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 قدر  امسال، تعميق 
معنويت حفظ  سالمت

 خاموشي 
 چشم و چراغ 

كوچه حاج نايب

در شب های قدر چگونه می توان هم 
خود  را  از خطر ابتال به بيماری حفظ 
كرد و هم  از فيض اين شب ها بهره برد؟

گفت وگو بــا مرتضي مبلــغ درباره 
ضرورت همبستگي ملي در كشور

بيوك چيت چيــان يكي از آخرين 
بازماندگان نسل قديم كتابفروشان 

خيابان ناصرخسرو درگذشت

نگاه
محمد پارسا ؛ رئيس هيأت مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته

سياست حذف صفر از واحد پولي سياستي است كه 
پس از پايان بحران هاي اقتصادي كه منجر به ظهور 
تورمي شديد مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد؛ 
به عبارت ديگر پس  از اينكه يك كشور بحران اقتصادي را پشت سر گذاشته، با 
استفاده از بسته هاي اقتصادي و راهكارهاي زيربنايی، تورم شديد خود را به طور 
مداوم به ارقام بســيار پايين كاهش داد و به ثبات اقتصادي نسبي دست يافت، 
آنگاه مي تواند اجراي اين سياست را در دستور كار قرار داده و با درنظر گرفتن 
هزينه و فايده اين طرح نسبت به انجام آن اتخاذ تصميم كند در غيراين صورت 
تغيير پول ملي از ريال به تومان و حذف صفرها فقط نشــان از پشت كردن به 
شــرايط بي ثبات و رو آوردن به ثبات از طريق اصالحات پولي است. همچنين 
تا وقتي اقتصاد با سياســت هاي تثبيت و اصالحات نهادي، مستعد اجراي اين 
سياست نشده اســت، اقدام به تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان به نتيجه 

مطلوب منجر نخواهد شد؛ چراكه تورم همچنان پابرجا مانده است.
شاهدي بر اين ادعا كشور تركيه است. اين كشور در سال2۰۰5 لير جديد خود را 
با حذف۶ صفر به جريان انداخت. اين در حالي بود كه اين كشور در سال2۰۰۱ 
تورم ۷۰درصدي را تجربه كرد. با اين حال اين اقدام جزئي از مجموعه اقدامات 
بزرگ تر براي سامان بخشــي به اقتصــاد تركيه بود، به طوري كه اين كشــور 
تمهيداتي در زمينه خصوصي سازي، كاهش هزينه هاي دولت، استقالل بانك 
مركزي و رونق صنايع به اجرا گذاشــت. در نهايت كاهش صفرها به عنوان يك 
سياست باهدف تأثيرگذاري رواني به كار گرفته شد كه درمجموع نتايج مثبتي 

نيز در پي داشت.
در مقابل كشــوري نظير زيمبابوه بدون مهار تورم شديد خود به اين سياست 
دســت زده و تنها به جنبه رواني حذف صفر از واحد پولي اميد بســت. نتيجه 
اين عمل آن شــد كه تورم يك هزار درصدي اين كشــور در سال2۰۰3 پس 
از اتخاذ سياست حذف 3 صفر از واحد پولي از مرز ۱۱ميليون درصد گذشت. 
همچنين در آرژانتين طي سال۱۹۶۰ ميالدي، هر دالر آمريكا در برابر ۱۱۰۰ 
تا 35۰۰پزوي آرژانتين مبادله مي شــد كه اين كشــور با حذف 2صفر از پول 
خود ارزش آن در برابر دالر را افزايــش داد. اما باوجود اين در اوايل دهه۱۹۸۰ 
ميالدي بازهم هر دالر آمريكا مجدداً در ســال۱۹۸3 در برابر ۱۸ تا ۱۸۰هزار 
 پزو دادوســتد مي شــد كه دولت آرژانتين را وادار كرد ۴ صفر از پول خود را 

حذف كند.
بنابراين كشورهايي كه در شرايط نامطمئن وبي ثبات بدون اصالحات سياسي 
و تثبيتي اقدام به تغيير صفرهاي پول خود كرده اند، به نتايج موردنظر دســت 
نيافته اند، اما كشــورهايي كه با اقدام هاي اصالحي و تثبيتــي، زمينه را براي 
تغيير واحد پولي فراهم كرده اند و از تغيير واحد پولي خود به عنوان يك اقدام 
مكمل، نهايي و ارسال يك نشانه به بازار و مردم استفاده كرده اند، به هدف خود 

دست يافته اند.
به هرحال بديهي است كه حذف صفر از واحد پولي كشور و تغيير واحد پول ملي 
از ريال به تومان، بايد پس از حصول اطمينان به كاهش در نرخ تورم بلندمدت 
در اقتصاد انجام شود. ازاين رو اولويت سياســت اقتصادي كشور در اين حوزه 
بايد كاهش تورم از طريق كنترل عوامل اصلي مؤثر بر آن باشــد. عالوه بر آن 
اصالح واحد پولي ملي بايســتي به همراه اصالحات اقتصادي ديگري در قالب 
يك برنامه بلندمدت انجام شــود كه همراه با كاهش هزينه هاي دولت، اصالح 
نظام مالياتي، كاهش وابســتگي به درآمدهاي نفتي، گسترش فضاي رقابت، 
توسعه صادرات، اتخاذ سياســت هاي پولي و ارزي مناسب با واقعي شدن نرخ 
 ارز و واقعي شدن نرخ حامل هاي انرژي، ثبات نسبي در اقتصاد كشور و امنيت 

سرمايه گذاري باشد.

پيش نيازهاي تغيير پول ملي 
از ريال به تومان و حذف صفر

ديدگاه
نريمان ميررازقي؛ كارشناس ارشد بازار سرمايه

تحوالت بازار سرمايه در كانون توجه افكار عمومي قرار 
گرفته اســت. نخبگان جامعه به واسطه دسترسي به 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، روايت هاي متفاوتي از 
فرازو فرود بازار سهام دارند، به طوري كه عالقه مندان به 
مسائل اقتصادي كشور، به 2 گروه قطب بندي شده اند. گروه اول، بر اين باور است كه 
افزايش مستمر قيمت سهم ها در بورس نشان از شكل گيري حباب قيمتي داشته و 
يكي از همين روزها، با سقوط قيمت ها روبه رو خواهيم شد. گروه دوم، افزايش بيش 
از ارزش ذاتي برخي از سهم ها را رد نمي كند، اما براين باور است كه با توجه به داليلي 
نظير افزايش تدريجي نرخ ارز، انتظارات تورمي، افزايش نرخ تورم و همچنين تغيير 
ارزش جايگزيني شــركت ها، رشــد درآمد حاصل از فروش برخي از شركت ها-كه 
تأثيرپذيري اندكي از تحريم ها دارند- همچنين انتشار گزارش توليد و فروش ماهانه 
شــركت ها در پايان ارديبهشت ماه و بي فروغي ســاير بازارهاي سرمايه پذير، سهم 

شماري از شركت ها مي تواند از ارزندگي منطقي برخوردار باشد.
اين واقعيت را نمي توان نفي كرد كه قيمت برخي سهم ها با توجه به نبود اطالعات 
قطعي و تحليل هاي بنيادي در شرايط كنوني، به نظر مي رسد كه با بيش ارزشي روبه رو 
شده اند، چراكه جريان نقدينگي كه به سمت بازار هدايت شده، بيش از ظرفيت كنوني 
است. اما اينكه بخواهيم كليت روند رفتاري بازار سرمايه را در شرايط كنوني مصداق 
وجود حباب بدانيم، از منطق كارشناسي به دور است. يك واقعيت مسلم تاريخي را 
نمي توان انكار كرد، اينكه بازار سرمايه شباهت ناچيزي با ساير بازارها دارد. اين نكته 
مهمي است كه تمامي افرادي كه اين بازار را براي تشكيل سرمايه وكسب سود انتخاب 
كرده اند، به خوبي بايد بدانند، بازار سرمايه هميشــه در وضعيت صعودي)آفتابي( 
نيست. هنگامي كه وارد چرخه نزولي مي شود، مسير صعودي طي شده را با شتابي 
بيشــتر، جبران خواهد كرد. اصالح و تعديل منفي قيمت ها، بخش غيرقابل انكار و 
منطقي بازار سهام است. هيچ فواره اي هميشــه باال نمي رود و روزي سقوط خواهد 

كرد، معامله گران حرفه اي چنين روزهايي را به چشم ديده اند.
نكته مهم اين روزها اين است، هشداركاهش ارزش سهام را بايد مدنظر قرار داد، اما 
ميان سقوط بازار و اصالح قيمت ها تفاوت اساسي وجود دارد. برخي از مفسران، ميان 
اين دوتفاوتي قائل نيستند. اين امر معموالً باعث نگراني سهامداران تازه وارد مي شود.

از اين رو، سرمايه گذاران جديد بايد انتخاب هوشــيارانه اي در بورس داشته باشند. 
درحال حاضر، سرمايه گذاري هوشيارانه داراي ويژگي هاي زير است: اول، اينكه قبل 
از هرگونه سرمايه گذاري در بورس، دانش، آگاهي، اطالعات و بصيرت خود را از بازار 
ارتقا دهيد. اين موضوع حتما زمان بر اســت، اما به ناچار بايد براي ورود به بازارهاي 
مالي تخصصي اين مسير را طي كنيد. دوم، بعد ازافزايش آگاهي از بورس، انتظارات 
خود را واقع بينانه كنيد. ســوم، اگر تمايلي به ورود مســتقيم در بازار نداريد، حتماً 
ازخدمات شركت هاي مشاور ســرمايه گذاري و نهادهاي مالي مورد تأييد سازمان 
بورس مشورت بگيريد. چهارم، صندوق هاي سرمايه گذاري و مديريت سبد، ريسك 
سرمايه گذاري شــما را تعديل مي كنند، به آنها مراجعه كنيد. پنجم، به هيچ وجه از 
كانال هاي تلگرامي با شعار مشــاوره اختصاصي)VIP(سهام استفاده نكنيد. ششم، 
ميان مشــاوران واقعي)شركت هاي رسمي( و ســيگنال فروشان)معرفي كنندگان 
سهام با استفاده از شبكه هاي اجتماعي( تمايز جدي قائل شويد. آنها با سرمايه شما 
معامله مي كنند. هفتم، كمتر دربرابر تفسير مغرضانه و جهت دار عليه شرايط بورس 
قرار بگيريد. هشتم، سعي كنيد به جاي بورس بازي، سهامداري كنيد، برندگان بازار، 
سهامداران هســتند. آنها سهم ارزنده را هميشــه نگه مي دارند. نهم، اسير هيجان 
نشويد، سرمايه گذارحرفه اي، صبور است. دهم، هميشه نبايد در بازار، سهام بخريد، 

برخي روزها بايد تنها نظاره گرباشيد، هر ورودي منطقي نيست.
بازار سهام كشور در شرايط كنوني بيش از هرچيزي نيازمند سرمايه اي به نام اعتماد 
همگاني است. بورس روزي به صورت غيرمنطقي ريزش مي كند كه غرض ورزان )نه 

منتقدان دانشور همراه با استدالل( بر ذهن سرمايه گذاران تازه وارد مستولي شوند.

اعتماد؛ سرمايه بازار سرمايه

دريچه
محمد حسني سعدي؛ دانش آموخته جامعه شناسي

يك حلقه تكراري از وقايــع را هرچند وقت يك بار به تلخي 
تجربه مي كنيــم و درس هم نمي گيريــم. ارزش پول ملي 
كاهش مي يابد و عده اي براي حفــظ ارزش دارايي خود به 
بازار هاي مختلف پناه مي برند؛ ســكه، دالر، خودرو، ملك و 
به تازگي بورس. تالطم اين بازارها در اثر هجوم نقدينگــي اثر كاهش ارزش پول ملي را 
مضاعف مي كند. دولت هم با سياست هاي غلطي مثل دالر ۴2۰۰توماني فقط رانت خواران 
را فربه تر مي كند و در نهايت بازار در يك نقطه تثبيت مي شــود. كاهش ارزش پول ملي 
با كمي تأخير به ساير كاالها سرايت مي كند. يك روز گوشت و مرغ، يك روز شكر و روز 
ديگر رب گوجه و ساير كاالها گران مي شوند. رسانه ها هم كه بايستي نقش فرهنگسازي 
و هدايت افكار عمومي را داشته باشــند، با تيترهاي عوامانه هر روز در گزارش هايشان از 
گراني يك كاال فرياد مي زنند و در پايان همــه گزارش ها يك نتيجه مي گيرند: دالالن و 

واسطه ها عامل اصلي گراني هستند.
كسي در اين ميان به نقش بازار و عرضه و تقاضا توجهي ندارد. صرفا كاال نبايد گران شود. 
رسانه ها با رويكردي پوپوليستي و تحريك عواطف از دولت مي خواهند كه فكري به حال 

گراني بكند، چون مردم تحت فشار هستند.
پرايد نگون بخت هم در چند سال اخير مظهر و نماد گراني هاست. همه ارزش پول و قدرت 
خريد خود را با قيمت پرايد مي سنجند و اگر پرايد گران شــود، اثر رواني بسيار بدي بر 
جامعه دارد. پس پرايد نبايد گران شود. قيمتش در زمان دالر 3۸۰۰توماني 3۰ميليون 

بوده و االن كه دالر ۴برابر شده پرايد حق ندارد به همين تناسب گران شود.
اثر رواني تورم بر جامعه مخرب و نابود كننده است، ولي متأسفانه وقتي ارزش پول ملي 
كم مي شود كسي نمي تواند جلوي آن را بگيرد. دولت در عوض اينكه به زيرساخت هاي 
اقتصادي بپردازد تا در ميان مدت بخشي از مشكل را كمتر كند، تمام فكر و ذكرش مي شود 

مهار ناممكن تورمي كه مي آيد و به ناگاه تمام دغدغه دولت مي شود قيمت پرايد.
رســانه ها هم در عوض اقناع افكار عمومي و تأكيد بر زيرساخت هاي اقتصادي براي رفع 
اساسي مشكالت اقتصادي تمام تيترها و مطالب خود را به اين موضوع اختصاص مي دهند 
كه چگونه بايد پاي دالالن را از بازار كوتاه كرد. دولت هم يك روز سايت هاي درج قيمت را 
تعطيل مي كند و روز ديگر پليس را سراغ دالالن مي فرستد. اما براساس تجربه كدام يك 
از اين اقدامات تاكنون توانسته جلوي تورم كاال و تطبيق آن با قيمت جديد ارز را بگيرد؟

پرايد و پوپوليسم
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حريم مجلس گسترش يافت

مردم متوجه پيامدهاي خشونت 
هستند

خسارت فقدان جوانان 
پرتالش،  سنگين است

حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي در پيامي بــه امير سرلشــكر 
سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش ضمن تسليت شهادت 

جمعي از دريادالن نيروي دريايي ارتش در حادثه دردناك شناور كنارك، صبر و تسالي 
خانواده هاي داغدار و شفاي آسيب ديدگان اين حادثه را از خداوند متعال مسئلت كردند.

