه آن 
سياست، او اكنون مي خواهد عضوي از برجام 
باشد. روياپردازي را متوقف كنيد. ملت ايران 
هميشه درباره سرنوشتش تصميم مي گيرد. 
مايك پمپئو از يك سال قبل تالش براي به 
چالش كشاندن لغو تحريم هاي ايران را آغاز 
كرده بود با اين استدالل كه با لغو تحريم هاي 
تسليحاتي ايران در منطقه خاورميانه رقابت 

تسليحاتي به راه مي افتد.

ديروز الوروف در تماس با ظريف طرح آمريكا را مردود خواند
مرگ زودرس طرح پمپئو

در حاشيه سياست

2  چهارشنبه 10 ارديبهشت 99  شماره 7929 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

 مجلس دهم در قالب 6دوره دوروزه براي 
منتخبان مجلس يازدهم جلسات توجيهي مجلس

و آموزشــي برگــزار كرد؛ جلســاتي در 
گروه هاي 40 تا 50نفره، به ميزباني هتل بزرگ تهران.

172نفر از منتخبين مجلس يازدهم -59درصد آنان- فاقد 
تجربه نمايندگي مجلس هســتند و قرار است از هفتم 
خردادماه با نشستن بر سر كرسي هاي سبزرنگ بهارستان 

زمام امور مجلس را در دست بگيرند.
عدم شــناخت دقيق نمايندگان از وظايفشان در 2حوزه 
تقنيني، قانونگذاري و نظارتي ســبب مي شود مجلسي 
كه بر سر كار مي آيد زمان زيادي را صرف شناخت قانون 
اساســي، آيين نامه داخلي مجلس،  روند كار پارلمان و 
حيطه وظايف و اختيارات نمايندگي كند؛ عدم شناختي 
كه ســبب مي شــود نمايندگان آنچنان كه بايد و شايد 
نتوانند وكالت موكلينشان را پيش ببرند و بعضا چنان پا را 
از حيطه وظايف شان فراتر مي گذارند و وعده و وعيدهاي 
آنچناني مي دهند كه راهكار و چــاره اي براي تحقق آن 
نخواهند يافــت. ممانعت از هدردادن زمــان پارلمان و 
ايفاي وظايف منتخبان در حيطه و اختيارات نمايندگان، 
2فاكتور مهمي است كه باعث شد باتوجه به عدم شناخت 
عملي 172نماينده از وظايف و جايگاه نمايندگي، رياست 
مجلس يازدهم به فكر برگزاري دوره هاي آموزشي براي 

منتخبان مجلس يازدهمي بيفتد.
دوره هاي آموزشــي كه شــماي كوچكي از آن در قالب 
يك جلسه آشنايي در ساختمان قديم مجلس در اوايل 
خرداد ماه سال94 برگزار شد، امســال با شدت و دامنه 

بيشتري براي منتخبان مجلس يازدهم برپا شد. نشستي 
به ميزبانی مســئوالن مجلس دهم در حــوزه نظارت، 
اداره قوانين، ديوان محاســبات و مركز پژوهش ها كه در 
دوره هاي دوروزه برگزار شد. در اين سري نشست ها كه 
آخرين آن سه شنبه هفته گذشته -دوم ارديبهشت ماه- 
برگزار شد، از منتخبان مجلس يازدهم در گروه هاي 40 تا 
50نفره دعوت شد كه در كارگاه هايي براي آشنايي با حوزه 
نظارت و قانونگذاري مجلس شركت كنند. اگرچه حضور 

در اين نشست ها الزامي نيست و سبب آشنايي منتخبان 
با هم و روند كاري نمايندگي در بهارســتان مي شود اما 
آنطور كه يكــي از منتخبان تهران به همشــهري خبر 
داده، استقبال از اين نشست ها خوب بوده و چهره هايي 
چون محمدباقر قاليباف، علي نيكزاد، عبدالرضا مصري 
و محمدرضا ميرتاج الديني هم حضور داشته اند. در اين 
كالس هاي آموزشــي كه به تعبير منتخبــان يازدهمي 
بيشتر به نشست هاي آموزشي مي ماند، مسئوالني از اداره 
قوانين، اداره نظارت، مركز پ  ژوهش ها و ديوان محاسبات 
شرح حالي از روند فعاليت ها و دايره وظايف نمايندگي و 
اهميت حوزه ها به منتخبان ارائــه كرده اند و در برخي از 
حوزه ها كتاب ها و جزواتي براي آشنايي منتخبان با اين 
امور در اختيار آنها گذاشته شــده است. برگزاري چنين 
نشســت هاي منظم و هدفمندی در تاريخ ادوار مجلس 
بي سابقه اســت و مجلس دهم تنها نشستي با سخنراني 
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامــه و بودجه و 
ســخنراني چند منتخب به قيد قرعه را داشت كه هيچ 
جنبه آموزشــي در آن ديده نمي شد و بيشتر، منتخبان 
با هم آشنا شدند. محمدجواد فتحي،  عليرضا رحيمي و 
ابوالفضل سروش نمايندگان تهران در دوره مجلس دهم 
هستند كه همچون قريب به اتفاق ليست تهران و بيشتر 
تركيب مجلس دهم در حوزه كار پارلماني و نمايندگي 
مجلس بي تجربه بودند. آنها مشتركا با تأكيد بر اينكه در 
آغاز دوره دهم هيچ نشست آموزشي برايشان برگزار نشد 
و نشست منتخبان در ساختمان قديم مجلس را نشستي 
براي آشنايي منتخبان با هم مي دانند معتقدند برگزاري 
چنين دوره هاي آموزشي براي منتخبان بي سابقه بوده 
و در شناسايي و درك كار پارلماني به منتخبان مجلس 

يازدهم كمك بسزايي مي كند.

سيدعبدالواحد موسوي الري، عضو سابق 
شوراي عالي سياستگذاري يا به بيان ديگر احزاب

يكــي از مؤثرتريــن اعضــاي ايــن نهاد 
اصالح طلب، روز جمعه پنجم ارديبهشت از عضويت در اين 
شورا استعفا داد. وي در گفت وگو با ايرنا داليل استعفاي 
خود را شرح داده است كه مهم ترين بخش از اظهارات او را 

مي خوانيد.
 )در توضيح بيماري خود(: من در اين باره با آقاي عارف 
و بعضي از دوستان ديگر صحبت كرده بودم كه حضورم در 
شورا به عنوان نايب رئيس منتفي شود. ايشان در آن دوران 
اصرار داشتند كه تا پايان انتخابات صبر كنم، من هم به اين 
دليل كه نمي خواســتم تلقي منفي از اين اقدام در دوران 
انتخابات صورت گيرد، قبول و صبر كردم؛ البته با رعايت 
توصيه پزشكي الحمدهلل تا حدود زيادي كنترل شده اما 

نمي خواهم دوباره افزايش پيدا كند.
اينكه شرايط جســمي من يكي از داليل استعفا بود، 
واقعيت اســت اما فارغ از بحث اســتعفا كه كامال جنبه 
شخصي دارد، من مي خواستم و مي خواهم كه اصالح طلبان 
شرايط جديد و  موقعيت حساس كشور را با دقت بيشتري 
مدنظر قــرار دهند؛ هرچند كه در قواي ســه گانه حضور 

كمرنگي داشته باشند.
 يكي از موضوعاتي كه اقتضا مي كند همه كنشــگران 
سياسي و اجتماعي بيشتر به آن بپردازند و در اواخر دي ماه 
مطرح نبود، شــرايط خاص جامعه اســت. شرايط امروز 
جامعه ما و كل جهان ايــن واقعيت را القا مي كند كه وارد 

شرايط جديدي شده ايم.
 استعفا تصميم شخصي من بود و با كسي هم مشورت 
نكردم. شرايط كشور متفاوت شده و يك جابه جايي مهم 
در حوزه تصميم گيري در مجلس روي داده است. مجلسي 

با اهداف خاص شكل گرفته و مأموريتي دارد.
 در ماه هــاي پايانــي امســال موضــوع انتخابــات 
رياســت جمهوري1400 جدي خواهد بــود و به دليل 
همين شرايط خاص بايد همه كنشگران سياسي دقت نظر 
بيشتري داشته باشند و متمركزتر فعاليت كنند. احزاب و 

تشكل هايي كه در قدرت و قوا جايگاهي ندارند بايد با تكيه 
بر توان مردمي و پيوندي كه با مردم دارند برنامه هاي خود 

را با جديت دنبال كنند.
در سال96 همه فكر مي كردند كه دولت تدبير و اميد 
يك دوره اي خواهد بود اما در شوراي عالي سياستگذاري 
تالش شد كه كشور به ســمتي نرود كه همه قوا و نهادها 
و تريبون ها در اختيار يك جريان فكري باشد. تجربه اين 
اتفاق در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد روي 
داد و هنوز هم كشــور تبعات منفــي آن دوران را تحمل 

مي كند.
 رقبــا متوجــه اهميت و اثرگــذاري شــوراي عالي 
سياستگذاري در انسجام اصالح طلبان شدند كه براي آنها 
مطلوب نبود. به همين دليل شائبه هايي درباره قانوني بودن 
يا نبودن فعاليت شــوراي عالي سياســتگذاري، حضور 
شــخصيت هاي حقيقي و احزاب و مواردي از اين دست 

مطرح مي كردند.
آنچــه در ايــن انتخابات پيــش آمد خــارج از اراده 
شــوراي عالي و اصالح طلبان بود. مســئله ديگر خوب و 
بد عمل كردن احــزاب اصالح طلب نبود. عــده زيادي از 
كانديداهاي اصالح طلب رد صالحيت شــدند و مردمي 
كه بايد پاي صندوق مي آمدند نيامدند و مجلس در مسير 
متفاوتي قرار گرفت. در اين انتخابات نه بحث باخت شورا 
مطرح اســت نه برد آن، نه احزاب نقش چنداني داشتند 
و نه شخصيت هاي حقيقي. نهادهاي مسئول تصميم به 
رد صالحيت عده زيادي گرفتند و در بسياري از حوزه ها 
رقابتي وجود نداشــت. هرچه بود ايــن اتفاق ها تاكنون 

افتاده است.
اگر درباره شوراي عالي سياستگذاري يا افراد نقدي وجود 
دارد نبايد به صورت تخريب، كنايه زني و زيرســؤال بردن 
افراد باشد. افراد حاضر در شوراي عالي سياستگذاري طي 
اين مدت زحمت كشيدند و محور اين مجموعه يعني دكتر 
محمدرضا عارف انصافا در شورا تالش بسيار كرده است. من 
نوع رفتار بعضي از اصالح طلبان با اين بزرگوار را نه تنها قبول 

ندارم بلكه نوعي خودزني و  جفا به جمع مي دانم.

منتخبان مجلس يازدهم در كالس هاي آموزشي

موسوي الري در تشريح داليل استعفاي خود از شوراي عالي سياستگذاري اصالحات:

نتيجهانتخاباتبدوناختالفاعالمشدشرايطكشورمتفاوتشدهاست
عبدالرضــا رحماني  فضلي، وزير كشــور گفت: در 
انتخابات مجلس تقريبــاً بدون هيچ گونه اختالفي 
نتيجه را اعالم كرديم و در نتيجه نهايي شــوراي 
نگهبان نيز تمام حوزه ها تأييد شــد. سخنان وزير 
كشور در حالي مطرح شده اســت كه در روزهاي 
اخير موضوع مدرك جعلي منتخب حوزه انتخابيه 
تفرش، انتخابات اين حوزه را تا مرحله ابطال پيش 
برده است. عبدالرضا رحماني فضلي روز گذشته در 
نشست ويدئوكنفرانس استانداران، با بيان اينكه در 
انتخابات سرنوشت مردم به دست خودشان تعيين 
مي شود، افزود: در اين دوره، بررسي صالحيت  ها و 
اجراي انتخابات به گونه اي بود كه كمترين شكايت 
را داشــتيم و آن درصد خيلي كم) از شــكايات و 
اعتراضات( نيز در بررســي منجر به نتيجه خاصي 

نشد. )فارس(

روزديپلماتتعيينشود
 ســيدعباس عراقچي، معاون سياســي وزير امور 
خارجه در ديدار با جمعي از خانواده هاي شهداي 
وزارت امور خارجه درخواست خانواده شهدا براي 
تعيين روزي تحت عنــوان روز ديپلمات در تقويم 
كشور را يك خواســته بحق عنوان كرد و گفت: با 
توجه به مجاهدت ديپلمات هاي جمهوري اسالمي 
در عرصه تامين منافع ملي و به شــهادت رسيدن 
تعدادي از آنهــا در جريــان مأموريت هاي خود، 
شايســته اســت روزي تحت عنوان روز ديپلمات 

تعيين شود. )ايرنا( 

مناقشهتوكليوالريجاني
اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس مطلبي 
در پاسخ به اظهارات اخير توكلي درباره نحوه بررسي 
لوايح مناطــق آزاد در مجلس نهم و ديدگاه رئيس 
مجلس در اين خصوص، منتشر كرد و نوشت: آقاي 
احمد توكلي ادعا كرده اســت كه آقاي الريجاني، 
اليحه مناطق آزاد را كه در جلســه علني مجلس 
رد شده بود، براساس اختياري كه براي خود ايجاد 
كرد، مجددا به كميســيون بازگرداند. اين ادعا از 
3 جهت امكان وقوع ندارد. نخســت اينكه مطابق 
آيين نامه داخلي مجلس، اصوال ارجاع طرح يا اليحه 
به كميســيون با تصويب مجلس انجام مي شــود 
و رئيس مجلس جز در مــواردي مانند ماده 194 
آيين نامه داخلي كه به اخطار راجع به منافي بودن 
طرح ها و لوايح مورد بحث با قانون اساسي مربوط 
مي شود، آن هم پس از نظرخواهي از مجلس امكان 
ارجاع ندارد. دوم؛ اختيارات رئيس مجلس، همان 
است كه در ماده 20 آيين نامه داخلي آمده و افزون 
بر آن قابل ايجاد نيست و سوم آنكه ارجاع يك اليحه 
به كميسيون، فرايندي قانوني است كه به بررسي 
ابعاد فني و كارشناسي موضوع كمك مي كند و آقاي 
توكلي نبايد با تعابير خالف واقع، كميسيون ها را كه 
بازوان تخصصي مجلس هستند، تلويحا بايگاني راكد 

يا حياط  خلوت صحن علني توصيف كند.

چهره هايی چون محمدباقر قاليباف، علي نيكزاد و حتي منتخباني با سابقه پارلماني مثل عبدالرضا مصري در جلسات توجيهي مجلس حضور داشته اند
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   خداحافظي با هواي پاك
از 23فروردين يعني از روزي كه قرنطينه 
تهران تمام شد، تاكنون آسمان پايتخت 
هيچ روز پاكي به خود نديده است. البته طي 
روزهاي مورد اشاره نيز باد و باران به كمك 
تهران آمده است. بر اين اساس لغو طرح 
ترافيك به دليل شرايط جوي تأثير چنداني 
بر كيفيت هوا نداشــته اما اگر اين اتفاق 
در زمستان مي افتاد، دچار وضعيت هاي 
خيلي ناسالم مي شديم. مقايسه بازه زماني 
از ۱۵ فروردين تاكنون با ســال گذشته 
چيز زيادي نشان نمي دهد چون با وجود 
اينكه خودروهاي زيادي وارد شهر شده، 
ترددها آغاز شده و كسب و كارها به فعاليت 
بازگشــته اند اما در شرايط كنوني چيزي 
كه بيشــترين تأثير را در كيفيت هواي 
تهران دارد وضعيت آب و هوايي اســت و 
نه ميزان تردد خودروها. اگرچه با لغو طرح 
ترافيك تردد خودروهــا در منطقه طرح 
افزايش يافته است اما با توجه به وضعيت 
آب و هوا و به يــاري ناپايداري جوي و باد 
و باراني كه در تهران شــاهديم هر چقدر 
هم كه تردد خودرو زياد باشد تهران وارد 
شرايط آلودگي هوا نمي شود. در زمستان 
به دليل دماي پايين هــوا پديده وارونگي 
رخ مي دهد، آلودگي هوا روي شهر حبس 
مي شود و تعداد خودرو در كيفيت هواي 
شهر اثر مي گذارد اما االن هر چه خودرو به 
شهر مي آيد و آلودگي توليد مي شود باد يا 
باراني مي آيد و همه را مي برد. به اين ترتيب 
با اينكه تعداد خودروها زيادشده اما به دليل 
همراهي آب و هوا وارد وضعيت ناســالم 
نشديم. اين در حالي است كه به احتمال 
فراوان هفته آينده به خاطر پايداري جوي 
ميزان آالينده ها از جملــه ازن افزايش 

مي يابد.

روزهاي پايان قرنطينه 
شهر تهران فردا به عدد  گزارش

20مي رســد. طي اين 
مدت اگرچه موج نخست شيوع كرونا 
افزايش نيافته اما همچنان ســرايت 
متوقــف نشــده اســت. از طرفــي 
نگراني هاي اصلي شهروندان تهراني 
افزون شده اســت. ترافيك و آلودگي 
هوا كه پيش و پس از كرونا مهم ترين 
دغدغه شهروندان بوده و خواهد بود، 
طي 19روز اخير افزايش چشمگيري 
يافته اســت. در چنين شرايطي بايد 
تصميمــي عاجــل و بر پايــه اصول 

كارشناسانه براي تهران گرفته شود.
اين در حالي اســت كه از هفته آينده 
اســتفاده از ماســك براي كساني كه 

مترو سوار مي شــوند، اجباري خواهد 
بود. البته سؤال اينجاست شهرونداني 
كه مجبور به تردد در شــهر شلوغ اين 
روزها هســتند، چگونه بايد ماســك 
را تهيه كنند؟ به طــور حتم خيلي ها 
توانايي خريد ماســك بــا قيمت هاي  
20تا 35هزار تومان را ندارند و عده اي 
هم هرچه براي خريد ماســك تالش 
كرده اند، به در بســته خورده اند و اين 
نوشــته در داروخانه ها كه »ماســك 
و مايــع ضدعفونــي نداريم؛ ســؤال 

نفرماييد« آنها را كالفه كرده است.

۵برابر شدن مسافران مترو
از ابتداي ســال جاري تاكنون بيش 
از 5 ميليون مســافر با مترو جابه جا 
شده اند. نكته بحراني اينكه همچنان 
تعداد سفرهاي حمل ونقل عمومي 
در حال افزايش است و طي روزهاي 

اخير تعداد مسافران نسبت به هفته 
گذشته بيشتر شده است. هم اكنون 
روزانه بيش از 500هزار نفر از مترو 
اســتفاده مي كنند. در ايــام نوروز 
روزانه 100هزار نفر، مســافر مترو 
بودند كه اكنون آمــار افزايش يافته 
البته به آمار مدت مشابه سال پيش 
نرسيده اســت. شــهرداري تهران 
اگرچه استفاده از همه ناوگان مترو 
را مدنظر قــرار داده امــا همچنان 
حدفاصــل ســاعت 7تــا 8صبح و 
12:30تا 14پيك تردد مسافران در 

شبكه مترو است.

4برابر شدن مسافران اتوبوس
در اتوبوسراني تهران نيز شرايط افزايش 
مسافران نگران كننده است. لغو طرح 
ترافيك و طرح كاهــش آلودگي هوا 
تأثيــر منفــي روي خطوط شــركت 
واحد اتوبوسراني داشــته و راندمان را 
كاهش داده است. اســتفاده بيشتر از 
خودروهاي شــخصي ســبب ازدحام 
خودروها در خيابان ها شده و ترافيك 
را به همراه داشــته است و به دنبال آن 
اتوبوس هاي شــركت واحــد در اين 
ترافيك گرفتار شــده اند. اين شرايط 
دقيقــا پس از آغــاز فعاليت بيشــتر 

مشــاغل از 23فروردين كليد خورده 
و آمار مســافران اتوبوس نيز افزايش 
يافته اســت. هم اكنون آمار مسافران 
اتوبــوس به صورت روزانه بــه بيش از 
400هزار نفر رســيده كه پيش بيني 
مي شــود طي روزهاي آينده اين آمار 
بيشتر شود.  قبل از شــيوع كرونا آمار 
مســافران اتوبوس روزانــه بين يك 
ميليون و 700تا 2ميليون نفر بود. در 
روزهاي قرنطينه نيــز ترددها كمتر از 
100هزار مســافر در روز بود كه نشان 
مي دهد مسافران اتوبوس هاي تهران 

4برابر شده اند.

تهران در انتظار تصميم عاجل اما كارشناسانه

شهردار تهران در روز سه شنبه بدون خودرو مسير 
خانه تا محل كار و برعكس را با مترو طي كرد

از هفته آينده اقدامات سختگيرانه تري براي مقابله با كرونا در مترو اعمال مي شود.   عكس:همشهري/ حامدخورشيدي

ماسك براي متروسواران 
اجباري شد

سيدمحمد فخار
خبر نگار

اخبار كوتاه

  تقديــر فرهنگــي متروپليس از 
شهرداري تهران

ســازمان متروپليس اقدامات مؤثر و پيشرو 
شهرهاي جهان براي پيشــگيري از شيوع 
و مهار ويروس كرونا را در ســايت شهرهاي 
حامي ســالمت جهاني براي بهره برداري و 

الگوسازي در دسترس همگان قرار مي دهد.
به گزارش همشهري، فعاليت هاي شهرداري 
تهــران در ايــن خصــوص نيــز به صورت 
گســترده در اين ســايت منعكس شده اند. 
ازجمله فعاليت هاي متعدد و متنوع معاونت 
امور اجتماعــي و فرهنگي، اقــدام اداره كل 
آموزش هاي شهروندي شــهرداري تهران 
براي ايجاد اســتارتاپ دسترسي رايگان به 
فيلم، سريال و كتاب هاي الكترونيكي مختلف 

مورد استقبال متروپليس قرار گرفته است.
متروپليس اين اقدام مفيد فرهنگي شهرداري 
تهران را براي بهره برداري ســاير شــهرها و 
كالنشهرها عالوه بر سايت شهرهاي حامي 
ســالمت جهاني در صفحه خود نيز توييت 
كرده اســت. اهميــت اين اقــدام فرهنگي 
شهرداري تهران، در دوره گسترش ويروس 
كرونا كه غالب كشــورها، شهروندان خود را 
به رعايت قرنطينــه و در خانه ماندن موظف 

كرده اند، نمود بيشتر و نقش مؤثرتري دارد.
معاونت فرهنگــي اجتماعي متولي اقدامات 
متعدد ديگري ازجمله آموزش 40هزار نفر 
از شهروندان و كاركنان شــهرداري تهران، 
انجام تست غربالگري كرونا در گرمخانه هاي 
شــهرداري، توزيع اقالم بهداشــتي، توليد 
محتواي آموزشي و ايجاد سامانه كار داوطلبي 

و... بوده است.

  برخي بي خانمان ها از سامانســراها 
فراري هستند

مديرعامل سازمان رفاه شــهرداري تهران  
گفت: برخي   بي خانمان هــا، مصرف كننده 
حرفه اي و مستمر هستند و مكان هايي به جز 
سامانسراها را براي زندگي ترجيح مي دهند.

ســيدمالك حســيني در گفت وگو با مهر، 
درخصوص جمع آوري معتــادان متجاهر از 
سطح شــهر، گفت: »براساس تصميم ستاد 
ملي كرونا با فعال سازي  دوباره مراكز ماده1۶ 
اين افــراد دوبــاره در اين مراكز براســاس 
پروتكلي پذيرش خواهند شــد. براســاس 
دســتورالعمل هاي بهداشــتي اين افراد در 
مكاني 2هفته قرنطينه شــده و پس از اعالم 
نتايج غربالگري مي توانند در مراكز ماده1۶ 
پذيرش شوند. پيشــنهاد ما براي كمك به 
جمع آوري معتادان متجاهر از ســطح شهر 
ارائه زيرســاخت ها بــراي قرنطينه ابتدايي 
بود و پيشنهاد داديم سامانسراي خاورشهر 
را كه ظرفيت حدود 400 تــا 500نفر  دارد، 
براي اين كار درنظر گرفته شــود اما تأكيد 
كرديم حدود ۶7مورد كه داراي شرايط خاص 
هســتند، يعني افرادي كه داراي معلوليت 
هستند، كهولت سن دارند و يا زخم هاي باز 
در اين مكان مستقر هســتند كه درصورت 
استفاده از اين سامانسرا براي دوران قرنطينه 
2هفته اي معتادان بايد مركزي براي پذيرش 
آنها پيش بيني شــود و ايــن ۶7نفر جابه جا 
شوند كه هم اكنون اعالم شد كه پذيرش اوليه 
در يكي از سوله هاي ماده1۶ انجام مي شود و 
شهرداري در اين حوزه تكليفي ندارد و توان 
فراهم كردن زيرساخت هاي ابتدايي را داشت 

كه آن را نيز پيشنهاد داد.«
مديرعامــل ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران با 
بيان اينكه در مدتي كه مراكز ماده1۶ تعطيل 
بودند، حضــور اين افراد در سامانســراهاي 
شــهرداري افزايش پيدا كرده بــود، گفت: 
»ســتاد ملي كرونا تصميم درســتي براي 
بازگشــايي دوباره اين مراكز گرفته  و حضور 
اين افــراد به خصوص در مناطــق جنوبي و 
حاشيه اي شهر ممكن بود براي شهروندان آن 
نقاط آسيب زا باشد. شايد اين افراد مبتال به 

كرونا نباشند، اما مي توانند ناقل آن باشند.«
او در پاسخ به پرســش ديگري درخصوص 
اينكه چرا برخــي از بي خانمان ها حضور در 
مكان هايــي مانند قنات ها يــا جوي ها را به 
حضور در سامانسراها ترجيح مي دهند و اخيرا 
گزارشــي درخصوص زندگي در حفره هاي 
زيرزميني در يكي از محالت تهران منتشــر 
شــده بود، گفت: »اين روايت ها وجود دارد 
اما موضوع فراگيري نيســت و اين پديده در 
برخي نقاط خاص گزارش شــده است. اين 
اتفاقات بسيار محدود اســت و در برخي از 
مناطق شاهد اين بوده ايم كه حتي اين افراد 
حفاظ فاضــالب را برداشــته اند و وارد اين 
شبكه شــده اند يا زير پل هايي كه محصور 
اســت، به ســختي وارد آن محدوده شده و 
در آنجا ساكن شده اند؛ شــرايطي بسيار بد 
و پرخطر. اما اين نشان از وضعيت نامناسب 
سامانســراها ندارد بلكه برخــي از اين افراد 
به دليل آنكه دچار اعتياد شــديد هســتند، 
انزواي شديد دارند و از جمع پرهيز مي كنند 
و دائما در حال استفاده از مواد هستند و پس 
از دستگير شدن و انتقال به مراكز ماده1۶ به 
سامانسراها مراجعه نمي كنند. اين به سبك 
زندگي آنها بازمي گردد نه اينكه اين مكان ها 

از سامانسراها وضعيت مناسب تري دارند.«
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تالش براي تأمين ماسك براي استفاده در مترو و اتوبوس

افزايش تردد در شــهر تهران موجي از نگراني را فراهم 
آورده است. درحالي كه همچنان مطالعات نشان مي دهد 
بهترين وســيله براي ترددهاي درون شهري استفاده از 
دوچرخه و ناوگان حمل ونقل پاك است. در همين راستا، 
ديروز پيروز حناچي، شــهردار تهران در راستاي پويش 
#سه شنبه هاي_بدون_خودرو با مترو به محل كارش رفت 
و از نزديك وضعيت امروزه اين وســيله انبوه بر را بررسي 
كرد. در اين ميان، ستاد ملي مبارزه با كرونا براي جلوگيري 
از افزايش مبتاليان به اين بيماري استفاده از ماسك در مترو 
و اتوبوس را ضروري دانسته است؛ طرحي كه به تصويب 
رســيده و به زودي اجرا مي شــود. پيش تر در مترو روي 
صندلي ها عالمت گذاري شده بود اما رعايت فاصله گذاري 
تنها شامل كساني مي شود كه جايي براي نشستن دارند و 
در مسافراني كه ايستاده انتظار رسيدن به مقصد را دارند، 
رعايت فاصله گذاري رويت نمي شــود؛ به ويژه زماني كه 
مسافران زيادي در يك واگن حضور دارند و مجبور به قرار 
گرفتن در كنار يكديگر هستند. براي همين اجباري كردن 
استفاده از ماسك در مترو مي تواند خطر را كمتر كند. البته 
با اجراي طرح استفاده از ماســك در مترو و اتوبوس اين 
پرسش مطرح مي شــود كه تامين ماسك براي مسافران 

چگونه صورت مي گيرد. براي نمونه، تنها در يك روز حدود 
۵20هزار نفر در شهر تهران از مترو استفاده كردند. عليرضا 
زالي، فرمانده ستاد مبارزه با كرونا در شهر تهران، مي گويد: 
»طبيعي اســت تامين اين تعداد ماسك دشوار است كه 
براساس مصوبه ستاد ملي، وزارت صمت )صنعت، معدن و 
تجارت( مسئوليت اين كار را برعهده گرفته است.« به گفته 
او، تهيه ماسك با استفاده از ظرفيت وزارت صمت و با كمك 

وزارت بهداشت و شهرداري تهران انجام شده و با قيمت 
يارانه اي و مناسب در مبادي ورودي مترو)600 تومان( در 
اختيار افراد قرار داده مي شود. تصميماتي كه اين روزها 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا، وزارت بهداشت، شهرداري 
تهران و وزارت صمت بــراي وضعيت حمل ونقل عمومي 
پايتخت در نظر گرفتند، براي جلوگيري از افزايش مبتاليان 
به بيماري كرونا در آينده اي نزديك اســت و پيش بيني 
مي شود با افزايش تردد در حمل ونقل عمومي و عدم رعايت 
فاصله گذاري شهروندان موج ديگري از شيوع اين بيماري 
گريبان شــهروندان تهراني را بگيرد. زالي معتقد است: 
زيرساخت هاي الزم و شرايط تسهيل شده براي تهيه ماسك 
ايجاد مي شود تا مكانيسمي براي ايجاد پايانه هاي فروش 
ماسك در مترو با قيمت يارانه اي براي تسهيل دسترسي 

شهروندان تدارك ديده شود.
فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت مترو به ايسنا مي گويد: 
»با توجه به اينكه ايستگاه هاي خطوط مترو زير زمين قرار 
دارند كاركرد هواسازهاي ايستگاه ها را افزايش داده ايم تا 
جابه جايي هوا بيشتر شده و از ساكن ماندن هواي داخل 
ايستگاه ها جلوگيري شــود. در همين راستا استفاده از 
ماسك را به تمامي مســافران توصيه كرده و از مسافران 

مي خواهيم فاصله اجتماعي را در هنگام استفاده از قطارها 
رعايت كنند.« او ادامه مي دهد: »اقدامات و برنامه ريزي هاي 
شــركت بهره برداري مترو براســاس سياست هاي كلي 
شهرداري تهران و ستاد ملي مبارزه با كروناست. براي حفظ 
و ارتقاي سالمتي مسافران آمادگي هر نوع همكاري براي 
تامين و توزيع ماسك توسط شركت ها، خيريه ها و نهادهاي 
تامين و توليد كننده ماسك را داريم.«  محسن هاشمي، 
رئيس شوراي شهر تهران معتقد است: حمل ونقل عمومي 
فضاي امني براي سفر نيست، لذا بايد حداكثر ايمني را لحاظ 
كنند. او البته گفت: »وضعيت ايمني متروها خوشبختانه 
خوب است و مشــكلي در اين زمينه نداريم. مردم بايد از 
ماسك و دستكش هنگام استفاده از حمل ونقل عمومي 
استفاده كنند و پس از آنكه بيرون آمدند، ماسك و دستكش 
را دور بيندازند.«  اينكه شهروندان براي استفاده از مترو و 
اتوبوس از چه ماسكي اســتفاده كنند، مسئله مسئوالن 
نيست. كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت در 
اين باره به ايسنا مي گويد: »ما اصراري به استفاده از ماسك

N95 در متروها نداريم و مردم مي توانند براساس فيلم هاي 
آموزشي وزارت بهداشت اقدام به تهيه ماسك هاي خانگي 
 كنند. اكنون با توجه به باال رفتن ظرفيت هاي توليدي، سطح 

ارائه ماسك باالست و نگراني براي تامين ماسك در نقاط 
مختلف نداريم.« زالي نيز به شهروندان تهراني كه از مترو 
و ناوگان اتوبوسراني استفاده مي كنند، توصيه كرد: »اگر به 
ماسك دسترسي ندارند براي محافظت خود از ماسك هاي 
پارچه اي كه در منزل تهيه مي شود استفاده كنند.« درست 
مثل خيلي از كشورهاي اروپايي. سخنگوي وزارت بهداشت 
درباره قيمت  گذاري ماســك ها يادآور مي شود: »پيش از 
اين اداره تجهيزات پزشكي قيمت گذاري ها را انجام داده 

و تغييري در قيمت گذاري تا كنون صورت نگرفته است.« 
با اجراي طرح استفاده از ماســك در حمل ونقل عمومي 
به احتمال زياد سختگيري هايي نيز صورت مي گيرد. محمد 
عليخاني، رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تهران 
به فارس، مي گويد: »شهرداري تهران اعالم آمادگي كرده 
كه مكان هايي را در ايستگاه ها براي توزيع ماسك قرار دهد. 
از طرفي، هماهنگي هايي هم با انتظامات شهرداري صورت 
گرفته تا اينكه پروتكل به درستي اجرا شود و از ورود افرادي 
كه فاقد ماسك هستند به مترو جلوگيري شود.«  او ادامه 
داد: »در آلمان اعالم كردند كه استفاده از ماسك اجباري 
باشد ولي ما فقط استفاده از ماسك را در سيستم حمل ونقل 

عمومي اجباري كرده ايم.« 

افزايش 80درصدي ترافيك 
ترافيك تهران كه طي 40ســال اخير 
هيچ گاه در مناطق مركزي شهر چنين 
گســترده نشــده بود، طي هفته هاي 
اخير 80درصد افزايش يافته اســت. 
طــرح ترافيك تهران در ســال جاري 
از 23 فروردين لغو شــد تــا مردم به 
نسخه ســتاد ملي كرونا عمل كنند و 
خودروي شخصي را در هر جاي شهر 
آزادانه برانند. با اين تجويز، خيابان هاي 
مركزي شهر كه طرح ترافيك اصلي در 
آن اجرايي مي شد، پس از 4دهه يكباره 
شاهد حضور ميليوني وسايل نقليه شد 
تا ركورد ترافيك تهران در طول تاريخ 

اين شهر زده شود. 

تصميم با ستاد است
اجراي هر طرح جديد ترافيكي نيازمند 
تصويب ستاد ملي كروناست؛ ستادي 
كه جز كرونا هيچ نكته ديگري برايش 
در اولويت نيست. حاال ترافيك از يك 
طرف و آلودگــي هوا از طــرف ديگر 
مشكالت بســياري براي تهران پديد 
آورده و شــيوع كرونا نيز مزيد بر علت 
است. شهروندان براي حاضر شدن در 
محل كار مجبورند فاصله گذاري هاي 
تعيين شده در اتوبوس ها و واگن هاي 
مترو را بشكنند و هيچ ضمانت اجرايي 
نيز براي رعايت اين فاصله گذاري وجود 
ندارد. در چنين شرايطي بايد كرونا را 
مهمان ناخوانده تهران تا ماه ها و شايد 

سال ها بدانيم.

شورايي بودن افتخار است 

موجي از شــادباش و گرامي باد و سپاس در راه است؟ 
روز ملي و مناســبتي در پيوند سرراست با 120 هزار 
منتخب مردم فرا مي رسد درحالي كه هنوز درباره اختيارها و وظيفه هاي اين 
نهاد همگان آگاه نيســتند و برخي برايشان روشن نيست. نهادي كه اهميت 
آن در نام و نشان نظام سياسي- اجتماعي كشور، جمهوري اسالمي، آشكار و 
برجسته است و به روشني در 7 اصل از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
آن پرداخته شده است. اصل ششم قانون اساسي با تأكيد بر انتخابات و ضرورت 
تكيه به رأي مردم از انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و اعضاي شوراها در يك جمله نام برده شده است.در اصل هاي قانون 
اساسي ازجمله اصل هفتم كه شوراها، مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، 
شوراهاي شهرستان، شهر، محل بخش و روستا را در يك جمله از اركان نظام 
سياسي اجتماعي كشــور تعريف مي كند و با نام بردن از سطح هاي گوناگون 
بر شوراها تأكيد مي شود، نشــانه اي از اهميت و ارزشمندي خاستگاه نهادي 
اســت كه نزديك ترين ارتباط با مردم را دارد و به انجام  رســيدن جمهوريت 
نظام سياســي به آن وابسته است. در اصل صد و ســه »مقامات كشوري كه 
از طرف دولت تعيين مي شــوند« را به رعايت تصميم هاي شوراها در حدود 
اختيارات شان ملزم مي كند. شــايد بتوان گفت؛ كمتر نهادي است كه مانند 
شــوراها اين تعداد از اصول قانون  اساســي براي تبيين جايــگاه، وظايف و 

اختيارهاي آن نوشته شده باشد.
نهادي كه منتخبان مردم از روستا تا پايتخت در همان حوزه انتخابيه شهري 
يا روستايي خود بايد بمانند، سكونت داشته باشند و در كنار راي دهندگان و با 

روزمره هاي مردم براي امور شهري يا روستايي كار كنند.
اين شرط از شرايط عضويت در شوراها فروكاستني نيست و عضو شورا بايد 
در خاستگاه رأي خود نظارت بر امور شهري/روستايي، عدالت در دسترسي 
به فرصت ها و منابع، برخورداري از بهداشت و سالمت و تامين نيازهاي مردم 
را انجام دهد. 120 هزار عضو شوراهاي شــهري و روستايي كه تمام وقت و 
تمام قد براي امور محله تا كالنشــهر از جان و توان مايه مي گذارند، برخالف 
ديگر منتخبان مصرح در اصل ششــم، خدمت شــان افتخاري است و شغل 
به شمار نمي رود. مردم در امور مرتبط با تولد تا مرگ از آنان انتظار پيگيري و 
رسيدگي دارند و هنگامي هم كه نتوانند به ديگر منتخبان درج شده در اصل 
ششم قانون اساسي دسترسي پيدا كنند، اين شوراست كه مكان بلند گفتن 
خواسته هايشان و يا نهاد بيان دردهايشان است. شورايي بودن افتخاري است 
كه ما را از روستا تا پايتخت بدون هيچ مصونيت يا امتياز ويژه، در كنار مردم و 
براي مردم تعريف مي كند. به عنوان يكي از اعضاي اين جامعه 120 هزار نفري، 
زيباترين نمودهاي موفقيت در بهبود و اصالح را در خنده شادماني و چهره 
آفتاب سوخته همكاران ارجمندم در شوراهاي روستايي و هنگام راه اندازي 
خدمات براي مــردم ديده ام و نزديك ترين درددل هــا و گفت وگوها را ميان 
مردم و اعضاي شوراها تجربه كرده ام. شورا هم ركن نظام سياسي- اجتماعي 
جمهوري اسالمي ايران است و هم افتخار هميشگي هر يك از خدمتگزاران 
در شوراهاي شهري و روستايي. روز ملي شوراها را كه روز باورمندي به مردم 
و ايفاي » نقش عمل گرايانه در حل مشــكالت عيني مردم« اســت به همه  

خدمتگزاران مردم و كشور شادباش مي گويم.

پول چنداني وارد خزانه شهرداري ها 
نمي شود؛ آن هم درست در روزگاري بودجه

كه شــماره انداز كنتور هزينه اداره 
شــهرها به خاطر عمليات افزايش سطح بهداشت 
سرعت بااليي گرفته است. به گزارش همشهري، در 
اين ميــان بي ترديد تهران با حــدود 8ميليون نفر 
جمعيت ســاكن و 5ميليون نفر جمعيت شــناور، 
بيشترين لطمه را مي خورد؛ ابرشهري كه مثل همه 
كالنشهرهاي دنيا هزار و يك مسئله دارد و از سوي 
ديگر هــم از درآمدهايي كــه از بخش هايي مثل 
فرهنگ نصيب پايتخت مي شــد، خبري نيســت. 
چنين مسائلي باعث شد تا شهرداري اليحه اي را با 
عنوان بسته حمايتي به شــورا ارائه كند و به دنبال 
روش محرك اقتصادي باشد. اينطور كه علي اعطا، 
سخنگوي شوراي شــهر تهران گفته بسته محرك 

اقتصادي يكشنبه هفته آينده به صحن مي آيد.

محتواي بسته محرك اقتصادي
اليحه محرك اقتصــادي به لحــاظ محتوايي چند 
موضــوع را دربرمي گيــرد. اصالحــات در مصوبات 
پيشين شورا ازجمله جوايز خوش حسابي، تخفيفات 
و مهلت هايي كه براي پرداخت عوارض داده شــده و 
همچنين اصالح نحوه اخذ مطالبات حوزه شهر سازي  
ازجمله مواردي اســت كه در اين اليحه پيش بيني 
شده است. ضمن اينكه شهرداري در بخش ديگري 
از اين اليحه نســبت به اخذ اختياراتي اقدام كرده و 
اين اختيارات در حوزه معماري و شهرســازي است. 
درخواست مجوز از طريق كميســيون هاي داخلي 
و شــوراي معماري مناطق و تصويب مــواردي در 
كميســيون ماده 5 ازجمله اين موارد اســت كه در 
كميسيون مشترك مطرح شد؛ البته درباره آن بحث ها 
و اختالف نظرهايــي بود كه در نهايت، صحن شــورا 
درباره آن تصميم مي گيرد.البته آنگونه كه اعطا، عضو 
شوراي شهر تهران گفته احتمال تغييرات در اليحه 
محرك اقتصادي وجود دارد. اين اليحه هم اكنون در 
2 كميسيون مشترك برنامه و بودجه و شهرسازي و 
معماري شوراي شــهر تهران در حال بررسي است و 
به احتمال زياد، يكشنبه هفته آينده، 14ارديبهشت 

به صحن مي آيد تا درباره آن تصميم گيري شود.

اليحه محرك اقتصادي نشانه انعطاف مديريت 
شهري

معاون شهردار تهران ارائه اليحه محرك اقتصادي 
از ســوي شــهردار تهران در ايام شــيوع كرونا را 

انعطاف پذيري مديريت شــهري در اين شــرايط 
دانسته اســت. حامد مظاهريان اعتقاد دارد كه بايد 
با روش هاي تشــويقي، بخشي از كســري بودجه 
شــهرداري تهران را جبران كرد. او گفت: »اكنون 
درآمدهاي شــهرداري از چندمنظر بــا كاهش و 
تهديد جدي مواجه شده است به طوري كه شرايط 
محدوديــت تــردد و فاصله گــذاري اجتماعي از 
يكسو و چشــم انداز مبهم اقتصادي از سوي ديگر، 
باعث شــد كه درآمد شهرداري در اســفند ماه كه 
به طور معمول زمان مراجعه و پرداخت بســياري از 
عوارض از سوي موديان و شــهروندان بود در سال 
98با كاهش چشــمگير روبه رو شــود. بخش مهم 
ديگر آسيب درآمدي نيز ناشــي از تعطيلي و ركود 
ســنگين اقتصادي اين ماه ها بر اثر سياســت هاي 
قرنطينه و تعطيلــي فعاليت اصنــاف و به تبع آن 
كاهش درآمدهاي دولت و شــهرداري از محل اخذ 

ماليات بر ارزش افــزوده بوده اســت و تصميمات 
نهادهاي فرادست به ويژه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
نظير بخشــودگي و تعويق پرداخــت ماليات ها و 
عوارض، تأخير در ابالغ دفترچه ارزش معامالتي و 
لغو طرح ترافيك و... نيز مشــكالتي را براي تحقق 
بودجه شهرداري در سال جديد ايجاد كرده است.« 
مظاهريان با بيان اينكه اليحه بسته محرك اقتصادي 
با حفظ انضباط شــهري و در 17ماده و با خواسته 
فوريت رسيدگي به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه 
شــده، افزود: »از جمله مواردي كه در اين اليحه به 
آن توجه شده عالوه بر مشوق هاي مسبوق به سابقه 
براي انگيزش شهروندان به پرداخت بدهي هاي خود 
مي توان به مسائل شــايع در مناطق شهري مانند 
مسئله عدم امكان تامين پاركينگ، آراي قطعي شده 
ماده 100، اسناد نكول شــده آن، تأكيد بر بازبيني 
و تســهيل و تصحيح برخي ضوابط طرح تفصيلي، 

بهره برداري موقــت از فضاهاي مربوط به طرح هاي 
ناتمام شهري، شناسايي فرصت هاي بلندمرتبه سازي  
و تصريح و تثبيت اختيارات كميسيون هاي داخلي 
مناطق با شــرايط خاص اشــاره كــرد و همچنين 
موضوع اجاره خانه و مســتأجران مــورد توجه اين 
اليحه قرار گرفتــه كه در آن به شــهرداري تهران 
اجازه داده مي شود به منظور حمايت از مستأجران 
و بهره برداران واحدها، اماكــن و فضاهاي تجاري، 
اداري، خدمات، فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي 
واگذار شده توســط واحدهاي ســتادي، مناطق، 
سازمان ها و شــركت هاي تابعه به اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه محل كار و فعاليت آنها به دليل شيوع 
كرونا تعطيل شده، ضمن رعايت مفاد قرارداد تنظيم 
نسبت به استمهال يا بخشودگي اجاره بها يا تمديد 
مدت قرارداد و ســاير تصميمات مقتضي براساس 
دســتورالعملي كه توســط معاونت مالي و اقتصاد 
شــهري تهيه و پس از تأييد شــهردار تهران ابالغ 
مي شود، اقدام شــود.« مظاهريان به موضوع كمك 
به اقشــار كم برخوردار شــهر تهران تحت عنوان 
»كمك مومنانه« در اين اليحه نيز اشاره كرد و افزود: 
»با توجه به رهنمود مقام معظــم رهبري مبني بر 
»كمك مومنانه« به نيازمندان در شرايط ايجاد شده 
بر اثر بحران كرونا و در راستاي مسئوليت اجتماعي 
شــهرداري تهران در اين اليحه به شهرداري تهران 
اجازه داده شده تا به منظور كمك به اقشار محروم و 
كم برخوردار و اقشار آسيب پذير و اصناف زيان ديده، 
با خيريه ها و ســمن هاي فعال در زمينه جمع آوري 
و توزيــع كمك هاي مردمي و اعانات مؤسســات و 
شركت ها، همكاري و با هماهنگي ستاد توان افزايي 
سمن هاي شــهر تهران، از امكانات و ظرفيت هاي 
خود براي حمايت و تسهيل فعاليت استفاده شود.«

موتور اقتصادي تهران در انتظار اليحه محرك
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران: بسته محرك اقتصادي شهرداري يكشنبه هفته آينده به صحن مي آيد

احتمال تغيير در اليحه
بحث درباره كاهش درآمدها و افزايش هزينه هاي شهرداري تهران هم اكنون، باعث شده تا برخي اعالم 
كنند مديريت شهري پايتخت براي جبران آسيب ها، روي به شهرفروشي بياورد. اما علي اعطا، عضو 
كميسيون معماري و شهرسازي در اين باره، گفت: »اينطور نيست كه اعضاي شورا با همه مواد اليحه 
شهرداري موافق باشند. در بخش ضوابط شهرسازي، شهرداري به دنبال برخي اختيارات بوده است 
ازجمله تنظيم خط آسمان؛ به طوري كه شهرداري در برخي از محالت بتواند مجوز به سازندگان ارائه 
كند تا مشابه ساير ساختمان هاي مرتفع قديمي كوچه يا محله ساختمان هايشان ارتفاع داشته باشد. 
شوراي شهر مخالف اين مسئله بوده البته مرجع تصميم گير كميسيون ماده ۵ است و شهرداري از ما 
خواسته كه طي اليحه اي اين مجوز داده شود. در شرايطي كه به دليل كرونا ساخت و سازها در پايتخت 
كاهش يافته شهرداري درخواست داشته كه فضايي براي مشوق ها فراهم شود تا از اين طريق شهرداري 
بتواند درآمدي حاصل كند و امور جاري شهر روي زمين نماند. به هر ترتيب برخي از اعضاي شورا با اين 
درخواست شهرداري مخالف بوده و برخي موافق آن هستند، ولي نتيجه هنوز تا مشخص شدن تكليف 

در صحن شورا مشخص نيست.«

ث
مك

اليحــه محــرك اقتصــادي به 
لحــاظ محتوايي چنــد موضوع 
را دربرمي گيــرد. اصالحــات در 
مصوبات پيشــين شــورا ازجمله 
جوايز خوش حســابي، تخفيفات 
و مهلت هايي كه بــراي پرداخت 
عــوارض داده شــده و همچنين 
اصالح نحوه اخــذ مطالبات حوزه 
شهر سازي  ازجمله مواردي است كه 
در اين اليحه پيش بيني شده است

الهام فخاري
رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران



اگر قرنطينه ســخت گيرانه 
ادامــه يابد تــا 6.4ميليون اشتغال

نيروي كار ايران شغل خود را 
در اثــر كرونــا از دســت مي دهنــد. اين 
پيش بيني مركز پژوهش هاي مجلس از اثر 
زلزله كرونا بر بازار كار نحيف ايران اســت. 
معيشــت و امنيت شغلي بســياري مورد 
تهديد قرار گرفته؛ البته بــا اين فرض كه 
دولت قرنطينه و سختگيري را تا ريشه كن 
شــدن اين ويــروس ادامه دهــد. مركز 
پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش 
خود مي گويد: براساس سناريوهاي مختلف 
بين 7.5تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد ايران، 
بر اثر شــيوع ويروس كرونا كاهش خواهد 
يافت و بين 2.9ميليون تا 6.4ميليون نفر از 
شاغالن فعلي، شغل خود را از دست خواهند 
داد. خبري تلخ براي نيــروي كار ايران كه 
بخــش زيــادي از درآمدهــاي آينده و 
پس اندازهاي گذشته اش را به دليل كرونا و 
تورم ازدست داده و در بيم آينده خاكستري 

و ترس از امنيت شغلي اش به سر مي برد.

3سناريوي بازار كار پساكرونايي
بازوي تحقيقاتي مجلس در 3ســناريويي 
كه براي بازار كار ايران چيــده؛ مي گويد: 
طبق ســناريوي نخســت درصورتي كه 
سختگيري ها تا ريشه كن شدن كرونا ادامه 
يابد ستانده كل اقتصاد ايران در سال جاري 
تا ۱۱درصد كاهش مي يابد. براســاس اين 
برآورد به دليل اعمال قرنطينه در ماه هاي 
ابتدايي ســال، اثر اين ســناريو بر ستانده 
در نيمه نخست ســال جاري ۱7.3درصد 
تخمين زده شده كه به اين ترتيب 6ميليون 
و 43۱هزار نفر از شــاغالن براي دوره اي 
بيكار خواهند شد ولي البته با اتمام قرنطينه 
از اثر منفي كرونا، بر ســطح اشــتغال، در 
نيمه دوم سال به شدت كاسته خواهد شد. 
طبق سناريوي دوم اگر سختگيري ها براي 
اعمال قرنطينه در همين مقطع پايان يابد 
و آزادسازي نسبي دركسب وكارها اعمال 
شود ؛ ستانده كل اقتصاد 8.6درصد كاهش 
مي يابد و فقط 2ميليون و 950هزار نفر شغل 
خود را به طور موقت از دســت مي دهند. 
طبق سناريوي ســوم درصورت آزادسازي 
تدريجي كســب و كارها از ارديبهشت ماه 
جاري شاخص ستانده كل اقتصاد 7.4درصد 

ريزش خواهد داشت و پيامد آن بيكار شدن 
2ميليون و 876هزار نفر خواهد بود.

عمق تخريب در بازار كار
ايــن نهــاد در تازه تريــن گــزارش خود 
از ميــزان تخريب كرونا مي گويد: شــيوع 
كرونا از زمستان 98و تداوم آن در بهار 99، 
اقتصاد ايــران را در وضعيت ركود همراه با 
نا اطميناني قرار داده؛ البته نا اطميناني از 
آينده، بســيار مهم تر و تأثيرگذارتر از آثار 
ركودي اوليه است زيرا هنوز معلوم نيست 
آيا شيوع ويروس كرونا در فصل گرما متوقف 
خواهد شــد يا خير؟ و اقتصاد تا چه زمان 
درگير كنترل شــيوع اين ويروس خواهد 

بود؟ 
اما هم اكنون اپيدمي كرونا به كاهش تقاضا 
براي محصوالت صادراتي ايران و بســته 
شدن مرزهاي تجاري منجر شده و تقاضاي 
كل را از طرف تجــارت خارجي تحت تأثير 
قرار داده اســت. همچنيــن در داخل نيز، 
تقاضاي كل؛ به دليل كاهش درآمد خانوارها 
و قرنطينه تحت تأثير قرار گرفته اســت. از 
سوي ديگر بازار كاالها و خدمات در اقتصاد 
به دليل اختالل در شبكه تأمين مواداوليه و 

محدوديت فعاليت برخي واحدهاي صنفي، 
با شوك عرضه مواجه شده است.

بازوي تحقيقاتــي مجلس ايــران تأكيد 
مي كند: آثار اقتصادي شيوع كرونا بر وضع 
معيشت خانوارها نشان مي دهد هرچند همه 
گروه هاي درآمدي از وضعيت جديد متأثر 
خواهند شــد، اما تأثيرپذيري دهك هاي 
پايين يعني محروم تر بيشــتر خواهد بود 
زيــرا 73 درصد از خانوارهــاي دهك اول 
و 83 درصــد از خانوارهــاي دهــك دوم 
داراي حداقل يك نفر شــاغل هســتند و 
فقط ۱3 درصــد از خانوارهاي دهك اول و 
24درصد از خانوارهاي دهك دوم، هزينه 
بيمه بازنشستگي پرداخت كرده اند و تحت 
پوشــش بيمه غيردرماني هســتند ؛ اين 
نسبت در دهك دهم يعني طبقه ثروتمندتر 
جامعــه 35درصد برآورد شــده اســت. 
به اين ترتيب حمايت هايــي كه از بنگاه ها، 
به صورت بخشودگي سهم بيمه كارفرما و 
كارگر اعمال مي شــود يا حمايت هايي كه 
دولت از نوع پرداخت بيمه بيكاري، به عمل 
مي آورد عمدتا ضريب اصابــت پاييني به 
دهك هاي پايين درآمدي دارند و بيشترين 
حمايت را از دهك هاي متوسط و باال را به 

همراه خواهند داشت.
كارشناســان مركز پژوهش هاي مجلس 
هشــدار مي دهند: هرگونــه حمايتي در 
شرايط فعلي، با احتمال زياد از منابع تورم زا 
تأمين شــده و درنتيجه مــوج تورمي را بر 

اقتصاد تحميل خواهد كرد.

شغل هاي درخطر تعطيلي
گزارش مركز پژوهش ها نشــان مي دهد 
برخي شغل ها بيشترين آسيب را از كرونا 
خواهند ديد؛ مشــاغل غيررسمي بيش از 
مشاغل رســمي در معرض آسيب هستند 
و از نگاه بخشــي نيز بخش خدمات بيش 
از ســاير بخش ها در معرض آســيب هاي 
ناشي از شيوع كرونا قرار دارد و در مراحل 
بعدي هم بخش هاي صنعت و كشــاورزي 
آســيب خواهند ديد. همچنيــن از بين 
مشاغل غيررســمي در بخش خدمات، كه 
آسيب پذيرترين حوزه هستند و يك چهارم 

جمعيت شاغالن را تشكيل مي دهند عمدتاً 
خود اشــتغال ها يا كاركنان مســتقل در 

معرض آسيب بيشتري هستند.
اين گزارش هشداردهنده واقعيت ديگري 
را به تصوير مي كشد كه براساس آن حتي 
اشتغال هاي جديد ايجادشــده در بخش 
غيرشركتي و به ويژه شغل هاي متمركز در 
حوزه هاي خرده فروشــي و عمده فروشي، 
تعميــرات، حمل ونقــل، واســطه گري، 
خدمات مواد غذايي و نظاير آن ، كه عمدتا 
شغل هاي تمام وقت به شمار نمي آيند، دچار 

آسيب هاي جدي تري خواهند شد.
 اين نهاد تحقيقاتي هشدار مي دهد: بسياري 
از مشاغل ازدست رفته در اثر شيوع كرونا نه 
بيمه دارند كه تخفيف در حق بيمه كارفرما 
سبب نجات آنها شــود و نه به تسهيالت و 
كمك هــاي مالي دولت دسترســي دارند 
و حتي حمايت هاي دولتــي از بنگاه هاي 
اقتصادي نصيب آنها نمي شــود. هشداري 
كه نشان دهنده تشديد چهره فقر در جامعه 
خواهد شــد و شــكاف درآمدي را تشديد 

مي كند.

چه بايد كرد؟
بــازوي تحقيقاتــي مجلس با اشــاره به 
محدوديــت منابع مالي دولت پيشــنهاد 
داده؛ منابع مالي به جاي حمايت از بنگاه ها 
بر حمايــت از خانوارها متمركز شــود و 
به جاي پرداخــت يارانه هاي كــور، منابع 
مالي به خانوارهاي نيازمند پرداخت شود. 
كارشناسان اين مركز معتقد هستند 2دسته 
از افراد بايد از دريافت بسته هاي حمايتي 
دولت در برابر كرونا حذف شوند، نخست؛ 
افرادي كه به دليل كار نكــردن و در خانه 
ماندن، درآمدشان تغييري نخواهد داشت، 
مانند بازنشســتگان و بخشي از كارمندان 
دولت و دوم افرادي كه به دليل نوع شغل، 
حتي در دوران قرنطينه نيز مشغول به كار 
بوده اند، مانند كارخانه هاي توليد محصوالت 
غذايي و دارو، داروخانه ها و سوپرماركت ها 
زيرا اعطاي يارانه به ايــن افراد، مانند همه 
يارانه هاي همگاني، موجــب اتالف منابع 

خواهد شد.

تداوم محدوديت هاي اقتصادي مي تواند به افزايش بيكاري منجر شود

رضا كرباليي
روزنامه نگار

علي ابراهيمي 
روزنامه نگار

6 ميليون شغل در معرض تهديد
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اثر حذف هر يك از بخش هاي اثرپذير از شيوع كرونا بر اشتغال

عنوان رسته شغلي
اشتغال ازدست رفته برحسب نفر

جمع كلغيرمستقيممستقيم
30,7701,90932,679خدمات تور و آژ انس هاي مسافرتي

41,92613,50055,426تأمين جا
9,3393,04012,379فعاليت هاي كرايه و اجاره

9,21061,71070,920حمل ونقل هوايي
11,97823,47035,448حمل ونقل با راه آهن

1,175,832153,6601,329,492حمل ونقل زميني مسافر به جز راه آهن
89,70413,264102,968فعاليت هاي ورزشي و تفريحي

55,26217,46072,722كتابخانه، موزه و ساير فعاليت هاي فرهنگي و هنري
328,922150,277479,199فعاليت هاي خدماتي مربوط به غذا و آشاميدني

158,09010,082168,172ساير آموزش ها
112,16940,204152,373فعاليت هاي پزشكي و دندانپزشكي خصوصي

41,73431,84273,576فعاليت رسانه هاي صوتي و تصويري
2,993,763484,2633,478,026عمده فروشي و خرده فروشي، به جز وسايل نقليه موتوري

161,0023,568164,570خدمات دالالن امالك و مستغالت
107,1123,903111,015فعاليت هاي حقوقي و حسابداري

125,48829,509154,997فعاليت هاي استخدام
858,523261,9081,120,431حمل ونقل زميني بار به جز راه آهن

740,73333,357774,090فروش و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت
53,7698,71362,482ساير خدمات مالي و فعاليت هاي جنبي بيمه

538,777106,497645,274ساخت پوشاك
77,244335,976413,220ساخت كفش و محصوالت چرمي

119,196102,766221,962ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي
25,1747,72032,894آموزش ابتدايي خصوصي

29,88215,71945,601آموزش متوسطه عمومي و فني و فني و حرفه اي خصوصي
124,82147,449172,270آموزش عالي خصوصي
480,34925,478505,827آموزش ابتدايي دولتي

443,62228,770472,392آموزش متوسطه عمومي و فني و فني و حرفه اي دولتي
160,02439,777199,801آموزش عالي دولتي

9,104,4152,055,79111,160,206جمع كل
برآورد آثار شيوع كرونا بر شاخص ستانده كل اقتصاد و اشتغال

سناريوي سومسناريوي دومسناريو اولشاخص
17,38,67,4اثر بر ستانده در نيمه نخست  1399)درصد(

118,67,4اثر بر ستانده كل سال 1399)درصد(
6,431,913,002,950,865,002,876,672,00اشتغال تأثيرپذير )نفر(

انتظار چهارساله براي راه اندازي سامانه ملي امالك و 
اسكان باالخره به پايان رســيد. طبق گفته وزير راه و مسكن

شهرسازي، اين سامانه در اختيار سازمان امور مالياتي 
قرار گرفته اســت. طبق قانون، خانه هاي خالي در سال اول معاف از 
ماليات هستند و در سال دوم بايد معادل يك دوم ماليات اجاره واحد را 
به عنوان ماليات بر خانه خالي بپردازند. اين ماليات در سال سوم، برابر 
با ماليات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل ۱.5برابر ماليات 

متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.
به گزارش همشهري، در تيرماه 94 و در جريان تصويب قانون اصالح 
ماليات هاي مستقيم، مجلس به دريافت ماليات از خانه هاي خالي رأي 
داد. اين قانون وزارت راه و شهرسازي را مكلف مي كند ظرف 6 ماه از 
تاريخ تصويب قانون، ضمن طراحي و ايجاد سامانه ملي امالك و اسكان 
براي شناسايي خانه هاي خالي، دسترسي سازمان امور مالياتي به اين 
سامانه را فراهم آورد تا ماليات ستاني از اين واحدها به عنوان اهرمي 
براي تنظيم بازار اجاره و جلوگيري از رسوب سرمايه در بازار مسكن 

در دستور كار قرار بگيرد.

3سال وقت كشي
براساس تكليفي كه مجلس براي وزارت راه و شهرسازي تعيين كرده، 
اين وزارتخانه بايد حداكثر تا پايان ســال94 سامانه ملي و امالك را 
راه اندازي مي كرد تا با احتساب يك سال معافيت خانه هاي خالي از 
پرداخت ماليات، ســازمان امور مالياتي از ابتداي سال96 نسبت به 
وصول اين درآمد اقدام كند. راه اندازي سامانه مذكور عمال در سال94 
اسير بوروكراسي اداري شد و در سال95 نيز باوجود اظهارات مديران 
وقت وزارت راه و شهرســازي مبني بر پيشــرفت كار و آماده سازي 
ســامانه براي بارگذاري اطالعات، اتفاقي رخ نداد. در ادامه وزارت راه 
و شهرســازي اعالم كرد تكليف قانوني خود براي راه اندازي سامانه 
را در سال96 به پايان خواهد رســاند اما اوايل پاييز اين سال يكباره 

مسئوليت سامانه ملي امالك و اسكان از دفتر اقتصاد و برنامه ريزي 
مسكن وزارت راه و شهرسازي به سازمان ملي زمين و مسكن منتقل و 
عمال طراحي و ايجاد اين سامانه از نقطه صفر در دستور كار قرار گرفت. 
در آن دوره، منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازي به همشهري اعالم 
كردند مجموعه وزارت راه و شهرسازي وقت تمايلي براي دخالت در 
بازار مسكن با ماليات ستاني از خانه هاي خالي ندارد و بر همين اساس 
راه اندازي سامانه مخصوص شناسايي اين خانه ها را به صورت جدي 
دنبال نمي كند. با تغيير وزير راه و شهرسازي و ورود محمد اسالمي 
به ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازي، راه اندازي اين سامانه نيز 
به عنوان يك مطالبه عمومي و يك تكليف قانوني در برنامه وزارت راه 
و شهرسازي قرار گرفت و اگرچه وعده راه اندازي آن در سال98 محقق 
نشد، اما باالخره در اوايل ســال جاري با برقراري دسترسي سازمان 
امور مالياتي به آن، عمال در مدار قرار گرفت. اســالمي، در زمستان 
سال گذشته اعالم كرده بود سامانه جامع امالك يا همان سامانه ملي 
امالك و اســكان موردنظر قانون ماليات هاي مستقيم، تا پايان سال 
98 در وزارت راه و شهرسازي عملياتي مي شود و در اختيار سازمان 
امور مالياتي قرار مي گيرد. او ايجاد اين سامانه را نخستين اقدام مثبت 
بعد از آغاز طرح ملي مسكن مي دانست كه فعاليتش كمك مي كند تا 
عرضه مسكن بيشتر و از التهاب بازار كاسته شود. حاال با تحويل دادن 
اين سامانه به سازمان امور مالياتي، اين مطالبه در بازار مسكن ايجاد 
مي شود كه نابساماني هاي بازار مسكن و اجاره تا حدودي مرتفع شود.

شمارش معكوس تنبيه مالياتي در بازار مسكن
در شرايطي كه نزديك به 5سال از الزم االجرا شدن راه اندازي سامانه 
ملي امالك و اســكان براي شناسايي و ماليات ســتاني از خانه هاي 
خالي مي گذرد، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي اعالم كرد: اين 
وزارتخانه تكليف خود مبني بر طراحي و ايجاد سامانه ملي امالك و 
اســكان را انجام داده و آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده 
است. اسالمي برخالف گروهي كه معتقدند ماليات بر خانه هاي خالي 
موجب سوداگري در بخش مسكن خواهد شد، اين برداشت را نادرست 
مي داند و مي گويد: وزارت راه و شهرسازي با راه اندازي اين سامانه و اخذ 

ماليات از خانه هاي خالي درصدد است تا خانه هاي خالي را به سمت 
عرضه سوق دهد و اين خانه در جريان فروش يا اجاره قرار بگيرد. به 
اعتقاد او، چنانچه خانه هاي خالي به فروش نرسد يا اجاره داده نشود، 
اخذ ماليات از سوي دولت مي تواند به ارائه خدمات بيشتر در بخش 
مسكن براي مردم باشد. وزير راه و شهرسازي بر اين نكته نيز تأكيد 
دارد كه  با اجراي قانون ماليات ستاني از خانه هاي خالي، درنظر است 
تا سرمايه اي كه در تله خانه خالي افتاده خارج و به عامل شتاب بخشي 

براي توليد و عرضه مسكن تبديل شود.

سازوكار دريافت ماليات از خانه هاي خالي
براساس ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، واحدهاي مسكوني 
واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱00هزار نفر كه به استناد سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور به عنوان »واحد خالي« شناسايي مي شوند، 
از سال دوم به بعد مشــمول پرداخت ماليات معادل ماليات بر اجاره 
خواهند شــد. از آنجا كه هدف اصلي اجراي اين قانون، جلوگيري از 
احتكار واحدهاي مسكوني و ترغيب مالكان به عرضه واحدهاي خود 
به بازار اجاره بوده، مالكاني كه براي خالي نگه داشتن واحدهاي خود 
اصرار داشته باشند بايد به صورت پلكاني ماليات بر اجاره اين واحدها 
را تحت عنوان ماليات بر خانه خالي بپردازند. براساس اين قانون كه از 
ابتداي سال 95 الزم االجرا بوده، خانه هاي خالي در سال اول معاف از 
ماليات هستند و در سال دوم بايد معادل يك دوم ماليات اجاره واحد 
را به عنوان ماليات بر خانه خالي بپردازند؛ اما اين ماليات در سال سوم، 
با ماليات متعلق به اجاره برابر مي شود و از سال چهارم به بعد معادل 

۱.5برابر ماليات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.

   چه مي شود؟
بدنه نحيف اقتصاد ايران، ماه هاست كه تحت فشار تحريم و تخريب كرونا قرار دارد حاال مقايسه 
2اسكن مركز پژوهش هاي مجلس و صندوق بين المللي پول واقعيت هاي جالبي را پيش روي فعاالن 
اقتصاد قرار مي دهد. نتيجه اسكن صندوق بين المللي پول، كه پيش از شيوع ويروس كرونا انجام 
شده از افت محسوس درآمدهاي دولت، منفي شــدن نرخ رشد اقتصادي و ركورد توأم با تورم 
حكايت دارد صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده بود در سال 2020رشد)عقب گرد( واقعي 
اقتصاد ايران، به منفي 6درصد برسد، همچنين صادرات نفت خام ايران، در سال 2020و 2021نيز باز 
هم كاهش خواهد يافت. اين نهاد بين المللي تأكيد مي كند: انتظار مي رود اقتصاد ايران در سال هاي 
2020و 2021همچنان به تورم دورقمي باالي 30درصد مبتال خواهد بود.  حاال نتيجه اسكن مركز 
پژوهش هاي مجلس، پس از شيوع كرونا، نشان مي دهد كه ممكن است 6ميليون ايراني شغل خود 
را در يك سناريوي احتمالي و بدبينانه از دست بدهند. اميد دادن به مردم در سايه تدابير دولت 
حسن روحاني با وجود خزانه خالي نشان از آن دارد كه اجماع در سطح ملي براي نجات اقتصاد 

ايران و سبد معيشت ايرانيان يك ضرورت است.