هرگونه فعاليــت، قانون يا اقدامي 
كه منجر به نقض حقوق شهروندي 

شود، نوعي اعمال 
خشونت  است

گفت وگو با  سعيد مدني ، جامعه شناس درباره خشونت
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يادداشت
زهرا نژادبهرام؛ عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

طرح توسعه بهارستان يا »طرح توسعه مجلس شوراي 
اسالمي« بيش از يك دهه است كه در يكي از مهم ترين 
ميادين مركز پايتخت در حال برنامه ريزي و اجراست. 
طرح هاي اوليه مويد اين موضوع بود كه مجلس شوراي اسالمي ساختمان جديدي را 
احداث كند و ساختمان هاي اداري هم به آن اضافه شود اما به مرور زمان اين طرح ها 
گسترده شد، ساختمان هاي اداري به ساختمان هاي مسكوني تبديل شد و قرار بر 

اين شد كه مجتمع مسكوني براي نمايندگان مجلس در آن اطراف ساخته شود.
ولي باز هم طرح توسعه پيدا كرد و دچار تغيير و تحوالت ديگري شد و قرار بر اين شد 
كه همان ساختمان هاي اداري ساخته شوند. برخي خيابان هايي كه در معابر اصلي 
شهر بودند با توافقاتي كه در دوره شهردار اسبق )محمدباقر قاليباف( صورت گرفت، 
منجر به طرح موضوع در داخل مجلس شوراي اسالمي شد و سرانجام روند به گونه اي 
پيش رفت كه در واقع بناي جديد مجلس شوراي اسالمي چيزي به شهر اضافه نكرد، 

بلكه چيزهاي زيادي را از شهر گرفت.
انتظار جامعه از ما به عنوان نمايندگان مردم، كارگزاران و مديران شهري اين است كه 
وقتي يك مسئله را براي اجرا بررسي مي كنيم، منافع جامعه و شهروندان آن را هم 
درنظر بگيريم. منفعت نهادها و سازمان ها از يك سو و منافع شهروندان از سوي ديگر 
و منافع شهر از سمت ديگر، 3 ضلعي هستند كه با يكديگر گره خورده اند و در قالب 
»منافع شــهري« مورد توجه قرار مي گيرند. در اين بين بعضي كانون ها هستند كه 
انتظار مي رود بيش از هرجاي ديگري منافع شهري را بيشتر مورد توجه قرار بدهند. 
اين كانون ها به طور طبيعي به مردم متصل هســتند و به طــور كلي نماينده مردم 
هستند و برآمده از مردم خوانده مي شوند. حدود ۱5۰ سال قبل كه مجلس توسط 
مردم خلق شد، مردم احســاس كردند نزديك ترين جايي كه مي توانند حرف هاي 
خود را در آنجا بزنند و نزديك ترين جايي كه مي توانند مسائل خود را در آنجا مطرح 
كنند، مجلس شوراي اسالمي است. اما به نظر مي رسد روزبه روز اين فاصله بين مردم 
و مجلس افزايش مي يابد. از ۱5۰سال قبل تا به اكنون به نظر مي رسد كه حصارهاي 
اطراف مجلس در حال بلندتر شدن و ساختمان هاي اطرافش در حال زياد شدن است. 
نمونه اش معابري اســت كه مردم از آن عبور مي كردند و مي توانستند نماينده هاي 
خود را ببينند، رو به محدوديت مي رود. به راستي چه اتفاقي در حال رخ دادن است به 

غيراز اينكه ساخت و سازهاي مربوط به خانه فارغ از منافع شهري صورت مي گيرد؟!
بنابراين بهتر اســت به نفع مردم و در رعايت حق شهر و شــهروندان، طرح توسعه 
بهارستان بازنگري شود. نكته جزئي تر و مهم تر اينكه در مطالعات و اجراي اين قبيل 
طرح ها، نهادهاي باالدستي مانند شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده 5 نقش 
ايفا مي كنند. بايد درنظر داشت حتي اگر نهاد مجلس در اين موضوع به خصوص يعني 
كم كردن فاصله خود با مردم، دقت كافي را به خرج نداده بايد موارد الزم از ســوي 
اين نهاد ها مورد توجه قرار بگيرد. با وجود اين، تصويب طرح توسعه مجلس شوراي 
اسالمي توسط شــوراي عالي شهرســازي و معماري بدون توجه به نيازهاي مردم، 
انتظارات مردم، تعيين حق و حقوق مكتسبه مردم و راهكار مردم براي اينكه راه هاي 

بيشتري براي دسترسي به نمايندگان خود داشته باشند، گرفته شده است.
و به نظر مي رسد كه درواقع مجلس شوراي اسالمي در قالب سازه و كالبد تعريف شده 
نه در قالب كاري كه قرار است انجام دهد؛ يعني به نظر بنده شوراي عالي شهرسازي 
ابتدا قبل از اينكه طرح توســعه مجلس را تصويب كند بايد از مجلس درخواســت 
مي كرد تا الزاماتش را بياورند و مشخص كنند كه آيا حقوق مردم تضمين شده است 
يا خير؟ حقوق معابر را چگونه تضمين كرده اند و ارتباطات اطراف ساختمان ها را با 

رعايت امنيت الزم چگونه بررسي كرده اند؟
با اين تفاســير بايد متذكر شــد كه تخريب و ساختن در بافت 

مركزي شــهر به يك رويه تبديل شــده اســت؛ رويه اي كه از سوي ســازمان ها و 
دستگاه هاي حاكميتي هر روز بيشتر مي شود.

 طرح توسعه بهارستان 
متوقف شود

ادامه در 
صفحه3

صفحه2 را 
بخوانيد

 پيام تسليت فرمانده معظم كل قوا درپي شهادت جمعي از 
پرسنل نيروي دريايي ارتش

پيروز حناچي با اهداي تنديس و لوح افتخاراز اعضاي تيم ملي 
اسكيت هاكي دختران ايران تقدير كرد

تقدير شهردارتهران   از فيلم 
»جايي براي فرشته ها نيست«

بايد شرايط اعتمادبخشي 
درجامعه ايجادكرد

با وجود مخالفت  شوراي شهر تهران، شوراي عالي معماري و شهرسازي طرح توسعه 
مجلس شوراي اسالمي را بدون ارائه نقشه و محدوده مشخص تصويب كرد



فرزانه آئيني
خبرنگار

مجلسي ها درباره البي گري رحماني بر سر اليحه تفكيك وزارت بازرگاني چه مي گويند؟ 

پيام تسليت فرمانده معظم كل قوا درپي شهادت جمعي از پرسنل نيروي دريايي ارتش
در حاشيه سياست

  آيت اهلل نيستم!
توليت آستان قدس رضوي از به كار بردن عنوان 
آيت اهلل انتقاد كرد و خطــاب به مديركل صدا 
و سيماي خراســان رضوي نوشت از جنابعالي 
مؤكدا مي خواهم از اين واژه بزرگ كه بنده اليق 
آن نيستم استفاده نشود. به گزارش خبرآنالين، 
او در اين نامه نوشــت: جناب آقــاي نصرپور. 
مديركل محترم صدا و سيماي استان خراسان 
رضوي. سالم عليكم و رحمت اهلل. چندروزقبل 
دربرنامه چهلمين روز وفــات مرحوم آيت اهلل 
سيدجعفر كريمي، ويژه برنامه اي پخش شد كه 
مصاحبه اي با اينجانب درآن بود و در زيرنويس 
برنامه عنوان آيت اهلل براي اينجانب به كار رفته 
بود كه جدا تعجب كردم. لذا از جنابعالي مؤكدا 
مي خواهم از اين واژه بــزرگ كه بنده اليق آن 
نيستم استفاده نشود. اين تعارف نيست حقيقت 

است و حتما رعايت شود. سپاسگزارم

  كنايه ميرسليم به قاليباف 
مصطفي ميرسليم، منتخب تهران در مجلس 
يازدهم تأكيد كرد: نامزد رياست مجلس نبايد 
هدفش رياست  جمهوري باشد و نخواهد مجلس 
را ســكو قرار دهد، زيرا اصــال باالتر از مجلس 
نداريم و اين تفكر اشــتباهي است بين برخي 
نمايندگان كه مجلس را سكو قرار مي دهند تا 
به جايگاه ديگر برسند. به گزارش ايلنا، او ديروز 
در جمع اعضاي شوراي مركزي جامعه جوانان 
متحد اســالمي با بيان اينكه بيــن آنچه ما در 
ذهنمان از رياست مجلس است با واقعيت تفاوت 
وجود دارد، گفت: ما در مجلس، رئيس نداريم 
بلكه سخنگو داريم. تلقي اينكه مجلس هم مثل 
وزارتخانه و رياست جمهوري است، اشتباه است 
چون آنجا مديريت عمودي و سلســله مراتبي 
حاكم اســت و آثار و تبعات خود را دارد، ولي 
در مجلس اينگونه نيست و ذاتا هيچ فرقي بين 
نماينده تهران و نماينده يك شهرستان كوچك 

وجود ندارد و هركدام يك رأي دارند.

  هجمه رضايي به 3رئيس جمهور
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در دومين 
ســالگرد خروج آمريكا از برجام با بيان اينكه 
برجام دولتي به تاريخ پيوســته اســت، گفت: 
شكست برجام، شكســت يك انديشه در اداره 
كشــور در چند دولت اســت. به گزارش مهر، 
محســن رضايي ادامه داد: در دولــت آقايان 
هاشمي، خاتمي و روحاني، نوعي چشمداشت به 
دولت هاي غربي - كه برآيندش همين انديشه 
برجامي است - ديده مي شــود. در واقع انتظار 
گشايش در روابط اقتصادي با اروپا و آمريكا براي 
ورود تكنولوژي و ســرمايه را بيش از حد مورد 
تأكيد قرار دادند. ايــن گرايش در دولت آقايان 
هاشمي و خاتمي تحت عنوان تنش زدايي و در 
دولت آقاي روحاني تحت عنوان »كليد«، باعث 
شد كه ماه ها و ســال ها تالش هايي به صورت 
آشكار و پنهان ادامه يابد و سرنوشت كشور به 

اين مسئله گره زده شود.

  تحليل عزت اهلل ضرغامي 
عزت اهلل ضرغامي، رئيس اســبق سازمان صدا 
و ســيما در حســاب شــخصي اش در توييتر 
نوشت: »شايد كمتر كســي مانند روحاني به 
اصولگرايان خدمت كرده باشد. معتقدم عملكرد 
او بزرگ ترين ضربه را به اصالح طلبان وارد كرده 
است. اصولگرايان نبايد نقش اسپانسر خود را 
در پيروزي هاي سياســي فراموش كنند. كليد 
روحاني بخت آنــان را در مقابل اصالح طلبان 

باز كرد.«

  نگران تتلو نباشيد
عباس عبــدي، تحليلگــر اصــالح طلب در 
گفت وگويي كــه با خبرآنالين داشــته، گفته 
است: نبايد اصال نگران تعداد بازديدكننده هاي 
اليو تتلو بود، بلكه ما بايد آنجاهايی را كه عمق 
دارد  حفظ كنيم. عبدي مي گويد:  شــما االن 
يك يادداشت بنويســيد كه در آن دوتا حرف 
بی ادبی بزنيد، عين بمب می تركد و هزاران نفر 
فوری آن را می خوانند اما يادداشتی بنويسيد  و 
حرف های فلسفی و علمی در آن بنويسيد خيلی 
كم خوانده می شــود. بنابراين اصال نگران آن 
تعداد بازديدكننده اليو آن فرد نباشيد، ما نگران 
اين طرف باشيم. شما از تلويزيون گفتيد، ببينيد 
در ســال ۹۲ و ۹۶ تلويزيون در زمان انتخابات 
چقدر بيننده داشت؟ كسی به رسانه های ديگر 
كار داشت؟ همان كار را بايد تكرار كند. در حوزه 
فرهنگ آن را تكرار كند تا ببينيم چه كســی 
حاضر می شود خارج از آن را نگاه كند، همينطور 
در حوزه هنر، ســينما، سياســت، اقتصاد و...! 
منظورم اين است كه اصال نگران تتلو نباشيد، 

اينكه اصال رسانه نيست.

  چرا اصالح طلبان شكست خوردند
محمدرضا تاجيــك، تحليلگــر اصالح طلب 
درباره راز شكســت اصالح طلبان در انتخابات 
گذشته گفته است: در فردای پيروزی جريان 
اصالح طلبی و تبديل آن به گفتمان مســلط، 
اصالح طلبان چندان به رخــداد اصالح طلبی 
وفادار نماندند. بی ترديد، نفوذ و رخنه خودآگاه 
و ناخودآگاه عشــق به قدرت در اين بی وفايی 
تاثيری شــگرف داشــت. وي مي گويد:  چون 
نيك بنگريم بســياری از اصالح طلبان امروز 
را در »هيچ كجا« و »هركجــا« نظری و عملی 
می بينيم. اينان، اصالح طلبی را دقيقا در همان 
موقف و موضعی تعريــف می كنند كه قدرت و 

منفعت شان اقتضا می كند.  )خبرآنالين(
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همرزمان 1۹شــهيد 
 عكس
ناوچه كنارك اينگونه  خبر

با چشــماني اشكبار 
دريــادالن را به خانه ابــدي بدرقه 
كردنــد. در جريان يــك حادثه در 
آب هاي جاســك 1۹نفر از پرسنل 
نيروي دريايي به شهادت رسيدند. 
مراسم تشييع پيكر پاك اين شهدا 

ديروز برگزار شد.
   عكس ها: فارس و تسنيم

در جدال رضا رحماني و دولت بر داليــل عزلش، روايت مجلس 
روشن كننده چرايي و چگونگي عزل وزير صمت است؛ روايتي كه مجلس

برخالف ادعاي رحماني مويدي بر شرح محمود واعظي رئيس دفتر 
حسن روحاني است.

بنا به تعبير و مشــاهدات جمعي از مجلســي ها البي هاي ضد دولت رحماني در 
مجلس عامل رويگرداني رئيس جمهور از رحماني است؛ رايزني هايي كه با هدف 
ابقاي رحماني در صمت صورت گرفته و به نوعي برخالف خواسته رئيس جمهور 
محسوب مي شده است. تالش هايي كه در متحد كردن اكثريت مجلس عليه اليحه 
تفكيك وزارتخانه ها- تفكيك صمت به ۲وزارت »صنايع و معدن« و  »تجارت و 
خدمات بازرگاني« - به اوج خود رسيد و درنهايت هم با رايزني حاميان رحماني در 
بهارستان موجب خروج اين اليحه از دستور كار مجلس شد. اين گمانه با غيبت 
رحماني در جلسه 3روز پيش مجلس - ۲1ارديبهشت ماه - كه به بررسي اليحه 
اختصاص داشت، قوت گرفت. در اين نشست نه خبري از حضور رحماني براي دفاع 
از اليحه بود و نه معاونانش و چنان شد كه قاضي زاده هاشمي، عضو هيأت رئيسه 
مجلس شوراي اســالمي گفت كه »چند بار ايرادات شوراي نگهبان در مجلس 
بررسي شده بود و رأي نياورد، پس ديگر از اين دستور مي گذريم.« و اليحه تشكيل 

وزارت بازرگاني دوباره از دستور كار خارج شد.
 آنگونه كه يكي از اعضاي فراكسيون اميد- كه خواست نامي از او برده نشود- به 
همشهري خبر داده است، رحماني و نزديكانش در چند ماه گذشته به شدت براي 
رأي نياوردن اليحه تفكيك وزارتخانه البي مي كردند ؛ حجم البي آنها چنان بود 
كه بررسي اليحه به رغم رأي موافق مجلس، چندين بار به تعويق افتاد و در نهايت 
در روز بررسي اليحه، نه وزير و نه معاونانش براي دفاع از آن به مجلس نرفتند، اين 
در حالي است كه آنها قانونا به عنوان نماينده دولت بايد از اليحه دفاع مي كردند!  

عليرضا رحيمي، عضو هيأت رئيسه مجلس هم درباره سماجت حاميان 
رحماني بر ابقــاي او در وزارت صمت به رغم تفكيــك وزارتخانه ها و 
لزوم معرفي دوباره وزير به همشــهري گفت: در ايام طرح بررســي 
طرح تفكيك وزارتخانه ها در جلسه هيأت رئيسه مجلس كه موضوع 
تفكيك وزارت بازرگاني و نظر فراكسيون ها به اين موضوع بررسي 

مي شد يكي از اعضا گفت مخالفت طيفي از نمايندگان با تفكيك، 
به دليل اصرارشان بر ماندن آقاي رحماني است، واال اگر 

آقاي رحماني وزير بماند مخالفتي ندارند! به رغم 
اين كارنامه رحماني در مجلس، او پس از عزل در 

نامه اي سرگشاده مدعي شد محمود واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهوري با او تماس گرفته 

و »تهديد« كرده كه »اگر طرح تشــكيل 
وزارت بازرگاني در مجلس رأي نياورد، 
بركنار خواهد شد«؛ ادعايي كه بالفاصله 
روابط عمومي دولت پاسخ داد و با رد 
ادعاي رحماني اعالم كرد: »به هيچ وجه 
از جناب آقاي رحماني خواسته نشده از 

اليحه دولت حمايت كننــد، بلكه تأكيد 
شده از فعاليت ها و رايزني هاي فشرده 3نفر از 

نزديكان شان- كه درصورت لزوم نام آنها اعالم خواهد 
شد- در مجلس و رسانه ها عليه اليحه دولت، ممانعت 
به عمل آورند؛ همچنين از طرف رئيس جمهور به ايشان 
گوشزد شد كه تداوم اين روند تخلف است و قطعا با اين 

تخلف برخورد خواهد شد.«

 بيش از80درصد زمان وزارت رحماني به البي گري گذشت 
روند مديريتــي رحماني در وزارت صمت كــه از آبان ماه ۹7 

ســكاندار آن شــده بود، همواره محل نقد جمعي قابل توجه در بهارســتان و 
تحليلگران و صاحب نظران اقتصادي بود. بي صاحب شــدن بازار، رها و يله بودن 
بازار، عدم داشتن ســازوكار مديريتي براي كنترل قيمت ها و نظارت بر نوسان 
بازار و... ســر فصل هايي بود كه منتقدان رحماني همواره با تأكيد بر آن نسبت 
به مديريت وزير صمت ابراز نگراني مي كردند. تجربه حضور 3دوره اي رحماني 
در بهارستان از يك سو و تســلط او بر رايزني با مجلسي ها چنان بود كه او به رغم 
نقدهاي تند و داراي پشتوانه اقتصادي در نشست 5آبان ماه ۹7 از مجلس رأي قابل 
توجهي گرفت؛ رأيي كه همان ايام مخالفانش در بهارستان اعالم كردند او نه برنامه 
مديريتي و چشم اندازي مدون براي اداره صمت ارائه كرده و نه رزومه مديريتي اش 
مويد توانمندي اوست.  آنطور كه يك منبع آگاه در دولت به همشهري خبرداده 
است، براساس پيگيري هاي يك نهاد نظارتي در پاستور بيش از 80 درصد زمان 
رحماني در وزارت صمت صرف رايزني و البي گري شده است. براساس گفته هاي 

اين منبع آگاه، حكم عزل او هم زماني به دستش رسيد كه در دفترش نبود.
 

 ريشه اختالف دولت و رحماني كجاست؟
ماجراي رودررويي رحماني با رئيس جمهور و به تعبير هســته تصميم گيري 
دولت، به داســتان انحالل وزارت صمت و بيــرون آمــدن ۲وزارتخانه از دل 
آن برمي گــردد؛ يعني روند شــكل گيري وزارت »صنايع و معــدن« و وزارت 
»تجارت و خدمات بازرگاني« كه در نشســت ســوم مهر ماه گذشته در قالب 
طرحــي در مجلس مطرح شــد و بــا رأي اكثريــت نماينــدگان به تصويب 
رســيد. رأي اكثريت مجلس به تشــكيل اين  دو وزارتخانــه در حالي بود كه 
نمايندگاني طي 3ســال گذشــته 3 بار درخواســت دولت براي شكل گيري 
 وزارت بازرگانــي را رد كــرده بودنــد. بعــد از تصويــب طــرح در مجلس و

بر خالف اصرار دولت به تفكيك وزارت بازرگاني، جمعي ۶0نفره از نمايندگان در 
حمايت از ابقاي وزير فعلي صمت خواسته خودشان مبني بر ابقاي وزير صمت را 
اعالم مي كنند و همزمان به شوراي نگهبان براي ابطال مصوبه  خود نوشته شان 
نامه نوشــتند. برخي از ۶0نماينده بالفاصله بعد از عزل وزير صمت در 
انتقاد از دولت تذكر دادنــد و مصاحبه كردند. نامه نگاري جمعي از 
نمايندگان براي ابطال و لغو مصوبه شان با شوراي نگهبان براي لغو 

مصوبه مجلس بدعتي جديد و بي سابقه در مجلس بود.

 چرا عزل رحماني غيرمنتظره بود؟
روال ترميم كابينه حســن روحاني استعفاي وزرا 
بوده و همچنين ۲تن از وزرايش طي عمر مجلس 
دهم توسط مجلس استيضاح شده اند. برخالف 
اين روند اما رضا رحماني نخستين وزير دولت 
تدبير و اميد است كه توسط رئيس جمهور 
عزل شده اســت. هيأت وزيران در دولت 
دوازدهم تا كنون 8تغيير داشته؛ عباس 
آخوندي، محمد شريعتمداري، حسن 
قاضي زاده هاشمي، محمد بطحايي و 
محمود حجتي وزراي مستعفي كابينه 
دوازدهم هستند و علي ربيعي و مسعود 
كرباســيان ۲وزيري هســتند كه با رأي 
مجلس از وزارت بركنار شدند؛ رحماني تنها 
وزيري است كه حكم عزلش از سوي روحاني 
صادر شده اســت؛ عزلي چنان غير منتظره و 
ناگهاني كه خود وزير نيــز از چگونگي اعالم 
حكم بركنــاري اش ابراز تعجب كــرده بود. 
غير منتظره بودن حكم عزل رحماني نه به دليل 
كارنامــه كاري او در وزارت صمت اســت، بلكه 
به دليل نحوه صدور و اطالع رســاني آن توســط 

دولت است.

روايت سوم از عزل وزير صمت

حضــرت آيــت اهلل خامنه اي 
فرمانده معظم كل قوا در پيامي رهبري

به امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موســوي فرمانده كل ارتش ضمن تسليت 
شــهادت جمعي از دريادالن نيروي دريايي 
ارتش در حادثه دردناك شناور كنارك، صبر 
و تســالي خانواده هــاي داغدار و شــفاي 
آسيب ديدگان اين حادثه را از خداوند متعال 
مسئلت كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقــام معظم رهبري،  متــن پيام رهبر 

معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير سرلشكر موســوي فرمانده كل ارتش 
جمهوري اســالمي ايــران/ حادثه  دردناك 
شــناور كنارك كــه به شــهادت جمعي از 
دريادالن نيروي دريايي ارتش انجاميده براي 

اين جانب بسيار تلخ و تاسف آور است.
 گرچــه كاركنان زحمتكش كــه در هنگام 
خدمتي دشــوار و با افتخار جان باخته اند از 
پاداش و ثواب الهي برخوردارند ان شــاءاهلل، 
ولــي غــم از دســت دادن عزيــزان براي 
خانواده هاي آنان و خســارت فقدان جوانان 

صميمي پرتالش براي نيرو بســي بزرگ و 
سنگين است. 

اين جانب به آن خانواده هاي داغدار تسليت 
عرض مي كنم و صبر و تسالي آنان و شفاي 
آسيب ديدگان را از خداوند مسئلت مي نمايم 
و از مســئوالن ذيربط مي خواهــم كه ابعاد 
اين حادثه را به درســتي روشن كرده، ضمن 
شناسايي مقصران احتمالي، تدابير الزم براي 
عدم تكرار چنين پيشــامدهاي خسارت بار و 

تلخ را اتخاذ نمايند.
سيد علی خامنه ای- 23 ارديبهشت ماه ۱3۹۹

اميدواريم كرونا بهانه اي باشد 
براي تجديد نظر در سياست ها

كشــور ما در بخش هــاي مختلف با 
نارضايتي هايــي مواجه اســت كه 
نااميــدي و بي اعتمــادي را ســبب 
شده اند. بيشــترين و گسترده ترين 
اين نارضايتي ها در حوزه هاي اقتصادي 
و معيشتي مردم است. تنها راه اينكه 
نارضايتي هــاي گســترده تبديل به 
حوادث خشونت بار نشود، همان افزايش 
ســرمايه اجتماعي و ايجــاد اعتماد 
گسترده و عميق و اميد به آينده است. 
الزمه اينها دنبال كردن سياست هاي 
مؤثر و ايجاد فرآيندهايي اســت كه 
جامعه باور كند اتفاقات سازنده اي در 
حال وقوع است. بر اثر اين باور و اعتماد 
به تدريج اين سرمايه اجتماعي افزايش 
پيدا مي كند. اگر چنين شــود، جامعه 
ايران در بيش از 4دهه گذشــته نشان 
داده است كه هرگونه نارضايتي و سختي 
را تحمل مي كند، چون احساس مي كند 
همه  چيز صادقانه با او مطرح شده است 
و همه دارند همدالنه و با تمام وجود براي 
حل مشكالت كار مي كنند و هيچ كس 
به دنبال منافع خودش نيست، بنابراين 
مشــكالت را قبول مي كنند، تحمل 
مي كنند و البته همكاري هم مي كنند. 
ما اميدواريم موضوع كرونا بهانه اي باشد 
كه با تجديدنظر در سياست ها و پذيرش 
خيلي از خطاهايي كه در گذشته بوده و 
با ورود به عرصه هاي سازنده، اعتماد 
مردم بيشتر شــود، و مديريت كشور 
هم هرچه بيشــتر توانمند، مؤثرتر و 
كارآمدتر باشد تا فضاي آرامش بخش تر 

و پراميدتري به جامعه تزريق شود.

فاصله دولت، ملت و گسست 
اجتماعي چقدر در كشور جدي است؟ 

ما اگر امروز بخواهيم بزرگ ترين مشــكلي 
كه بر كشــور حاكم اســت را بيان كنيم، 
فكر نمي كنم مشكلي باالتر از شكاف هاي 
مختلفي كه در جامعه پديدار شــده است، 
وجود داشته باشــد. البته اين شكاف ها در 
بخش هاي مختلف وجود دارد و حتي درون 
خود حاكميت نيز ما شــاهد اين شكاف ها 
هستيم كه بسيار هم تاكنون آسيب زا بوده 
است. به جاي آنكه حاكميت يكدست باشد، 
رقابت هاي خيلي جدي درون حاكميت بين 
دستگاه هاي مختلف وجود دارد و به جاي 
يك فرايند هم افزا ما يك فرايند كاهنده را 
در خيلي از مواقع شــاهد هستيم. همين 
مسئله باعث شده است تا مشكالت جدي 
در نحوه مديريت كشــور بروز كند و شاهد 
چالش هاي روزافزون باشــيم. آثــار اينها 
در جامعه تبديل به شــكاف هاي مختلف 
و از همه مهم تر شــكاف حاكميت و ملت 

شده است.
آيــا همچنــان صحبت از 
همبســتگي ملي براي كشــور نسخه 

شفابخشي خواهد بود؟ 
بزرگ تريــن ســرمايه يك نظام ســرمايه 
اجتماعــي، اعتماد عمومــي و اعتماد ملي 
اســت. اگر يك نظام بتواند پشتوانه جامع 
ملت را داشته باشــد، در بسياري از مسائل 
و مشــكالت مي توانــد ورود ســازنده اي 
داشته باشد و بر بســياري از بحران هايش 
غلبه كند، اما اگر اين ســرمايه كاهش پيدا 
كند، شكاف ها روزافزون شود، اعتماد ملي 
و عمومي كاهــش پيدا كند و بــه حداقل 
خودش برسد، طبيعي است كه بسياري از 
تالش هاي حاكميت نيز از كمترين اثربخشي 
و خاصيتي برخوردار خواهد بود. هيچ چيزي 
براي يك نظام مهم تر از اين نيست كه بتواند 
روندهايي را دنبال كند و ســازوكارهايي را 
در پيش بگيرد كه منجر به بازتوليد اعتماد 
عمومي و ســرمايه اجتماعي شود. اگر اين 
اتفاق بيفتد، اقتدار مردمي حاكميت افزايش 
پيدا مي كند و مي تواند با پشــتوانه ملت بر 
بسياري از مشــكالت غلبه پيدا كند. با اين 
توضيح هيچ امري مهم تر از اين نيست كه 
بايد فرآيندهايــي از طريق بازنگري برخي 
سياســت ها و تجديدنظر در بســياري از 
سياســت هاي ناكارآمد و نادرست گذشته 
در كشور شكل بگيرد تا منجر به بازآفريني 

اعتماد عمومي و انسجام ملي شود.
الزامات بازگشت اين اعتماد 

عمومي از طرف حاكميت چيست؟
موضوع انسجام ملي، اعتماد ملي يا آشتي 
ملي كه سال هاست مطرح مي شود در همين 
راستاست و مستلزم بازنگري در رويكردها 
و تجديدنظــر در برخي از سياســت هاي 
نادرســت و غلط در عرصه هــاي مختلف 
سياســي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
سياست خارجي است. بدون اينها اعتمادي 
شــكل نخواهد گرفــت و اگر ايــن اتفاق 
نيفتد، شــاهد اين خواهيم بود كه اوضاع 
رو به وخامت بيشــتري خواهد گذاشــت. 
نگاه هاي متصلبانه و معطوف به گذشته بايد 
تغيير كند. بايد گشايشي سازنده نسبت به 
آينده و سياســت ها اتفاق بيفتد و انعطاف 
جدي به وجود بيايد. اين خودي و ناخودي 
كردن بسيار خطرساز بوده است و بايد كنار 
گذاشته شــود. ملت در مجموع بايد امناي 
كشور تلقي شــوند. وقتي نظام جمهوري 
اسالمي ابتناي بر آراي مردم دارد و پشتوانه 
اصلي اش مردم هستند، ما بايد مردم را امين 

خودمــان بدانيم. ممكن اســت در جامعه 
برخي از افرادي باشند كه خالف عمل كنند 
و قانون شكني كنند، ولي اينكه در كل مردم 
با ديدگاه ها، نگاه ها و رويكردهاي مختلف را 
همه اين نظام و كشور بدانيم و ولي نعمتان 
خودمان تلقي كنيم، مهم ترين مسئله است. 
چنين نگاهي نيازمند تجديدنظرهاي خيلي 
جدي در برخي از رويكردها، سياســت ها و 
شكستن تصلب ها و پيدا كردن انعطاف ها 
و گشايش هاي ســازنده در نگاه به جامعه، 
سياستگذاري ها، برنامه ها و استرات ژي ها و 

راهبردهاي مديريتي كشور است.
گسست اجتماعي جدي ايجاد 
شده ناشي از نحوه اعالم و مديريت شيوع 
بيماري كرونا در كشور بود يا بايد آن را 
محصول سياست هاي چند ساله دانست؟