كشمكش بر سر چگونگي قيمت گذاري و اعالم 
نرخ جديد خودروهــاي پرتقاضاي داخلي به خودرو

پايان خود نزديك مي شــود. در شرايطي كه 
تحت تأثير تعلل دستگاه هاي تصميم گير، تنور قيمت سازي  در 
بازار خودرو داغ شده يافته هاي خبرنگار همشهري حاكي است: 
در آخرين نشست دست اندركاران صنعت خودرو با مسئوالن 
تنظيم بازار و دســتگاه هاي نظارتي، در روز چهارشنبه هفته 
گذشته، كه با حضور رئيس جمهوري در وزارت صنعت برگزار 
شد، سرنوشت نحوه قيمت گذاري اين خودروها مشخص شده 
و حتي قيمت جديد خودروها در ســازمان حمايت و كميته 
خودرو نيز نهايي شده و در دستور كار بررسي ستاد تنظيم بازار 

قرار گرفته است.
ظاهرا در اين نشســت به تــداوم قيمت گــذاري خودرو در 
ســتاد تنظيم بازار و كميته خودرو حكم داده شده و به دليل 
برخي مخالفت ها، تالش خودروســازان براي تعيين قيمت 

بر مبناي قيمت هاي حاشــيه بازار محقق 
نشده اســت. اما ســازمان حمايت با آناليز 
هزينه تمام شده جديد توليد و درنظر گرفتن 
شــرايط كنوني اقتصاد ايــران، نرخ جديد 
را اســتخراج و به كميته خودرو ارائه كرده 
اســت. همچنين با توجه به زيان انباشته 
و مشــكالت قطعه ســازان و خودروسازان 
براي توليد و عرضه خودرو به نظر مي رسد 
اين سازمان نيز مشــكلي با افزايش قيمت 
خودرو بر مبناي هزينه تمام شــده واقعي 
خودروســازان ندارد و بحث اصلي در مورد 
نرخ سود 4 تا ۱7درصدي خودروسازان براي 
توليد و عرضه خودرو است. از سوي ديگر با 

وجود ديدگاه هاي مطرح در زمينه احتمال بازگشت شوراي 
رقابت به قيمت گذاري خودرو ارائه دستورالعمل قيمت گذاري 
اين شورا به ســتاد تنظيم بازار، در نشست مذكور نيز تأكيد 
بر تداوم قيمت گذاري خودرو در ســتاد تنظيم بازار و كميته 
خودرو موجب دلخوري رئيس شــوراي رقابت شده است؛ با 
اين روند به نظر مي رسد نحوه قيمت گذاري جديد خودروهاي 
داخلي نسبت به گذشــته تغيير چنداني نخواهد كرد و تنها 
نقش كميته خودرو در فرايند بررسي و تصويب قيمت نهايي 

اين خودروها پر رنگ تر شده است.
 

تعيين سرنوشت قيمت خودرو تا دوشنبه هفته آينده
 براساس مصوبات دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظيم، وزارت 
صنعت، سازمان حمايت و ســاير دستگاه هاي مسئول، براي 
مشخص كردن ضوابط قيمت گذاري و ميزان افزايش احتمالي 
نرخ خودروهاي پرتيراژ داخلي يك هفته مهلت گرفته بودند؛ 
ظاهرا سازمان حمايت ظرف همين مدت با بررسي مستندات 
خودروسازان در زمينه رشد هزينه تمام شده توليد، قيمت هاي 
جديد خودروهاي پرتيراژ را استخراج و به كميته خودرو ارائه 
كرده است. مقرر شــده اين كميته نيز بعد از بررسي، قيمت 
جديد خودروها را براي بررسي، تصويب نهايي و ابالغ به ستاد 
تنظيم بازار كشور ارائه كند. اما با وجود اين اقدامات به دليل 
تعدد موضوعات در دستور كار دوشــنبه هفته جاري ستاد 
تنظيم بازار نوبت به رسيدگي و تصويب نهايي قيمت جديد 
خودرو ها در ستاد تنظيم بازار نرسيد. با اين روند مي توان گفت 
قيمت جديد خودروهاي پرتقاضاي داخلي تعيين و در انتظار 
بررسي نهايي و ابالغ از ستاد تنظيم بازار است. درواقع چانه زني 
براي تعيين مرجع، دستورالعمل قيمت گذاري و ميزان افزايش 
قيمت خودرو به پايان رسيده اما اعالم قيمت هاي جديد در 
انتظار بررسي و اعالم نظر نهايي اين سازمان است كه احتماال 
تا دوشنبه هفته آينده سرنوشــت قيمت هاي جديد خودرو 
مشخص خواهد شد.خودروســازان تداوم بالتكليفي قيمت 
خودرو و الزام آنها به فروش و پيش فروش محصوالت خود با 
قيمت هاي بهمن ماه سال گذشته را موجب زيان دهي بيشتر 
و تشديد مشكالت توليد، عرضه و بازار خودرو قلمداد كرده و 

معتقدند بايد ســتاد تنظيم بازار حتي در نشستي فوق العاده 
نسبت به بررسي و اعالم قيمت هاي جديد خودرو اقدام كند.

ارائه نشدن پرونده گرانفرشي خودرو به تعزيرات 
قيمت سازي  و گرانفروشــي خودرو با سوءاستفاده از شكاف 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي از كارخانه تا حاشــيه بازار 
در حالي ادامه دارد كه ضعف نظارت و برخورد با اين تخلفات 
به نابساماني بازار دامن زده است. سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي در گفت وگو با همشــهري در زمينــه علت تداوم 
افزايش بي رويه و قيمت ســازي  خودرو در فضاي مجازي و 
شــبكه هاي اجتماعي و تأثير آن بر بازار خودرو، گفت: اقدام 
ســازمان تعزيرات حكومتي براي بررســي تخلفات خودرو 
و ســاير اقالم كااليي تنهــا به عنوان مرجع رســيدگي و نه 
مرجع ناظر مطرح است و اين ســازمان تنها زماني مي تواند 
به تخلفات قيمت گذاري و عرضه خودرو رســيدگي كند كه 
مثال شركت هاي خودرو ســازي  گرانفروشي كرده و سازمان 
حمايت با تشكيل پرونده تخلف اين موضوع را براي رسيدگي 

به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال كند.
ياســر رايگاني نحوه ديگر ورود ســازمان 
تعزيرات حكومتي به برخورد با قيمت سازي  
و گرانفروشي خودرو را اعالم و طرح شكايت 
اين موضوع را در اتحاديه هاي صنفي ذيربط 
دانست و افزود: بر اين اساس براي برخورد 
با قيمت ســازي  و گرانفروشي خودروهاي 
داخلي و وارداتي اتحاديه صنف دارندگان 
نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو مي تواند 
تخلفات بازار خودرو در زمينه گرانفروشي يا 
قيمت سازي  را به اين سازمان منعكس كند 

تا پس از بررسي با تخلفات برخورد شود.
او بــا بيان اينكــه متأســفانه قيمت هاي 
درج شــده براي خريد و فروش خودرو در 
شــبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي غيرواقعي است و به 
افزايش تنش در بــازار خودروهاي داخلــي و وارداتي دامن 
مي زند، افزود: وظيفه برخورد با اينگونه تخلفات و قيمت سازي  
خودرو در فضاي مجازي با دستگاه هاي نظارتي مانند پليس 
فتا، وزارت ارتباطات است تا با تشكيل پرونده اينگونه تخلفات 
را به دادستاني، سازمان تعزيرات و ساير دستگاه هاي قضايي 
ارجاع دهند. رايگاني افزود: متأسفانه تا كنون هيچ پرونده اي 
براي برخورد با قيمت سازي  و گرانفروشي خودرو به سازمان 
حمايت يا ساير دستگاه هاي نظارتي براي رسيدگي به سازمان 
تعزيرات حكومتي ارائه نشــده كه با توجه به افزايش بي رويه 
قيمت ها و كاهش شديد عرضه جاي تعجب دارد. سخنگوي 
سازمان تعزيرات حكومتي در مورد سرنوشت تعيين قيمت 
جديد خودروهاي پرتيراژ داخلي و تأثير منفي آن بر نوسان 
قيمت و عرضه در بازار خودرو گفت: سازمان تعزيرات حكومتي 
نيز تنها يكي از اعضاي ستاد تنظيم بازار در زمينه تعيين قيمت 
خودرو است اما هنوز خبري از تصميم اين ستاد براي تعيين 
و ابالغ رســمي قيمت هاي جديد خودروهاي پرتيراژ داخلي 

منتشر نشده است.
رايگاني رشــد توليد، عرضه و نظارت بــر فروش محصوالت 
خودروسازان با قيمت مصوب را راهكار ساماندهي بازار خودرو 
تلقي كرد و افزود: با توجه به التهاب بازار و افزايش دالل بازي 
خودرو اميدواريم ستاد تنظيم بازار تدابيري براي رشد عرضه 
خودرو با قيمت مصوب اتخاذ كرده و با اشباع بازار و تامين نياز 
مشتريان واقعي، بسترهاي دالل بازي و قيمت سازي  در بازار 
خودرو از بين برود. ســخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي با 
اعالم اينكه اكنون مشكل اصلي بازار خودرو كسب سود برخي 
افراد با قيمت سازي  و استفاده از فاصله قيمت مصوب و حاشيه 
بازار خودرو است، گفت: وقتي مثال قيمت پژو206 در كارخانه 
67ميليون تومان است اما همين خودرو در حاشيه بازار به نرخ 
۱25ميليون تومان قيمت مي خورد، نمي توان انتظار واقعي 
شدن و كاهش شكاف فروش خودرو را داشت. به گفته او، اين 
موضوع ناشــي از ضعف نظارت و قيمت سازي  خودرو توسط 
دالل ها و واسطه هايي است كه بدون هيچ گونه برخوردي هر 

روز قيمت خودرو را افزايش مي دهند.

منابع مختلفي مدعي مطالعه اثرات اقتصادي كرونا 
هستند و در سناريوهاي مختلف از احتمال بيكاري 
بخشي از نيروي شاغل رسمي و غيررســمي كشور و فشار معيشتي به 
اقشار مختلف خبر مي دهند؛ اما در مواجهه با هركدام از اين سناريوها، 
بايد يك بسته نهادي و نجات بخش تعريف شود كه در چارچوب آن، هم 
براي تأمين كف حمايت اجتماعي برنامه ريزي شــود و هم كارگاه هاي 
توليدي و بخش مولد اقتصادي مورد حمايت قــرار گيرند. نه اينكه در 
همين وانفسا، بخش قفل شده مسكن كه از فرط بيماري به هيچ وجهي 
نمي تواند به بهبود اوضاع كمكي كند و به مثابه مردابي در حال فروبردن 
اقتصاد است، موردتوجه قرار گيرد. با توجه به اينكه وضع معيشت اقشار 
مختلف جامعه در تيررس آسيب هاي اقتصادي كرونا قرار دارد و حوزه 
غذا به واسطه ناكارآمدي بازار ايران با تورم باال مواجه است، توزيع كوپن 
در ساختارهاي مدرن مي تواند سياستي مناسب براي عبور از بحران باشد؛ 
زيرا در بازار ناقص ايران، حتي صرف كمك نقدي به سرپرستان خانوار نيز 
كارآمدي كوپن را ندارد و لزوماً به تأمين معيشت خانوار منجر نمي شود.

به واســطه گسســتي كه درون نظام اجتماعي ايران وجود دارد، ما با 
فئوداليسم اجتماعي روبه رو هستيم و دستگاه هاي مختلف راسا در بحث 
حمايت يا جبران آسيب هاي كرونا عمل مي كنند؛ پس براي كارا كردن 
حمايت اجتماعي، بايد برنامه ها جامع تر و قدم ها كامل تر شود و با گرد 
آمدن همه دســتگاه ها زير لواي مديريتي يكپارچه، مانند وزارت رفاه، 
برنامه هاي حمايتي متناسب با يك الگوي اقتصادي اصولي اجرا شود. در 
حقيقت مديريت يكپارچه، نخستين قدمي است كه بايد با سياست هاي 
اقتصادي هم پيوند شود و حمايت ها را به صورتي كارآمد و با اولويت توزيع 
كند. مثاًل در شــرايط فعلي كه كرونا فعاليت هاي اقتصادي را محدود 
و نيروي كار را خانه نشــين كرده، بايد وزارت كار سيستم عقب مانده و 
قديمي آموزش فني را كنار بگذارد و بر آموزش مجازي نيروي كار تمركز 
كند تا نيروي كار جدا از حمايت معيشتي، براي انجام توليد نوآور پس از 

مهار كرونا آماده شود.
از سوي ديگر، به واســطه ســاختار نامتقارن اجتماعي و اقتصادي در 
شهرهاي ما، محالت فرودست عموماً با مشكالت بزرگ تري در ماجراي 
كرونا روبه رو هستند كه بايد با اقدام شهرداري ها، شوراياري ها و سراي 
محله، برنامه هايي هم پيوند با نظام تأمين اجتماعي براي آنها مدنظر قرار 

بگيرد و حمايت ها جنبه جغرافيايي نيز پيدا  كند.

توجه به اين نكته ضروري است كه نبود الگوي توسعه در كشور، باعث بروز 
تغييراتي شده كه جامعه را آسيب پذيرتر و سيستم كژكاركرد را ناتوان از 
فراهم آوردن تأمين اجتماعي كرده است. مثاًل روستاهاي ما تا چند دهه 
پيش اقتصادي معيشتي داشتند و هر خانوار با نگهداري از دام و طيور، 
بخش عمده نيازهاي غذايي خود را تأمين مي كرد اما در جريان اجراي 
طرح هاي هادي، مكان هاي نگهداري احشام در روستا تعيين نشد و از 
تعيين مكان هاي تعاوني براي اين امر نيز غفلت شد در نتيجه معيشت 
روستايي به ناچار به تأمين كاال از شهر گره خورد. به همين واسطه، رشد 
تورم روستايي در سال هاي اخير همواره از تورم شهري باالتر بوده است. 
در اين وضعيت به دليل نبود مدل توسعه، پيشــنهاد هايي براي تغيير 
ساخت وساز روســتايي به منظور بازگرداندن محل نگهداري احشام به 
روستا مطرح شده؛ درحالي كه اين كار هم كژكاركردي سيستم به دليل 

نبود مدل توسعه اي است.
فقدان الگوي توسعه باعث مي شود كه اين سيســتم كژكاركرد نتواند 
تأمين اجتماعي را فراهم بياورد و انرژي، امكانات هزينه هاي هنگفتي كه 
در ايران صرف شده به دليل همين نبود الگوي توسعه مثل آبي در ريگزار 
از بين رفته است. براي جلوگيري از تداوم اين اشتباهات و عبور از بحران 
كرونا، بايد كانال هاي اصلي اقتصاد ايران مشخص شود و در جدول داده 
ستانده و سيستم زنجيره اي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، حمايت ها 
به رسته هايي اختصاص يابد كه بيشــترين تحرك را در ديگر رسته ها 
و مشاغل ايجاد مي كند. مثاًل اگر قرار اســت به واسطه كرونا 2ميليون 
شاغل بيكار شوند، به جاي توزيع همگن حمايت ها ميان همه بخش ها، 
بايد فعاليت هاي مقدم تقويت شوند تا در نقش محركي قوي براي بقيه 
مشاغل عمل كنند. آنچه معلوم اســت در قدم اول به دليل آسيب هاي 
كرونا نمي توان همه اشتغال آسيب ديده را حفظ يا احيا كرد؛ در نتيجه 
بايد آن دسته از مشاغلي كه عمدتاً در محالت قرار دارند و محرك ديگر 
بخش ها نيستند يا ديرتر به حالت عادي برمي گردند از طريق همكاري 
شوراياري و... حمايت و پشتيباني شوند و در مورد ساير مشاغل، بايد در 
زنجيره اثرگذاري اقتصادي هركدام كه قدرت بيشتري براي تحريم ساير 
رسته ها دارد اول مورد حمايت قرار گيرد. به عبارت ديگر، زنجيره بايد از 
جايي حمايت شود و كه ضريب تكاثر بيشــتري دارد و كسب وكارهاي 
بيشتري از زنجيره اشتغال هم پيوند با كسب وكار حمايت شده را به روال 

عادي بازمي گرداند.

نشست ويژه براي ساماندهي بازار خودرو برگزار شد
قيمت جديد خودروها روي ميز ستاد  تنظيم بازار

 نشســت ويــژه فعــاالن 
صنعت خودرو، مسئوالن 
تنظيم بازار، وزارت صنعت 
و دســتگاه هاي نظارتي با 
حضــور حســن روحاني 
رئيس جمهوري برگزار شد

حمايت هاي ضدكرونا بر پايه الگوي توسعه

ادامه از 
صفحه اول

درگاه شناسايي خانه هاي خالي باز شد
سامانه ملي امالك و اسكان براي شناسايي خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي تحويل داده شد
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 رئيس انجمــن صنفــي دفاتر 
خدمــات مســافرت هوايــي و گردشگري

جهـــــــــــانگردي ايــران 
مي گويد:»400ميليارد تومان پول بليت مردم 
دست ايرالين ها و آژانس هاست كه با آن كاسبي 
مي كنند.« اما از سوي ديگر ايرالين ها به جاي 
بازگرداندن پول مسافران به آنها پيشنهادهاي 
ويژه مي دهند؛ اينكه به جاي پول بليت عطر و 

ادكلن بخرند.
به گزارش همشهري، اين پيشنهاد ايرالين هاي 
خارجي در حالي صورت گرفته است كه سازمان 
هواپيمايي كشوري در بخشنامه اسفندماه98 
تمامي ايرالين هــا را موظف به بازپرداخت پول 
بليت مســافران كرد و البته كــه ايرالين هاي 
داخلي حدود يك هزار ميليارد تومان از مطالبات 

مسافران را بازگرداندند.
 اما برخي ايرالين هاي خارجي نظير لوفت هانزا 
از مسافران طلبكار خود خواسته اند تاريخ بليت 
را تغيير دهند و از بليت فروخته شــده استفاده 
كنند. هواپيمايــي ايرعربيا هم گفته اســت به 
مســافران خود اعتبار پرواز مجدد مي دهد. اما 
خطوط هوايي قطر در اقدامي عجيب به مسافران 
پروازهاي كنسل شــده كه بليت هاي خريداري 
شده روي دستشــان مانده است، اعالم كرد: »يا 
تاريخ پــرواز را تغيير دهيد يا از فري شــاپ اين 
پرواز به ميزان قيمت بليت فروخته شده عطر و 

ادكلن بخريد.«
مسعود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايــي در اين رابطه مي گويــد: »درآمد 
ايرالين هاي خارجي نســبت بــه بدهي آنها به 
مسافران خيلي بيشتر اســت، با اين حال براي 

پرداخت پول مسافران تخلف مي كنند.«
كرونا كه آمد پروازها كنســل شد، ولي برخي 
مســافران چندين ماه پيــش از پــرواز، پول 

بليت ها را پرداخــت كرده اند و ايــن پول بايد 
به مســافران بازگردد. اما يا دفاتر صدور بليت 
تعطيل هستند يا شــماره هاي پاسخگو، شبيه 
روبات ها، جواب هاي رسمي و سرباال مي دهند؟ 
اگر پيگيري بيشتري انجام دهيد، مي گويند: »تا 
2 ماه بعد از انجام نخســتين پرواز خارجي صبر 

كنيد تا پس از آن پول بليت ها را پس دهيم.« 
مسافراني كه پروازهايشــان به دليل كرونا لغو شد 
نيز بايد اميدوار باشند كه نمايندگان ايرالين هاي 
خارجي در ايــران بتوانند در نخســتين فرصت 
ممكن، تحريم ها را دور بزنند و پول بليت ها را نقدي 
از ايرالين خارجي بگيرند و به مســافران پرداخت 
كنند. اما چرا هنوز بســياري از مســافران بهاي 

بليت هاي كنسل شده خود را دريافت نكرده اند؟ 

برو شارجه پولت رو پس بگير!
يكي از پروازهاي كنسل شــده اسفند پارسال، 
پــرواز تهران- شــارجه- بنگلور خــط هوايي 
ايرعربيــا اســت. ايرعربيا در اطالعيه ششــم 
اسفندماه 98اعالم كرده بود: »تمامي پروازهاي 
هواپيمايي ايرعربيــا تا اطالع ثانوي كنســل 

است و درصورت درخواست، مبلغ كامل بليت 
كنسل شــده به آژانس صادر كننده بازگردانده 
مي شــود.« در تماس با نماينده يك شــركت 
خدمات گردشگري اما در پاســخ به مراجعان 
گفته اســت: »ايرعربيا هيچ وجهي بابت بليت 
كنسل شده پرداخت نمي كند و معادل هزينه 
بليت در حساب آژانس مي ماند و مسافر مي تواند 
تا يك ســال از اين اعتبار اســتفاده كند.« جز 
ايــن راهي وجود نــدارد و كارشــناس آژانس 
صادركننده در نهايت بــا عصبانيت مي گويد: 

»اگر اعتراضي داري برو دفتر شارجه!«

كارشناس مورد نظر در قرنطينه است
ايرعربيا دست كم 5 دفتر در ايران دارد. در فاصله 
هفته  آخر اســفندماه تا هفته اول ارديبهشت، 
تلفن گويا پاســخگوي شماســت و مدام اعالم 
مي كند: »دفتر تا اطالع ثانوي تعطيل اســت.« 
در اين فاصله تنها شــماره پاســخگو، شماره 
همراهي اســت كه كارشــناس آن در جريان 
هيچ چيز نيست؛ نه زمان بازگشــايي دفتر، نه 
نحوه استرداد بليت و نه صحبت هاي همكارش 
دربار ه كارت اعتباري! كارشناس شما را به مقام 
باالتر وصل نمي كند و از شما مي خواهد با آژانس  

صادركننده بليت تماس بگيريد.

از نماينده رسمي بپرسيد!
تماس دوم با آژانس صادركننده به دعوا منتهي 
شده اســت. راهكار بهتر مكاتبه با دفتر اصلي 
آژانس در امارات اســت. پاسخ  ايميل ها كوتاه و 
محترمانه است اما واضح نيست. 2 هفته در حال 
بررسي هستند و بعد اعالم مي كنند كه »هزينه 
بازگردانده مي شــود. اما تنهــا از طريق آژانس  
صادركننده و نماينده رسمي ايرالين در ايران. 
تأكيدات ضروري انجــام و پرونده نيز به صورت 
ويژه بررسي شده و آژانس صادركننده بليت بايد 
بهاي بليت را بپردازد.« سؤال اين است كه اين 
پرداخت نقدي انجام مي شود يا به صورت اعتبار 

خريد بليت مجدد است؟ 
اما آژانس هاي صادركننده بليت و حتي نماينده 
ايرعربيا به عنوان يكي از ايرالين هايي كه بخشي 
از 400ميليارد تومان مردم در اختيارش است، 
مي گويد: »اين ايرالين، در اطالعيه جديد اعالم 
كرده است بهاي بليت را فقط در قالب »كِرديت 
كارت« پرداخت مي كند و هيچ پرداخت نقدي 

وجود ندارد.« 
حرمت اهلل رفيعي، رئيــس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران در 
گفت وگو با همشهري، مي گويد: اين راهكار به 

نفع آژانس ها و ايرالين هاست.
وي ادامه مي دهد: »400ميليارد تومان از پول 
مردم چندماه است در حساب  ايرالين ها مانده؛ 
رقم هاي سنگيني كه ايرالين ها و نماينده آنها، 
با آن كاســبي مي كنند. مردم ســرگردان هم 

نمي توانند پول شان را پس بگيرند.« 

2 ماه بعد از نخستين پرواز 
تا هفته دوم ارديبهشــت ماه، ايرالين ها و دفاتر 
آنها تعطيل هســتند و كارشناســان اين دفاتر 
نيز پاسخ مشــخصي به مطالبات پرداخت وجه 
مسافران نمي دهند؛ حتي حاضر نيستند مسافر 
را به مدير باالتر وصل كننــد. با اين حال مدير 
داخلي يكي از آژانس هاي گردشگري كه نماينده 
ايرالين خارجي اســت به همشهري مي گويد: 
»بهاي بليت حتما پرداخت مي شــود. اما 2 ماه 
بعد از نخســتين پرواز خارجي.« اين پاسخ در 
حالي به مسافران طلبكار داده مي شود كه آژانس  
صادركننده بليت در تمام تماس ها تأكيد كرده 
است كه »هيچ پولي پرداخت نمي شود و اعتبار 
خريد بليت مجددا به مسافران داده مي شود. اگر 
هم مسافر نخواهد ســال جاري به سفر خارجي 
برود، مشــكل خودش اســت و پولش سوخت 

مي شود.«
اميد اكبرپور، مدير داخلي يكي از شركت هاي 
خدمات گردشــگري به همشــهري مي گويد: 

»ايرالين هاي خارجي بهاي بليت كنسل شده را 
به صورت اعتبار صدور مجدد بليت به آژانس هاي 
هوايي بازگردانده اند و حاال بايد منتظر بمانيم 
پروازها از ســر گرفته شــود، بليت هاي جديد 
به فروش برســد و بعد بهاي بليت مسافراني كه 
پروازهايشان كنسل شده پرداخت شود. راهكار 
ديگر مراجعه حضوري به مثال دفتر شــارجه و 
گرفتن پول نقد اســت كه چون پرواز هم انجام 
نمي شــود، امكان رفتن به دوبي وجود ندارد. 
از طرفي به دليل تحريم ها امكان انتقال پول به 

داخل ايران وجود ندارد.«
تماس با چند آژانس هواپيمايي ديگر مشخص 
مي كنــد برخي از آنهــا هزينه كنســلي بليت 
را از تنخواه خــود پرداخت مي كننــد اما چرا 
برخي ديگر از آژانس ها چنيــن رفتاري ندارند 
و پول مســافراني را كه پروازهايشان از دست 
رفته اســت، نمي دهند؟ نماينــده ايراني يكي 
از شــركت هاي هواپيمايي خارجــي در ايران، 
مي گويد: »برخي هزينه را از جيب خودشــان 
مي دهند. ما نمي دهيم. منتظريم تا مشكل را از 

راه ديگري حل كنيم.« 

پول ها دست آژانس است
حرمــت اهلل رفيعــي، رئيس هيــأت مديره 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي معتقد 
اســت:»نهادهاي نظارتي بايــد وارد موضوع 

شــوند. 100 تا 200هزار نفر درگير دريافت 
هزينه بليــت و رزرو هتل هســتند و مردم 
نمي توانند شــخصا پيگير بازگشت پول خود 
باشــند. 100هزار نفر بروند شكايت كنند؟! 
آيا افراد براي مبلغي خرد حاضر به شكايت و 
پيگيري روند قضايي و هزينه هاي آن هستند؟ 
قطعا نه. مــردم يكي،  دوهفتــه ديگر منتظر 
مي مانند اما كم كم منصرف مي شــوند، ولي 

رقم نهايي، رقم بزرگي است.«
رفيعــي مي گويــد: »ايرالين هــاي خارجي 
بخشــنامه كرده اند كه 2 ماه بعد از نخســتين 
پرواز بهاي بليت هــا را مي دهند اما اين خالف 
اســت. پول ايرالين خارجي در حســاب ايران 
اســت و با آن ســرمايه گذاري مي كند و سود 
مي گيرد اما نماينده هاي آنها در داخل از حقوق 
مردم خودشان دفاع نمي كنند. اگر آژانس هاي 
هواپيمايــي ادعايي غيــر از اين دارند اســناد 
و مدارك بياورنــد، اگر نياورنــد، يعني دروغ 

گفته اند.«

پرواز را حفظ كن يا عطر بخر
مســافران ايرالين هاي ديگر هم همين مشكل 
را دارند. نمونه ديگر پرواز ايران-قطر- بلژيك با 
هواپيمايي قطر است. 2 بليت به مبلغ 1800دالر 
كه به صــورت آنالين از ســايت اصلي ايرالين 
خريداري شده است. اينجا ماجرا كمي سخت تر 

اســت. دفتر و نماينده داخلي براي رسيدگي و 
شكايت وجود ندارد. بيش از يك ونيم ماه مكاتبه 

با هواپيمايي قطر هنوز نتيجه نداده است.
نتيجه مكاتبات هربار يكسان است. با ادبياتي 
محترمانه از پيگيري شما »تشكر« مي كنند و 
مي خواهند كه همچنان »صبر« كنيد. بعد از 
يك ماه باالخره اعالم مي كنند »هيچ خبري از 
پرداخت پول نقد نيست« و چند راهكار وجود 
دارد، صدور كارت اعتبــاري براي رزرو بليت 
از همان ايرالين براي مسافر، امكان استفاده 
اعضاي درجه يــك خانــواده از اعتبار بليت 
و دســت آخر كارشــناس مربوطه در تماس 
تلفني پيشنهاد مي كند كه معادل 1800دالر 
از فروشــگاه آنالين هواپيمايــي قطر خريد 
كنيد. البته دامنه خريد كمي محدود اســت، 
شما مي توانيد 1800دالر )حدود 20ميليون 

تومان( عطر و ادكلن و اكسسواري بخريد.
نكته  جالب ماجرا اين است كه بليت پيگيري 
شده قبل از شيوع كرونا كنســل شده بود و با 
كسر مبلغي جريمه ، مابقي به حساب اعتباري 
خريدار عودت داده مي شــد. اما اين بليت هم 
مشمول شرايط ويژه كرونا شده است. آخرين 
ايميل هواپيمايي قطر براي پيگيري بازپرداخت 
پول بليت هاي پروازهاي كنســل شده، چنين 
است: »مجددا ايميل بزنيد تا پيگيري كنيم.« 

البته گزينه خريد عطر هنوز روي ميز است.

هواپيمايي قطر در پاسخ به ايميل مسافران براي دريافت پول بليت هاي كنسل شده، به مسافران ايراني پيشنهاد مي كند 
از فروشگاه آنالين ما عطر بخريد

جاي دريافت پول بليت ها، عطر بخريد

مرضيه محمودي
خبر نگار
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ايرالين های خارجی بخشــنامه 
كردنــد كه دو ماه بعــد از اولين 
پــرواز بهای بليت های كنســل 
شــده را مــی پردازنــد. اما اين 
اقدام خالف است و پول ايرالين 
خارجی در حساب ايران است و 
با آن سرمايه گذاری می كنند و 
سود می گيرند و نماينده هايشان 

از حقوق مردم دفاع نمی كنند

طارقبلاقتماتش
رلكنايتلواليم
فياخونيميساكع
هبراقتراتكنو
اوهوبااونانان

ليايفامديدجت
عاجرامولوراوا
يردراينمهبسمل
نيياكنيعدنكبا
اتساراهتنايد
ملتباتكنامالا
بييانجهيمزرغ
تلالدهنمددابل
ناسنايهدهدمرا
يمرنازرلرتشير
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افقی:
 1- همســايه تانزانيا- از الف تا 

ي- مفلوج
2- از پايه هــاي اصلــي دين 
و  نــرم  فلــزي  زرتشــت- 

چكش خوار
3- نشانه جمع- افزون شونده- 

مكنده
4- اهــرم جابه جايي اجســام 
ســنگين- حمد و ســتايش- 

ماءالشعير
5- ايفاي نقش- قاره كريستف 

كلمب- از زيبايي هاي آسمان 
6- تنه درخت- قوه قانونگذاري- 

نوعي انگور بي دانه
7- نام مادر حضرت موسي)ع(- 

پايتخت كانادا
8- يكدندگــي- نويســنده 
فرانسوي رمان طاعون- اعزام- 

مخفف اينك
9- هريك از پاسخ هاي احتمالي 
آزمون تستي- برشــته شده و 

سوخاري
10- ســاز بادي بلوچســتان- 

ستودن- خالي
11- مسرور- عنكبوت- چهره نما

12- خــاك- فانــي- تمدني 
باستاني در بين النهرين

13- بهنجــار- نقطه شــروع- 
دقيق و كامل

14- درختي با برگ هاي درشت 

و نوك تيز- حالتي از نشستن
15- چوب خوشبو- داراي اسم 

مشترك- عبث
  

عمودی:
1- شكســتگي در ســنگ- 
نامرغوب- داســتاني نوشــته 
احمد دهقان، نويسنده ادبيات 

دفاع مقدس
2- پايبند در دوســتي- شبيه 

يوزپلنگ- دشمن سرسخت
3- گوشــت آذري- اهل يزد- 

محبوس
4- مجموعه داســتاني نوشته 
منيرو رواني پور- پروانه وكالت 

دارد- آبگير
5- پول ارمنستان- شاخه اي از 

فيزيك- مادر
6- فوري- برپا داشتن- مكان ها

7- بانوي شاعر پارسي گوي هند 
در قرن يازدهم- موتورسيكلت 

ورزشي
8- صدمه- حرير ساده- اقل- 

شيوه و شگرد
9- تخلص هوشــنگ ابتهاج- 
سنگ نوشته هاي هخامنشيان 

در همدان
10- ظــرف دو جــداره براي 
نگهداري مايعــات- غذايي از 

گوشت گاو- مناسب
11- تــرس- وابســتگي بــه 

مواد مخــدر- ســبز مايــل به 
خاكستري

12- درس نگارشــي- رهــرو- 
شهرت

13- توتون قليــان- پدر مرده- 
ضمير سوم شخص

14- وسط- تالفي- صاحب هنر
15- فيلمي ســاخته داريوش 
مهرجويــي- گدايــي- مظهر 

استقامت و استواري است 

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3638
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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      8 7       6
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متــن كـامـل در سایت

۳۸ عامل انتشار اخبار جعلی کرونا
علی ابراهیمی، جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان  غربی از شناسایی و دستگیری ۳۸ عامل انتشار اخبار جعلی 
در مورد ویروس کرونا خبر داد و گفت: از ابتدای شیوع این بیماری در 
استان ۳۴۸ مورد خبر جعلی منتشر شده  است. 
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   تاکیــد بر اینکــه پایانه های مســافربری و 
اتوبوس های بین شهری به دلیل زمان نسبتا گزارش

طوالنی حضور مسافران در کنار یکدیگر، یکی 
از مراکز مهم انتقال ویروس کروناست ســبب شد تا تردد با 
اتوبوس از برنامه های روزانه بسیاری از مردم حذف شود و آنها 
ترجیح دهند با وسایل نقلیه شخصی سفر کنند. تمایلی که هنوز 
هم ادامه دارد و با وجود بازگشــت تدریجی اوضاع به شرایط 
عادی همچنان هم بی رغبتی به استفاده از اتوبوس در سفرهای 
بین شــهری موج می زند.  از اول اردیبهشت با لغو ممنوعیت 
ترددهای بین شهری، مســافران با ضرورت داشتن ماسک و 
دستکش و رعایت فاصله گذاری برای نشستن داخل اتوبوس 
مجاز به تردد شدند اما با وجود گذشت 10 روز، کرکره بسیاری 

از تعاونی های مســافربری در ترمینال ها 
پایین است و اتوبوس ها در پارکینگ خاک 
می خورند. اتفاقی که نشان می دهد مردم 
در روزهایی که همچنان شــیوع کرونا 
سالمتشان را تهدید می کند  دوست ندارند 
با اتوبوس سفر کنند تا فشار اقتصادی و 
کاهش درآمد، این بخش از صنعت حمل و 
نقل کشــورمان را با چالش هــای قابل 

توجهی مواجه کند. 

روزهای خلوت پایانه ها
  اشکان جهان آرای - ساری: شاید 
این روزها پایانه های مسافربری بین شهری 
مازندران کمی پویاتر از هفته های گذشته 
به نظر برسند. اما لغو ممنوعیت ترددهای 

بین استانی هم نتوانســته وضعیت درآمدی رانندگان در 
مازندران را به حالت عادی برگرداند و راننده ها کماکان از کم 
شــدن رفت وآمدها گالیه دارند. محسن رمضان تبار، راننده 
یکی از مسیرهای بین شهری می گوید: سفرها بسیار کم شده 
و با اینکه شرایط نســبت به چند هفته پیش فرق کرده، اما 
رفت وآمد مسافران بسیار کم است. تعداد سرویس های روزانه 
ما به نصف کاهش پیدا کرده و در برخی روزها هیچ سرویسی 
در بعضی مسیرها انجام نمی شد. محمد قزوینی راننده یکی از 
خطوط مینی بوس رانی بین شهری مازندران نیز عنوان می کند: 
تا زمانی که وضعیت جامعه به حالت عادی برنگردد شرایط ما 
هم عادی نمی شود. بخش مهمی از مسافران بین شهری را 
دانشجویان تشکیل می دهند که این روزها به دلیل تعطیلی 
دانشگاه ها ترددی ندارند. این وضعیت روی درآمد رانندگان 
بین شهری تأثیر زیادی می گذارد. رانندگان ناوگان حمل و 
نقل مازندران با اینکه در 2 ماه اخیر فعالیت شان به طور کامل 
تعطیل نشده بود اما به دلیل شیوع کرونا زیان قابل توجهی 
دیدند. این خبر را معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای مازندران اعــالم می کند و می افزاید: در 

تمام هفته های اسفند و فروردین پایانه های مازندران تعطیل 
نبودند، اما محدودیت های تردد سبب کمتر شدن فعالیت در 
این پایانه ها شد. علی نصیری با بیان اینکه تاثیرگذاری کرونا 
بر حمل ونقل مسافر قابل پیش بینی بود، می افزاید: در دو ماه 
اخیر بخش های اتوبوسرانی و مینی بوس رانی حدود 85 درصد 
کاهش مسافر داشته و در بخش سواری رانی هم کاهش مسافر 

45 درصد بوده است. . 

اجبار نباشد، سفر نمی کنند 
  فتانه احدی – البرز: تاکنون پیش نیامده بود که پایانه 
شهید کالنتری، روبه روی ایستگاه مترو محمدشهر را تا این 
حد خالی از مسافر ببینم اما چند هفته ای است که این پایانه 
خلوت ترین یا بی مســافرترین روزها را 
پشــت ســر می گذارد. پایانه روبه روی 
فاز 4 مهرشــهر هم هیاهوی همیشگی 
را ندارد و از رونق افتاده اســت. هر چند 
این روزها بر تعداد مسافران افزوده شد 
اما آنقدرها هم قابل توجه نیست و مردم 
رغبتی به استفاده از اتوبوس ندارند. علی 
براتی، شهروند البرزی که عازم یکی از 
شهرهای غربی است، می گوید: برای یک 
کار واجب به شهرم می روم و اگر مجبور 
نبودم ســفر نمی کردم. حتی خانواده ام 
را همراه خود نیاوردم تا دچار مشــکل 
نشوند.  اینگونه سفر اجباری را مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز هم 
تایید می کند و می گوید: درصد بسیار 
اندکی از مردم بعد از توقف طرح فاصله گذاری اجتماعی به 
سوی پایانه ها آمدند و اغلب آنها هم افرادی هستند که اجبار 
به سفر دارند. گودرز محمودی با اشاره به اینکه شهروندان به 
استفاده از خودروهای شخصی برای ترددهای بین شهری 
روی آورده اند، عنوان می کند:  شمار مسافران در پایانه استان 
80 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و روزهای عادی 
کاهش پیدا کرده اســت. محمودی تاکید می کند: ناوگان 
حمل و نقل عمومی کالنشــهر کرج با برخورداری از 500 
دستگاه اتوبوس و حدود 1۳ هزار تاکسی بزرگ ترین ناوگان 
حمل ونقل درون شهری استان البرز است که این روزها به 
علت بیماری کرونا میزان استفاده مردم از این وسایل کاهش 

چشمگیری یافته است. 

دو معضل حمل و نقل برون شهری قم
  روح اهلل کریمی – قم: پایانه مرکزی قم سوت و کور است. 
با وجود اینکه چند روز از بازگشایی پایانه مرکزی گذشته ولی 
هنوز کرکره برخی شرکت های حمل مسافر که گفته می شود 
از اسفند تعطیل کرده اند،  پایین است. »مسافر نداریم. دو ماه 

است که خرج زن و بچه ها درنمی آید. روبه روی ایستگاه را نگاه 
کنید؛ سواری های شخصی مســافران ما را می برند. اطراف 
میدان را ببینید که اتوبوس های عبوری چطور مســافران 
را ســوار می کنند...« اینها درد دل راننــدگان اتوبوس ها و 
تاکسی های بین شهری قم در میدان 72 تن است. یکی از 
راننده ها دفترچه اش را نشان می دهد و می گوید: در دو ماه 
اسفند و فروردین هیچ سرویســی به تهران نداشتم. اولین 
خط اتوبوس که پس از شــیوع کرونا در کشور متوقف شد 
خط اتوبوس قم - تهران بود. االن هم اتوبوس ها با حدود 50 
درصد ظرفیت به سمت تهران حرکت می کنند. ضمن اینکه 
مسافران حاضر نیستند کنار همدیگر بنشینند، بنابراین هر 
ردیف که 4 صندلی دارد دو مسافر می نشیند. میالد احترامی 
می گوید: زمانی که خط قم - تهران متوقف بود، اتوبوس های 
عبوری مسافران را جابه جا می کردند و ما گالیه ای نداشتیم 
اما اکنون پر کردن مسافر های قم در مسیر بین راهی از سوی 

دیگر اتوبوس اجحاف در حق رانندگان اینجاست.
یوسف فرجی از رانندگان تاکسی بین شهری هم انگار منتظر 
بود کسی صدایش را بشنود که ســفره دلش را باز کند. او 
می گوید: قبل از شیوع کرونا بیشتر راننده ها دو سرویس رفت 
و برگشت به تهران داشتند. اما برای مدتی ممنوعیت تردد 
بین شهری داشتیم و االن که این مجوز صادر شده هم مسافر 
کم است و هم سواری های شخصی و اتوبوس های عبوری آنها 
را سوار می کنند. گفته های رانندگان اتوبوس را مدیرعامل 
سازمان پایانه  های مسافربری شهرداری قم با ارائه آمار تایید 
می کند و می گوید: در فروردین 98، هزار و ۳79 سرویس به 
شهرهای مختلف اعزام شده و 29 هزار و 91۳ مسافر منتقل 
شدند اما در فروردین امسال فقط 67 سرویس با 502 مسافر 
برقرار بود. رضا پوریافر در مورد تعداد سرویس ها و مسافران 
روزهای نخست اردیبهشــت بیان می کند: از اول تا هفتم 
اردیبهشت سال گذشته 46۳ سرویس برقرار بوده و 11 هزار 
و 858 مسافر منتقل شدند اما امسال در همین مدت فقط 68 

سرویس با جابه جایی 587 مسافر انجام شده است.
جدای از شیوع کرونا، فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تعطیلی 
دانشگاه ها، ممنوعیت ســفر زائران کشورهای عرب زبان و 
همسایه نیز از دیگر دالیل کاهش مسافر به قم عنوان می شود. 

5 بسته حمایتی برای رانندگان 
  فرحناز چراغی – کرمانشــاه: در ایام فاصله گذاری 
اجتماعی باالی 70 درصد سفرهای برون شهری در جاده های 
اســتان کاهش پیدا کرده بود اما این روزها نیز با وجود رفع 
ممنوعیت های تردد بین استانی از ۳0 فروردین  و فعال بودن 
16 پایانه عمومی و ۳ پایانه خصوصی، مردم کرمانشاه کماکان 
تمایلی به اســتفاده از خدمات ناوگان حمل و نقل جاده ای 
ندارند و ترجیح می دهند از وسایل شخصی برای سفر بهره مند 
شــوند.  مدیرکل راهداری حمل و نقل جاده استان درباره 
وضعیت استقبال مردم از سفرهای برون شهری می گوید: به 
دلیل وضعیت ناشی از کرونا، تقاضا برای سفر با ناوگان حمل 
و نقل عمومی همچنان پایین است، با وجود این تمام موازین 
بهداشتی و ضدعفونی در این ناوگان انجام می شود تا مشکلی 
برای سالمت مردم رخ ندهد. فریبرز کرمی درباره حمایت از 
رانندگان به ارائه 5 بسته حمایتی از رانندگان و شرکت های 
حمل و نقل اشاره می کند و می افزاید: بسته های حمایتی 
ویژه کسب و کارهای آسیب دیده حمل و نقل جاده ای شامل 
5 بسته است که ۳ بسته آن نهایی شده و 2 بسته آن نیز در 
آینده نزدیک نهایی می شود.  کورش محمدی، عضو هیات 

مدیره انجمن صنفی رانندگان اتوبوس برون شهری استان با 
بیان اینکه رانندگان بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند، 
عنوان می کند: بسیاری از رانندگان روزمزد هستند و نداشتن 
سرویس در این روزها بر زندگی و معیشت شان تاثیر بدی 
گذاشته است. از 2۳00 راننده ناوگان حمل و نقل مسافری 
برون شهری استان 450 نفر آنها راننده اتوبوس هستند که 

شیوع کرونا بر زندگی و کار آنها بی تاثیر نبوده است. 

اتوبوس ها همچنان خالی از مسافر 
  سید مرتضی احمدپور – تبریز: بنابر اعالم اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی حدود 41 
هزار راننده اتوبوس ، مینی بوس و خودروی باری در استان 
فعال هستند که اغلب آنها به جز رانندگان کامیون های حمل 
مواد سوختی و مواد غذایی نزدیک به یک ماه بیکار بودند .  
مسعود زرباف ، مدیر یکی از تعاونی های مسافربری بین شهری 
فعال در پایانه مسافربری مرکزی تبریز با اشاره به بیکاری 
ده ها راننده این شــرکت از اوایل فروردین به دلیل کاهش 
مسافران بین شهری می گوید: انتظار رانندگان از مسئوالن 
راهداری حمایت عملی از آنان اســت اما مسئوالن مربوطه 
تنها نظارت ها را تشدید کرده اند و هر سازمانی مسئولیت را 
به گردن دیگری می اندازد. شهروندان به جز مواقع ضرروی 
سفر نمی کنند و در سفرهای داخل استانی نیز اغلب ترجیح 
می دهند با خودروی شخصی یا مسافربرهای شخصی تردد 
کنند.  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با تاکید 
بر اینکه ترمینال ها و اتوبوس های بین شهری به صورت مرتب 
ضدعفونی می شــوند، می افزاید: اتوبوس ها موظف به سوار 
کردن مسافر با کمتر از ظرفیت کامل و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی هستند و استفاده رانندگان و مسافران از ماسک و 

رعایت دیگر پروتکل های بهداشتی در طول سفر نیز ضروری 
است. اورجعلی علیزاده درباره گالیه برخی رانندگان در تامین 
نشدن وسایل بهداشتی و ضدعفونی به صورت گسترده از 
طرف این اداره کل  عنوان می کند: شرکت های مسافربری 
ملزم به تامین این وسایل هستند و اداره کل بر این مهم نظارت 
خواهد کرد. البته نباید بار مالی مضاعف بر رانندگان تحمیل 
شود بلکه بهتر است خود شهروندان هم در تامین سالمت 
خود هزینه کنند. وی با تایید کاهش مسافر بین شهری عنوان 
می کند: آمار دقیقی نداریم اما کاهش مسافر به نسبت مدت 

مشابه سال قبل کامال محسوس است. 

نیاز به همکاری مسافران در رعایت بهداشت
  مهدیه صالحی- اراک: مردم بسیاری از شهرهای استان 
مرکزی به منظور پیشگیری و مقابله با کرونا در زمان قرنطینه 
خوب عمل کرده و خانه نشینی انتخاب اولشان شد؛ انتخابی 
که با کاهش ترددهای بین شــهری و استانی هم همراه بود. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل عمومی استان هم این مسئله 
را مهم ترین دلیل کاهش مسافرت ها در 2 ماه اخیر می داند. 
علی زندی  فر با تاکید بر اینکه وسایل حمل و نقل مسافری 
مکانی خطرناک برای شیوع ویروس است و همچنان باید از 
مسافرت های غیرضروری پرهیز کرد، می افزاید: البته با توجه 
به رفع ممنوعیت ها نظارت و کنترل پایانه ها بیشتر شده و 
رانندگان نیز با آموزش هایی که دیده اند ســفری بی خطر را 
برای مسافران رقم می زنند.  در ترمینال اراک یکی از رانندگان  
می گوید: با اینکه اتوبوس ها هر روز ضد عفونی می شــوند، 
اما برخی مسافران حتی از زدن ماسک هم امتناع می کنند. 
سخت ترین کار برای ما توجیه مسافران به مراقبت فردی و 
جمعی و رعایت فاصله هنگام سوار و پیاده شدن است. اکبر 

محمدی می افزاید: اتوبوس های جدید طوری طراحی شده اند 
که بیشترین هوای داخل آن از پنجره راننده خارج می شود، 
حاال اگر یک مســافر ناقل ویروس در اتوبوس باشد احتمال 

مبتال شدن راننده هم بسیار است.

نبود نظارت بر اتوبوس ها 
  فاطمه کاظمی- همدان: همه پایانه های همدان فعال 
است اما تعداد مســافران آنقدر کم شده که باید گفت عمال 
تعطیل هستند. اداره  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
تمهیدات ویژه ای برای مبارزه بــا کرونا در این مراکز در نظر 
گرفته اما با وجود ترددهای قابل توجه بین شهری در استان، 
این شلوغی ها نصیب پایانه ها نشده است. یک شهروند همدانی 
معتقد است علت این بی رغبتی مردم به سفر با اتوبوس نبود 
نظارت جدی و عدم رعایت برخی موارد بهداشتی است. یک 
راننده برون شهری که در مسیر همدان - تهران کار می کند هم 
می گوید: همه موازین بهداشتی در اتوبوس ها رعایت می شود 
اما شهروندان حاضر به استفاده از اتوبوس نیستند. مردم بیشتر 
برای کارهای اداری سفر می کنند و سفرهای گردشگری هم 
که کال منتفی شده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان به کاهش 46 درصدی 
ترددها در استان اشاره می کند و می گوید: تردد تجمعی در 
29 روز ابتدایی امسال 8 میلیون و 218 هزار و در مدت مشابه 
سال قبل 15 میلیون و 19۳ هزار تردد بود. صفر صادقی راد 
می افزاید: سمپاشی و گندزدایی ناوگان های باری در پایانه و 
محل های تجمع رانندگان به صورت مستمر انجام می شود 
و آموزش موارد ایمنی نیز از سوی نمایندگان دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا انجام شده است. این روزها به رعایت نکات 

بهداشتی و فردی در ناوگان تأکید داریم.

چرخ زندگی رانندگان اتوبوس نمی چرخد
همشهری در روزهایی که مردم رغبتی به استفاده از اتوبوس در ترددهای بین شهری ندارند، پای درد دل رانندگان نشست

   افزایش مسافر در مسیر تهران به رشت 
فرشته رضایی – گیالن: در پایانه های استان از خلوتی و سکون ایام گذشته خبری نیست و خودروهای حمل و نقل عمومی از قبیل 
سواری های مسافربری و اتوبوس ها تردد بیشتری دارند. یکی از رانندگان مسیر رشت - تهران می گوید: با وجود مشکالت اقتصادی 
که طی این مدت به وجود آمد اما خود رانندگان تمایلی به کار نداشتند تا میزان شیوع کاهش پیدا کند. اکنون با بازگشایی راه های بین 
استانی ترددها بیشتر شده البته تعداد مسافران از مقصد تهران به رشت بیشتر از رشت به تهران است.محسن املشی با بیان این که تا 
همین چند وقت پیش هفته ای ۳ بار با صندلی های خالی در جاده رفت و آمد می کردیم اما اکنون مسافرها بیشتر شده اند و شرایط کمی 
بهتر است، عنوان می کند: رعایت مسائل بهداشتی از قبیل داشتن دستکش، ماسک و ضدعفونی کردن خودرو هم جزو وظایف هر روزه 
ماست و سعی می کنیم از توقف های غیرضروری اجتناب کنیم. سبحان اهلل علیپور، مدیرکل راهداری گیالن هم با تایید افزایش ورود 
مسافران به استان می گوید: آمارها نسبت به هفته گذشته ۹۳ درصد افزایش ورودی و 55 درصد افزایش خروجی را نشان می دهد. وی 
می افزاید: در بخش مسافر ما در ایام نوروز 6۰ درصد کاهش تردد را شاهد بودیم اما در بخش حمل و نقل بار و کاال 55 درصد رشد داشتیم.

   تمام بلیت فروشی ها اینترنتی می شود
 پوپک قاسمی- اردبیل:    مشاهده میدانی پایانه مسافربری اردبیل واقع در میدان فاطمیون اردبیل نشان می دهد که ترددها در این پایانه کم کم به سمت عادی شدن می رود. این مسئله را 
منصور بیداری، یکی از رانندگان حاضر در ترمینال هم تایید می کند و می گوید: تا همین چند روز پیش در کل پایانه شاید تنها یک اتوبوس به سمت استان های شمالی می رفت اما این روزها 
تعداد مسافران و حرکت اتوبوس ها بیشتر شده هرچند هنوز به روال سابق برنگشته است.  معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل هم از تعطیل نبودن پایانه های 
مسافربری استان طی دو ماه اخیر خبر می دهد و می گوید: این پایانه ها با نظارت و به صورت محدود فعال بوده  و اکنون با افزایش ترددها ظرفیت ناوگان نیز افزایش پیدا کرده است. رضا شیرین زاده 
از تداوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل  و نقل بین شهری خبر می دهد و می گوید:  از اول خرداد تمام بلیت ها به صورت غیرحضوری و اینترنتی صادر خواهد شد تا درصد حضور 

شهروندان در پایانه ها به حداقل ممکن برسد. 

یاد رفتگان کرونا در زیتون زار جوانه زد

 در مرکز شهر آستانه  اشرفیه در شرق گیالن رودخانه ای وجود دارد که 
نامش حشمت رود است. رودخانه ای که تا همین چند سال پیش جایی گیالن

برای تفریح و ماهیگیری مردم شهر بود. اما در روزهایی که زیبایی های 
بهاری رودخانه کمتر به چشم مردم غمگین و کرونازده می آمد، مدیران شهری ابتکار 
جالبی را رقم زدند که به مذاق همه شهر خوش آمد. درختان جوان زیتونی در حاشیه 
رودخانه قد علم کرده اند و بر سرشاخه هایشــان عکس متوفیان کرونایی رخ نمایی 
می کند. درگذشتگانی که به خاطر کرونا به غریبانه ترین شکل ممکن به خاک سپرده 
شدند و تلخ ترین خاطره را برای خانواده هایشان رقم زدند. مسئوالن این مکان در 
حاشیه رودخانه و فرمانداری آستانه اشرفیه را به دلیل نزدیکی به بیمارستان کوثر 
انتخاب کرده اند؛ بیمارستانی که طی دو ماه اخیر بیماران زیادی آخرین نفس های 

بی قرار خود را زیر سقف آن کشیدند و برای همیشه چشم از این دنیا فرو بستند.

مرهمی بر زخم بازماندگان 
اولین کســی که در اثر بیماری کرونا در گیالن جان باخت ، یک پزشک از آستانه 
اشــرفیه بود. دکتر رضا کوچکی نیا، رئیس مرکز بهداشت آستانه اشرفیه که در راه 
خدمت به بیماران، جان خود را فدا کرد. و همین دلیلی شد تا مدیریت شهری آستانه 
اشرفیه به پیشنهاد یکی از اعضای شــورا اقدامی انجام دهد که در روزهای گذشته 
باعث توجه بسیاری به این حرکت فرهنگی شده است. به گفته محمد دانش شکیب، 
شهردار آستانه اشرفیه آنقدر درخت در حاشــیه رودخانه کاشته شده است که هر 
کسی بخواهد می تواند عکس عزیز فوت کرده اش را بر آن بیاویزد و این شاید مرهمی 

باشد بر زخم ماندگار فراق آنها. 
صدرا قاسمی یکی از شــهروندان آستانه اشــرفیه در این باره می گوید: اقدام قابل 
توجهی از سوی مدیریت شــهری بود که برای افزایش شادمانی و روحیه در فضای 
غمگین صورت گرفت و تاکنون در هیچ شهری انجام نشده است. به عنوان یکی از 
مردم این شهر بسیار خوشحالم که در مصایب پس از کرونا متوفیان و خانواده های 

آسیب دیده آنها گم نشدند.
مهدیه ربیعی هم خود داغدار مرگ مادر بر اثر کروناســت، می گوید: با دیدن این 
درخت ها و عکس های روی آن آنقدر گریه کردم که گفتنی نیســت. ما مادرمان را 
خیلی غریبانه به خاک سپردیم، نه توانستیم او را تشییع و تدفین کنیم و نه توانستیم 
مراسمی درخور شــأن و مقامش برگزار کنیم که دوســتان و اقوام مان هم حضور 

داشته باشند. روزهای زیادی نمی توانستیم ســر خاکش برویم و تنها با خاطرات و 
عکس هایش زندگی کردیم. حاال با این اقدام شــورا و شهرداری انگار دوباره مادرم 
زنده شد و هر لحظه و زمان در انتظار روزی هستم که این درخت پربار و بزرگ شود 

و من حسی از سرزندگی و رضایت مادرم را ببینم. 
علی قربانزاده نیز به عکس دوســت جوانش روی یکی از درخت ها اشاره می کند و 
می گوید: با این کار نام و یاد این عزیزان زنده شد. بسیاری از آنها در غربت به خاک 
سپرده شدند اما با این اقدام یادشان در زادگاهشان زنده می ماند. امیدوارم چنین 
مرگی نصیب هیچ خانواد ه ای نشــود اما این کار حس بسیار خوبی به مردم داغدار 

این شهر داد.

آرامش زیر سایه درختان زیتون
در این باره پای صحبت های عضو شورای شهر آستانه اشرفیه، پیشنهاددهنده این 
طرح نشستیم. نرجس محمددوست که شادمانی مردم را اتفاقی خوب می داند به 
همشهری می گوید: در نطق پیش از دستور شورا در 2 اردیبهشت پیشنهاد کاشت 
نهال به یاد درگذشتگان کرونا و همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را در اثر 
کرونا از دســت داده بودند، دادم. البته به جز داغداران کرونا کسانی که در این ایام 
فوت شدگانی داشتند و به خاطر کرونا نمی توانستند برایشان مراسم و یادبود بگیرند 
هم مد نظرم بود که در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت سایر اعضا و شهردار محترم 

و مدیران شهری قرار گرفت. 
وی ادامه می دهد: این روزها خانواده های زیادی هستند که عزیزی را از دست داده 
و دلتنگ و پر درد هستند اما چاره ای جز سکوت و خویشتنداری نیست تا این ایام 
بگذرد. من به عنوان فرزندی از این شهرستان، شرایط روحی بسیاری که پدر و مادر 
یا یکی از اعضای خانواده خود را از دســت داده اند درک می کنم و برایشان آرزوی 

صبر دارم. 
محمددوســت درباره عدم دعوت خانواده ها برای کاشت نهال ها عنوان می کند: به 
دلیل رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از تجمع شهروندان، دعوت از خانواده های 
داغدار صورت نگرفت. اما امیدوارم همین اقدام کوچک سبب تسلی خاطر آنها شود. 

شاید روزی زیر سایه این درختان فرزندان شان به آرامش برسند. 

استقبال خانواده ها و نصب اسامی جدید 
شــهردار آســتانه اشــرفیه هم مهم ترین دلیل این اقدام فرهنگــی را همدلی با 
خانواده هایی عنوان می کند که نتوانســتند مراسمی بگیرند. محمد دانش شکیب 
می افزاید: تعداد درختان با تعداد متوفی ها برابر نیســت و ممکن است خانواده ای 

تمایل به درج نام عزیز از دست رفته بر درخت نداشته باشد. البته هنوز هم کسانی 
هستند که با مراجعه به دفتر شهرداری و ارائه عکس متوفی خواهان نصب آن به روی 
درختان هستند. دانش شکیب با اشاره به کاشت 100 درخت در حاشیه حشمت رود، 
عنوان می کند: این درختان نهال تلخ زیتون هستند و از اکنون قیم دارند. با توجه به 
استقبال خانواده ها در نیمی از درختان کاشته شده در حاشیه رودخانه امکان نصب 

اسامی جدید فراهم است. 
این مسئول درباره مراقبت از این درختان نیز می گوید: این نهال ها از سوی شهرداری 

مراقبت می شوند که هم از نظر رشد و هم حفظ عکس ها آسیب نبینند.
شهردار آستانه اشرفیه با ابراز رضایت از بازتاب این حرکت نمادین در شهرستان بیان 
می کند: امیدوارم شهروندان ما با رعایت اصول بهداشتی مانع از افزایش بیماری و 
شیوع آن شوند و از  فشار به کادر درمان بکاهند. تالش ما این است که تا حد امکان 

بتوانیم رضایت و آرامش خاطر آنان را در این فضای پراضطراب فراهم کنیم.

حاشیه حشمت رود آستانه اشرفیه با نهال های جوان زیتون و عکس هایی ماندگار از متوفیان کرونا سبز شد 
فرشته رضایی

 آستانه اشرفیه – خبرنگار

پایانه های مسافربری با وجود لغو ممنوعیت ترددهای بین استانی خلوت ترین روزهای کاری را پشت سر می گذرانند. / عکس:  همشهری- امیر رستمی

آغاز موج جدید بارش ها
 سازمان هواشناسی از بارانی شدن هوای آسمان بیشتر شهرها در پنج شنبه خبر 

داد.  به گزارش گروه ایرانشهر، از امروز )چهارشنبه( در بیشتر مناطق کشور به جز آب و هوا
جنوب شرق و شرق کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهیم بود اما بارش ها 
از فردا )پنجشنبه( در دامنه های زاگرس و خراسان رضوی با شدت بیشتری همراه خواهد شد. 
همچنین با ورود سامانه  بارشی در بیشتر نقاط کشور به جز سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
رگبار و رعدوبرق، و وزش شدید باد پدیده غالب جوی خواهد بود. این سامانه  بارشی روز جمعه 
در شمال شرق کشور فعال و به تدریج از کشور خارج می شود. سازمان هواشناسی همچنین 

درباره  باال آمدن آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگی معابر و برخورد صاعقه هشدار داد. 

مدیرعامــل ســازمان 
پایانه  های مسافربری قم: 
از اول تا هفتم اردیبهشت 
ســال گذشــته ۴6۳ 
 ســرویس برقرار بوده و 
11 هزار و ۸5۸ مســافر 
منتقل شدند اما امسال 
در همین مدت فقط 6۸ 
سرویس با جابه جایی 5۸7 

مسافر انجام شده است



مدت زمان چنداني از شيوع ويروس 
كوويد-19 نمي گذرد، اما در همين گفت و گو

مدت، گستره شيوع آنقدر زياد بوده 
كه اغلب كشورها را با بحران مواجه كرده است. با 
گذشت حدود دو ماه و نيم از شيوع كرونا در ايران و 
جهان، همچنان بايدها و نبايدها درباره كم و كيف 
مديريت اين بحران چالش جدي به حساب مي آيد. 
ساختار مديريت بحران در ايران عمدتا بر مبناي 
مديريت بحران هاي ناشي از سوانح طبيعي چون 
سيل و زلزله شكل گرفته و قانون جديد مديريت 
بحران كه در آن به صورت جامع تر مديريت بحران 
ترســيم شــده، هنــوز در مرحلــه تدوين 
دستورالعمل هاي اجرايي است. مديريت بحران 
دركشور نيز به جايگاه واقعي خود دست نيافته و 
ساختارها و ابزارهاي مناسب براي »طرح جامع« 
شكل نگرفته يا تكميل نشده است. ورود مديريت 
بحران در اين عرصه، مقوله اي تازه و تجربه اي نو به 
شــمار مي آيد كه درس آموخته هاي آن و بررسي 
چالش هاي آن مي تواند راهگشاي آينده مديريت 
بحران در مواجهه با بحران هاي بيولوژيك باشد. در 
گفت وگو با وحيد حســيني جنــاب، متخصص 
مديريت بحران و از تدوين كنندگان نخســتين 
نســخه طرح جامع مديريت بحران تهران و طرح 
جامع مديريت بحران كشور، تالش كرديم به كند و 

كاو در اين خصوص بپردازيم.

چرا تجربه اپيدمي بيماري هاي گذشته 
اين بار و در همه گيري كرونا به كار ما نيامد؟ آيا اين 
تنها به دليل جديد بودن ساختار مديريت بحران 

است يا داليل ديگري دارد؟
شكل گيري ســاختار مديريت بحران در كشور ما به 
اوايل سال80 برمي گردد. نخســتين كشور در غرب 
آســيا بوديم كه اين ساختار را تشــكيل داديم؛ هنوز 
برخي از كشورها اين ساختار را ندارند. منتها دهه اول، 
دهه ساختارسازي بود. ما بايد از اين ساختارسازي به 
برنامه ريزي هاي استراتژيك و اقدامات عملياتي برسيم. 
مقداري اين سير در كشورمان كند انجام مي شود. در 
بحران كرونا همه دنيا به موقع وارد مقوله پيشــگيري 
نشدند، شايد چون ماهيت مسائل بيولوژيك اين است؛ 
هم كمتر اتفاق مي افتد و هم در جامعه توقع وقوع اين 
بحران و هم جوامع ديگر آمادگي الزم وجود نداشت. 
براي مديريت بحران هايي مشــابه كرونــا الزم بود تا 
همه دستگاه ها و نهادها آمادگي داشته باشند. مسئله 
ديگر اينكه بعد از گذشت از يك بحران، آموخته هاي 

آن به علت عدم  مستندســازي و تهيه دستورالعمل ها 
و شــيوه نامه هاي جديد فرامــوش و از اولويت خارج 
مي شــود. اگر مثال ژاپن در زلزله خوب عمل مي كند 
به دليل اين اســت كه زلزله يك مسئله روزمره در اين 

كشور است و همواره در حال تجربه آن هستند.
پديده هاي بيولوژيــك و نوپديد بايد جزو اولويت هاي 
 ســازمان ها در ايران قــرار بگيرد؛ چرا كــه به دليل
جديد  بودن مي تواند آســيب هاي بســيار و جبران 

ناپذيري به كشور تحميل كند.

در كشــور ما وزارت بهداشت متولي 
درمان و پاســخ به بحران اپيدمي هاست. چقدر 
ساختار اين بخش متناسب براي مديريت چنين 

بحران هايي است و مي تواند به تنهايي از آن عبور 
كند؟

بله، ســاختارهايي دارند كه بخواهند به اين حوادث 
پاسخ دهند، اما در همه بيمارستان ها و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي به اندازه كافي نيرو، تجهيزات و تيم هاي 
متخصص و آموزش ديده نداريم كه بتواند با اين حجم 
از اپيدمي مبارزه كند. تنها بيمارســتان هاي نظامي 
به دليل شرح وظايف شــان با اين ســاختار تشكيل 
شده اند، اما اين كافي نيست. يك بحث ديگر هم اينكه 
ســازمان هاي همكار و ســازمان هايي كه بايد در اين 
حوادث از مراكز اصلي پشــتيباني كنند بايد آماده و 
آموزش هاي الزم را فراگرفته باشند. حتي مي توان با 
بخش خصوصي قراردادهايي تنظيم كرد تا در آينده 

از ظرفيت آنها بهره برد. براي اينكه اين آماده ســازي  
صورت بگيرد بايد تمام اين بخش ها را در طرح جامع 
هماهنگ كرد. ما بايد طرح جامع مديريت بحران هاي 
بيولوژيك داشته باشيم و در اين طرح بايد وظايف تمام 
نهادهاي مرتبط مشخص شده باشــد و براساس اين 
چارچوب عمل شــود. در طرح جامــع مي توان نقش 

درست را مشخص كرد.

به نظر مي رســد ما همچنان در پله اول 
بحران كرونا هستيم، چه درس هاي ديگري تا اين 

مرحله از بحران كرونا مي توانيم بياموزيم؟
مواجهه با كرونا نشان داد ساختارهاي ما همچنان 
ضعف دارند و ساختاري متوسط هستند. مهم ترين 
درسي كه اين اپيدمي به ما ياد داد اين بود كه بدون 
آمادگي و مشــاركت مردم عمــال اتفاقي نمي افتد. 
كســب و كار در زمان بيماري هاي ويروسي در دنيا 
تعريف نشده اســت. وقتي كســب و كار از شرايط 
خود خارج مي شــود، مردم تبعيت كامل را ندارند 
و اين مي تواند زنجيره انتقــال را تقويت كند. الزم 
است براي هر كسب و كاري طرح تداوم كسب و كار 
داشته باشيم، آموزش مجازي و زيرساخت مناسب 
آن مورد توجه قرار گيرد، وابســتگي به توانمندي 
داخلي در زماني كه كشــورهاي ديگر خود مشكل 
دارند و نمي توانند به ما كمك كنند، مسئله مهمي 
است. در ساختار مديريت بحران ما تنها وزارتخانه اي 
كه برنامه ريزي منابع سازماني )ERP( دارد، وزارت 
بهداشــت اســت؛ در بقيه نهادها چنين وضعيتي 
تعريف نشده است. الزم است هر سازماني برنامه و 

دستورالعمل ملي مشخصي را تهيه كند و بعد ما يك 
برنامه باالتر داشته باشيم كه بتوانيم اين نهادها را با 

هم هماهنگ كنيم.
 

مديريت شــهري در كالنشــهرها در 
بخش هاي مختلفي همچون حمل ونقل، خدمات 
عمومي و انتظامــات و... در مديريت بحران كرونا 

تا االن چگونه عمل كردند و چه نمره اي گرفتند؟
باتوجه به شرايط كشور شايد نمره اي كه بتوانيم به اين 
بخش بدهيم 50-50 است. ببينيد توقع ما از اين بخش 
زياد اســت؛ توقع داريم به محض شروع بحراني مانند 
اپيدمي و پاندمي اين نهادها به موقع وارد عمل شوند. 
الزم اســت براي آمادگي در برابر بحران هاي مشابه، 
برنامه ريزي بيشتري داشته باشيم. تا امروز بيشترين 
بار روي دوش مقابله بود. مقابله بهينه نيست، هزينه 

بيشتر، تلفات و عوارض دارد. 