شــكاف اجتماعــي محصول چنــد دهه 
گذشته بوده اســت و مربوط به چند سال 
اخير نيســت. برخي رويكردهاي نادرست، 
سياست هاي غيرسازنده، نگاه هاي متصلبانه 
و نيز چالش هــاي درون حاكميت و رقابت 
دستگاه هاي مختلف و پيدايش دستگاه هاي 
مــوازي غيررســمي درون حاكميت كه با 
دســتگاه هاي اصلي و مبتني بر رأي مردم 
رقابت مي كنند، به تدريج باعث شده است 
كه اين شــكاف ها به وجود بيايد و تشديد 
شــود. اتفاقا فكر مي كنم در 3مــاه اخير 
به دليل وضعيت وخيمي كه كشور در شيوع 
بيماري كرونا پيدا كرد و همه نسبت به خطر 
بزرگ آگاه شدند، سازوكارها و فرايندهايي 
درون حاكميت و دولت شــكل گرفت كه 
مقداري اين شكاف ها را ترميم كرد و كاهش 
داد؛ يعني بخشــي از انســجام ملي شكل 
گرفت و مقداري ســرمايه اجتماعي احيا 
شد. اين مي تواند مبنا و بهانه اي باشد براي 
اينكه حركت هاي اساسي و تجديدنظرهاي 
اساســي به وجود بيايد. ما بايــد اين روند 

را ادامــه دهيم و به همه عرصه ها تســري 
بدهيم و نــگاه متفاوتي نســبت به نحوه 
مديريت جامعه پيدا كنيــم كه روزآمدتر 
باشــد، متناســب با نيازهــا، مقتضيات و 
مطالبات ملي و مردمي باشد و بتواند خيلي 
از بن بست ها و چالش ها را بشكند. اقدامات 
جديد حاكميتي بايد شرايط اعتمادبخشي 
در جامعه ايجاد كند كه مــردم باور كنند 
دارد اتفاقات سازنده اي در كشور مي افتد. 
در اين صورت اســت كه مــردم همانطور 
كه در كرونا در سطح بسيار وسيعي كمك 
كردند و سياســت ها را پذيرفتند و به آنها 
عمل كردند، در ساير عرصه ها نيز مي توانند 
چنين اعتمادي داشته باشــند و پشتوانه 
حاكميت و دولت و مديريت كشــور واقع 
شــوند تا بتوانيم روزهاي اميدبخش تري 

پيش رو داشته باشيم.
فاصلــه اعتراضات اجتماعي 
در ســال هاي اخير در كشور ما كاهش 
داشــته. برخي معتقدند تبعات ناگوار 
بيماري كرونا تازه بعد از فروكش كردن 
در كشورهاي در حال توسعه اي همچون 
ايران نمود پيدا مي كند. اگر همبستگي 
ملي ايجاد نشــود، تكرار اعتراض هايي 
از نمونه اعتراض هــاي آبان ماه چقدر 

جدي است؟
وقتي نارضايتي در جامعه تشــديد شود، 
آبستن حوادث خواهد شد. كافي است كه 
يك بي اعتمادي به آن اضافه شود تا به شدت 
حوادث و آســيب ها را تشــديد كند. نحوه 
مديريت اعتراضات بنزينــي آبان و وقايع 
دي ماه سال گذشته نمونه هايي از دامن زدن 
به چنين بي اعتمادي هايي بودند. نارضايتي 
در جامعــه ما كم نيســت. ما مشــكالت 
اقتصادي داريم. تحريم به كشــور تحميل 
شده است و انباشت برخي ناكارآمدي هاي 
ساليان سال، كمبودها و خود بيماري كرونا 
آسيب هاي جدي به اقشــار كم درآمد وارد 
كرده انــد و مي توانند بسترســاز حوادث 
باشند. طي ۲،3 ماه اخير به دليل رفتارهاي 
درست و سازنده اي كه از طرف حاكميت و 
دولت اعمال شد، مردم به طور نسبي اعتماد 
كردند كه مســئوالن صادقانه در راستاي 
حل مشــكل عمل مي كننــد. وقتي مردم 
روراستي ديدند مشــكالت را بسيار تحمل 
كردند و حاكميت هم هوشمندانه و باتدبير 
به گونه اي عمل كرد كه ضمن اينكه سالمت 
مردم صدر راهبردها قرار گرفت اما معيشت، 
كســب وكار و ارتباطات ضروري اجتماعي 
آنان را نيز مدنظر قرار داد و بي توجه به آن 
نبود. دولت به نحو هوشــمند و مدبرانه اي 
موضوع را دنبال كرد تا ضمن حفظ سالمت 
مردم، كســب وكارهاي آنان نيز به جريان 
بيفتد و فضاي اجتماعي رونــق پيدا كند. 
درمجموع نيز اين سياســت ها موفق بوده 
است. نتيجه مديريت هوشمندانه و برخورد 
صادقانه اين مي شــود كه اعتماد عمومي 
باالتر برود، سرمايه اجتماعي افزايش پيدا 

كند و نارضايتي ها قابل تحمل شود. 
اين موضوع بســيار مهمي است؛ يعني در 
كشــور ما كه نارضايتي ها در آن باالست، 
اگر حاكميت به گونــه اي رفتار كند كه هم 
مدبرانه و هم صادقانه باشــد، به نحوي كه 
مردم احســاس كنند تمام دســتگاه هاي 
حاكميتي و مديــران آن صادقانه و كارآمد 
در راستاي حل مشكالت گام برمي دارند، 
تحمل مي كنند و اين نارضايتي ها نمي تواند 
تبديل به حوادث مخرب شــود كه معلوم 
نيســت چه خشــونت هاي پي درپي  را به 

همراه خواهد آورد.

گفت وگوي همشهري با مرتضي مبلغ درباره ضرورت همبستگي ملي در كشور:

  در ماه هاي اخير به دليل رفتارهاي سازنده از طرف حاكميت
 اعتماد مردم افزايش يافته است

  برخي ناكارآمدي هاي ساليان سال، كمبودها و خود بيماري كرونا آسيب هاي جدي 
به اقشار كم درآمد وارد كرده اند و مي توانند بسترساز حوادث خطرناكي باشند

بايد شرايط اعتمادبخشي درجامعه ايجادكرد

موضوع گفت وگوي ملــي و ترميم 
شــكاف هاي اجتماعي ناشي از 

اختالفات مردم بــا حاكميت، 
3ســال پس از دولت دوم تدبيرواميد همچنان نگراني و 
دغدغه اصلي بسياري از رهبران سياسي و فعاالن جريان 
اصالح طلبي در كشور اســت. حجم انباشته نارضايتي ها 
و تبديل آن به نااميــدي و بي اعتمادي عمومي مهم ترين 

زنگ خطر در مســير چنين اتفاقي بوده و گمان به تكرار 
سيكل تعارض در ســال هاي ۹6 و ۹8 متكي به چنين 

تحليلي است. سايه سنگين بيماري كرونا بر اتفاقات 
ويژه 2سال اخير كشور، اگرچه به تدريج از آسمان 
كشور دور مي شود اما نگراني عمده از روزي است 
كه يك بار ديگر خرمن آسيب ها و آفات اجتماعي 
يك بار ديگر خودنمايي كند. مرتضي مبلغ، عضو 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان درباره 
ميزان جــدي بودن اين گسســت اجتماعي و 
حاكميتي و مهم ترين الزامات بازگشت اعتماد 

عمومي و ملي با همشهري صحبت كرد.

محسن تواليي
خبر نگار

خسارت فقدان جوانان پرتالش،  سنگين است



 ســاختمان مجلس شوراي 
اســامي در حال افزودن به گزارش

محدوده خود و تصرف اماك 
اطراف ميدان تاريخي بهارستان است. اين 
مجموعه كه به قوه مقننه تعلق دارد، شامل 
چندين بناي تاريخي و جديد است كه نه تنها 
حريم يكديگر را نقض كرده اند، بلكه اكنون 
به دنبال گسترش محدوده خود تا بنا هاي 
اطراف هستند. شوراي شــهر با اين طرح 
توسعه مخالف است اما از آنجا كه پارلمان 
شهري در جلسه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري حق رأي ندارد، نتوانست مخالفت 

خود را اعمال كند.
ميدان بهارستان ارزش تاريخي و ملي فراتر 
از شهر تهران دارد. مهم ترين ارگان واقع در 
اين ميدان، مجلس شــوراي اسامي است 
اما انبــوه آثار تاريخي ديگــري هم در اين 
ميدان و مجاور آن قرار گرفته اند كه هر يك 
صاحب هويت مخصوص به خود هســتند. 
اماك مجلس شــوراي اسامي تاكنون به 
ديوار هاي آن محدود بود اما در طرح توسعه 
شامل بخش هاي ديگري مي شود كه ضلع 
شرقي ميدان و شــايد قسمت هاي ديگر را 
هم به آن اضافه كند. طرح توســعه مجلس 
به صورت يك صورتجلســه بين محمدباقر 
قاليباف شهردار وقت تهران و علي الريجاني 
رئيس مجلس شوراي اسامي تصويب و به 
همان صورت در كمسيون ماده 5 تأييد شده 
است اما در آن، مجلس مكلف نشده كه نقشه  
شــامل جانمايي و كاربري را به شهرداري 
اعام كند. اين طرح در سال 1390 در ضلع 
شرقي ســاختمان بهارســتان كلنگ زني 
شد. افزايش وســعت دفاتر كار نمايندگان، 

توسعه ســاختمان اداري مجلس و ساخت 
منازل مسكوني براي نمايندگان شهرستان 

قسمتي از اهداف اين طرح بود.
رئيس شــوراي اســامي شــهر تهران با 
انتقاد از عملكرد شهرداري درباره تصويب 
طرح توسعه و ســاماندهي مجلس شوراي 
اسامي، به پيروز حناچي تذكر داد و گفت: 
»شــهرداري در اين زمينــه منفعل عمل 
كرده است. متأســفانه در اين جلسه، طرح 
بدون رعايت حقوق عمومي شهر و مالكان 
اماكــن واقــع در محدوده طــرح و حريم 
آن به تصويب رســيد.« محســن هاشمي 
افزود: »پيش از اينكه جلســه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري تشــكيل شود، بهتر 
بود جلسه ويژه اي با حضور مديران شهري 
برگزار مي شد تا شاهد تجاوز به حقوق شهر 

نباشيم.«

نقشه  اي ارائه نشده است
رئيس كميسيون شهرســازي و معماري 
شــوراي شــهر با تصريح  اينكه طرح هاي 
توسعه شهري بايد با توجه به نظرات شوراي 
شهر بررســي شود، به همشــهري گفت: 
»اين طرح در گذشــته مصوباتي ازجمله 
مصوبه كميسيون ماده 5 داشته است و الزم 
مي دانم از شهرداري منطقه و به خصوص 
ســپاه انصارالمهــدي كــه در تطبيــق 
محدوده طــرح با گذرهــا اقدامات خوبي 
را انجــام داده  اند و محــدوده ۴1 هكتاري 
را به ۲۸هكتار رســاندند، تشــكر كنم اما 
متأســفانه آنچه به تصويب رسيد، به هيچ 
عنوان پذيرفته شده نيست. مشخص نشده 
اســت كه ســاختمان هاي ساخته شده و 
ساخته نشده در چه محدوده اي قرار دارند. 
به هيچ عنــوان قابليت راســتي آزمايي و 
نظارت شهرداري تهران وجود ندارد، ضمن 

اينكه متأسفانه در بناهايي كه ساخته شده 
اصول شهرســازي و معماري درخصوص 
سيما و منظر شهري رعايت نشده است.« 
محمد ساالري افزود: »مهم ترين بحثي كه 
شورا دارد، حقوق ساكنان اطراف مجلس 
است كه االن باتكليف هستند و نمي توانند 
كار تخريب و بازسازي اماك خود را انجام 
دهنــد، درحالي كــه مجلــس مي تواند 
ساخت وساز را شروع كند. مشخص نيست 
تعيين شعاع 500متر از ساختمان مركزي 
مجلس يا از محدوده ساختمان هاي جديد 
اطراف آن محاسبه مي شود، به دليل اينكه 
نقشــه معيني وجود ندارد براي هر ملك 
بايد جداگانه اســتعام انجام شود و پاسخ 
به اين اســتعام ها هم ممكن است بدون 
قاعده و سليقه اي باشــد. بنابراين تكليف 
مجلس براي بارگذاري هاي انبوه مشخص 
شد اما تكليف ساكنان اطراف آن همچنان 
نامشــخص اســت.«او تأكيد كرد: »حق 
انتقال و توســعه به اين معني است كه اگر 
اماك شــهروندان به دليل قرار گرفتن در 
محدوده اي امكان اســتفاده يا بازســازي 
نداشته باشد، بايد اين عدم النفع در جاي 
ديگري به آنها داده شود اما صاحبان اماك 
اطراف مجلس از اين حق محروم هستند.«

ساالري با بيان اينكه نقشه و جزئيات طرح 
توسعه مجلس به شوراي شهر اعام نشده 
است، گفت: »ساخت و سازها صرفا بر مبناي 
مصوبه كميسيون ماده 5 سال 90 صورت 
پذيرفته كه البته اين مصوبه مي بايســت 
به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري 
مي رسيد كه نرسيده و راستي آزمايي اينكه 

آيا مطابق مصوبه ماده5 اســت نيز انجام 
نشده اســت. ضمنا براســاس اين مصوبه 
مي بايست ارتفاع ســاختمان هاي واقع در 
كريدور ديد آكس بهارســتان- جمهوري 
ازجمله ساختمان كميســيون ها به دليل 
واقع شدن در حريم آثار ارزشمند تاريخي 
تعديل مي شد كه نشد. همچنين قرار است 
كه خيابان شريف رضي به 150 تا ۲00متر 
پايين تر منتقل شــود اما محل جديد اين 
خيابان هم ارزش ميراثي دارد كه براي آن 
مجوز گرفته نشده اســت.« او اظهار كرد: 
»در كميسيون معماري و شهرسازي الزام 
كرده ايم كه نماي ساختمان در كميته نما 
مورد بررســي قرار گيرد. ساختمان هاي 
شاخص هم بايد در كميته مشابهي بررسي 
شود اما ساختمان مجلس به عنوان نهادي 
كه خود قانونگذار است، از قوانين تبعيت 
نمي كند. در دوره گذشته وقتي ديديم كه 
ســاختمان  هايي در اين محدوده ساخته 
مي شود و اصول معماري ايراني و اسامي 
در آن رعايت نشده است، در اين باره تذكر 
داديم و ديديم كه نماي آن با نصب قطعاتي 
تغيير كرد اما بعدا همان نما هم جمع آوري 

شد.«

اين عضو شوراي شــهر در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به اينكه محدوده 
طرح توسعه مجلس شــامل آثار تاريخي 
شرق ميدان بهارستان مي شود، اظهار كرد: 
»اكنون اين نگراني وجود دارد كه با توجه 
به قرارگيري تعــدادي از بناهاي تاريخي 
مانند مدرسه عالي شهيد مطهري، امكان 
دسترســي مردم به آن، محــدود يا حذف 
شود. به گفته دكتر طالبيان، نماينده وزارت 
ميراث در جلســه، امكان حضور و بازديد 
شهروندان و گردشــگران در بنا هاي ملي 
مانند كاخ كرملين به راحتي فراهم است و 
اين موضوع درخصوص طرح مصوب، تعيين 

تكليف نشد.«
ساالري تأكيد مي كند: »نمايندگان ميراث 
معتقدنــد در محدوده اي كه قرار اســت 
بارگذاري هاي زيرســطحي انجام شــود، 
احتمال وجود بناهاي تاريخي زيرزميني، 
آثار تاريخي يا قنات ها داده مي شود كه قابل 
ارزيابي نيست و براي شوراي شهر مشخص 
نشده اســت. شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري كشور بدون توجه به دغدغه هاي 
نمايندگان شوراي شهر تهران اين طرح را 

تصويب كرد.«  

شوراي عالي معماري و شهرسازي طرح توسعه مجلس شوراي اسامي را بدون 
ارائه نقشه  و محدوه مشخص تصويب كرد

 شوراي شهر تهران مخالفت خود را با طرح 
توسعه مجلس شوراي اسامي  اعام كرد

 حريم مجلس
گسترش يافت

محمد سرابي
خبر نگار

خبر

 تقدير شهردار تهران از فيلم
»جايي براي فرشته ها نيست« 

 پيروز حناچي با اهداي تنديس و لوح افتخار
از اعضاي تيم ملي اسكيت هاكي دختران ايران قدرداني كرد

شهردار تهران از عوامل فيلم »جايي براي فرشته ها نيست« و تيم 
ملي اسكيت هاكي دختران ايران قدردانی كرد.