بحران هاي بيولوژيك و مديريت آن در گفت وگو با يكي از تدوين كنندگان نخستين طرح جامع مديريت بحران و عضو انجمن بهداشت محيط
آينده تهران و جامعه اي كه آمادگي بحران بيولوژيك نداشت

فريبا نباتي
خبر نگار

ترانه شهر

 تهران بايد براي شهروندانش
باقي بماند

بر تارك صفحه اول روزنامه سازندگي، 
شــماره روز سه شــنبه 9 ارديبهشت 
تيتر اصلي چنيــن مي گويد: »قدرت 
شــوراها را افزايش دهيد«؛ اين جمله رئيس شوراي شهر تهران 
در مصاحبه با سازندگي است. و به عنوان يك حرف اصولي مورد 
قبول همه شهرونداني كه يكدل اين شــورا را انتخاب كردند تا 
منافع اكثريت مردم را پيش پاي شــهرداري و شهر بگذارد. اما 
كارگزاران سازندگي، با شعار »راه زندگي از سازندگي مي گذرد«، 
در انجام اين وظيفه خطير، نه تنها امروز كه از پارسال با مشكالتي 
روبه رو بوده است. بودجه شهرداري كه در دوره شهرداران قبلي 
عمدتا از طريق تراكم فروشــي تامين مي شده اســت، امروز به 
50درصد برنامه تقليل يافته و واضح اســت كه با دســت خالي 
نمي توان شــهر را اداره كرد. اما گويا در اين سختي روزگار شهر 
تهران، برخي يك راه را بيشتر نمي شناسند و روي همان نيز تأكيد 
دارند: ساخت وساز و توسعه شهري حمل ونقل محور، كه مترو و 
حمل ونقل عمومي را قوي مي خواهد و ساختن برج هاي مسكوني 

و اداري در اطراف اين تسهيالت در شهر.
داســتان چنين به نظر مي رســد كه با آمدن كرونــا،  گيجي و 
اغتشــاش عمومي ناشــي از آن، باز عــده اي چــاره تهران و 
ســرمايه هاي ســرگردان برخي گروه هاي خاص را در صحنه 
ساخت وساز، دنبال كنند. اين در حالي است كه مديريت شهري 
فعلي با تمام قوا طي مدت فعاليت خود، در برابر شهرفروشــي 
ايســتاد و جدي تر از هر زماني جلوي ســاخت بناهاي بلند را 

گرفت.
اما به هرحال همواره كساني هستند كه معتقدند فضاي دروني 
خانه بايد به گونه اي باشــد كه افراد داخل خانه بمانند؛ شهرها 
به گونه اي پيش بروند كه امكان تجمع زياد نباشد؛ و... بنابراين 
نتيجه مي گيرند كه ديگر نبايد خيلي روي فضاهاي باز شهري، 
پالزاهــا، عرصه هاي عمومي، كــه مورد درخواســت اكثريت 
شــهروندان تهراني در دوران اخير اســت، اتكا كرد. بنابراين، 
اينگونــه صحبت ها به تدريــج جا مي افتد كه ساخت وســاز به 
شيوه اي جديد بايد باشد كه نياز زيادي به بيرون رفتن از خانه 
نباشد. به زعم آنان ديگر آزادسازي فضاي عمومي معناي چنداني 
ندارد. درواقع بايد از فضاي هوايي و عرصه زمين شهري نهايت 
استفاده را برد تا فضاهايي ايجاد شــود كه مردم كمتر در شهر 
حضور پيدا كنند. همين طيف مي گويند كه شهرســازي بايد 
به گونه  اي باشد كه مردم در پياده روها، بوستان ها و ساير فضاهاي 
عمومي، خودبه خود فاصله گذاري اجتماعي را رعايت  كنند. مثال 
مي گويند در پارك ها بايد نيمكت هاي تك نفره با فاصله 2متري 
از هم گذاشت تا مردم كنار هم ننشينند. بدين ترتيب فضاهاي 
ماندن با فاصله نزديك به هم شهروندان معناي چنداني نخواهد 
داشت. با اين پيش قضاوت هاي عجوالنه، از هم اكنون بايد به فكر 
تعطيلي تمام كافه هايي - كه به زحمت جاي خود را در شهرمان 
پيدا كردند - يا تخريب و نوسازي تمام سينماها و پرديس هاي 
فرهنگي و هنري بود!؟ حتي شــنيدم كه يكــي مي گفت: » به 
مدارس و دانشگاه هاي عمومي و دولتي هم ديگر كم كم نيازي 
نخواهد بود و مي شود به  جايشان هزار مدل ساختمان خصوصي 

ديگر ساخت.«
اين حرف ها بيشــتر به مــزاح مي مانند. اما در ذهــن آنان كه 
مي خواهنــد از آب گل آلود ماهــي بگيرند و به هــر بهانه اي از 
آستانه هاي قانوني فراتر روند و به سوداگري هاي هميشگي خود 
بپردازند، خوش مي نشينند. سوداي سوا كردن آدم ها از يكديگر 
و بهانه آوردن براي ساخت وسازهاي وسيع و مرتفع، فقط براي 
آن كساني جالب است كه خود ويالهاي حاضر و آماده در اطراف 
تهران دارند. و برايشان مهم نيســت كه اهالي تهران همواره به 
پارك و مكان هاي تفريحي و پياده روهاي پهني براي قدم زدن 
در عين امنيت نياز خواهند داشت. واقعيت اين است كه زمانه 
كرونا به سر مي آيد و ما اتفاقاً بهتر اســت از اين دوران پرتنش 
استفاده كنيم تا خود را براي شهري عادالنه تر و مردمي تر آماده 
كنيم. تا ابد كه قرار نيســت در خانه بمانيم. ما به همه فضاهاي 
عمومي خود، كه با چنگ و دندان، در قرن مدرن حاضر كه امسال 
آخرين سالش را با كرونا آغاز كرديم، نياز داريم.  حتي بايد بگويم 
به فضاهاي عمومي بيشــتري هم براي تهران احتياج داريم! تا 
بتوانيم راحت تر و امن تر در شــهر قدم بزنيم و دوچرخه  ســوار 
شويم. اپيدمي ها مي آيند و مي روند، ولي شهر تهران بايد براي 

شهروندانش باقي بماند.

نصب سرديس شهيد سالمت، دكتر 
پيروي در بيمارستان آيت اهلل طالقاني

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر اعالم كرد كه 
به مناسبت هفته سالمت،  سرديس شهيد سالمت دكتر پيروي 

در بيمارستان آيت اهلل طالقاني نصب مي شود.
به گــزارش ايســنا،  محمد جــواد حق شــناس در بازديد از 
بيمارستان آيت اهلل طالقاني كه به مناســبت هفته سالمت با 
حضور ســيدحميد موسوي، شــهردار منطقه يك برگزار شد 
ضمن تقديــر از فداكاري هــاي جامعه پزشــكي در مقابله با 
ويروس كرونا  گفت: »ايثار و از خودگذشــتگي كادر پزشكي 
و درماني با وجود همــه تحريم ها و تنگناهــاي موجود، مايه 
مباهات و شايسته تحســين و تقدير است. در مسير سالمت،  
كادر درماني و پزشكان كشور ما نسبت به ساير كشورها بيش از 
نرم جهاني آن به شهادت رسيدند كه بايد قدردان اين عزيزان و 
خانواده هاي آنها باشيم و همه موازين بهداشتي را رعايت كنيم. 
چنانچه در شرايطي كه آزاد ســازي  ترددها، به دليل ضرورت 
راه اندازي مجدد كســب و كارها صورت گرفته است، موازين 
بهداشتي توسط شهروندان رعايت نشود، بايد نگران افزايش 
آمار مبتاليان و بي نتيجه شدن زحمات كادر درماني باشيم.« 
حق شــناس تأكيد كرد: »شــفافيت در اطالع رساني دقيق و 
منطقه اي شــيوع بيماري مي تواند برنامه ريزي هاي منطبق با 
ابعاد گسترش بيماري را به سرانجام مطلوب برساند و سرديس 
شهيد سالمت دكتر پيروي در بيمارســتان آيت اهلل طالقاني 

نصب مي شود.« 

ترانه يلدا
معمار و شهرساز
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راهكارهاي ميان سازماني 
وحيد حسيني جناب، متخصص مديريت بحران

كوتاه ترين و ارزان ترين راه هم افزايي در مديريت بحران كرونا، ارتقاي آمادگي جامعه اســت. مثال 
مي بينيم تهيه دستورالعمل ها و آموزش هاي بهداشت فردي االن به مهم ترين فعاليت هاي سازمان 
بهداشت جهاني تبديل شده اســت. همچنين اگر زنجيره انتقال فردي را قطع كنيم، مي توانيم قدم 
بزرگي برداريم. ضمن اينكه االن از لحاظ برخورداري از تجهيزات در مضيقه هستيم؛ اگر تجهيزات 
تشخيص بيماري و آلودگي در سازمان هاي مختلف تقويت و غربالگري بيماري به صورت رايج ايجاد 
شــود، مي توان در كنترل بيماري موفق بود. پيش از ورود كرونــا آموزش هايي براي موضوعات و 
بيماري هاي بيولوژيك داشتيم، حتي در برخي صنايع جزو كد دوره هاي مرتبط است. آموزش ها وجود 
داشت، اما محدود بود و جزو اولويت ها قرار نداشت و متأســفانه تا روزي كه همه گيري اتفاق بيفتد 
مورد توجه قرار نگرفت. ظاهرا در همه نقاط دنيا همينطور بوده است. اگر سازمان ها ساختار عملياتي، 
كاركنان تيم عملياتي، تجهيزات عملياتي، فضاي عملياتي و زيرساخت هاي عملياتي ندارند، بايد اين 

5حوزه را سريع تر تقويت كنيم.

ث
مك

   مديريت بحران در پسا كرونا هم تغيير 
نمي كند

محمدرضا محبوب فر، كارشناس مديريت بحران و عضو 
انجمن علمي بهداشت محيط ايران

يكي از اركان و اجزاي مديريت بحران در كشور همين 
شهرداري ها هســتند كه مي توانند از طريق ايجاد يك 
مديريت واحد شهري در مراكز استان ها به كنترل بيماري 
كرونا كمك كنند. شهرداري ها مي توانند ضمن برقراري 
ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد و محلي براي تجميع و 
هماهنگي ارگان هاي مختلف تالش كنند. شهردار ها با 
كمك شورا هاي شهر اولويت ها و راهكار هايي را تعيين 
كنند و به بحران هايي مانند كرونا و عوارض اقتصادي و 

اجتماعي بعد از آن بپردازند.
ضعف اصلي در مديريت بحران كرونا اين بود كه وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشــكي و ستاد مبارزه با 
كرونا تنها بود. ستاد مديريت بحران كشور كه مستقر 
در وزارت كشور است و ادارات كل آن در استانداري ها 
قرار دارند، در زمينه كنترل و مديريت بيماري ورود پيدا 
نكردند و دولت در اين زمينه فقط وزارت بهداشــت و 

درمان را پيش قراول مبارزه و كنترل كرونا كرد.
با طرز فكر فعلي دولت و نگاهي كه به بحران ها دارد، در 
دوران پس از كرونا هم امكان بازسازي مديريت بحران 
كشور و برنامه هاي مربوط به آن وجود ندارد. متأسفانه 
توجه دولت به بحران حوادث و رويداد ها به اين شــكل 
اســت كه مديريت عوارض بحران انجام مي دهد. وقتي 
بحران اتفاق افتاد، درباره آن هيچ آينده پژوهي انجام 
نمي شود. تدابيري هم كه انجام مي گيرد، اثرگذاري كمي 
دارد و عميق نيست. تا زماني كه نگاه مديريت بحران فقط 
به عوارض و كاهش آالم آسيب ديدگان باشد، بعد از كرونا 

هم اتفاق چنداني رخ نخواهد داد.
اگر به دنبال تغييرات و تحوالت در مديريت بحران كشور 
در دوران پسا كرونا هســتيم، بايد پيش از هر چيز نزد 
دولت يك اراده سياسي شكل بگيرد و بعد از آن دولت 
از حالت خود محوري خارج شود و از نظرات كارشناسان 
»مستقل و غيردولتي« استفاده كند. از اين طريق فضاي 
حاكم بر مديريت بحران كرونا تغيير مي كند و قادر به حل 

و فصل عوارض اجتماعي و اقتصادي خواهد بود.
متأسفانه دولت و ستاد مقابله با بحران بايد با همه توان و 
ظرفيت هاي خودش وارد مقابله با بيماري مي شد نه اينكه 
تمام بار بر دوش وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با 

كرونا گذاشته شود.

نشست خبري اين هفته سخنگوي شوراي 
شهر تهران در آستانه روز ملي شوراها، اين بار 
با حضور ســيدابراهيم امينــي، نايب رئيس 
شوراي شــهر مشــترك بود. علي اعطا در 
ابتداي اين نشســت مجازي كــه از طريق 
ويدئو كنفرانس برگزار شــد، درباره بســته 
محرك اقتصادي شــهرداري تهران گفت و 
با اشــاره به ابهامات و انتقاداتي كه بعضا در 
برخي رسانه ها دراين باره مطرح شده، تأكيد 
كرد كه اين اليحه كه يك فوريتش در جلسه 
اخير شورا تصويب شــده، بعد از بررسي در 
كميسيون هاي »شهرســازي و معماري« و 
»برنامه و بودجه« قرار اســت يكشنبه هفته 
آينده به صحن بيايد تا اعضا  درباره نحوه اجرا 
و جزئيات آن تصميم بگيرند؛ بنابراين هرگونه 
اظهارنظر درباره بســته محرك اقتصادي، 

پيش داوري است.
ســيد ابراهيم اميني، نايب رئيس شــوراي 
شــهر تهران اما با اشــاره به روز شــوراها 

از بي توجهي ها نســبت بــه صراحت قانون 
اساســي درباره اختيارات شوراها گاليه كرد 
و درخصوص جايگاه اين نهاد توضيح داد. به 
باور او، اجراي ديرهنگام تشكيل شوراها يكي 
از مشكالت عمده شوراهاست كه سبب شده 
دستگاه ها اختيارات شــوراها را مانند ارثيه 

پدري ميان خود تقسيم كنند.

اختيارات شورا ارثيه پدري نهادها نيست
نايب رئيس شورا و رئيس كميسيون نظارت 
و حقوقي شوراي شهر تهران در اين نشست 
خبري مجازي به فصل هفتم قانون اساسي 
كه به شــوراها اختصاص پيدا كرده، اشاره 
كرد و گفت: »حيطه اختيارات شوراها هم در 
اصل يكصدم قانون اساسي به صورت گسترده 
عنوان شده است. بنابراين تصميمات شوراها 
بايد براي مقامات كشــوري الزام آور باشد، 
اما متأسفانه تأخير 20ساله در تشكيل اين 
نهاد باعث شده اختيارات شــورا بين ديگر 

دستگاه ها تقسيم شود.«
او با بيان اينكه »دستگاه ها اختيارات شورا را 
مانند يك ارث ميان خود تقسيم كرده اند« 

خاطرنشان كرد: »اين مشــكل سبب شده 
تا اختياراتي كه هم در قانون اساســي و هم 
قانون شوراهاي مصوب مجلس به صراحت 
وجود دارد، در اختيار شــوراها قرار نگيرد و 
اين نهاد صرفا به شــهرداري محدود شود؛ 
درحالي كه، مديريت يكپارچه شهري مدنظر 
قانون بوده اســت.« اميني با اشاره به اينكه 
كارهاي خدماتي درآمدزا مثل گاز، برق، آب و 
مخابرات در اختيار دولت مانده اما جمع آوري 
پسماند به عهده شهرداري هاست، اضافه كرد: 
»در قانون اساسي وظايف شوراها به صراحت 
عنوان شده اســت، اما بعد از كادر درمان و 
پزشكي كه در جريان شــيوع ويروس كرونا 
در خط اول بودند، بيشترين نقش را مديريت 
شهري داشته و بيشــترين مبتاليان به اين 
ويــروس را فعــاالن خدمات شــهري مثل 

پاكبان ها، كاركنان مترو، رانندگان تاكسي 
و شاغالن در فروشگاه هاي شهروند و ميادين 

ميوه و تره بار  تشكيل مي دهند.«
رئيس كميســيون نظارت و حقوقي شوراي 
شهر تهران با انتقاد از تفاوت عمده در آنچه 
كه در قانون است با آنچه اجرا مي شود، گفت: 
»تمكين به قانون از سوي همه مسئوالن يكي 
 از مطالبات جدي فعاالن شهر و روستاست و 
همه بايد اختيارات قانوني را براي شــوراها 

قائل باشند.«

ضرورت حضور اعضاي شــورا در ستاد 
مقابله با كرونا 

اميني در پاسخ به اينكه چرا اعضاي شورا در 
ستاد ملي مقابله با كرونا حضور ندارند، بيان 
كرد: »شــهردار در نشست هاي ستاد مقابله 

با كرونا حضور دارد، اما اعضاي شــورا حضور 
ندارند؛ اين در حالي اســت كه اعضاي شورا 
بايد به عنوان مردمي ترين نهادي كه مي تواند 
بيشترين نقش را داشته باشد، در اين ستاد به 

ايفاي نقش بپردازند.«
نايب رئيــس شــوراي شــهر تهــران بــه 
اجباري شدن ماسك در ناوگان حمل ونقل 
عمومي به ويــژه مترو هم اشــاره كرد و در 
اين باره گفت: »اين يك بحث فرهنگي است 
و بايد با آموزش همراه شود؛ مديريت شهري 
هم سعي مي كند، با نهادهاي زيرمجموعه اي 
كه در اختيــار دارد، فرهنگســازي كند و 
تصميماتي را كه ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
مي گيرد، به اطالع شــهروندان برساند و از 
شــهروندان بخواهد كه اين موارد را رعايت 
كنند. اگر هم الزامي در كار باشد، اين را بايد 

سومين نشست خبري مجازي علي اعطا در روز  ملي شورا ها با حضور نايب رئيس 
شوراي شهر تهران برگزار شد

اختيارات شورا ارثيه پدري نهادهاي ديگر نيست
سيد ابراهيم اميني: قانون شوراها، بر مديريت يكپارچه شهري تأكيد دارد

مجيد جباري
خبرنگار

   شوراي ترافيك درباره طرح 
ترافيك تصميم مي گيرد

سخنگوي شوراي شــهر تهران در پاسخ به 
پرسشــي درباره تعيين و تكليــف اعمال 
محدوديت طرح ترافيك توضيــح داد: »در 
بحث هاي مرتبط با اين موضوع، اعمال هرگونه 
اقدامات جديد با تصويب شوراي شهر ترافيك 
تهران انجام مي شود. شوراي شهر تهران در 
اين زمينه تنها درباره ميــزان اخذ عوارض 
تصميم گيرنده است. بنابراين شوراي ترافيك 
تهران با 6عضو )3عضو از شهرداري، 2عضو از 
دولت و يك عضو از پليس( به رياست شهردار 
تهران تشكيل مي شــود؛ گاهي ممكن است 
پيشنهاداتي از ســوي اين 3نهاد مطرح شود 
اما شــورا مرجع تصميم گيري طرح ترافيك 

نيست.«
اين عضو هيأت رئيسه شــوراي شهر تهران 
درباره بسته پيشنهادي كه از سوي كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر به ستاد ملي 
كرونا ارسال شــد، گفت: »يكي از موضوعات، 
اجباري شدن ماســك در ناوگان حمل ونقل 
عمومي بود و درخواســت ما در شوراي شهر 
اين اســت كه درباره اين بســته پيشنهادي 
سريع تر تصميم گيري شود. همچنين يكي از 
پيشنهادات كميته 8نفره نظارت بر اقدامات 
شــهرداري در بحث كرونا شناور شد ساعات 

كار ادارات بود.«

همه نهادهاي حاكميت به دليل وظايفي كه 
دارند، انجام دهند. به بيــان ديگر، اين الزام 
بايد از طريــق نيروي انتظامي و دســتگاه 
قضايي انجام شــود نه از طريــق مديريت 

شهري.«
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وضعيت ايران نيز اگرچه تفاوت هاي جدي 
با روايت حاضــر دارد، اما در بخش هايي از 
آنچه بر جهان گذشــته، متاثر شده اســت. آنچه از مجموعه اين 
وضعيت مي توان براي جامعه ايران دريافت، از يك ســو توجه به 
ضرورت مســئوليت پذيري مداوم دولت در حوزه هاي مربوط با 
خدمات اجتماعي-رفاهي است. حوزه هايي مانند بهداشت عمومي، 
تامين اجتماعي، مبارزه با فقر و نظاير آن، نمي بايســت تماما به 
مكانيسم هاي بازار سپرده شــوند تا از قدرت دولت در مواجهه با 
بحران هاي اجتماعي كاسته شود و شــهروندان نيز به تبع قدرت 
خود را از دســت بدهند. به همين دليل ســرمايه گذاري مداوم 
دولت ها براي تقويت اين حوزه ها نيازي هميشگي است. ويروس 
كرونا به خوبي نشــان داد كه وجود يك دولت قدرتمند اجتماعي 
از شروط ضروري براي مقابله با بحران هاي اين چنيني و حفاظت 
از جان شهروندان است. از سوي ديگر، اعتماد به حكمراني محلي 
و حركت در مسير دمكراسي غيرمتمركز، از طريق تقويت شوراهاي 
محلي، سنديكاها، انجمن هاي اجتماعي و نهادهاي واسط مدني، 

شرط ضروري بهره مندي از جامعه اي قوي و مسئوليت پذير است 
كه بتواند در زمانه بحران در حل مسائل مشاركت كرده، بحران را در 
سطح خرد كنترل و مديريت كند و از سرازير  شدن همه انتظارات و 
مطالبات به سمت دولت ها جلوگيري كند. متأسفانه ما در چند دهه 
گذشته نتوانسته ايم در ايجاد اعتمادي نهادينه و پايدار ميان ساختار 
حكمراني و نهادهاي اجتماعي واســط موفق عمل كنيم. قدرت 
سياسي و اجتماعي عمال در سطح جوامع محلي چندان توزيع نشده 
و امكان مشاركت شهروندان در تصميمات اساسي حيات اجتماعي 
و سياسي در يك ساختار تمركززدوده فراهم نشده است. مشاركت 
نهادينه شهروندان در حيات اجتماعي و سياسي همچنان بيشتر 
محدود به شركت در انتخابا ت ها باقي مانده و نرخ عضويت انجمني 
در كشور چندان رضايت بخش نيست. به نظر مي رسد با وجود همه 
تالش هاي صورت گرفته تا رسيدن »شوراها« هم در شهرها و هم در 
محالت به جايگاه مطلوب خود از حيث مشاركت در حيات اجتماعي 
و سياسي فاصله زيادي داريم و براي رسيدن »شوراها« به جايگاه 
مطلوب خود به اراده اي ملي نيازمنديم. با اين همه، اين روزها شاهد 
آنيم كه هم شوراها و هم تشكل ها، انجمن ها و گروه هاي مردمي، 
نقش عظيمي در امدادرساني به فرودســتان و كاستن از تبعات 

ويروس كرونا ايفا كرده اند. اين مسئله نشان مي دهد كه در جامعه 
ما ظرفيت هاي فراواني براي تقويت نهادهاي اجتماعي و سپردن 
قدرت و مســئوليت به آنها وجود دارد. تا زماني كه نپذيريم وجود 
جامعه اي قوي، شرط اصلي وجود حكومتي قوي است، از بخش 
مهمي از ظرفيت هاي اجتماعي كه مي تواند در جهت اعتالي كشور 
به كار بسته شود، محروم خواهيم ماند. بايد توجه داشته باشيم كه 
دولت قوي اجتماعي و حكمراني محلي و تشكل هاي اجتماعي قوي، 
تقويت كننده يكديگرند. دولت قوي اجتماعي، به تقويت شهروندان 
منجر مي شود و تشكل هاي اجتماعي و حكمراني محلي قوي، با 
كاستن از بارِ مسئوليت دولت مركزي، به كارآمدي بيشتر آن كمك 
مي كند. بايد اميدوار باشيم ويروس كرونا با همه خسارت هايي كه 
به بار آورده اســت، دست كم شــرايط تجديدنظرهايي جدي در 
نظام حكمراني را براي ما فراهم كند. بهره مندي از دولتي قوي در 
حوزه هاي اجتماعي-رفاهي از يك سو و جوامع محلي قدرتمند و 
مسئوليت پذير و همچنين سنديكاها، انجمن ها و تشكل هاي فعال 
در حوزه هاي مختلف از سوي ديگر ضرورت هايي هستند كه به نظر 
مي رسد  ويروس كرونا بايد به ما بياموزد كه زمان پايان غفلت از آنها 

فرارسيده است. 

جامعه قدرتمند در برابر كرونا
ادامه از 
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ميليچ:قراردادمرافسخنكردهام
مدافع اســتقالل درخصوص شــايعه پرداخت 
مطالبات خود از سوي باشــگاه استقالل و فسخ 
قراردادش با اين تيم، به فارس گفت: »هنوز پولي 
به حساب من واريز نشده است، اما قرارداد خودم 
را هم با استقالل فسخ نكرده ام.« روز گذشته علي 
خلف، مدير جديد روابط عمومي باشگاه شايعه 
فســخ قرارداد ميليچ و دياباته را تكذيب كرد و 
گفت كه پرداخت مطالبــات بازيكنان به زودي 

انجام خواهد شد.
تكذيبشايعهمديرعامليدرويش

هيأت مديره پرســپوليس اكنون بــا 3عضو  كار 
خود را دنبال مي كند و اين مسئله باعث شده تا 
شــايعات زيادي درباره انتخاب مديرعامل براي 
اين تيم شكل گيرد. در اين رابطه در بين اسامي 
مطرح شده براي مديرعاملي سرخپوشان از رضا 
درويش، مديرعامل سابق سايپا نيز نام برده شده 
اســت. درويش با رد اين موضوع اينطور توضيح 
داد: »خبري از اين موضوع نيست و هيچ صحبتي 

هم با بنده نشده است.«
مهدويكيادرسوگبرادر

ملي پوش ســابق تيم ملي فوتبال عزادار شــد. 
مهدي مهدوي كيا پيشكســوت پرســپوليس 
در غــم از دســت دادن بــرادر خــود غالمرضا 
مهدوي كيا سوگوار است. باشــگاه پرسپوليس 
اين ضايعه را به برادران مهدوي كيا كه ســابقه 
 بازي با پيراهن سرخ  را داشته اند، تسليت گفته 

است.
يكهشتمقهرمانيآسياهممتمركزميشود

كنفدراسيون فوتبال آسيا درنظر دارد كه مرحله 
يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا را نيز در 
يك كشــور متمركز برگزار كند. پيش تر از قول 
ويندســور جان، دبيركل كنفدراسيون فوتبال 
آسيا گفته مي شد كه تنها 4بازي باقيمانده مرحله 
گروهي به اين شكل برگزار مي شود اما با توجه به 
اينكه امكان برگزاري بازي ها تا اواخر مرداد وجود 
ندارد، مسئوالن AFC  هم به اين نتيجه رسيده اند 
كه بايد بازي هاي مرحله يك هشتم نهايي نيز به 

همين شكل انجام شوند.
اعالمزمانفوتبالساحليقهرمانيآسيا
براساس نامه ارسالي كنفدراسيون فوتبال آسيا، 
مسابقات فوتبال ساحلي قهرماني آسيا2021 كه 
حكم رقابت هاي انتخابي جام جهاني2021 را هم 
دارد، از 28اسفند1399 تا 8فروردين1400 به 

ميزباني كشور تايلند برگزار خواهد شد.

فوتبال ايران

به نظر مي رسد برگزاري ادامه مسابقات ليگ قطعي شده و اين رقابت ها 
از نيمه اول خرداد دنبال خواهد شــد. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد 
كه پيش از اين برخي باشگاه ها كه سودي از ناحيه برگزاري مسابقات 
نمي بردند، تالش هايي را براي لغو كامل ليگ برتر صورت داده بودند. 
ازجمله اين تالش ها، نامه مشترك چند باشگاه براي سازمان ليگ بود. 
آنها در اين نامه خواسته بودند ادامه مسابقات برگزار نشود. بعضا حتي 
شاهد تالش تيم هاي فانوس به دست براي صفر شدن حساب بازي هاي 
امسال و برگزاري ليگ بيستم با 18تيم بوديم)!( اما حاال سهيل مهدي 
هم اعالم كرده فاصله اي تا شــروع بازي ها وجود ندارد؛ همانطور كه 
ليگ هاي مختلف دنيا هم به زودي پشت درهاي بسته دنبال خواهد 
شد؛ بنابراين از باشگاه هاي محترم خواهش مي كنيم به جاي زير و رو 

كشيدن، روي مسابقات سرنوشت ساز هفته هاي پاياني تمركز كنند!

ديگر زير و رو كشيدن را تمام كنيد

پست مشترك بازيكنان استقالل در اعتراض به سعادتمند و وزارت 
ورزش حاشــيه هاي زيادي را به دنبال آورده است. در همين راستا 
برخي پيشكسوتان هم به انتقاد از رفتار بازيكنان استقالل پرداختند 
و از آنها دعوت كردند منطبق با جايگاه شان رفتار كنند. يك اظهارنظر 
جالب هم طبق معمول اميرحسين صادقي داشته است. او گفته: »اين 
اصال كار خوبي نيست و عاقبت خوبي هم براي خودشان ندارد. فردا 
اگر تيم نتيجه نگيرد، دود آن در چشم خود بازيكنان مي رود. من به 
آنها مي گويم هر وقت قهرمان شديد، زمين و زمان را به هم بدوزيد.« 
خب برادر عزيز، اگر اين بازيكنان قهرمان شوند كه ديگر از اين پست ها 
نمي گذارند و به وزارت ورزش اعتراض نمي كنند. گاليه هاي مالي 
فقط بخشي از ماجراست، وگرنه مگر تفاوت دريافتي پرسپوليسي ها با 
استقاللي ها چقدر است؟ قهرماني طبق معمول خيلي از مشكالت را 

مي پوشاند و گم مي كند.

قهرمان شوند كه اعتراض نمي كنند

برگشــت خوردن چك بازيكنان تراكتور، يكي از خبرهاي عجيب 
اين چند روز بود. گويا قرار بوده 10درصد قــرارداد تراكتوري ها به 
حساب شان واريز شود، اما چك هاي صادره باشگاه برگشت خورده 
است. اين در حالي است كه محمدرضا زنوزي از مشهورترين تاجران 
كشور است كه در حوزه فوتبال فعاليت مي كند و طبيعتا نبايد از اين 
اتفاقات در تيم تحت مالكيت او رخ بدهد. همين مسئله هم شائبه 
دلسردي تدريجي زنوزي از سرمايه گذاري در فوتبال را به وجود آورده 
است. به هر حال فوتبال ايران يك صنعت ورشكسته است كه در آن 
مطلقا خبري از سود مالي و حتي بازگشت هزينه نيست. به اين ترتيب 
بسياري از سرمايه گذاران بعد از مدتي هزينه كردن و چشيدن طعم 
اين بيهودگي، يا به مشكل برمي خورند يا مأيوس مي شوند. حاال بايد 
ديد آيا زنوزي هم به همين درد مبتال شده يا داستان چيز ديگري است.

داستان چيست آقاي زنوزي؟

نكته بازي پايانغيررسميقلعهنويي؟
5نكتهدرموردتأييدرأيبازيسپاهان-پرسپوليسدركميتهاستيناف
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 فوت بازيكن و گزارشگر فوتبال
مايكلرابينسون،بازيكنپيشينليورپولوتيممليايرلندكهبيشتربهخاطرتوانايياشدرگزارشمسابقات
فوتبال)دراسپانيا(معروفبود،ديروزودرسن61سالگيفوتكرد.اواز2سالقبلدچارنوعيسرطانپوستيبه
ناممالنوماشدهبودكهسرانجاماوراازپايدرآورد.

بعد از كش و قوس هاي فراوان، در نهايت رأي نهايي ديدار 
پرسپوليس و سپاهان اعالم شد و كميته استيناف هم با 
تأييد رأي كميته انضباطي، حكم به شكست سپاهان داد. 
عليرضا صالحي، رئيس كميته استيناف در اين خصوص 
گفت: »پس از شيوع بيماري كرونا در ايران تصميماتي 
از طرف وزارت بهداشت و ســتاد مبارزه با ويروس كرونا 
گرفته شد كه مسابقات فوتبال بدون تماشاگر برگزار شود. 
در تاريخ چهارم اسفند 1398 مسابقه بين پرسپوليس 
تهران و سپاهان هم از اين قاعده مستثني نبود. آنچه كه 
در گزارش  ها و باالخص گزارش نماينده فدراسيون وجود 
دارد، حاكي از تعلل تيم ســپاهان براي اعالم و عزيمت 

به سمت ورزشگاه اســت. به هر حال اين تأخير حادث 
مي شود. زماني هم كه سپاهاني ها وارد ورزشگاه مي شوند 
و از آنها خواسته مي شود كه بازيكن ها اقدام به گرم كردن 
بكنند، آنها مبادرت به انجام اين كار نمي ورزند و در زمين 
مسابقه هم حاضر نمي شوند. نهايتا پرونده اي براي اين 
مسابقه تشكيل مي شود و كميته انضباطي نتيجه بازي را 
3 بر صفر به نفع پرسپوليس اعالم مي كند و 150ميليون 

تومان جريمه هم براي سپاهان درنظر مي گيرد.«
شكايتسپاهانازدادرسواستيناف

 باشــگاه ســپاهان كه به تغيير رأي كميته انضباطي 
اميدواري زيادي داشــت و فيلم ها و مستندات زيادي 

را هم در اين خصوص فراهم و به كميته اســتيناف ارائه 
كرده بود، بيانيه اي را منتشر كرد. در بيانيه باشگاه سپاهان 
آمده است: »متأســفانه روز اعالم رأي كميته استيناف 
درخصوص بازي جنجالي ســپاهان و پرســپوليس در 
اقدامي غيرحرفه اي، غيراخالقي و دور از  شــأن ورزش 
و اهالي آن، يكي از اعضاي كميته استيناف فدراسيون 
فوتبال با استفاده از الفاظي ســخيف اين باشگاه بزرگ 
و مردمي را در مقابل دوربيــن و خبرنگاران خطاب قرار 
داده كه مواضع ناحق ايشان موجب تكدر خاطر هواداران 
خونگرم آن شده است. لذا اين باشگاه ضمن حفظ حقوق 
خود مبني بر ثبت شكايت از ايشان در مراجع ذيصالح، 
بيان مي دارد چه خوشا كه شاهد از غيب رسيد، اينگونه 
اظهارات سندي محكم بر عدم بي طرفي در قضاوت ايشان 

در باالترين جايگاه قضايي فدراسيون است!«

پيرواني:سپاهانمدركجديديارائهنكرد
افشــين پيرواني درباره صدور رأي كميته اســتيناف 
مبني بر تأييــد رأي كميته انضباطــي و اعالم برتري 
3 بر صفر پرســپوليس مقابل ســپاهان، گفت: »براي 
اين بــازي در موعد مقرر در زمين حاضر شــده بوديم 
ولــي حريف كــه ميزبان هم بــود، در زميــن حاضر 
نشــد. بنابراين پرونده اين بازي بــه كميته انضباطي 
رفت و نتيجه 3 بر صفــر به نفع ما رقم خــورد، بعد از 
آن حريف به اين رأي اعتراض داشــت كه باعث شــد 
پرونده به كميته اســتيناف برود. در جلسه استيناف 
نمايندگان سپاهان مدارك جديدي ارائه نكردند و فقط 
فيلم هايي وجود داشت كه قبال نيز به نمايش گذاشته 
 شــده بود. در اين باره قانون اجرا شــد و حق به حقدار

 رسيد.«

اعتراضسپاهانبهحكماستيناف

بهروز رسايلي| كميته استيناف فدراسيون فوتبال حكم اوليه كميته انضباطي 
در مورد بازي سپاهان - پرسپوليس را تأييد كرد. به اين ترتيب سرخپوشان 3 بر 
صفر برنده اعالم شدند؛ رأيي كه البته براي اهالي فوتبال چندان غيرمنتظره نبود 

و شواهد از تأييد حكم اوليه حكايت داشت. اما چند نكته در مورد اين پرونده: 
1   به نظر مي رسد خود ســپاهان هم در جريان شانس اندكش براي پيروزي 
در اين پرونده بود. آنها صرفا تيري در تاريكي رها كردند وگرنه واكنش هاي اين 
باشگاه به اتفاقات آن روز ورزشگاه نقش جهان خيلي زود شروع شده بود. عزل 
تابش و جايگزيني نيكفر با او هرگز نمي تواند بي ارتباط با ماجراهاي آن بازي باشد. 
در حقيقت مديران ارشد سپاهان نخستين كساني بودند كه 3 بر صفر شدن بازي 

را پذيرفتند و باور كردند.
2   شايد در شرايط عادي باشگاه سپاهان از اهرم طرح شكايت در دادگاه عالي 
ورزش اســتفاده مي كرد يا الاقل به طور شفاهي از اتخاذ چنين تصميمي خبر 
مي داد، اما حركت 2سال قبل استقالل، بليت سپاهاني ها را در اين زمينه هم 
سوزاند. مديران وقت استقالل با وعده هاي جذاب و هزينه هاي فراوان شكايت از 
سوپرجام انجام نشده را به سوئيس بردند و بازنده شدند. حاال سپاهان هم مي داند 
حربه »وقت خريدن« با شكايت در سوئيس تا چه اندازه پرهزينه و كم فايده است. 
بازي پرسپوليس و استقالل در سوپرجام 2 روز قبل از برگزاري لغو شد و آبي ها 
نتوانستند نتيجه را برگردانند، حاال شما تصور كنيد سپاهان براي برگرداندن 
حكم در ديداري كه تيم رقيب همراه با داوران به زمين هم آمده، چقدر مي تواند 

كار سختي باشد!
3   تثبيت نتيجه 3 بر صفر، كورس قهرماني را كم رمق و رقابت براي كســب 
ســهميه آســيايي را پررونق تر كرد. اگر قرار به تكرار بازي مي شد، سپاهان با 
پيروزي بر پرسپوليس شانس داشــت خودش، استقالل و تراكتور را به كسب 

جام نزديك كند اما حاال پرســپوليس فقط يك گام تا قهرماني فاصله دارد. در 
عوض با اتفاقي كه افتاد از سپاهان تا نفت آبادان تيم ها با حداكثر 4 امتياز فاصله 
روي پله هاي دوم تا هفتم چيده شده اند؛ يك نبرد نفسگير و هيجان انگيز براي 

كسب سهميه آسيايي.
4   بين كادر مديريتي قبلي و فعلي پرســپوليس يك جدال شبانه روزي در 
جريان است كه شايد افراد رسمي نقش آشكار در آن نداشته باشند اما عوامل 2 
جريان هر لحظه در حال مصادره اتفاقات به سود خودشان هستند. با اين اوصاف 
اگر كميته استيناف رأي را برمي گرداند، مديران فعلي پرسپوليس يك شكست 
سنگين و كارساز را تجربه مي كردند. در اين صورت حتما گفته مي شد انصاري فرد 
و شركا در دفاع از حق پرسپوليس موفق تر بودند اما حاال رأي اوليه تأييد شده تا 

چنين حاشيه هايي به وجود نيايد.
5  اما بزرگ ترين بازنده فردي كل اين ماجرا امير قلعه نويي بود. بسيار بعيد است 
كه پروژه عدم حضور سپاهان در زمين بدون هماهنگي و راهبري قلعه نويي كليد 
خورده باشد؛ بنابراين حتما تثبيت نتيجه 3 بر صفر، به ضرر او تمام شده؛ تا جايي 
كه شايد بتوان رأي كميته استيناف را به منزله پايان غيررسمي كار قلعه نويي در 
اصفهان تلقي كرد. در شرايط عادي هم ادبيات مديران جديد سپاهان در مورد 
ادامه همكاري با امير ترديدآميز بود، حاال كه پرونده بازي با پرسپوليس يكسره 
شده طبيعتا شرايط حادتر هم خواهد شد. سپاهاني ها امسال از قلعه نويي انتظار 
قهرماني داشتند؛ مخصوصا كه ديگر برانكويي هم در پرسپوليس در كار نبود 
اما امير با به ميدان نفرستادن سپاهان برابر پرسپوليس، به نوعي جام را شخصا 
به سرخپوشان پايتخت تقديم كرد. آيا قلعه نويي فصل بعد هم در نقش جهان 
مربيگري خواهد كرد؟ جواب اين سؤال بسيار سخت است، اما شايد چيزي مثل 

فتح جام حذفي براي امير معجزه كند و معادالت را به هم بريزد.



   

هيوا يوسفي| يك سال پس از تعطيلي برنامه پربيننده 
90، عادل فردوسي پور همچنان ترجيح مي دهد 
كه سكوتش را نشــكند. او كه يكي از محبوبترين 
چهره هاي تلويزيوني پــس از انقالب بوده، در اين 
مدت آنگونه كه اطرافيانش مي گويند پيشنهادهاي 
وسوســه كننده اي را رد كرده است.فردوسي پور 
اگرچه در دوران حضورش در صداوسيما بارها به 
داليلي غيرفوتبالي زير فشار قرار گرفته، اما بيشتر 
زندگي اش در فوتبال خالصه مي شود. 4روز در هفته 
فوتبال بازي مي كند، تا قبل از تعطيلي 90، دو روز 
در هفته برنامه فوتبالي در تلويزيون داشت، چند 
بازي داخلي و خارجي گزارش مي كرد و تقريبا همه 
بازي هاي مهم ليگ هاي معتبر فوتبال دنيا را مي ديد.

براي كسي كه تا اين اندازه غرق در فوتبال است، 
كرونا و تعطيلي چند ماهه همه مسابقات ورزشي، 
شكنجه به حســاب مي آيد.با او درباره اين دوران 
مالل آور گفت وگو كرديم. مثل هميشه ميلي به حرف 

زدن نداشت. اغلب سؤال ها را هم كوتاه پاسخ داد.

 براي آدمــي كه عادت داشــت 3 تا 
تلويزيون را با هم روشن مي كرد و 3 تا بازي مختلف 

مي ديد، روزگار بدون فوتبال چه جوري مي گذرد؟
خيلي سخت، خيلي سخت.

 چه چيزي را جايگزين فوتبال كرده اي؟
ترجمه يك كتاب و خواندن n تا كتاب ديگر.

  چه كتابي؟
كتابي كه دارم ترجمه مي كنــم كتابي جديد از رولف 
دوبلي اســت. در همين حد توضيح كفايت مي كند! 
فكر مي كنم يكي دو  ماه ديگر به بازار مي آيد.)پيش از 
اين دو كتاب ديگر از اين نويسنده سوئيسي به نام هاي 
»هنر شفاف انديشيدن« و »هنر خوب زندگي كردن« 
با ترجمه فردوسي پور به بازار آمده و فروش بااليي هم 

داشته است.(
 و كتاب هايي كه خوانــده اي يا داري 

مي خواني؟
خيلي كتــاب خوانده ام. هر چه كتاب جــا مانده بود و 

نخوانده بودم، سعي كردم در اين مدت بخوانم.
  اينها جاي فوتبال را برايت پر مي كند؟

قطعا نه! البته برنامه فوتبال 120هم كه پنجشنبه  شب ها 
از شبكه ورزش پخش مي شود، بخش زيادي از وقتم را 

پر مي كند.
  البد يك سري از فوتبال هاي قديمي 

را هم ديده اي.
راستش زياد نه. به نظرم فوتبال جذابيتش به زنده بودنش 
اســت. فوتبالي كه قبال انجام شده خيلي برايم جذاب 
نيست. البته اين مدت يك سري برنامه فوتبالي ديدم، 

مستند و اين چيزها.
 يكي دو تا مستند فوتبالي هم منتشر شد 

كه تو گزارش كرده بودي.

آره. يكي مستند روز بازي بارسلونا بود، يكي هم ليورپول.
  چسبيد بهت؟

آره خوب بود. مستند ليورپول خيلي خوب بود. بارسلونا 
هم البته خوب بود. بارسلونا 8قسمت بود كه تمام شد، 
ليورپول هم تك قسمت بود. به هر حال هر چيزي كه به 

فوتبال ربط داشته باشد، براي من جذاب است.
  با شناختي كه از تو داريم، فوتبال بازي 
نكردن برايت خيلي ســخت تر از فوتبال نديدن 

است...
آخ آخ...هفته اي 4-3بار بازي مي كردم. دلم كه حسابي 

تنگ شده.
  جايي هست كه بروي ورزش كني؟
فقط هر از گاهي با بچه ها پينگ پنگ بازي مي كنم.

  چاق كه نشده اي؟

نه، فكر نمي كنم. خدا را شكر ديگر دارد دوران قرنطينه 
تمام مي شود. ان شاءاهلل به زودي شروع مي كنيم.

  خيلي هم اهل مســافرت كه نيستي، 
بخواهي جايي بروي.

نه اهلش نيســتم. البته اين مدت هم كه قرنطينه بود 
نمي شد جايي رفت.

 حاال واقعا قرنطينه را رعايت مي كردي؟
واقعا جايي نرفتم. نه ديد و بازديدي نه هيچي. بيشتر 

خانه بودم.
  سؤال آخر؛ حتما اين مدت خودت هم 
شنيده اي كه به شوخي كرونا را به احتمال قهرماني 

تيم محبوبت، ليورپول بعد از 30سال ربط مي دهند.
نه بابا، اينها كه شوخي است. خيالم راحت است كه در 

ليگ انگليس قطعا بازي ها انجام مي شود.

باشگاه بارسلونا يك گام ديگر از آرمان هاي خود عقب كشيد. باشگاه كاتالونيايي 
مي خواهد نام ورزشگاه اختصاصي خود را هم به مزايده بگذارد. جالب اينكه با همه 
ادعاهاي آرمانگرايانه مكتب بارسلونا، ممكن است نام ورزشگاه به يك شركت توليد و 
تجارت ماريجوانا واگذار شود. وقتي بارسا چندسالي است از آرمان هاي خود ازجمله 
تبليغ نداشتن روي پيراهن، كوتاه آمدن از سبك تيكي تاكا و توليدات بي كيفيت 
الماسيا كوتاه آمده است، يك گام ديگر پس مي كشد تا از ورزشگاه ۹۹٬3۵4نفري 
خودش هم كه از سال 1۹۵0 تا 1۹۵7 ساخته شد پول دربياورد. راكوتن كه يك 
شركت خدمات و فروش اينترنتي و بزرگ ترين سايت تجارت الكترونيكي در ژاپن 
است و از 4سال قبل جاي هواپيمايي قطر را روي پيراهن بارسا گرفت و سالي ۵۵ تا 

61.۵ميليون يورو )تا سال2020( به اين باشگاه مي پردازد، سومين نامي است كه 
در تاريخ بارسا روي پيراهن اين تيم درج مي شود. هواداران حدود يك قرن نسبت 
به تبليغ گرفتن روي لباس مقاومت مي كردند و معتقد بودند آرمان هاي بارسا نبايد 
با پول لكه دار شود. باشگاه براي آنكه قبح قضيه را از بين ببرد از سال2006 اقدام به 
تبليغ يونيسف روي پيراهن كرد و سالي 2ميليون يورو هم به اين سازمان بين المللي 
پول مي داد تا اينكه ۵سال بعد چشم ها به پرشدن جاي خالي روي جلوي پيراهن 
تيم عادت كرد و هواپيمايي قطر به عنوان نخستين برند تاريخ آبي واناري را لكه دار 
كرد. بعد هم نوبت شركت ژاپني شد. حاال در روزهايي كه اوضاع مالي باشگاه اصال 
خوب نيست و به ادعاي برخي از منتقدان و اپوزيسيون باشگاه، بارسلونا در آستانه 
ورشكســتگي قرار دارد و بين 80 تا ۹0درصد درآمدها صرف دستمزد بازيكنان 
مي شود و خريدهاي نجومي جاي تغذيه از الماســيا )آكادمي بارسا( را گرفته، 
براي درآمدزايي تصميم گرفته شده به فرمول يونيسف عمل شود. بارسلونا اعالم 
كرده كه مي خواهد از فصل آينده نام ورزشگاه كمپ نو كه در ايران به آن نوكمپ يا 
نيوكمپ مي گوييم را واگذار كند. براي آنكه هواداران اصولگرا واكنش منفي نشان 

ندهند، اعالم شده كه درآمد اين كار صرف مبارزه با بيماري كوويد-1۹ خواهد شد 
و طبيعي است كه مدتي پس از فروكش كردن تب ويروس چيني همه درآمد از 
مصرف خيريه به مصرف داخلي تغيير كاركرد خواهد داد. شوخي هايي هم با اين 
تصميم صورت گرفته ازجمله اينكه بشير احمد، دستيار شخصي رئيس جمهور 
نيجريه به كريستيانو رونالدو پيشنهاد داده اين امتياز را خريداري كند و نام خودش 
را روي نوكمپ بگذارد! آلكي ديويد، شريك تجاري مايك تايسون در يك شركت 
توليد ماريجوانا، مي گويد كه آنها قصد دارند نام كمپاني خود را روي نوكمپ بگذارند 
و اين حق را از باشگاه بارسلونا خريداري كنند. آنها قصد دارند اين ورزشگاه را به نام 
شركت خود به اسم swissx stadium تغيير دهند. ثروت خالص ديويد حدود 
 ،FilmOn 2.6بيليون يورو تخمين زده شده است. او صاحب شركت هايي مانند
 BattleCam.com 9021 و سايت پخش ويدئویgo.com وبسايت خريد خانه
نيز به حساب مي آيد و نكته عجيب درباره او اينكه اين مرد ۵1ساله در  ماه مي  سال 
گذشته در جزيره كارائيب واقع در سنت كيتس دستگير شد؛ چراكه چيزي بالغ بر 

۹00هزار پوند ماريجوانا در جت شخصي وي كشف شده بود. 

  مزايده آرمان
  بارسلونا براي پول درآوردن از نام ورزشگاه خود

   از فرمول واگذاري پيراهن استفاده مي كند

  يارانه يوفا براي فدراسيون ها
به نظر مي رسد با وجود راه افتادن احتمالي مسابقات 
باشگاهي فوتبال، باشگاه ها به زيان دهي ادامه دهند. 
به طور مثال رئال و بارســا 200ميليــون يورو ضرر 
خواهند كرد. يوفا قصد دارد به ۵۵فدراســيون عضو 
براي جبران خسارت هاي وارده از كرونا 236.۵ميليون 
يورو كمك مالي كند كه رقم ناچيزي اســت و به هر 
فدراســيون 4.3ميليون يورو پول مي رسد و در حد 
يارانه ماهي 4۵هزار و ۵00توماني خودمان اســت. 
يوفا به فدراسيون ها هم اعالم كرد كه نهايتا از ۵خرداد 
ليگ ها را از سر بگيرند كه اگر در اين تاريخ ليگ را آغاز 
كنند نهايتا يك ماه براي اتمام آن وقت خواهند داشت. 
احتماال بيشــتر بازي ها به صورت متمركز و فشرده 

برگزار خواهد شد.
   دروگبا، ژرژ وه آ نيست

ديديه دروگبا كه آن همه افتخار براي فوتبال ساحل 
عاج به دســت آورد و آن همه كمك خيريه به مردم 
فقير كشورش كرده، نتوانست يك پست در زادگاهش 
به دست آورد. او كه در انتخابات رياست فدراسيون 
فوتبال ساحل عاج نامزد شده بود، حتي يك رأي هم 
نياورد؛ 11نفر به سوري دياباته - كفاشيان شان - رأي 
دادند و 3نفر ديگر رأي شــان ممتنــع بود. همتاي 
ليبريايي او يعني ژرژ وه آ به رياست جمهوري كشورش 
رسيده اما ساحل عاجي ها دروگبا را براي فدراسيون 

هم قابل ندانستند.
   لغو 2مسابقه ورزشي ديگر

فدراســيون جهاني هندبال از لغو مسابقات هندبال 
ساحلي قهرماني جهان به دليل حفظ سالمتي بازيكنان 
و تيم هاي شركت كننده و كنترل بيماري كوويد-1۹ 
خبر داد. از ســويي ديگر با وجود لغو شدن گرندپري 
فرانسه و بدون تماشــاگر بودن گرندپري بريتانيا در 
بهترين حالت، فرمول يك قصد دارد فصل2020 را از 
تاريخ ۵ژوئيه آغاز كند. مسئول برگزاري المپيك توكيو 
هم اعالم كرد كه اگر تا تابستان2021 بساط ويروس 
كرونا برچيده نشده باشد، المپيك توكيو لغو خواهد شد.

   كل كل والبيداس با الماسيا
در كل كل هميشگي بين بارســلونا و رئال مادريد، 
روزنامه ماركا ليســتي از بازيكنان محصول آكادمي 
باشگاه مادريدي را در والبيداس )همتاي رئالي آكادمي 
بارسلونا با نام الماسيا( تهيه كرده كه تعدادشان از 4 
تيم بالغ مي شود. اكنون 83بازيكن در سرتاسر دنيا 
از آكادمي رئال مادريد شــروع كرده اند كه 42مورد 
داخل و 41مورد خارج از اسپانيا فعاليت مي كنند. از 
معروف ترين آنها مي توان به اشرف، سارابيا، پاره خود، 

موراتا و... اشاره كرد.

جهان

 دولت مي خواهد كسري بودجه اش
 را جبران كند

اوليايي مي گويد روند خصوصي سازي  استقالل و پرسپوليس 
مسير درستي نيست 

محمد زارعي| كاظم اوليايي، مديرعامل سابق باشگاه استقالل درخصوص 
اينكه يك هوادار به اسم اسپانسر در مورد پرداخت بدهي هاي ميليچ و 
دياباته جعل رســيد انجام داده گفت: »هنوز درباره اصل موضوع اطالع 
دقيقي ندارم. من هم در رســانه ها ديدم كه رسيد پرداختي به ميليچ و 
دياباته دروغ است اما مسائل ديگري هم دخيل است بايد اطالعاتم كامل 
باشد تا دقيق حرف بزنم. ازجمله مسائلي كه مي توان روي آن تأكيد داشت 
اينكه همه تقلبي بودن رسيدها را قبول ندارند و كارهاي مربوطه دارد انجام 
مي شود و در مراحل اداري است. بايد صبر كنيم تا در چند روز آينده اين 

موضوع به طور دقيق مشخص شود.«
وي درخصوص ارزيابي اش از عملكرد سعادتمند در پست مديرعاملي 
اســتقالل تصريح كرد: »براي ارزيابي عملكرد سعادتمند بايد دوره اي 
بگذرد تا در مورد عملكردش صحبت كنيم. همانطور كه االن دارند در 
مورد عملكرد من، فتح اهلل زاده و فتحــي نظر مي دهند. توصيه اي كه به 
آقاي سعادتمند دارم اينكه برنامه ارائه دهد. برنامه كوتاه مدت، ميان مدت 

و درازمدت ارائه دهد تا براساس برنامه هايش مورد ارزيابي قرار گيرد.«
او با اشاره به اختالف پيشكسوتان اســتقالل با فرشيد اسماعيلي بابت 
مصاحبه اي كه اين بازيكن عليه آنها داشت گفت: »اينكه پيشكسوتان 
بخواهند جواب فرشيد اســماعيلي را بدهند درست نيست. به هرحال 
فوتباليست ها هم زندگي شان از همين راه مي گذرد و بايد خواهان مطالبات 
خود باشند اما اگر صحبتي دارند بايد به باشگاه و مديريت مراجعه كنند و 

صحبت هايشان را بگويند نه اينكه در رسانه ها معترض شوند.«
اوليايي افزود: »همه اين موضوعات نشات گرفته از دولتي بودن باشگاه 
و بي پول بودن آن است. از طرفي باشگاه دولتي است، از طرفي هم پول 
نمي دهند و منبع درآمدي مانند حق پخش در دسترس نيست. يعني 
فرمول خاصي نيست. نه برنامه اي وجود دارد و نه بودجه اي هست. جالب 
اينكه ممنوعيت قانوني هم وجود دارد كه دولت به فوتبال حرفه اي نبايد 
پرداختي داشته باشد.«اين مدير باســابقه فوتبال كشورمان با اشاره به 
بالتكليفي دو باشگاه استقالل و پرســپوليس تأكيد كرد: »عدم تعيين 
جايگاه قانوني مشكل اصلي اين دو باشگاه است. ۹سال پيش مجلس طرح 
جامع ورزش را آماده كرد و آماده ارائه در صحن مجلس بود كه قرار شد در 
كميته اي برسي هاي دقيقي روي آن انجام شود تا به صحن علني مجلس 
برود. االن ۹سال است منتظر هســتيم اين كار انجام شود؛ طرحي كه 
بسياري از مشكالت را حل مي كرد.«اوليايي درخصوص احتمال واگذاري 
استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي تأكيد كرد: »اين رويه كه طي 
مي شود صحيح نيست. سازمان خصوصي، وزير اقتصاد و وزير دادگستري 
مقصر هستند و بايد بدانند اين مسير واگذاري غلط است. هم باشگاه ضرر 
مي كند و هم خريدار. به نظرم دولت ۵0هزار ميليارد تومان كمبود بودجه 
دارد و فقط مي خواهد از طريق خصوصي سازي  اين دو باشگاه بخشي از 

آن را جبران كند.«

گفت و گو
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پس از آنكه مسئوالن ليگ برتر انگليس به خاطر ازدست رفتن آمادگي بازيكنان در بازگشايي ليگ روي 2تعويض 
اضافه در هر بازي برنامه ريزي مي كنند، فيفا هم در نظر دارد اين فرمول را در همه مســابقات ليگ ها پياده كند. 

5تعويض در هر تيم احتماال در 3مقطع بازي يا استراحت بين 2نيمه انجام خواهد شد تا وقت بازي تلف نشود.
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  دلم براي فوتبال تنگ شده است
   عادل فردوسي پور، پس از ماه ها سكوت، در گفت وگو با همشهري از كار و بار

   و سرگرمي هايش در روزگار بدون فوتبال حرف زده است



 داورزني: چرا براي هيچ بايد پول مي داديم؟ 
محمد داورزني، رئيس فدراســيون واليبال ايران از 
تصميم خود براي بركناري سرمربي تيم ملي دفاع 
كرده اســت. او  در روزهاي اول ســال قرارداد ايگور 
كوالكوويچ را فســخ كرد. داورزني به ايســنا گفته 
است: »متأسفانه موضوع اصلي درباره فسخ قرارداد 
كوالكوويچ فراموش شده است، چرا بايد فدراسيون 
واليبال ايران براي هيچ، ۶ ماه حقوق پرداخت مي كرد؟ 
المپيك يك سال به تعويق افتاده و در صورت ادامه 
همكاري، كوالكوويچ بايد فروردين ماه سال آينده 
به ايران مي آمد تا كار را شــروع كند. قرارداد آقاي 
كوالكوويچ شــهريور ماه به پايان مي رسيد و در غير 
اين صورت بايد قرارداد او را براي ۴ ماه يا يك ســال 
ديگر تمديد مي كرديم.« او در واكنش به اين سؤال 
كه مگر او پيش از اين نيز با توجه به قراردادش، تنها ۲ 
تا ۳ ماه در سال قبل از هر رويداد ملي به ايران نمي آمد 
تا تيم ملي را هدايت كند؟ گفته است: »ما اگر به او 
اين اجازه را مي داديم كه در كنــار تيم ملي ايران با 
تيم هاي باشگاهي خارجي نيز همكاري كند، برخي 
از دوستان و حتي خبرنگاران ايراني اين موضوع را 
نمي پذيرفتند. در آن صورت او بايد  ماه اكتبر تا  ماه مي  
ميالدي را با تيم هاي خارجي كار مي كرد. ماه مي  هم 
همزمان با ارديبهشت ماه ماست كه در آن صورت او 
بايد تنها ۱۰روز را با تيم  ملي ايران پيش از هر رويداد 

كار مي كرد.« 
   كرونا نرود المپيك كنسل است

رئيس كميتــه برگزار كننده المپيــك توكيو در 
گفت وگو با هفته نامه نيكان اسپرت مدعي شده كه 
ديگر به تعويق افتادن المپيك امكان پذير نيست. 
وقتي از يوشيرو موري سؤال شد كه آيا ممكن است 
در صورت ادامه تهديد كرونا براي جهان المپيك تا 
سال۲۰۲۲ به تأخير بيفتد، پاسخ داد: »نه؛ در اين 

صورت المپيك كنسل خواهد شد.«
  بودجه 30ميليــاردي المپيك حذف 

مي شود؟
بازي هاي المپيك يك سال به تعويق افتاده است. در 
اين شرايط تكليف ۳۰ميليارد تومان بودجه مازادي 
كه به خاطر اين بازي ها بــه كميته ملي المپيك 
اختصاص پيدا كرده است چه مي شود؟ هادي قوامي 
نماينده مجلس به فارس گفته: »پرداخت بودجه به 
دستگاه ها بستگي به فعاليت اقتصادي دارد. خيلي 
از رديف ها هستند كه اعتبار دارند اما وقتي فعاليتي 
نداشته باشند، اين اعتبار به صفر مي رسد. بنابراين با 
تعويق المپيك هم ممكن است فعاليتي نباشد و اين 

بودجه اختصاص يافته به آنها تعلق نگيرد.«

گفت وگومنهاي فوتبال

ليلي خرسند| مهدي مبيني، سرپرست فدراسيون دووميداني با 
انتقادات زيادي روبه روست؛ پژمان معتمدي، دبير فدراسيون به يكباره 
به فدراسيون ناشنوايان رفت، بدون اينكه فدراسيون در حمايت يا 
در انتقاد از او و اين اقدامش موضعي بگيرد. رئيس هيأت دووميداني 
اردبيل كه در دوره سرپرستي ايرج عرب انتخاب شده بود، در حالي 
بركنار شده كه فقط 80روز در اين هيأت مديريت كرد. گفته مي شود 
اين بركناري با خواست مبيني بوده است. از همه مهم تر اينكه مصطفي 
زرين افضل كه در انتخابات اسفندماه يكي از نامزدها بود، با تصميم 
مبيني مدير مجموعه تخصصي دووميداني آفتاب تهران شده است. 
در انتخابات 19اسفند1398، افشين داوري به رياست فدراسيون 
رسيد ولي باتوجه به تخلفات آشكاري كه در اين مجمع اتفاق افتاده 
بود، انتخابات باطل شد و وزير ورزش حكم رياست براي داوري صادر 
نكرد. در آن مجمع مبيني و زرين افضل نامزدهايي بودند كه گفته شد به 
نفع داوري از رقابت انصراف دادند.حاال دوستان داوري، يكي سرپرست 
فدراسيون است و ديگري مدير مهم ترين مجموعه دووميداني. پيش از 
انتخابات، اين شائبه  وجود داشت كه وزارت ورزش حامي داوري براي 
رسيدن به رياست فدراسيون است و حاال با حضور نزديكان او در رأس 
مديريت دووميداني، به نظر مي رسد جمع آنها براي در دست گرفتن 
قدرت و پيروزي در انتخابات آتي تالش مي كند. مبيني در گفت وگو 
با همشهري، به بعضي از سؤاالت مطرح در جامعه دووميداني پاسخ 

داده است.

  در روزهــاي قرنطينه، فدراســيون بــراي تمرين 
دووميداني كاران به خصوص كساني كه شــانس گرفتن سهميه 

المپيك را دارند، فكري كرده است؟ 
اين شرايط براي همه هست. بعضي از بچه ها هم پيگير شده اند كه چه كار كنند. 
بعضي از دونده هاي استقامت هم در جاده تمرين مي كنند. ما آنها را از اين كار 
منع كرده ايم؛ به هر حال كار خطرناكي اســت و احتمال تصادف وجود دارد. 
درست است همه استاديوم ها تعطيل شده اند ولي جلوي ورزشكار را كه نمي شود 
گرفت. هزاري هم بگويي بيرون نيا و تمرين نكن، كار خودش را مي كند. ما به 
همه هيأت ها بخشنامه كرده ايم كه اصول بهداشتي را رعايت كنند. بيشترشان در 

خانه تمرين سبك دارند ولي به هرحال تمريناتشان حرفه اي نيست.
 ورزشكاراني كه در تهران زندگي مي كنند، از فدراسيون 
گاليه دارند. آنها مي گويند ورزشكاراني كه در شهرستان ها زندگي 
مي كنند با كمك هيأت شان به تنهايي در استاديوم تمرين مي كنند 
ولي فدراسيون ورزشگاه آفتاب انقالب را بسته. نظرشان اين است 
كه ساعت  را تقسيم كنيد و اجازه بدهيد با كمترين تعداد در ورزشگاه 

تمرين كنند.
استاديوم كه براي من نيست، من خودم دونده بودم و روي اين رشته عرق دارم. 
بعد از اينكه احسان حدادي كرونا گرفت، شايعه كردند كه او چون در ورزشگاه 
آفتاب تمرين كرده بود بيمار شد؛ درحالي كه او از پدرش كرونا گرفته بود. اگر 
يكي از همين ورزشكاراني كه مي گويند اجازه بدهيد تمرين كنيم، به ويروس 

آلوده شود، چه كسي مي خواهد جوابگو باشد؟ چه كسي مي خواهد سالمتي آنها 
را تضمين كند؟ سالمتي ورزشكاران خيلي مهم تر از تمرين است. همه قهرمانان 
المپيك االن در خانه شان هستند و تمرين حرفه اي نمي كنند و تمرين سبك 
در حياط خانه يا هر فضايي كه دارند، انجام مي دهند. شجاعت در اين نيست كه 
من در ورزشگاه را باز كنم، شجاعت در اين است كه من با تدبير تصميم بگيرم 

كه چه كاري انجام بدهم.
 مردم عادي هر روز در پارك ها ورزش مي كنند.

بله، ولي ما منتظر نظر ستاد كرونا در ورزش هستيم. برنامه عملياتي به هيأت ها 
داده ايم كه نگويند برنامه نداريم. ۳۰روز بعد از اينكه ستاد اعالم كرد ورزشگاه ها 
باز شوند، نخستين مسابقه را برگزار مي كنيم. االن مسابقات قهرماني اروپا، 

دايموندليگ و... لغو شده اند.
  پژمان معتمدي از دبيري فدراسيون رفت، شما به عنوان 

سرپرست فدراسيون هيچ موضعي نداشتيد.
جايي رفت كه فكر مي كرد مؤثرتر است، من كه نمي توانم بگويم نرو.

 شما با رفتن معتمدي مخالفت نكرديد و اين دليلي شد تا 
بعضي ها بگويند از خدايتان بوده كه او برود.

از اين حرف ها هميشه زياد است. تشخيص او اين بوده كه برود و من ايرادي در 
اين كار نمي بينم. ما هم در تالشيم كه روزهاي آينده گزينه اي را كه مورد قبول 

جامعه دووميداني است براي دبيري فدراسيون معرفي كنيم.
 شــما و آقاي زرين افضل در انتخابات اســفند به نفع 
آقاي داوري كنار كشيديد. انتخابات كه باطل شد، شما سرپرست 
فدراسيون شديد و زرين افضل مدير مجموعه آفتاب انقالب. قبال 
گفته مي شد داوري گزينه وزارت ورزش است و حمايت مي شود. حاال 
هم گفته مي شود شما 3نفر كنار هم هستيد تا مديريت فدراسيون را 

به دست بگيريد.

اصال اينجور نيست. من ترجيح مي دهم به مسائل حاشيه اي جواب ندهم. من 
به  نفع داوري كنار نرفتم. زرين افضل هم فرد شايسته اي است؛ دكتري دارد و 
سابقه ۲۰سال كار اجرايي. دبير هيأت دووميداني ارتش بود و عالقه مند به كار 
است. يك سر به مجموعه آفتاب بزنيد، نتيجه مديريت او را مي بينيد. مي بينيد با 
وجود بي پولي چه كارهايي انجام داده. آفتاب پيشاني فدراسيون است و نمي شود 

آن را دست هر كسي داد.
 از وضعيت احسان حدادي خبر داريد؟ 

يكشنبه پيش من بود و يك ساعت ونيم با هم صحبت كرديم. حالش خوب است، 
تمرينات سبك را آغاز كرده و كم كم شدت تمرينات را بيشتر مي كند.

 نترسيديد از او كرونا بگيريد؟ 
خدا به خير كند. ما قبل از عيد هم همديگر را ديده بوديم و همه منتظر بودند 

من كرونا بگيرم.

حميدرضا عليپور|   عليرضا بيرانوند جدايي خود را از پرسپوليس قطعي كرده و با 
پايان شيوع كرونا به بلژيك خواهد رفت. مسئوالن پرسپوليس به دنبال جانشيني 
براي اين دروازه بان هستند. اين در حالي است كه در شرايط حال حاضر دروازه بان 
باكيفيتي كه قرارداد نداشته باشد در ايران حضور ندارد. تنها گزينه موجود عليرضا 
حقيقي است كه البته گويا اين دروازه بان عالقه اي به ماندن در ايران ندارد و قصد 
دارد تا ادامه فوتبال خود را در خارج از كشور دنبال كند.در چنين شرايطي از باشگاه 
پرسپوليس خبر مي رسد كه يكي از ايجنت هاي مشهور به مديران پيشنهاد داده 
كه براي جانشــيني دروازه بان پرســپوليس مي تواند گلر سابق ماشين سازي  را 
سرخپوش كند. مانوئل فرناندز دروازه بان ۳۳ساله اسپانيايي كه براي مدت كوتاهي 
در ماشين سازي  بازي كرد، سابقه بازي در الليگا را دارد و همچنين در تيم هاي ملي 
رده پايه اسپانيا نيز عضويت داشته است. نكته جالب اينجاست كه اين دروازه بان بعد 
از جدايي از ماشين سازي ديگر به صورت حرفه اي در تيمي بازي نكرده و مشخص 
نيست كه هم اكنون چه كيفيتي دارد و قطعا سرخپوشان درصورت تأييد جذب اين 
دروازه بان ريسك بزرگي خواهند كرد. اين دروازه بان اسپانيايي البته در زمان حضور 
در ماشين سازي  نشان داده بود كه دروازه بان با كيفيتي است و در نقطه مقابل اصال 

نمي تواند بدقولي مالي را بپذيرد و به همين دليل از ماشين سازي  جدا شده بود.

 مهندسان دووميداني مشغول به كارند؟ 

  پيشنهاد عجيب براي جانشين بيرانوند 
  دروازه بان اسپانيايي سرخپوش مي شود؟

   سرپرست فدراسيون دووميداني در گفت وگو با همشهري به برخي ابهامات درباره عزل و نصب هاي اين فدراسيون پاسخ داده است

اميرحســين اعظمي| علي فتح اهلل زاده، مديرعامل سابق باشگاه استقالل، اميررضا 
واعظ آشتياني، ديگر مديرعامل سابق اين باشگاه را تهديد به شكايت در دادگاه كرد. 
فتح اهلل زاده كه ديروز در برنامه صبحگاهي انتهاي الوند حاضر شــده بود، با اشاره به 
صحبت هاي ۲هفته پيش واعظ آشتياني در همين برنامه و زير سؤال بردن موضوع 
خريد زمين در شمال كشور گفت: »آقاي واعظ به من تهمت زده و براي پاسخ به اين 
موضوع به ايشان مي گويم كه در دادگاه مي بينمت.« در پروسه انجام مراحل قانوني 
واگذاري باشگاه استقالل به بخش خصوصي، در راستاي استعالم هايي كه براي تعيين 
دارايي هاي استقالل صورت گرفت، مشخص شده بود در  سال۱۳٨۰ زميني به نام باشگاه 
استقالل در شهرستان آستانه اشرفيه استان گيالن خريداري شد، اما مديرعامل وقت 
باشگاه سند اين زمين را پس از مدتي به نام يكي از شركت هاي شخصي خود كه تشابه 
اسمي با استقالل هم دارد، انتقال داد. همين موضوع در ۲ماه پاياني سال9٨ حاشيه ها 
و حرف و حديث هاي زيادي را به وجود آورد و به نظر مي رسد اين حاشيه ها تمام شدني 
نيست.فتح اهلل زاده و آشتياني در اين سال ها هرگز رابطه خوبي با يكديگر نداشته و بارها 
و بارها برسر مسائل مختلف با يكديگر به چالش خورده اند. اگرچه در اين بين گاهي بين 
آنها صلح پيش آمده، اما اين صلح موقتي بوده است. بايد ديد فتح اهلل زاده تهديد خود مبني 
بر شكايت از واعظ را عملياتي مي كند يا خير. فتح اهلل  زاده هم در برخي از مصاحبه هايش 
درخصوص ماجراي زمين شمال، از خودش دفاع كرده و گفته كه تمام مدارك مربوط 
به خريد زمين را براي سازمان بازرسي كل كشور و دادگاه فرستاده است.آشتياني اما در 
گفت وگو با همشهري ورزشي درخصوص صحبت هاي اخير فتح اهلل زاده مي گويد: »من 
هفته گذشته ميهمان اين برنامه بودم و در آخر برنامه هم گفتم كه فتح اهلل زاده را به مناظره 
دعوت مي كنم. اگر ايشان جسارت دارد با من مناظره كند و مدارك و اسناد مورد نظرش 
را هم بياورد. من هم مداركي را كه الزم است مي آورم و آن وقت مردم قضاوت مي كنند 
كه من درست مي گويم يا ايشان.«آشتياني در قسمت ديگري از حرف هايش با اشاره 
به صحبت هاي فتح اهلل زاده تأكيد مي كند: »بسيار خوشحال خواهم شد كه ايشان از 
من شكايت كند تا در دادگاه حضور پيدا كنيم. من از اين موضوع استقبال مي كنم و 
از فتح اهلل زاده تشكر مي كنم كه بحث دادگاه و شكايت را مطرح كرده است. اتفاقا اين 
موضوع سبب خير شده و خيلي چيزها در دادگاه روشن خواهد شد. البته جدا از اين 
موضوع، از ايشان خواهش مي كنم كه با بنده مناظره كنند تا خيلي چيزها روشن شود.«

  آشتياني: فتح اهلل زاده 
 اگر جسارت دارد با من مناظره كند

   در دادگاه خيلي چيزها روشن مي شود
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 فوتبال آرژانتين هم تعطيل
ليگ هاي فوتبال آرژانتين هم به خاطر ويروس كرونا لغو شد. همچنين هيچ تيمي به مدت 2سال از اين ليگ سقوط 
نخواهد كرد و اين خبر خوبي براي مارادونا، سرمربي تيم انتهاي جدولي خيمناسياست. البته ليگ اصلي مدتي 
پيش با قهرماني بوكا به اتمام رسيده اما قرار بود سوپرليگا به زودي برگزار شود.