به گــزارش همشــهري، در مراســمي كــه غروب دوشــنبه 
)۲۲ارديبهشت ماه 99( در ســالن برج مياد برگزار شد، پيروز 
حناچي با اهــداي تنديس و لوح افتخار، از عوامل فيلم مســتند 
»جايي براي فرشته ها نيست« و اعضاي تيم ملي اسكيت هاكي 

دختران ايران تقدير كرد.
شهردار پايتخت پس از تماشاي اين مستند گفت: »جايي براي 
فرشته ها نيست، مســتندي خوب و پرانرژي هست و بسيار مرا 
تحت تأثير قرار داد. بنابراين شــهرداري تهــران هر حمايتي كه 
بتواند، از دختران تيم ملي اسكيت هاكي ايران انجام خواهد داد؛ 
دختراني كه حركت قدرتمندانه اي انجام دادند و با تمام توان در 
خدمت تيم ملي كشورشــان بودند.« حناچــي ادامه داد: »براي 
من جذاب است كه اين فيلم مســتند درباره توانمندي دختران 
ورزشكار ايراني ساخته شده و قول مي دهم سالني در اختيار اين 
دختران قرار بگيرد تا تمريناتشان را ادامه دهند و به موفقيت هاي 

بيشتري برسند.«
براســاس اين گزارش مســتند »جايي براي فرشته ها نيست« 
تاكنون سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر و ۴جايزه از بخش هاي 
ملي و بين المللي جشنواره ســينماحقيقت كسب كرده است. 
اين فيلم در مركز گســترش سينماي مســتند و تجربي تهيه 

شده است.
در اين مراسم نوروزي، همسر شــهردار تهران، محمد حميدي 
مقدم، مديرعامل مركز گســترش سينماي مســتند و تجربي، 
مصطفي كاظمي مشاور و رئيس دفتر شهردار، علي محمد سعادتي 
شهردار منطقه 1۲، مرتضي رزاق كريمي قائم مقام و معاون مستند 
مركز گسترش، سام كانتري كارگردان، حامد شكيبانيا و محسن 
شاه محمدميراب تهيه كنندگان مســتند »جايي براي فرشته ها 
نيست«، كاوه صدقي ســرمربي و اعضاي تيم ملي اسكيت هاكي 

دختران ايران حضور داشتند.

 دهكده ورزشي
در بوستان واليت احداث مي شود

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران از راه اندازي دهكده اي 
ورزشــي براي خانواده هاي تهراني در بوســتان واليت خبر داد. 
به گزارش همشهري، امير محسني گفت: فضايي بالغ بر 37هكتار 
در اين محدوده براي ورزش آماده شده بود اما چند سالي تعطيل 
بود و بهره برداري نمي شــد. هم اكنون با طراحي هاي جديد در 
تاش هستيم فضاي خوبي براي خانواده هاي تهراني ايجاد كنيم. 

احتماال تا ۲ماه آينده اجراي پروژه كليد خواهد خورد.

خبرهاي كوتاه

تصويب ســند جانمايي تاسيسات 
شهري در مجاورت سازه هاي عمراني

پژمــان اهلل وردي زاده، دبير شــوراي فني 
شهرداري تهران:

ســند جانمايي تاسيســات شــهري در 
مجاورت پل ها، تونل هاي ترافيكي و معابر 
شهري تصويب شــد. هدف از تنظيم اين 
دستورالعمل كسب اطمينان از عبور ايمن 
و مناســب تأسيســات عمومي شهري از 
مجاورت پل ها و تونل هاي ترافيكي اســت. 
جانمايي و عبور تأسيســات مي بايســت 
به گونه اي باشد كه عاوه بر خدمت رساني 
مناسب شهري، خللي بر عملكرد و سامت 
سازه وارد نشود و امكان دسترسي، بازرسي 
و نگهداري تأسيســات و ســازه به صورت 

توامان فراهم باشد. )همشهري(

پرداخت هديه به زنان بازنشســته 
سرپرست خانوار

ســيدمهدي نادمي، مديرعامل ســازمان 
بازنشستگي شهرداري تهران:

هداياي بانوان بازنشسته سرپرست خانوار، 
جانبــازان، آزادگان و ايثارگــران از هفته 
جاري تا پايان شــهريور ماه واريز مي شود. 
 در ۴ نوبت بــراي ۴ گــروه از عزيزان مبلغ

500 هزار تومان به عنــوان هديه پرداخت 
خواهد شد. )همشهري(

حل مشكل بيمه رانندگان بازنشسته 
اتوبوسراني پايتخت

محمود ترفــع، مديرعامل شــركت واحد 
اتوبوسراني تهران:

مشــكل رانندگان بازنشســته اتوبوسراني 
در ماه جاري برطرف مي شود. مطابق قانون، 
۴ درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور 
مي بايست هنگام بازنشستگي اين كارگران 
به مأخذ قانوني ســازمان تامين اجتماعي 
واريز شود. احكام بازنشســتگي آن دسته 
از كارگران واجد شرايط كه نامه پايان كار 
آنان در نيمه دوم سال 9۸ از سازمان تامين 
اجتماعي وصول شد، ۲7 اسفند 9۸ صادر و 
حقوق ايشان واريز شده بود. با وجود كمبود 
منابع مالي، تمام تاش خود را كرديم تا به 
قولمــان مبني بر واريز حــق بيمه آنان در 

ارديبهشت ماه عمل كنيم.) همشهري(
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۴روز از زمين لرزه بامداد جمعه 
تهــران مي گــذرد. اينطــور كه 
پيداســت گسل مشــا فعا آرام 
گرفته اما اين موضــوع نگراني هاي جدي را در ابرشــهر تهران 
برانگيخته و مديريت بحران، بحث اول محافل شده است. بر همين 
اساس محور نشست خبري ديروز علي اعطا و زهرا نژادبهرام، ۲عضو 
هيأت رئيسه شوراي شهر تهران هم به اين موضوع اختصاص داشت 
و خبرنگاران از الزامات و ضرورت هاي مديريت بحران در صورت 

وقوع زمين لرزه بزرگ تر در پايتخت پرسيدند. 
موضوعي كه هم علي اعطا و هم زهرا نژادبهرام بر آن تأكيد كردند، 
ضرورت اقدام فــوري در زمينه مديريت بحــران پيش و پس از 
وقوع زمين لــرزه احتمالي و يا ديگر بحران هــا در تهران بود. اما 
اين نشست خبري مشــترك يك محور مهم ديگر هم داشت و 
آن، پيشنهادهايی بود كه هريك از اين اعضاي هيأت رئيسه شورا 

ارائه كردند. 
زهرا نژادبهرام كه رئيس كميته شهرســازي و معماري پارلمان 
شهري تهران هم هست اما با مروري بر شرايط ويژه پايتخت به 
سكونت ۴0درصد جمعيت تهران در بافت ناپايدار و فرسوده اشاره 
كرد و از پيشنهادش براي تشكيل كميته ويژه مقابله با زلزله در 
شوراي شهر خبر داد. نژادبهرام اين را هم گفت كه نوسازي بافت 
فرســوده و اقدامات الزم در اين زمينه بايد در قالب برنامه هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت انجام شود؛  به همين خاطر رويكرد دوره 
پنجم مديريت شهري تهران در نوسازي بافت فرسوده تغيير كرده 
و به دنبال ارتقاي ارزش سكونت و نوسازي بافت فرسوده به معناي 
واقعي هستيم. در اين نشست خبري كه پنجمين جلسه پرسش 
و پاسخ سخنگوي شورا با خبرنگاران حوزه شهري بود، علي اعطا 
هم از پيشنهاد خود مبني بر تصويب برنامه جامع مديريت بحران 
تهران در شوراي امنيت ملي رونمايي كرد؛ پيشنهادي كه هدفش 
پيشگيري از كندشــدن برنامه هاي مقاوم ســازي  شهر با تغيير 
دولت هاســت. او همچنين با انتقاد از برخوردهاي مناســبتي با 
زلزله تهران، از نگراني هايي گفت كــه هربار به دنبال زلزله اي در 
بين مسئوالن و متوليان ايجاد مي شود، اما بعد از گذشت مدت 
كوتاهي، اقدامات عاجل در اين بــاره فراموش و به زمان ديگري 

موكول مي شود.

نيازمند يك برنامه جامع هستيم
علي اعطا ، سخنگوي شوراي شهر تهران در نشست خبري اين 
هفته خود كه با زهرا نژادبهرام، ديگر عضو هيأت رئيســه شــورا 
مشترك بود، گفت: »شــهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري 
اســامي به لحاظ مخاطراتي كه دارد و با آن درگير اســت در 
وضعيت مناســبي قرار نــدارد؛ در تهران و اطــراف آن حدود 
۸0كيلومترمربع پهنه گسلي وجود دارد كه ۴7كيلومترمربع آن 
در داخل شهر است و اين موضوع نشان مي دهد با چه شرايطي 
مواجه هستيم. بنابراين، مديريت بحران با يك برنامه ساده محقق 
نمي شود و در سطوح عالي مديريتي نياز به تصميم گيري است. 
بر همين اساس پيشــنهاد مي كنم برنامه جامع مديريت بحران 
به ويژه در بحث زلزله در نهادي مثل شــوراي عالي امنيت ملي 
تصويب شود تا اگر دولت ها و مديريت شهري تغيير كردند، اين 

تغيير مديريت، باعث كندشدن برنامه نشود.«

سالمت مردم را با هيچ چيز عوض نمي كنيم
عضو هيأت رئيسه شــوراي شــهر تهران هم در نشست خبري 
مشــترك با علي اعطا از تغيير رويكرد مديريت شــهري دوره 
پنجم در نوسازي بافت فرســوده گفت و اضافه كرد: »براساس 
اين تغيير رويكرد به دنبال ارتقاي ارزش سكونت و نوسازي بافت 
فرسوده به معناي واقعي هســتيم.« زهرا نژادبهرام، فرونشست، 
ســياب و زلزله را تهديدهاي هميشــگي تهران عنوان كرد و 
گفت: »تهران باوجــود اينكه پايتخت ايران اســت اما مديريت 
بحران در حوزه نهادي، بودجه اي و تصميم گيري آنچنان كه بايد 
موفق نبوده است. مديريت بحران شهر تهران از شهردار به وزير 
كشور منتقل شده، بودجه براي مخازن امن هنگام بحران بايد از 
بودجه شهرداري تأمين شود و تصميم گيري هاي كان در اختيار 
مديران بخشــي قرار مي گيرد؛ اين در حالي است كه تصميمات 
اين چنيني بايد فرامنطقه اي و در وســعت كشور اتخاذ شود، اما 
متأســفانه اين امر مورد غفلت قرار گرفته است.« رئيس كميته 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه بحران ها 
سيستم هاي شهرســازي را متحول مي كنند، تصريح كرد: »در 
تهران 15هزار هكتار بافت ناپايــدار و 3هزار و ۲6۸ هكتار بافت 
فرســوده وجود دارد؛ به عبارت ديگر 15درصد جمعيت تهران 
در بافت فرسوده مصوب و ۲5درصد نيز در بافت ناپايدار زندگي 
مي كنند؛ اين به معناي سكونت ۴0درصد تهراني ها در بافت هاي 
فرسوده و ناپايدار است.« او اضافه كرد: »در بافت ناپايدار، سازه ها 
دوام كافي ندارنــد و عاوه بر اينكه دچار نبود اســتحكام كافي 
هســتند، با ريزدانگي يا نفوذناپذيري هم مواجه اند اما در بافت 
فرســوده هر 3عامل ريزدانگي، نفوذناپذيري و نبود استحكام، 

يكجا وجود دارد.«

در نشست خبري مشترك علي اعطا و زهرا نژادبهرام مطرح شد

تهران برنامه جامع مديريت بحران مي خواهد
نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران از سكونت ۴0درصد تهراني ها در بافت فرسوده و ناپايدار خبر داد

طرح توسعه بهارستان  متوقف شود

ما نمونه اين موضوع را پيــش از اين هم در 
ميدان سپاه مشــاهده كرده ايم؛ سازه اي كه 
يكباره در ضلع شــمال غربي باال رفت و عمــارت كاه فرنگي را 
در پشت ســرش كامًا محو كرد. وقتي پيگير اين موضوع شدم 
شهردار ناحيه به من گفت: »خانم بنده صبح آمدم ديدم اين سازه 
ساخته شده است؛ يعني حتي شهردار ناحيه هم از ساخت وساز 

آن اطاعي نداشت.«
يقيناً اين نهادها مجوزهاي الزم را از شهرداري تهران اخذ كرده 
بودند اما اينها نهادهايي هســتند كه روزبه روز بايد ارتباطشان با 
مردم بيشتر شود. مردم هرقدر اين نهادها و سازمان ها را مانع حق 
و حقوق شهري خودشان ببينند، فاصله آنها بيشتر مي شود و ما 
نمي خواهيم اين اتفــاق بيفتد. متأســفانه در اينگونه موضوع ها 
نهادهاي باالدست هم وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند و 
توجه الزم ندارند. به طور مثال كميسيون ماده 5 در ارتباط با اين 

موارد بايد ورود پيدا مي كرد.
به عبارت ديگر، در توافقي كه شهرداري سابق با مجلس شوراي 
اســامي انجام داده بود درخصوص واگذاري خيابان ملت، اين 
اتفاقي خوبي نبود. مگر مي شود كه شهرداري بخشي از شهر را به 
يك نهاد يا سازمان ببخشد؟ مگر اصًا اجازه چنين كاري را دارد؟ 
)جز در موارد خاص و يك تعامل رفت و برگشت(. مثا در همين 
موضوع به خصوص، شهرداري مي توانســت مانع تردد خودروها 
شود و به نوعي اين خيابان تبديل به يك پياده رو شود نه اينكه كًا 

اطرافش را يك حصار بكشد.
اتفاقاً در طرح جديدي هم كه شــوراي عالي شهرسازي آن را به 
تصويب رسانده است حتي تا شعاع 500متري هم گسترش يافته 
است بدون اينكه به حقوق مردم توجه شود. بافت هاي مناطق 10و 
1۲جزو مناطق فرسوده جدي ما هستند؛ منطقه 10از نظر تراكم و 

منطقه 1۲از نظر وسعت.
بعد در چنين منطقه اي اولويت ما اين باشــد كه طرح توســعه 
مجلس را به تصويب برسانيم. به نظر مي رسد اين موضوع با آرمان 
و رويكردمان بسيار فاصله دارد و به نظر مي رسد كه براي اصاح 
اين كار، اين طرح متوقف شود؛ تا زماني كه آيين نامه هاي آن در 
ارتباط با حقوق مردم، مسائل ترافيكي، مســائل معابر و حقوق 
شــهروندان و حقوق شهري تعيين تكليف شــود، اين طرح بايد 

متوقف باقي بماند.

جلســه فوق العــاده ديروز 
شوراي شهر تهران طبق قرار شورا

قبلي به بررسي پاك هاي 
ثبتي اختصاص داشت. در اين جلسه كه 
دويست و ســيزدهمين نشســت علني 
شوراي شهر تهران بود، نخستين دستور 
جلســه، تعيين تكليف شهرك پيكانشهر 
بود. اعضاي شوراي شــهر پس از بحث و 
بررســي اين دســتور جلســه، نهايتا به 
باغ نبودن اين شهرك قديمي رأي دادند و 
در نهايت باغ بودن يا نبودن 1۲پاك ثبتي 

ديگر هم تعيين تكليف شد.
بــه گــزارش همشــهري، امــا احمــد 
مسجدجامعي، حسن خليل آبادي و محمد 
ساالري 3عضو شوراي شهر تهران، پيش از 
اينكه شورا وارد دستور جلسه شود، درباره 
مسائل شــهري تذكر دادند و پس از آن، 

شورا وارد دستور كار خود شد.
در جريان بررســي نخســتين دســتور 
جلسه، محمد ساالري رئيس كميسيون 

شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، 
در تشــريح جزئيات پاك ثبتي شهرك 
پيكانشــهر، گفت: »مساحت اين شهرك 
كــه در محدوده پيكانشــهر قــرار دارد، 
۲۲0هزار و 91۲مترمربع است. سال هاي 
قبل كميسيون ماده7 اعام كرده بود كه 
اين زمين به دليل دارابــودن 1906اصله 
درخت، نهــال و غيره، باغ اســت؛ اما حد 
نصاب درختان اين مجموعــه با توجه به 
ســطح اشــغال بايد 11هزار و 5۸۴اصله 
درخت باشــد. در اين زميــن بلوك هاي 
ساختماني در واحدهاي مسكوني كوچك 
مقياس ايجاد شده كه با توجه به گذشت 
زمان، ساختمان ها در اين شهرك شرايط 
نامناسبي براي ســاكنين آن ايجاد كرده 

است.«
در ادامه محســن هاشــمي رفسنجاني، 
رئيس شوراي شــهر هم با تأكيد بر اينكه 
اين شــهرك براي كاركنان ايران خودرو 
و به صورت موقت ســاخته شــده است، 

گفــت: »در اين شــهرك تراكم جمعيت 
زياد است و طرحي كه براي نوسازي ارائه 
شده، مي تواند خيابان كشــي ها را به هم 
بريــزد؛ درختان نيز احتمــاال در معرض 
خطر هســتند. اما مي توانيــم باغ نبودن 
اين شهرك را مشــروط به حفظ درختان 
كنيم؛ يعني در پرانتز بگوييم كه حتما اين 

درختان بايد حفظ شوند.«
پس از صحبت هاي موافقــان و مخالفان، 
اين پرونده به رأي گذاشــته شد و اعضاي 
شــورا، باغ نبودن اين ملــك را به حفظ 
درختان موجود مشــروط كردند و با رأي 
به آن، شــهرك پيكانشــهر باغ تشخيص 

داده نشد.«
در ادامه اين جلسه، بررســي 1۲پرونده 
ديگر نيز به جريان افتاد و در نهايت، پس از 
بحث و بررسي كارشناسي، شورا تعدادي از 
اين پاك ها را باغ تشخيص داد اما تعدادي 
ديگر از اين پرونده ها نتوانستند رأي شورا 

مبني بر باغ بودن را كسب كنند. 

شهرك قديمي پيكانشهر باغ نيست

   ساختار سازماني بهشت زهرا)س( متناسب با شرايط امروز 
نيست

احمد مسجدجامعي
در آستانه پنجاهمين سال راه اندازي بهشت زهرا هستيم. دفن شهداي دفاع مقدس، 
شهداي مدافع حرم، شهداي هواپيماي مســافربري، شهداي خبرنگار، شهداي منا، 
شهداي دولت، هنرمندان، نام آوران و اقشار ديگر در بهشت زهرا باعث مي شود بتوانيم 
ســرنخ خيلي از وقايع و اتفاقات را در آنجا پيدا كنيم. با اين وجود، مدت بهره برداري 
بهشت زهرا از 25سال به 50سال رسيده و وضعيت آن متناسب با شرايط امروز نيست. 
بنابراين الزم مي دانم چند مســئله را مطرح كنم. يكي اينكه بايد موضوع مطالعات 
آرامستان هاي جديد براي تهران را جدي بگيريم. البته كميسيون خدمات شهري هم 
زحمت كشيده و پيگير مطالعاتي براي احداث آرامستان هاي جديد است. نكته ديگر 
اينكه الزم است به آرامستان هاي بين المللي پايتخت در دوالب هم توجه كنيم. تذكر 
من اين است كه جا دارد مطالعات طرح هاي عملياتي و اجرايي مربوط به آرامستان هاي 
بين المللي پايتخت مثل دوالب هم در دستور كار قرار گيرد؛ چون دسترسي ها به آنجا 

هم دشوار است.

   شــهرداري اليحه سازمان  
گردشگري را به شورا بياورد

حسن خليل آبادي 
در تهران مراكز زيادي وجــود دارد كه بايد 
تحت نظر يك سازمان براي پايتخت آورده 
داشته باشــد و به خدمات شهرداري تهران 
بيفزايد. يكــي از حوزه هاي گردشــگري 
گورگردي است و مي توان مشاهير و بزرگاني 
كه در اين محل دفن هستند را به عالقه مندان 
معرفي و از اين طريق براي شهر درآمد كسب 
كرد. ما نيز مي توانيم از اين طريق به خدمات 
شــهرداري تهران بيفزاييم و درآمد پايدار 
ايجاد كنيم. از اين رو، الزم است شهرداري 
اليحه سازمان  گردشگري را هرچه سريع تر 

تهيه و به صحن ارائه كند.

ادامه از 
صفحه اول

مجيد جباري
خبرنگار

   پياده روهاي شهر را نمي فروشيم
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در پاسخ به اليحه ساماندهي 
پياده روها نيز اشاره كرد و افزود: »اخيرا مدام از ما مي پرسند قرار 
است پياده روها فروخته يا اجاره داده شود؟ اصال چنين چيزي مطرح 
نيست؛ زيرا اگر زاويه ديد را تغيير داده و محورهاي مصوبه را بررسي 
كنيم اصال موضوع فروش پياده رو مطرح نمي شــود. در همه جاي 
دنيا از ظرفيت موجود در شهر استفاده مي شود. برخي از واحدهاي 
صنفي كه از پياده رو استفاده مي كنند، امكاناتي را براي حضور مردم 
گذاشته اند و باعث نشاط اجتماعي و ظرفيت تعامل بيشتر در سطح 
شهر شده اند، مي توانند از اليحه اي كه شهرداري به شورا فرستاده 

استفاده كنند.
نژادبهرام، رئيس كميته شهرسازي شوراي اسالمي شهر تهران، ادامه 
داد: پيش تر در برخي مناطق براي گرفتن پياده روها توسط صنوف 
پول گرفته نمي شد و در برخي مناطق ديگر با تعرفه هاي متفاوت اين 
پول را اخذ مي كردند؛ بنابراين اليحه شهرداري با هدف ساماندهي 
اين موضوع پياده روهايي كه باالي 6 متر بوده و ظرفيت آن را دارند 

كه نشاط اجتماعي را باال ببرند، ارائه شده است.
او با تأكيد بر اينكه شوراي شــهر به روشني نشان داده كه سالمت 
شهروندان را با منابع مالي معاوضه نمي كند، گفت: »بيش از ۴0ميليارد 
تومان فقط براي ضدعفوني شهر در روزهاي شيوع كرونا هزينه شده 
است؛ بنابراين اگر گفته شود تصميمات درخصوص طرح ترافيك يا 
حمل ونقل عمومي براي كسب درآمد بوده، نوعي كم لطفي در حق 
مديريت شهري است. اگر چنين بود يقينا موضوع عوارض تشويقي و 
اليحه تمديد خوش حسابي تصويب نمي شد؛ بنابراين حاضر به معامله 

با هيچ كسي بر سر سالمت مردم نيستيم.«
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   نشاني از آثار فرهنگي نيست
در سال هاي گذشته »احمد مسجدجامعي« عضو شوراي شهر تهران از قانون ساخت وساز در حريم 
آثار تاريخي ميدان بهارستان انتقاد كرده و گفته بود كه هيچ نشاني از آثار فرهنگي در بهارستان 
باقي نمانده و تنها ترافيك سنگين در اين ميدان ديده مي شود. به گفته او، تخريب انجام شده در 
ضلع جنوبي مدرسه سپه ساالر باعث از بين رفتن بخشي از باغ ها، حوزه علميه و خانه هاي مسكوني 
تاريخي شده بود. مســجدجامعي اين را هم اضافه كرده بود كه حريم ثبت شده ساختمان قديم 

مجلس با ساخت ساختمان مجلس جديد نقض شده است.



اولين جلسه شوراي عالي كار پس 
از اعتراض شــديد كارگــران به مسكن

مصوبه مزدي اين شورا، امروز عصر 
برگزار مي شود و شركاي اجتماعي براي بررسي 
پيشــنهاد افزايش 100هزار توماني حق مسكن 
كارگري گرد هم مي آيند. فعاًل كارگران خواستار 
اجراي مــاده 41قانون كار در تعيين دســتمزد 
99هستند و ظاهراً وزارت كار و طرف كارفرمايي 
تالش مي كنند اين خواسته را با چانه زني در حوزه 
مزاياي دستمزد كارگري تعديل كنند اما رئيس 
سازمان بازرســي كل كشــور پس از پيگيري و 
گفت وگو با وزير كار، دســتور كار جلســه امروز 
شــوراي عالي كار را بررســي و موضوع افزايش 
حداقل دستمزد و افزايش حق مسكن كارگران را 
اعالم كــرده اســت. به گــزارش همشــهري، 
شوراي عالي كار در جلسه ۲۶ فروردين امسال پس 
از چندين ماه رايزني شــركاي اجتماعي بر ســر 
تعيين هزينه معيشــت كارگــري و فاكتورهاي 
اثرگذار بر دســتمزد كارگران، حداقل مزد سال 
99كارگران مشــمول قانــون كار را بــه آراي 
نمايندگان دولت و كارفرما و بدون توافق با طرف 
كارگري تعيين و ابالغ كرد اما موجي از اعتراض 

تشكل هاي كارگري را برانگيخت.

اعتراضمتشكلتشكلها
 مصوبه مزدي شوراي عالي كار، از همان ساعات 
اوليه رأي گيــري نمايندگان دولــت و كارفرما، 
اعتراض هــاي جســته وگريخته تشــكل هاي 
كارگري را بــه همراه داشــت و اعضاي كارگري 
حاضر در جلسه نيز به نشــانه اعتراض از امضاي 

ايــن مصوبه خــودداري كردنــد. در ادامه حتي 
پيشــنهادهايي نيز براي ازســرگيري مذاكرات 
مزدي و تعيين دوباره حداقل مزد 99براساس مفاد 
قانون كار مطرح شد. در اين ميان، كارفرمايان كه 
ناتواني توليد از پرداخت هزينه دستمزد و تورم زا 
بودن افزايش حقوق پايه را ازجمله موانع افزايش 
دســتمزد كارگران اعالم مي كردند، با رد امكان 
ترميم يا بازنگــري مصوبه مزدي شــوراي عالي 
كار، آب پاكي را روي دســت كارگــران ريختند 
اما تشــكل هاي كارگري در اقدامي خودجوش 
پاي اعتراض مــزدي را به عدالتخانــه باز كردند 
و با شــكايت در ديوان عدالت اداري، ابطال اين 
مصوبه مغاير با مفاد قانون كار را خواستار شدند. 
در ادامه، پس از آنكه مقام معظم رهبري خواستار 
توجه به نظر كارگران شــدند، طــرف كارگري با 
جديت بيشتري خواستار بازنگري مصوبه مزدي و 
»تنظيم عادالنه« آن شد. رهبر انقالب در سخنان 
خود با اشاره به گاليه هاي طرف كارگري فرمودند: 
»اين مقررات حتماً با نگاه عادالنه بايد تنظيم شود 

و مسئوالن بنگاه ها هم به اين نكته توجه كنند.«

فرجهكارگرانبهوزارتكار
به دنبال همه اقدامات قانونــي و رايزني هايي كه 
تشــكل هاي كارگري براي بازنگري مصوبه مزد 
99انجام دادند، اعضاي كارگري شوراي عالي كار 
ترجيح دادند تا اعالم مواضع رســمي وزارت كار 
در موضوع مزد 99صبر كننــد. فرامرز توفيقي، 
رئيس كميته مزد كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار با بيان اين خبر، به همشهري مي گويد: طرف 
كارگري منتظــر واكنــش وزارت كار در مورد 
فرموده هاي مقــام معظم رهبري اســت؛ البته 
وزير كار پيــرو بيانات رهبري، وعــده پيگيري 
افزايش حق مسكن را داده كه اصاًل مطلوب طرف 

كارگري نيست و نمي تواند اعتراض به مصوبه مزد 
99را خنثي كند. توفيقي با تأكيد بر اينكه طرف 
كارگري بر مزد عادالنه اصرار دارد، به جلسه امروز 
شوراي عالي كار اشاره مي كند و مي افزايد: دستور 
كار اين جلســه بررسي پيشــنهاد افزايش حق 
مسكن كارگري از 100به ۲00هزار تومان است 
كه حتي درصورت تأييــد نيز نمي تواند مقاصد و 
نيازهاي مزدي طــرف كارگري را محقق كند. به 
عقيده او، بخش عمده كارگــران در حقوق خود 
حق سنوات، حق اوالد، بن كارگري و ساير مزايا را 
دريافت نمي كنند و حق مسكن هم يكي از همين 

مزاياست كه براي همه كارگران مستمر نيست.

حسنظنسازمانبازرسي
در جريــان اعتــراض تشــكل هاي كارگري 
به مصوبه مزد امســال، تشــكل هاي مختلف 

كارگري4شكايت به ديوان عدالت اداري ارسال 
كردند. پس از وصول اين شكايت ها، نمايندگان 
كارگري در جريان ديداري با رئيس قوه قضاييه 
اين مســئله را به اطالع ســيدابراهيم رئيسي 
رساندند. رئيسي هم به ســازمان بازرسي كل 
كشور مأموريت داد در اســرع وقت جلسه اي 
را با حضور اعضــاي شــوراي عالي كار برگزار 
كند و مصوبه دستمزد 99 را از منظر مغايرت 
با ماده 41 قانون كار موردبررســي قرار دهد. 
براساس پيگيري هاي همشهري، پيرو دستور 
رئيس قوه قضاييه، ۲ جلسه با حضور نمايندگان 
كارگري و اعضاي شوراي عالي كار در سازمان 
بازرسي كل كشور برگزار و به جمع بندي نظرات 
منجر شده است. حاال در شرايطي كه كارگران 
چشم انتظار چراغ سبز شــوراي عالي كار براي 
بازنگري در مصوبه دســتمزد هستند و وزارت 

كار نيز با پيش كشــيدن بحــث افزايش حق 
مسكن درصدد حل وفصل ماجرا برآمده، به نظر 
مي رسد سازمان بازرسي كل كشور نيز اين اقدام 
وزارت كار را در مسير رفع مشكل قلمداد كرده 
و با خوش بيني به جلسه امروز شوراي عالي كار، 
اين جلسه را همســو با هدف افزايش حداقل 
دستمزد كارگران مي داند؛ به گونه اي كه حسن 
درويشيان، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 
در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، گفته است: 
براســاس پيگيري هاي اين ســازمان درباره 
مطالبه افزايش دستمزد كارگران در سال 99 
و گفت وگو با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
مقرر شــده شــوراي عالي كار در هفته جاري 
)امروز( تشكيل جلسه داده و موضوع افزايش 
حداقل دستمزد كارگران و افزايش حق مسكن 

آنها در سال جاري را در دستور كار قرار دهد.