فتح اهلل زاده و فتحي به دليل مشكالت 
مالي فرار كردند

موسوي: بازيكنان استقالل با مديريت كنار بيايند
محمد زارعي| علي موسوي، مهاجم سابق استقالل ضمن حمايت 
از بازيكنان اين تيم براي استوري مشــترك به دليل عدم دريافت 
مطالباتشان تأكيد كرد بازيكنان مي توانند با مديريت باشگاه كنار 

بيايند.
موسوي با اشاره به شرايط اين روزهاي اســتقالل و دست وپنجه 
نرم كردن با مشــكالت مالي به همشــهري گفت: »در ابتدا بگويم 
مشكالت مالي استقالل براي امروز و ديروز نيست. چنددهه است 
كه وجود دارد. اما حاال در فضاي مجازي بيشتر نمود پيدا مي كند. 
وگرنه زمــان ما هم مشــكالت مالي زياد بــود. چك ها همينطور 
برگشت مي خورد و روي دستمان مي ماند؛ هيچ وقت هم رسانه اي 
نمي شد، چراكه فضاي مجازي نبود.«او ادامه داد: »باتوجه به اينكه 
باشگاه داري ما روي اصول زيربنايي نيســت شاهد اين مشكالت 
هستيم. تا زيرساخت ها درست نشود، تا باشگاه ها خصوصي نشوند 
و درآمدزايي درست نشود، همين مشكالت گريبانگير تيم ها خواهد 
بود. تا وقتي وزير ورزش قطره چكاني به اين ۲باشــگاه كمك كند 
مشكالت مقطعي حل مي شــوند اما از اساس چيزي درست نشده 
است. با توجه به وضعيت االن بايد گفت استقالل و پرسپوليس مثل 
تيم هاي محلي اداره مي شوند. بهترين راهكار هم خصوصي كردن 

آنهاست تا مالكان با دخل و خرج امور را پيش ببرند.«
اين پيشكسوت فوتبال كشورمان درباره چشم انداز ترسيم شده براي 
استقالل و پرسپوليس تأكيد كرد: »اگر اين ۲باشگاه همچنان دولتي 
باشند نمي توانند پرداخت هاي بموقعي داشته باشند و شاهد همين 
مشكالتي خواهيم بود كه االن هســتيم. زمين نيست و امكانات 
نيست. استقالل يك مشــكل بزرگ ديگر هم دارد. در همين يكي 
 دو ماه اخير چندين مدير را تغيير داده و اين رفتن و آمدن ها وضعيت 
اســتقالل را بحراني تر كرده اســت. فتح اهلل زاده فرار كرد، فتحي 
نتواســت كار كند، او هم فرار كرد. حاال هم سعادتمند آمده و بايد 
يك تنه مشكالت را برطرف كند و پول بياورد؛ وگرنه اينكه بنشيند 
تا وزير پول بدهد مشكلي حل نخواهد شد. متأسفانه استقالل در 
سه چهارسال گذشته به خاطر مشــكالت مالي خيلي زيان كرده 
است. از اينكه نتوانسته به موقع پرداختي داشته باشد، چند بازيكن 
خوب خارجي خود را از دســت داده است؛ حتي استراماچوني هم 
به دليل عدم پرداخت مطالباتش رفت.«وي درباره ناراحتي هواداران 
اســتقالل به دليل تبعيض وزارت ورزش در قبال ۲تيم استقالل و 
پرســپوليس گفت: »بله، متأســفانه اين جو راه افتاده و با اين جو 
وزارت ورزش چاره اي جز واگذاري يا حتي اجاره 5ساله استقالل 
و پرســپوليس ندارد. االن هم به بازيكنان استقالل حق مي دهم 
دنبال پولشان باشند، چراكه فصل در حال اتمام است اما گويا فقط 
۳5درصد از پولشان را گرفته اند. به هرحال روي پول قراردادشان 
حساب كرده اند. البته انتظار دارم يك مقدار با مديريت راه  بيايند.«

يكي از اقدامات مبيني در روزهاي اول سرپرستي اش، بركناري اكبر ورودي، رئيس 
هيأت دووميداني اردبيل بود. مبيني روز 28اسفند سرپرست فدراسيون شد و 
ششم فروردين رئيس هيأت اردبيل را بركنار كرد. ورودي كه از مجمع هيأت اردبيل 
رأي گرفته بود، فقط 80روز رئيس بود. او در مجمع انتخاباتي فدراسيون غايب بود. 
با غيبت او مجمع از نظر قانوني به حد نصاب نرسيده بود و به همين دليل انتخابات 
باطل اعالم شد. مبيني درباره اين بركناری مي گويد: »من بركنارش نكردم. تبصره 
يك ذيل ماده10 آيين نامه اجرايي هيأت هاي ورزشي مي گويد رئيس هيأتي كه با 
مديركل استان هماهنگ نباشد، توسط مديركل عزل مي شود.« اين توضيحات 
قانع كننده به نظر نمي رسد. مديركل استان اردبيل زيرنظر وزارت ورزش كار مي كند؛ 
وزارتخانه اي كه محل كار قبلي مبيني بوده و به طرفداري از داوري در انتخابات متهم 
است. اگر مديركل اردبيل مشكلي با ورودي داشت، چرا قبل از انتخابات او را بركنار 

نكرده بود؟ با حكم مبيني رسول منصفي سرپرست هيأت اردبيل شد.

شائبه انتقام گيري 



  ضرورت روابط صميمانه تر در گفت وگوي تلفني با پوتين 
روحانــي در گفت وگــوي تلفني با 
والديمير پوتين، همتاي روس خود با 
اشاره به اعمال تحريم هاي ظالمانه و 
غيرقانوني از سوي آمريكا عليه ايران 
در شرايط سخت بيماري كرونا و مانع 
تراشي براي پرداخت وام به ايران توسط 
صندوق بين المللي پول، خاطرنشان كرد: امروز شرايط سختي 
پيش روي همه كشــورهاي جهان قرار دارد و در اين شرايط 
كشورهاي دوســت بايد همكاري و روابط صميمانه تري با هم 
داشته باشند. پوتين هم با اشــاره به تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران، اين اقدامات را نقض حقوق انساني دانست و اظهار داشت: 
متأسفانه در غرب از حقوق انساني زياد سخن مي گويند اما در 

عمل رفتاري متفاوت دارند.
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   رئيسي؛ كاهش حساب ها و افزايش امضاها 
حاشيه ها درباره 63حساب بانكي رئيس قوه قضاييه تا پايان دوره رياست آملي الريجاني و انتصاب سيدابراهيم 
رئيسي به رياست اين قوه ادامه پيدا كرد. موضوع حساب هاي بانكي و ابهام زدايي از عملكردهاي مالي دستگاه 
قضايي مورد توجه رئيسي قرار گرفت؛ رئيسي در نخستين اظهارات پيرامون اين موضوع در تيرماه 98گفت: »آن 
حساب ها 63 حساب نيست و اين عدد درستي نبود كه اعالم شد. اين حساب ها امكاني براي قوه قضاييه بود كه 
آنجايي كه بودجه دولتي و مصوب نمي تواند مشكالت را حل كند، از آن براي رفع مشكالت و ارائه خدمات به مردم در 
قوه قضاييه استفاده كند.« رئيس جديد قوه قضاييه از تقليل اين حساب ها به ۵ حساب خبر داد و گفت: »استفاده از 
اين حساب ها با امضاي رئيس قوه قضاييه بوده، اما از روزي كه من آمده ام، 3 امضا براي اين چك ها قرار دادم.« رئيسي 
همچنين اعالم آمادگي كرد كه هم درآمد اين حساب ها و هم هزينه هاي آن و نيز درآمدها و هزينه هاي سنوات گذشته 
را براي عموم مردم اطالع رساني كند. اين اقدامات رئيسي مورد استقبال محمود صادقي و علي مطهري قرار گرفت؛ 
2 نماينده اي كه طي سال هاي گذشته بيشترين انتقادات را به رئيس سابق قوه قضاييه درباره 63حساب بانكي وارد 
كرده بودند. صادقي از شفاف سازي  صورت گرفته درباره اين حساب ها از رئيس جديد دستگاه قضا سپاسگزاري كرد. 
مطهري نيز ضمن استقبال از اقدامات رئيسي گفته بود: اساسا سؤال مجلس و محمود صادقي از قوه قضاييه نيز همين 
مسئله بود كه صورت هزينه كرد اين حساب ها و سود ناشي از آن به مجلس اعالم شود كه رئيس پيشين قوه قضاييه 

اين سؤال را برنتابيد و آن را توهين به خود تلقي و عليه آقاي صادقي اعالم جرم كرد.

كافه مجلس
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ديپلماســي دولت دوازدهم عالوه بر تحريم هاي آمريكا ذيل فشار سنگين 2ماهه كرونا هم 
بوده است. حسن روحاني، رئيس دولت در رأس اين رايزني هاي بين المللي تالش زيادي كرد با 
تماس هاي تلفني جبران اين خأل را كرده باشد. او و ساير رهبران جهان تحريم هاي دارويي و بهداشتي آمريكا عليه ايران را 
مورد انتقاد قرار دادند؛ فشارهاي اياالت متحده در تخصيص نيافتن وام صندوق بين المللي پول به ايران را نكوهش كردند 
و تحريم هاي يكجانبه عليه ايران را غيرقانوني، غيرمنطقي و غيرانساني دانستند. در اين گزارش مروري بر محور مذاكرات 
حسن روحاني در سال99 با رهبران جهان داشته ايم؛ اتفاقي كه مي توانست فقط در حاشيه اجالس هاي سازمان ملل رخ 

دهد و حاال در سايه كرونا مذاكرات روحاني با رهبران جهان در يك  ماه از عدد انگشتان 2دست فراتر رفته است.

رهبران جهان روي خط پاستور
حسن روحاني و 14نفر از روساي جمهور، نخست وزيران و پادشاهان در گفت وگوهاي تلفني 

40روز اخير خواستار مناسبات ويژه براي مبارزه با كرونا و لغو تحريم هاي ايران شدند

انتقاد از تحريم هاي آمريكا در تماس تونس با ايران 
حسن روحاني در تماس تلفني قيس سعيد، رئيس جمهور منتخب تونس با بيان اينكه 
دولت آمريكا در اين شرايط سخت شيوع بيماري هم اقدامات ظالمانه و تحريمي خود 
عليه ملت ايران را تشديد كرده، گفت: جلوگيري از ارسال دارو، كمك هاي بشردوستانه 
و روابط بانكي ايران براي تامين نيازمندي هاي مردم در تعارض با قواعد انساني و قوانين 
سازمان ملل متحد است. قيس سعيد نيز با انتقاد از تحريم هاي غيرانساني اعمال شده 
از سوي آمريكا عليه ملت ايران، اظهار داشت: معتقديم امروز كه همه كشورها با شيوع 
بيماري كرونا مواجه شده اند، بايد سازمان ملل در اين شرايط متعلق به همه ملل باشد و مطمئنا ايران و تونس براي 

مبارزه و مواجهه با چالش هاي گوناگون جهاني ازجمله بيماري كرونا در كنار هم هستند.

 تداوم روابط تاريخي در تماس با پادشاه جديد عمان
رئيس جمهور در تماس تلفني با پادشاه عمان، نقش ايران در تنش زدايي منطقه اي را يادآور 
شد و گفت: در سال هاي اخير هميشه تالش كرده ايم تا مانع از بروز جنگ و خونريزي در 
منطقه شويم و همچنان بايد تالش خود را ادامه دهيم تا جنگ در يمن كه موجب ويراني و 
قحطي شده، متوقف شود. روحاني در عين حال با اشاره به اينكه ترديد نداريم ثبات منطقه 
در سايه روابط دوستانه كشورهاي منطقه بوده است، تأكيد كرد: امروز نيز خواستار روابط 
خوب بين همسايگان هستيم و اميدوارم در دوران سلطنت شما در كشور دوست عمان، 
شاهد روابط نزديك تر و همكاري خوب در مسائل دوجانبه و منطقه اي باشيم. هيثم ابن طارق، پادشاه عمان نيز در 
اين گفت وگوي تلفني روابط 2 كشور را بسيار خوب و صميمانه دانست و تأكيد كرد: روابط ما تاريخي است و اطمينان 

مي دهم اين روابط مانند دوره سلطان فقيد قابوس همچنان ادامه خواهد داشت.
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   تنش آفريني آمريكا موضوع گفت وگو با قطر
حسن روحاني در تماس تلفني شيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر با اشاره به تحركات اخير 
آمريكا در منطقه، اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران فعاليت و تحركات آمريكايي ها را با 
دقت زيرنظر داشته و آن را دنبال مي كند، اما هرگز آغازگر هيچ درگيري و تنش در منطقه 
نخواهد بود. شيخ تميم بن حمد آل ثاني نيز در اين گفت وگوي تلفني با تبريك فرا رسيدن ماه 
مبارك رمضان به دولت و ملت ايران، بر ضرورت تالش همه كشــورها براي جلوگيري از 

تنش آفريني در منطقه تأكيد كرد.
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   تماس تلفني روساي جمهور ايران و اندونزي
روساي جمهور ايران و اندونزي با اشاره به شيوع بيماري كرونا در جهان و برنامه ريزي ها 
و اقدامات 2كشور در راستاي مقابله با اين ويروس بر ضرورت توسعه همكاري ها در اين 
زمينه و تبادل تجربيات، دستاوردهاي علمي و فناوري و تامين نيازمندي هاي متقابل تأكيد 
كردند. روحاني در اين ديدار دستاوردهاي ايران در مبارزه با كرونا را يادآور شد و گفت: 
»جمهوري اسالمي ايران در زمينه علمي و فناوري و تامين و ساخت نيازمندي ها مانند 
كيت هاي تشخيص، ونتيالتور، دستگاه سي تي اسكن و ماسكN95، موفقيت هاي خوبي 
به دست آورده و آماده همكاري و تعامل با اندونزي در اين راستاست.« روحاني با بيان اينكه امروز تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران با حقوق بنيادين بشر در تعارض است، گفت: مخالفت هاي غيرقانوني در شرايطي كه همه كشورهاي 

جهان در حال مبارزه با كرونا هستند، مي تواند خطرناك باشد.
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    اينستكس محور تماس فرانسه
حسن روحاني در تماس تلفني امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه با وي، ضمن آرزوي 
موفقيت براي دولت و ملت فرانسه و همه مردم جهان در مسير مقابله با بيماري كرونا، 
اظهار داشت: همه كشورها و دولت ها بايد توجه داشته باشند كه بدون كمك و همكاري 
و بهره مندي از تجارب يكديگر نمي توانند از اين شرايط حساس عبور كنند. او گام هاي 
اوليه برداشته شده در راستاي برقراري سازوكار اينستكس را مثبت ولي ناكافي برشمرد 
و گفت: اين مسير نبايد تنها منحصر به كاالهاي پزشكي و غذايي باشد و بايد بتوانيم از آن 
براي تامين تمامي نيازمندي هاي كشورمان استفاده كنيم. امانوئل مكرون نيز با اشاره به عالقه مندي فرانسه به 
گسترش همه جانبه همكاري ها با ايران، گام هاي برداشته شده براي شروع به كار سازوكار مالي اينستكس را مثبت 
دانست و ابراز اميدواري كرد كه با استفاده از آن تبادالت ايران و اروپا افزايش يابد تا همكاري هاي مالي اروپا با 

ايران به شكل راحت تري انجام شود.
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    ترامپ خطرناك تر از ويروس
روحاني در تماس تلفني نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال با وي، امپرياليسم آمريكا 
را ويروسي خطرناك تر از كرونا براي جامعه بشري دانست و گفت: زياده خواهي و زورگويي 
دولتمردان آمريكا، همواره ملت هاي مستقل و آزاديخواه مانند ايران و ونزوئال را تحت 
فشار قرار داده است. نيكالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال نيز در اين گفت وگوي تلفني 
ضمن اعالم همبستگي با دولت و ملت ايران و تجليل از موفقيت هاي كشورمان در مسير 
مبارزه با ويروس كرونا، اظهار داشت: ايران و ونزوئال همواره براي مبارزه با امپرياليسم باهم 

همبستگي داشته و در يك سنگر قرار دارند.
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    آمادگي براي  انتقال تجربيات كرونايي ايران به ايتاليا
رئيس جمهور ضمن ابراز همدردي با مردم ايتاليا در زمينه ويروس كرونا، به رئيس جمهور 
ايتاليا گفت: ايران در زمينه مقابله با اين ويروس به پيشرفت هاي خوبي در شركت هاي دانش 
بنيان دست يافته و آمادگي داريم با انتقال تجربيات خود در زمينه مهار ويروس كرونا با 
يكديگر همكاري كنيم. روحاني با بيان اينكه حفظ جان انسان ها از همه  چيز مهم تر است، 
گفت: در اين شرايط سخت فشارهاي آمريكا بر مردم ايران از هر زمان ديگري غيرانساني تر 
بوده و تداوم آن يك جنايت وحشــيانه عليه يك ملت بزرگ بوده و برخالف همه اصول 
انساني و مقررات بين المللي است. جوزپه كونته، همتاي ايتاليايي روحاني نيز در اين ديدار بر اهميت نقش ايران در 

تأمين امنيت و ثبات منطقه و تالش براي همكاري هاي مؤثر اتحاديه اروپا در اينستكس تأكيد كرد.
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    گفت وگوي تلفني با رئيس جمهور آذربايجان
حسن روحاني در گفت وگوي تلفني با الهام علي  اف، رئيس جمهور آذربايجان گفت: با 
اقدامات انجام شــده، همكاري خوب مردم با توصيه هاي پزشكي و بهداشتي و تالش 
كادر درماني، خوشــبختانه روند بيماري كرونا در ايران كاهشي بوده است. روحاني در 
ادامه به گفت وگو هاي مقامات 2 كشور براي فراهم كردن زمينه اجرايي شدن توافقات 
و توسعه همكاري ها اشاره كرد و افزود: اميدوارم همه توافقات 2 كشور از جمله احداث 
راه آهن رشت – آستارا به خوبي پيش رفته و اجرايي شود. الهام علي اف  ، رئيس جمهور 
آذربايجان نيز در اين گفت وگوي تلفني ضمن تشريح اقدامات انجام شده در اين كشور براي مقابله با ويروس كرونا، 
خاطرنشان كرد: به رغم ايجاد شرايط ويژه منع رفت وآمد و تردد در اين كشور براي مقابله با شيوع ويروس كرونا، 
ارتباطات و پروژه هاي حمل ونقلي 2 كشور همچنان جريان دارد. علي  اف ضمن تأكيد بر اجرايي شدن توافقات 
2كشور، خاطر نشان كرد: به رغم مشكالتي كه ويروس كرونا ايجاد كرده است، انجام عمليات افتتاح پروژه راه آهن 

آستارا – رشت را به صورت ويدئو كنفرانس بررسي مي كنيم.
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    انتقاد از سنگ اندازي صندوق بين المللي پول در گفت وگو با همتاي اسپانيايي
رئيس جمهور در گفت وگوي تلفني با همتاي اسپانيايي خود گفت: در شرايطي كه بسياري كشورها با پاندمي كرونا 
مواجه هستند، نيازمند هستيم كه همه كشورها براي مقابله با اين بيماري به ويژه در زمينه هاي علمي و پزشكي 
با يكديگر همكاري كنند. روحاني در ادامه با اشاره به تقاضاي وام ايران از صندوق بين المللي پول براي مقابله با 
ويروس كرونا، گفت: آمريكا با پرداخت اين وام هم مخالفت كرده و انتظار اين است كه اتحاديه اروپا و اسپانيا در 
مقابل اين اقدام غيرقانوني اتخاذ موضع كنند. پدرو سانچز، نخست وزير اسپانيا نيز ضمن ابراز همدردي با مردم 
ايران درخصوص ويروس كرونا، با بيان گزارشي از وضعيت كشورش در مقابله با اين ويروس و اعمال محدوديت هاي 
شهري براي شهروندان، افزود: در كنار نگراني از وضعيت سالمتي مردم، نگراني هاي عميقي درخصوص بحران اقتصادي داريم كه در آينده 
كشور ما درگير آن خواهد شد. سانچز تأكيد كرد: باور داريم كه تحريم هاي آمريكا بر اقتصاد ايران و سالمتي مردم به ويژه در اين دوره سخت 

كه درگير كرونا هستيد، تأثير شديدي گذاشته است و اسپانيا و اتحاديه اروپا با اين تحريم ها موافق نيستند.
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  گفت وگوي تلفني روساي جمهور ايران و اوگاندا 
روحاني در تماس تلفني يوري موسويني، 
رئيس جمهور اوگاندا، با اشــاره به شيوع 
ويروس كرونا در جهان و ايجاد شــرايط 
ســخت براي شــهروندان كشــورها، 
خاطرنشان كرد: همه كشــورها بايد در 
مقابله با اين بيماري همكاري كنند و شرايط 
ويژه جهاني بايد در مناسبات كشورها تأثيرگذار باشد تا برخي كشورها 
به اقدامات غيرقانوني خود ادامه ندهند. او با بيان اينكه روابط جهاني بر 
اين اصل استوار است كه همه به قواعد بين المللي تعهد داشته باشند، 
افزود: متأسفانه با وجود شرايط سخت ناشي از شيوع ويروس كرونا، 
همچنان شاهد تداوم و تشديد تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني آمريكا 
عليه ملت ايران هستيم و آنها حتي در زمينه ارسال دارو و كمك هاي 

بشر دوستانه نيز مقررات و قوانين بين المللي را زير پا گذاشته اند.
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 »دادگاه براي محمود صادقي، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسالمي 21 ماه حبس و 5ميليون 
جزاي نقدي درنظر گرفت.« اين خبر را چند روز پيش 
خبرگزاري فارس منتشــر كرد و نوشت: »اين حكم 
به دنبال شكايت آيت اهلل صادق آملي الريجاني از وي 
صادر شده است.« صادقي در گفت وگو با ايسنا درباره 
اين خبر توضيح داد كه اين حكــم در اواخر بهمن 
براي او صادر شــده كه در پي اعتراض او، هم اكنون 
در مرحله بررســي در دادگاه تجديدنظر است. اين 
نماينده مجلس از بيان جزئيات اين پرونده »در شرايط 
كرونايي كشور« خودداري و ابراز اميدواري كرده كه 
اعتراض او در دادگاه تجديدنظر مورد توجه قرار بگيرد. 
اما علي مطهري، نماينده ديگر مردم تهران در مجلس 
از موضوع پرونده محمود صادقي پرده برداشته است. 
وي در حساب شخصي خود در توييتر نوشت: »حكم 
محكوميت آقاي محمود صادقي موجب تعجب است. 
سؤال آقاي صادقي از آقاي صادق الريجاني اين بود 
كه موجودي حساب هاي بانكي 63 گانه قوه قضاييه 
چگونه هزينه مي شود؟ بدون آنكه كسي را متهم كرده 
باشد. اگر يك نماينده نتواند چنين سؤالي را مطرح 

كند، پس مجلس به چه دردي مي خورد؟« ساعاتي 
پس از اين ادعاي مطهري، مركز رسانه قوه قضاييه 
خبر محكوميت »محمود صادقي« به حبس و جزاي 
نقدي به دنبال شكايت درباره حساب هاي قوه قضاييه 
را »مخدوش و فاقد صحت« دانست. بنابر اعالم مركز 
رسانه قوه قضاييه در پرونده آقاي صادقي كه منجر به 
صدور رأي در دادگاه بدوي شده است، چندين عنوان 
اتهامي با شكايت شاكيان خصوصي و مدعي العموم 
به صورت توأمان وجود دارد كــه نامبرده در مرحله 
بدوي از برخي اتهامات تبرئه شده و در برخي ديگر 
مجرم شناخته شده است كه از قضا اتهام مورد اشاره 
در خبر يعني محكوميت به ســبب اظهارات ايشان 
درخصوص حســاب هاي قوه قضاييه جزو مواردي 
است كه دادگاه وي را در آن مورد تبرئه كرده است. 
قوه قضاييه هرچند محكوميت صادقي در ارتباط با  
اظهارات او درباره حساب هاي قوه قضاييه را رد كرده 
است اما در عين حال تأييد كرده است كه اين موضوع 
يكي از »اتهامات« وي بوده است؛ اتهامي كه احتماال 
به دنبال شكايت آملي الريجاني، رئيس پيشين قوه 
قضاييه از صادقي عليــه اين نماينده مجلس مطرح 

شده اســت. شــكايت آملي الريجاني از صادقي به 
ماجراي 63حســاب بانكي رئيس قوه قضاييه و تك 
امضايي بودن اين حســاب ها مربوط است. موضوع 
63حساب بانكي به اواخر ســال 95بازمي گردد كه 
ابتدا در كانال ها و شــبكه هاي معاند فارسي زبان و 
سپس در رســانه ها و محافل سياسي داخل كشور 
مورد توجه قــرار گرفت. در پي شــائبه هاي مطرح 
شــده درباره اين موضوع، علي طيب نيا، وزير وقت 
اقتصاد در دولت يازدهم، وجود 63حساب بانكي به 
نام رئيس قوه قضاييه را تأييد كرد و توضيح داد: »از 
20سال پيش با هماهنگي خزانه كل كشور و بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران مجموعه مبالغي با 
رعايت حدود قانوني و موازين شرعي براي قوه قضاييه 
به صورت سپرده در سيستم بانكي كشور قرار گرفته 
است.« طيب نيا افزود: »وجوه حاصله از سود مبالغ 
سپرده شــده قوه قضاييه نزد بانك ها، با هماهنگي 
نهادهايي همچون خزانه كل كشور و بانك مركزي 
بوده اســت و لذا مطالبي كه در برخي سايت ها در 
اين زمينه منتشر شده صحيح نيســت.« در پي باال 
گرفتن مباحثات پيرامون حســاب هاي رئيس قوه 
قضاييه، صادق آملي الريجاني طي سخناني در آذرماه 
95به اين موضوع واكنش نشــان داد و گفت: »اين 

مسئله مربوط است به ســال 74 يعني بيست و يك 
سال پيش. در زمان رؤساي سابق و اسبق قوه قضاييه 
با اجازه رهبري، اموال مربوط به قوه قضاييه به حسابي 
به نام قوه قضاييه واريز مي شــد و اينكه مي گويند 
حساب شخصي اســت، صددرصد كذب است.« در 
همان زمــان، ابوالفضل ابوترابي، عضو كميســيون 
حقوقي مجلس درباره چرايي افتتاح حساب هاي قوه 
قضاييه به نام شخص رئيس قوه توضيح داد: »بانك ها 
حاضر نبودند به حساب هاي بانكي قوه قضاييه سود 
بدهند؛ به همين دليل اين مبالغ به حســاب هاي 
شخصي منتقل شد تا بتوان از سود آن استفاده كرد.« 
جنجال ها درباره حســاب هاي شخصي رئيس قوه 
قضاييه طي سال هاي بعد ادامه پيدا كرد. مردادماه 
97، محمود صادقي در جريان سؤال از وزير اقتصاد در 
نشست علني مجلس، پرداخت سود به حساب هاي 
قوه قضاييه را »حرام« دانست و گفت: »چرا از واليت 
فقيه براي تعرض به حقوق مردم خرج مي كنيد، اموال 
متعلق به مردم را در بانك ها سپرده گذاري و سود آن 
را خرج مسكن قضات مي كنيد... قاضي  كه مال مردم 
را مي خورد آيا مي تواند با فساد مبارزه كند.« سخنان 
اين نماينده مجلس اعتراضات تعدادي از نمايندگان 
را در پي داشت؛ تا جايي كه از او به هيأت نظارت بر 
رفتار نمايندگان شكايت كردند. صادقي هم ساعتي 
بعد، درباره بخشي از اظهاراتش درخصوص قضات 

عذرخواهي كرد.

فرجام 63حساب 
نماينده  مجلسي كه درباره 63حساب قوه قضاييه محاكمه شده بود در اين پرونده تبرئه شد و 

قوه قضاييه اعالم آمادگي كرده درباره هزينه كرد اين حساب ها به مردم توضيح دهد

  تعيين اولويت هاي روزهاي پاياني مجلس دهم 
بهروز نعمتي، عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به روند 
برگزاري جلسات علني مجلس تا پايان دوره دهم، گفت: 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شــده، قرار است جلسات 
علني مجلس تا پايان دوره دهم، تا اوايل خرداد 3 روز در 
هفته برگزار شود. وي با بيان اينكه اولويت  هاي جلسات 
علني مجلس تا پايان دوره دهم از سوي كميسيون هاي 
تخصصي و هيأت رئيسه پارلمان شناسايي شده است، در 
گفت وگو با تسنيم، ادامه داد: با توجه به اينكه در روزهاي 
پاياني دوره دهم مجلس قرار داريم، بنابراين فرصت كافي 
جهت رســيدگي به همه طرح ها و لوايح وجود ندارد، از 
همين رو اولويت ها شناسايي شده است. او تصريح كرد: 
رسيدگي به طرح دوفوريتي اصالح قانون انتخابات، اليحه 
درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و نيز اليحه 
تجارت جزو اولويت هاي جلسات علني مجلس تا پايان 

دوره دهم قرار گرفته است.

  آخرين وضعيت نماينده جاعل مدرك 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان 
اينكه جعل مدرك جرم محسوب مي شود، تأكيد كرد: 
معموال دستگاه و ســازمان هاي ذينفع بايد درباره جرم 
بودن جعل مدرك ادعاي كيفري داشته باشند. همچنين 
درباره جعل مدارك تحصيلي، وزارت علوم و دانشــگاه 

مربوطه مي توانند اعالم جرم كنند. شــوراي نگهبان تا 
زمان تأييد اعتبار نامه ها وقــت دارد تا در صورت محرز 
شدن جعل مدارك ابطال انتخابات انجام دهد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، سخنگوي شوراي نگهبان، در واكنش 
به نقدهاي صورت گرفته عليه شــوراي نگهبان درباره 
مدرك تحصيلي جعلي سينا كمال خاني، منتخب حوزه 
انتخابيه تفرش اظهار كرد: اسناد رسمي به جهت قانوني 
بودن خودبه خود داراي اعتبار هســتند و وقتي فردي 
براي انتخابات ثبت نام مي كند احراز اسناد اوليه در آغاز 
برعهده هيأت هاي اجرايي فرمانداري ها و وزارت كشور 
است.كدخدايي بيان كرد: اگر گزارش خالفي نسبت به 
اسناد به وجود بيايد، شوراي نگهبان از سازمان ثبت اسناد 
و وزارت علوم استعالم مي گيرد، درباره مدرك تحصيلي 

هم نظر وزارت علوم براي ما حجت خواهد بود.

  مشاركت مردم كليد حل مشكالت است 
محمدرضا عارف، رئيس فراكســيون اميد، تأكيد كرد: 
تجربه نشان داده اســت در بحران هاي بزرگ و فراگير 
مانند جنگ، زلزله و ســيل و شيوع گســترده امراض 
كشنده تكيه صرف به توان دولت ها بي تدبيري است. در 
چنين مواردي مشاركت فراگير مردم كليد حل مشكالت 

و بحران هاست.
وي در يادداشتي كه به مناسبت روز شوراها در صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد، نوشت: »به عنوان معاون اول 
دولت اصالحات، مفتخرم كه اين دولت، در به منصه  ظهور 
رساندن و اجراي اصل مهم شوراها گامي مهم در تثبيت 
حق حاكميت ملت و اجراي قانون اساســي برداشت. 

دولت اصالحات در كنار موفقيت هاي بزرگ در سياست 
خارجي، اقتصاد، توسعه سياسي و... توانست در كاهش 
شــكاف ملت و حاكميت و اصالح بوروكراسي كشور به 
نفع مــردم و ميدانداري منتخبان ملت در شــوراهاي 
اسالمي و مديريت شهرها و روستاها گام بردارد. درس 
بزرگ برگزاري انتخابات شوراها براي حاكميت، مردم 
و اصالح طلبان آن اســت كه با اجماع و اقناع سازي در 
مجموعه ملتزم به قانون اساسي مي توان كارهاي بزرگ 
را به سرانجام رساند. اين الگو مي تواند الگوي راهگشاي ما 

براي عبور از مخاطرات كنوني و پيش رو باشد.«

  صداي اصالح طلبي كدام صداست؟
محمدعلي وكيلــي، نماينده تهــران با بيــان اينكه 
شوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان در انتخابات 
اخير مجلس يازدهم مشروعيتش  را از دست داده است، 
گفت: ما نيازمند رونمايي نســخه اي از نئواصالح طلبي 
هســتيم در غير اين صورت نتيجه انتخابات1400 هم 
اصولگرايانه خواهد بود. او در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به اســتعفاي موســوي الري، نايب رئيس شوراي عالي 
سياســتگذاري اصالح طلبان درباره وضعيت اين شورا، 
گفت: عناصر گفتمــان اصالح طلبي مخدوش شــده 
به حدي كه جامعــه تكليفش را نمي دانــد كه صداي 
اصالح طلبي كدام صداســت. صداهاي مختلفي به  نام 
اصالح طلبي پژواك پيدا كردند و مشــخص نبود كدام 
يك منطبق بر گفتمان اصالح طلبي هســتند. اثر اين 
هرج و مرج و بلبشــو در انتخابات مجلس يازدهم خود 

را نشان داد.
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   تقبيح رفتار آمريكا در تماس ايران و چين
روحاني با اشاره به رفتارهاي مداخله جويانه آمريكا در منطقه، اينگونه اقدامات را مخل 
امنيت و صلح و ثبات در منطقه دانست و افزود: براي ايران امنيت منطقه و آبراهه ها حائز 
اهميت است، اما متأسفانه رفتارهاي مخاطره آميز آمريكا ممكن است موجب اختالل در 
ثبات منطقه خليج فارس شود. شي جين پينگ، همتاي چيني او نيز در اين گفت وگوي 
تلفني با تقبيح رفتار آمريكا در تداوم تحريم ها و پافشاري بر فشار حداكثري عليه ايران، 
گفت: متأسفانه برخي كشورها به دنبال بهره برداري سياسي از اين شرايط هستند و چين 

آماده اجراي مقررات بين المللي است.

    تماس تلفني ايران و آفريقاي جنوبي
روحاني در تماس تلفني با سيريل رامافوسا، رئيس جمهور آفريقاي جنوبي از تحريم هاي 
بهداشتي و درماني آمريكا عليه ايران با وجود شيوع بيماري كرونا انتقاد كرد. او با اشاره به 
عضويت آفريقاي جنوبي به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت، تأكيد كرد: انتظار داريم 
كه در سازمان ملل و مجامع بين المللي بر مخالفت با يكجانبه گرايي آمريكا و تحريم هاي 
غيرقانوني اين كشور عليه ايران بيش از پيش تأكيد كنيد. رامافوسا نيز اقدامات آمريكا را 

ناعادالنه و غيرقانوني خواند و تأكيد كرد: »به حمايت از ايران ادامه خواهيم داد.«
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    تماس تلفني با همتاي كروات
حسن روحاني، رئيس جمهور و زوران ميالنوويچ، رئيس جمهور كرواسي ضرورت همراهي 
و ياري همه كشورهاي جهان در شرايط سخت امروز و مقابله با رفتارهاي يكجانبه گرايانه 
برخي كشورها را مورد تأكيد قرار دادند. او با اشــاره به رفتار غيرقانوني، غيرمنطقي و 
غيرانساني آمريكا در خروج از برجام و وضع تحريم ها و فشار حداكثري عليه ملت ايران، 
گفت: تداوم اين رفتار اقدامي ضد بشري است و ايران انتظار دارد كشورهاي اروپايي با 
اينگونه رفتارها مقابله كرده و مواضع جدي اتخاذ كنند. ميالنوويچ هم اقدام آمريكا در 

افزايش تحريم و فشار عليه ايران در اين شرايط سخت را غيرانساني و نادرست خواند.
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شبكه اول در توليد و پخش سريال، سال 
پرحاشيه اي را آغاز كرد. شبكه اي كه با تلويزيون

وجود پخــش ۲ســريال »پايتخت« و 
»نون.خ« توانسته جز پرمخاطب ترين ها براساس آمار 
رسانه ملي باشد. با وجود حواشــي ها به نظر مي رسد 
شبكه اول و سوم سيما رقابت تنگاتنگي با يكديگر در 
پخش سريال و جذب مخاطب دارند كه تا اين جاي كار 
شبكه اول توانسته برنده اين رقابت باشد؛ اگر حواشي ها 

اجازه بدهند.
سريال »پايتخت« كه فصل ششم آن نوروز امسال از 

شــبكه يك روي آنتن رفت در قسمت هاي پاياني 
با حاشيه هايي روبه رو شد. حاشيه هايي كه منجر 
به ورود خود رئيس سازمان شده و علي عسگري 
خواستار رسيدگي به آن شــد. اما اين تنها پايان 

ماجرا نبود چرا كه نيمه كاره ماندن سريال 
و عدم پخش قسمت پاياني، به خاطر 

ويروس كرونا اين گمان را ايجاد 
كرد كه مخاطبان »پايتخت« 

قرار نيســت كه قســمت 
پايانــي ســريال دلخواه 
خــود را ببينند؛ هرچند 
سازندگان عنوان كردند 
كه بــا پايان شــيوع 
بيمــاري بخش هاي 
پايانــي را خواهنــد 
ساخت و وعده ساخت 

را به خردادماه سال جاري 
موكول كردند اما با وجود 
حواشــي مختلف امكان 

منتفي شدن ضبط قسمت 
پاياني سريال وجود دارد. به هر حال پرونده 
فصل ششم »پايتخت« كه به نظر تنها برگ 

برنده سازمان در سريال هاي نوروزي در اين سال ها بوده، 
فعال بسته شده است. ســريالي كه البته در اين فصل 

منتقدان زيادي داشته است.
 با پايان ناگهاني »پايتخت« مديران شبكه اول تصميم 
گرفتند كه بالفاصله فصل دوم »نون.خ« را روي آنتن 
ببرند. سريالي در ۱۷قسمت كه فصل اول آن نوروز۹۸ 
روي آنتن رفت و توانست طرفداران خود را داشته باشد. 
اما بعد از ۱۵روز پخش سريال ناگهان ۲قسمت حذف 
شد كه البته تهيه كننده ســريال عنوان كرده كه اين 
۲قسمت حذف نشده بلكه به خاطر شروع سريال جديد 
ويژه رمضان بر بخش شبانه »نون.خ« افزوده شده است. 
با اين حال اين سريال هم به نوعي در ميانه قصه پايان 

يافت.
پاياني كــه مهدي فرجي 
ســريال  تهيه كننــده 
»نون.خ« دربــاره اينكه 
چرا به نظر مي رسيد اين 

ســريال در ميانه قصه پايان يافته اســت؟ مي گويد: 
»داستان اين ســريال ادامه دار اســت و فصل اول نيز 
داستان تمام نشد و ادامه داستان در فصل دوم روايت 
شد. قرار است ادامه داســتان »نون.خ« در فصل سوم 

روايت شود.«
فرجي ادامه مي دهد: »از ابتدا هم قرار بود در ۱۷قسمت 
داستان به همين جا ختم شود، ولي چون  ماه مبارك 
رمضان در پيش بود و شبكه يك بايد سريال جديد را 
از اول  ماه مبارك روي آنتن مي برد، زمان هر قســمت 
را باال برديم و سريال در ۱۵قسمت پخش شد. بخش 
قابل توجهي از داســتان فصل3 نوشته شده و مراحل 
توليد فصل ســوم پس از اعالم آمادگي شــبكه  يك و 
هماهنگي هاي الزم با شبكه و همچنين عبور از بيماري 
كرونا آغاز مي شــود.« وي همچنين درباره اينكه آيا 
زمان قصه فصل جديد هم الزاما بايد در زمســتان 
باشد؟ گفت: مي توان پرش زماني داشت و قصه را از 

زمان ديگر تعريف كرد.
 »زير خاكي« سومين سريالي است كه با آغاز 
 ماه رمضان پخش خــود را از شــبكه اول 
آغاز كرده و برخالف دو ســريال قبلي 
كه پايانشــان اما و اگرهايي داشت، 
»زيرخاكي« در شروع با حاشيه هايي 
روبه رو بود. حاشــيه هايي كه اگر 
پيش مي رفت ممكــن بود پخش 
اين سريال به سرانجام نرسد. اين 
سريال در ۲3قسمت در شب هاي 
رمضان روي آنتن مي رود و بايد 
ديد جليل سامان از كارگردانان 
تلويزيونــي كه ســريال هاي 
پرمخاطب را در كارنامه خود 
دارد، »زير خاكي« را چگونه 
به سرانجام مي رساند. اين 
سريال مانند »پايتخت« و 
»نون.خ« جز پربيننده ها 

خواهد شد.

ويروس كرونا به اقتصاد كشورهاي اروپايي و 
به ويژه اقتصاد بخش فرهنگي اين كشورها گزارش

آسيب هاي فراواني وارد كرده است. 
 كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و فرانسه كه شيوع ويروس كرونا 
در آنها از ساير كشورهاي قاره سبز بيشتر بود و تعداد زيادي 
از شــهروندان اين كشــورها جان خود را به دليل ابتال به 
ويروس كوويد-۱۹ از دست دادند، بيشتر از نظر اقتصادي 
در بخش هاي فرهنگي و توريستي متضرر شده اند، چرا كه 
اغلب كشورهاي اروپايي دست كم از ۱۵مارس سال۲0۲0 
قرنطينه عمومي اعالم كرده بودند. اخيرا اما با كاهش شيوع 
ويروس كرونا در اروپا برخي از كشــورها در اين قاره طي 
برنامه هاي مرحله بندي شده قصد دارند اقتصاد خود را احيا 
كنند. در آلمان روند بازگشايي تدريجي موزه ها آغاز شده 
است. در ايتاليا و بلژيك هم قرار است در روندي تدريجي 
موزه ها بازگشايي شوند، در فرانسه اما تاريخ مشخصي براي 

بازگشايي اماكن فرهنگي اعالم نشده است.

بازگشايي تدريجي موزه ها در آلمان
در آلمان كه بزرگ ترين اقتصاد اروپا محســوب مي شود و 
شيوع ويروس كرونا در اين كشــور كمتر از ايتاليا، اسپانيا 
و فرانسه تلفات به جاي گذاشته روند تدريجي بازگشايي 
موزه ها از ۲6آوريل )۷ارديبهشت( با بازگشايي موزه هاي 
ايالت براندنبورگ آغاز شده است. البته مقامات بهداشتي 
اين كشور اعالم كرده اند هم اكنون برنامه اي براي گشايش 
موزه هاي بزرگ تر ندارند و در ابتدا و طي يكي دو هفته آينده 
موزه هاي كوچك تر در مناطق كم جمعيت تر اين كشــور 
بازگشــايي خواهند شد، البته بليت فروشــي اين موزه ها 
به صورت آنالين و محدود خواهد بــود و در زمان بازديد از 
موزه محدوديت هاي مربوط بــه فاصله گذاري اجتماعي 
رعايت خواهد شد. طبق دســتورالعمل انجمن موزه هاي 
براندنبورگ افراد بازديد كننده از موزه هاي اين ايالت بايد 
به شعاع ۱۵مترمربع از يكديگر فاصله داشته باشند و هيچ 
گروه توريســتي تا اطالع ثانوي مجاز به بازديد از موزه ها 
نخواهد بود و بليت فروشــي حضوري تنها بــا ارائه كارت 
اعتباري بانك مقدور خواهد بود. براساس اين دستورالعمل، 
وسايل ضد عفوني براي كاركنان موزه ها نيز فراهم خواهد 

 از ساخت فصل سوم »نون.خ« تا منتفي شدن ضبط قسمت پاياني »پايتخت« 
»نون« مثل نيمه كاره، »خ« مثل خداحافظ

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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دبير شــوراي نظارت بر صداوســيما از جمع آوري 
مستندات براي مشخص شدن واقعيت دستمزدهاي 
مجريان تلويزيون و بررسي اينكه اين مبالغ در سطح 

استاندارد بوده يا خير، خبر داد.
در روزهاي اخير بار ديگر دريافت دستمزدهاي نجومي 
توسط مجريان حاشيه ساز شده؛ مجريانی كه سلبريتي 
بوده و براســاس تصميمي كه اسپانسر برنامه دارد با 
دريافت دستمزدهاي زياد به اجراي برنامه هاي مسابقه 
در شــبكه هاي تلويزيون مي پردازند. محمدحسين 
صوفي، دبير شوراي نظارت بر صداوسيما در اين باره 
به مهر با اشاره به اينكه يكي از دستور جلسات ما اين 
است كه به بررسي و جمع آوري اطالعات و داده ها در 
همين زمينه بپردازيم. عنوان كرده اســت: »چندان 

نمي توان به اخبار شبكه هاي اجتماعي و اظهارنظرها 
در اين فضا تكيه كرد. خود ما براساس مستنداتي كه در 
حال جمع آوري آنها هستيم قضيه را بررسي مي كنيم. 
شوراي نظارت بر صداوســيما وظيفه اش نظارت بر 
كليت سازمان صداوسيماست. معموال گزارش هاي 
اين شورا به ۵مرجع ارجاع مي شود؛ گزارش هايي كه 
طبقه بندي شده است.« وي در ادامه توضيح مي دهد: 
»اين شورا قطعا نسبت به همه   چيزهايي كه در ذهن 
مردم سؤال مي شود كه آيا شــورا ورود كرده يا خير؟ 
حتما ورود كرده است. منتها ممكن است برخي از اين 
موارد رسانه اي نشده باشد و آن هم به اين دليل است 
كه جزو ضوابط اين شــورا نيست كه همه موضوعات 

رسانه اي شود.«

مسعود مير|  باورش هم سخت است. مگر مي شود بهار باشد اما 
سبزي بهار به جانمان رنگ اميد و تازگي نزند؟

مگر مي شود اردي بهشت اينقدر جهنمي ادامه پيدا كند؟
از سال جديد چيزي دستگيرمان نشــد جز خبر مرگ و هراس 
نيستي و حاال فصل بهار به نيمه راه نزديك شده و ما انگار پشت 
در خانه پرخاطره سبزها، محصور مانده ايم. دلمان لك زده براي 

بي خيال بودن چون باد بهار و عاشق شدن مثل آسمان فصل اول 
سال.

ما پشــت در خانه بهار مانده ايم و هنوز باورمان نمي شود دشمن 
ناديدني اينطور بهار و سبزي و اميد و عيش را از ما دريغ كرده است.

 C o r o n a بهار در حصر

زمان و شرايط بازگشايي موزه ها در ايتاليا، بلژيك، آلمان و فرانسه اعالم شد
تب سنج در موزه هاي اروپا

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

دبيرخانه شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران 
اعالم كرد محمد امامي، تهيه كننده ســينما نبوده و 

نيست.
به گــزارش همشــهري، دبيرخانــه شــوراي عالي 
تهيه كنندگان ســينماي ايران اعالم كــرد: محمد 
امامي، متهم پرونده اقتصادي، تهيه كننده ســينما 

نبوده و نيست.
محمد امامي به دســتور مقام قضايي به دليل فساد 
مالي بازداشت و روانه زندان شــد، اما هنوز جلسات 
رســيدگي به اتهامات محمد امامــي در اين پرونده 
برگزار نشــده اســت. چندي پيش با توجه به شيوع 
ويروس كرونا رئيس دســتگاه قضا مصوبه اي را ابالغ 
كرد كه براســاس آن برخي زندانيــان به مرخصي 

آمدند. اما اين مصوبه باعث شد نامه اي دسته جمعي 
از دست اندركاران سينما و تلويزيون به حجت االسالم 
و المسلمين سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
منتشر شود كه در آن خواســتار آزادي محمد امامي 
تهيه كننده سريال  »شهرزاد« هستند. هرچند بعد از 
منتشر شدن نامه، عده اي از سينماگران امضا و حمايت 
از نامه را تكذيــب كردند. با اين حال شــوراي عالي 
تهيه كنندگان در اطالعيه خود آورده است: به همين 
جهت هم هيچ گونه پروانه فيلمسازي )ساخت( فيلمي 
در معاونت سينمايي وزارت ارشاد به نام ايشان صادر 
نشده اســت. مرجع شناســايي حرفه تهيه كنندگي 
سينما شوراي عالي تهيه كنندگان و در نهايت شوراي 
صدور پروانه فيلمسازي سازمان سينمايي كشور است.

رسيدگي به دستمزدهاي نجومي مجريانمحمد امامي تهيه كننده نبوده و نيست

شد. با دستگاه هاي تب سنج نيز دماي بدن بازديد كنندگان 
از موزه ها كنترل خواهد شد.

آينده نامشخص سينماها و موزه ها در فرانسه
به گزارش سايت  هاي اكســپرس لوكال فرانس، امانوئل 
ماكرون، رئيس جمهور در نخســتين اطالعيــه اي كه به 
مناســبت برچيدن برخي از محدوديت هاي دوران شيوع 
كرونا و بازگشــايي بخش هايي از اقتصاد اين كشور صادر 
كرده، اعالم كرده اســت كه برخي از واحدهاي اقتصادي 
از تاريخ ۱۱ ماه مه )۲۲ارديبهشــت( فعاليت خود را از سر 
خواهند گرفــت. اما كاهش محدوديت ها و بازگشــايي ها 
شامل سينماها، سالن هاي تئاتر ، مقاصد مهم گردشگري 
، رستوران ها و كافه ها نخواهد شــد. در اين اطالعيه تاريخ 
مشخصي براي بازگشايي سينماها و موزه ها نيز قيد نشده 
است. برخي پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه سينماها و 
موزه ها در فرانسه دست كم تا اواسط  ماه ژوئن۲0۲0 )اواخر 

خرداد ۱3۹۹( بازگشايي نخواهند شد.

ايتاليا: گشايش موزه ها با تدابير شديد بهداشتي
رويترز گزارش داد: جوزپه كنته، نخســت وزير اعالم كرده 
در چند مرحله بخش هاي اقتصادي اين كشور بازگشايي 
خواهد شد. براساس برنامه اعالم شده در اين زمينه از سوي 
دولت ايتاليا، موزه ها، كتابخانه ها و مغازه ها در فاز دوم و از 
روز هجدهم ماه مه )۲۹ارديبهشت( با اعمال ضوابط سخت 
فاصله گذاري اجتماعي بازگشايي خواهند شد. بليت موزه ها 
در ايتاليا نيز قرار اســت به صورت آنالين فروخته شود. اما 
سينماها و سالن هاي تئاتر همچنان بسته خواهند ماند و 
تاريخي براي گشايش مجدد آنها اعالم نشده است. درصورت 
بروز موج جديدي از شيوع ويروس كرونا، در برنامه دولت 
ايتاليا درباره بازگشايي بخشي از فعاليت اقتصادي و پاره اي 

اماكن فرهنگي در اين كشور تجديد نظر خواهد شد.

بلژيك: گشايش موزه ها از 29ارديبهشت
در بلژيك كميته   ملي رسيدگي به بازگشايي كسب وكارهاي 
اقتصادي اعالم كرد كاهش محدوديت هاي تردد و فعاليت 
اقتصادي براي كسب وكارها و حضور مردم در عرصه هاي 
عمومي در سه فاز صورت خواهد گرفت كه بازگشايي موزه ها 
در فاز دوم اين پروژه انجام خواهد شد. براساس اعالم كميته 
ملي رسيدگي به بازگشايي كسب وكارها، روند بازگشايي 
موزه ها بــا رعايت قانون فاصله گــذاري اجتماعي از تاريخ 
هجدهم  ماه  مه )۲۹ارديبهشــت( و همزمان با بازگشايي 

موزه ها در ايتاليا آغاز خواهد شد.
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كارآمدترین و مهم ترین تلسكوپ فضایی جهان 
تاكنون بیش از یك میلیون و 400هزار 
مشاهده خود را به زمین فرستاده و 
خدمت بزرگی به علم بشر طی 
۳0 سال اخير كرده است

سی سالگی اسطوره ای 
به نام هابل

صفحه هاي 16و17
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زیان هزار و 500میلیارد تومانی 
آژانس های مسافرتی

ورود چند مسافر آلوده به كرونا از ایران به كشورهای دیگر 
و ممنوعیت پذیرش پروازهای ورودی برخاسته از ایران در 
بسیاری از كشورهای دنیا، دفاتر خدمات مسافرتی را یكباره 
با حجم باالی لغو سفرها و لغو پروازها مواجه كرد. ضرر و زیان 
شركت هایی كه بهترین فصل فروش را از دست می دادند با 
الزام به بازپرداخت پول مسافران چندین برابر شد و بسیاری 
از این دفاتر فصل ناگواری را از لحاظ اقتصادی آغاز كردند. 
امروز با كمتر شدن محدودیت ها شــرایط دفاتر خدمات 
مسافرتی چگونه است؟ با حرمت اهلل رفیعی، رئیس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در 

این زمینه گفت وگو كرده ایم.

وضع آژانس های مسافرتی بعد از وقفه دوماهه در 
فعالیت ها به چه صورت است؟

دفاتر خدمات مسافرتی هنوز هم جزو مشاغل پرریسك محسوب 
می شوند و هنوز فعالیتشان را شــروع نكرده اند. این شركت ها 
كماكان در حال زیان دهی هستند. تعدادی از آنها به دلیل شدت 
زیان وارد شده پرسنل شان را تعدیل كرده اند و برخی دیگر هم 
حقوق كاركنانشان را پرداخت می كنند اما همچنان غیرفعالند. 
شرایط امروز آژانس های مسافرتی تغییری با 2 ماه گذشته نكرده 
چون از یك سو هنوز اجازه سفرهای تفریحی برون مرزی صادر 
نشده و از سوی دیگر در  ماه مبارك رمضان قرار داریم كه اصوال 
فصل سفر نیست. به همین دلیل قطعا تا پایان اردیبهشت ماه وضع 
تغییری نخواهد داشت اما همكاران من در حال برنامه ریزی های 
الزم هســتند كه از خردادماه فعالیت را آغاز كنند و امیدواریم 
شرایط به گونه ای پیش رود كه آژانس ها بتوانند بخشی از ضرر و 

زیان هایشان را جبران كنند.
درحال حاضر دفاتر خدمات مسافرتی فعالیت 

دارند؟
دفاتر باز هســتند ولی باز بودن دفاتر تنها برای پاسخگویی به 
ارباب رجوع است؛ بسیاری از مدت ها قبل بلیت تهیه كرده بودند 
كه به دلیل لغو پرواز، این بلیت ها لغو شده و آژانس ها موظف به 
جابه جایی یا اســترداد وجه بلیت به مسافران هستند. تعطیلی 
دفاتر این شبهه را در اذهان ایجاد می كند كه صاحبان آژانس ها 
پول مردم را برداشته و فرار كرده اند، برای اینكه چنین تصوری 
ایجاد نشود آژانس ها باید باز و پاسخگوی مراجعات روزمره مردم 
باشند اما این به معنی راه افتادن چرخ صنعت گردشگری نیست. 
برای رسیدن این صنعت به شــرایط نرمال فعال نه دولت اجازه 
می دهد، نه شــرایط الزم از لحاظ ایمنی فراهم است و نه مردم 
پذیرا هستند. هنوز درخواستی برای سفرهای تفریحی از طرف 
مردم نداریم و بر اساس پروتكل های بهداشتی كشورهای مختلف، 
پروازهای برون مرزی هنوز با محدودیت های بسیار زیادی انجام 
می شود. تا زمانی كه شــرایط كرونا در ایران و دیگر كشورها به 
وضعیت نرمالی نرسد ما با همین شرایط دست به گریبان هستیم.
ضرر و زیان دفاتر خدمات گردشگری چه میزان 

بوده است؟
برآورد كارشناسی شده برای 2ماه اسفند 98 و فروردین 99 را 
به دولت ارائه كرده ایم اما قاعدتا اردیبهشت 99 هم به آن اضافه 
می شود. پیش بینی من با احتساب ضرر و زیان اردیبهشت هزار 
و 500میلیارد تومان است. این زیان هنگفتی است و آنچه دولت 
برای كمك به مشاغل آسیب دیده از كرونا درنظر گرفته از قبیل 
وام با بهره 12درصد و وام 12میلیونی به ازای هر نفر نیز به درد 
دفاتر خدمات مســافری نمی خورد و انباشــت ضرر روی ضرر 
است. حتی صحبت از امهال بیمه و مالیات بر درآمد هم دردی 
را دوا نمی كند چون درآمدی وجود نداشــته كه برای پرداخت 
مالیات آن به ما مهلت بدهند. برای جبران بخشــی از خسارت 
درخواست هایی از دولت داشتیم كه ظاهرا گفته می شود پاسخ 
به آن امكان پذیر نیست و متأسفانه صنعت گردشگری تا امروز 
از هیچ تسهیالتی بهره مند نشــده و این در درازمدت لطمه به 
بدنه اقتصادی دولت خواهد بود؛ چون برآوردها نشان می دهد 
20هزار نفر از شــاغالن صنعت گردشــگری بیكار شده اند كه 
دولت باید حقوق بیكاری به آنها بپردازد. این تنها خسارت وارده 
به آژانس های هواپیمایی است و ســایر بخش ها هم به همین 
نسبت متحمل ضرر و زیان شده اند. طبق گفته كارشناسان برای 
ایجاد یك شغل در صنعت گردشگری بین 100تا 200میلیون 
تومان هزینه صرف می شود. انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری برای حفظ كارمندان از دولت مبلغی را به عنوان وام 
درخواست و بازپرداخت و تامین حقوق كارمندان را هم تضمین 
كرد تا آسیبی به صنعت گردشگری وارد نشــود اما دولت این 

درخواست را نپذیرفت.
بازپرداخت وجه بلیت های باطل شــده در چه 

مرحله ای است؟ 
آژانس  ها پول بلیت سفرهای لغو شده را به مردم بدهكار هستند 
و این انتظار درستی اســت اما آژانس ها هم تا یك اندازه ای برای 
اســترداد وجه وظیفه دارند. دفاتر خدمات ســفر، فروشــنده 
محصوالت دیگران هستند و بخشــی از این مبالغ از دست آنها 
خارج شــده و در اختیار ایرالین ها و هتل های خارج از كشــور 
است. مشكل كنونی اینجاست كه خطوط پروازی بین المللی و 
هتل ها پولی به آژانس ها پس نداده اند تا آنها هم بتوانند به مردم 
بازگردانند. با این حال دفاتر مسافرتی خود را ملزم می دانند پول 
مــردم را پرداخت كنند و تا جایی هم كه توانســته اند پرداخت 

كرده اند.
با آغاز كار آژانس ها از خرداد، چشم انداز صنعت 

گردشگری را چگونه می بینید؟ 
ما بعد از 3مــاه تعطیلی از خرداد كار را آغــاز می كنیم اما نباید 
رؤیایی فكر كنیم و انتظار داشــته باشــیم به سرعت به شرایط 
اولیه بازمی گردیم. بخشی از كار ما به این بستگی دارد كه ببینیم 
نحوه ادامه همكاری با ایرالین های خارجی به چه صورت است. 
ناوگان های داخلی ما برای پوشــش سفرهای تابستانه ظرفیت 
كافی دارنــد و این به ما اجــازه می دهد در زمینــه همكاری با 
ایرالین هایی كه مشكالت مالی برای ما ایجاد كرده اند تجدید نظر 
كنیم. بخشی دیگر از كار منوط به بازگشایی مسیر سفرهاست، 
اینكه آیا كشورهای مقصد امن شده اند یا خیر. البته با تامین این 
شرایط هم نمی شود انتظار داشت گردشگری به زودی بتواند كمر 
راست كند. بخش خصوصی خود را ملزم می داند اوال برای منافع 
شخصی خود و ثانیا به دلیل رسالت و تعهدی كه دارد كارش را به 

نحو احسن انجام دهد. 
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بازار

فاصله قیمت خرده فروشی انواع ژل، الكل اتانول 
و مواد ضد عفونی از مراكــز تولید تا داروخانه ها 
و فروشــگاه های سطح شــهر به 3برابر رسیده 
اســت. به گزارش همشــهری، با گذشت 2 ماه 
از شــیوع ویروس كرونا و فروكــش كردن تب 
خرید انواع الــكل، ژل و مواد ضدعفونی، فاصله 
چندبرابری قیمت این محصوالت در مسیر تولید 
تا عرضه هنوز از بین نرفته است. وزارت صنعت و 
دستگاه های نظارتی، در واكنش به این موضوع، 
فقط به اعالم نرخ مصوب انواع ژل، الكل اتانول، 
مواد ضدعفونی و ماسك و دستكش در سامانه 

124 سازمان حمایت اكتفا می كنند.

نرخ نجومی مواد ضد عفونی 
گزارش میدانی خبرنگار همشــهری از قیمت 
خرده فروشــی انواع مواد ضد عفونــی و ژل از 
كمبود محصول و تشدید فاصله قیمت مصوب 
و نرخ فروش این محصــوالت در داروخانه ها، 
فروشــگاه های بــزرگ و شــركت های پخش 
بخش خصوصی حكایــت دارد، به نحوی كه هر 
لیتر الــكل اتانول 96درصــد در داروخانه ها به 
قیمت 80 تا 90هزار تومان و در شــركت های 
پخش خصوصی بــه نرخ 100هــزار تومان به 
فروش می رســد. در بازار فروش انواع ژل هم، 
هر بســته ژل 60میلی گرمی ضد عفونی كننده 
دســت )برند بس( به نرخ 15هــزار تومان، ژل 
ضد عفونی كننده و پاك كننده دســت سروینا 
50میلی گرمــی به نــرخ 13هــزار تومان، ژل 
500سی سی ضد عفونی كننده سپتاتك به نرخ 
45هزار تومان، ژل ضد عفونی كننده دست هپی 
دی 250میلی گرمی به نرخ 30هزار تومان و پد 

الكلی 100عددی به نرخ 35 تا 40هزار تومان 
در فروشگاه های بزرگ و حتی خرده فروشی ها 
و بدون هیچ گونه نظــارت و برخورد تعزیری به 

مشتریان عرضه می شود.

گرانفروشــی آشــكار، از مواد ضد عفونی 
گرفته تا دستكش و ماسك

ســــازمان حمــــایت مصرف كننــدگان و 
تولید كنندگان كه اواخر اسفند ماه سال گذشته 
حداكثــر نرخ 7قلــم انــواع ژل و محلول های 
ضدعفونی كننده دســت را اعالم كرده بود، به 
تازگی قیمت مصوب 10قلــم كاالی دیگر در 
این بخش را منتشر كرد. عالوه بر فاصله معنادار 
نرخ مصوب و فروش این اقالم در بازار نكته قابل 
توجه نحوه عرضه برخی اقالم بهداشتی مرتبط با 
كرونا، مانند ماسك و دستكش است. در شرایطی 
كه كاركنان همــه داروخانه هــا حتی زحمت 
پاسخگویی به مشتریان متقاضی خرید ماسك 
و دســتكش را به خود نمی دهنــد، برخی انواع 
ماسك، دستكش التكس و حتی دستكش های 
پرســتاری و جراحی به وفور در فروشگاه های 
بزرگ و حتی واحدهای صنفی خرده فروشــی 
سطح شهر)بقالی ها( با قیمت های نجومی عرضه 
می شود، به نحوی كه قیمت یك بسته دستكش 
التكس 100عددی به 120 تا 130هزار تومان 
و بسته 50عددی دستكش مخصوص جراحی 
و پرستاری با بســته بندی استریل)نیتریل( در 
این بقالی ها به نرخ 90هزار تومان به مشتریان 
عرضه می شود. دستكش یك بار مصرف نایلونی 
100عددی نیز كه بسیار كمیاب شده از 6هزار 
و 900تومان قبل عید به 20هزار تومان افزایش 
یافته اســت. همچنین انواع ماسك سه الیه و 
معمولی، فارغ از هرگونه نظــارت بر كیفیت و 
استاندارد بودن آن در برخی فروشگاه های بزرگ 

با قیمت های چندبرابری به مشــتریان عرضه 
می شود. مشخص نیست كه چگونه اقالمی كه 
به دلیل رشد تقاضای مراكز درمانی با كمبود در 
بازار مواجه شده است، در اینگونه مراكز به وفور، 

اما با قیمت های چندبرابری عرضه می شود.
رنگ پریدگی نرخ مصوب مواد ضد عفونی 

به تازگی ســازمان حمایت در اطالعیه ای نرخ 
فروش انواع ژل، الكل اتانول و مواد ضد عفونی را 
اعالم و تأكید كرده است كه با توجه به مصوبات 
ستاد مقابله با كرونا، حداكثر نرخ مصوب فروش 
الكل اتانــول 96درصد بــه واحدهای منتخب 
تولیدكننده محصــوالت ضد عفونی كننده به 
میزان هــر لیتر معادل 17هــزار تومان تعیین 
شده اســت. همچنین طبق اعالم این سازمان، 
متناســب با نرخ مصوب اتانــول، آخرین نرخ 
انواع ژل و محصــوالت ضدعفونی كننده با پایه 
الكل حداقل 70درصد نیز در احجام مختلف با 
لحاظ تمامی هزینه های مترتب بر فرآیند تولید، 
مصوب و ابالغ  شده كه در سامانه اطالع رسانی 
كاال و خدمات این سازمان به نشانی ir. 124قابل 

مشاهده است.
 بر این اســاس، همه واحدهــای تولیدكننده 
الكل اتانول مكلف به رعایــت قیمت مصوب و 
فروش صرفاً با حواله های صادرشده از سازمان 
غذا و دارو و در شــبكه توزیع منتخب هستند. 
تولیدكننــدگان اقــالم ضدعفونی كننده نیز 
بــه درج قیمــت مصرف كننده مصــوب روی 
بســته بندی محصوالت خود مكلف شــده اند. 
همچنیــن عرضه الــكل 96درصــد، خارج از 
حواله های صادرشــده از ســازمان غذا و دارو 
به منزله عرضه خارج از شــبكه محســوب و 
مشــمول قوانین تعزیری می شــود. سازمان 
حمایت تأكید كرده اســت همه شــركت های 
پخش، فروشــگاه های زنجیره ای و داروخانه ها 

نیز به فروش محصــوالت ضدعفونی كننده با 
نرخ تكلیفی مكلف هستند و مسئولیت فروش 
كاال با قیمت های باالتر، عالوه بر تامین كننده، 
متوجه واحدهای مذكور اســت. بنــا بر اعالم 
ســازمان حمایت »در این چارچــوب پرونده 
تخلف برخی واحدهای خاطی تنظیم و در حال 
ارسال به ســازمان تعزیرات حكومتی است«. 
در این اطالعیه تأكید شــده اســت كه عالوه 
بر رصد و پایش مســتمر بازار، شهروندان نیز 
می توانند شكایت های خود را با ذكر مشخصات 
تامین كننــده، نام برند یا واحــد عرضه كننده 
نهایــی، به شــماره تمــاس 124 یا ســامانه 
اطالع رســانی كاال و خدمات منعكس كنند. 
همچنین طبق اطالعات درج شــده در سامانه 
مذكور، محدوده قیمت هر بســته 100عددی 
دســتكش التكس 14تــا 18هــزار تومان و 
دستكش نیتریل 19 تا 25هزار تومان و قیمت 
ماسك سه الیه بنددار و كشــدار نیز به ترتیب 

1100 و 9660تومان تعیین شده است.

معمای رشد قیمت الكل 
حسین مقیسه، تحلیل گر مسائل اقتصادی نیز با 
انتقاد از افزایش قیمت الكل اتانول در كشورمان 
در یادداشتی اعالم كرده است میانگین قیمت 
اتانول بازارهای جهانی در 3 ماه گذشــته، یك 
دالر بــوده درحالی كه اكنــون در داروخانه ها 
الكل اتانول در محدوده 80 تــا 90هزار تومان 
در هر لیتر با گالن های 4لیتری به مشــتریان 
ارائه می شــود. حسین مقیســه افزود: قیمت 
تمام شده و فروش الكل اتانول در كارخانه های 
داخلــی تولید كننده كــه مواداولیــه خود را 
از مــالس كارخانه های چغندرقند و نیشــكر 
تامین می كنند، بین 12 تا 15هزار تومان است. 
همچنین توجه داشــته باشــیم كه برای مواد 

ضد عفونی، تركیب 70درصد اتانول و مابقی آب 
مورد نیاز است تا امكان ضد عفونی به وجود  آید. 
آیا نباید افزایش قیمت ایــن محصول از محل 
تولید تا فروش و چرایی گرانی مواد ضد عفونی 

بررسی شود؟

اشباع بازار و باال ماندن قیمت ها 
رئیس انجمن صنایع آرایشــی، بهداشــتی و 
شوینده، در گفت وگو با همشــهری در مورد 
وضع تولید و عرضه مواد ضد عفونی با شــیوع 
كرونا گفت: با تامین مواداولیه و ایجاد خطوط 
تولید، اكنــون وضعیــت تولید انــواع مواد 
ضد عفونی در صنایع شوینده طبیعی است و 
این صنایع قادر به كمك به مردم برای تامین 

این اقالم هستند.
 بختیار علم بیگی افزود: ایــن صنایع خطوط 
قدیمی تولید خــود را به ســمت تولید ژل و 
مواد ضد عفونی ســوق داده اند و با رشد تولید 
و عرضه ایــن اقالم می توان گفــت كه اكنون 
بازار مواد شوینده و ضد عفونی در حال اشباع 
شدن اســت. او در مورد میزان تولید این اقالم 
در صنایع شوینده افزود: سهمیه الكل صنایع 
شــوینده برای تولید روزانه این اقالم 10هزار 
و 200كیلوگرم اســت كه میــزان تولید مواد 
ضد عفونــی و ژل در ایــن صنایع نســبت به 
این میزان الكل به میــزان 30درصد افزایش 
می یابد. علم بیگی با تأكید بر اینكه 90درصد 
ســهمیه الكلی كه در اختیار صنایع شوینده 
قرار می گیرد، جذب می شود، افزود: بخشی از 
مشكالت تولید این صنایع برای مواد ضد عفونی 
به دلیل مشكالت و مقرون به صرفه نبودن این 
حجم پایین الكل اســت، اما صنایع شــوینده 
ظرفیت تولید بیشــتر مــواد ضد عفونی و ژل، 

درصورت تامین الكل مورد نیاز را نیز دارند.

حمايت از ناوگان 
حمل و نقل
 برای جبران خسارت 
ناشی از شیوع كرونا 
و كمك به ناوگان 
حمل ونقل مسافری 
بین شهری، ستاد 
تنظیم بازار مصوب 
كرد تا افزایش 
20درصدی نرخ كرایه 
این ناوگان در ایام 
نوروز 99 تا زمان 
اعالم رسمی وزارت 
بهداشت مبنی بر 
عادی شدن شرایط 
و مقابله با شیوع 
ویروس كرونا ادامه 
داشته باشد

قیمت های
 كف بازار
هر بسته ژل 
60میلی گرمی 
ضد عفونی كننده 
دست )با برند بس( به 
نرخ 15هزار تومان، 
ژل ضد عفونی كننده 
و پاك كننده دست 
سروینا 50میلی گرمی 
به نرخ 13هزار تومان، 
ژل 500سی سی 
ضد عفونی كننده 
سپتاتك به نرخ 
45هزار تومان، ژل 
ضد عفونی كننده 
دست هپی دی 
250میلی گرمی 
به نرخ 30هزار 
تومان و پد الكلی 
100عددی به نرخ 35تا 
40هزار تومان در 
فروشگاه های بزرگ و 
حتی خرده فروشی ها 
عرضه می شود

نهادهاینظارتیفقطبهاعالمنرخمصوببسندهمیكنند

فاصله 3برابری قیمت الكل و ژل از تولید تا مصرف  

گفت  و گو

طبق سنت هر سال همزمان با حلول  ماه مبارك رمضان، میزان 
خرید و مصرف كاالهای اساســی در بازار به شكلی محسوس 
افزایش می یابد. امســال پیوند خوردن شــرایط خاص بازار  
ماه رمضان با اوضاع ناشــی از قرنطینه طوالنی 2 ماه گذشته 
شرایط را برای متولیان تنظیم بازار دشوارتر كرده اما با این حال 
محمدرضا كالمی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار، در گفت وگو 
با همشهری اطمینان می دهد: سهمیه  ویژه كاالهای اساسی 
و ضروری، شامل برنج، روغن و شــكر، به صورت متمركز، در 
فروشگاه های زنجیره ای توزیع خواهد شد. به گفته او مقرر شده 
سازمان های صنعت استان ها بر میزان جذب، توزیع و رعایت 

قیمت عرضه این اقالم در فروشگاه ها نظارت داشته باشند.

تنظیم بازار برنج
به گزارش همشــهری، در ماه های اخیر تخصیص و تامین ارز 
و همچنین ترخیص برنج های وارداتی انبار شده در گمرك به 
محل مناقشه مسئوالن صنفی و واردكنندگان با مسئوالن دولتی 
تبدیل شده بود اما آنطور كه سخنگوی ستاد تنظیم بازار می گوید 
ظاهرا مشكالت برطرف شده، چنان كه به گفته كالمی، مقرر 
شده همه برنج های تامین شده، با دالر 4200تومانی، كه تا كنون 
ترخیص نشده اند، متناسب با سرانه جمعیتی، نوع مصارف برنج 
هر استان و رفع نیازهای مراكز عمده مصرف، توزیع شود. او به 
همشــهری می گوید: با توجه به اینكه همه برنج های خارجی 
موجود در داخل، با ارز 4200تومانی وارد شده، مقرر شده همه 
برنج های وارداتی موجود در انبارهای داخل كشــور، با نظارت 
كامل در شبكه های تحت نظارت عرضه و با گرانفروشی برخورد 
شود. به گفته كالمی، با توجه به درخواست مشترك استان ها در 
زمینه اصالح سهمیه برنج طرح تنظیم بازار  ماه مبارك رمضان، 
مقرر شــده درصورت اقدام مؤثر اســتان ها در جذب و توزیع 
سهمیه های فعلی و درصورت تشخیص معاون بازرگانی استان ها، 
تقاضاها برای دریافت سهمیه جدید، به دبیرخانه كارگروه تنظیم 
بازار كشور اعالم شود تا اقدام الزم با بررسی دفتر برنامه ریزی، 

تامین، توزیع و تنظیم بازار انجام گیرد.

حداكثر نرخ خرمای درجه یك 
مدیركل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 

صنعت، معــدن و تجارت در مورد مصوبــات كارگروه تنظیم 
بازار برای عرضه خرما در ماه مبــارك رمضان گفت: حداكثر 
قیمت فروش خرما به مصرف كنندگان در همه مراكز عرضه 
خرده فروشی برای خرمای مضافتی درجه یك بسته بندی یك 
كیلوگرمی 24هزارتومان و برای هر كیلوگرم خرمای كبكاب 
درجه یك )ســورت و شسته شده در بســته بندی مناسب( 
18هزار تومان تعیین شــد. كالمی با بیان اینكه باید قیمت 
ســایر اوزان و كیفیت های متفاوت خرما به صورت متناسب 
در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تعیین و بر 
اجرای آن نظارت شــود، افزود: این قیمت ها، نرخ قابل عرضه 
برای كیفی ترین خرمای مضافتی و كبكاب است و درج هرگونه 
قیمت  یا نصب برچسب قیمت باالتر از نرخ های مذكور تخلف 
بوده و باید به شــدت در مبادی تولید )انبارها و سردخانه ها(، 
بسته بندی و سطح خرده فروشی از سوی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت 31 استان، بازرسی اصناف، سازمان تعزیرات 

حكومتی و... اعمال قانون شود.

رصد تولید الكل و مواد ضد عفونی
این روزها مدیران وزارت صنعــت همزمان باید به فكر تامین 
بازار در 2جبهه نیاز  ماه رمضان و نیازهای ناشی از كرونا باشند. 
بر این اساس سخنگوی ستاد تنظیم بازار در مورد مصوبات این 

كارگروه برای نظارت بر تولیــد مواد ضد عفونی كننده، گفت: 
با مصوبه ســتاد سازمان های صنعت اســتان ها ملزم شده اند 
فهرست شركت های تولید كننده الكل و مواد ضدعفونی كننده 
فعال در سطح اســتان ها را كه هنوز در فهرست شركت های 
مجاز سازمان غذا و دارو ثبت نشده اند، احصاء و برای بررسی 
و اعالم نظر، به ســازمان غذا و دارو ارسال كنند. كالمی افزود: 
سازمان غذا و دارو نیز مكلف شده در اســرع وقت به بررسی 
شرایط و محصوالت شــركت های مذكور اقدام كند تا امكان 

استفاده از ظرفیت این مراكز تولیدی فراهم شود.

افزایش موقت نرخ كرایه اتوبوس های بین شهری 
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار در مورد تصمیمات كارگروه 
برای كاهش خســارت های وارد شــده به ناوگان حمل ونقل 
مسافری جاده ای به دلیل كاهش شدید مسافرت های ناشی از 
شیوع ویروس كرونا، گفت: مقرر شده نرخ های مصوب كرایه 
اتوبوس های بین شهری در ایام نوروز 99 )كه 20درصد نسبت 
به شرایط عادی افزایش داشته اســت( تا زمان اعالم رسمی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مبنی بر عادی شدن 
شرایط در زمینه شیوع كرونا ادامه داشته باشد. كالمی افزود: 
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان نیز مكلف 
است تا نظارت های الزم برای برگشت نرخ ناوگان حمل ونقل 

مسافری جاده ای به نرخ های قبلی پس از استعالم از ستاد ملی 
مقابله با كرونا را اعمال كند.

توزیع سراسری كشفیات لیموترش و شیرین
مدیركل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در مورد مصوبــات كارگروه تنظیم 
بازار در زمینــه برخورد با كمبود و گرانفروشــی لیمو ترش و 
شیرین، گفت: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضا برای مصرف 
لیموترش و لیموشیرین بعد از شیوع ویروس كرونا و ضرورت 
تامین نیاز بازار و رفع كمبود های موجود، مقرر شــد تا انواع 
لیموترش و لیموشیرین در فهرست كاالهای مبارزه با احتكار، 
اختفاء و امتناع از عرضه قرار گرفته و همه دستگاه های نظارتی 
از جمله سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، 
تعزیرات حكومتی و... با حداكثر توان از ظرفیت های خود برای 
مبارزه با احتكار و سایر تخلفات احتمالی مرتبط با این كاال در 
سراسر كشور استفاده كنند. كالمی افزود: در این چارچوب پس 
از نشست چهارشــنبه هفته گذشته با مسئوالن دستگاه های 
نظارتی، اتاق اصناف و تشكل های صنفی ذی ربط، ستاد تنظیم 
بازار در نامه ای به استانداران و روسای كارگروه های تنظیم بازار 
در 31 استان كشور و جنوب كرمان بر ضرورت مقابله با اختفاء 
و احتكار و گرانفروشــی انواع لیموترش و لیموشیرین تأكید 
كرد. او افزود: همچنین مقرر شده برای مدیریت متمركز عرضه 
كشفیات این اقالم كاالیی به دلیل تمركز تولید و ذخیره سازی  
در چند استان محدود جنوب كشور و گستره مصارف سراسری 
آن، از این به بعد همه كشــفیات لیموترش و لیموشیرین به 
تفكیك استان صاحب كاال، سردخانه، مقدار و... به دبیرخانه 
كارگروه تنظیم بازار اعالم و نسبت به تقسیم سهمیه اقدام شود. 
او افزود: برای جلوگیری از تأخیر در توزیع و ایجاد انگیزه الزم، 

توزیع و عرضه 30درصد كشفیات در استان ها بالمانع است.

درگفتوگویهمشهریبامحمدرضاكالمی،سخنگویستادتنظیمبازاركشوراعالمشد:

توزیع همه برنج های وارداتی در بازار 

گزارش دو     

برخورد با انتشار فیلم امحای جوجه های یك روزه
 مدیركل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، از تصمیم این ســتاد در مورد 
انتشار فیلم های امحای جوجه های یك روزه گفت: انتشار 
تصاویر مربوط بــه امحای جوجه های یــك روزه با وجود 
تصمیمات اخیر كارگروه تنظیم بازار قابل توجیه نیســت. 
كالمی با اشاره به اینكه كارگروه تنظیم بازار تاكنون از هرگونه 
تصمیمی مبنی بر امحای محصوالت دامی، زراعی و باغی با 
هدف تنظیم بازار این اقالم خودداری و از سیاست های كمكی 
و مناسب در این زمینه استفاده كرده، افزود: مقرر شده وزارت 
جهادكشاورزی ابعاد این موضوع را با حضور دستگاه های 
ذی ربط از جمله اتحادیه ها و انجمن های مربوط بررسی و نتایج 
آن را برای هرگونه اقدام قانونی، به مراجع نظارتی و قضایی 
اعالم كند. او افزود: با توجه به اقدام مؤثر شركت پشتیبانی 

امور دام در جمع آوری مازاد گوشت مرغ بازار برای ترمیم 
ذخایر و كمبود احتمالی محل نگهداری ذخایر خریداری شده 
در آینده نیز مقرر شد سازمان های صنعت استان ها در تامین 
فضای ذخیره سازی  با شــركت مذكور حداكثر همكاری را 
داشته باشند. سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: با توجه به 
تغییر مولفه های تأثیر گذار بر قیمت مصوب گوشت مرغ نظیر 
نرخ ذرت، مقرر شده وزارت جهادكشاورزی اسناد و مدارك 
مثبته سایر هزینه های مرتبط از جمله نرخ دستمزد و تغییر 
نرخ ارز نهادهای تولید را برای محاسبه قیمت جدید گوشت 
مرغ به سازمان حمایت ارائه كند. این سازمان نیز مكلف شده 
تا پس از دریافت اســناد مربوطه نسبت به بازنگری قیمت 
گوشت مرغ اقدام و نتیجه را برای هرگونه تصمیم گیری به 

كارگروه تنظیم بازار ارائه كند.

از گرانفروشی تا عرضه محصوالت تقلبی
  رئیس انجمن صنایع آرایشی، بهداشتی و شوینده، به همشهری گفت: این اقالم 
نرخ فروش مصوب دارد و قیمت ها روی سامانه 124 سازمان حمایت درج شده 
است. صنایع شوینده محصوالت ضد عفونی تولیدی را در اختیار شركت های پخش قرار 
می دهند و این شركت ها نیز بنابر فهرست اعالم شده وزارت بهداشت و وزارت صنعت، 
نسبت به توزیع این اقالم اقدام می كنند. او افزود: حتی برخی محصوالت ضد عفونی كه 
در بازار با قیمت باال عرضه می شــود اقالمی تقلبی و بی كیفیت است زیرا شركت های 
تولید كننده این اقالم باید دارای پروانه ساخت باشند و این محصوالت را با نرخ مصوب 
عرضه كنند. علم بیگی تأكید كرد: عالوه بر گرانفروشــی، متأسفانه اكنون كیفیت و 
اثرگذاری برخی مواد ضد عفونی عرضه شده در بازار در از بین بردن میكروب یا ویروس 
به دغدغه مردم تبدیل شده و باید نظارت بر تولید و فروش اینگونه اقالم كه با سالمتی 
مردم ســر و كار دارد، افزایش یابد. به گفته او تولید مواد ضد عفونی كننده در صنعت 
شوینده 10تا 12درصدی ســود دارد، اما پس از تحویل كاال به مغازه یا داروخانه، این 
عرضه كنندگان نیز سود 10 تا 15درصدی و شركت های پخش نیز سود 10 تا 12درصدی را 
برای خود درنظر می گیرنــد و به این ترتیب قیمت ژل و مــواد ضد عفونی از تولید تا 
خرده فروشی حداقل 20 تا 30درصد افزایش می یابد. علم بیگی تأكید كرد: از سوی دیگر 
افرادی كه در صنعت دارو نســبت به تولید مواد شوینده و ضدعفونی اقدام می كنند، 
قیمت های باالتری را برای محصوالتشان تعیین می كنند كه این نرخ ها به هیچ وجه مورد 

تأیید سازمان حمایت نیست.

علی ابراهیمی
خبر نگار



بیماران مقصر نیستند
سیســتم دفاعی بدن نقش مهمی در ابتال بــه بیماری دارد.

بنابراین می توان به این نتیجه رسید كه به جای هولناك كردن 
بیماری و ترسیدن از آن باید اطالعات و آگاهی خود را درباره 
آن افزایش دهیم. توجه داشــته باشــیم وقتی كسی در خانه 
خودمان یا اطرافیان مبتال شود نباید به چشم بیماری خاصی 
به او نگاه كنیم كه باعث آزار و تضعیف روحیه اش شود. رعایت 
كردن تمام نكات بهداشتی و ایمنی، مغایرتی با توجه و مراقبت 
صحیح ما از بیمار ندارد. اتفاقا برعكــس این بیماران نیازمند 
توجه و مراقبت و دلجویی بیشتری هستند؛ خصوصا از لحاظ 
عاطفی باید توجه الزم را به آنها داشــته باشیم تا با امیدواری 
و قدرت بیشــتری بتوانند در مقابل بیمــاری مقاومت كنند. 
فراموش نكنیم افزایش توان ذهنی و جســمی بیماران برای 
مقابله با بیماری بسیار مهم است. درست است كه رعایت نكات 
بهداشتی در مبتال نشدن افراد به بیماری كرونا بسیار مهم است. 
ولی این موضوع اصال به آن معنا نیست كه درصورت ابتالی فرد 
به این بیماری او را مقصر بدانیم و فكر كنیم او در این خصوص 
كوتاهی یا بی مباالتی كرده است. در واقع عوامل بسیار زیادی 
برای ابتالی فرد به این بیماری دخیل هســتند ازجمله سن، 
میزان روحیه و توان ذهنی و جســمی فرد، چگونگی سیستم 
ایمنی بدن، داشــتن بیماری های سخت و مزمن از قبل و... به 
این ترتیب با بروز بیماری باید به تمام این نكات توجه داشت. 
اظهارنظرها و توصیه های غیرعلمی به بیماران و اطرافیان آنها 
هم عالوه بر خطرزا بودن باعث سر درگمی بیشتر آنها می شود. 
بنابراین بهترین كار دلجویی و در صورت لزوم تهیه مایحتاج 
و هر نوع كمك البتــه مطابق میل و درخواســت خود بیمار 
و اطرافیان آنهاســت.توجه بیش از اندازه، ســؤال كردن های 
بی مورد و پی در پی از بیماران و اطرافیانشان نه تنها كمكی به 
آنها محسوب نمی شــود ؛ بلكه آرامش آنها را به هم می ریزد و 

گاهی آنها را بیشتر كالفه می كند.

واكنش های هیجانی 
در طول تاریخ بارها شاهد بروز و شــیوع چنین بیماری هایی 
بود ه ایم كه به صورت اپیدمی یا پاندمی مشكالت زیادی به وجود 
آورده اند. اما واكنش هــای هیجانی افراد به این موضوع خیلی 

مهم است. انتشــار بیماری به صورت جهانی به طور مشخص، 
مقصر خاصی ندارد. ولی در اینكه ما بایــد در حد خود، تمام 
مســائل مربوط به آن را رعایت كنیم و دیــدگاه غیرهیجانی 
داشته باشیم شكی نیست.در واقع باید تالش كنیم مواجهه ما با 
بیماری معقول باشد ؛ یعنی نه آن قدر از آن بترسیم كه توانمان 
كم شود و استرس و اضطراب، سیستم ایمنی ما را كاهش دهد 
و نه آن قدر بی مباالتی كنیم كه خودمــان و دیگران را درگیر 
بیماری كنیم. در واقع بهترین كار این است كه عالوه بر آنكه 

رعایت بهداشت را بكنیم آرامش هم داشته باشیم.

حواشی بیماری 
مشكالت بیماری های جهانگیری مانند كرونا فقط محدود به 
زمان شــیوع آن بیماری نخواهد بود.بلكه عواقب بسیاری هم 
به دنبال خواهد داشت. حتی كسانی كه قبال هیچ گونه وسواسی 
نداشــته اند با بروز این بیماری دچار نوعی وسواس شده اند و 
شاید حتی خودشان هم متوجه نشــوند و فكر كنند به خاطر 
محافظت و مراقبت خود از بیماری اینگونه عمل می كنند. ابتال 
به ترس، استرس، اضطراب، احساس تنهایی های آزار دهنده 

و افسردگی هم ازجمله مشــكالت دیگری هستند كه هنگام 
شیوع چنین بیماری هایی ممكن است افراد زیادی با آن درگیر 
شوند. البته این موارد ازجمله مواردی هستند كه اغلب بر اثر 
حوادثی مانند جنگ، سیل، زلزله، تصادف، بیماری و...در همه 
دنیا با آنها مواجه بوده ایم. در گذشته هم با شیوع بیماری های 
واگیرداری مانند سارس، ابوال، آنفلوانزی H1N1 و... این موارد 
وجود داشته و انگار همیشه با بشــر همراه بوده اند.اما موضوع 
مهم در این میان واكنش بشر است و اینكه او چگونه بتواند با 
این مشكالت برخورد كند.می توان گفت بهترین واكنش بشر 
به چنین مشكالتی واكنش علمی است. البته افراد غیرآكادمیك 
و افرادی كه با مســائل علمی هم در ارتباط نیستند می توانند 
دیدگاه علمی داشته باشــند؛ به این معنا كه ابتدا سعی كنند 
هیجان خودشان را مدیریت كنند، اخبار را حتما از منابع رسمی 
و درست پیگیری كنند، به شایعات توجهی نداشته باشند و در 
اینترنت و كانال های مختلف مدام اخبار مربوط به بیماری را 
دنبال نكنند. نكته مهم رعایت كردن تمام موارد پیشگیری از 
ابتال به بیماری كووید- 19مانند ماندن هر چه بیشتر افراد در 
خانه و رعایت بهداشت و پس از آن رها كردن آن است. به این 

ترتیب می توان آرامش بیشتری را تجربه كرد.

ابهام زدایی 
در مواقع بحران و شرایط سخت نوع »تفكر « افراد بسیارمهم 
است. همه افراد در یك ســطحی دارای تفكر خاص خودشان 
هســتند. هنگام بروز مشــكالت و بیماری ها هم چیزی كه 
باعث می شــود نتوانیم اینگونه موقعیت های ســخت را تاب 
بیاوریم و در واقع از پس آنها برآییم، فكر كردن بیش از اندازه 
به آنها و به اصطالح گیركــردن و ماندن در آنهاســت؛ اینكه 
دائم از خودســؤال كنیم چرا چنین مشــكلی برای ما پیش 
آمد؟ نكنــد نتوانیم به خوبی آن را پشــت ســر بگذاریم، چرا 
 این قدر احساس ناتوانی و تنهایی به سراغمان می آید و صدها 
»چرا «ی دیگر كه باعث می شود نتوانیم »رهایی « و »آرامش « 
را تجربه كنیم.در این هنگام بهترین روش این است كه به جای 
»چرا« دنبال »چگونه« باشیم. در واقع اگر الگوی درستی برای 
رو در رویی با مشكالت انتخاب كرده باشیم؛ هنگام قرارگرفتن 
در موقعیت های ســختی مانند مقابله با بیماری های مسری 
و پاندمی )همه گیری جهانی( هم به جــای اظهار درماندگی، 
زانوی غم به بغل گرفتن و فكر كــردن به »چرا« های مختلف 
به »چگونه« مقابله كردن با آنها خواهیــم پرداخت. دریافت 
اطالعات درباره مشكالت و بیماری ها تا حدی كه ابهام و ترس 
ما را برطرف كند خوب است، ولی پیگیری های بیش از اندازه 
آن قدر فكر ما را درگیر می كند كه نمی توانیم آرامش داشــته 
باشــیم. چون ذهن مان فقط در حیطه بیماری و ترس از ابتال 
به آن اســیر می شود. توجه داشته باشــیم »ابهام« همیشه با 
»استرس« همراه اســت. در واقع اضطراب و استرس واكنش 
طبیعی سیستم روان شــناختی ما به ابهام به شمار می رود. با 
توجه به اینكه بیماری كووید-19 هم ناشناخته است و هنوز 
درمان مشــخص و قطعی برای آن وجود ندارد؛ واكنش های 
مربوط به آن نیز اغلب همراه با اســترس و اضطراب است. اما 
مدیریت استرس و اضطراب ناشی از آن به دست خود ماست. 
برای ابهام زدایــی در این خصوص هم فقط باید به ســخنان 
و توصیه های افــراد متخصص اكتفا كرد. دنبــال كردن آمار 
مرگ ومیر افراد در دنیا هم موضوعی اســت كه اغلب، میزان 

استرس و اضطراب ما را باال می برد.

مواجهه معقول
 با بيماری

در اینكه ما باید 
در حد خود، تمام 

مسائل مربوط به آن را 
رعایت كنیم و دیدگاه 

غیرهیجانی داشته 
باشیم شكی نیست.
در واقع باید تالش 
كنیم مواجهه ما با 

بیماری معقول باشد ؛ 
یعنی نه آن قدر از آن 

بترسیم كه توانمان 
كم شود و استرس و 

اضطراب، سیستم 
ایمنی ما را كاهش دهد 
و نه آن قدر بی مباالتی 

كنیم كه خودمان 
و دیگران را درگیر 

بیماری كنیم

در مشكل نمانيد
در مواقع بحران 
و شرایط سخت 

نوع »تفكر « افراد 
بسیارمهم است. 
همه افراد در یك 

سطحی دارای تفكر 
خاص خودشان 

هستند. هنگام بروز 
مشكالت و بیماری ها 

هم چیزی كه باعث 
می شود نتوانیم 

اینگونه موقعیت های 
سخت را تاب بیاوریم 

و در واقع از پس 
آنها برآییم، فكر 

كردن بیش از اندازه 
به آنها و به اصطالح 

گیركردن و ماندن در 
آنهاست؛ اینكه دائم 

از خودسؤال كنیم چرا 
چنین مشكلی برای ما 

پیش آمد؟

در شرایط سخت مواجهه با بیماری  كووید- 19 
چگونه می توانیم به گونه ای  رفتار كنیم 

كه هم خودمان و هم دیگران  كمتر آسیب ببینند؟
باآرامش  به جنگ كرونا برو!

    بعد از پیدایش سرمایه داری 
و رواج فرهنگ مصرفی، در تكمیل 
پدیده مصرف، یكــی از مهم ترین 

اتفاقات به وجود آمدن مراكز خرید بسیار بزرگ با اجناس متنوع 
و برندهای مختلف بود. با تغییر در نظام تولید و سرعت گرفتن 
آن، نیاز به بازارهای فروش بیشتر شد و تجاری سازی  در مرحله 
اول برای ایجاد احســاس نیاز و در مرحله بعد جهت پاسخ به 
نیازهای مردم به شــیوه ای نامحدود و متنــوع صورت گرفت. 
مراجعه مردم به مراكز خرید در شرایط عادی معموال درپاسخ 

به 2نوع نیاز لذت جویی و پركردن اوقات فراغت اتفاق می افتد. 
خرید، مبدل به رفتاری فرهنگی شده كه احساس لذت را برای 
خریدار به ارمغان می آورد و به این منظور معموالً در این اماكن 
نسبت به هر بودجه ای چیزی یافت می شود. دلیل دیگری كه 
سبب می شود پاساژگردی برای مردم جذابیت وصف ناپذیری 
داشته باشــد این اســت كه ورود به آن رایگان اســت و افراد 
می توانند اوقات فراغت خود را در این مراكز سپری كنند. معموال 
كافه ها، رستوران ها و فضاهایی برای تفریح كودكان در مال های 
بزرگ وجود دارد و همه اینها باعث می شود در شرایطی كه در 
جامعه با كمبود فضا و امكانات تفریحی مواجه هستیم، مردم 
به گشت و گذار در پاساژها تمایل بیشتری نشان دهند. اساساً 
خرید كردن و به طور كلی اعمال مصرفی، به پررنگ شدن عنصر 
خالقیت در زندگی روزمره و عملكرد متنوع كنشگران در جریان 
زیست هر روزه شان منجر می شود. درچنین وضعیتي هنگامی 
كه به طور ناگهانی جهانیــان با پدیده ای به نــام كرونا مواجه 

می شوند، در اوج زندگی پر جنب و جوش مصرفی، ناچار به ترك 
اعمال و افعال روزانه خود شده و این اتفاق به شدت روحیه افراد 
و سبك زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. انسان لذت جوی 
جهان پست مدرن یكباره در شــرایطی قرار می گیرد كه ناچار 
می شود دســت از همه  چیز بشــوید و در قرنطینه قرار بگیرد. 
مراودات اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی به شــكلی ناگهانی 
متوقف می شود، روابط انســانی تحت تأثیر شرایط جدید قرار 
می گیرد و ارتباطات انسان ها بیش از گذشته به صورت مجازی 
اتفاق می افتد. شیوه خرید مواد غذایی و وسایل ضروری تغییر 
می كند و خرید اینترنتی بیشتر از قبل تبلیغ می شود. در چنین 
موقعیتی، انسان ها ناگزیرند به دلیل شــیوع بیماری واگیردار 
روابط خود را متوقف سازند، از این رو به شدت رفتارهای مصرفی 
و تجملی كاهش پیدا می كند و این اتفاق نامباركی است كه در 
اوج احســاس لذت مصرف گرایی برای بشر رخ می دهد. با این 
تفاسیر، یقیناً پس ازگذشت 2ماه و با باز گشایی مراكز خرید، 

با وجود اینكه همچنان ویروس كرونا در شهرها در حال گرفتن 
قربانی است، این مراكز كه به دلیل فقدان امكانات تفریحی به 
فضایی فرهنگی و اجتماعی و جایی برای گذران اوقات فراغت 
مردم تبدیل شده اند، مجدداً وسوسه پرسه زنی را در افراد ایجاد 
و نقش خود را به عنوان جوالنگاهی برای از ســرگیری روابط 
اجتماعی و دیدارهای دوســتانه ایفا می كننــد. همانگونه كه 
اشاره شد پاساژهایی كه به نماد مهمی از زندگی شهری تبدیل 
شده اند، نقشی بیش از تأمین مایحتاج مردم دارند و نمادی از 
تجدید حیات شهری هســتند كه جامعه ساكن كرونا زده را به 
جنب و جوش وامی دارد. مردمی كه مدتی جریان زندگی روزمره 
آنها جبراً متوقف شده و از نظر روحی در شرایط بحرانی و ویژه ای 
قرار گرفته اند، پس از برداشته شدن محدودیت ها و با گشایش 
مراكز خرید، به منظــور ایجاد انگیزه درونــی و انكار موقعیت 
پرمخاطره ای كه در آن قرار گرفته اند، اقدام به حضور در مراكز 

خرید می كنند و از این واقعیت، راه اجتنابی نیست.

پاساژگردی بعد از قرنطینه 

یكتا فراهانی
خبر نگار

شراره جاللی فراهانی
جامعه شناس

برچسب نزنیم 
اگر از اهالی خانه خودمان، اطرافیان یا آشنایان 
كسی به بیماری كرونا مبتال شده توجه داشته 
باشــیم در طول بیماری یا پس از بهبود برچسب های 
خاصی مانند »كرونایی« به آنها نزنیم و مدام در مورد 
چگونگی ابتال و مراحل درمان از این افراد سؤال نكنیم.

اگر استرس و اضطراب خودمان هم در حد اختالل است 
آن را به دیگران منتقل نكنیم. طبق تعریف ســازمان 
بهداشت جهانی و انجمن های روان شناسی دنیا از رفتار 
نرمال و طبیعی؛ »هر رفتار، فكر و باوری كه به زندگی 
عادی ما لطمه وارد كند اختالل به حســاب می آید و 
طبیعی نیســت.« گاهی اختالل استرس باعث لطمه و 
ایراد وارد كردن به روابط اجتماعی و بین فردی، شغل، 
تحصیل و تفریح و سالمت ما می شود. در شرایط عادی 
تعریف ما از استرس این است.اما وقتی شرایط خاصی 

مانند شــیوع بیماری همه گیری مانند كرونا بر جامعه 
حاكم است تعریف ما از استرس كمی متفاوت تر است. 
مثال اگر در شرایط عادی با یك بار شستن دست و صورت 
خیال ما از رعایت بهداشــت راحت می شد، در شرایط 
شــیوع بیماری، اگر این میزان بیشــتر شود اختالل 
به حساب نمی آید. بلكه هنگامی می توانیم بگوییم دچار 
اختالل و وسواس شده ایم كه به اصطالح خودمان را از 
هستی ساقط كنیم، جرأت نداشته باشیم به چیزی دست 
بزنیم و از هرگونه خرید و رفت وآمد ضروری هم هراس 
داشته باشیم. بنابراین درصورت بروز اینگونه ترس ها و 
استرس ها حتما باید راهی برای رهایی از آن پیدا كرد تا 
مانع از حفظ آرامــش خودمان و اطرافیان نشــویم. 
باالبردن میزان آگاهی در این خصوص با مشورت گرفتن 

از متخصصان نیز مؤثر خواهد بود.
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سبك زندگی

قاب دیروزقاب امروز

با شیوع بیماري كرونا، مراسم كفن و دفن فوت شدگان بدون حضور خانواده ها برگزار مي شد. با تصمیم 
تازه مسئوالن بار دیگر امكان حضور اقوام فرد  درگذشته در مراسم تشییع و كفن ودفن فراهم شده است.
عكس : ایرنا- حسن شیرواني

تغییر در كالبد تهران در 3 دهه گذشــته شتاب بیشتري به خود گرفته اســت. در تصویر، نمایي از 
حدفاصل خیابان نلسون ماندال تا پارك وي در سال 65 را مي بینید.

عكس : تهرانیكا

گاهی اوقات احســاس می كنیم فرســوده شــده ایم و 
به اصطالح بدنمان كشــش كارها را ندارد. بدنمان بدون 
اینكه متوجه علتش بشــویم چاق تر شــده است. كافی 
است كمی تحرك داشته باشــیم تا خسته شویم. شاید 
این اتفاقات به این معناســت كه آنقدر كه باید، مراقب 
جســم مان نبوده ایم، مراقبت های جســمانی ای را كه 
برای هر بدنی الزم اســت فراموش كرده ایم و در نتیجه 
بدن ســرحالی نداریم. یك برنامه خودمراقبتی جسمی 
می تواند به ما كمك كند كه ســالمتی بدنمان را باالتر 
ببریم و از بدنمان مراقبت كنیــم. همین كه صحبت از 
خودمراقبتی جسمی می شود چند سؤال باید از خودمان 
بپرســیم و صادقانه به آن جواب بدهیم: آیا خواب كافی 
دارم؟ آیا رژیم غذایی كه طبــق آن غذا می خورم، بدن 
من را به خوبی تغذیه  و نیازم را به منابع ویتامینی تأمین 
می كند؟ آیا در هفته، زمانی را برای ورزشم قرار داده ام؟ 
آیا كاری برای سالمت بدنم انجام می دهم؟ صادقانه به 
این سؤال ها جواب بدهید. اینكه بتوانیم بدنمان را تا چه 
سن وسالی جوان نگه داریم در گرو این است كه جوابی به 
سؤال های باال بدهیم. اگر جواب های جالبی به سؤاالت 
باال ندادیم، یعنی آنقدرها به مراقبت از جسم مان توجه 
نداریم و باید تغییــری در این رویه ایجــاد كنیم. برای 
مراقبت از بــدن خودتان برخي فعالیت هــا می تواند به 
شما كمك كند. این فعالیت ها بدون شك باید بخشی از 
زندگی روزمره شما شود تا در درازمدت اثر آن را ببینید؛ 
اثری كه اغلب ما دیده یا شنیده و یا خودمان درگیر آن 
هستیم. دو روز فعالیت ورزشی و رژیم غذایی  بدون شك 
جوابگوی یك خودمراقبتی مؤثر همیشگی نیست؛ پس 
وقتی از خودمراقبتی جســمی حرف می زنیم دقیقا چه 

كارهایی را در بر می گیرد؟
 اســتفاده از مرخصی هــای كاری، توجه بــه وزن، انجام 
حركت های كششی، تمرین تنفس عمیق و زمان خواب 
خوب، ازجمله اقداماتی اســت كه باید انجام دهید. عالوه 
بر این، استفاده از فضای باز و طبیعی، انجام آزمایش های 
دوره ای پزشكی، ماســاژدرمانی، تمرین یوگا و پیاده روی 
روزانــه از دیگر اقداماتی اســت كــه باید آنهــا را برای 

سالم نگه داشتن بدنتان انجام دهید.

راهنما

چه كار كنیم كه بدنمان
 آماده و قبراق باشد؟

با شما، برای شما
قرار اســت بنویسید... كوتاه اما بنویســید... ساده، روان، 
راحت... . از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. 
در حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته 
هنوز هم هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به 
ستون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز محكم تر كنیم و 

بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگر فكر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت 
به برخی تصمیم ها، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشغول گپ وگفت هســتید، یا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گذرد و می خواهیــد آن را برای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامك كنید، بقیــه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامــه یا مجوز ورود و 
انتشار دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی 
آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید 
و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا همین 
ادب و اخالق است كه راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رساندن این نظرات، دیدگاه ها و 
ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین به باال؛ بدون 

توقف، مستمر و مستدام. 
در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شــما در 
قالب موضوعات آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در 
این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا 
داریم كه خیلی زود با طــرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم 
و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای را 
شكل بدهیم كه متعلق به خود شماست و قرارنیست پای 

مسئولی به آن باز شود! 
برای گرفتن نظرات و پیام های شــما یك شــماره تلفن 
همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی 
آن شماره را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 

بنویسید... 
قرار هم همین اســت؛ بنویسید... ســاده و كوتاه... ُرك و 

راست
پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.

رُك 

بحران های زندگی و مقابله با آنها گاهی آن قدر 
سخت می شود كه به تنهایی راهی برای مقابله و 
رویارویی با آنها نمی یابیم. وقتی بیماری سختی 
گریبان دنیا را می گیرد، شــغل مان را از دست 
می دهیم، عزیزی از میان مان مــی رود یا به هر 
طریقی مجبور به تجربه از دست دادن می شویم 
دنبال راه حل یا چاره ای می گردیم كه برای یافتن 
آن عالوه بر باال بردن ســطح آگاهی خود باید 
از تجارب دیگران و مشــاوره با متخصصان هم 
بهره مند شویم. اما اكنون كه دنیا در شرایط سخت 
مواجهه با بیماری كووید-19 قرار گرفته چگونه 
می توانیم به گونه ای رفتــار كنیم تا هم خودمان 
و هم دیگران كمتر آسیب ببینیم؟ در مواجهه با 
بیماران مبتال به كرونا در خانه چگونه باید با خود 
بیمار و اطرافیان برخــورد كنیم و چه اطالعاتی 
در اختیار داشته باشیم؟ در این خصوص با دكتر 
یداهلل دمیرچی، روانشناس و عضو هیأت علمی 

پژوهشگاه علوم انسانی گفت وگو كرده ایم.
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سال از ماموریت 

چهارم هابل 
می گذرد و این 
یك ركورد بین 
ماموریت های 
این تلسكوپ 

است

جمعه ای كه گذشت، سی امین سالگرد پرتاب 
تلسكوپ هابل به فضا بود؛ وسیله ای كه از آن 
به عنوان بزرگ ترین و كارآمدترین تلسكوپ 
فضایی جهان یاد می شود. نام این تلسكوپ 
از یك اخترشــناس آمریكایی به نام ادوین 
هابل گرفته شده است. با این حال، قرار است 
سال آینده میالدی، جانشین این تلسكوپ 

اسطوره ای به فضا برود تا راه او را ادامه دهد.

تاریخچه
نخستین بار در ســال1923 طرح ساخت یك 
تلســكوپ فضایی تهیه و تنظیم شد. سپس در 
دهه 1970میالدی كار روی هابل آغاز شــد و 
طبق برنامه قرار بود این تلســكوپ فضایی در 
سال 1983 برای شروع ماموریتش به فضا پرتاب 
شود، اما چندین مشــكل ازجمله انفجار شاتل 
چلنجر در ســال1986 این برنامه را به تعویق 
انداخت. سرانجام در روز 24آوریل سال1990 
)چهارم اردیبهشت 1369( شاتل دیسكاوری 
این تلسكوپ را با خود به فضا برد و این تلسكوپ 
رســما در روز 20  ماه مه همان سال كار خود را 
آغاز كرد. ابتدا، به دلیل آنكه آینه این تلسكوپ 
در جای مناسب خود قرار نگرفته بود، عملكرد و 
كارایی آن به شدت پایین بود، اما در سال بعد و 
به دنبال تعمیرات صورت گرفته، همه  چیز درست 
شد و دانشمندان توانســتند تصاویر مطلوب و 
مورد دلخواه شان را از هابل به دست آورند. هابل 
تنها تلسكوپ فضایی موجود است كه می توان 
آن را در همان فضا تعمیر كرد و این كار تاكنون 
5بار صورت گرفته اســت كه آخرین بار آن به 
سال2002 بازمی گردد. پروژه تلسكوپ فضایی 
هابل )HST( یك برنامه مشــترك بین ناسا و 

سازمان فضایی اروپا بوده است.

مشخصات و مختصات
جــرم تلســكوپ فضایــی هابل، 11هــزار و 
110كیلوگرم اســت و نزدیك بــه دایره مدار 
نزدیك زمین قرار دارد. دوره مدار این تلسكوپ 
بین 96تا 97دقیقه بوده و شــتاب گرانشی اش 
8/169متــر بر مجذور ثانیه اســت. طول موج 
تلســكوپ 13متر و 20ســانتی متر، قطر آن 

240سانتی متر و قدرتش 2800وات است.

نحوه عكسبرداری
ابتدا بایــد بگوییم كه تلســكوپ فضایی هابل 
بسیاری از مشكالت ستاره شناسان و دانشمندان 
این حوزه را تا به امروز حل كرده است. به عنوان 
نمونه، این تلسكوپ توانست فاصله بین ستارگان 
را خیلی دقیق تر اندازه گیری كند و تصاویری با 
دقت باال ارائه دهد تا امكان مشاهده چگونگی 
شكل گیری سیاه چاله ها در كهكشان های نزدیك 
زمین مهیا شود. هابل توانست كهكشان هایی 
را كه میلیاردها ســال نوری از ما فاصله دارند 

كشــف كند و گام های بلندی در اخترشناسی 
و علم نجوم بردارد. اما نحوه تصویربرداری این 
تلسكوپ در فضا چگونه است؟ در پاسخ به این 
پرسش ابتدا باید گفت كه عكسبرداری های این 
تلسكوپ اساسا بسیار پیچیده تر از عكس گرفتن 
با دوربین های معمولی است. هابل از فیلم رنگی 
برای عكاســی اســتفاده نمی كند و تصاویر با 
استفاده از آشكارسازهای الكترونیكی نور از فضا 
جمع آوری می شود. این عكس ها سیاه  و سفید 
هستند و زمانی كه با چند عكس دیگر تركیب 
شوند، وارد مرحله نهایی پردازش می شوند و به 
آنها رنگ داده می شــود. در اصل رنگ ها واقعی 
نیستند و اگر روزی انســان بتواند به آن اجرام 
كیهانی نزدیك شــود، قطعا نمی تواند چنین 
رنگ هایی را ببیند. دانشــمندان می گویند كه 
این رنگ ها برای بهتر و زیباتر دیده شدن تصاویر 
به كار می آیند. ابزارهای دقیق تلسكوپ هابل، 
یعنــی دوربین ها، طیف نگارها و حســگرهای 
راهنمایی بسیار دقیق، به طور هماهنگ یا مجزا 
از هم كار می كنند تا عكس های فوق العاده ای را 

از دورترین نقاط كیهان به ثبت برسانند.

اتاق كنترل
تمامی فعالیت های تلســكوپ فضایی هابل در 
پایگاه های زمینی تحت كنترل اســت. ســتاد 
مركزی تمامی این عملیات هــا در مركز پرواز 
فضایی »گــودارد« در مریلند قــرار دارد. اتاق 
كنتــرل، وضعیــت سیســتم های مكانیكی، 
الكتریكی و مدیریت اطالعات و سایر بخش های 
تلسكوپ را زیرنظر دارد و با نظارت دائم بر این 
تلسكوپ، هر حركت غیرعادی را كنترل می كند 
و گزارش های مربوطه را در اختیار كارشناسان 
قرار می دهد. برنامه  و مســیر كاری بخش های 
مختلف تلســكوپ هم زیرنظر اتاق كنترل قرار 

دارد.

آخرین ایراد اساسی
حــدود یــك ســال و نیم پیــش، یكــی از 
ژیروســكوپ های تلســكوپ دچار ایراد فنی 
شــد و از كار افتاد. درحالی كه این تلســكوپ 
2ژیروسكوپ ســالم دیگر داشت، كارشناسان 
و مهندســان ناســا تصمیم گرفتند هابل را در 
وضعیت ایمن قرار دهند و فعالیت آن را بسیار 
محدود كنند. چند روز بعد ناسا در بیانیه ای اعالم 

كرد كه مشكل را برطرف كرده است.

جانشین
از آنجا كه هابل تلسكوپی قدیمی بوده و فناوری 
آن مربوط به دهه های 1970و 1980میالدی 
است، ناسا قصد دارد، تلســكوپ جدیدی را با 
نام »جیمز وب« جایگزین آن كند. جیمز وب 
طبق برنامه قرار است در روز 30مارس 2021 
)حدود 11ماه دیگر( به فضا پرتاب شود. وظیفه 
حمل جیمز وب برعهده موشك اروپایی آریان5 
خواهد بود. اگرچه گفته شده ماموریت هابل در 

فضا همچنان ادامه خواهد داشت.

سی سالگی اسطوره ای 
به نام هابـل

 كارآمدترین و مهم ترین تلسكوپ فضایی جهان تاكنون بیش از 
 یك میلیون و 400هزار مشاهده خود را به زمین فرستاده و خدمت 

بزرگی به علم بشر طی 30 سال اخیر كرده است
ساسان شادمان منفرد

روزنامه نگار

 ملیله فروزان
تولد ستاره
در این تصویر 
سحابی غول پیكر 
ان جی سی2014 
و همسایه اش 
ان جی سی2020 
در كنار هم دیده 
می شوند كه بخشی 
از یك منطقه بزرگ 
ستاره ساز در ابر بزرگ 
ماژالنیك )كهكشانی 
ماهواره ای از كهكشان 
راه شیری( است. آنها 
حدودا 163هزار سال 
نوری با ما فاصله دارند.

وسترلوند2
عكس هابل از 
خوشه وسترلوند2 
كه به مناسبت 
بیست وپنج سالگی اش 
گرفته است.

منظره جدید 
از ستون های 
آفرینش

این یكی از مهیج ترین 
عكس های گرفته 
شده توسط هابل 
است. منظره ای نو از 
ستون های آفرینش 
سحابی عقاب.

سیستم و ساختار
آنتن ارتباطی

اطالعات جمع آوری شده به وسیله تلسكوپ را 
به ماهواره ها ارسال می كند تا آنها داده ها را به 

زمین منتقل كنند.

آینه اصلی

كفپوش خارجی

مقایسه با یك فضانورد

آینه ها
اندازه آینه اصلی به توانایی 
وسیله ای كه آن را به فضا حمل 
می كند، بستگی دارد.

كِك هاوایی - قطر: 10 متر
تلسكوپ های زمینی درخصوص استفاده 
از آینه و اندازه آن، محدودیت های 
كمتری نسبت به تلسكوپ های
 فضایی دارند.

هابل
2/4متر

یك انسان 
برای مقایسه

جیمز وب - قطر: 6/5 متر
جانشین طراحی شده برای هابل

لنزها
سیستم اپتیكال 
تلسكوپ هابل شامل 
2آینه، 2ستون حامی 
و ساختار كانون 
است. این سیستم 
به گونه ای طراحی 
شده كه 2آینه تصاویر 
در كانون قرار گرفته 
را در حداكثر منظر 
دید، شكل می دهد.

آینه ثانویه سپرك
ثانویه

سپرك اصلی آینه اصلی كانون

4
نور از طریق یك ســوراخ در 
آینــه اصلی وارد می شــود 
تا به كانون برســد؛ جایی كه 
ابزارهای علمــی، نور را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

3
آینه ثانویه نور را از طریق سپرك مركزی 

به سمت آینه اصلی بازتاب می دهد.

2
نور توسط آینه اصلی بازتاب داده 
شده و از طریق سپرك ثانویه با 

آینه ثانویه همگرا می شود.

1
نــور وارد دیافراگم 
می شــود و به سمت 

سپرك اصلی می رود.

ورود نور ستاره

مدار
هر مدار حدود 

96دقیقه زمان می برد. 
تلسكوپ حدود 15بار 
در هر روز به دور زمین 

می گردد و هر مدار 
بیشتر از سطح قبلی 

به سمت غرب روی 
سطح زمین حركت 

می كند.

مدارهای 
قبلی

نمایش مسیر زمینی یك مدار

مخزن ابزار

حسگرهای راهنمایی
استفاده اصلی این حسگرها در راستای 
درست نگه داشتن تلسكوپ هنگام 
مشاهده است.

آرايه های خورشیدی
این صفحه های 7/6متري، 
نور خورشید را تبدیل به 
5680وات الكتریسیته 
به عنوان نیروی محركه 
تلسكوپ می كنند.

سپر نور
جلوگیری از ورود 
نورهای ناخواسته به 
داخل

آینه ثانویه

در دیافراگم
از لنزها محافظــت می كند؛ 
درســت مثــل دوربین های 

عكاسی كه محافظ لنز دارند.

24آوریل 
1990: پرتاب

25آوریل 
 :1990
جداشدن 
از شاتل 
دیسكاوری

20مه 1990: 
ارسال 
نخستین 
تصویر، 
خوشه ستاره 
ان جی سی 
3532

دسامبر 
1993: شروع 
ماموریت1

فوریه 1997: 
شروع 
ماموریت 2

دسامبر 
1999: شروع 
A3 ماموریت

فوریه 2002: 
شروع 
B3 ماموریت

مه 2009: 
شروع 
ماموریت 4

1,400,000
مشاهده اجرام آسمانی

19
گیگابایت اطالعات به صورت هفتگی 

توسط هابل مخابره می شود

17,000
مقاله علمی از اطالعات ارسال شده هابل تهیه و منتشر شده است

5
مرتبه تعمیر توسط 
فضانوردان اعزامی
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نگاه دیگر

با باال  گرفتن رقابت دانشــمندان برای شناخت نوع جدید 
ویروس كرونــا، مراحل طراحی آزمایش هــا، جمع آوری 
اطالعــات و ارســال مقاله ها بــه مجالت برای بررســی 
كارشناسی، داوری و چاپ به شــدت فشرده شده است. به 
گزارش نیویورك تایمز، آنچه تا پیــش از این ماه ها زمان 
می برد، حاال در یــك هفته اتفاق می افتــد و حتی برخی 

مجالت نیز 2برابر حالت معمولی مقاله دریافت می كنند.
هولدن تروپ، ســردبیر مجلــه Science می گوید: آنها 
به عنوان یكی از مجالت علمی برگزیده جهان، ســاختار 
پروتئینی كه ویروس كرونا برای ورود به سلول میزبان از آن 
استفاده می كند تنها 9روز پس از دریافت آن منتشر كردند؛ 
این همان نكته حیاتی برای طراحی واكســن و داروهای 
ضدویروســی بود. تروپ می گوید: این همان پروســه ای 
است كه به ســرعت در حال اجراست. آیا چنین اتفاقی در 
تاریخ 140ســاله مجله Science افتاده است؟ هیچ كس 
چنین چیزی را به یاد نمی آورد. برای مردم و كارشناسان، 
دسترسی به توصیه های بهداشتی قابل اعتماد هیچ وقت 
تا به این اندازه مهم و چالش  برانگیز نبوده اســت. سازمان 
بهداشت جهانی نام اینفومدیك عظیم را برای این چالش 
انتخاب كرده است. این اصطالح به معني اطالعات بیش از 
اندازه اي است كه برخی از آنها صحیح و برخی غلط است و 
كار را برای مردم برای پیداكردن منبع درست و دستورالعمل 
قابل اعتماد در زمان الزم سخت می كند. در هفته های اخیر 
و از زمان شیوع ویروس كرونا، سؤاالتی ساده همچون زدن 
و یا نزدن ماســك برای غیربیماران، میزان فاصله گذاری 
بدني و چگونگی انتشار نخستین ویروس تبدیل به بحثی 
پیچیده شــده كه مقاالت زیاد و ضد  و نقیضی نیز درباره 
آنها منتشر شده اســت. عمال علم به طور مداوم درك ما را 
مورد بازجویی و پاالیش قرار می دهد. برایان نوسك، مدیر 
اجرایی Center for Open Science می گوید: جواب 
هیچ وقت به  سادگی »ماســك بزنید یا نزنید« نخواهد بود 
بلكه تأثیر ماسك به شرایط بستگی دارد و اینكه ما به دنبال 
چه سودی از آن هستیم. ســؤالی كه ما می خواهیم پاسخ 
بدهیم بسیار پیچیده تر از شواهدی است كه در هر لحظه 
می بینیم. مشكل اینجاست كه ما پاسخ این سؤال ها را سریع 

و مشخص می خواهیم.
این تقاضا بــرای نتیجه  گیری، نقش یــك مجله علمی را 
برجســته می كند. آیا یك مجله باید حقایق را داوری كند 
یا آینده را پیش بینــی كند؟ یك كانــال خصوصی برای 
دانشمندان برای ارتباط برقراركردن با یكدیگر باشد یا یك 
رسانه سراسری برای آنكه صدایشان به عموم مردم برسد؟ 

یا هردوی اینها؟ 
 The Lancet ریچارد هروتون، سردبیر مجله پزشــكی
می گوید: من فكر می كنم پاندمی اخیر، باعث تغییر نظركلی 
ما نسبت به خودمان شد. ما احساس می كنیم تحقیقاتی را 
منتشر می كنیم كه به صورت روزانه مردم ملت ها و جهان 
را در برابر ویروس راهنمایی می كند. این كار مســئولیت 
بسیار زیادی دارد؛ چرا كه اگر اشتباهی در داوری مان مرتكب 
بشویم، تأثیر خطرناكی روی مســیر این پاندمی خواهد 
داشت. قدرت مجله های ســنتی آكادمیك در مقایسه با 
سایر وسایل انتشــار معلومات علمی این است كه توانایی 
كارشناســی و بررســی صحت مقاالتی كه به دستشان 
می رسد را دارند و همچنین اهمیت یافته های جدید را در 
 متن برجسته می كنند. بسیاری از ناشران مجالت برتر دنیا
و  Science ،The Lancet ،JAMAازجملــه 
 The New England Journal of Medicine قیــد 
درآمد را زدند و برای آنكه هرچه ســریع تر مقاالتی كه به 
مرگ یا زندگی ما مربوط هستند در دسترس قرار بگیرند، 
مطالب درباره ویروس كرونا را به صــورت آنالین و رایگان 
در دســترس همه قرار دادند. تروپ می گوید: او و دیگران 
محققان را ترغیب می كنند تا ارســالی های خود را قبل از 
بررسی روی سرور پیش  چاپ قرار دهند؛ جایی كه هركسی 

می تواند به آن دسترسی داشته باشد.
پیتر دورتمان، سردبیر مجله بیماری های عفونی نوظهور 
)مجله ای كه توسط مراكز كنترل و پیشگیری بیماری ها 
مستقال منتشر می شود( می گوید: با این حال دشوار است 
كه بگوییم آثاری كه پیش از بررسی روی سرور پیش  چاپ 
قرار می گیرد، قابل اعتماد و صحیح هستند یا نه. از طرف 
دیگر محققانی كــه كارهای مقدماتی انجــام می دهند، 
می توانند به طور كلی و مؤثرتر به جامعه علمی كمك كنند. 
به عنوان مثال با این كار به محققان اجازه می دهند تا به جای 
آزمایش های تكراری غیرضروری، یافته های یكدیگر را به 

سرعت تأیید و پایه گذاری كنند.
مجالت علمی مخاطبان خود را دانشــمندان می دانند نه 
عموم مردم. اما همیشه اینطور نیست، مجله علمی همانطور 
كه می دانیم در واقع به دلیل تقاضای عمومی برای یافتن 

اطالعات طی یك بیماری همه  گیر، به وجود آمده است.
با وجود این، پاندمی فعلی مطمئنــاً باعث افزایش میزان 
خواندن مجالت علمی و استناد به آنها در مطبوعات شده 
است. قبل از ژانویه، ركورد بیشترین مطالعه مقاله در مورد 
بیماری های عفونی نوظهور، به سال 2006برمی گشت و این 
مقاله 20هزار بار بازدید داشت. اما جدیدترین مقاله ای كه 
پس از سال 2006بیشترین بازدید را داشته است، مقاله ای 
درباره دستورالعمل ساختن ماســك تنفسی ساده از یك 

تی شرت است كه 480هزار بار بازدید داشته است.

جهش عجیب تقاضا برای داوری 
مقاالت علمی 

برای مردم و كارشناسان، دسترسی به توصیه های 
بهداشتی قابل اعتماد هیچ وقت تا این اندازه مهم 

و چالش برانگیز نبوده است
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گام كوچك
متخصصان 

گرافیل اعالم 
كرده اند، 

روش های 
مراقبتی و درمانی 

از انواع زخم ها، 
همگام با پیشرفت 

علم و فناوری، 
توسعه پیدا نكرده 
و تولید تجاری این 
باند می تواند تنها 
یك قدم كوچك 

در راهی باشد 
كه انتهای آن 

نامشخص است

 چالش های علمی
در هفته های اخیر 
و از زمان شیوع 
ویروس كرونا، 
سؤاالتی ساده 
همچون زدن و 
یا نزدن ماسك 
برای غیربیماران، 
میزان 
فاصله گذاری 
بدني و چگونگی 
انتشار نخستین 
ویروس تبدیل 
به بحثی پیچیده 
شده كه مقاالت 
زیاد و ضد  و 
نقیضی نیز درباره 
آنها منتشر شده 
است

در سراســر دنیا موارد ابتال و مرگ ومیر ناشی از بیماری 
كووید-1۹ روزانه در حال افزایش اســت اما در بین آمار 
وحشــتناك مرگ، هزاران نفر هم از این بیماری مهلك 
جان سالم به در برده اند. به گزارش گاردین، مسیر بهبودی 
بیماران مثل یك سفر كسل كننده، آهسته می گذرد و 
حتی پس از بهبودی، یك دوره نامطمئن را نیز ســپری 
می كنند. فرد بیمار كه روزها یــا هفته ها را در قرنطینه 
سپری كرده، پس از رفع عالئم بیماری و بهبود احوالش، 
مشــتاق دیدن خانواده و قدم گذاشتن در دنیای بیرون 
است. اما چه زمانی این كارها ایمن و بی خطر است و چطور 
می توان فهمید كه یك بیمار بهبودیافته دیگر مبتال و ناقل 

ویروس كرونا نیست؟

چند كارشناس و پزشك پاسخ این سؤال ها را داده اند. از جمله 
2پزشك كه هر دو اواســط  ماه مارس ابتالی آنها به بیماری 
كووید-19 تشخیص داده شــد و حاال مدتی است كه بهبود 
پیدا كرده اند. »روزنی دنیل« 32ساله و پزشك طب اورژانس 
از دانشگاه كالیفرنیا، سن فرانسیسكو به محل كارش بازگشته 
و حالش طوری است كه كامال احســاس می كند بدنش به 
شرایط طبیعی نزدیك شده است. » درن كلوگمان« 45ساله 
متخصص قلب و عروق كــودكان نیــز می گوید صددرصد 
احســاس بهبودی می كند. او نیز پس از یك دوره قرنطینه 

مجددا به محل كارش بازگشت.
كلوگمان می گوید اخبار افزایش مرگ ومیر كووید-19 بسیار 
ناراحت كننده و در عین حال هوشیار كننده است. به اعتقاد 
او این نشان می دهد كه نیاز به برنامه ریزی برای مقابله با این 
پاندمی چقدر مهم است اما در همین راستا دانستن تعداد افراد 
بهبود یافته نیز می تواند در افزایــش امیدواری و رفع ترس، 
كمك كننده و مفید باشد. به گفته كلوگمان مهم ترین نكته، 
حفظ و رعایت فاصله اجتماعی و رعایت اصول قرنطینه است.

معموال برای بیمارانی كه كووید-19 را تجربه كرده و حاال با 
رفع عالئم، بهبود پیدا كرده اند سؤال هایی به وجود می آید كه 

در اینجا به این سؤال ها پاسخ داده شده است.

آیا من كامال خوب شــده ام؟ حــاال باید چه 
كارهایی انجام بدهم؟

دنیل می گوید افراد مبتال به كووید-19 عالئم متفاوتی نشان 
می دهند و شــدت بیماری نیز از فردی به فردی دیگر كامال 
متفاوت است؛ این ویروس به طرز باورنكردنی ای گیج كننده 

است و رفتارهای غیرقابل پیش بینی از خود بروز می دهد.
اما حتی اگر پس از ابتال به آن، پس از چند روز احساس كردید 
حالتان بهتر است حواســتان كامل جمع باشد چون ممكن 
اســت دوباره حالتان بد شــود. دنیل درباره تجربه خودش 
می گوید: روزهای اول بیمــاری درد و تب و لرز داشــتم و 
بعد تب و ســرفه های خشــك و بی حالی اضافه شد. عضله 
پایم به شدت درد می كرد و احســاس كوفتگی می كردم. او 
رفته رفته احساس كرده حالش بهتر شــده است اما در روز 
هفتم بیماری، عالئم برگشــتند و این بار مشكل تنفسی نیز 
اضافه شد. او آسم خفیف و دیابت نوع یك دارد؛ 2فاكتوری 
كه ریســك ابتال به كووید-19 را بیشتر می كند؛ بنابراین او 
برای درمان آسم خود شروع به استفاده از اسپری های تنفسی 
كرد، مصرف آنتی بوتیك را نیز بــرای آنچه احتمال می داد 
عفونت باكتریایی ثانویه ریه باشد آغاز كرد. پس از چند روز 
حال او بسیار بهتر شد. كلوگمان می گوید او 10روز بیمار بود. 
در ابتدا به صورت متناوب تب و لرز و بدن درد داشت و سپس 
تب كم و سرفه های شدید شروع شد. براساس این عالئم او 
خود را قرنطینه كرد و اجازه نداد خانواده اش تا 14روز به او 
نزدیك شــوند، حتی پیش از اینكه تست ویروس كرونای او 

مثبت شود.
كلوگمان می گوید: در روز دهم احساس كردم سطح انرژی ام 
به حالت عادی بازگشــته است اما ســرفه ها همچنان ادامه 
داشــت. حاال او می گوید كامال بهبود پیدا كرده تا جایی كه 
دویدن رامجددا شروع كرده است. دنیل به عنوان یك پزشك، 
دوســت دارد درباره ویروس جدید كرونا بیشــتر بداند؛ ما 
همچنان داریم با چیزی می جنگیم كه هنوز اطالعات كاملی 
از آن نداریم. باید تالش كنیم تا حد ممكن اطالعات بیشتر و 

جامع تری به دست بیاوریم.

دســتورالعمل پایان دادن به قرنطینه پس از 
بیماری چگونه است؟

دســتورالعمل مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها می گوید 
بیماران كووید-19 زمانــی می توانند به قرنطینه خود پایان 
بدهند كه تا 72ساعت تب نداشــته باشند؛ یعنی 3روز پس 
از پایان تب. البته توجه داشته باشید كه در این 3روز نباید از 
داروی ها تب بر استفاده كرده باشید. عالوه بر این، بهبود عالئم 
تنفسی مانند سرفه و تنگی نفس نیز باید در بیمار پدیدار شود.
مركز كنترل و پیشگیری از بیماری آمریكا می گوید كه آزمایش 
نیز می تواند در گرفتن تصمیم در این باره كمك كند. البته این 
روند شامل 2 آزمایش در فاصله 24 ساعت است كه درصورت 
منفی بودن می توان گفت بیمار كامال بهبود پیدا كرده است. 
پس از قرنطینه خودخواسته، بیماران بهبود یافته كه به سركار 
و اماكن عمومی بازگشته اند همچنان باید قوانین مراقبتی را 
مانند اجتناب از حضور در جمع و نیز شستن دست ها رعایت 
كنند. هم اكنون بیشتر افراد دســتور در خانه ماندن را جدی 

گرفته اند و سفرهای خارجی نیز كمتر شده است.
از نظر علمی، افراد پس از بهبودی تا چه زمانی 

ناقل محسوب می شوند؟
هنوز كامال مشــخص نشــده اســت كه یك فــرد مبتال به 

كووید-19 تا چه زمانی ناقل به حساب می آید. »بن كاولینگ« 
استاد بهداشت عمومی در دانشگاه هنگ كنگ می گوید: یك 
دستور كلی درباره ســایر بیماری های عفونی این است كه با 
كاهش تب، ســطح آلودگی بدن به ویروس كاهش می یابد. 
»آرون كارول« استاد داروسازی در دانشگاه ایندیانا می گوید 
دراین باره هنــوز تردیدهایی وجود دارد؛ راســتش ما هنوز 
اطالعات كافی نداریم تا بدانیم افراد تا چه زمانی به ویروس 
آلوده هستند. به گفته او برخی پزشكان درباره دستورالعمل 
مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها نگرانی هایی دارند؛ برخی 
تصور می كنند این قوانین تا حدی كه الزم است محافظه كارانه 
نیســت. كاولینگ می گوید مطالعاتی در حال انجام است تا 
بررســی شــود تا چه مدت پس از اینكه فرد مبتال احساس 
بهبودی می كند، ویروس در بدن او می ماند، البته او اضافه كرد 

كه ماندن ویروس به معنای انتقال و عفونت نیست.
فرض كنیم من بهبود پیدا كرده ام و به حالت 
عادی برگشــته ام، چه زمانی می توانــم پدربزرگ و 

مادربزرگم را دوباره ببینم؟
همه افرادی كه از این بیماری ســالم بیرون می آیند دوست 
دارند مجددا با افراد در ارتباط باشند و حتی به دیدن پدربزرگ 
و مادربزرگشــان بروند. اما باید توجه داشته باشند كه هنوز 
خطر كامل برطرف نشده و ممكن است همچنان ناقل باشند. 
»شان موریسون«  متخصص مراقبت های تسكین دهنده در 
سیستم سالمت Mount Sinai می گوید: افراد مسن بیشتر 
در معرض ابتال به كووید-19 هستند. 8مرگ از 10مرگی كه 
بر اثر این بیماری در آمریكا گزارش شــده است در بین افراد 
سالمندی بوده كه حداقل 65سال سن داشته اند. موریسون 
می گوید: من اكیدا توصیه می كنم كه مالقات با افراد سالمند 
خانواده به وقت نیاز و بسیار كم انجام شود. البته برای انجام 
خریدهای ضروری و روزانه آنها برخی مالقات ها ناگزیر است 
اما باید تا حد امكان محدود باشــد. او افزود: به خصوص برای 
افراد ســالمند قرنطینه جدی و فاصله گیری بدني بسیار كار 
سختی است اما باید آنها را از خطری كه تهدیدشان می كند 

باخبر كرد.

یك بیمار 
چه زمانی از 

كرونا خالص 
می شود؟ 

در دنیا تعداد بسیاری از بیماران 
از بیماری كووید-19 جان سالم 
به در برده اند و درصورت رعایت 

نكات الزم می توانند به زندگی در 
شرایط جدید بازگردند

اگر یك نفر به دالیلی زخمی شــود و پزشك زخم او 
را بانداژ كند، به طور حتم در برخی موارد نیاز اســت 
تا هر چند روز یك بار وضعیت آن آســیب دیدگی 
توسط متخصص موردبررسی قرار بگیرد یا اگر فردی 
دارای زخم یا زخم های مزمنی باشد، بررسی دائم آن، 
می تواند اثربخش باشــد. حاال استارتاپ فرانسوی 
»گرافیل« با نوآوری خود، كار را در این زمینه بسیار 

آسان كرده است.

درمان از راه دور
یكی از مهم ترین معضالت جوامــع كنونی، كمبود وقت 
اســت. مراجعه به مراكز درمانی عالوه بر وقت گیر بودن، 
می تواند تبعات دیگری شــامل باال بردن ریسك مبتال 
شدن به بیماری های واگیر را نیز افزایش دهد. بنابراین، 
هرچقدر كه بشود از حضور در چنین مراكزی دوری كرد، 

بهتر است.
وب سایت نیو اطلس گزارش داده كه استارتاپ »گرافیل« 
یك باند درســت كرده كه می تواند پزشكان را از آخرین 
وضعیت زخم بیمارانش مطلع كند. با این اختراع، پزشك 
می توان وضعیت جراحت بیمارش را از راه دور و به وسیله 
تلفن همراهش تحت كنترل داشته باشــد. این باند كه 
گرافین دارد، برای مراقبت از زخم های مزمن بسیار مؤثر 
است، چراكه به دلیل خواص آنتی باكتریالی گرافین، بهبود 

زخم روند سریع تری به خود می گیرد.

زخم های مزمن
زخم های مزمن به زخم هایی گفته می شــود كه پس از 
6هفته بهبود نمی یابند. بیــش از 6میلیون و 500هزار 
نفر در ایاالت متحــده از زخم های مزمــن رنج می برند. 
به دلیل افزایش جمعیت و افزایش شــیوع دیابت، هزینه 
و همچنین بروز زخم های مزمن در دنیا در حال افزایش 
است. درمان های جدید این زخم ها منجر به پیشرفت در 
مدیریت زخم شــده، اما با وجود این ابزارها و روش های 
كنترل با این پیشرفت ها همگام نبوده است. ارزیابی زخم 

پیچیده است و طیف وسیعی از مهارت ها و دانش بالینی 
را طلب می كند.

استارتاپ گرافیل
شــركت گرافیل كه دفتر مركزی آن در شهر »گرنوبل« 
واقع شده در اصل یك شــركت مستقل برگرفته از مركز 
تحقیقات علمی ملی فرانسه اســت. آنها یك استارتاپ 
بیوتك هستند كه برنامه ها و طرح های بسیاری در زمینه 

درمانی داشته و دارند.

ساختار باند
در این باند از یك فیلم پلیمری اســتفاده شده كه در آن 
اجزای الكترونیك انعطاف پذیر قرار داده شــده  اســت. 
الكترودهای گرافینی موجود در بخش الكترونیك می توانند 

تماس مستقیم با زخم داشته باشــد. گرافین در اصل از 
یك الیه اتمی از جنس كربن تشــكیل شــده كه دارای 
هدایت الكتریكی باالیی اســت. با تغییر شیمیایی زخم، 
مانند افزایش PH آن در اثر عفونــت، هدایت الكتریكی 
الكترودهای گرافینی هم دچار تغییر می شود. این داده ها 
به صورت بی سیم از باند به تلفن هوشمند منتقل می شود. 
این اطالعات از چنین مسیری می تواند به سرور موجود در 
فضای ابری منتقل شود و به دست پزشك مربوطه برسد تا او 
وضعیت زخم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و درصورت 
نیاز، دستورات پزشكی را در اختیار بیمار قراردهد. حسن 
چنین كاری این است كه پزشكان و پرستاران بدون نیاز به 
حضور بیمار در مركز درمانی قادر خواهند بود تا وضعیت 
جراحت یا زخم را به صــورت آنالین مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهند؛ بدون اینكه نیازی به باز كردن بانداژ وجود داشته 

باشد. قرار است به زودی آزمایش های تكمیلی این باند روی 
انسان آغاز شــود و پیش بینی ها حاكی از آن است كه باند 
هوشمند استارتاپ فرانســوی می تواند تا 3سال دیگر در 

اختیار بیماران قرار بگیرد.