مصوبه مزد 99عصر امروز، چهارشنبه، در شوراي عالي كار بررسي مي شود
احمدميرخدائي

روزنامه نگار

تالش براي تعديل مزد با افزايش حق مسكن

۲ چهارشنبه ۲4 ارديبهشت 99  شماره 7941 4 3 0 ۲ 3 ۶ ۲ 1 اقتصاد

  ماجراي حق مسكن از مزد 
جداست

عليخدائي،نمايندهكارگراندرشورايعالي
كارباتأكيدبراينكهماجــرايافزايشحق
مســكنبااعتراضبهمصوبهمــزديكاماًل
متفاوتاست،بههمشهريميگويد:اينكهدر
جلسهشورايعاليكار،حقمسكنبهعنوان
يكمؤلفهمزديافزايشپيداكند،ســنتي
استكههرسالمرسومبودهوتصويبشدن
يانشــدنآننميتواندخألمزديكارگران
راپركند.خداييدرپاسخبهاينكهآيابحث
بازنگريدردستمزد99نيزدرجلسهامروز
شورايعاليكارمطرحميشوديانه،ميافزايد:
دستوركارجلســهامروز،بحثدربارهحق
مسكنكارگرياستومشخصاًنميتوانگفت
دربارهماجرايمزدنيزبحثمتشكليانجام
ميشوديانه؛اگرچهاينمسئلهميتوانددر
قالبسايرمسائلمرتبطباشورادردستوركار
قرارگيردودرصورتتوافقشركاياجتماعي
بهآنپرداختهشود.بهعقيدهخدايي،موضوع
افزايشحقمســكننهبابياناتمقاممعظم
رهبريهمسوســتونهبامطالباتطرف
كارگري،پسبهتراستدرحدهمانسنت

معمولهرسالهبهآنپرداختهشود.

  استقبال سرد از صندوق ها
بازارحراجاوراقبدهيدرحاليمتولدميشــودكههمزمانيكيازمسيرهايانتخابيدولتبرايجمعآوري
نقدينگيوجبرانكسريبودجهبااستقباليسردمواجهشــده؛درحاليكهپيشبينيشدهبود۸ميليوننفر
يونيتهايصندوقسرمايهگذاريبانكيوبيمهدولت،شاملسهام3بانكو2شركتبيمهايرابخرند،عباس
معمارنژاد،معاونبانكوبيمهوزارتاقتصاددرنشستيخبريتوضيحداد:تاكنونفقط2هزارميلياردتومانبراي
اينصندوق،پذيرهنويسيانجامشدهاست.نخستينصندوقدولتيدرحاليبااينحجمكمتقاضامواجهشدهكه

بهگفتهمعمارنژادسهامموجوددرسبداينصندوقبهقيمتروز2برابرنرختعيينشدهاست.

قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
هر روز به رغم خبرســازي برخي خودرو

رسانه ها افزايش مي يابد؛ حاال طبق 
روال معمول همه اين ســال ها؛ برخي مسئوالن 
بارديگر آزموده را مي آزمايند؛ چنان كه فرمانده 
نيروي انتظامي از برخورد پليس امنيت اقتصادي 
با فعاالن بازار خودرو خبر داده است. پيش از اين 
بارها بازارهاي ارز، طال، سكه و خودرو پليسي شده؛ 
اما هيچ گاه بنيان هاي علم اقتصاد و مكانيزم هاي 
بازار، مطابق انتظار، واكنشــي درخور به اين نوع 

برخوردها نشان نداده اند.
به گزارش همشهري، سرانجام پس از چندين  ماه 
كشمكش ستاد تنظيم بازار با صحه گذاشتن بر 

فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت، افزايش نرخ 
فروش كارخانــه  اي محصوالت ايــران خودرو و 

سايپا را ابالغ كرد.

تنظيمبازاربابرخوردهايتعزيراتي
در مصوبــه جديد ســتاد تنظيم بــازار خودرو 
راهبردهاي عجيبي مانند احتمال عرضه خودرو 
به شيوه قرعه كشي يا سهميه بندي مطرح شده 
اســت. اما موضوع عجيب تر تأكيــد اين مصوبه 
بر برخورد با گرانفروشــي خودروهاي ثبت نامي 
اســت. ظاهرا اعضاي اين ســتاد فكر مي كنند 
مي توانند هركسي را كه خودروي خريداري شده 
را با سودي بيش از 10درصد مي فروشد مجازات 
كنند. اين مصوبه را در كنار تازه ترين گفته هاي 
فرمانده نيروي انتظامي كه قرار دهيم تصويري 
شگفت انگيز از تصور مسئوالن از بازار پيش روي ما 

قرار مي دهد. سردار حسين اشتري به ايسنا اعالم 
كرده؛ پليس امنيت اقتصادي با هرگونه فســاد 
اقتصادي برخورد مي كنــد. در حوزه ارز، پليس 
با درخواست بانك مركزي اقدام كرده، در بحث 
خودرو هم جلساتي برگزار شده و اقدامات خوبي 
صورت گرفته كه ان شاءاهلل نيروي انتظامي ورود 

خوبي را به اين حوزه خواهد داشت.

شوكروانيبهقيمتهايحاشيهبازار
اعــالم نرخ هــاي مصــوب جديــد، فضــاي 
گمانه زني ها درباره آينده بــازار خودرو را داغ 
كرده است. برخي فعاالن بازار از احتمال افزايش 
بيشتر قيمت ها ســخن مي گويند ولي برخي 
ديگر از شكســت قيمت ها خبــر مي دهند. با 
اين حال به نظر مي رســد براي تحليل ميزان 
تأثير مصوبــه جديد قيمت گــذاري خودرو بر 
بازار بايد منتظر ابالغ بخشــنامه جديد قيمتي 
فروش محصوالت ايران خودرو و ســايپا ماند ؛ 
درصورتي كه همه الزامــات و تكاليف عرضه و 
قيمت خودرو به دقت اجرايي شــود، مي توان 

اميدوار بود در كوتاه يا ميان مدت روند قيمت 
خودرو در حاشــيه بازار كاهنده شود. با وجود 
اين به نظر مي رســد بازگشت شوراي رقابت به 
فرايند قيمت گذاري خودروها؛ احتماال به برخي 
گمانه زني ها مبني بر افزايش 40تا 50درصدي 

قيمت ها پايان دهد.

نبضتندنرخهايمجازي
گزارش خبرنگاران همشــهري حاكي اســت با 
وجود ممنوعيت اعالم نرخ در آگهي هاي فروش و 
معاوضه خودرو در فضاي مجازي، عرضه كنندگان 
خودرو، ظاهرا فروش توافقي را در دستور كار قرار 
داده اند. اما در زمان تماس اغلب فروشــندگان 

خودرو و صاحبان آگهي در فضاي مجازي اصرار 
دارند خودروهايشان را با قيمت هايي بفروشند كه 
با نرخ هاي جديد فاصله زيادي دارد. به نظر مي رسد 

اغلب صاحبان آگهي، قيمت محصوالتشان را با 
توجه به روند افزايش نرخ طال، سكه و دالر به روز 

كرده و افزايش داده اند.

در شــرايطي كــه طــرح فــروش 
صندوق هاي دولتي در آستانه شكست بودجه

قرار گرفته، بانك مركزي از تشــكيل 
بازارحراج اوراق بدهي در بازار بين بانكي خبر داده است. 
ديروز معــاون وزير اقتصاد اعالم كــرد: تاكنون فقط 
1۲درصــد يونيت هــاي نخســتين صندوق هــاي 
ســرمايه گذاري دولتي فروخته شده است. به گزارش 
همشهري، بانك مركزي در اطالعيه اي هدف از تاسيس 
بازارحراج اوراق بدهي را كاهش هزينه هاي معامالتي، 
تسهيل دسترسي بانك ها به اوراق بدهي دولتي و نيز 
افزايش قابليت اتكا در تامين مالي دولت اعالم كرده؛ 
سياستي كه مي تواند به مثابه مســيري جديد براي 
جبران كســري بودجه دولت با فروش اوراق بدهي از 
كانال بــازار بين بانكي قلمداد شــود. پيــش از اين 
رئيس كل بانك مركزي ۲مسير جبران كسري بودجه 

دولت را عرضه سهام و دارايي هاي دولت در بازار سرمايه 
و همچنين فــروش اوراق بدهي دولت با اســتفاده از 

ظرفيت هاي عمليات بازار باز بانكي اعالم كرده بود.

ترمزتورم
انتظار مي رود استقراض دولت از منابع بانك مركزي 
قطع و از ســرعت دادن به نرخ تورم از طريق تحريك 
پايه پولي و شتاب دادن به حجم نقدينگي جلوگيري 
شود. اين اتفاق مهم در شــرايطي رخ خواهد داد كه 
سياست دولت مبني بر جمع آوري نقدينگي از طريق 
صندوق هاي ســرمايه گذاري قابل معامله موسوم به 
ETF دست كم تاكنون موفق نبوده چنان كه به گفته 
معاون وزير اقتصاد تاكنون فقــط 1۲درصد از اهداف 
پيش بيني شده دولت محقق شده است. هرچند عباس 
معمارنژاد مي گويد انتظار مي رود در روزهاي باقيمانده 

ازارديبهشت  تقاضا براي سرمايه گذاري در قالب اين 
صندوق ها بيشتر شود.

بازارحراجاوراقبدهيچگونهكارميكند
ديروز بانك مركزي اعالم كرد كه بــا برگزاري حراج 
اوراق بدهــي دولت در بــازار بين بانكــي، به صورت 
هفتگي، بانك ها تا ساعت 13روزهاي شنبه )يا نخستين 
روزكاري هفته( فرصت  دارند سفارش هاي خريد اوراق 
بدهي دولتي را از طريق ســامانه بازار بين  بانكي براي 
كارگزاري بانك مركزي ارسال كنند. انتظار مي رود با 
توجه به كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به ميزان 

1۲درصد، بانك ها و مؤسسات اعتباري از اوراق بدهي 
دولتي با نرخ بازده مورد انتظار استقبال كنند و هزينه 
عرضه اين اوراق با نرخ بازده پايين تر فشــار كمتري 
به دولت در هنگام بازخريد اوراق در پي داشته باشد. 
براساس اطالعيه رسمي بانك مركزي، سفارش هاي 
ارسال شده به كارگزاري بانك مركزي و براي تعيين 
سفارش هاي برنده در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي گيرد 
و پس از مشخص شدن سفارش هاي برنده، كارگزاري 
بانك مركزي نسبت به انجام معامالت در روز يكشنبه 
)يا دومين روزكاري هفته( اقدام و تسويه در همان روز 
انجام مي شود. قرار است جزئيات بيشتر ازجمله شرايط 

و ويژگي هاي اوراق بدهي دولت شامل نوع اوراق، نرخ 
سود اوراق، زمان سررسيد، تاريخ كوپن هاي اوراق و... 
در اطالعيه بعدي اطالع رساني شــود. براساس قانون 
بودجه ســال1399 بانك مركزي تنها مجاز به خريد 
و فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق 
است و اين بانك در چارچوب قوانين، اجازه خريد اوراق 
مالي اسالمي در بازار اوليه را ندارد و نمي تواند در فرايند 
برگزاري حراج، اوراق بدهــي دولتي را با هدف تامين 
مالي دولت خريداري كند. بانــك مركزي مي گويد: 
كارگزاري بانك مركزي تنها تامين كننده زيرساخت 
معامالت و برگزاركننده حراج فروش اوراق به بانك ها و 
مؤسسات اعتباري غيربانكي عضو بازار بين بانكي است و 
تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق به فروش رفته در 
بازار اوليه نخواهد داشت. اطالعيه ديروز بانك مركزي 
نشــان مي دهد اين نهاد درصدد است به دولت كمك 
كند تا اتكاي بودجه اش را به درآمدها و منابع شكننده 
كاهش دهد و ظرفيت استفاده از بازار بدهي را اين بار از 

كانال بين بانكي فعال سازي كند.

هيأت تحقيق و تفحص مجلــس گزارش خود از ميــزان قاچاق كاال در 
سال هاي 95 و 9۶ را ديروز در صحن علني مجلس ارائه كرد. اين گزارش 
نشان مي دهد برخالف تخمين هاي قبلي مبني بر قاچاق 1۲.5ميليارد 
دالر در سال95 و 13.1ميليارد دالر در سال بعد از آن، ميزان واقعي قاچاق كاال، در سال هاي يادشده به ترتيب 
۲1.5 تا ۲5.5ميليارد دالر بوده است. به گزارش همشهري، اين هيأت با اشاره به 31شگرد و شيوه قاچاق كاال 
مي گويد: به رغم اظهارات برخي مسئوالن ازجمله مسئوالن گمرك بخش اعظمي از اين موارد در رويه هاي 
رسمي از مبادي رسمي صورت مي پذيرد و براساس آمارهاي رسمي كاالهاي قاچاق در سال هاي مختلف از 
۲۲ تا 33درصد از كاالهاي وارداتي را           به  خود اختصاص مي دهند ولي فقط يك تا 8درصد آن كشف مي شود؛ 

به عبارتي به طور متوسط بخش اعظم كاالهاي قاچاق به بازار داخلي راه پيدا مي كنند.

راهكارهايپيشنهادي
هيأت تحقيق و تفحص مجلس پيشنهاد كرده كه هرگونه حمايت از قاچاق كاال متوقف و جلوي صدور بيمه نامه 
براي خودروهاي حامل كاالي قاچاق گرفته شود. هيأت تحقيق و تفحص مجلس مي گويد؛ در سال هاي 95 
و 9۶ اقدامي براي سامان دادن به مداخله ارزي بانك مركزي در زمينه تامين ارز قاچاق كاال صورت نگرفته و 
ضرب االجل طراحي و اجراي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري واردكنندگان كاال اجرايي نشده 
كه نتيجه آن نامشخص بودن احراز شرايط و صدور كارت هاي بازرگاني بوده و بهتر است مناطق آزاد و ويژه فاقد 
توجيه و اهداف مصوب حذف شوند. نويسندگان اين گزارش مي گويند به دليل تكميل نشدن سامانه شناسايي 
و مبارزه با قاچاق كاال، عملكرد برخي نهادها ازجمله گمرك براي ارسال داده ها به ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
مطلوب نبوده و به دليل مستقرنشدن تجهيزات فني ازجمله در ارتباط با قاچاق سوخت، باعث شده ايجاد پايگاه 

محكومان قاچاق كاال و ارز و طرح آنالين شدن روند رسيدگي به تخلفات، كامل نشود.

محكوميتفقطيكدرصدقاچاقچيان
در اين گزارش يكي از خألهاي جدي در فرايند رســيدگي به پرونده هاي قاچاق كاال، نبود شعب ويژه براي 
رسيدگي به جرائم قاچاق كاال و ارز به شمار مي آيد؛ به نحوي كه حتي در پرونده هاي هزارميليادي هم مجرمان 
درنهايت به حبس و جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي شــوند. در اين گزارش با استناد به اعالم سازمان 
تعزيرات، گفته شده جرائم وصولي از سال9۲ تا 9۶ كمتر از يك درصد و فقط در حد ۲5صدم درصد بوده و كمتر 

از يك درصد قاچاقچيان جريمه مالي شده اند.