گرافین
گرافین ســاختار دوبعــدی از یك الیه منفرد شــبكه 
النه زنبوری كربنی است. این ماده به علت داشتن خواص 
فوق العاده در رسانندگی الكتریكی و رسانندگی گرمایی، 
چگالی باال و تحرك پذیری حامل های بار، رســانندگی 
اپتیكی و خواص مكانیكی به ماده ای خاص تبدیل شده 
 اســت. گرافین به خاطر ویژگی هــای منحصربه فردش، 
خاصیت ضد میكروبی دارد كه در امور پزشــكی كاربرد 

فراوانی هم پیدا كرده است.

امیدواری های گرافیل
متخصصان اســتارتاپ گرافیل بر این باور هســتند كه 
باندی كه اختراع كرده انــد، می تواند انقالبی را در عرصه 
پزشــكی به وجود آورد. اگرچه هنوز خیلی زود است كه 
در این باره نظری ارائه شود، اما طرح آنها، به نظر عملی و 

مقرون به صرفه است. 
با این حال همــواره ســؤال هایی درخصــوص چنین 
طرح هایي وجــود دارد؛ ســؤال هایی ماننــد اعتماد به 
زیرســاخت های اینترنتی  یا اینكه آیا می شــود بدون 
معاینه حضــوری، اقدام هایی را در راســتای بهبود یك 
زخم برداشت؟ این پرســش ها به طور حتم پس از پایان 
آزمایش های بالینی مشــخص خواهد شد. همانگونه كه 
متخصصان گرافیل اعالم كرده انــد، روش های مراقبتی 
و درمانی انواع زخم ها، همگام با پیشرفت علم و فناوری، 
توسعه پیدا نكرده و تولید تجاری این باند می تواند تنها یك 
قدم كوچك در راهی باشد كه انتهای آن نامشخص است. 
به طور حتم درصورت موفقیت در آزمایش های تكمیلی، 
سرمایه گذاری در استارتاپ گرافیل رونق گرفته و بسیاری 
عالقه مند به مشاركت در طرح فوق العاده آنها خواهند بود.

كنترل زخم از راه دور
یك استارتاپ فرانسوی باندی طراحی كرده كه پزشكان را به صورت آنالین از وضعیت زخم بیمار مطلع می كند
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درنگ

14 منتقد و روزنامه نگار  انتخاب كردند

۱۰ فیلم ایرانی محبوب
2هفته پيش كه پرونده 1۰ فيلم خارجي براي روزهاي خانه نشيني را منتشر 
كرديم رعايت عمومي نسبت به كرونا بيشــتر از امروز و خيابان ها خلوت و 
خانه ها شلوغ تر از امروز بود؛ امروزي كه به نظر مي رسد وضعيت كامال معكوس شده و اين را مي شود از ترافيك 
سنگين خيابان هاي تهران مشاهده كرد. بخشي از اين شلوغي از غم نان مي آيد و بخشي هم محصول كنارآمدن 
با وضعيت كرونايي است؛ كنارآمدني كه اگر با سهل گيري همراه باشد بايد منتظر روزهاي سختي باشيم... آنچه 
پيش رو داريد فيلم هاي محبوب و دوست داشتني منتقدان و روزنامه نگاران است؛ فيلم هايي كه الزاما بهترين هاي 
عمر نيستند و قرار بوده دوستان فيلم هايي را انتخاب كنند كه بيشتر از تماشايش لذت برده اند. انتخاب ها در عين 
تنوع، نقاط مشتركي هم دارد و مثل 2 كمدي مهم سينماي پس از انقالب )»اجاره نشين ها « و »مارمولك«( كه 
در چند فهرست ها تكرار شده است. البته با اينكه قرارمان انتخاب فيلم سينمايي بوده باز هم عده اي از دوستان 
نتوانستند از وسوسه برگزيدن سريال ماندگار ناصر تقوايي بر كنار بمانند. برخي از فيلم هاي برگزيده هم شايد 
كمي نخبه گرايانه به نظر برسند و البته نبايد فراموش كنيم كه در نهايت ما با سليقه شخصي انتخاب كننده ها سر 

و كار داريم.حاال  اين شما و اين انتخاب 1۴ منتقد و روزنامه نگار از سينماي ايران.

گروه اول     
1- حاجي آقا آكتور سينما  

دسترنج مهم ترين رادمرد تاريخ سينماي ايران، اوانس اوگانيانس 
 2- دختر لر

اولين فيلم ناطق سينماي ايران 
 ۳- هر فيلم در دسترسي از ابراهيم مرادي 

اولين فيلمساز شهرستاني )انزلي( تاريخ سينماي ايران.
 ۴- مادمازل خاله 

اولين فيلم فارسي ای كه در بچگي و زندگي ام ديدم و به يادم دارم.
 ۵- گنج قارون 

كارگردان اين فيلم درواقع تماشاگران در سالن سينما هستند. كه خاص و غريب و شگفت آور است.
 ۶- شب نشيني در جهنم

فيلمي از ساموئل خاچيكيان
 ۷- ديده بان 

ابراهيم حاتمي كيا در بهترين كار و وضعيت 
 8- پرده آخر 

كاري شايسته از واروژ كريم مسيحي 
 ۹- ملف گند 

محمود رحماني مي گويد، جنگ چه جور چيزي است.
 1۰- بهارستان، خانه ملت 

يك مستند كم نظير از بابك بهداد

گروه دوم
1- جامع فهرج 

يك مستند تميز از محمدرضا اصالني 
 2- رهايي 

يك فيلم كوتاه خيلي خوب از ناصر تقوايي 
 ۳- بهداشت دندان 

يك كار آموزشــي به درد خور در دوران كانون 
پرورش كودكان و نوجوانان از عباس كيارستمي

 ۴- سفر 
كار نمونه اي از بهرام بيضايي

 ۵- پسر شرقي 
خصايص ويژه مسعود كيميايي در اين فيلم به 

راحتي قابل رديابي است.
 ۶- ساز دهني 

امير نادري اين است و نه...
 ۷- ليال 

بهترين داريوش مهرجويي 
 8- تنهايي اول 

يك فيلم كوتاه درخشان از كامران شيردل 
 ۹- چهارشنبه سوري 

اصغر فرهادي خيلي خوب قبل از جوايز...
 1۰- حاجي واشنگتن 

علي حاتمي چه نيك از تحقير و حقارت حرف مي زند.

و دهقان خسر

  انتخــاب 10 فيلــم از ســينماي ايــران براي 
خاطره بازي هاي نسل ما دهه شصتي ها، كافي نيست؛ 
نســلي كه با فيلم هاي جنگي انس گرفته و با موج نويی كه با سينماي روشنفكري در اواخر 
دهه60 راه افتاد نيز همراه شده است. فيلم هاي زيادي است كه نامشان، يادهايمان را با خود 
همراه مي كند. شايد همه اين فيلم ها از نظر شاخص هاي سينمايي، طراز اول محسوب نشوند 
اما جادوي سينما گاهي اجازه نمي دهد به عمق شاخص هاي فيلمسازي برويم. فيلم هاي ماندگار زيادي قبل از دوره 
نسل ما ساخته شده اما انتخاب آنها بماند براي دوستاني كه در همان دوره اين فيلم ها را ديده اند يا منتقداني كه آنها 
را كارشناسي كرده اند. به سبك انتخابي كه براي فيلم هاي خارجي داشتم ترجيح مي دهم 10فيلم از 10كارگردان 
مختلف را انتخاب كنم تا اگر قرار اســت انتخاب هاي محدودي براي بازبيني داشته باشم، 10دنياي متفاوت را با 

خود همراه كنم.
»حاجي واشنگتن« 1۳۶1: زبان و لحن متن هاي علي حاتمي، ويژه است. كتاب فيلمنامه هايش را در كتابخانه  دارم. نوشته هايش بدون تصوير هم جذاب است. فيلم »مادر« ماندگار است اما من حاجي واشنگتن را بارها 1

ديده ام. سكانس سالخي گوسفند و شكواييه سفير ايران در آمريكا در ذهنم جاي ثابتي دارد.
»ضيافت« 1۳۷۴: مسعود كيميايي براي همه فيلم بازها با قيصر معني مي شود. پس از آن هم فيلم هاي خوب  ديگري ساخته است. شايد ضيافت جزو 5 انتخاب اول طرفداران كيميايي هم نباشد؛ چراكه نيمه دوم فيلم 2
به قول سينمايي ها از دست رفته است اما اين فيلم را به خاطر همان نيمه اول درخشان، روي نوار ويدئويي داشتيم و 
با برادرم بارها ديده بوديم. رفيق بازي آن براي دوران نوجواني ما جذاب بود. قرارگذاشتن با هم دوره اي ها در يك روز 

مشخص از چند سال آينده، پس از اين فيلم باب شد.
»آژانس شيشه اي«1۳۷۶: با ابراهيم حاتمي كيــا و زبانش هنوز همراه هستم. صف بندي هاي سال هاي اخير  مقابل او را محصول تحوالت سياسي يك دهه اخير مي دانم نه تغيير مسير حاتمي كيا. فيلم هاي »از كرخه تا ۳
راين«، »خاكستر سبز« و شايد اكثر فيلم هايش را دوست دارم اما نمي توان هيچ كدام را هم وزن آژانس شيشه اي 

دانست.
»سگ كشي« 1۳۷۹: فيلم هاي »مســافران« و »باشــو غريبه اي كوچك« از بهرام بيضايي ماندگار است اما  سگ كشي را دوست دارم چون براي آن به سينما رفتم؛ يك فيلم جنايي و قضايي كه حاال بار ديگر فيلمسازان ۴
جوان به آن روي آورده اند، برايم جذاب بود. روايت و غافلگيري نهايي آن را كه با هوشمندي در انتخاب بازيگر كامل 

شده بود، برايم جذاب است.
»مهمان مامان«1۳82: داريوش مهرجويي فيلم هاي جريان ساز زيادي را در دوره هاي زماني متفاوت، ساخته  است. مهمان مامان يك فيلم روان و خودماني از خانواده ايراني است؛ فيلمي كه خود زندگي است. يك فيلم ۵

تمام ايراني با شخصيت هاي واقعي و دوست داشتني.
»مارمولك« 1۳82: كمال تبريزي با فيلمنامه پيمان قاسم خاني هم تابوشكني كرد  و هم يك كمدي تمام عيار  ارائه داد كه بارها مي توان آن را ديد و ۶

هربار خنديد. ديالوگ هــاي رضا مارمولك 
هنوز تكيه كالم خيلي هاست.

»خيلي دور خيلي نزديك« 1۳8۳: رضا  ميركريمــي زماني به تــالش براي ۷
تجربه هاي جديد مشــهور بــود. زماني به 
فيلم هايش صفت معناگرا داده بودند بعدها 
اين دســته بندي از بين رفــت اما فيلم هاي 
ميركريمي باقــي ماند. خيلــي دور خيلي 
نزديك در دوره خود از نظر ساخت، شاخص 
بود؛ قصه اي كه پيرنگ دروني و بيروني اش 
همزمان با يك ريتم پيش مي رود و به نقطه 

اوج مي رسد.
»درباره الي« 1۳8۷: نخستين بار كه درباره الي را ديدم براي چند دقيقه نمي توانستم از صندلي سينما بلند  شوم. اصغر فرهادي با »شهرزيبا« و »چهارشنبه سوري«، نشان داده بود كه صاحب سبك است اما با درباره 8
الي فصل جديدي در سينماي ايران رقم زد. »جدايي نادر از سيمين« كه افتخارات زيادي به دست آورد، فوق العاده 

است اما اين مسير با درباره الي باز شده بود.
»اسب حيوان نجيبي است« 1۳8۹: طنز عبدالرضا كاهاني، خاص خودش است. »هيچ« و »بي خود و بي جهت«،  فيلم هاي خوبي از اين كارگردان است. اسب حيوان نجيبي است با بازي رضا عطاران و لهجه ناكجاآبادي اش ۹

جذاب از آب درآمده است. شوخي هاي خوش جنس در قصه اي خاص به خوبي جاي گرفته است.
»ابد و يك روز«1۳۹۴ : سعيد روستايي كارگردان نسل من اســت؛ يك دهه شصتي كه مي توانيم بخشي از  كمبودهايمان را با فيلم هايش پر كنيم. با فيلم دومش نشان داد كه موفقيت ابد و يك روز مي تواند دنباله دار 1۰
باشد. بعد از موج فرهادي و فيلم هايي كه شبيه آثار او ساخته شد، موج روستايي هم با ساخت فيلم هايي از طبقه 

پايين اقتصادي، باب شده است كه نشان مي دهد اين متولد 68 به كارگرداني جريان ساز تبديل شده است.

محمد عدلی

۱۰ فیلم
ایرانی محبوب

این شماره

مسعود پويا
روزنامه نگار

خاطره بازي دهه شصتي

   )بدون ترتيب- از هر كارگردان 
يك فيلم(:

مكس)ســامان مقدم(: شــايد يكي از بهترين  كمدي هاي تاريخ سينماي ايران باشد. جايي كه 1
تركيب ابراهيم نبوي و پيمان قاسمخاني دست به يكي 
مي كنند و در يكي از حســاس ترين برهه هاي تاريخ 
معاصر همه  چيز را به ريشخند مي گيرند. حتي ادبيات 
دوران اصالحات هم ملعبه دست اينها مي شود. جايي كه كلمه 2 حرفي 
خنثاي »ساز و كار« كنسرت معنا مي شود خودتان ديگر ببينيد چه شلم 

شوربايي از مكس بايد انتظار داشته باشيد.
شب هاي روشن)فرزاد موتمن( : در فهرستي كه قرار است به جزيره  تنهايي برود، مگر مي شود بهترن عاشقانه تاريخ سينماي ايران در 2

آن نباشد؟ 
مارمولك)كمال تبريزي(: درست ترين تصوير از همكاري يك روحاني  حقيقي كه تنها چنــد پالن بازي كرد و دزدي كــه لباس روحاني ۳

پوشيد و اهلي شد. موقعيت غريبي كه درست چيده شده است.
كاله قرمزي)ايرج طهماسب( : البته منظورم سريال كاله قرمزي هم  بود كه به خاطره نسل ما بدل شد، عروسكي كه رفيق بچه هاي چند ۴

نسل شد، حتي اگر بر موي سازندگانش گرد سفيد پيري بنشيند.

درباره الي)اصغر فرهادي( : سرشار از حس زندگي. با اينكه جدايي  نادر از سيمين شايد به لحاظ ساختار و فضايش به شدت بر درباره ۵
الي بچربد اما فيلم چهارم اصغر فرهادي با خود دنيايي از حس را مي آورد 

كه هر لحظه اش تبديل به يك كالت تمام عيار شده است.
گوزن ها )مسعود كيميايي( : هر جاي فيلم باشي مي تواني از همان  جا  ببيني تا آخر. گوزن ها شايد تنها فيلم تاريخ سينماي ايران باشد كه ۶
با متن مردم گره خورد. در ماجراي ســينما ركس آبادان مردمي كه زنده 

زنده در آتش سوختند آخرين يادگار ذهنشان از سينما گوزن ها شد.
در امتداد شب)پرويز صياد( : قصه تنهايي و عشق خواننده اي كه با  كوله بار شهرت خود اسير يك نگاه شد، تنها يك نگاه. شايد بيش از ۷
اين اگر در امتداد شب را شرح دهم با مميزي سردبير مواجه شوم. البته تا 

همين اندازه نام بردن از فيلم هم شايد به مذاق خيلي ها خوش نيايد.
ناصرالدين شاه آكتور سينما )محسن مخملباف( : سازنده اش شايد به  كج راهه رفت، اما همين يك يادگار از او براي سينماي ايران كافي است 8
تا يادمان بيايد روزگاري بود كه محسن مخملباف نامي از پي نارنجك بستن 
به خود و بغل كردن داريوش مهرجويي رســيد به كاله از سر برداشتن براي 
كارگردان »گاو« و احترام به كل تاريخ سينماي ايران از اوگانس اوگانيانس و 
آربي آوانسيان تا بهرام بيضايي و داريوش مهرجويي و همه فيلمسازان تاريخ 

سينماي ايران. سرنوشت عجيبي رقم مي خورد براي آدم ها.
شوكران)بهروز افخمي(: اين هــم از آن فيلم هايي است كه مي شود  بارها ديد و لحظه ها و ديالوگ هايش را به ياد آورد: »تا حاال چيپس ۹
قورباغه خوردي؟ -نه، چيه؟ - قورباغه رو پرس مي كنن تو روغن ســرخ 
مي كنن!« از اين ديالوگ ها زياد دارد شوكران؛ يك جنايي كامل براي اين 

روزهاي كرونايي.
دايي جان ناپلئون)ناصر تقوايي( : اين يكي را ديگر نمي شود به عنوان  سريال از اين فهرست خط زد. اين يكي بايد در كيف همه باشد. هر 1۰
سال يا هر 2سال يك بار بايد از اول تا آخر ديد و با آن از ته دل خنديد. اگر 

كسي هست كه نديده باشد، نصف عمر كه نه، همه عمرش بر فناست!

علیرضا مجمع
يادگار هايی برای هميشه

  در اين دوران آخر زماني كــه ديگر دل و دماغ 
نوشــتن برايمان باقي نمانده اســت مي توانم چند 
فيلم و سريال را پيشــنهاد كنم كه در جزيره تنهايي تان آن را تماشا كنيد. در رأس اين 
ليست مجموعه »دايي جان ناپلئون« ناصر تقوايي قرار دارد كه نه تنها در حال تماشاي اين 
مجموعه هستم كه دوست دارم دوباره برگردم و از قسمت اول آن را براي صدمين بار تماشا 
كنم. بعد از آن 3،2 فيلم از مجموعه صمد را ببينم. البته اين ليست قرار نيست پر از فيلم هايي باشد كه لزوما 
به دليل ارزش هنري و فرهنگي شــان به جزيره تنهايي آورده شده باشند، بلكه دليل اين انتخاب حال و هواي 
فرحبخشي است كه دارند. در روزهاي غمباري كه حاكم بر جهان ماست، اين فيلم ها شايد بتوانند حالمان را 
كمي خوب كنند. اما از مســعود كيميايي »رضا موتوري« را انتخاب مي كنم كه مناسب اين روزهاست و طنز 
سياهي را در خود پنهان كرده است. »اجاره نشين ها«ي داريوش مهرجويي فراموش نشود. اين فيلم را هر چندبار 

كه ديده ايد دوباره تماشا كنيد.
اما علي حاتمي را با »حسن كچل« و »سوته دالن« زنده مي كنم؛ زيرا اين دو فيلم از شاهكارهاي حاتمي است. 
مي توانيد »مادر« را هم با خود برداريد كه اگر خواستيد بغض تان را بتركانيد، دست تان خالي نباشد. »مسافران« 
بهرام بيضايي را توشه كنيد كه هم پاي مرگ و زندگي با ما قدم برخواهد داشت. »ناخدا خورشيد« تقوايي، »درباره 
الي« اصغر فرهادي و »قصه هاي مجيد« كيومرث پوراحمد را توشه ايران كنيد. بعد به فرنگ سفر كنيد. از »عصر 
جديد« به تماشاي »ديكتاتور بزرگ« و »سيرك« چاپلين برويد. از مل بروكس همه فيلم ها خصوصا »زين هاي 
شعله ور« و »بوي گند زندگي«، كل فيلم هاي فدريكو فليني خصوصا فيلم هاي دوران اول »زندگي شيرين«، كل 

فيلم هاي بيلي وايلدر، كل آثار برگمان، تروفو، چند فيلم ويسكونتي.
درواقع آنقدر فضاي زندگي ما تيره و تار است كه شــايد سينما نتواند مسكن خوبي براي اين آالم شود. اما مگر 
راهي باقي مانده است، جز آن مسكن هرچند كم اثر. اگر نتوانستيد اين  فيلم ها را به دست آورده و تماشا كنيد، 
پناه ببريد به قصه، ادبيات و داستان كه شايد ديگر فرصت نشود چند ساعت دراز كشيد و پشت سر هم خواند 

و خواند و خواند.

احمد طالبی نژاد
برای اوقات خوش

1۰ به عالوه 1۰

   كالف زندگي مان آنقدر درهم پيچيده كه توقع 
زيادي است بخواهيم با ديدن فيلمي حالمان خوب 
شود. با اين حال، هســتند فيلم هايي كه اگر حتي حالم را خوب نكنند، تا مدت ها پس از 
تماشايشان گريبانم را رها نمي كنند و راه و بيراه خاطرم را به تصرف خويش درمي آورند؛ 
گويي هر برخوردي با آنها نخستين مواجهه من است. از ميان اين فيلم ها، در اينجا، فقط به 

آنهايي اشاره مي كنم كه احتمال مي دهم براي مخاطب عام هم كششي داشته باشد:
شب قوزي )فرخ غفاري، 1۳۴۳(: اقتباسي مدرن از متني كهن كه با حال وهواي جامعه ايراني در آن ايام  وفق داده شده بود و برخي شوخي هايش هنوز گزنده و مفرح است.1
خشت و آينه )ابراهيم گلستان، 1۳۴۳(: تصويري غني و چنداليه از تهران اوايل دهه 40 كه همه چيز در  آن از ريخت  افتاده و دل مرده و نااميدكننده اســت؛ فيلمي با روايت مدرن كه آگاهانه از داستان گويي 2

سرراست طفره مي رود و مي خواهد تماشاگرش را با انديشيدن سرگرم كند.
چشمي كه مي شنود )احمد فاروقي قاجار، 1۳۴۶(: مستندي كوتاه درباره بهمن محصص، نقاش آوانگارد  ايراني كه حرف ها و افكارش همچون نقاشي هايش متفاوت و بديع است و از اساس با فرهنگ محافظه كار ۳
و مصلحت انديش ما منافات دارد. فاروقي قاجار با هوشمندي از نشان دادن اين تفاوت طفره نمي رود و يكي از 

بهترين نمونه هاي ايراني مستند پرتره را خلق مي كند.
اون شب كه بارون اومد )كامران شيردل، 1۳۴۷(: مستندي كه با شيطنت و شوخ طبعي به موضوعش نگاه  مي كند و از ميل مفرط انسان ايراني به اسطوره سازي و قهرمان پروري پرده برمي دارد.۴
آرامش در حضور ديگران )ناصر تقوايي، 1۳۵1(: اگر بپذيريم كه چند سالي است تم اصلي زندگي ما يأس  و سقوط ارزش هاي اخالقي است، با رويي گشاده به تماشاي اين فيلم مي رويم. اين فيلم كه براساس ۵
كتاب »واهمه هاي بي نام ونشان« نوشته غالمحسين ساعدي ساخته شده، نگاهي عميق به جامعه اي ناهنجار 
دارد كه روابط آدم ها در آن به منتهاي بحران رسيده و اميدي هم به شنيدن بوي بهبود از اوضاع جهان نيست.

گزارش )عباس كيارستمي، 1۳۵۶(: غيركيارستمي وار ترين فيلم كيارستمي؛ سال هاي سال پيش از اينكه  فيلم هاي اجتماعي در باب زندگي طبقه متوسط باب شود، كيارستمي در اين فيلم تصويري از زندگي ۶
شخصي و كاري يك كارمند اداره دارايي را نشان مي دهد كه با گذشت چهل و اندي سال از ساخت آن، همچنان 

معتبر و قابل ارجاع است.
بن بست )پرويز صياد، 1۳۵۷(: فيلمي براساس داستان كوتاهي از آنتوان چخوف كه در نهايت سادگي و  ظرافت، معصوميت عشق يك طرفه دختري )با بازي دلنشين مري آپيك( در تضاد با دنياي خدعه كار ۷

پيرامونش را نشان مي دهد. نام فيلم نه بر موقعيتي جغرافيايي بلكه بر وضعيتي ذهني داللت دارد.
مرگ يزدگرد )بهرام بيضايي، 1۳۶۰(: بيضايي در همه آثارش، ازجمله همين »مرگ يزدگرد« به ما يادآوري  مي كند كه تاريخ با آنچه در كتاب ها براي ما نقل كرده اند، بسيار متفاوت است و گام اول در مسير آگاهي 8

شك  كردن در روايت هاي به ظاهر معتبر است.
شبح كژدم )كيانوش عياري، 1۳۶۵(: نمونه اي جذاب از ادغام سينما )تخيل( و زندگي )واقعيت( با هم كه  سرانجامي تراژيك دارد. مگر سرنوشت سرسپردگي عاشقانه چيزي جز پاياني تراژيك است؟۹
سكوت )محسن استادعلي، 1۳۹1(: مستندي همدلي برانگيز و تأثيرگذار از گفت وگو با افرادي كه مرتكب  قتل هاي خانوادگي شده اند و در زندان در انتظار اجراي حكمشان هستند. هر كدام از چند شخصيتي 1۰
كه در برابر دوربين حضور دارند، داستاني عجيب و دردناك را روايت مي كنند كه حتي كساني را كه به فيلم هاي 
مستند عالقه ندارند، با خود همراه مي سازند. در عجبم مستندساز چطور توانسته رضايت نهادهاي مختلف را 

براي ساخت چنين موضوعي جلب كند.

محمدناصر احدی

تازه نفس ها

    حتما در اين روزهای كرونايي كه نگراني ها ما را احاطه 
كرده؛ نگراني هايي كه متأسفانه بسياري از مردم و مديران 
اعتنايي واقعي و عملي به آن ندارند اگر بخواهم فيلمي را انتخاب يا توصيه كنم دنبال اندكي حال 
خوب هم خواهم بود. البته تعريف حال خوب بين افراد مختلف، متفاوت است، شايد حتي فيلمي 
تلخ كه ما را به دركي برساند و نتيجه اش اندكي دانايي بيشتر و اندكي نظرگاهي فراخ تر باشد بتواند 

مصداق اين تعريف باشد.
»باشو غريبه كوچك« )بهرام بيضايي/ 1۳۶۴(: فيلمي درباره همدلي آدم هايي از اقليم هاي متفاوت كه در ظاهر زبان  مشتركي ندارند اما با سرشتي نيك با »نايي« جان كه مادري از جنس زمين و طبيعت بود، يكي مي شوند، خانواده 1
مي شوند. باشــو غريبه كوچك، مصداق دقيق سينماي ملي است؛ ســينمايي براي همه ايرانيان؛ اثري درباره مهرباني و 

نيك انديشي كه به آنها بسياربسيار نيازمنديم؛ امروز، حاال.
»اجاره نشين ها« )داريوش مهرجويي/ 1۳۶۵(: بهترين كمدي سينماي ايران كه مي تواند هم تماشاگران عادي و هم  مخاطبان جدي سينما را راضي كند؛ حكايت هميشگي آرزوي مردماني كه در فكر سقف هستند. اما فيلم بسيار بيشتر 2
و فراتر از رؤياي خانه دارشــدن براي جماعتي اجاره نشين يا طمع كاري هاي كاسب كارانه  اســت كه ما را احاطه كرده اند. 
اجاره نشين ها، با نگاهي شوخ طبعانه بخشي از كنش هاي طبقه متوسط ايراني را تصوير مي كند؛ طبقه اي كه مي تواند هم ظالم 
باشد و هم مظلوم و خودش با ندانم كاري سقف خانه اش را خراب  كند؛ فيلمي با مجموعه اي از بازي هاي شيرين و جذاب كه 

برپيشاني خود 3 نقش آفريني درخشان از عزت اهلل انتظامي، حميده خيرآبادي و اكبر عبدي دارد.
»شيرسنگي« )مســعود جعفري جوزاني/ 1۳۶۵(: حكايت غريب ايستادن بر ســر اصول حتي تا پاي جان؛ داستان  كهنه مردان استخوان خرد كرده كه نمي توانند خم شوند؛ هميشه استوارند حتي هنگام مرگ. فيلمي با نماهاي كم نظير ۳
از دشت ها و كوه هايي كه اثر حماسي جعفري جوزاني را در خاطر ماندگار مي كند و البته حضور حسرت برانگيز و مثال زدني 

علي نصيريان و عزت اهلل انتظامي كه بي مانند در اوج هستند.
»آن سوي آتش« )كيانوش عياري/1۳۶۶(: حكايت خانه پدري بربادرفته كه جاي آن را اتاقك چوبي متزلزل گرفته است؛  حكايت نوذر كه سهم اندكش از خانه پدري فروخته شده به شــركت نفت توسط برادر به يغما رفته است؛ حكايت ۴
شعله هاي خشم كه تنها با عشق فرومي نشيند؛ عشق به دختركي الل كه مي تواند در ميانه فوران خشم و ستيز برادران قرار 

گيرد و پاياني گرم را براي فيلم رقم بزند كه گرمايش بيش از آتش چاه هاي نفت باشد.
»زيردرختان زيتون«)عباس كيارستمي/ 1۳۷۳(: فيلمي در ستايش زندگي؛ زندگي ای كه هميشه ادامه دارد حتي پس  از زلزله، پس از خانه خرابي. اصالت با زندگي است پس برهمه  چيز رجحان دارد و بايد قدرش دانست؛ به تمامي. روايت ۵

دلنشين انسان هايي كه ساده و صحيح با جهان روبه رو مي شوند.
»بودن يا نبودن« )كيانوش عياري/ 1۳۷۷(: اثري به تمامي درباره بودن؛ فيلمي كه بدون ساده انگاري، سطحي نگري و  فراموش كردن ضعف هاي انساني و آرزوهاي بي پايه و واهي، به اميد بررستگاري در سخت ترين شرايط تأكيد دارد. ۶

عياري در بودن يا نبودن  با »مرگ آگاهي « از پلكاني سخت و سنگي، مسيري براي زندگي مي سازد.
»مهمان مامان« )داريوش مهرجويي/ 1۳82(: خانواده اي كه حرمت مهمان را واجب مي دانند. خانه اي كه تنها به مدد  مادري آشــنا از جنس مادراني كه در اطراف خود ديده ايم، چراغش روشن مي ماند؛ مادراني كه هميشه آبروداري ۷
مي كنند اما كمتر در سينما اين چنين گرم، دوست داشتني و باورپذير به تصوير كشيده شده اند. خانه اي كه همسايگان هم 

به حرمت مادر، خانه و مهرباني، مهمان ديگري را هم عزيز مي شمرند و سفره رنگيني در خانه اي محقر برپا مي كنند.
»فرش باد« )كمال تبريزي/ 1۳81(: فرشي كه بر مبناي يك باور بافته مي شود؛ باوري كه سفري هزاران كيلومتري را  موجب مي شود؛ باوري كه آدم هايي با كيش و كشور و سلوك  متفاوت را كنار هم مي نشاند. فرش باد، روايت ريزبافت 8

همان باور و ايمان است.
»درباره الي« )اصغر فرهادي/1۳8۷(:فيلمي درباره دروغ، توجيه و قضاوت است. درباره الي هرچه جلوتر مي رود اليه هاي  تازه اي را براي مخاطب مي گشايد و مخاطب هرچه بيشتر مي بيند، متوجه مي شود كمتر مي داند و از قطعيتش كاسته ۹

مي شود. اما همين آگاهي برندانستن تماشاگر را به سمت قضاوت نكردن و تالش براي روشن بيني راهنمايي مي كند.
»كپي برابر اصل« )عباس كيارستمي/1۳88(: اصل چيست؟ واقعيت كدام است؟ سؤالي كه كيارستمي در طول  فيلم به دقت و ظرافت مطرح مي كند و در انتها پاسخ را بر عهده تماشاگر مي گذارد تا هر كس اصل و واقعيت 1۰

خود را انتخاب كند.

شاهین امین
حكايت باور، دانايي، اميد و نيك انديشي

حاجی واشنگتن

رهایی

گنج قارون

گوزن ها بودن يا نبودن

شبح كژدم

مارمولك



 »لذت« از ديد هر مخاطبي با بضاعت فكري و درك بصري و دغدغه هاي دروني و خصوصيات حسي و غريزي متفاوتش، 
تعريف مستقل و حتي دوره اي دارد. در نگرش راديكال و نفي گرا و مهاجم »نيچه«، لذت چه بار معنايي پيدا مي كند؟ محسن 
مخملبافي كه يك زمان در دگماتيســم فكري و عقيدتي خود وقتي از جلوي سينماها رد مي شد گوشش را مي گرفت، چه 
تعريفي از لذت داشت و زماني ديگر كه به »دستفروش« و »ناصرالدين شاه آكتور سينما« و »نوبت عاشقي «و »نون و گلدون« 
و »گبه« رسيد، اين لذت را چگونه تفسير و اجرا كرد؟ منتقدي چون هوشــنگ كاووسي كه نخبه گرايي و غرور را به شيوه 
خودش به نمايش مي گذاشت، حاضر نبود سر به تن »قيصر« و سازنده اش باشد. اما در عين حال، »سازدهني« امير نادري 
و »سه ديوانه« جالل مقدم و فيلم خودش »خانه  كنار دريا« جزء 10فيلم ايراني عمرش بودند. پرويز دوايي عزيز يك جور از 
»سرگيجه« هيچكاك لذت مي برد و دوست هم نسلش پرويز نوري، جوري ديگر. وقتي مسعود خان فراستي »راننده تاكسي« 
و »مرد ايرلندي« مارتين اسكورسيزي و »ناخدا خورشــيد« ناصر تقوايي را فيلم هاي بدي مي داند، به صرافت مي افتي از 
محضرش كسب فيض كني و بحث مفصلي در مورد »لذت« در دنياي سينما با او داشته باشي و دوستمان سعيد عقيقي را 
هم كه در حال نگارش يك تك نگاري درباره »ناخدا خورشيد« است، از اين كار منصرف كني! اما جدا از همه اين نمونه ها و 
مصاديق، مي خواهم ساده تر به موضوع بپردازم. لذت در رويارويي با يك فيلم يعني حال و احوال درست. همان قدر كه يك 
فيلم مفرح مثل »درشكه چي« نصرت كريمي يا »اجاره نشين ها«ي داريوش مهرجويي مي تواند اين حس آميخته با لذت را 
در بيننده ايجاد كند، فيلم هاي تلخ و تراژيكي مانند »داش آكل« مسعود كيميايي، »مرثيه« امير نادري و »آرامش در حضور 
ديگران« ناصر تقوايي نيز از اين ويژگي برخوردارند.  مي ماند چند نكته: 1- اگر مي خواســتم خيلي دلي و شخصي تصميم 
بگيرم، بيش از نيمي از انتخاب هايم از فيلم هاي كيميايي بود؛ اما به 2فيلم اكتفا كردم. 2- ســعي كردم بيشتر از فيلم هاي 
خوب مهجور مانده نام ببرم. 3- با توجه به نظرخواهي مشابه »مجله فيلم« در شماره نوروز امسال، 2فيلم ايراني انتخابي ام در 

آنجا )فرار از تله و ردپاي گرگ( را فاكتور گرفتم.
دارم. حس نوستالژي به جا مانده از آن اوقات خوش، همچون خوابي طاليي  است كه در البه اليش صداي ويگن و دلكش ۱ فردا روشن است )سردار ساكر / ۱۳۳۹( : اين نخستين فيلمي است كه از دوران كودكي ام در سينما ايران الله زار به ياد 
را مي شنوم و يكي از نخستين تصاوير فردين به عنوان بازيگر محبوب و آشناي كودكي و نوجواني ام در ذهنم ثبت مي شود. 
فيلم »چشمه آب حيات« )سيامك ياسمي / 133۸( او را يكي دو سال بعد در غروب جمعه اي شلوغ در سينما آپادانا در خيابان 
نظام آباد ديدم. بعدها به اين واقعيت پي بردم كه خاطرات به جا مانده از يك دوران دور سپري شده مي تواند با همه وجوه كيفي 
پايينش، لذتبخش و تكرار نشدني باشد. چقدر پدر و مادرم در آن زندگي فقيرانه خوشبخت و بي دغدغه بودند. يك زن جوان 
چادري در كنار شوهر كراواتي آسمون جلش فردا را روشــن مي ديدند و تنها پسرشان را كنار خود نشانده بودند تا همراه با 

خوردن بادام سوخته هاي داخل پاكت كوچك، با دنيايي از قصه و  رؤيا محشور شود.
ديناميك به نمايش مي گذارد و )از اين لحاظ( از بسياري از توليدات دوران خودش جلوتر است.2 كليد )محمود نوذري و ژرژ ليچنسكي / ۱۳۴۱( :  فيلمي كه يك موضوع قتل كليشه اي را با دكوپاژي حرفه اي و تدويني 
بيش از همه مديون فيلمبردار و تدوينگر با ذوقش احمد شيرازي است كه طبق روال شمار قابل  توجهي از توليدات ۳ جاده مرگ )اسماعيل رياحي / ۱۳۴2( : يك فيلم خوش ساخت با ريتم قابل اعتنا در سينماي بي بضاعت آن سال ها كه 

آن دوران، دكوپاژ فيلم را نيز به عهده داشته است.
۴ قيصر )مسعود كيميايي / ۱۳۴۸( :  بعد از خوابيدن تب آن ســينماي روياپرداز كه نقطه شاخصش رادر »گنج قارون«   
سيامك ياسمي شاهد بوديم، »قيصر« نخستين فيلمي بود كه برايم در آن سن و سال در دل تلخي و ماتم لذتي مداوم 
داشت. با »قيصر« ياد و خاطره آن صبح جمعه برنامه ســينما ارتش و ديدن فيلم در سينما هماي سر چهارراه اسالمبول، 
هميشگي شد. چه لذتي باالتر از ديدن يك قهرمان تازه وارد با كت و شلوار مشكي و موي كوتاه و نگاه مات و سرد كه اهل حرف 
مفت زدن نيست و آنجا كه الزم باشد خودش را خالي مي كند. چه لذتي شنيدني تر از صداي يك موسيقي حماسي و تراژيك 
همراه با ضرب زورخانه و چه لذتي دلنشين تر از مرگي خودخواسته به دنبال جامه عمل پوشاندن حرفي كه از كامروا شدن 
3آدم خبيث دم مي زد؟ »قيصر« به ما حالي كرد كه مي توان در اوج تنهايي با لبخند به مرگ خوشامد گفت و به آرامش رسيد. 

لذت غريب »قيصر« براي من، دستيابي به مفهومي تازه و تأثير گذار از كارگردان در سينماي ايران بود.
لذتبخش بود، فروش چشمگير و همزمان فيلم »مردي از جنوب شهر« صابر رهبر با قهرمان به جا مانده از دوران ماضي 5 رضا موتوري )مسعود كيميايي / ۱۳۴۹( :  همانقدر كه شمايل يك جوان حســرت به دل و آرزومند زير بازارچه برايم 
برايم اندوهبار بود. همانجا به فردين حسوديم شد. برايم رضا موتوري و عباس قراضه )بهمن مفيد( تصويري ماندگار تر و پر 
خاطره تر از حبيب )فردين( و رفيق همراهش تقي نمكي)ظهوري( داشتند كه قباًل در »گنج قارون« اينگونه خودنمايي كرده 
بودند. با »رضا موتوري« دلم مي خواست به فانتزي و روياهاي زودگذر دم دست و باسمه اي كه تو را خوار و ذليل و اخته كند، 
يك شيشكي محكم ببندم. »رضا موتوري« برايم واقعيت عيني يك محيط قديمي رو به انقراض با آدم هاي بال ديده و به آخر 

خط رسيده اش شد.
كمدي آميخته به طنز، مثال »اجاره نشين ها«( فيلم ضعيف تري باشد. اما براي من به لحاظ همان ريشه هاي به  جا مانده از 6 آقاي هالو )داريوش مهرجويي / ۱۳۴۹( : شايد »آقاي هالو« در مقايسه با ديگر فيلم هاي داريوش مهرجويي )به ويژه در قالب 
گذشته، لذت خاصي دارد. سادگي معصومانه و رو به بالهت يك مرد شهرستاني در سفري ناكام به پايتخت، طنز تلخي دارد كه 
هنوز به دل مي نشيند. آن »قوم ظالمين« گفتن آقاي هالو در اواخر فيلم و معترف شدنش به اينكه »سفر انسان را پخته مي كند«، 

بيانگر يك واقع بيني ديرهنگام است كه گويي همواره براي انسان هاي پاك و از قافله عقب مانده رقم مي خورد.
پا خاســتن يك آدم عاصي مورد ظلم قرار گرفته و طغيان و عدالتخواهي او لذت برد. »تنگســير« با همين ظرفيت 7 تنگسير )امير نادري / ۱۳52( : با آنكه خود امير نادري از نتيجه كارش آنگونه كه بايد راضي نبود، ولي هنوز مي توان ازبه 
كنوني اش كه تنيده شده درسه آدم چيره دست )امير نادري، نعمت حقيقي و بهروز وثوقي( است، نشانه هاي عيني يك وسترن 

ايراني را با خود دارد.  اي كاش اختالف پيش نمي آمد و موسيقي اين فيلم را اسفنديار منفرد زاده مي ساخت.
خواســتگار )علي حاتمي / ۱۳5۰(: يكي از مهجورترين و در عين حال بهترين آثار علي حاتمــي. باز يك مرد تنهاي  عاشق پيشه كه اين بار »همه عمرديررسيدن« را در دنيايي اپيزوديك تجربه مي كند. علي حاتمي به پشتوانه حس ناب ۸
غريزي خود و احاطه اش بر فرهنگ و ســنن و فولكلور ايراني، اين قابليت را دارد كه در دل سادگي و دنياي قصه پردازش با 
همراهي آدمي چون آقاي خاوري )پرويز صياد( از »تقدير« بگويد و تصويري دوگانه از »زن لكاته و اثيري« را در زري )زهرا 

خوشكام( ببيند. »خواستگار« تجربه اي ديدني و تكرار نشدني در كار با حوزه هاي نمايش سنتي و ايراني ست.
دشنه )فريدون گله / ۱۳5۱( : فقط فيلمسازي قدر نديده مانند فريدون گله مي تواند با يك آدم بي خانمان و الكي خوش  )عباس چاخان / بهروز وثوقي( و زني تنها تر و بي پشتوانه تر از او )بنفشه / فروزان( كه انگ روسپي به او خورده است، با ۹
همه كليشه هاي متداول بازي كند و به بيان و اجرايي غيرمتعارف و ضد كليشه برسد و در محيط »شهر نو« دم از عشق بزند. 
اين كاربلدي و پرسه زني ناب اجتماعي مي خواهد كه در لوكيشني كه از در و ديوارش حسي اروتيك مي بارد، تو تماشاگرت 
را تحريك نكني و در يك رابطه گرم و عاطفي و انساني متمركز شوي و تصويري متفاوت و پر حس وحال از طبقه فرودست و 

هويت باخته ارائه دهي.
عقايد و مرام نامه اخالقي خود كه با اتكا به خصايص و هويت اقليمي اش، سنگ عدالت را يك تنه به سينه مي زند. يك ۱۰ ناخدا خورشيد )ناصر تقوايي / ۱۳66( :  يكي از بهترين شمايل هاي قهرمان در سينماي ايران. مردي تنها با همه اصول و 
اقتباس ادبي بي نظير كه نشانه هاي قرص و محكم سينما، ميزانسن، قاب بندي تصوير و شخصيت پردازي و تيپ سازي  همخوان 
با ذات قصه را در جزء جزئش مي توان ديد. چقدر در سينماي اين دوران ما جاي خالي قهرماناني از جنس ناخدا خورشيد و 

اين نوع روايت پردازي، حس مي شود.
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درنگ

جواد طوسی

۱۰ فیلم
ایرانی محبوب

این شماره

  انتخاب چنين فهرستي هم آسان و هم ســخت، آسان است چون 
خيلي زود 10 تا اسم به ذهن مي آيد و سخت است؛ زيرا انتخاب از بين 

دوست داشتني ها هميشه سخت تر است.
اين 10 فيلم را چندبار ديده ام و باز هم خواهم ديد. همينطور چند فيلم ديگر كه با سختي 
از ميان اين فهرست خط خوردند؛ مثل ســفر به چزابه، ترن، دلشدگان، آژانس شيشه اي، 
خيلي دور خيلي نزديك، ليلي با من است، ناصرالدين شاه آكتور سينما، سرب،  اي ايران، 

شوكران و...
ديدني است. جزئيات فيلم با هر بار ديدن بيشتر ديده مي شود.۱ گوزن ها ۱۳5۳ : آتشي كه قدرت به جان ســيد انداخت و مسيري كه سيد براي قدرت باز كرد، هميشه 
پاك مي كند، هر بار ديدن به ارزش ديالوگ ها مي افزايد.2 كندو ۱۳5۴ : روح ابي با هر كافه اي كه فتح مي كند به اشراقي تازه مي رسد. كتك ها زنگارهاي وجودش را 
در هر ديدار جذابيت دارد.۳ اجاره نشين ها ۱۳65 : روابط آدم ها در ساختاري كميك همراه با توالي اتفاقات و بازي هاي به يادماندني 
ديالوگ هاي غيرقجري مادر بيشــتر و بهتر در ذهنم حك شــده اند. با هر بار شنيدنش روحم صيقل ۴ مادر ۱۳6۸ : آثار علي حاتمي به هــزار بار ديدن مي ارزند اما باالتر از كمال الملك يا حاجي واشــنگتن 

مي خورد.
مي شود پا به پاي عبداهلل نصراني اشك ريخت و استخوان سبك كرد.5 روز واقعه ۱۳7۳ : فيلمنامه جاده اي بيضايي بهترين كار سينما درباره عاشوراست. مثل نوحه هاي قديمي 
خواهران غريب ۱۳7۴ : داستان اريش كستنر را دوست دارم اما بيش از آن پدرانه هاي خدابيامرز شكيبايي،  مادرانه هاي بايگان و مادربزرگي شادروان يزدانيان و البته كودكانه هاي آن دوقلوي دوست داشتني.6
مكررش را دلنشين مي كند.7 دوئل ۱۳۸2 : هم بخش جنگي و هم پاره دوم فيلم سرشار از جزئيات و ريزه كاري هاي جذابند كه تماشاي 
نشدني و...، چند عامل ديگر بايد ۸ مارمولك ۱۳۸2 : طنز فوق العاده قوي، بازي روان پرستويي، پايان بي نظير فيلم، ديالوگ هاي فراموش 

شمرد تا يك فيلم را براي چندبار ديدن 
ترغيب كند؟

بگويم با هر بار ديــدن اين فيلم ۹ درباره الي ۱۳۸7 : بيراه نيست اگر 
نكته جديدي از ارتباط شخصيت هاي 
فيلم كشــف كرده ام. به نظرم اين فيلم 
كامل ترين فيلم سينماي فرهادي و حتي 

سينماي ايران است.
ماجراي نيمروز ۱۳۹5 : با آنكه فيلم  مضموني مشخص و نتيجه اي از ۱۰
پيش تعيين شــده دارد ولــي توجه به 
ريزه كاري ها از آن اثري ساخته كه در هر 

نمايش ديدني است.

علی عمادی
انتخاب سهل و ممتنع

عيِش مدام
طعم گيالس )عباس كيارســتمي/ ۱۳76(:  مردي مي خواهد قرص خواب بخورد، برود ۱
درون قبري كه براي خودش كنده- پشت به جماعت- تا ابد تخت بخوابد. مشكل اين پروژه 
شخصي فقط اين است كه بايد كسي پيدا شود كه پس از مرگ او، خاك روي جسد بريزد. 

طعم گيالس هيچ وقت تكراري نمي شود.
دونده )امير نادري/ ۱۳6۳(: بدون ترديد »ساز دهني« امير نادري مي توانست در اين فهرست قرار بگيرد،  ولي چون قرار بر انتخاب فيلم هاي بعد از انقالب است، پس »دونده« كه نخستين فيلم جهاني ايران از 2

سال 57به بعد بود، انتخاب شد.
باشو غريبه كوچك )بهرام بيضايي/ ۱۳6۴(: پس از 5سال توقيف، اكران باشوي بيضايي در سال69 اتفاقي  ويژه براي اهل سينما در ايران به شمار مي رفت. هنوز هم »باشو« يكي از بهترين محصوالت سينماي ۳

ايران از حواشي جنگ است.
چنين فيلم هايي، الك پشت هاي قبادي را هم بايد حتما بيش از يك بار تماشا كرد.۴ الك پشت ها هم پرواز مي كنند )بهمن قبادي/ ۱۳۸۳(: حرف از فاجعه هاي حاشيه جنگ شد. در فهرست 
تلخ داشــت. اين فيلم كه بدون ترديد يكي از بهترين هاي كارنامه مهرجويي است هرگز فرصت اكران 5 سنتوري )داريوش مهرجويي/ ۱۳۸5(: فيلم سنتوري درست مثل شخصيت اصلي اش )علي( سرنوشتي 
عمومي پيدا نكرد. با اين حال آنقدر پرسروصدا بود كه تقريبا تمام ايران سي دي هاي قاچاق آن را تماشا كنند.

عبور شخصيت اصلي از خط پايان به عنوان نفر اول اســت. مجيد مجيدي با بچه هاي آسمان تبديل به 6 بچه هاي آسمان )مجيد مجيدي/ ۱۳75(: همه براي اول شدن مي دوند، ولي در اين داستان تلخ ترين لحظه 
چهره اي سرشناس در سينماي جهان شد.

شخصيت هاي فيلم نفس عميق وجود داشتند. تماشاي زندگي اين گروه خاص انگيزه اي براي دوباره 7 نفس عميق )پرويز شــهبازي/ ۱۳۸۱(: ميان بچه هاي متولد دهه 50خورشيدي، واقعا گروهي شبيه به 
ديدن نفس عميق است. اين فيلم براي جماعت موزيك باز هم جذاب است چون در آن كارهايي از گروه هاي 

راك زيرزميني ايران در دهه 70مي شنوند.
اسب حيوان نجيبي است )عبدالرضا كاهاني/ ۱۳۸۹(: تمام بازيگران اسب حيوان نجيبي است- حتي اگر  پيش از اين عالقه اي به بازي شان نداشتيد- در اين فيلم دوست داشتني به نظرمي رسند. عالوه بر داستان ۸

جذاب، تيك هاي رواني شخصيت ها هم انگيزه اي ديگر براي تماشاي دوباره و دوباره و دوباره اين فيلم است.
سعيد روستاني در 26سالگي با ابد و يك روز وارد فهرست كارگردان هاي موفق ايران شد. بعيد است كسي ۹ ابد و يك روز )سعيد روستايي/ ۱۳۹۴(: درخشش نخستين فيلم يك كارگردان اتفاقي ويژه به شمار مي رود. 

اين فيلم را تنها يك بار تماشا كند.
عنواني از كارهاي اصغر فرهادي وجود نداشته باشد. اصغر فرهادي فيلم هاي جذابي درباره مكافات دروغ ۱۰ جدايي نادر از سيمين )اصغر فرهادي/ ۱۳۸۹(: بي انصافي است اگر در فهرست 10فيلم برتر سينماي ايران 

ساخته كه احتماال »جدايي« كامل ترين آنهاست.

شهرام فرهنگی
دوباره ديدني ها

  چه كنيم؟ فعال با اين احوال بد دوره مي كنيم شب را و روز را و ويروس 
را. بهانه امروز اين گذران زمان، تماشاي فيلم هايي است كه حالمان را 

خوش كرده و هنوز هم چنين است.
ســينما براي تكميل پروژه خون به جگرش كرد و اگر آوازخواني و مرگ طاهرخان ۱ دلشدگان؛ عاشقي هاي بحرنور: من هم مي دانم كه پايان بندي فيلم و بي پول سعدي 
بحرنور بر پله هاي تاالر موسيقي كمي بهتر از آب درمي آمد، بيشتر مي شد براي دلشدگان 
ضعف كرد اما با اين همه مگر مي شود از امضاي سينمايي علي حاتمي به بهانه هزاره باربد 
به راحتي گذشت؟ دلشدگان نخستين فيلم سينمايي رده بزرگساالن بود كه در سينما ديدم و بعد از آن تجربه 
برايش هزار بار ذوق كرده ام. براي صــداي دماوند آواز ايران، براي احواالت خواســتني روزگار قاجار و براي 

شاهزاده خانم ترك...
پري، باال رفتن آرام از كوه فوجي: مگر مي شــود عاشــق داداش صفا و داداش اسد و داداشي نبود؟ مگر  مي شود زير لب ذكر نگفت و در شب برفي نزد به جنگل براي فتح كلبه سوخته؟ مگر مي شود ماهي هاي 2
عشق نور و كوزه به سرها را از ياد برد؟ مگر مي توان عاشــق مكاشفه هاي پري نشد؟ مگر داريوش مهرجويي 

فراموش شدني است؟
آدم برفي؛ خاكساري در استانبول : من هم اعتقاد دارم آن سبيل ها دكور نيست، حرمت دارد. من هم عميقا  باور دارم كه بچه تهران هرجاي دنيا هم كه باشــد باز دلش لك مي زند براي دوراهي قپان و نازي آباد و ۳
نواب. من هم عاشق جنم اسي خان در به در، دلدادگي عباس و غربت خفته روي لب هاي خندان جواتي كلك 
هستم. آدم برفي به كارگرداني داوود ميرباقري را ده ها بار ديده ام. مي پرسيد ديدگان؟ جواب مي دهم: دانم...

شب يلدا؛ قرنطينه در هجران : فارغ از اينكه در همان نخستين بار تماشاي فيلم در جشنواره به عنوان يك  عاشق سينما و نه روزنامه نگار، چقدر با اين فيلم كيف كردم مي توانم هنوز هم احواالت حامد شب يلدا ۴
در فيلم كيومرث پوراحمد را حس كنم. قرنطينه او در روزهاي هجران و تنهايي انگار االن هم دوباره باورپذير 

است فقط به جاي برف بيرون از پنجره، كرونا مي بارد.
شهرزيبا؛ عاشقي با ســيگار بهمن :  فيروزه اعــال. اين دو كلمه ســاده 5
درواقع نــام 2 كاراكتر اصلــي فيلم اصغر 
فرهادي اســت. فيروزه گرفتار بود با بچه و 
همسر معتاد و برادر پاي دار و اعال از زندان 
آمده بود تــا آزادي را تجربــه كند و براي 
آزادي دوستش از جان مايه بگذارد. اعال و 
فيروزه اما با ســيگار بهمن عاشق شدند و 

جهنم زندگي هايشان شد شهر زيبا...
هامون؛ يك معجزه : تماشاي مكرر اين  فيلم احتماال بــراي خيلي ها حكم 6

انجام واجبات را دارد. من اما بدون ادعا هوادار حميد هامون هستم، چون نه پايي در زمين نقد فلسفه دارم و نه 
دستي در آستين ژانرشناســي. من عاشــق هامونم چون هربار كه مادربزرگ هامون با بغض پرسيد: »تنها 
موندي؟« گريه كردم و هربار كه در خاطرات كودكي اش در حوض حياط شيرجه زد، اضطراب مادربزرگ برايم 
تداعي شد. حاال بماند كه وقتي هامون به پسرخاله روانپزشكش گفت: »مهشيد من؟« چه باليي سر ما آمد...

مادر؛ رسوايي چشم دروغگو : از همان نخستين بار تماشاي فيلم عاشق محمدابراهيم بودم؛ قلدر و بددهن  و اهل مرافعه اما با دلي خون كه فقط درددل شبانه پاي تخت با مادر، زخمش را باز كرد. عاشق مادر بودم 7
و مهرباني متنوعش براي بچه هايي با رفتار متفاوت. علي حاتمي با مادر، دلم را هميشــه براي مادر به تپش 

مي اندازد.
عروس آتش؛ مرد خاكستري  : براي همان پيغام يك جمله اي فرحان براي دخترعمويش مي توانم عروس  آتش را بارها ببينم. همان كه: مرد عشيره بودن هم سخته...۸

عاشق پيشه مهربان و تندخو را بسيار دوست داشتم و دارم.
ناخدا خورشيد؛ بمبك تنها : ناخدا، همان مرد كه يك دست نداشت؟ نه، همان كه يك دست داشت. تالش  براي زندگي بر مبناي شرافت و كسب رزق حالل با رسوم جنوبي ها را تركيب كنيد با قصه محشر ارنست ۹

آمريكايي و كارگرداني ناصرخان تقوايي تا ببينيد چه معجوني است اين ناخدا خورشيد.
سگ كشي؛ انتقام معاصر : بســياري از هواداران بهرام بيضايي شايد سگ كشي را در مرتبت هاي پايين  درجه بندي آثار او قرار دهند اما براي من سگ كشي يك فرياد و عصيان تصويري است بر سر جامعه اي ۱۰
كه اقشار مختلفش منفعت و پلشتي را بيش از هر چيز در دســتور كار رفتارشان قرار داده اند. ناصر معاصر و 
چك هايش و پايمردي زني كه گلرخ بودنش به خاطر سيلي سخت روزگار بود، احوال تماشاي مكرر اين اثر را 

هميشه برايم خواستني مي كند.

مسعود مير

صد شور نهان با ما
يك قرنطينه دلنشين با تماشاي مكرر دهگانه سينماي ايران

   نمي دانم دقيقا چه مي خواستيد. شايد بايد اين 
ليست »گناهان لذت آلود« يك منتقد مي بود يا مثال 
كمدي هاي سرخوش؛ اما من فيلم هايي دارم براي ده ها بار ديدن و همراه  شخصيت هاي 
اصلي شان رفتن و ماندگار شدن در جهان آنها. اگر به چيزي كه مي خواستيد نزديك نيست، 

عذرم را بپذيريد.
ليال: آن دقايق اوليه اش، رابطه رضا و ليال، تصويرشان از رابطه، و بعد نجواهاي ليال، تا هميشه انگار كار  مي كند.۱
رد پاي گرگ: يك جور رهايي خلسه آور دارد. مي شود ساعت ها به ديالوگ ها گوش داد و به آدم هايش دل  سپرد. شايد براي همين فراتر از خود فيلم، آن عكس معروف با آقا تهراني به عنوان ستونش، روي ديوار 2

خانه ام هم جاخوش كرده.
دايي جان ناپلئون: همراه سعيد عاشق شده ايم، پرسه زده ايم، زندگي كرده ايم و بزرگ شده ايم. بخشي از  زندگي ايراني ما.۳
در دنياي تو ساعت چند است : عاشقانه صفي يزدانيان درهرحالي مي تواند پرتم كند به دنيايي ديگر. سينما  به مثابه پناهگاه.۴
بي تا : تماشاي صدباره بي كله گي بي تا وسط مناسبات پيچيده اي كه هيچ ازش نمي داند حالم را خوش  مي كند، با نواي سحرانگيز موسيقي لوريس چكناواريان، پرهاي در هوا و...5
ماه عســل : انگار تو هم همراه آن جماعت در ويالي شمال شــان، ميان روزمره گي هايشان، بخشي از  آن چيزي مي شوي كه جريان دارد و تو هم جزو آني.6
هوو : فيلم قدرنيافته عليرضا داوودنژاد يك سبكي بي مثال دارد با رضا عطاراني كه شمايل ساليانش را  مي سازد و آن زن هاي رنگ رنگ و پيچيدگي ها و سادگي هايشان.7
قارچ سمي : بارها همسفر دومان قائمي شــده ام وقتي آن دختر را مي بيند، ميان آن برزخ كابوس گون  ايستاده و از خودش مي گذرد. مي فهممش و هربار كنارش درد مي كشم.۸
پرسه در مه: يك جور زاللي دارد كه مي شود ده ها بار نگاهش كرد و عاشق و  نگران و همراه زوجش شد.  يك سرگشتگي نسلي بي همانند.۹
درباره الي... : هر بار كه در آن تونل صداي جيغ سرخوشانه مي پيچد با اين جماعت مي روم تا آخر ماجرا.  هربار دلم مي خواهد احمد به الي برسد، آن خنده هاي ريز بي جواب نماند، به آنها خوش بگذرد... و باز كه ۱۰

نمي شود، باز هم مي بينمشان به اميد فردايي بهتر.

و نقيبی خسر

برای ده ها بار ديدن

رضا موتوری

در دنيای تو ساعت چند است

شهر زیبا

درباره الی

كندو  

دونده 
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حاتمي فقيد، تجربه عشق و مواجهه با 1 طوقي )علي حاتمي(: در فيلم هاي علي 
آن به مثابه تألم روحي و آزار جســماني عمل 
مي كند. در حقيقت »عشــق« بهانه  و مدخلي است براي ورود به 
مغاك »نيســتي و نابودي«. شخصيت هاي عشــق باِز حاتمي از 
»طوقي« تا »دلشدگان«، همه با عشــق و اميد آغاز مي كنند اما 
نصيب شان از حيات، درد و رنج و مرگ مي شود. سيدمرتضي )بهروز 
وثوقي( در جهان تقديري و بدُشگوِن »طوقي« علي حاتمي، نه راه 
پس دارد و نه راه پيش. از همان ابتداي فيلم، سبك سر و بي خيال 
در حال خرابكاري اســت و گند بــاالآوردن. اول طوقي نحس را 
بي اعتنا به حرف هاي مادرش )ژاله علو( وارد خانه كرد. بعد كفترباز، 
طوقي را پيش گوهر )شهرزاد( رفيق سابقش گذاشت. ديده شدن 
آن دو با هم بهانه خوبي براي عباس )سركوب(، شوهر گوهر بود كه 
از ديرباز كينه ســيدمرتضي را به دل داشت و در پي فرصتي براي 
ناكاركردنش بود. اين دو اتفاق شوم اوليه در حكم پيش آگاهي اي 
بود كه خبــر از مصيبتــي بزرگ تر مي داد. مرتضــي كه از طرف 
دايي اش، سيدمصطفي )ناصر ملك مطيعي( به شيراز فرستاده شده 
بود تا طوبي )آفرين عبيسي( را به عقد دايي اش درآورد، يك دل نه 
صددل عاشق دخترك شــد و او را عقد خودش كرد. و اين تمرد 
زمينه ساز تمام اتفاقات نحس بعدي  شد. طوبي توسط عباس به قتل 
رسيد و طوقي -پرنده اســتعاره اي از دخترك است و هردو شوم و 
برهم زننده آرامش و بحران ساز- افتاد دست قاتل. در پايان »طوقي« 
سيدمرتضي كه در طول داســتان عزادار مي شود و واجد فهم ، به 
خونخواهي محبوب ازدســت رفته، ســرگرمي ازدست رفته اش 
)طوقي( را بهانه انتقام مي كند. از باالي بــام خانه ها خودش را به 
پشــه بند عباس مي رســاند و با تيزي خونش را حــال مي كند. 
طوقي  اش -عشق فناشده اش- كه بال بال مي  زند را توي مشتش 
مي گيرد و از پشه بند مي زند بيرون. نمي تواند خودش را از دست 
آژان مخفي كند و تير مي خورد و زخمي مي شــود. كشان كشان 
خودش را روي زمين مي كشــاند و به طوقي توي دســتش نگاه 
مي كند كه هنوز دارد بال بال مي زند. اينجا آخِر خط است. در يكي 
از به يادماندني ترين تصاوير »مرگ« در تاريخ سينماي ايران، باالتنه 
سيدمرتضي را از پشت مي  بينيم كه به سمت پايين آويزان شده. 
روحي كه مثل »كفتر« پَر مي كشد و جسمي كه معلق ميان زمين 
و آســمان قرار مي گيــرد. ســيدمرتضي بايد جانــب آن حرف 
خردمندانه اش كه در مستي و از سر عذاب وجدان به دايي غايب زد 
را بيشــتر مي گرفت؛ »كي گفته يه جوجه دل باس بشه اختياردار 

آدميزاد؟«
پنجره و فرار از تله )جالل مقدم(: جال مقدم مهم ترين  استعداد برآمده از سينماي فارسي در كنار فريدون گله 3و2
در دهه 40 و 50 خورشيدي بود. فيلمسازي كه وراي رويكردهاي 
ادبي حاكم بر ســينماي ايران و تلقي قراردادي از فيلم تجاري/
هنري و نگاه چپ به اجتماع، به ابعاد حرفه اي فيلمســازي توجه 
داشت. او برخاف اكثر همنسانش كه خاستگاهي غيرسينمايي 
داشتند به فرم فيلم همچون يك بناي نيازمند معماري سينمايي 
مي نگريست و با اهتمام جدي به داســتانگويي كاسيك، فراز و 

فرود دراماتيك را متناســب با كارگردانــي هدفمند و قاب هاي 
استيليزه براي رسيدن به سرگرمي و غافلگيري تماشاگر طراحي 
مي كرد. به عبارت بهتر مقدم نخســتين فيلمســاز ايراني بود كه 
مسلط به »بينش آمريكايي« در امر فيلمسازي شد و اين تسلط را 
در 2فيلــم منحصربه فــردش، همچــون ميراثي اليــزال براي 
فيلمسازان بعدي به جا گذاشت؛ »پنجره« و »فرار از تله«. مواجهه 
با اين دو فيلم بعد از چندين دهه تماشاگر را شگفت زده مي كند. 
تركيبي متعادل از عناصر بومي و فضاي ژانري با مودي ســرد و 
روحيه اي خوددار در بروز عواطف انساني كه با اجتناب از قرارگيري 
در جايگاه سياه و سفيد درام، به دنبال نمايش آدم هاي خاكستري 
با خوي بدوي و نيازهاي غريزي است. جال مقدم شخصيت هاي 
اين دو فيلم را نــه قهرمان و خبيث كه درگيــر محدوديت هاي 
شخصي خويش نمايش مي دهد و با دوري از دلسوزي براي آنها با 
پوچ انگاري به تماشاي سقوط و نابودي شان مي نشيند. هر دو فيلم 
تحت تأثير سينماي كاسيك آمريكا، زيبايي شناسي »فيلم نوآر« 
و لحن ســرد فيلم هاي جنايي فرانسوي هســتند. »فرار از تله« 
فيلم هايي همچون »جنگل آســفالت« جان هيوستون و »دايره 
سرخ« ژان پير ملويل را به خاطر مي آورد و »پنجره« هم اقتباسي 
از داستان معروف »يك تراژدي آمريكايي« نوشته تئودور درايزر 
است و طبيعتا يادآور »مكاني در آفتاب« جورج استيونس. در هر 
دو فيلم، حاشيه صوتي )موســيقي جوك باكسي(، شيوه حضور 
بازيگران و به خصوص بازي هاي متفاوت بهــروز وثوقي، دقت و 
وسواس در قاب بندي و منش كمينه گرا در صحنه پردازي )هم در 
متن و هم در اجرا(، مصالح متمايزي در نسبت با زيرمتن سينماي 
فارسي هستند و خاص بودن آنها حاصل ذوق و سليقه تربيت شده 
فيلمساز بوده. به خاطر همين تمايزات، چه در زمان نمايش فيلم ها 
و چه در سالياِن بعد، اين استتيك ويژه ناديده گرفته شد و جريان 
انتقادي به ســادگي از كنار او و اين دو فيلم گذر كرد. اما مقدم نه 
فقط كارگرداني يكه و ممتاز كه بر مبناي شعور و شور موجود در 
دو مووي ماندگارش؛ دان سيگل سينماي فارسي بود. كسي كه در 
اوج تواضع و هوشــمندي، از طريق »پنجــره« و »فرار از تله« به 

تشخص داستانگويي/فيلمسازي در تاريخ سينماي ايران رسيد.
تاراج )ايرج قــادري(: مهم ترين فيلم كالــت در دهه60  4  
خورشــيدي و ديده شــده ترين فيلم اين دهــه در كنار 
»اجاره نشــين ها« و »هامون« داريوش مهرجويي. »تاراج« ايرج 
قادري اما برخاف دو فيلم مهرجويي كه برآمده از ســنت ادبي 
روشنفكرانه ايراني و اسلوب فيلم هنري اروپايي بودند، از سينماي 
فارسي و مناسبات عامه پســند آن مي آمد. فيلمي كه در چرخه 
فيلم هاي انقابي اوايل دهه60 و در زمينه انتقاد از حكومت پهلوي 
دوم امكان ساخت پيدا كرد و جلوتر از تمام فيلم هاي اين چرخه و 
آثار پرفروش دهه60 )»ســناتور« مهدي صباغ زاده، »عقاب ها« 
ساموئل خاچيكيان، و »ترن« امير قويدل( گذر زمان را تاب آورد و 
بدل به فيلم محبوب فيلم بين هاي خوش ســليقه ايراني در تمام 
اعصار شــد. مواجهه با فيلم قادري بعد از ســي وخرده اي ســال 
شگفت انگيز است. نه تنها در اين چنددهه از انرژي افسارگسيخته 
موجود در جهان فيلم كاسته نشــده كه در قياس با روحيه حقير 
حاكم بر فيلمسازي در سينماي معاصر جريان اصلي ايران، باشكوه  
و مهيب به نظر مي رســد. »تاراج« در حقيقــت 4مولف دارد كه 

هركدام تأثير شخصي خود را بر جهان فيلم به جا گذاشته اند. ايرج 
قادري در مقام كارگردان در هماهنگــي اي غبطه برانگيز با تمام 
عوامل فيلم و از همه مهم تر فرج حيدري فيلمبردار، ديناميك ترين 
دكوپاژ در فيلم هايش را ارائه مي دهــد و در اوج تواضع و دقت و 
تمركز بهترين فيلمش را مي ســازد. همسو با كارگرداني نظرگير 
قادري، اين فيلمنامه عليرضا داوودنژاد اســت كه ويژه و ريزبافت 
به نظر مي آيد؛ او شناختش از سينماي فارسي و مصالح مورد عاقه 
تماشاگر ايراني را به واسطه منحني عاطفي اي كه براي شخصيت ها 
در طول داستان و در مواجهه با بزنگاه هاي مختلف ترسيم مي كند، 
بروز مي دهد و گيراترين فيلمنامــه اش را براي يك فيلم جريان 
اصلي ايراني را مي نويسد. از ســوي ديگر حضور سعيد مطلبي، 
دوست هميشــگي قادري، در قالب »كارگردان دوم، تدوينگر و 
ديالوگ نويس« سبب غني ترشدن نظام بصري و روايي فيلم شده. 
استعداد ويژه  مطلبي در ديالوگ نويسي ادبي/سينمايي، »تاراج« 
را از منظر نوع حرف زدن شخصيت ها، بدل به نمونه اي خاص در 
سينماي فارسي كرده. و باالخره جمشيد هاشم پور در نقش يكي 
از مهم ترين شمايل هاي سينماي ايران طي40 سال اخير؛ زينال 
بندري؛ از كله طاس و ابروهاي پُرپشت و صداي گيراي منوچهر 
اسماعيلي كه به زينال جاذبه اي فرامردانه داده تا اندام ورزيده و 
دستان قدرتمندي كه با پيچ خوردن در هوا، كاريزماي او را بيشتر 
جلوه مي دهند. همچون صاعقه اي درخشــان كــه از ناخودآگاه 
سينماي فارسي ســر برآورد و پرده هاي ســينما را با صابت و 
صراحت، در همراهي با پليس وظيفه شناس )بهزاد جوانبخش( به 

آتش كشيد.
ديده شده ترين فيلم در كارنامه داريوش مهرجويي )در كنار 5 اجاره نشين ها )داريوش مهرجويي(: »اجاره نشين ها« نه فقط 
»هامون«( كه يكي از پُرتماشــاگرترين فيلم ها در مقياس تاريخ 
سينماي ايران است. فيلمي به شــدت بامزه و سرگرم كننده كه 
به راحتي عنوان بهترين »فيلم كمدي« در تاريخ سينماي ايران را 
از آن خود كرده و بنا به نسبت نزديك نسل هاي مختلف تماشاگر 

ايراني با آن، در گذر زمان در جايگاه »فيلم محبوب« يك ملت قرار 
گرفته و جزو معدود آثاِر تاريخ سينماي ايران است كه به فرمول 
جادويي دست يافته؛ فرمولي كه هم تماشــاگر عادي را غرق در 
سرگرمي و قهقهه مي كند و هم تماشاگر جدي را متناسب با جهان 
نمادينش به تامل و درنگ وامي دارد. از يكسو مهرجويي به تأسي 
از كمدي هاي آمريكايي و رويكرد هاوارد هاكس در ساخت كمدي، 
در اوج جديت و گستاخي، آدم هاي فيلمش را در ازدحامي بي پايان 
به جان هم مي اندازد و از سوي ديگر با تأثير از غامحسين ساعدي 
و رويكرد نمادين روشــنفكري ايراني در دهه 40 و 50 شمسي، 
مناسبات شهري جامعه ايران را بر مبناي ديدگاهي استعاري نقد 
مي كند. اينگونه »اجاره نشــين ها« با برجســته كردن تناقضات/

تقابل هاي ايدئولوژيــك در يك جامعه توســعه نيافته و تصادم 
ســنت گرايي با ايده هاي مدرن، به فيلم نمونــه جامعه ايران در 
نيم قرن اخير در راســتاي نمايش »روحيه ايراني« بدل مي شود. 
فيلمي كه همچون بهترين آثــار مهرجويي درباره ذات متناقض 
انسان ايراني است و افزون بر نمايش خصايل پارادوكسيكال انسان 
ايراني، اخاقيات متلون و كاسبكار ايرانيان را بازتاب مي دهد. از نام 
فيلم كه مويد نظرگاه استعاري فيلم است تا خانه به مثابه مملكت 
و ساكنين به منزله شهروندان يك جامعه، با فيلمي طرف هستيم 
كــه در اوج هوشــمندي، سياســي ترين تم ها را به شــيوه اي 
غيرمســتقيم و رندانه و آميخته به هزل مطرح مي كند؛ از نسبت 
سيستم با شهروندان كه هميشــه آنها را مستأجر و خانه به دوش 
مي پندارد تا رابطه كاراكترها با يكديگــر كه بنا به ماهيت طماع 
مدرنيسم، براساس حرص و خصم تعريف شده است. مهرجويي در 
»اجاره نشــين ها« با واقع بيني، ريا/دورويي مرســوم در »جامعه 
ايراني« را مي شكافد و با استهزاي همه  چيز )اعم از چپ و راست و 
باال و پايين!( جهاني ابزورد بنا مي سازد كه آدم ها براي دستيابي به 
منافع شان، با طيب خاطر بقيه را نابود و لجن مال مي كنند. چندان 
خبري از محبت و مهرباني و صميميت نيست. همه تاوان اعمال 
پلشت خود را پس مي دهند و پايان پوچ فيلم تأييدي مجدد بر اين 
موضوع اســت كه در شهر جايي براي شــهروندان نيست! فيلم، 
كستينگ شگفت انگيزي دارد و در اين ميان عزت انتظامي در قالب 
عباس آقا سوپر گوشت و اكبر عبدي در نقش قندي مي درخشند.

صاحب فضل و فيلمسازي خوش قريحه، منظري باز در نگاه 6 بازمانده )سيف اهلل داد(: مرحوم سيف اهلل داد به عنوان انساني 
به سينما داشــت؛ هم در زمان مديريتش بر ســينماي ايران كه 
دوراني طايي را سبب شد و هم در شيوه فيلمسازي اش و نگاه به 
انسان كه حساســيت هاي طبيعي زيســتي را برجسته مي كرد. 
فيلم هاي اندكي ساخت و اين بدون شــك از نگاه ايده آليستي و 
جاه طلبانه اش به مديوم سينما مي آمد. مرد وارسته اي كه عاشق 
منش فيلمسازي ديويد لين بود و در بهترين فيلمش »بازمانده« 
از تمهيدها و اســتعاره هاي جهان فيلمســازي لين در راستاي 
رسيدن به جهاني بزرگ )هم به جهت مناسبات توليد و هم از نظر 
ابعاد استتيك( اما شــخصي بهره برد؛ يكي از بهترين فيلم هاي 
كاسيك  در تاريخ ســينماي ايران )در كنار »ناخدا خورشيد« 
تقوايي( كه شــبيه به يك رمــان قطور، ماجــراي يك مملكت 
)فلسطين( را در خطيرترين بزنگاهش روايت مي كند. يك ملودرام 
اپيك تاريخي همچون »بربادرفته« ســلزنيك و »دكتر ژيواگو« 
ديويد لين كه داســتاِن واقعي يك ملت را به مناســبات عاطفي  
شــخصيت هاي غيرواقعي پيوند مي زند و از خال موقعيت ها و 

بزنگاه هاي داســتاني، داســتان خانوادگي  خود را به استعاره اي 
بزرگ تر از زيست ملتهِب مردمان يك كشور بدل مي كند؛ آكنده 
از احساس و بغض و تعلق خاطر به خاك. به گذشته ازدست رفته و 
عزت نفِس باشكوِه غصب شــده. و در اين فيلم ماندگار، سكانس 
نهايي همچون الماس مي درخشد؛ جايي كه بعد از گذر از آتش و 
خون و تمام فراز و فرودهاي دراماتيك، بــا مادربزرگ و طفل به 
سكوت موقت در قطار مي رسيم و بدرقه عاشــقانه مادربزرگ با 
كودك. وداع گذشته با آينده يا به عبارت بهتر شرافت و اصالتي كه 
با ستانده شدن جان مادربزرگ به طفل نهاده مي شود تا نگهدار و 
پشتيبان آن در آينده باشد. به عبارت ساده تر پيرزن بايد بميرد تا 
آخريــن بازمانــده زنــده بمانــد؛ زيبــا، رمانتيــك، تــوأم با 
مسئوليت پذيري سياسي/تاريخي در مواجهه با استعمار برآمده از 
غرب و البته آگاهي بخش در برخورد با هر شــكل از اســتبداد. با 
همراهي نجواي آيت الكرســي از ســوي مادربزرگ )مادران( تا 
اينگونه كودك )كودكان فردا( را از گزند حوادث و خطرات پيِش رو 

مصون بدارد.
تنها فيلمســاز معاصر ايراني كه بر مبنــاي تجربه گري به 7 مصايب شيرين )عليرضا داوودنژاد(: يك فيلم سبك پرداز از 
فرماليسم شخصي خود دست يافته و در هر فيلم آن را در معرض 
قواعد بيانگري تازه و مسيرهاي دراماتيك متفاوت قرار مي دهد. 
»مصايب شيرين« آغاز دوره فيلم هاي خانگي عليرضا داوودنژاد 
بود. تلفيق نوعــي از »هوم ميد/ مامبل كور« تاريخ ســينمايي با 
ملودرام گرم بومي/ايراني. اينكه چگونه مي توان درام سينمايي را 
با آماتوريســم سبك پردازي شــده تلفيق كرد و اتفاقا به شــور 
سينمايي و ســرگرم كردن تماشاگر رســيد. اوج امتزاج تاليفي 
داوودنژاد خود را در قالب صحنه دعواي پدر و پسر نمايش مي دهد. 
جايي كه بي حوصلگي پدر و بي مايگي پســر در كسب تحصيل، 
فاصله ميان آنها را افزون مي كنــد و همچون تمام لحظات ناب و 
ويژه برآمده از سينماي شخصي داوودنژاد، در طرفه العيني دعوا و 
مرافعه با شــوخي و خنده مي آميزد و چيزي را سبب مي شود كه 
بايد نامش را گذاشت »لحن داوودنژادي«. يك لحن منحصربه فرد 
كه مشابهت هايي با لحن مالوف داريوش مهرجويي دارد اما تفاوت 
اصلي در مقصد و هدفي است كه دو فيلمساز به واسطه اين لحن 
شوخي/جدي پيگيري مي كنند؛ مهرجويي بر اساس ابزورديسم و 
جديت روشنفكرانه در پي دســتيابي به پوچ انگاري تحت لواي 
مشنگيسم يا يأس فلســفي بوده اما داوودنژاد همانند قصه هاي 
پريان و فيلم هاي خيال پرداز ســينماي فارسي، در جست وجوي 
قطعيت هاي تيپيكال فانتزي اســت. در مواردي مثل »مصايب 
شيرين« و »مرهم« و »كاس هنرپيشگي«، هانسل و گرتل اش را 
از چنگ جادوگر بدجنس نجات مي دهد و در جاهايي ديگر مانند 
»بچه هاي بد« و »فِراري« مقهور شرايط اجتماعي و فضاي سياه 
درام، سفيدبرفي هاي معصوم و بي گناهش را اسير چنگال ملكه 
بدطينت و تقدير شوم مي كند. به عبارت بهتر مهرجويي بيانگري 
سرد برآمده از سينماي هنري اروپا را با چاشني غليظ بومي گرايي 
گرم شــرقي به مخاطب عرضه كــرده اما داوودنژاد بــا ايمان به 
قراردادهاي ســينماي فارسي و البته گسســت از آن در نيل به 
زيبايي شناسي شــخصي، فيلمفارسي را وارد ســاحتي جديد با 
ظاهري فرمال مي كند. او تيپ هاي آشــناي سينماي فارسي را 
وامي دارد تا در زمين تازه بازي كنند و اينگونه آنها از طريق توجه 

به جزئيات واجد رنگ آميزي شخصيت پردازانه مي شوند.

    اينها فيلم هايي  هســتند 
كه تماشاي مكررشان برايم 
لذت بخش بوده؛ فيلم هايي 
كه با آنها زندگي كرده ام و از 
نوجواني تا ميانسالي همراه 
و همدم من بوده اند. بعضي هايشــان را به شكل 
جنون آميزي مكرر ديــده ام و تعدادي را كمتر 
ولي هر وقت پاداده از تماشايشــان اســتقبال 
كرده ام؛ مثل ديدن رفيقي قديمي كه ماقاتش 
هميشه خوشحالت مي كند، من هم با اين فيلم ها 
رفاقتی ديرين دارم. از آن دوستي هايي كه محك 
زمان خورده، به خيانت و كدورت آلوده نشده و 

مطمئني كه هرگز به هم نمي خورد.
 :)134۸ »قيصر«)مســعود كيميايــي  خوش ريتم ترين و پركشــش ترين فيلم 1
تاريخ سينماي ايران. فردگرايي ناب و عصيانش 
بعد از نيم قرن هنوز تأثير گذار است و شمايلي كه 
از مردانگي ارائه مي دهد همچنان با فرسوده شدن 
فاصله بسيار دارد. 50ســال گذشته ولي قيصر 

هنوز جوان است.
»رضا موتوري« )مسعود كيميايي 134۹(:  جوانانه ترين و رها ترين فيلــم دوره اول 2
كيميايي كه اســتحكام دراماتيك مثل قيصر يا 
غناي تكنيكي »داش آكل« و پختگي و گرماي 
روابط عاطفي »گوزن ها« را ندارد يا كمتر دارد. در 
عوض رضا موتوري قريحه ناب كيميايي جوان را 
به تمامي دارد؛ رهاتر از هميشه كه به سوررئاليسم 
هم راه مي دهد. مثال معروفش جنگ ديوانه ها در 
تيمارســتان از چوبي كه جاي ســاح دســت 
مجنونين است تير شليك مي شود. يا اينكه بعد از 
نيمه اول سرخوشانه فيلم، فيلمساز ابايي ندارد كه 
تغيير لحن بدهد. رضا مو توري با طنز غريبش، با 
اينسرت از كبريتي كه شــاه مي ايستد و دست 
خونيني كه بر پرده كوبيده مي شــود با قهرمان 
زخمي  روي ترك موتور و حاشيه صوتي غني اش 
)با صداي بي صداي فرهاد و موزيك منفردزاده( 
يكي از جنون آميز ترين تجربه هاي به بار نشسته 
سينماي ايران است كه با هنر خاقانه كيميايي 
در كارگرداني و درك شــهودي درخشــانش از 
مفهوم ميزانسن، هنوز و همچنان تماشايي است.
»پنجره« )جالل مقدم 134۹(: جدي ترين  تاش مقدم براي پيوند دلمشــغولي هاي 3
شــخصي با خواســت عمومي و كوشش براي 
رســيدن به مفهوم و تشــخص در دل سينماي 
جريان اصلــي. بي توجه به تلقــي رايج از خلق 
قهرمان و در عوض همســو با ريشــه هاي منبع 
اقتباس در خلق آنچه ظرافت ناميده مي شود. و با 

هرس كردن تمام ايده هاي چپگرايانه رمان درايرز 
و فشرده كردن موجز وقايع كه جايي براي وقت 

تلف كردن و افاضات بيهوده باقي نمي گذارد.
»طوقي« )علي حاتمــي 134۹(: تنها فيلم  كارنامه ســازنده اش كه متاثر از ســاخته 4
فيلمسازي ديگر )قيصر كيميايي( است و البته اين 
خود نشانه اي است از توانايي حاتمي كه چگونه از 
دل سفارش بازار كه دنبال فيلم قيصري است و با 
استعانت از تقريبا همه عوامل اصلي قيصر )جلوي 
دوربين بهروز وثوقي، ناصر ملك مطيعي، سركوب، 
شهرزاد و بهمن مفيد، پشت دوربين مازيار پرتو و 
اسفنديار منفردزاده( در نهايت حكايت خودش را 
می گويــد. نيمــه اول طوقــي، بــا انبوهــي از 
دلنشين ترين لحظه هاي سينماي حاتمي، نشان 
مي دهد كه فيلمســاز صاحب ديدگاه شخصي، 
چگونه مي تواند از دامن تقليد از فيلم جريان ساز 

روز بگريزد و جهان تاليفي اش را بنا كند.
»ســازش«)محمد متوســالني1354(:  مهم ترين نشانه تأثير تحصيات سينمايي 5
در دهه 50 كه كارگردانــش را از جايگاه يكي از 
اعضاي گروه ســه تايي ها )گرشــا، ســپهرنيا، 
متوســاني( به مقام ســازنده يكــي از معدود 
كمدي هاي سياســي، اجتماعي هوشمندانه آن 
سال ها، ارتقا بخشيد. نخستين فيلم متوساني 
پس از خواندن ســينما در آمريكا و بازگشت به 
ايران كه شكســت تلخي هم در گيشــه خورد. 
تماشاگري كه انتظار تماشاي بهروز وثوقي شياد، 
فرصت طلب را نداشــت از فيلم استقبالي نكرد، 
منتقدان تحويلش نگرفتند و مميزي هم كمي از 
زهر فيلم گرفــت. با اين همه ســازش به عنوان 
كمدي انتقادي كــه تصوير دقيــق دورانش را 
مي دهد، يكي از به بارنشســته ترين تجربه هاي 
سينماي ايران در دهه 50است و شوخي هايش 
همچنان جواب مي دهد و لحن كنايي اش جذاب 
و قهرمان نداشتن و تصوير متفاوتش از مهم ترين 
ســتاره- بازيگر آن دوران، جسارت آميز و بديع 

است.
»درشــكه چي«)نصرت اهلل كريمي 1350(:  آنچه عوام بپســندند و خــواص تأييدش 6
كنند. تركيب موفق و مثال زدني بهره از مولفه هاي 
كمدي ايتاليايي و تلفيقش بــا عناصر فرهنگ 
ايراني. درشكه چي بيشترين انرژي و جذابيتش را 
از حضور خالقش مي گيرد كه در پشت و جلوي 
دوربين ســنگ تمام مي گذارد. با مجموعه اي از 
موفق ترين شوخي هاي ســينماي فارسي )مثا 
ســكانس ختنه كــردن بابك كريمــي( كه هم 
محصول حس طنز كريمي و هم حاصل تسلطش 

در رعايت لحن اســت؛ تعادلي كه در فيلم هاي 
بعدي كريمي كمتر رعايت شد.

»گوزن ها« )مســعود كيميايــي 1354(:  كامل تريــن فيلم دوره اول فيلمســازي 7
كيميايي و به روايت منتقدان و در طول 2دهه و 
در2 راي گيــري متوالي، بهتريــن فيلم تاريخ 
سينماي ايران؛ روايتي گرم و استادانه از رفاقت 
مردانه كه جنبه هاي سياسي و كنايه هاي تندش 
به حاكميت و خاصه همه حاشيه هايش آن را به 
جنجالي ترين فيلــم قبل از انقــاب بدل كرد. 
ماندگاري و جذابيت تمام نشــدني فيلم، وامدار 
ساواك و توقيف و جنبش چريكي و تعهد سياسي 
و... نيســت. گوزن ها همه اينها هست و نيست. 
هست چون اين صريح ترين فيلمي است كه عليه 
پهلوي دوم ساخته شده و نيست چون گوزن ها را 
نه اعتراض سياسي كه گرماي انساني سرپا نگه 
داشــته. با پرورده ترين كاراكتر سينماي ايران 

)سيد( و زيباترين سفره رفاقتي كه در اين سينما 
پهن شده و با انبوهي از متناسب ترين و زيباترين 
ديالوگ هاي همه ســينماي ايران كه بيش از4 
دهه اســت وارد فرهنــگ عمومي شــده و به 
زندگي اش ميان مــردم همچنان ادامه مي دهد؛ 

مثل قيصر.
»تاراج« )ايرج قادري 1364(: تماشاي تاراج  در اكــران اولش در ســينماهاي ميدان ۸
انقــاب و بعد در ســينماهاي خيابان مولوي و 
دنبال كردن اكران هاي بعــدي اش در الله زار و 
سينماهايي كه سال هاست به تاريخ پيوسته اند و 
لذت تماشــاي فيلمي كه زينال بندري اش هر 
نوجواني را سرمست مي كرد، هنوز برايم زنده و 
ملموس است؛ نخستين فيلمي كه خواندن نقد 
منفي درباره اش برايم لج درآور بود. در تاراج، ايرج 
قــادري در باالترين اندازه ها و اســتانداردهاي 
حرفه اي اش، بهتريــن بهــره را از همكارانش 

مي برد. اين پرحاصل ترين بهره از ارزش هاي تيم 
ورك در سينماي تجاري دهه 60 است؛ طراحي 
فيلمنامه عليرضا داوودنژاد، ديالوگ هاي سعيد 
مطلبي، فيلمبرداري فرج حيدري، موســيقي 
ناصر چشم آذر و ظهور ستاره اي به نام جمشيد 
آريا كه همه اندوخته ها و تجربه هاي ايرج قادري 
را به بار مي نشاند. تاراج در عرضه كردن سرگرمي 
و هيجان به تماشــاگرش امســاك نمي كند و 
تماشايش مثل ســال هاي نوجواني، همچنان 
لذتبخش است. جمله قصار هاي مطلبي، استفاده 
خاقانه از نئون هاي رنگي در فيلمبرداري فرج 
حيدري و ملودي گوش نواز ناصر چشم آذر و بازي 
جمشــيد آريا )و نشســتن صــداي منوچهر 
اســماعيلي بر چهــره مصمــم اش( هنوز هم 
متقاعد كننده است. سطحي دانستن تاراج نشانه 
درك نكردن مولفه هاي ســينماي عامه پسند و 
احتماال گارد داشتن نسبت به سازنده اش است 
كه دست كم در اين فيلم بسيار بهتر از مدعيان، 

كارش را به عنوان يك حرفه اي انجام داده.
»اجاره نشين ها« )داريوش مهرجويي 1366(:  راحت تريــن، رها تريــن و در عين حال ۹
منسجم ترين مهرجويي تاريخ. كمدي هوشمندانه 
اجاره نشين ها شروعي بر يك دوره طايي بود كه 
10ســال طول كشــيد. گذر از فيلم هاي تلخ و 
فلسفي قبل از انقاب تا كمدي سرحال و پر نشاط 
اجاره نشين ها، به سادگی طی نشد و مهرجويي 
پس از ســال ها ناكامي و كم كاري، با ســاكنان 
ساختمان در آستانه فروپاشي و درك درستش از 
مناسبات جامعه در دهه60 و رعايت قواعد ژانر، به 
ساختماني مستحكم به نام اجاره نشين ها رسيد. 
پايان خوش تحميلي فيلم، شــخصيت نچسب 
سالك را هم مي شود به آن همه شوخي درجه يك 

و اجراي گرم و استادانه بخشيد.
»ردپاي گرگ« )مســعود كيميايي 1371(:  »سر مشقي كامل از مسعود كيميايي براي 10
مسعود كيميايي«. يكي از نزديك ترين فيلم هاي 
سازنده اش در سال هاي پس از انقاب به حال و 
هواي مطلوب و دلپذيــر دوران طايي قيصر و 
گوزن ها. با تعــدادي از بهترين ســكانس هاي 
كيميايي وار و لحظات ناب و گفتارنويسي درست 
مبتني بر جمله های قصار ي كه خورند آدم هاي 
گرفتار در عالم سودايي عشق و معرفت است. با 
طرح داســتاني ای يــادآور »روزي روزگاري در 
آمريكا« )سرجو لئونه 1۹۸4( و ارجاع هاي فراوان 
بــه گذشــته فيلمســاز و فيلم هــاي محبوب 
)»ماجــراي نيمــروز«، »شــجاعان ايســتاده 
مي ميرنــد« و...( و تصويري اســنادي از تهران 
ابتداي دهــه 70 و تم تك افتادگــي قهرمان در 
جامعه ای كــه دركش نمی كند، روايتي  اســت 
صادقانه و قدرتمند از آنچه بر خالقش در دهه60 

گذشته است.

پويان عسگری

وتی سعيد مر

7 فيلم سرگرم كننده ناب از تاريخ سينماي ايران

تماشاي مكرر

 اين فيلم ها را هميشه و در هرحال و روزي مي توانم 
ببينم.

 1- هامون مهرجويي؛ فيلمي كه همان روز نخست در 13 يا 14 سالگي از يك 
ويدئو كلوب قرض گرفتم و چون خودمان ويدئو نداشتيم طبق عادت بردم 
به منزل يكي از اقوام. عصر بود، گذاشتمش توي دستگاه و روز بعد طرف هاي 
ظهر بود كه از ديدن دوباره و دوباره و دوباره اش دســت كشــيدم )حقيقتا 
يادم نمي آيد بقيه اعضاي آن خانواده بينوا اين همه ســاعت كه تلويزيون و 
ويدئويشان را اشغال كرده بودم چه مي كردند!!!(. آنقدر مبهوت بودم كه باورم 
نمي شد كسي چنين فيلمي ساخته است؛ كه چنين فيلمي واقعا ساخته شده 
است. هنوز هم احساسم نسبت به هامون همين است. هنوز حيران و متعجبم 

مي كند. چطور مي شود اين همه يك موقعيت، يك انسان را خوب فهميد!!
 2- پري )مهرجويي(؛ خيلي كم خانوادگي سينما مي رفتيم )در تمام كودكي ام 
شايد 3 يا 4 بار( و نخستين باري كه يواشكي كاسي را نرفتم و به جايش رفتم 
نخستين سالن سينماي سر راهم، تصادفا و از خوش شانسي من فيلم پري را 
نمايش مي داد. 2 بار پشت هم ديدمش، سينما خلوت بود و كسي بيرونم نكرد 
اما چون مدت ها بود ساعت پايان كاس گذشته بود، وقتي رسيدم خانه كم و 
بيش با يك فضاي آخر الزماني مواجه شدم. هنوز عاشقانه پري را دوست دارم. 

هنوز به گمانم يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران است.
 3- بانو )مهرجويي( .

 4-يك اتفاق ساده )شهيد ثالث( .
 5- طبيعت بي جان )شهيد ثالث(. در سكون اين فيلم ها هميشه چيزي است 
كه اشكم را درمي آورد؛ چيزي در درونم مي جوشد هر بار كه اين 2 فيلم شهيد 

ثالث را مي بينم.
 6- آرامش در حضور ديگران )تقوايي(.

 7- مجموعه دايي جان ناپلئون )تقوايي(؛ بارها شده دارم از مقابل تلويزيون رد 
مي شوم، صدايي مي شنوم مربوط به اين مجموعه و برمي گردم تا انتهاي آن 
قسمت را تماشا مي كنم؛ بي اراده. اساسا گريزي از تماشاي دوباره و دوباره آثار 

تقوايي ندارم. هيچ دست خودم نيست! 
۸- فيلم هاي علي حاتمي )ســوته دالن، مادر، مجموعه هزار دستان و...( زبان 
و لحن و رنگ و طرح فيلم هاي او زبان قلب من اســت. هنوز كه هنوز است 
هر كدام از شخصيت هايش كه دهان باز مي كنند و كلمه اي مي گويند حظ 
مي كنم. دلم مي خواهد باز بشنوم، بيشتر بشنوم. بخشي از آن قطعا به عشق 
ديوانه وارم به زبان فارسي برمي گردد. اين زباني كه گاهي حس مي كنم دار و 

ندار من است، تمام هستي ام است.
 ۹- كالغ )بهرام بيضايي(.

 10- چريكه تارا )بهرام بيضايي(؛ دوست داشــتن بيضايي و به خصوص اين 
فيلم هايش دليل نمي خواهد، مثل آفتاب و باد و باران است. هركس دوستش 

ندارد بنشيند دليل بياورد!

نيوشا صدر
    هميشه و در همه حال

ردپای گرگ

هامون

درنگ
۱۰ فیلم

ایرانی محبوب

این شماره
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   فاصله گذاري در بانك ها فقط براي پرسنل بانك است
بيرون نگهداشــتن مشــتريان بانك بدون امكانات، رعايت نكردن 
حقوق شهروندي است. بانك ها مي خواهند فاصله گذاري اجتماعي 
را رعايت كنند و مردم هم مشــكلي ندارند اما آيا روش اين است كه 
مردم چسبيده به هم پشت در بانك باشند و تنها در بانك فاصله گذاري 

رعايت شود؟
خوشرو از تهران 

   آنهايي كه اطالعات غلط به خورد جامعه داده اند پاسخ دهند
برخي رسانه ها ازجمله كيهان در زمان آغاز تحريم هاي ظالمانه آمريكا 
عليه ايران تيتر زده بودند كه درصورت تحريم نفت ايران، قيمت نفت 
100 دالر مي شود و وضع ما بهتر خواهد شد. لطفا همين رسانه ها به 
تيترهاي امروز خودشان نگاهي بيندازند و از اطالعات و تحليل هاي 

نادرستي كه به مردم داده اند، دست بردارند.
رضايت از اصفهان

  عادي شدن فضاي جامعه تقصير مسئوالن است
مردم عادي دنبال عادي سازي  فضاي جامعه نمي روند بلكه مسئوالن 
مردم را به عادي شدن سوق مي دهند. به عنوان يك بازنشسته بيمار كه 
نياز به پياده روي روزانه دارم زماني كه آمار دولتي ابتال در يكماه اخير 
70درصد كاهش اعالم مي كند، به نظرتان من چه برداشتي از اين آمار 
خواهم كردم. تحليلم اين است كه شرايط عادي است و من مي توانم 

به پياده روي بروم.
ابراهيم زاده از تهران

   فاصله گذاري در ايرالين ها به هيچ وجه رعايت نمي شود
متأســفانه در پروازهاي داخلي به هيچ وجه فاصله گــذاري رعايت 
نمي شود و تمام صندلي ها پر است!به عنوان نمونه پرواز ديروز رفت و 
برگشت هواپيمايي ايران ايرتور به سمت مشهد بدون حتي يك صندلي 
خالي پرواز كرد. فاصله گذاري اجتماعي فقــط روبه روي نانوايي ها و 
بسته نگه داشتن سينماها نيست؛ ايرالين ها هم بايد به خاطر سالمتي 

مردم صندلي ها را پر نكنند.
بقايي از مشهد

  سال تحصيلي تمام شد ما به شبكه شاد نرسيديم
دو فرزندم به معناي واقعي از درس ماندند چون نه من نه همسرم هيچ 
كدام گوشي هوشمند نداريم و از بستگان هم كسي نزديك ما نيست 
كه از كامپيوتر يا گوشي اســتفاده كنيم. خيلي ها مثل ما هستند و 

مانده اند با درس رها شده فرزندانشان چه كنند.
محمدرضا از تهران 

   روزبازارهاي همدان به حال خود رها شده اند
روز بازارهاي همدان به حال خود رها شــده اند و آنقدر بساط خود را 
گسترده اند كه راهي براي رفت وآمد مشتريان نمانده است. از طرفي 
معلوم نيست مسئول اين روز بازار كيست كه درصورت بروز مشكل 
بتوان به او مراجعه كرد، ضمن اينكه از سرويس هاي بهداشتي و رعايت 

اصول مرتبط با كرونا و بهداشت خبري نيست.
علوي از همدان 

  قند با بوي ماهي از كجا آمده است
به تازگي قندهايي در فروشگاه هاي كرج عرضه مي شود كه به شدت 
بوي ماهي مي دهد. اينكه چگونه اين قندها به بوي ماهي آغشته شدند 
يك بحث اســت و اينكه چگونه قندهايي با اين كيفيت براي فروش 
عرضه مي شوند يك بحث ديگر است. از سه راه گوهردشت، كمالشهر، 
چهارراه طالقاني و حصارك چنين قندهايي در يك ماه اخير خريده ام. 

نكته اينكه فروشگاه ها به سرعت قند را پس مي گيرند.
شفيقي از كرج

   پرداخت حقوق با ارقام سال گذشته چه معني دارد؟
در ماه دوم سال به تازگي حقوق فروردين ماه ما را پرداخته اند كه مطابق 
رقم پارسال است، اما ماليات به رقم سال جديد از آن كم شده است. آيا 
قانونا مي توانند در سال جديد افزايش حقوق نداشته باشند. اين چگونه 

حمايتي از نيروي كار است.
از پرسنل يك شركت خصوصي در تهران

   شبكه شاد فقط كار و هزينه را اضافه كرده است
به عنوان يك فرهنگي كه با كامپيوتر و اينترنت آشــنايي كامل دارم، 
مي گويم كه در شبكه شاد به دليل نبود زيرساخت كافي هيچ كاري 
از پيش نمي بريم و فقط براي پركردن تايم كاري يك ســري صوت 
و تصوير در آنجا ارسال مي كنيم. بعد از ساعت درس در نرم افزارهاي 
واتساپ و تلگرام درس را ادامه مي دهيم. چرا اين همه جامعه مخاطب 

اين نرم افزار را اسير اين نرم افزار ضعيف كرده اند.
معلم ابتدايي از تبريز

  عوارضي قزوين - كرج زندگي مردم محمديه را مختل كرده است
 افزايش تعرفه ها و گران شــدن دوباره عوارضي اتوبان قزوين به كرج 
بي اعتنايي به مطالبات شهروندان محمديه است و فشار زيادي به مردم 
وارد مي كند. چرا كه براي هر بار رفت وآمد از آن بايد عوارض بپردازند 
از مسئوالن تقاضا داريم نســبت به جابه جايي ايستگاه عوارضي در 
محمديه )قزوين - كرج( كه سال هاست وعده آن داده شده اقدام كنند.
انفرادي از قزوين

   بانك ها حتي با مراجعه هم پاسخگو نيستند
بانك ها و اخبار مدام اعــالم مي كنند براي رمــز دوم و پويا از طريق 
اينترنت اقدام كنند اما نرم افزارهايي كه معرفي مي كنند كارايي الزم 
را ندارند و در نهايت پيام مي دهند »لطفا به يكي از شعب ما مراجعه 
كنيد«، چرا اطالعات درســت به مردم نمي دهند. اگر كسي مجبور 
نباشد دوست ندارد به بانك مراجعه كند حتي اگر كرونا در كار نباشد.
برخورداري از تهران

بلقيس و عاشقانه هاي ديگر
زمان مي گذرد و دير يا زود او نيز مي تواند دوباره  ادامه از 

مجوز كتاب هاي خود را بگيرد، اما شايد معلوم صفحه اول
نشود كه چه كسي در اداره كتاب يا يكي از اداره ها و اتاق هاي تو درتوي 
ارشاد يا نهادهاي پرفشار موازي قصد تسويه حساب هاي شخصي با او 

يا ناشر كتاب هايش را داشته است.
 عنوان نوشته نام گزيده اي از شعرهاي عاشقانه نزار قباني به ترجمه موسي بيدج است.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

خواننده جنجالي اول تير 
محاكمه مي شود

محســن لرســتاني، خواننده اي كه به افساد 
في االرض متهم شده است قرار است روز اول 
تيرماه امسال در دادگاه انقالب اسالمي تهران 

محاكمه شود.
محسن لرســتاني اسفند ســال97 دستگير 
شد. به گفته وكيل وي، محسن ناخواسته در 
اين پرونده درگير شده است. آنطور كه وكيل 
مدافعش مي گويد متهم رديــف اول پرونده 
فرد ديگري اســت كه به اتهام داير كردن باند 
فساد دستگير شده و اتهام او افساد في االرض 
اســت و خواننده معروف نيز بدون داشــتن 
شــاكي خصوصي و صرفا به خاطر چت هاي 
خصوصي اش در اين پرونده درگير و با اين اتهام 

سنگين روبه رو شده است.
قرار بود اين متهــم روز 12بهمن  ماه ســال 
گذشته در شــعبه2۸ دادگاه انقالب محاكمه 
شود اما به دليل شيوع ويروس كرونا جلسات 
رسيدگي به پرونده لرستاني به تاريخ ديگري 
موكول شد و حاال براســاس گزارش باشگاه 
خبرنــگاران ، عــالوه بــر افســادفي االرض 
ســازماندهي بانــدي كه به توليــد محتواي 
مستهجن با استفاده از دختران جوان در فضاي 
مجازي مي پرداخت هم از ديگر عناوين اتهامي 
لرستاني بود. قرار است او روز اول تيرماه توسط 
قاضي مقيسه در دادگاه انقالب اسالمي تهران 

محاكمه شود.

پايان 2روز اسارت 
گروگان 100ميليوني 

اختالف مالي، انگيزه آدم ربايان از ربودن جواني 
24ساله بود. آنها اين جوان را 2روز به اسارت 
گرفتند و براي آزادي اش 100ميليون تومان 
مي خواستند اما عمليات پليس به اين آدم ربايي 

پايان داد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل به مأموران 
انتظامي بندرلنگــه خبر رســيد كه مردي 
24ساله توسط چند نفر ربوده شده و آنها براي 
آزادي اش 100ميليون تومان خواسته اند. اين 
خبر را همسر فرد ربوده شــده به پليس داد و 
گفت: هرچه صبر كردم همسرم به خانه نيامد 
تا اينكه فرد ناشناسي تماس گرفت و گفت او را 
ربوده و بدون اينكه حرفي به پليس بزنم بايد 
100ميليون تومان براي آزادي همسرم بدهم. 

من هم تصميم گرفتم از پليس كمك بگيرم.
به دنبــال اين اظهارات تالش هــا براي نجات 
مرد ربوده شــده آغاز شد. ســردار غالمرضا 
جعفــري، فرمانــده انتظامي هرمــزگان در 
اين باره گفت: در جريان بررســي ها مشخص 
شــد انگيزه آدم ربايي، اختالفات مالي است و 
گروگان گيران 100ميليون تومان باج خواهي 
كرده اند. وي ادامــه داد: تحقيقات همه جانبه 
براي رهايي گروگان و شناسايي و دستگيري 
آدم ربايان آغاز شد تا اينكه مأموران مخفيگاه 
آدم ربايان را شناسايي كردند اما آنها كه عرصه 
را بر خود تنگ مي ديدند گروگان شان را پس 
از 4۸ساعت در نزديكي روستاي كنخ از توابع 

شهرستان بندرلنگه رها كرده و گريختند.
به گفته فرمانده انتظامــي هرمزگان تالش ها 

براي دستگيري آدم ربايان ادامه دارد.

آتش 2شناور را بلعيد
آتش سوزي در 2شناور در بندرعباس، خسارت 

سنگيني برجا گذاشت.
اين حادثه ظهر ديروز در اسكله صيادي پشت 
شــهر بندرعباس اتفاق افتاد و 2شناور طعمه 
آتش شدند. حسن اميني زاده، معاون عمليات 
آتش نشاني بندرعباس به مهر گفت: 2كشتي 
كه در اسكله پشت شهر بندرعباس دچار حريق 
شدند اما با تالش همكارانم آتش سوزي به طور 
كامل مهار شــد. وي ادامه داد: دقايقي بعد از 
وقوع حادثه ساير شناور ها از محل حادثه جدا 
شدند و آتش سوزي يكي از شناورها همان ابتدا 
مهار شد اما دومين شناور كه يك لنج چوبي 
بزرگ بود، دچار آتش سوزي گسترده اي شده 
بود كه با تالش نيروهاي امدادي و آتش نشاني، 

آتش سوزي اين شناور نيز مهار شد.

راز سرقت از خانه عروس در مراسم 
پاتختــي، پس از گذشــت 6 ماه با داخلي

ارسال يك پيغام از سوي دختر عمه 
عروس و اعترافات او فاش شد.

به گزارش همشهري، اواخر آبان ماه سال گذشته 
تازه عــروس و دامادي به اداره پليــس رفتند و از 
سرقت پول، طال و سكه هايي كه شب عروسي شان 
هديه گرفته بودند خبر دادند. عــروس خانم در 
توضيح ماجرا گفت: مراســم عقد و عروسي مان 
در يك شــب برگزار شــد و تمام مهمانان مانند 
دوستان، فاميل و آشنايان ســر عقد پول، سكه و 
طال    هديه دادند. تمام هداياي جشن عروسي را 
داخل كيسه اي كه از قبل مادرم آن را تزيين كرده 
بود گذاشــتيم. عالوه بر اين مقدارزيادي شاباش 
جمع شــد كه همه پول ها را داخل همان كيسه 
تزييني ريختيم. وي ادامه داد: آخر شــب بعد از 
مراسم عروسي به خانه بازگشتيم و من كيسه هدايا 
را داخل كمد گذاشتم. شمارش دقيق نداشتم اما با 
توجه به حجم پول،  طال و سكه ها حدس زدم حدود 
500تا 600ميليوني باشد. تازه عروس ادامه داد: 
فرداي روز عروسي دوستان، فاميل و همسايه ها 
به خانه ام آمدند تا مراسم پاتختي را برگزار كنند. 
مادرم همه آنها را دعوت كرده بود كه پس از پايان 
مراســم،  برخي از مهمان هايم كــه فاميل درجه 
يكم محسوب مي شدند شــام را در خانه ام ماندند 
و بعد رفتند. پس از رفتن مهمان ها شروع كردم به 
جمع آوري خانه و بعد تمام هدايايي كه در مراسم 
پاتختي برايم آورده بودند را برداشتم تا داخل كمد 
همان جايي كه كيسه هداياي عروسي    بود قرار 
دهم اما به محض اينكه در كمد را باز كردم با جاي 
خالي كيسه هدايايم روبه رو شدم. باورم نمي شد 
خودم شب قبل كيسه را داخل كمد گذاشته بودم 
اما اثري از آن نبود. همه جاي خانه را گشتم حتي 
از همسرم خواستم داخل ماشين را هم بگردد اما 
جست و جوي ما فايده اي نداشت. درحالي كه من 
مطمئن بودم كيسه را داخل كمد گذاشته بودم. 
اين يعني در مراســم پاتختي شخص آشنايي در 
فرصتي مناسب كيســه هدايا را دزديده بود. اما 
همه آشنا بودند و نمي دانم چه كسي از اعتماد من 

سوءاستفاده و خيانت كرده است.

شروع تحقيقات
با شــكايت تازه عروس و داماد،  پرونده اي در اين 
خصوص تشكيل شد و گروهي از مأموران پليس 
آگاهي تهران با دستور داديار دادسراي ويژه سرقت 
مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند. در نخستين 

اقدام مأموران از تازه عروس و داماد خواستند تا اگر 
به فردي مظنون هستند او را معرفي كنند. آنها نام 
چند نفر از آشنايان و فاميل را به پليس اعالم كردند 
كه مأموران تحت عنوان مظنــون از آنها تحقيق 
كردند اما چون مدركي عليه هيچ كدام از مظنونان 
نبود، آنها يكي پس از ديگري آزاد شدند و به اين 
ترتيب معماي سرقت هداياي عروس و داماد حل 

نشدني باقي ماند.

پيغامي از سوي يك آشنا 
»متأسفم؛ سرقت هداياي عروسي  كار من بود و در 
اين مدت لحظه اي عذاب وجدانم رهايم نمي كند. 
تصميم گرفتم حقايق را بگويم تا به آرامش برسم و 
از تو بخواهم كه مرا ببخشي« اين پيغام دخترعمه 
عروس بود كه چند روز قبل به دختردايي اش در 
تلگرام فرستاد و راز دســتبرد به خانه عروس در 
مراسم پاتختي را فاش كرد. شاكي با ديدن پيغام 
دخترعمه اش شوكه شده بود و باورش نمي شد كه 
دزدي از ســوي وي كه مانند خواهر بود برايش و 
رابطه صميمي داشتند رخ داده است. به هركسي 
فكر كرده بود جز دخترعمه اش ســارا. به همين 
دليل پس از اينكه متوجه شــد دزدي از ســوي 
دخترعمه اش رخ داده راهي اداره پليس شد و به 

شكايت از او پرداخت.

سرقت با دستور خواستگار قالبي
با شكايت عروس خانم از دختر عمه اش، مأموران 
وي را در خانه اش دســتگير كردند. دختر جوان 
به نام ســارا در تحقيقات به ســرقت اقرار كرد و 
گفــت خواســتگارفراري اش،  او را اغفــال كرد 
و دســتور ســرقت داد. اما پس از دزدي، با تمام 
طال و پول ها فــرار كرده و هيــچ ردي از خودش 
به جا نگذاشته اســت. با اعترافات وي، مأموران 
مشخصات خواســتگار وي را به دســت آوردند و 
دريافتند كه او يك كالهبردار ســابقه دار اســت 
كه پيش از اين دختري را بــه بهانه ازدواج فريب 
داده و از او كالهبرداري كرده است. وي مدتي در 
زندان بود كه پس از آزادي با سارا آشنا شده و در 
نقش خواستگار او را فريب داده تا هداياي عروسي 
دختر دايي اش را در مراسم پايتختي سرقت كند. با 
افشاي اين حقيقت، مأموران پاتوق هاي احتمالي 
مرد كالهبردار را زيرنظر قرار دادند تا اينكه موفق 
شدند وي را دستگير كنند. دختر جوان و خواستگار 
كالهبردارش پــس از اقرار به ســرقت در اختيار 
مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند و تحقيقات 

از آنها ادامه دارد.

سرقت طال و شاباش هاي عروس و داماد در روز پاتختي

فريب خورده
سارا دختري 28ساله است كه از وقتي خبر نامزد شدن دختر دايي اش را كه با او رابطه صميمي داشت شنيد 
خودش هم تصميم به ازدواج گرفت. اما خواستگاري نداشت تا اينكه در تلگرام با جواني به نام سعيد آشنا 

شد. سارا مي گويد كه خبر نداشت سعيد يك كالهبردار حرفه اي است و قصد فريب او را دارد.

خبر نداشتي كه سعيد سابقه دار است؟
اصال. مگر مي شود خبر داشته باشم كه او كالهبردار سابقه دار اســت و بعد به خواستگاري او جواب مثبت بدهم. فكر 
مي كردم او آدم حسابي است. خودش را مهندس معرفي كرد و هر روز با يك ماشين مدل باال به محل قرار مي آمد. اما بعد 
متوجه شدم همه اينها نمايش بوده تا مرا فريب بدهد. چون ماشين ها را اجاره مي كرد تا اعتماد مرا به خودش جلب كند.

چه شد كه پي به راز او بردي؟
زماني متوجه شدم كه عاشقش شده بودم.البته نمي دانستم سابقه زندان رفتن دارد. به من گفت ورشكست شده و ديگر 
پولي در بساط ندارد تا به خواستگاري ام بيايد و مراسم عروسي بگيريم. ابتدا مي گفت از پدرم سرقت كنم اما وقتي فهميد 
دختردايي ام قصد ازدواج دارد نقشه اي كشيد و از من خواست تا طالها و شاباش هاي عروسي او را سرقت كنم. چون من 

برايش از دختردايي ام تعريف كرده بودم و مي دانست پولدار هستند.
چرا قبول كردي؟

اشتباه كردم. گول حرف هايش را خوردم. از سوي ديگر دختردايي ام عروس شده بود و چشم همه فاميل به من بود تا 
هرچه زودتر ازدواج كنم. من و دختردايي ام خيلي با هم صميمي بوديم و دلم مي خواست من هم مانند او هرچه زودتر 

ازدواج كنم تا بتوانيم به راحتي با هم رفت وآمد كنيم.
از روز سرقت بگو؟

مي دانستم كه دختردايي ام كيسه هدايا را داخل كمد اتاق خوابش گذاشته است. از سوي ديگر سعيد از من خواست تا 
هر وقت كه فرصت مناسب گير آوردم آن را سرقت كنم. اما مسئله اين بود كه چطور كيسه را خارج مي كردم؟! سعيد به 
من گفت پاي پنجره اتاق عروس مي آيد تا من كيسه را برايش به پايين پرتاب كنم. خيلي استرس داشتم تا مبادا كسي مچ 
مرا در حال سرقت بگيرد. اما خوشبختانه همه درگير مراسم بودند و من به سرعت كيسه را برداشتم و از پنجره به پايين 

پرتاب كردم. سعيد هم پاي پنجره بود كه كيسه را گرفت و رفت.
بعد چه شد؟

تا شب حالم بد بود تا مرز سكته پيش رفتم. پشيمان شده بودم اما ديگر فايده اي نداشت. باورم نمي شد به كسي كه مانند 
خواهرم بود خيانت كرده ام. نمي دانستم چطور بايد به چشمان او نگاه كنم. اما ديگر نمي توانستم به عقب برگردم. فرداي 
روز سرقت به سعيد زنگ زدم اما اخالق و رفتارش تغيير كرده و سرسنگين شده بود. قرار بود طالها را آب كند و به زودي 
به خواستگاري ام بيايد تا پولي براي تامين هزينه عروسي جور كنيم اما يك دفعه غيبش زد. موبايلش خاموش شد و من 
هيچ نشاني از او نداشتم.از طرفي تمام هداياي عروسي را كه من سرقت كرده بودم برداشت و فراري شد. من ماندم با عذاب 
وجدان سرقت و شكستي كه خيلي برايم گران تمام شد. سعيد فريبم داد و با اعتمادم بازي كرد. گولم زد تا جايي كه شدم 

سارق و حاال آبرويم نزد تمام فاميل و خانواده ام رفته است.
در اين مدت دختر دايي ات به تو مشكوك نشد؟

نه اصال از چشمانش بيشتر به من اعتماد داشت. خيلي ناراحت بود و مدام به من زنگ مي زد. حرف هايش بيشتر عذابم 
مي داد. وقتي مي گفت به فالني يا فرد آشناي ديگري مشكوك است و من نمي دانستم چه بايد بگويم. احساس خفگي 
داشتم و شرمنده اش بودم، اين شد كه ديگر تصميمم را گرفتم خودم را لو بدهم تا ازاين عذاب وجدان لعنتي خالص شوم. 
از سوي ديگر اين روزها به خاطر شيوع كرونا وحشت به جانم افتاده بود كه مبادا بيمار شوم و جانم را از دست بدهم. تصميم 
گرفتم همه  چيز را به دختر دايي ام بگويم و از او طلب بخشش كنم. هرچند به قيمت از دست رفتن آبرويم تمام شد اما 
همين كه توانستم حقايق را بگويم و طلب بخشش كنم برايم كافي است. بعد از لو   دادن قضيه سعيد دستگير شد كه تازه 

فهميدم پيش از من دختر ديگري را هم فريب داده و زنداني شده است.

گو
ت و

گف

دختر عمه عروس با همدستي خواستگار سابقه دارش نقشه سرقت هداياي عروس و داماد را اجرا كرد

مردي كه مدعــي بود به خاطــر فقر و مشــكالت اقتصادي با 
همسرش درگير شــده و او را به قتل رسانده است، در تازه ترين 
تحقيقات ادعــاي عجيبي را مطــرح كرد. او مدعي شــده كه 
جن هايي را شبيه به مار مي ديده و براي رهايي زنش از شر اين 

مارها دست به جنايت زده است.
به گزارش همشهري، اين حادثه هفتم ارديبهشت  ماه رخ داد و 
مقتول زني بود 40ساله كه با ضربه چاقويي كه به گلويش وارد 
شده بود به قتل رسيده بود. محل حادثه يك آپارتمان 30متري 
حوالي خاني آباد بود كه شوهر وي در تحقيقات اوليه ادعا كرد كه 
احتماال قتل از سوي فردي ناشناس رخ داده است. وي مي گفت 
كه مقابل خانه آنها بياباني است كه احتمال مي دهد يكي از افراد 
بي خانمان و يا معتاداني كه به آنجــا رفت وآمد دارند نيمه هاي 
شب از طريق بالكن وارد خانه اش شده و همسرش را كشته اند. 
اما مأموران با كشف لباس هاي خون آلود اين مرد در بياباني، وي 
را دستگير كردند. او در بازجويي ها به قتل اقرار كرد و انگيزه اش 
را مشكالت اقتصادي و فقر دانست.او مدعي شد كه قصد داشته 
براي ادامه زندگي به شهرستان برود، اما همسرش مخالف اين 
موضوع بود، به همين دليل شب حادثه زماني كه همسرش در 

خواب بود با خنجري باالي سر او رفت و جانش را گرفت.

ادعاي تازه 
متهم به قتل ديروز بــراي انجام تحقيقات به شــعبه يازدهم 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و وقتي پيش روي قاضي 
مصطفي واحدي قرار گرفت، ادعاي عجيبــي را مطرح كرد. او 
گفت: چند وقتي بود كه جن هايي شبيه به مار مي ديدم. مارها 
صحبت مي كردند و مانند شيطان بودند. وي ادامه داد: چند روز 
قبل از جنايت، داخل پاركينگ محل كارم خوابيده بودم كه حس 
كردم دارم خفه مي شوم. چشمانم را باز كردم و ديدم تعداد زيادي 
مار روي صورتم اســت. اين مارها به دور گردنم مي پيچيدند و 
دست از سرم برنمي داشتند. اين موضوع چندين بار ادامه پيدا 

كرد كه تصميم گرفتم براي همســرم تعريف كنم. او مي گفت 
به خاطر استرس كار و زندگي است تا اينكه شب حادثه درحالي كه 
داخل اتاق خوابيده بودم از سالن پذيرايي صداي فيس فيس مار 
شنيدم. فورا به سمت سالن رفتم و ديدم مارهاي شيطاني به جان 
همسرم افتاده اند. ابتدا با دست به جنگ مارها رفتم اما بي فايده 
بود به همين دليل خنجري برداشتم و شروع كردم به زدن مارها. 
اما يك مار را كه مي زدم يك مار ديگر اضافه مي شــد. تا اينكه 
به خودم آمدم و ديدم همسرم به قتل رسيده است. به اين ترتيب 
تصميم گرفتم داستان سرايي كنم و بگويم قتل را فرد ناشناسي 
انجام داده است اما خيلي زود دستم رو شــد. متهم به قتل در 

بازداشت به سر مي برد و تحقيقات از او ادامه دارد.

تصادف اتوبوس و تريلي در محور درح به سربيشه در 
استان خراســان جنوبي حادثه دلخراشي را رقم زد و 
به جان باختن 12نفر و مصدوميت ۸سرنشــين ديگر 

اتوبوس منجر شد.
به گــزارش همشــهري، صبح ديــروز اتوبوســي با 
20سرنشين از روســتاي النو به سوي سربيشه به راه 
افتاد. ســاعت حدود 6:40 بود و بيشــتر سرنشينان 
اتوبوس در خواب بودند كه ناگهــان حادثه هولناكي 
اتفاق افتاد. در شــرايطي كه اتوبوس در مســير خود 
حركت مي كرد ناگهان با يك تريلي كه حامل پياز بود 

به شدت برخورد كرد. شدت اين تصادف به حدي بود 
كه نه تنها اتوبوس واژگون شــد، بلكه سقف آن به طور 
كامل از بين رفت. كابين تريلي نيز مچاله و بار پياز آن 

سطح جاده را پر كرد.
در شرايطي كه هنوز سرنوشت سرنشينان اتوبوس و 
تريلي به طور دقيق مشــخص نبود، گروه هاي امداد و 

نجات راهي محل حادثه شدند.
محمد حمزه اسعدزاده، معاون امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر خراسان جنوبي در اين باره گفت: به دنبال 
اين تصادف 6تيم هالل احمر شامل؛ 3تيم از سربيشه، 

يك تيم از درح، يك تيم از درميان و يك تيم از بيرجند 
براي امدادرســاني به مصدومان راهي محور درح به 
سربيشه شــدند. وي ادامه داد: شــرايط سرنشينان 
اتوبوس وخيم بود و بررسي ها نشان مي داد دست كم 
12نفر شامل 10سرنشــين اتوبوس و راننده و كمك 
تريلي جان خود را از دســت داده اند. همچنين تعداد 

ديگري مصدوم شده بودند كه با استفاده از آمبوالنس و 
يك بالگرد امداد به مراكز درماني منتقل شدند.

ســرهنگ عليرضا رضايي، رئيس پليس راه خراسان 
جنوبي نيــز در اين باره به ايســنا گفــت: اين حادثه 
ســاعت6:40 امروز در كيلومتر75 محور سربيشه به 
ماهيرود رخ داد و اتوبوس از روســتاي النو به سمت 

 دستگيري دزدان 
قبل از قتل استاد دانشگاه 

بخت با استاد دانشگاه زن كه قرار بود به دست 2دزد به قتل برسد، يار بود كه موفق شد از دست 
آنها فرار كند و نقشه جنايت را ناكام بگذارد.

به گزارش همشهري، شامگاه هفتم ارديبهشــت ماه اهالي محله كوي بيمه اكباتان صداي 
فريادهاي زني را شــنيدند كه از مردم كمك مي خواســت. زن جوان با 2مرد درگير بود كه 
شاهدان با پليس تماس گرفتند. طولي نكشــيد كه مأموران گشت كالنتري135 آزادي در 
محل حاضر شدند. 2مرد جوان با ديدن پليس پا به فرار گذاشتند و ماموران به تحقيق از زن 
جوان پرداختند تا مشخص شود ماجرا از چه قرار است. وي گفت: 2مرد با ورود به خانه ام در 
منطقه نارمك، پس از بيهوش كردنم، مرا ربودند. وقتي به هوش آمدم متوجه شدم كه در كوي 
بيمه اكباتان هستم و با جيغ و فرياد از مردم كمك خواستم. ماموران با همكاري اهالي محل 
موفق شدند يكي از مرداني كه در ربودن زن جوان نقش داشت را شناسايي و دستگير كنند. در 
بازرسي از مخفيگاه متهم تعدادي لوازم سرقتي خودرو كشف شد كه متهم چاره اي جز اقرار به 
سرقت نديد. در ادامه متهم دوم پرونده نيز دستگير شد و در تحقيق از آنها اين حقيقت افشا 
شد كه آنها قصد قتل زن جوان را داشتند اما او به هوش آمده و با جيغ و فرياد از مردم كمك 

خواست. بخت با او يار بود كه قرباني نقشه دزدان نشد.
ماجرا از اين قرار بود كه زن جوان استاد دانشــگاه بوده و از سال ها قبل يكي از سارقان به نام 
مجيد براي انجام كارهاي فني ســاختمان به خانه اين زن رفت وآمد داشــته است. اين زن 
معموال براي كارهاي پژوهشي به كشورهاي خارجي سفر مي كرد و مجيد )يكي از سارقان( با 
اطالع از نبود زن جوان به خانه اش مي رفته و دست به سرقت مي زد. آخرين بار مجيد به همراه 
همدستش نقشه سرقت از خانه استاد دانشگاه زن را كشيد اما متوجه شد كه سفر زن جوان 
به خاطر كرونا كنسل شده است. به همين دليل نقشــه ديگري طراحي كرد و روز حادثه به 
بهانه تعمير سيستم گرمايشي به همراه همدستش وارد ساختمان شدند و به همين بهانه برق 
ساختمان را قطع كردند. سپس با زخمي كردن زن جوان دست به سرقت لوازم داخل خانه 

زدند و زماني كه زن جوان قصد داشته درخواست كمك كند، وي را بيهوش كردند.
متهمان پس از بيهوش كردن زن جوان، قصد داشتند او را در بيابان هاي اطراف تهران به قتل 
برسانند تا ردي از خود به جا نگذارند كه ناگهان در مسيري كه قرار بود زن جوان به قتل برسد او 
درحالي كه دست و پايش بسته بود به هوش آمده و از مردم درخواست كمك كرد. به اين ترتيب 
نقشه سارقان نيز براي جنايت ناكام ماند. در همين حال سرهنگ كيومرث حسنوند، سركالنتر 

پنجم پليس پيشگيري پايتخت گفت: متهمان بازداشت شدند و تحقيق از آنها ادامه دارد.

سربيشــه در حركت بود كه با يك دستگاه كشنده ولو تصادف اتوبوس و تريلي جان 12نفر را گرفت
حامل بار پياز برخورد كرد. وي درباره علت وقوع حادثه 
نيز گفت: هنوز به طور دقيق علت وقوع حادثه مشخص 
نشده اما كارشناســان در حال بررسي حادثه هستند 

و به زودي علت اين حادثه هولناك اعالم خواهد شد.
اين سانحه رانندگي در شرايطي رخ داد كه دست كم ۸نفر 
ديگر از سرنشينان اتوبوس نيز مصدوم شدند. عليرضا 
عباســي، معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزشــكي خراســان جنوبي ، در اين باره گفت: تصادف 
تريلي با اتوبوس در محور درح به سربيشــه ۸مصدوم 
برجاي گذاشت كه حال 2نفر از مصدومان، وخيم گزارش 
شده است. وي ادامه داد: از ۸مصدوم اين حادثه، 2خانم 
به علت وخامت حال ناشي از ضربه به سر و عدم هوشياري 
با بالگرد و يك دســتگاه آمبوالنس به بيمارستان امام 

رضا)ع( در بيرجند منتقل شدند.

بامداد خونين سربيشه

ادعاي عجيب مرد همسركش در دادسراي جنايي



هزارتخِت خالــي ســرباز وظيفه را 
محاصره كرده. تنها درميان سوله اي گزارش

بي انتها روي صندلي نشسته و يكي از 
آن هزار» آيه الكرسي« ي كه روي هر بالش گذاشته 
شده را به دســت گرفته و زير لب نجوا مي  كند. يك 
جفت كبوترچاهــي بال مي زنند؛ زير ســقف بلند 
بيمارستان صحرايي النه كرده اند. صداي بال  هايشان 

در سوله 5هزارمتري مي پيچد.
پشت درهاي 3دژباني فقط ســكوت است. نسيم 
آرامي در بيد هاي مجنون تــاب مي خورد و توفان 
در دور دست هاست؛ اما چشــمان يونيفرم پوشان 
بيدار است. روزها، هفته ها و حاال بيش از يك ماه از 
چهارم فروردين سپري شده است. آن روز پر التهابي 
كه با سرعت يك بيمارستان صحرايي در نمايشگاه 
بين المللي تهران برپا شــد تا پناهگاهي باشد براي 

فوج فوج مردمي كه طعمه ويروس كرونا مي شوند.
بيشتر از نيم قرن گذشته است؛ يعني سال 1348.

آن سال نخستين نمايشــگاه بين المللي ايران در 
محدوده اي مدرن در منطقه شــمالي تهران كه آن 
روزها پارك وي مي  ناميدندش، برگزار شد و تهران 
به عنوان يكي از مراكز نمايشــگاهي جهان به همه 
مردم دنيا معرفي شــد. از آن زمان تا به امروز تمام 
85هكتار مســاحت اين نمايشگاه شــاهد چنين 

روز هاي طوالني از سكوت نبوده است.
 اين روزها درخيابان  هاي خلوت آن، فقط رازقي ها با 
گلبرگ اقاقيا و ياس هاي سفيد پرسه مي زنند. تنها 
آنها هستند كه اجازه دارند به هر نقطه اي كه دلشان 

مي خواهد سفر كنند و سرك بكشند.
تعطيلــي همه گير و مطلق اســت. هيچ كــدام از 
ميليون ها نفري كه تا به حال مشتري مجموعه هاي 
مختلف نمايشگاهي بودند، نمي توانند از گيت هاي 
نگهباني آن عبور كنند. قرنطينــه در تار و پود اين 
وسعت آشنا و بي انتها رخنه كرده. گهگاهي سكوت 
با هو هوي باد هم نوا مي شــود و دلهره رعب انگيزي 
در رگ و جانت تزريق مي كند. انگار نمايشــگاه در 
تســخير ارواح معترضي اســت كه تا آخرين قطره 

سكوت و خاموشي خود را در اعماق وجود بيدهاي 
لرزان چكانده اند.

نگهبان هاي اين شهر دراندشت بي عابر، پشت پنجره 
كانكس ها، خودشان هستند و وحشت كرونا. ماسك 
روي صورتشان نشسته و نگاه دقيق شان محيط را 
واكاوي مي كند. آنها با چشم هاي شان هم مي شنوند، 
هم مي بينند و هم حرف مي زنند. بيدارتر از بيداري، 
هشيار تر از هشياري. در ضلع شمال غربي نمايشگاه 
چشم نگهبانان هشيارتر و عبور از گيت ها دشوارتر 
است. اين نقطه حساس است. دژبان دارد. نظامي ها 
از آن حراست مي كنند. ورود و خروج سخت كنترل 
مي شود. هر كسي اجازه ورود ندارد. سربازان بي سيم 
به دست، با چهره درهم و جدي ورودي ها را كنترل 
مي كنند. روي ســردر ورودي با حروف درشــت 
نوشــته اند:»نقاهتگاه 2هــزار تختخوابي ارتش.« 
بر پا شــده براي مراقبت از بيماران كرونايي. براي 

روزهاي اضطرار.

خواب آشفته
كوويــد19در  ويــروس  اينجــا  از  بيــرون 
كوچه پس كوچه هاي شــهر هنوز جوالن مي دهد. 
خواب آشفته كرونا تهران را رها نمي كند. كابوسي 
كه از روزهاي اول اسفند سال پيش شروع شد و بعد 
سرايت كرد به همه شهرها. تازه پاي اين بيماري به 
كشور باز شــده بود و هيچ كس نمي دانست چطور 
مي خواهد با مردم ايران رفتار كند. فردا مبهم و تار 
بود. عدد 14كه هنوز هم ترســناك است آن روزها 
هولناك تر بود. چون ويروس كرونــا بعد از 14روز 
ميزبان را از حضورش باخبر مي كرد. چيزي نگذشت 
كه كابوس ها عالمگير شــد و همه دنيا زير ذره بين 

يك موجود ميكروسكوپي رفت.
روزهاي پر حرف و حديث  . 98در حال جان كندن 
بود و ســال پرحادثه در حال رفتن. شايعه شده بود 
تهران و كالنشهر ها قرنطينه مي شوند، آخر الزمان 
مي شود، نانوا ها و بقال ها يا مي ميرند و يا از قرنطينه 
جم نمي خورند. نان، نرِخ جان مي شود. سربازان در 
پادگان ها از بين مي روند و پزشكان در بيمارستان ها.

 در نهايت كسي نيست آب دست ديگري بدهد. سال 
در حالي تمام شد كه نخستين روز عيد شايعه شده 

بود كرونا در شمال كشور كشتار دسته جمعي به راه 
انداخته طوري كه به زودي در پياده روهاي مشرف به 

بيمارستان ها هم مبتاليان بستري مي شوند.
 در فضاي مجازي كرونا را با آنفلوآنزاي اســپانيايي 
هم تراز و گاهي بدتر از آن معرفي مي كردند. همان 
آنفلوآنزاي مرگباري كه از 1919دنياگير شــد و تا 
يك سال بعد 500ميليون نفر را در همه دنيا دچار 
كرد. اين عدد معادل يك سوم جمعيت جهان در آن 
زمان بود. 17تا 50ميليون نفر قرباني گرفت؛معادل 

كشته هاي جنگ جهاني اول.
در چنين فضايي خبر رسيد كه سازمان هاي نظامي 

پاي كار مي آيند؛ يكي از آنها ارتش.
» روند بيماري در پايان اسفند ماه بسيار نگران كننده 
بود. ما موظف هســتيم در زمان بحران برآوردها و 
پيش بيني هاي الزم را درنظر بگيريم. براي آماده باش 
در مقابل بحران كرونا هم ظرف يك هفته يعني از 
اواخر اســفند تا اوايل فروردين عــالوه بر مجتمع 
بيمارستاني تهران در تمام كشور صدها بيمارستان 
موقت با 11هزار تخت در سراســر كشور برپا شد. 
زير ساخت ها با اين پيش فرض پايه ريزي شد كه از 
همه امكانات آن به زودي استفاده خواهد شد. فكر 

مي كرديم همه اين تخت ها پر مي شود.«
اينها را ســرهنِگ پزشــك حبيب صدر مي گويد. 
جانشين اداره بهداشت امداد و نجات نيروي زميني 

ارتش و رئيس اين مجموعه بيمارستاني.
برپايي نقاهتگاه در بحبوحه نگراني ها كليد خورد؛ 
ظرف 48ساعت از 8صبح چهارم فروردين تا 8صبح 
روز ششم. 2هزار تخت آوردند، در ضلع شمال غربي 
نمايشگاه بين المللي تهران و بيمارستان صحرايي 

آماده شد.
حاال نمايشــگاه بين المللي تهران و ســوله هايش، 
بيش از يك ماه است كه بيمارستان و نقاهتگاه اند، 
يكي از صدها نقاهتگاه كرونا:»درهر شهري بسته به 
نوع امكاناتش بيمارستان موقت برپا كرديم. برخي 
شهرها سالن  هاي ورزشي شان تبديل به بيمارستان 
شد، برخي هتل ها و مهانسراي دولتي و در چند شهر 

بيمارستان صحرايي در چادر برپا شده اند.«
بيمارســتان موقت ارتش در تهران، در ســه سوله 
بر پا شده، يك ســوله هزار تخت خوابي ودو سوله 

500تختخوابــي كه يكي از آنهــا متعلق به بخش 
 ،CPR زنان است. در چهارگوشه ســوله ها، اتاقك
نمازخانه، ترياژ)ايستگاه پرستاري( و اتاق تماشاي 
تلويزيون قرار دارد. كادرپزشكي ارتش با كاورهاي 

سفيد در ميان تخت هاي خالي قدم مي زنند.

داالن هاي زندگي
بيمارستان ســاكت اســت. بوي زندگي مي دهد.

در ميان تخت هــاي خالي خبري از بوي ســرد و 
هراس انگيز محلول هاي ضدعفوني كننده نيســت. 
فضا آرامشي از جنس گرماي يك خيال آسوده در 

ميان بوراني مخوف دارد.
حتي ســرهنگ صدر كــه رئيــس مجموعه اين 
بيمارســتان 2هزار تخت خوابي است، تصورش را 
نمي كرد كه اينجا آنقدر سوت و كور باشد كه چرت 
پرنده ها زير شيرواني ها پاره نشود: »بيماري طوري 
پيشروي مي كرد كه ما عالوه بر اين 2هزار تختخواب 
سالن بزرگ ديگري را كه مشرف به اين سوله هاست 
درنظر گرفتيم و تجهيزات براي هزار تختخواب ديگر 
آماده هم كرديم. تصورم مي كردم در همان روزهاي 
ابتدايي ســال با موجي از بيماران مواجه شــويم. 
اين بيمارســتان ها به عنوان نقاهتگاه براي مواقع 
ضرورت درنظر گرفته شده اند. يعني وقتي ظرفيت 

بيمارستان هاي اصلي پر شود.«
بخش هاي بســتري اين نقاهتگاه طوري ســاخته 
شده كه يك ورودي و سه خروجي دارد. در ورودي 
سالن ها گيت پيشــرفته اي گذاشته اند كه عالوه بر 
ضدعفوني، تب افراد را هم مي ســنجد. دستگاه ها 

همه خاموش هستند.
يكي از خروجي ها به داالني منتهي مي شود با هواي 
گرم و دم كرده و بعد مي رسد به بيمارستان صحرايي 

ارتش با سازه اي چادري از جنس برزنت.
سيســتم هاي تهويه بخش خاموش است و 4نفر از 
كادرهاي درماني ارتش بــا لباس هاي ايزوله مقابل 
در ورودي نشســته اند. ادامه ايــن داالن به بخش 
مراقبت هــاي ويــژه)ICU( و اتاق عمــل جراحي 
مي رســد. بخش مراقبت هاي ويژه 30تختخوابي 
اســت و دو اتاق عمل با تجهيزات كامل دارد. كادر 
درماني سردي و گرمي چشيده اند و تجربه حضور در 

نقاهتگاه درخواب
محمد صادق خسروي عليا

خبرنگار

گزارش خبري

»همشهري« از جزئيات برگزاري امتحانات نهايي و كنكورگزارش مي دهد

بالتكليفي يك ميليون داوطلب كنكور
مسئله آموزش درســي در كرونا تبديل به يك چالش بزرگ براي 
آموزش و پرورش ايران شده و اين روزها مصايب تدريس از راه دور 
در صدر خبرهاي كشور اســت. اما در ميان 14 ميليون دانش آموز 
كشــوري كه اين روزهاي ملتهب را مي گذرانند، دانش آموزان پايه 
دوازدهم كه هــم بايد امتحان نهايي بدهند و هــم داوطلب كنكور 
 سراسري هستند، فشــار و استرس بيشــتري را تحمل مي كنند.

 بالتكليفي و سردرگمي درباره آينده تحصيلي و دسترسي نداشتن 
به آموزش حضوري به نگراني متداول كنكور اضافه شــده و شرايط 
را برايشان بسيار سخت كرده است. مســئوالن آموزش و پرورش و 
سازمان سنجش نيز در اين باره نظر قطعي و نهايي نمي دهند و توپ 

تصميم گيري را به زمين ستاد ملي مبارزه با كرونا انداخته  اند.
به طور نمونه محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش كه ديروز 
با يك برنامه تلويزيوني گفت وگو كرده، باز هم درباره نحوه برگزاري 
آزمون پايه دوازدهم )امتحانات نهايي( نظر قطعي نداده و گفته اين 
امتحانات در جهت رعايت حقوق دانش آموزان »ترجيحاً« به صورت 
حضوري و براســاس برنامه پيشنهاد شــده، از نيمه خرداد به مدت 
3 هفته برگزار خواهد شد. اين در حالي است كه پيش از اين عليرضا 
كمره اي، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفته بود 
امتحانات پايه دوازدهم »قطعا« به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

وزير آموزش و پــرورش در مصاحبه ديروز، دربــاره زمان برگزاري 
كنكور هم ســخن گفت و تأكيد كرد 20روز پس از پايان امتحانات 
نهايي پايه دوازدهم، آزمون سراسري يا همان كنكور برگزار خواهد 
شد. اين جمله به اين معناست كه اگر تقويم اعالمي حاجي  ميرزايي 
درخصوص امتحانات نهايي عملي شود، در هفته اول مرداد ماه شاهد 
برگزاري آزمون سراسري خواهيم بود. اين در حالي است كه پيش از 
اين ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از نامعلوم 
بودن زمان برگزاري كنكور سخن گفته و تأكيد كرده بود تا زماني كه 
آموزش و پرورش تقويم برگزاري امتحانات نهايي را رسما اعالم نكند، 

نمي توان درخصوص زمان برگزاري كنكور تصميم گرفت.
خدايي، پس از مصاحبه وزير آموزش و پرورش نيز، به ايرنا گفت: در 
نامه اي به وزير آموزش و پرورش، خواستار اعالم رسمي برنامه زماني 
امتحانات پايان ترم و درس هاي موردنظرشان براي امتحان شدم. بعد 
از مشخص شدن تكليف اين 2 مورد، زمان برگزاري كنكور و محتواي 
آزمون را اعالم مي كنيم. كيفيت برگزاري امتحانات ساير مقاطع نيز 
از ســؤاالت مهم اين روزهاي افكار عمومي است. حاجي ميرزايي، 
در اين خصوص، ارزيابي در مقطع ابتدايي را توصيفي عنوان كرد و 
گفت در اين مقطع معلم در پايان زمان آموزش با توجه به عملكرد 
دانش آموز به او نمره مي دهد. به گفته حاجي  ميرزايي، در ساير مقاطع 
نيز اگر امكان برگزاري امتحانات به صورت حضوري باشد، امتحانات 
به صورت حضوري در غير اين صورت غيرحضوري برگزار می شود. 
به گفته وزير آموزش و پرورش تشخيص امكان برگزاري حضوري 

آزمون برعهده معلم  خواهد بود.
با توجه به اينكه در مقاطع مختلف، بخشي از محتواي درسي به صورت 
مجازي و تلويزيوني تدريس شده و حرف و حديث هايي درخصوص 
دسترسي همه دانش آموزان به اين آموزش ها و همچنين كيفيت آن 
مطرح اســت، نحوه برگزاري آزمون ها و بارم بندي سؤاالت از ديگر 
ابهامات مهمي است كه اين روزها دانش آموزان ايراني با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند. معاون وزير آموزش و پرورش در اين باره گفته، 
اصرار آموزش و پرورش به آموزش كامل محتواي درسي به اين معنا 
نيست كه ارزيابي و آزمون نيز از محتواي كامل كتاب هاي درسي به 
عمل خواهد آمد. كمره اي گفته: ارزيابي از دانش آموزان براســاس 
محتوايي كه يقين حاصل كنيم، دانش آمــوزان دريافت كرده اند، 
انجام خواهد شد. به گفته او در رابطه با پايه دوازدهم روي 80درصد 
از حجم دروس توافق و در اين باره با ســازمان سنجش مكاتبه شده 
است. از اظهارات كمره اي مي توان اين نتيجه را گرفت كه در كنكور 
سراسري، سؤاالت مربوط به پايه دوازدهم صرفا از 80درصد محتواي 
دروس بوده و شامل بخش هايي كه از طريق تلويزيون و فضاي مجازي 

آموزش داده شده نخواهد بود. 
معاون وزير آموزش و پرورش گفته در امتحانــات نهايي، 20نمره 
از 80درصد محتواي كتاب هاي درســي اســت و 4نمره به صورت 
اختياري از 20درصد محتوايي است كه به صورت مجازي و تلويزيوني 
آموزش داده شده است. كمره اي درخصوص آزمون  هاي ديگر مقاطع 
تحصيلي نيز توضيحاتي ارائه كرده و گفته است: امتحانات 6پايه اول 
ابتدايي به شيوه ارزشيابي توصيفي است و در پايه ششم امتحانات 
هماهنگ لغو شد، امتحانات پايه نهم هم كه هماهنگ استاني بود، 
امســال برگزار نمي شــود؛ درباره حجم دروس در امتحانات پايان 
سال نيز معلم و مدير مدرسه بعد از مسجل شدن ميزان آموزش ها 

به صورت غيرمتمركز تصميم مي گيرند.
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طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني آبي 
كه داراي كلر باقي مانده است به هيچ 
عنوان جايگاه ويروس كرونا نمي شود و 
اين ويروس نمي تواند در آبي كه داراي 

كلر است زنده بماند

همشهري: براي مردمي كه كرونا زندگي 
روزمره آنها را فلج كرده و بيش از دو ماه است گزارش

در قرنطينه به سرمي برند، آلودگي آب تهران 
به ويروس كرونا، شايعه اي است نگران كننده كه اين روزها 
در شبكه هاي اجتماعي دســت به دست مي شود. اما آب 
تهران آلوده به ويروس كرونا نيست و آنطور كه پيداست 
ســرخط ماجراي آلودگي از تهران به پاريس مي رســد؛ 
شهري كه آب شبكه غيرآشاميدني اش به كرونا آلوده شده 
اســت. »آب تهران آلــوده به ويــروس كروناســت«، 
»صحبت هاي تكان دهنده، متخصص درباره آب كرونايي 
تهران«، »اگر در تهران زندگي مي كنيد اين فايل را حتما 
گوش بدهيد«. اينها كپشن هايي است كه در روزهاي اخير 
در شــبكه هاي اجتماعي زياد ديده مي شود. پيام هايي 
درباره آب آلوده به ويروس كرونا. اما ماجرا از چه قرار است؟ 
آيا در شــرايطي كه به نظر مي رسد اوضاع شيوع بيماري 
كمي بهتر شــده، قرار اســت كرونا اين بار از طريق آب 

آشاميدني سراغ ما بيايد؟ 
براي ريشه يابي اين خبر بايد به چند روز قبل و بهتر است 
به چند هفته پيــش برگرديم. در اوج كرونــا و در زمان 
قرنطينه و خانه نشيني، خبرهايي منتشر شد از احتمال 
آلودگي آب پاريس به كرونا. بخشي از محتواهايي كه اين 
روزها درباره آلودگي آب تهران به ويروس كرونا، دســت 
به دست مي چرخد و در شبكه هاي اجتماعي و گروه هاي 
مجازي به اشــتراك گذاشته مي شــود، تا اندازه زيادي 

مي تواند تحت تأثير انتشار خبرهاي آلودگي آب پاريس 
در هفته هاي اخير باشد.

همه  چيز از هجدهم فروردين شروع شد، زماني كه براي 
نخستين بار شــايعه آلودگي آب تهران به ويروس كرونا 
در شــبكه هاي اجتماعي پيچيــد، محمدرضا بختياري 
مديرعامل آب و فاضالب تهران همــان زمان اين خبر را 
تكذيب كرد و گفت كيفيت آب شــرب تهران در سالمت 

كامل است.
چند هفته بعد، خبرهايي از فرانسه منتشر شد مبني بر 
احتمال آلودگي بخشي از شــبكه آب شهري پاريس به 
ويروس كرونا. مقامات فرانســه يك هفته قبل، آلودگي 
بخشي از شبكه آب شــهري پاريس به ويروس كرونا را 
رســما تأييد كردند و اين تأييديه رسمي درباره آلودگي 
بخش غيرآشاميدني آب فرانسه، در قالب اطالعيه اي به 
نقل از شــهرداري پاريس، اول ارديبهشت منتشر شد و 
شهرداري اين شهر در بيانيه اي اعالم كرد: »نتايج آخرين 
آزمايش هاي انجام شده نشان مي دهند آب غيرآشاميدني 
اين شهر به ويروس كوويد 19آلوده و استفاده از آن متوقف 

شده است.«
آزمايشــگاه مركزي دانشــگاه پاريس نيز وجود ويروس 
كرونا در سيستم آب غيرآشاميدني اين شهر را تأييد كرد 
اما برنارد الوريه، مدير سيســتم آب آشاميدني پاريس، 
گفت:»آب آشاميدني شهر در 24ساعت شبانه روز و هفت 
روز هفته كنترل مي شود.آب آشــاميدني شهر كامال از 

ماجراي آب تهران، ويروس كرونا و شايعاتي كه شنيده ايد

آب كرونايي؛ شايعه اي از تهران تا پاريس
شبكه آب غيرآشاميدني كه براي آبياري باغ ها و پارك ها، 
پر كردن آب نماها و درياچه ها استفاده مي شود جدا است.«

آب شبكه غيرآشاميدني پاريس از رودخانه سن و كانال 
سن مارتن تامين مي شود و از اين شــبكه براي آبياري 
فضاي سبز شهري و پارك ها، پر كردن فواره ها ي تزييني 
و شست و شوي خيابان ها اســتفاده مي شود. هر چند كه 
مديران شهرداري پاريس همان زمان اطمينان دادند كه 
در شبكه آب آشاميدني پاريس  نشانه اي از ويروس كرونا 
ديده نشده تصفيه خانه ها پس از عبور دادن آب از فيلتر، 
آن را با استفاده از ماده ازن و اشعه ماوراء بنفش باكتري و 
گند  زدايي كرده وپس از افزودن ماده كلر عاري از ويروس 
مي كنند و به همين دليل مصرف آب لوله كشــي شــهر 
بالمانع است اما در ميانه بحران كرونا و براي افكار عمومي 
ترســان از اين بيماري اين توصيه ها و تكذيبيه ها كافي 
نبوده و همچنان برخي مردم پاريس نگران كيفيت آب 

شهرشان هستند.
از همان روز اعالم رسمي آلودگي آب شبكه غيرآشاميدني 
پاريس، يعني اول ارديبهشــت در بازار داغ شــايعات و 
فيك نيوزهاي داخلي، بحث آلودگي آب تهران به ويروس 
كرونا دوباره داغ شد و با توجه به اهميت موضوع و نگراني 
كه آلودگي احتمالي آب براي افكار عمومي ايجاد مي كند، 
اين موضوع به ســرعت از طريق شــبكه هاي اجتماعي 
به صورت گسترده پخش شد. همان زمان مسئوالن آبفاي 
استان تهران اعالم كردند كيفيت آب شرب تهران به طور 
مرتب بررســي مي شــود و هيچ نگراني درباره آلودگي 

آب شرب پايتخت به ويروس كرونا وجود ندارد.
اين خبر بازنشر دوباره اخبار آلودگي آب تهران را محدود 
كرد اما در روزهاي اخير انتشار مجموعه محتواهاي ديگري 
با موضوع آلودگي آب پايتخت به ويروس كرونا، ازجمله 

از طريق فايل هاي صوتي در بستر شبكه هاي اجتماعي، 
موجي از نگراني هاي تازه را به همراه آورده است. در اين 
فايل هاي صوتي كه بدون منبع معتبر در حال باز نشر در 
شبكه هاي اجتماعي هســتند،  گفته مي شود »آب شرب 
تهران به ويروس كرونا آلوده شده و ميزان استفاده از آب 
ژاول در آب شرب افزايش يافته است.«  ديروز استانداري 
تهران در پيامكي از طريق تلفن هاي همراه به مردم اعالم 
كرد كه نگران نباشند:»خبر آلودگي آب تهران به ويروس 
كرونا به هيچ وجه صحت نــدارد.«  عالوه بر اين پيامك، 
انوشيروان محســني بندپي، اســتاندار تهران ديروز در 
گفت وگو با ايسنا هم آلودگي آب تهران به ويروس كرونا 
را تكذيب كرد و درباره كيفيت مناســب آب شرب تهران 
به مردم اطمينان خاطر داد: »اســتانداردهاي الزم براي 
آب شرب تهران رعايت مي شود و براساس آخرين گزارش 
هيچ نگراني درباره آلودگــي آب پايتخت وجود ندارد.«  
بندپي در بخش ديگري از سخنانش گفت:» براي اطمينان 
شهروندان، كلر باقيمانده در شبكه توزيع از حد معمول 
نيز باالتر برده شده تا شــرايط الزم براي اطمينان بخش 
بودن آب شرب براي شــهروندان ايجاد شود.«  اين حرف 

او در واقع پاســخي است به پرسش شــهرونداني كه در 
هفته  اخير در شــبكه هاي اجتماعــي از كاهش كيفيت 
آب شــرب تهران به عنوان تجربه شخصي شان خبر داده 
بودند. برخي گفته اند آب تهران بو مي دهد و برخي ديگر 
از افزايش حباب روي آب در زمان جوشاندن خبر داده اند، 
تجربه هايي از زندگي روزمره گويندگان كه رد و تأييد آنها 
به سادگي ممكن نيست اما در صفحات آنها در اينستاگرام، 
توييتر و ديگر شبكه هاي اجتماعي با ديگران به اشتراك 

گذشته شده و بازتاب هاي مختلفي داشته است.

تهران، پاريس نيست
از آنجا كه به نظر مي رســد، بخشي از نگراني مردم تهران 
درباره آلودگي آب شرب به كرونا پس از انتشار خبرهاي 
مربوط به آلودگي آب غيرآشاميدني پاريس شدت گرفته، 
بحث و نظرها درباره تفاوت شبكه آبرساني تهران و پاريس 
هم باال گرفته اســت. آنطور كه محمدرضا احمد نسب، 
قائم مقام شركت آب و فاضالب تهران مي گويد، نمي توان 
شرايط تهران و پاريس را مقايسه كرد چرا كه شبكه آب 

تهران و پاريس تفاوت  هايي دارند. 
سيستم آب پاريس دو شبكه دارد كه يكي براي آب شرب 
همراه با كلر باقي مانده و ديگري مربوط به آب خام و فاقد 
كلر است. شبكه اي كه به ويروس كرونا آلوده شده مربوط 
به آب خام عاري از كلر بوده اســت. درحالي كه سيستم 
آب تهران تنها يك شبكه دارد كه آن هم داراي كلِر باقي 
مانده اســت. احمد نســب تأكيد مي كند كه مردم نبايد 
درباره كيفيت آب شرب تهران نگران باشند:» طبق اعالم 
سازمان بهداشــت جهاني، آبي كه داراي كلر باقي مانده 
اســت به هيچ عنوان جايگاه ويروس كرونا نمي شــود و 
اين ويروس نمي تواند در آبي كه داراي كلر اســت زنده 

بماند.« به گفته او، آب تهران از دو طريق منابع زيرزميني 
و سطحي تامين مي شود كه 75 درصد اين سهم مربوط به 
آب هاي سطحي است به گونه اي كه آب پشت سد ها وارد 
تصفيه خانه ها مي شود و تصفيه فيزيكي و شيميايي روي 
منابع آب صورت مي گيرد عالوه بر اين كلر باقي مانده نيز 
به آب تزريق و بدين ترتيب آب عاري از هرگونه ويروس 
مي شود:»درباره فاضالب هم نگراني وجود ندارد چرا كه 
سطح ايستايي آب در چاه هاي تهران باالي 200 متر است 
و پســاب فاضالب در اين فاصله نمي تواند وارد آب شرب 
شود، تنها در مناطقي كه سطح آب باال باشد ممكن است 
آلودگي ايجاد شود، اما در تهران:»سطح ايستايي چاه ها 
باالي 200 متر است به هيچ عنوان نمي تواند محلي براي 
آلودگي باشد به همين دليل آب تهران از نظر كيفيت پاك 
و يكي از بهترين آب هاي دنيا است.« او با بيان اينكه آب 
تهران توسط همكاران در شركت آبفا تحت كنترل است و 
در آزمايشگاه هاي مجهز و در حد استاندارد هاي بين المللي 
كنترل مي شود، گفت:»آب تهران استاندارد هاي الزم را 
دارد و با اطمينان و قاطعيت اعالم مي كنم كه آب تهران 

هيچ مشكلي ندارد.«
موضوع انتقال ويــروس كرونا از طريــق آب و فاضالب 
پيشتر از سوي مديركل دفتر مديريت بحران وزارت نيرو 
هم تكذيب شــده بود. »ميثم جعفرزاده« مديركل دفتر 
مديريت بحران وزارت نيرو گفته بود: »امكان نفوذ ويروس 
كرونا به منابع آب زيرزمينــي وجود ندارد. ويروس كرونا 
خارج از بدن موجودات زنده تنها چنــد روز دوام دارد و 
اين درحالي است كه زمان رسيدن آب سطح و ورود آن به 
سفره هاي زير زميني كه آب مورد نياز از آنها تامين مي شود 
ده ها سال طول مي كشــد. بنابراين اين موضوع كه گفته 
شده ويروس كرونا آب ها را آلوده مي كند، اشتباه است.« 

اغلب بحران ها مانند سيل، زلزله و... را دارند. صدر در 
اين باره مي گويد:» بسياري از نيرو هاي پايور و حتي 
وظيفه ما در جريان كرونا داوطلب شده اند تا به مردم 
كمك رســاني كنند. در يكي از پادگان ها كه هزار 
سرباز در حال آموزش هســتند طوماري داوطلبي 

پركرده اند تا به كشور خدمت كنند.«
خروجــي دوم نقاهتــگاه داالنــي اســت كه به 
سرويس هاي بهداشتي و حمام ختم مي شود تمام 
اين خروجي ها مسقف است و طوري ساخته شده كه 
هيچ بيماري با محيط اطراف ارتباط نداشته باشد. 
خروجي سوم، مسير ســالمتي است كه در انتهاي 
بيمارستان است. چند دستگاه خودروي ون مقابل 
اين در به خط شــده اند تا بيماران بهبود يافته را به 

خانه هاي شان انتقال دهند.
تا االن كه بيشتر از يك ماه مي گذرد هيچ بيماري  نه از 
در ورودي اين بيمارستان بزرگ وارد شده و نه از در 
خروجي خارج. در بزرگ ترين نقاهتگاه موقت ارتش 
بعد از يك ماه 2هزار تختخواب دست نخورده و خالي 
است. ملحفه هاي سفيد تخت ها مي درخشند و چراغ 

رختشوي خانه  هنوز روشن نشده است.

سربازان سفيد پوش
كپسول هاي اكسيژن مثل ســربازان سفيد پوش، 
خبردار اطراف سالن ايستاده اند. همه امكانات ريز و 
درشت بيمارستاني به چشم مي خورد؛ از تجهيزات 
احياي قلب و چادرهاي اكسيژن گرفته تا پايه هاي 
ســرم، لباس هاي ايزوله و پاپوش هاي بسته بندي 
شــده. با اينكه بيماري در اينجا بستري نيست اما 
در ترياژ ها دست كم 3پزشــك و پرستار به صورت 
آماده باش حضور دارند. ســرباز وطــن هر چند از 
كشــيك تخت هاي خالي كم حوصله شده اما آرزو 
مي كند هيچ وقت اين تخت ها به كار گرفته نشــوند 
و همينطور كه برپا شدند، دست نخورده جمع آوري 
شــوند: »آرزوم اينه كه هر چــه زودتر تخت هاي 
بيمارستان هم خالي شه و اين بال از سر همه مردم 
دنيا دور شه...« مهدي، ســرباز وظيفه است. ميان 
هزار تخت خالي نشســته و آيه كرسي مي خواند: 
 »... َمن َذا الَِّذي يْشــَفُع ِعْنــَدُه إاِلَّ بِإِْذنِــِه يْعلَُم...«.
)... كيست كه شفاعت كند نزد او جز به فرمانش...(

گوشــه محوطــه نقاهتــگاه ارتش 10دســتگاه 
آمبوالنس، آماده باش هستند.

صدر در مورد خالي بودن نقاهتگاه مي گويد:»يكي 
از داليــل آن كاهش ميــزان ابتالســت و ديگري 
خود مراقبتي مردم اســت. خيلي از بيماران خود را 
در خانه قرنطينه مي كنند.« در چهل روز گذشــته 
تخت هاي بيمارســتان 2هزار تخت خوابي ارتش 
تنها يك روز پر بوده: بيســت و نهــم فروردين روز 
ملي ارتش. در ايــن روز 1500نفر از پايوران ارتش 
تخت هاي خالي را پركردند. آمده بودند براي اهداي 

خون.
 صــدر مي گويد:»داوطلبــان واقعي تعدادشــان 
خيلي بيشــتر از اين آمار بود اما بيــش از يك روز 
نمي توانستيم نقاهتگاه را به اهداي خون اختصاص 
دهيم چون پيش بيني مي كرديم به زودي بيماران 
كرونايــي از راه خواهند رســيد. خوشــبختانه در 
شرايطي هستيم كه آمار ابتال كاهنده است هر چند 
در تهران چند روز بعد از تعطيالت كمي آمارها باال 

رفت اما مردم كمك كردند.« 
به گفته صدر از 11هزار تخت نقاهتگاه هاي ارتش 
تنها 30تخت آن هم در چند استان شمالي پر شده 
است. هر چند كه كسي نمي داند تاكي نقاهتگاه ها 
همچنان خالي خواهند بــود؛ يك روز، يك هفته يا 

چند ماه ديگر.
 صدر در مورد آمار ابتالي نيروهاي ارتشي به ويروس 
كرونا هم مي گويد:» پادگان ها را شيفت بندي كرديم 
و تمام نكات ايزوله رعايت مي شــود. در پادگان ها 
آمار ابتال نزديك به صفر است. تنها تعداد اندكي از 
نيروهاي ارتشي كه در خط مقدم خدمت به مردم 

بودند به كرونا مبتال شده اند.«
بيرون از بيمارستاني كه موقتي است، در زباله داني ها 
پالكاردهايي از جشن ها، همايش ها و نمايشگاه هاي 
مختلف در انزوا مانده اند. نشــاني از روزهاي روشن 
سوله ها. ســوله هايي كه پرنده هايش، هيچ وقت به 

اين سكوت طوالني چنين عادت نداشتند.

گزارش همشهري از بيمارستان صحرايي كرونا در تهران؛ 40روز بعد
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كيوسك

تقابل ميان امــارات و ايران را 
كه طي سال هاي اخير نسبت به گذشته 
عيان تر شده بايد در چه سطحي تحليل 
كرد؟ آيــا اين تقابل بــه رقابت طبيعي 
2كشور همسايه محدود مي شود يا مسئله 
فراتر از اينهاست و تهران و ابوظبي، هر 
يك سياست و چشم انداز متفاوت و احيانا 
متناقضي را براي آينده منطقه نمايندگي 

مي كنند؟
براي فهم آنچه جناب عالــي تقابل ايران و 
امارات برمي شــماريد بايد اين نكته را ذكر 
كنم كه در دهه گذشــته جريــان فكري و 
رســانه اي ضد ايراني و يا ايران هراســانه  در 
جهان عرب تشــديد شــد كه اساسا نوعي 
سرمايه گذاري مشترك عبري  عربي داشت. 
با وجود آنكــه اين گفتمان بــراي جوامع و 
عامه مــردم جهت افزايش تــرس از ايران، 
حفــظ ديكتاتوري هــاي غيردمكراتيك و 
اهدافي ديگر ترويج شــده بود، اما رفته رفته 
به منبع نظري و فكري براي شناخت واقعي 
ايران در ســطوح تصميم گيري تبديل شد. 
در واقع خيلي از كشــورهاي عربي در بستر 
برساخت ها و ذهنيت هاي كاذب ضد ايراني 
كه خودشان بنا كرده بودند به تحليل رفتار 
ايران پرداختند و سياست خود را نسبت به 

ايران متأثر از اين فضا بنا كردند.
شــرايط چالشــي منطقه بعد از »بيداري 
اســامي« يا آنچــه »بهار عربــي« ناميده 
مي شود ســطح تعارضات با ايران را بيشتر 
كــرد. تمامي كشــورها تاش داشــتند از 
فرصت هاي موجود در اين تحوالت، منافع 
خود را استخراج كنند. به طور خاص منافع 
امارات و عربستان در تعارض با اين تحوالت 
بود؛ البته به جز نمونه ليبي و سوريه. بخشي 
از رفتار امارات طي ســال هاي اخير بر اين 
اساس بنا گرديد. بخشي ديگر نيز تعارضات 
طبيعي سياســت منطقــه اي و جاه طلبانه 
ابوظبي بــا سياســت منطقه اي ايــران و 

متحدانش بوده است.
با وجود همه اين تعارضات اما امارات همواره 
تاش كرده تا خط ارتباط سياســي خود با 

ايران را به طور كامل قطع نكند. اين وضعيت 
در پرونده قطع رابطه عربســتان با ايران به 
خوبي قابل مشاهده اســت. اتفاقا بر عكس 
فرمايش جناب عالي، آنچه هم اكنون نسبت 
به سابق كمي واضح تر شده، بروز نشانه هايي 
مبني بر كاهش تنش يا مديريت تعارضات 

ميان ايران و امارات است.
البته بايد درنظر داشت كه امارات اسرائيل را 
به عنوان متحد »غير اعاني« خود برگزيده 
و بخشي از سياســت هاي منطقه اي اين دو 
با هم همپوشاني دارد. از ســوي ديگر بايد 
بدانيم كه اساســا ايران و امــارات به عنوان 
2 بازيگر، غيرقابل مقايســه هستند. شرايط 
ايران در منطقه، بهره مندي از عمده عناصر 
قدرت، سابقه مديريت و ژاندارمي منطقه و 
مواردي از اين دســت كه ايران در كارنامه 
خود دارد، مقايســه اين كشــور را به جهت 
استراتژي هاي منطقه اي با كشوري همچون 
امارات كه بهره مندي از عوايد نفتي موجب 
ايجاد سياست منطقه اي توسعه طلبانه اش 
شده است، ناممكن مي ســازد. به طور كل 
مي توان گفت كه تمايات منطقه اي امارات 
نقاط تعارضي با سياســت منطقه اي ايران 
دارد امــا از آنجا كه سياســت خارجي اين 
كشور بيشــتر منفعت طلبانه و عملگرايانه 
اســت، به دنبال رقابت با جمهوري اسامي 

ايران نيست.
روابــط امــارات بــا رژيم 
صهيونيســتي طي يك دهــه اخير به 
شــكل قابل توجهي توسعه يافته است. 
بسياري بر اين باورند كه امارات بخشي از 
ظرفيت هاي اقتصادي و امنيتي خود را در 
اختيار سياست هاي ضد ايراني اسرائيل 
قرار داده اســت. اين برداشت را تا چه 
اندازه صحيح مي دانيد و بر اين اساس، تا 
چه اندازه امكان اصالح روابط كنوني ميان 

2كشور وجود دارد؟
بي شك روابط پنهان ميان برخي كشورهاي 
عربي با اسرائيل وجود دارد كه مي تواند براي 
كشورمان واجد تهديدات باشد. اسرائيلي ها 
عاقه مند هســتند كــه ايــن ارتباطات را 

بيش از پيش علني كننــد. در حوزه روابط 
امنيتي- نظامي نيز امروزه شــاهد اخباري 
هستيم كه ميزان همكاري ابوظبي- تل آويو 
را در صحنه منازعات ليبي نشــان مي دهد. 
عاوه بــر تمايات پنهان و آشــكار اين دو، 
آمريكايي ها نيز در ايجاد تماس ها و افزايش 

روابط يادشده نقش داشته و دارند.
مسئله اين است كه هم اسرائيل و هم امارات 
در تعارض و درگيري با ايران عاقه مند هستند 
كه متحدانشان در خاكريز اول قرار گيرند. با 
وجود اينگونه احتياط ها نســبت به ايران و 
مختصات جديدي كه در رفتار ابوظبي مبني 
بر كاهش تنش با تهران مشــاهده مي شود، 
موضــوع روابط پنهــان امارات با اســرائيل 
نمي تواند بــر روند كاهش تنــش و يا بهبود 
روابط تهران و ابوظبي تأثيــر جدي بگذارد. 
در واقع اين وضعيت جديدي است كه داليل 
قوي تر ديگــري براي امارات ايجــاد كرده تا 
آسيب ناشي از افزايش تنش را از طريق ترميم 
روابط با تهــران پيگيري كند. اگــر روابط با 
تل آويو تركيبي از چالش و منافع براي امارات 
باشد، افزايش تعارض و تنش با تهران به معناي 
فقدان امنيت براي اين كشور تلقي مي شود. 
به عبارت ديگر مســئله اين است كه ببينيم 
ابوظبي تا چه اندازه مي خواهد از روابط خود 
با تل آويو براي تحقق اهداف ضد ايراني اش در 
منطقه استفاده كند. بنابراين به نظر مي رسد 
امارات اجازه نمي دهد حداقل در شكل كلي و 
عمومي، روابط پنهانش با رژيم صهيونيستي 
مانعي براي ترميم روابط رسمي اين كشور با 

ايران باشد.
تقابل هاي دروني امارات بر سر 
پرونده هاي خارجي تــا چه اندازه جدي 
است؟ مشهور اســت كه ميان دوبي و 
ابوظبي چشم اندازهاي مختلفي درباره 
رابطه با ايران، بحران قطر و... وجود دارد. 
آيا اصوال چنين اســت؟ در اين صورت، 
مخالفان سياست هاي ابوظبي در امارات 
تا چه اندازه قادر به تأثيرگذاري بر روند 

تحوالت هستند؟
نمي تــوان بــا واژه تقابل وضعيــت ميان 

اميرنشين ها را توضيح داد. آنچه وجود دارد 
نوعي اختاف اســت. به طــور خاصه بايد 
گفت كه ايــن اختاف از توزيــع نامتقارن 
منابع و ثروت هيدروكربني و از سوي ديگر 
هزينه نامتقارن براي سياســت خارجي كه 
ابوظبي طراح آن است شكل مي گيرد. دوبي 
امارتي غيرنفتي است كه اقتصاد آن از طريق 
ســرمايه گذاري، تجارت و ســاير تبادالت 
همچون حمل ونقل هوايي، گردشگري و... 
تامين مي شــود؛ درحالي كه هيچ نوع منبع 
هيدروكربني ندارد. طبيعتا اين نوع اقتصاد 
حساســيت هاي امنيتي خود را داشته و به 
سياســت خارجي كم هزينه و غيرتهاجمي 
نياز دارد. با مــرور روابط اقتصــادي دوبي 
و ايران نوعي وابســتگي متقابل مشــاهده 
مي شود. در واقع منافع دوبي در بهبود روابط 
با ايران تعريف مي شود. )دوبي در اين مدت 
به جهت اقتصادي آسيب هاي فراواني ديده 
است(.از ســوي ديگر اما ابوظبي از ثروت و 
ذخيره قابل توجهي برخوردار است كه منجر 
به سياســت خارجي بي پروا و ماجراجويانه 
مي شود. اگرچه هزينه هاي مادي و انساني 
اين سياست ها را تمامي امارت ها مي پردازند. 
براي امارت هاي ضعيف تر، ادامه سياســت 
تهاجمي و فرسايشــي در يمن بي معناست. 
جواناني از امارت هاي ديگــر در اين جنگ 
كشته شدند كه اساسا تمايلي براي مشاركت 
در آن نداشتند. بنابراين چنين اختافاتي كه 
البته بخش قابل توجهي از آن پنهان است، 

وجود دارد.
اما درخصوص ميزان تأثير گذاري آن بر تغيير 
رويه هاي ابوظبي نبايد اغــراق كرد. ابوظبي 
به طور واقعي هزينه هاي سنگين و منافع ناچيز 
و ديربازده جنگ يمــن را درك كرده و بر اين 
اساس تصورات ذهني اين امارت با واقعيت ها 
ترميم شده است. ابوظبي براي به دست آوردن 
اين تجربه هزينه فراواني كرد كه در محاسبات 
عقاني نمي گنجد. از ســوي ديگر تنش هاي 
اخير )سال گذشته( در خليج فارس، شعله هاي 
زير خاكســتر جنگ با ايران را كــه مي تواند 
دامن اين كشــور را بگيرد و تا مــرز نابودي 

بكشــاند نمايان ســاخت. همچنين واقعيت 
نقش حمايتي آمريكا و »سياســت تحليب؛ 
Milking« هم مشخص شد؛ امارات دريافت 
كه نه تنها آمريكا براي آنهــا نمي جنگد بلكه 
براي جايگزين كردن نفت خود به مشــتريان 

امارات نيز برنامه ريزي كرده است.
مجموعه ايــن عوامل امارات را به ســمت 
بازبيني سياست ضد ايراني، كاهش تنش و 
يا نرمااليز كردن روابط ســوق مي دهد. اين 
در حالي است كه شرايط اخير به وجود آمده 
در جهان، ازجمله بحران كرونا و شوك نفتي 
نيز اين روند را تشديد مي كند. در كنار همه 
اين عوامل، اختافات داخلي امارت ها را نيز 
مي توان به عنوان عامل متمم و تكميل كننده 

مدنظر قرار داد.
هم اكنون نشــانه هاي افزايش 
نفوذ امارات در دمشق به روشني ديده 
مي شــود. آيا ايران بايد از اين مسئله 

نگران باشد؟ 
سياســت در منطقه صفحه شطرنج است، 
لزوما هر حركــت نويني به معنــاي تهديد 
نيســت. مهره ها گاهــي اوقات و بــه ناچار 
در موزاييكي قــرار مي گيرنــد كه حريف 
مي خواهد. امــارات براي كاهش فشــارها 
در حوزه هــاي ديگر، ازجمله ليبي دســت 
به اين اقدام زده اســت. بدون شك واقعيت 
عدم فروپاشي سوريه و همچنين داليل ديگر، 
منجر به تغيير نگاه امارات شده است. از منظر 
سياســي و ديپلماتيك طبيعتا ايران نبايد 
نگراني چنداني داشته باشد چرا كه تصميم 
امارات، واكنش هاي شديد مخالفين دولت 
سوريه را به دنبال داشته است. عادي شدن 
روابط دمشق با كشورهاي عربي مي تواند از 
فشارهاي بين المللي در اين پرونده بكاهد. 
ابوظبي نخســتين مهره دومينو را انداخت، 
شــايد در آينده مصر يا عربستان نيز گامي 
مشــابه بردارند. البته هنــوز چيزي معلوم 

نيست اما اين احتمال وجود دارد.
نكته دوم اينكه هم اكنون وجه مقابل امارات 
براي نزديكي به ســوريه، افزايش فشــار به 
محور تركي- قطــري اســت. نگراني هاي 

ايران به طور عمده مي تواند به همكاري هاي 
احتمالي و پنهان ابوظبي- تل آويو در سوريه 
مربوط شود. هرچند كه اين همكاري ها نيز 
نمي توانــد نفوذ قوي و همكاري دمشــق- 

تهران را به طور جدي تحت تأثير قرار دهد.
به نظر مي رسد بخشي از نفوذ 
گسترده ابوظبي در سال هاي اخير مديون 
قدرت گرفتن راست افراطي در آمريكا و 
رژيم صهيونيستي باشد. اگر فرض كنيم 
موقعيت سياستمداراني نظير ترامپ يا 
نتانياهو در آينده تضعيف شود، آيا اين 
مسئله بر نفوذ و قدرت منطقه اي امارات 

تأثيرگذار خواهد بود؟ 
به نظر مي رسد بي اعتمادي نسبت به ترامپ 
در ميان ســران كشــورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس افزايش يافته اســت. بنابراين 
مي تــوان گفت امــارات سياســت خود را 
به گونــه اي تغييــر مي دهد كــه منجر به 
كاهش ميزان اتكا به آمريكا شــود. به طور 
كل ميزان نفوذ و قــدرت منطقه اي امارات 
از ميزان دالرهاي نفتي بهره  مي برد. خريد 
چشم پوشــي ها و ســكوت هاي آمريكا نيز 
از هميــن طريــق حاصل مي شــود. نكته 
ديگر اينكه نفوذ امارات در منطقه اساســا 
يك نفوذ پايدار نيســت چرا كه تا حد قابل 
ماحظه اي به امر مزدوري و دالر وابســته 
است. اگر شــوك نفتي و كرونا به اين شكل 
ادامه يابد سياست خارجي پرهزينه امارات 
دچار مشكات و چالش هاي جدي خواهد 
شد كه شكســت هاي اخير خليفه حفتر در 

ليبي نمونه هاي اوليه آن است.
پيش بيني شما از مسير روابط 
ايران و امارات تا پايان سال2۰2۰ با توجه 
به وضعيت كنوني منطقه و جهان چيست؟ 
آيا ممكن است نوعي كاهش تنش يا حتي 
مصالحه ميان 2كشور رخ دهد؟ محورهاي 

مصالحه احتمالي چه خواهد بود؟
شواهد و عائم سياسي و همچنين گفتمان 
مسئولين سياســت خارجي دو طرف نشان 
مي دهد كه ترميم روابــط، روندي صعودي 

دارد.

 گفت وگو با سيد احمد نكوئی درباره روابط ايران و امارت
 و كشورهاي عرب منطقه خليج فارس

افزايش تماس هــاي ديپلماتيك ميان مقامات ايــران و امارات، توجه  
بسياري از رسانه ها را به روابط ميان اين 2كشور مهم در حاشيه شمالي و 

جنوبي خليج فارس جلب كرده است؛ روابطي كه اگرچه طي سال هاي 
گذشته تنش هاي متعددي را تجربه كرده اما حاال به نظر مي رسد در 
مسير اصالح و ترميم قرار گرفته است. با اين حال برخي معتقدند در 
تفسير مواضع جديد امارات نبايد مبالغه كرد چراكه هنوز نشانه اي 

واقعي از اصالح روابط ديده نمي شود.
 براي بررسي بيشتر وضعيت حاكم بر روابط تهران - ابوظبي و البته 
مسير پيش روي اين 2 كشور با ســيداحمد نكوئي، دكتري روابط 

بين الملل و كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا گفت وگو كرده ايم.

امارات؛ فاصله از آمريكا
نزديكي به ايران

   رئيس جمهور چين خواستار 
تقويت همبستگي با ايران و نپال شد

   نخست وزير )بوريس جانسون(: 
وارد فاز دوم مبارزه با كرونا مي شويم

   ايالت هاي آمريكا آماده باز كردن 
قفل در كسب وكارها مي شوند

   با خروج سرمايه گذاران بزرگ 
از بازار، قيمت نفت آمريكا بار ديگر 

كاهش پيدا كرد

   بايدن )در نظرسنجي ها( از ترامپ 
پيش افتاد

   بازگشايي آرام كسب و كارها )در 
كانادا(

سياوش فالح پور
خبرنگار
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  امارات در اوج تعارض با ايران تالش كرد ارتباط 
سياسی با تهران قطع نشود

  ايران و امارات در مسير كاهش تنش و مديريت 
تعارض قرار دارند

  امارات به دليل سياست های عملگرايانه دنبال 
رقابت با ايران نيست

  روابط ابوظبی-تل آويو مانعی جدی برای بهبود 
روابط ايران و امارات نيست

  افزايش تنش امارات با ايران به معنای فقدان 
امنيت اين كشور است

  اختالف امير نشــين های امــارات به توزيع 
نامتقارن منابع و ثروت بر می گردد

  امارت های ضعيف تر از تداوم سياســت های 
تهاجمی ابوظبی ناراضی هستند

  ايران نبايد از بازگشت امارات به دمشق نگرانی 
چندانی داشته باشد

  بی اعتمادی به ترامپ در ميان ســران عربی 
خليج فارس رو به افزايش است

  امارات در مسير كاهش اتكا به آمريكا حركت 
می كند

بيش از 500نفر از آوارگان روهينگيا هفته هاست در آب هاي ميان بنگادش و مالزي روهينگيايي ها، سرگردان دريا
سرگردان شده اند

سرگذشت غم انگيز قوم روهينگيا با هجوم 
ويروس كرونا غم انگيزتر هم شــده است. گزارش

بيش از 500نفر از آنها هفته هاست كه در 
آب هاي بين المللي ميان بنگادش و مالزي سرگردان 
هستند و با وجود شــرايط وخيم جسماني و بهداشتي، 
هيچ كشوري از ترس آلوده بودن شان به كرونا حاضر به 

پذيرش  آنها نيست.
كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل ديروز با ارسال 
نامه اي به وزير خارجه بنگادش، نســبت به وقوع يك 
تراژدي انســاني هشــدار داد و از اين كشور خواست 
مرزهاي آبي اش را براي ورود اين افراد بازكند. ميشال 
باشليت در نامه خود به عبدالمومن از او خواسته است 
زمينه را بــراي ورود آوارگان روهينگيا به يكي از بنادر 
بنگادش فراهم كند تا امكان ارسال غذا و كمك هاي 

پزشكي براي اين افراد وجود داشته باشد.
اين افراد كه تعــداد زيادي زن و كــودك نيز در ميان 
آنها ديــده مي شــود، روي 2لنج ماهيگيــري بيرون 
خليج بنگال در ميان آب هاي آزاد ســرگردان هستند. 
هفته گذشــته وزير خارجه بنگادش اعــام كرد كه 
كشورش به هيچ وجه به اين افراد اجازه ورود نمي دهد. 
عبدالمومن در گفت وگو با شــبكه جهاني بي بي ســي 
گفت:  »از بنگادش هميشه توقع دارند مسئوليت ديگر 
كشورها را به دوش بكشد. چرا هيچ كشور ديگري آنها 
را نمي پذيرد؟ آمريكا، انگليس، اتحاديه اروپا پس كجا 

هستند؟«
حدود 2هفته قبل، نيروهــاي گارد دريايي بنگادش، 
400سرنشين لنج بزرگ ديگري را از دريا نجات دادند. 
روزنامه گاردين در گزارشي نوشت كه اين افراد حدود 
2 ماه در دريا سرگردان بوده اند. گروه پزشكان بدون مرز 
كه اين افراد را پس از نجات مورد معاينه قرار دادند، سن 
اغلب آنها را بين 12 تا 20سال اعام كرده است. گفته 
مي شود كه زنان زيادي نيز در اين لنج حضور داشته اند. 

به نوشته گاردين، دســت كم 70نفر از سرنشينان اين 
لنج در طول مــدت 2 ماه به دليل بيماري يا از شــدت 
گرسنگي جان خود را از دست داده اند. در ويدئويي كه از 
لحظه نجات اين افراد منتشر شده، يكي از آنها مي گويد 
كه طي اين مدت مجبور بوده انــد آب دريا بخورند. در 
ويدئو، افراد نجات داده شــده آنقدر ضعيف شده اند كه 

نمي توانند روي پاي خود بايستند.
اينها افرادي هســتند كه از شرايط ســخت زندگي در 
كمپ هــاي آوارگان در خاك بنــگادش گريخته و به 
اميد رسيدن به مالزي دل به دريا زده اند. دولت مالزي 
اما از ترس شــيوع ويروس كرونا، اعــام كرد حاضر به 
پذيرش آنها نيست. كشتي هاي نيروي دريايي مالزي با 
حمايت جنگنده هاي نيروي هوايي اين كشور لنج هاي 
آوارگان روهينگيا را از ســاحل دور و آنهــا را به ميانه 
آب هاي آزاد هدايــت كردنــد. روهينگيايي ها پس از 
چند هفته سرگرداني و بعد از آنكه از رسيدن به مالزي 
نااميد شدند، تصميم گرفتند به بنگادش بازگردند اما 

بنگادش نيز اعام كرد حاضر به پذيرش آنها نيست.

روهينگيا، قوم رانده شده
گروه هاي حقوق بشــري معتقدند مالزي و بنگادش، 
شيوع كرونا را بهانه اي براي شانه خالي كردن از زير بار 
مسئوليت پذيرش اين آوارگان قرار داده  اند. وزير خارجه 
بنگادش اما مي  گويد كه كشورش ديگر توانايي پذيرش 

شمار بيشتري از روهينگيايي ها را ندارد.
4سال قبل، بيش از 700هزار روهينگيايي از كشور همسايه 
بنگادش يعني ميانمار گريختند و وارد خاك بنگادش 
شدند. آنها از يك كشتار بي سابقه فرار مي كردند. سربازان 
ارتش ميانمار به دســتور فرماندهان خــود و با حمايت 
گروه هاي شبه نظامي بودايي به روستاها و كمپ هاي محل 
زندگي اقليت روهينگيا در استان »راخين« در غرب اين 
كشور يورش بردند. خانه ها را به آتش كشيدند، مردان را 
كشتند و به زنان تجاوز كردند تا گســترده ترين قتل عام 

قرن21 را پيش چشم جهان رقم بزنند.
طبق آمار سازمان ملل تنها طي يك ماه اول كشتارها، 

بيش از 6هزار و 700نفر به طرز فجيعي به قتل رسيدند. 
اين كشــتار در سايه عدم دخالت كشــورهاي جهان و 
بي تفاوتي دولت ميانمار به اعتراض هاي نهادهاي حقوق 
بشــري طي ماه هاي بعدي نيز ادامه پيــدا كرد. طبق 
اعام سازمان پزشــكان بدون مرز، اين احتمال وجود 
دارد كه آمار قربانيان از مرز 14هزار نفر هم گذشــته 
باشــد؛ قربانياني كه گفته مي شود بيش از 70درصد از 
آنها مرگ دلخراش داشــته اند. يعني يا با گلوله كشته 
شده اند، يا زنده زنده در آتش سوخته اند يا سرشان را از 
تن جدا كرده اند. سازمان پزشكان بدون مرز همچنين 
اعام كرده اجساد بيش از هزار كودك در جريان كشتار 

روهينگيايي ها به دست آمده است.
فاجعه به اينجا ختم نشد و سربازان ارتش در ادامه حمله 
به روستاها و كمپ ها، به تعقيب مردمي پرداختند كه 
از نقاط مختلف راخين براي نجات جان شان به سمت 
مرز بنگادش در حال فرار بودند. بســياري در مسير 
گريختن كشته شدند. آنهايي كه جان سالم به در بردند، 
در كمپ هاي آوارگان در بنــگادش، به جمع بيش از 
300هزار نفري پيوســتند كه طي سال هاي قبل تر در 
سايه افزايش فشارهاي دولت بودايي ميانمار، كشورشان 

را ترك كرده بودند.
روهينگيايي هــا يــك اقليت مســلمان هســتند كه 
دهه هاســت در ميانمار مورد آزار و اذيــت قرار دارند. 
آنها تا پيش از آغاز كشتار سال2017، جمعيتي حدود 
يك ميليون  و300هزار نفر داشتند كه بيشتر در مناطق 
فقيرنشين ميانمار زندگي مي كردند. برخي از آنها طي 
ماه هاي پيش از آغاز كشــتارها تاش كردند از طريق 
دريا از ميانمار گريخته و راهي ديگر كشورهاي جنوب 
شــرق آســيا ازجمله تايلند، مالزي و اندونزي شوند؛ 
تاشي كه البته با اســتقبال روبه رو نشــد و آن زمان 
هــم روهينگيايي ها ماه ها در ميانــه آب هاي اقيانوس 

سرگردان بودند.
قوم روهينگيا از ديرباز، نسلي پس از نسل ديگر، ساكن 
منطقه اي در غرب ميانمار امــروزي بوده اما دولت اين 
كشور هرگز آنها را به رسميت نشناخته، براي آنها حقوق 

شــهروندي قائل نشــده و آنها را مهاجران غيرقانوني 
»بنگالي« اعام كرده است. گروه هاي افراطي بودايي نيز 
همصدا با دولت، روهينگيايي ها را دشمن خود مي دانند 
و در دوره هاي مختلف در حمله به روستاها اقدام به قتل 
آنها كرده اند. بين سال هاي 2012 تا 2014 نيز نزديك 
به 300نفر از روهينگيايي ها در حمله گروه هاي تندرو 

بودايي كشته شدند.

دولت ميانمار متهم به نسل كشي است و دادگاه كيفري 
بين المللي مستقر در الهه مشغول بررسي پرونده  اي در 
همين زمينه است. رهبران اين كشور، به خصوص خانم 
آنگ سان سوچي كه جايزه نوبل صلح را در سال1991 
برنده شده، از عملكرد خود در قبال اقليت روهينگيا دفاع 
مي كنند. روهينگيايي ها اما اكنون نه در كشور خود و نه 

در كشورهاي همسايه جايي ندارند.

محمدامين خرمي
خبرنگار



من كه باشــم كه بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها مي كني  اي خاك درت تاج ســرم

دلبرا بنــده نوازيــت كــه آموخت بگو
كه من اين ظن به رقيبان تــو هرگز نبرم

كاله هوشمند تب سنجي
ابوظبي: پليس امارات متحده عربي براي تشخيص ابتالي افراد 
به ويروس كرونا كاله هوشــمندي را بــه كار مي برد كه مي تواند 
دماي ۲۰۰ نفر را در مدت يك دقيقه بررســي كند. ابتالي فرد 
به تب توسط سيستم تعبيه شــده در اين كاله به صورت خودكار 
به پليس اطالع داده مي شود. به گزارش آديتي سنترال، امارات 
متحده عربي، پنجشنبه ۲۳ آوريل تصميم گرفت مراكز تجاري، 
كافه ها و رستوران ها را بازگشايي كند و به برخي محدوديت هاي 

اعمال شده پس از شيوع ويروس كرونا در اين كشور پايان دهد.

سند ۳۰۰ ساله قرنطينه عمومي
پاريس: تاريخ داني فرانسوي به نام ژرمي فرر بارتومو با سندي 
تاريخي در توييتر، نشان داده كه مجوزي براي خروج از منزل 
در اوضاع قرنطينه بهداشتي عمومي، دست كم در ۳قرن پيش 
هم وجود داشته است. به گزارش يورونيوز، اين سند كه تاريخ 
۴ نوامبر ۱۷۲۰ ميالدي روي آن نقش بسته، يك مجوز خروج 
به نام الكساندر كلمب، جواني ۲۸ ساله است كه قصد داشته 
از منزلش در شهر رمولن در جنوب فرانسه به جايي در حدود 

۲۰ كيلومتري خانه اش برود.

شكستن ركورد هزينه هاي نظامي
استكهلم: هزينه هاي نظامي جهــان ركورد تازه اي از خود بر 
جاي گذاشت و سال ۲۰۱۹ ميالدي به ۱۹۱۷ ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش مؤسسه تحقيقات صلح بين المللي استكهلم  موسوم 
به سيپري )SIPRI(، هزينه هاي نظامي جهان در سال ۲۰۱۹ 
نسبت به ۲۰۱۸، حدود ۳.۶ درصد افزايش يافته  كه بيشترين 
افزايش ساالنه از سال ۲۰۱۰ تاكنون است. 5كشور كه بيشترين 
هزينه نظامي را در سال ۲۰۱۹ داشته اند شامل اياالت متحده 

آمريكا، چين، هند، روسيه و عربستان سعودي هستند.

گله وحشي آهو در پارك مركز شهر
لندن: قرنطينه نيمي از مردم جهان و خلوتي شهرها و خيابان ها باعث 
شده تا حيوانات احساس امنيت بيشتري كنند و براي تفرج به جاهايي 
بيايند كه پيش از اين تنها جوالنگاه انســان ها بوده است. به گزارش 
بي بي سي، عكاسي كه براي شكار تصاوير يك صبح بهاري به بوشي پارك 
لندن رفته بود تا بتواند از اين پارك خلوت در روزگار شيوع ويروس كرونا 
تصاويري تهيه كند، يكباره با حضور يك گله  آهوي كوهي مواجه شد كه 
براي نوشيدن آب به كنار بركه اي در اين پارك آمده بودند. او توانست 

تصاوير منحصر به فردي از آهوها در اين پارك تهيه كند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: مع العقل يتوّفر الحلم؛ 
 با عقل و زيركي، حلم و بردباري بسيار مي شود.
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فصِل عبوِر صنوبر 
به ياِد دكتر عصمت اسماعيلي  *

بارانَكي ُخرد مي بارد و باز 
پيشاني ابري تو

آيد به يادم در آن صبحگاهاِن اندوه 
آن صبحگاهان، كه در شاِم ميهن 

بر دوِش انديشه باري گرانند 
      

هنگامۀ زندگي-مرگ
مي خوانْد سوي كدامت؟

رفتي به قربانگه و بازگشتي 
همچون خداونِد نامت 

آن قّصه ها و آرزوها 
َدستان سراياِن آن داستانند.

      
اي دختِر شيِخ اشراق! 

با عقِل سرخت به ميراث
 راِه زمستاني ما 

 فصِل عبوِر صنوبر ِز دهليِز پاييز-
لغزنده و شيبناك است

آن برگ هايي كه از شاخه ها اوفتادند 
خود رازداراِن آن ارغوانند.

      
تو ايستاده، رواني، چو شمشاد 
سوي شكوهِ شكيبايي خويش

لبخنِد معصوِم پر عصمِت دختري شاد 
مصلوب بر داِر دانايي خويش 

داناييي كاندرين روزگاراِن زخمي 
جمعي از آن خسته 

 جمعي از آن بر كرانند.
      

رفتي تو اّما نرفتي
تا يك تَْن ايراني، اينجا 

بر روي سيارۀ ما، 
 باقي ست

در آرزوهاي خود زنده اي 
 آرزوهاي تو جاودانند.

      
آن اورمزدي  صداها 
آن آرزوهاي ميهن

هرچند هرگز مجالي نيابند 
 و دانند

آن آرزوها 
 وآن نغمه ها 
 وآن صداها

كانديشه را ترجمانند.
۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

* دكتر عصمت اسماعيلي دانش آموخته 
ادبيات در دانشگاه تهران و مدير گروه 
زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه سمنان 

هفته پيش در پي ابتال به بيماري كرونا 
درگذشت.

 محمدرضا شفيعي كدكنيشعر
شاعر و استاد ادبيات فارسي

تاب آوري

نگاه

علي مالئكهپزشك همشهري
 روزنامه نگار و پزشك

الناز غفور
روانشناس

علي اصغر محمدخاني
معاون فرهنگي شهر كتاب

مهارت

پيشگيري از كرونا براي محيط هاي توليدي و كار
   منع تماس فيزيكي مانند دست دادن و روبوسي.
   رعايت حداقل فاصله ۲متري پرسنل از يكديگر.

   استفاده از وسايل يك بار مصرف مانند قاشق، چنگال، چاقو، بشقاب، ليوان و...
   شست وشــوي دســت در درجه اول توصيه مي شــود، در غير اين صورت از 

ضد عفوني كننده استفاده كنيد.
   پوشاندن بيني و دهان در صورت عطسه يا سرفه كردن.

   استفاده از محصوالت بسته بندي شده مثل نمك، فلفل، قندوشكر.
   گرم كردن نان و غذا در ماكروويو قبل از مصرف.

   استفاده از آب هاي بسته بندي شده و ليوان يك بار مصرف.
   دستمال كاغذي در دسترس براي تمام پرسنل.

   وجود سطل هاي زباله دردار در محلي قابل دسترس براي همه پرسنل.

علت خلط سينه چيست؟
بدن شــما روزانه به طــور طبيعــي در بخش هاي 

گوناگونش ترشــحات مخاطي توليد مي كند كه 
خلط سينه هم يكي از آنهاســت. خلط سينه در 

واقع ترشحات مخاطي است كه سلول هاي پوشش 
دروني دستگاه تنفسي شــما از بيني و دهان 

تا گلــو و ريه ها توليد مي كنــد و به حفاظت 
راه هاي هوايي شما در برابر عوامل بيماري زا 

ياري مي رساند.
بدن شما حدود يك ليتر از اين ترشحات را در روز توليد مي كند، 
اما خلط بيــش از حد به خصــوص درون ريه ها ممكن اســت 
آزاردهنده و نشانه اي از بيماري باشد. ازجمله  بيماري هايي كه 
باعث افزايش ترشحات مخاطي در دستگاه تنفس و ايجاد خلط 
سينه مي شوند، مي توان به ريفالكس )بازگشت ترشحات اسيدي 
معده به داخل مري(، آلرژي ها، آســم، عفونت هاي ويروسي و 
باكتريايي تنفسي، بيماري مزمن انسدادي ريه و بيماري ژنتيك 
فيبروز كيستيك )كه ترشحات مخاطي ريه را غليظ و چسبناك 
مي كند( اشاره كرد. عفونت با ويروس جديد كرونا معموال باعث 
سرفه خشك مي شود و خلط چنداني توليد نمي كند، اما اگر اين 
عفونت به ذات الريه )التهــاب و عفونت  ريه ها( بينجامد، ممكن 
است سرفه خلط دار ايجاد كند. براي كنترل خلط سينه و رقيق 

كردن آن مي توانيد اين كارها را در خانه انجام دهيد:
- مقــدار زيــادي مايعات بنوشــيد و مصرف نوشــيدني هاي 
كافئين دار مثل قهوه را كه باعث كم آبي بدن مي شــوند، كنار 

بگذاريد.
- هواي خانه را با دستگاه رطوبت ساز )بخور سرد( مرطوب كنيد 

يا زير دوش آب پربخار برويد.
- سيگار كشيدن يا ويپ كردن را ترك كنيد.

- عسل بخوريد. عسل خلط ســينه را برطرف نمي كند، اما به 
تسكين ســرفه كمك مي كند )به كودكان زير يك سال به علت 

خطر بوتوليسم عسل ندهيد(.
- فيلترهاي دســتگاه هاي ســردكننده و گرم كننده خانگي را 
وارسي و پاك و از دســتگاه هاي تصفيه هواي خانگي استفاده 

كنيد.
- داروهاي رقيق كننده خلط مصــرف كنيد. برخي از داروهاي 
ضد سرفه حاوي گايافنسين هستند كه باعث رقيق شدن خلط 

مي شود و خارج كردن آن را با سرفه راحت تر مي كند.
خلط ســينه به خودي خود عالمت نگران كننده اي نيست، اما 
اگر به ســرفه هاي خلط داري دچار شده ايد كه چند هفته ادامه 
پيدا كرده  است، يا خلط زرد مايل به سبز يا خلط خوني داريد يا 
تب و تنگي نفس هم همراه خلط سينه داريد، بايد با پزشكتان 

تماس بگيريد.

اخبار يا سوهان روح؟
جنگ. فقر. كرونا. تــرور. مرگ. كلماتي 

كه اين روزهــا در خبرها بــه كّرات 
مي شــنويم. به نظر مي رسد كه هيچ 

خبر يا تصوير زننده اي نمي تواند 
عطش ما را نسبت به شنيدن 
اين فجايع نســبتا ساختگي 
از بين ببــرد. از روي عالقه يا 
عادت، كنتــرل تلويزيون را 

بر مي داريم و اخبــار تكراري را تمــام و كمال، با 
جمله بندي متفاوت از كانال هاي مختلف بررسي 
مي كنيم. آيا مبالغه در انتشــار اخبار منفي و بازي 
با احساسات مخاطب، از ما شنونده هاي وفادارتري 
بــراي كانال هــاي تلويزيوني خــاص –خارجي- 

مي سازد؟
واقعيت اين اســت كه نويســندگان متــن خبر، 
روي قابليت هاي شــناختي و احساســي ما دست 
مي گذارند. به طوري كه بعد از شنيدن اخبار قبول 
مي كنيم كه بله، واقعا وضعيت هيچ وقت به اين بدي 
نبوده است. اخبار ناراحت كننده تلويزيوني معموال 
 از حوادث نادر و نگران كننده تشــكيل مي شــوند.
 معموال هيچ محتواي خوشــحال كننده اي منتشر 
نمي شود، مگر در مورد موفقيت در مديريت حوادث 
منفي. همه ما مي دانيم كه مشــاهده اين محتواي 
احساسي منفي، مستقيما سالمت روان، خلق، رفتار 
و قابليت انديشيدن را هدف قرار مي دهند و موجب 

بروز اضطراب، عصبانيت و ناراحتي مي شوند.
مــا بــراي آگاهــي پيــدا كــردن از وقايــع روز، 
مي كنيــم.  تماشــا  را  تلويزيونــي   اخبــار 
درحالي كــه اطالعاتي كــه عموما بيان مي شــود 
نمي توانند كلكســيون واقعي و كاملي از حوادث روز 
باشــد. همچنين ممكن اســت نظريه پردازاني كه 
به عنوان متخصص در اخبار حاضر مي شوند، نتوانند 

وقايع آينده را به درستي پيش بيني كنند.
واقعيت اين است كه درصد زيادي از ما هيچ كنترلي 
روي رخداد اين وقايع نداريم و به بيان ساده تر، هيچ 

كاري از دست ما بر نمي آيد!
صفحه نمايشي كه در دست داريم مي تواند كتاب ها، 
وبسايت ها و مقاالت معتبري را نشان دهد كه مطالب 
و اخبار حقيقي را، بدون مبالغــه و عوارض رواني در 
اختيار ما قــرار مي دهند. پس، بــراي زماني كه در 

اختيار داريم بيشتر ارزش قائل شويم.

شيوه جديد غذارساني به گياهان
پژوهشــگران مؤسســه »ام.آي.تــي« اخيــرا دريافته انــد 
ميكرو سوزن هاي ساخته شده از مواد مبتني بر ابريشم مي توانند 
بافت  هاي گياهان را براي ارسال ريز مغذي ها، هورمون ها يا ژن ها 
مورد هدف قرار دهند. به گزارش تك اكسپلوريست، دانشمندان 
روشي را براي ارســال مواد به بدنه گياهان آسيب ديده و نجات 
زندگي آنهــا ارائه داده اند. در اين مطالعه آنهــا از مجموعه اي از 
 )phytoinjectors( »ميكروسوزن ها به اســم »فيتواينجكتور
استفاده كردند. اين فيتواينجكتورها از يك ماده زيستي مبتني 
بر ابريشم ساخته شده كه قادر اســت مواد مغذي، دارو يا ساير 
مولكول ها را به قســمت هاي خاصي از بافت گياه منتقل كند. 
فيتواينجكتور را مي توان به ريشه ها، ســاقه ها، برگ ها يا آوند و 
بافت آبكش گياه تزريق كرد. بافت آبكش )Phloem( به بافت 
زنده اي در گياهان آوندي گفته مي شــود كه مــواد غذايي آلي 
)به خصوص شكري به اسم سوكروز( را به تمامي نقاطي كه گياه 

آن را الزم دارد، مي رساند.

دانستني ها

۲۰ سال پيش 

همشهري ۱۰ارديبهشت ۱۳۷۹
روزنامه هاي صبح امروز و مشاركت توقيف شدند 

شعبه ۱۴۱۰ و ۱۴۱۳ دادگاه عمومي تهران دستور توقيف موقت روزنامه هاي صبح 
امروز و مشاركت را نيز صادر كرد.

روزنامه صبح امروز به مديرمسئولي سعيد حجاريان و مشاركت به مديرمسئولي 
محمدرضا خاتمي منتشر مي شد.

با توقيف اين ۲روزنامه، نشريات توقيف شده در روزهاي اخير به ۱۶نشريه رسيد. 
به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، قرار توقيف روزنامه صبح 
امروز به استناد مواد ۱۴ و ۹ قانون مطبوعات مصوب سال۱۳۶۴ و بند5 از اصل۱5۶ 
قانون اساسي و با توجه به اصرار روزنامه مذكور در تخلف از مقررات ماده۶ قانون 

مطبوعات صادر شده است.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره۲۹ - طبقه اول
  تلفن: ۸۴۳۲۱۷۰۰

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه

newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه همشهري 

توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:۶۶۶5۰۰۹۹

دعاي روزپنجم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
الِِحيَن الَْقاِنِتيَن َو اْجَعْلِني ِفيِه  اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِفيِه ِمَن الُْمْسَتْغِفِريَن َو اْجَعْلِني ِفيِه ِمْن ِعَباِدك الصَّ

اِحِميَن بِيَن بَِرْأَفِتك يا أَْرَحَم الرَّ ِمْن َأْولِيائِك الُْمَقرَّ
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا قرار ده مرا در اين ماه از آمرزش جويان، و از بندگان شايسته فرمانبردار، و از 

اولياي مقّربت، به رأفتت  اي مهربان ترين مهربانان

در ستايش همراهان با سعدي و سپهري
مركز فرهنگي شهر كتاب به مناسبت روز بزرگداشت سعدي 
و چهلمين سالگرد درگذشت سهراب سپهري، برنامه »يك 
هفته با سعدي و ســپهري« را از دوشنبه اول ارديبهشت تا 

هشتم اين ماه با حضور استادان و صاحب نظران به صورت 
مجازي برگزار كرد كه در طول اين يك هفته حدود 
5۰مقاله، يادداشــت و فايل صوتــي و تصويري از 
محمدرضا شــجريان، رضــا داوري اردكاني، ضياء 

موحد، محمود دولت آبادي، حســين معصومي همداني، هوشنگ رهنما، اصغر دادبه، 
ميرجالل الدين كزازي، شمس لنگرودي، ايرج شهبازي، محمودجعفري دهقي، فربد 
فدايي، مهدي محبتي، منصور پايمرد، سيدمهدي زرقاني، موسي بيدج، اسماعيل اميني، 
علي اصغر ارجي، سيدحسين طباطبايي، حسن ذوالفقاري، مهنوش مشيري، بهار داوري 
اردكاني، رويا صدر، سپيده موسوي، كاميار عابدي، ايرج زبردست، حسين كياني و رضا 
يعقوبي در سايت و كانال تلگرامي شهركتاب منتشر شد. همچنين رسانه هايي همچون 
خبرگزاري هاي ايسنا، ايبنا، مهر و روزنامه هاي همشهري، اعتماد، شرق و اطالعات به 
انتشار اين مطالب و مطالبي از استادان و محققان ديگر پرداختند كه در معرفي و تحليل 
آثار و زندگي ۲شاعر برجسته ادب كالسيك و معاصر فارسي بسيار مؤثر بود. در طول اين 
يك هفته كتاب »سعدي« نوشته دكتر ضياء موحد با امضاي وي به صورت آنالين و در 
۴فروشگاه شهركتاب عرضه شد كه با استقبال گسترده همراه بود و در روز پنجم همه 
كتاب ها خريداري و چاپ كتاب تمام شد. برنامه يك هفته با سعدي و سپهري نشان داد 
كه اگرچه امكان حضور اهل فرهنگ و مخاطبان و عالقه مندان به خاطر شرايط كرونايي 
كشور ميسر نيست اما مي توان با طراحي برنامه هاي نوين اين ارتباط را گسترده تر كرد. 
در طول اين يك هفته حدود ۲۰۰هزار مخاطب و عالقه مند از اين برنامه ها بهره بردند و 

با پيام هاي كتبي و صوتي خود خواستار تداوم اينگونه برنامه ها هستند.
امروزه انس با عرفان، فلسفه، دين، ادبيات، هنر و ديگر رشته هاي علوم انساني مي تواند 
مردم را بيشتر به يكديگر نزديك كند و فضاي معنوي و فرهنگي مي تواند تا حدودي از 

رنج ها و دردها بكاهد.

عادت مي كنيم 
مقايســه آنچه اين روزها در خيابان هاي 

تهران شاهدش هستيم با اسفند پارسال 
و فروردين امسال، نشــان مي دهد كه 

شهروندان كم كم دارند به زيستن 
در ايــام كرونا عــادت مي كنند. 
مغازه ها و پاســاژ ها باز شده اند.  
تردد در سطح شهر بيشتر شده 

و با برداشته شــدن طرح ترافيك، مناطق مركزي شــهر 
ترافيكي را تجربه مي كنند كــه در روزهاي قبل از كرونا 
هم سابقه نداشت. عده اي با ماســك و دستكش از خانه 
خارج مي شــوند و عده اي هم نه. كرونا از همان ابتدا هم 
براي بخشــي از جامعه خيلي جدي نبود. حاال با از ســر 
گرفته شدن بسياري از امور، به نظر مي رسد عده بيشتري 
با حضور اين ويروس منحوس كنار آمده اند. هشدارهاي 
وزارت بهداشــت همچنان ادامــه دارد و كرونا همچنان 
هراسناك اســت و همچنان قرباني مي گيرد ولي زندگي 
هم جريان دارد. داســتان فاصله گذاري اجتماعي هم كه 
بي تعارف، خيلي جدي گرفته نمي شــود. اين را مي شود 
در هر بازار تره باري مشــاهده كرد. قدري رعايت و كمي 
مالحظه هنوز وجود دارد ولي الزامات زندگي گاهي وقت ها 
مي تواند هر مالحظه اي را تحت الشــعاع قرار دهد. كرونا 
زندگي آنالين را پر رونق تر از گذشــته كرده و اين تازه از 
نتايج سحر است. كرونا كه برود، خيلي از كارها و تمهيدات 
از سر ناچاري اين دوران را برايمان باقي مي گذارد. سرعت 
تحوالت پيش بيني آينده را دشــوارتر از هميشه كرده و 
تازه ما داريم درباره جامعه اي حرف مي زنيم كه در شرايط 
عادي هم شــهره به پيش بيني ناپذيري بود. امر واضح و 
مشهود تن دادن نســبي به شــرايط تازه زيستي است و 
عادت به آنچه ۲ ماه پيش خرق عادت محســوب مي شد. 
حاال ماسك بر چهره مي زنيم و به خيابان ها مي آييم و سر 
كار مي رويم. )و گاهي دور كاري. البته اگر شــغلمان را از 
دست نداده باشيم.( خريد مي كنيم. )اگر شد آنالين ولي 
نه هميشه(. سينماها و كافه ها و سالن هاي تئاتر همچنان 
تعطيلند و در عوض جمعيــت در كارگزاري هاي بورس 
و دفاتر پيشــخوان دولت در حال انفجار اســت. كسادي 
طال فروشي ها و بنگاه هاي معامالت ملكي در كنار شلوغي 
بورس معنادار است. پروژه عادي سازي و رعايت توامان، 
تحرك و فاصله گذاري اجتماعي همزمان، با همه تناقض ها 
و پيچيدگي ها و دشــواري هاي ذاتي اش همچنان ادامه 
دارد. كرونا تا اطالع ثانوي با ما هست و داريم به زيستن در 

سايه اش عادت مي كنيم.

 سعيد مروتييادداشت
روزنامه نگار
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