مردوديهايمبارزهباقاچاق
هيأت تحقيق و تفحص مجلس مي گويد از مجموع ۲۲3تكليف قانوني در حوزه پيشگيري و مقابله با پديده 
قاچاق تا تاريخ تهيه اين گزارش فقط ۶۲تكليف انجام شده و 144تكليف يا اساسا  انجام نشده يا ناقص انجام 
شده و همچنين 17تكليف ازجمله ناقص بودن همكاري برخي دستگاه ها يا تعارض داده هاي ارسالي به هيأت، 
وضعيت اجرا يا اجرانشدن تكاليف مربوط احراز نشده است، كه به اين ترتيب ۶۲تكليف را مي توان انجام شده 

دانست و 1۶1تكليف را نمي توان به طور كامل اجراشده قلمداد كرد.
اين هيأت عملكرد 1۲دستگاه اجرايي شامل اتاق بازرگاني، سازمان گمرك، وزارت اقتصاد، دبيرخانه مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي، اتاق اصناف، وزارت خارجه، ســازمان جمع آوري و فروش امالك تمليكي، اتاق تعاون، 
وزارت كشور، سازمان صداوسيما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در ارتباط با مبارزه با قاچاق كاال 
نامطلوب معرفي مي كند و مي گويد: عملكرد بيمه مركزي، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مؤسسه ملي 
استاندارد، قوه قضاييه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت راه و 
شهرسازي، ديوان محاسبات، بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت نفت، دو دستگاه وزارت اطالعات 
و وزارت ارتباطات مناسب و خوب بوده است. تهيه كنندگان گزارش پيشنهاد كرده اند تا امكان درخواست سؤال 
از رئيس جمهوري فراهم شود و از وزير كشور بابت انجام ندادن تكاليف قانوني، هدايت نكردن مسير مبادالت 
غيررسمي مرزي در آذربايجان، كردستان، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان به گمرك هاي رسمي يا بازارچه هاي 
مرزي و ارائه نكردن اليحه توســعه امنيت پايدار مرزي به مجلس توضيح خواسته شــود. افزون بر اين وزير 
دادگستري هم بايد درباره ارجاع ندادن و بهره برداري  نشدن از سامانه پرونده هاي قاچاق كاال و ارز و ثبت نشدن 
اطالعات محكومان در پايگاه اطالعات محكومان قاچاق كاال و ارز پاسخگو باشد. هيأت تحقيق و تفحص مجلس 
همچنين خواستار اين شده كه از وزير بهداشت بابت مبادله نكردن اطالعات از طريق سامانه جامع تجارت و نبود 
عزم كافي براي سامان دادن به داروهاي فاقد شناسه و تهيه نكردن فهرست كاالهاي قاچاق شده توضيح خواسته 

شود و وزير نفت هم درباره مديريت نكردن قاچاق سوخت پاسخ دهد.

پس از مدت ها صعــود، ديروز 
شــاخص كل بورس تهــران با ارز

نــزول ســنگين ۲.5درصدي 
مواجه شــد و درنهايــت نتوانســت از ناحيه 
مقاومت خود عبور كنــد، همزمان با افزايش 
تقاضا براي خريد طال و ارز ركورد هاي تازه اي 
در چهارراه استانبول ثبت شد. قيمت هر دالر 
از مرز 17هزار تومان و ســكه از مرز 7ميليون 
تومان عبور كــرد. به نظر مي رســد چنان كه 
برآوردهاي قبلي همشــهري نشــان مي داد 
نقدينگي در حال جا به جايي بين بازارهاي طال 
و ارز و بورس است. به گزارش همشهري، طبق 
تخمين هــاي به نســبت دقيــق حجم كل 
نقدينگي به 3هزار ميليارد تومان رسيده است. 
دولت از ابتداي امســال بخشــي از پول هاي 
پرقدرت و تورم زا را در بازار سرمايه حبس كرده 
بود اما حاال دست كم سيالبي از اين نقدينگي 
در حال حركت به ســمت بازارهاي طال و ارز 
است. احتمال آن مي رود كه چنانچه نزول بازار 
سهام ادامه يابد بخش بزرگ تري از نقدينگي از 

بازار سرمايه خارج شود و به سمت بازار طال و 
ارز حركت كند. برخي آمارهاي تأييد نشــده 
نشــان مي دهد فقــط در مبــادالت ديروز، 
ســهامداران حقيقي بيش از 1000ميليارد 
تومان پول را از بازار ســهام خــارج كرده اند. 
ســهامداران حقيقي تا پيــش از اين به طور 
متوســط روزانه 1500ميليــارد تومان پول 

جديد وارد بازار سرمايه مي كردند.

سيگنالصعوددالرازمسيردرهم
ديروز منحني قيمت دالر ركوردهاي تازه اي 
را ثبت كرد؛ ركوردهايي كه در يك و نيم سال 
گذشته بي ســابقه بود. ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا با 300تومان افزايــش از مرز 17هزار 
تومان عبور كــرد و حتي در برخي ســاعات 
روز بــه 17هزارو۲00تومان هم رســيد. اما 
سيگنال رشد قيمت دالر از بازار درهم امارات 
صادر مي شــد. درهم در بازار ارز ايران عموما 
به عنوان قيمت ســاز دالر شــناخته مي شود. 
ديروز هر درهم به 4هزارو750تومان رسيد، 

برخي فعــاالن بازار معتقدنــد تثبيت قيمت 
درهم در همين سطح، قيمت هر دالر آمريكا 
را تا محدوده 18هزار تومــان باال خواهد برد. 
همچنين از نظر تحليلگــران تكنيكال عبور 
قيمت دالر از منطقه مقاومت 1۶هزارو800 
تا 17هزار تومــان به معناي تضمين رشــد 
بيشــتر قيمت دالر در روز هاي آينده است. 
برآورد مي شود قيمت هر دالر آمريكا پس از 
عبور از 17هزار تومان تــا همان قله اي كه در 
مهر ماه97 تسخير شده صعود كند، اما گمان 

مي رود، قيمت دالر آمريكا در اين محدوده با 
مقاومت هاي جدي براي صعود مواجه شــود. 
علي صادقين از كارشناســان بازارهاي مالي 
درباره آينده بازار ارز گفت: چشم انداز قيمت 
ارز با توجه به عوامل بنيادي اقتصاد صعودي 
اســت.زيرا تراز پرداخت ها، حجم نقدينگي، 
تورم، روند ديپلماســي و قيمــت نفت خام 
به عنوان عوامل تعيين كننده بازار ارز نشــان 
مي دهد نرخ هاحداقل تا زمان انتخابات آمريكا 

روندي صعودي ولي ماليم خواهد داشت.

طال؛دنبالهرويدالر
به موازات رشــد قيمت دالر ديــروز قيمت 
طال هم با افزايش مواجه شد زيرا قيمت طال 
به طور مســتقيم از نرخ دالر اثر مي پذيرد. به 
اين ترتيب ديروز قيمت طــال براي دومين 
روز متوالي ركوردهاي تــازه اي را ثبت كرد  
 طوري كه قيمــت هر مثقال طــال به عنوان 
مظنه قيمت در بازار براي نخســتين  بار به 
3 ميليون تومان هم رســيد تا فقط يك گام 
ديگر تا عبور از منطقــه خطرناك 3ميليون 
تومان فاصله داشته باشــد. به نظر مي رسد 
درصورت عبور مظنه طــال از مرز 3ميليون 
تومان، رشد نرخ طال، شتاب بيشتري بگيرد. 
ديروز همچنين قيمت هر گرم طالي 18عيار 
از مرز 700هزار تومان گذشت. فعاالن بازار 
طال مي گويند ظــرف روز هاي گذشــته بر 
حجم تقاضا براي خريد طال به شدت افزوده 
شده و سرمايه گذاران نگران از رشد تورم به 
سمت خريد طال هجوم آورده اند. روز دوشنبه 
محمد كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر هم اين   را تأييد كرد و گفت: به نظر 
مي رســد افرادي كه نمي توانند وارد بورس 
شوند، ســرمايه هاي خرد را وارد بازار طال و 

سكه كرده اند.

 هيأت تحقيق و تفحص مجلس مي گويد 
قاچاق كاال عمدتا از مبادي رسمي انجام مي شود

از تابلوي جديد نرخ ها در چهارراه استانبول رونمايي شد

همه مقصران قاچاق كاال

خط شكني طال و دالر در روز نزول بورس

رضاكرباليي
روزنامه نگار

نرخمصوبجديدوقبليمحصوالتايرانخودرو  
درصدنرخ مصوب جديد )تومان( نرخ مصوب قبلي )تومان( نوع خودرو

23 82,758,090 67,283,000پژو 206تيپ 2
23 102,938,700 83,690,000پژو 206تيپ 5

10 106,403,000 96,730,000پژو 207دنده اي 
23 141,811,620 115,294,000پژو 207اتوماتيك

GLX 405 23 77,684,340 63,158,000پژو
 SLX 405 23 83,728,929 68,072,300پژو
23 96,355,740 78,338,000پژو پارس سال

EF7 23 86,066,790 69,973,000سمند
23 90,943,740 73,938,000سمند EF7دوگانه 

LX 23 82,128,330 66,771,000سمند
 LX 23 82,951,200 67,440,000رانا
23 108,756,600 88,420,000دنا تيپ 1

23 136,449,312 110,934,400دنا پالس تيپ 1
23 136,449,312 110,934,400دنا پالس توربو تيپ 1

نرخمصوبجديدوقبليمحصوالتسايپا
درصد افزايشنرخ مصوب جديد )تومان(نرخ مصوب قبلي )تومان(نوع خودرو 
-42100000-پرايد 111
374810004610163023پرايد 131
403130004958499023پرايد 151

434430005343489023تيبا با رينگ فوالدي 
513430006315189023تيبا 2

655370008061051023تيبا 2پالس 
589430007249989023ساينا 

612200007530060023كوييك دنده اي
690000008487000023كوييك R دنده اي 
18480000022730400023 وانت پيكاپ ريچ 

35 CS 15500000019065000023چانگان

بازارخودروپليسيشد؛نرخهامبهم
 فرمانده نيروي انتظامي از برخورد پليس امنيت اقتصادي با بازار ارز و خودرو خبر داد

عليابراهيمي
روزنامه نگار

مسيرجديدجبرانكسريبودجهدولت

  داليل نزول بورس
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روزگذشتههمگواههمينادعاست.



 »آقــا عرفــان« يكــي از 
 حيات
70هزار فك خــزري كه وحش

نســلش در حال انقراض 
است، جانش را در سواحل ايران از دست 
داد. جسم نحيفش را ماهيگيران تحويل 
مركز حفاظت فك خزري دادند. عفونت 
ناشي از يك زخم كهنه جانش را گرفت.

مســئول مركز درماني تحقيقاتي فك 
خزر »لني هارت« در جزيره آشــوراده 
به همشهري مي گويد: »جراحت عرفان 
شــديد بود. ماهيگيرهايي فك را به ما 
رساندند كه معموال براي ماهيگيري به 
قسمت هاي عميق دريا تور نمي اندازند. 
معلوم بود كه حيوان خيلي وقت است 
بيمار و ضعيف شده و يك جسم نوك تيز 
ماننــد نيزه كــه صيــادان ماهي هاي 
خاويــاري از آن اســتفاده مي كنند در 
بدنش فرو رفته اســت. عرفان توانسته 
لحظه آخــر از تور صيادها فــرار كند و 
 اكنون به دليــل تعطيلي دانشــگاه ها 
فرصــت كالبدشــكافي بــه هفته بعد 

موكول شده است.«

كاهش ساالنه 9 تا 12هزار قالده فك 
خزري 

فك خزري تنها پستاندار ساكن درياچه 
خزر، از كوچك ترين فك هاي جهان و از 
گونه هاي در حال انقراض است. ساالنه 
۳ تا ۶هزار مجوز قانوني شكار اين حيوان 
در سواحل كشــورهاي شــمالي خزر 
صادر مي شد. ولي از امسال آنها نيز باور 
كرده اند كه اين گونه رو به انقراض است.

امســال وزيــر اكولوژي روســيه فك 
خزري را به همراه چنــد گونه ديگر به 
فهرست ســرخ اين كشــور كه مجزا از 
فهرست IUCN است اضافه كرد. امير 
صياد شــيرازي، مديــر مركز حفاظت 
فك خزري ايران مي گويــد: اين اقدام 
به معناي آن اســت كه صيد زمستاني 
در روسيه ديگر رخ نخواهد داد و ساالنه 
جان بين 4 تا 5هزار فك نجات خواهد 

يافت.« 
ساالنه با احتساب شــكار، بيش از ۹ تا 
۱۲هزار قالده از جمعيــت فك خزري 
كم مي شود و طبيعت قادر به جبران اين 

كاهش نيست. عواملي مانند مرگ ومير 
بر اثر بيمــاري، كاهــش ذخاير غذايي 
خزر، تغييــرات اقليمــي و عدم وجود 
سياســت هاي حفاظتي از فك خزر بر 

وخامت اوضاع اين گونه افزوده است.
براســاس سرشــماري ســال۲0۱5، 
جمعيت فك هاي خزري 70هزار قالده 
تخمين  زده شــد درحالي است كه در 
سرشماري سال۲008 جمعيت اين گونه 
در خزر، ۱00هزار قالده برآورد شده بود.

دوري 25ساله فك ها از سواحل ايران
دامپزشــك  صيادشــيرازي  اميــر 
حيات وحــش در اين بــاره مي گويــد: 
»حدود ۲5سال است كه فك ها به صورت 
گله اي در ايران ديده نشــده اند. آنها در 
سواحل شرقي ايران و سواحل ماسه اي 
تركمنســتان كه خالي از ســكنه است 
ديده مي شــوند. اما به دليل شــلوغي و 
تــردد انســان از نعمــت حضــور آنها 
محروم هستيم.« در ســال هاي قبل با 
همكاري شيالت، مركز حفاظت از فك 
خزر توانســت براي ماهيگيران قانوني 
كالس هاي آموزشــي برگزار كند و آنها 

هم اســتقبال كردند. برنامه امسال اين 
مركز آنچنان كه رئيس »مركز درماني - 
تحقيقاتي فك خزر لني هارت« مي گويد، 
متمركز بر ماهيگيران غيرقانوني اســت 
كه در فصل غيرمجاز با قايق هاي پارويي 

ماهي مي گيرند.
او مي گويد: »ماهيگيــران قانوني كه در 
قالب شــركت هاي ماهيگيري زيرنظر 
شــيالت كار مي كنند همه ساله از مهر 
به مدت ۶ ماه فرصت صيــد دارند. ولي 
كساني كه در ۳ استان شمالي هر ۱۲ ماه 
سال با تور در مناطق كم عمق ماهيگيري 
مي كنند، درآمدزايي كمتــري دارند و 
صيد اتفاقی فك در تورهاي آنها بيشتر 

رخ مي دهد.«
از بين 5كشــور حاشــيه درياي خزر 
)ايران، تركمنستان، قزاقستان، روسيه و 
جمهوري آذربايجان( ايران براي تاسيس 
مركز حفاظت فك خزري انتخاب شد. 
اين مركز امســال »بيانيه عمل« براي 
كشورهاي حاشــيه خزر نوشته و براي 
ســازمان حفاظت محيط زيســت آنها 
ارســال مي كند تا براساس بيانيه عمل، 
همــه ســازمان هاي مرتبط بــا دريا از 
شيالت تا نيروهاي نظامي دستورالعمل 
مواجهه با فك خزري را در اختيار داشته 

باشند.
امير صيادشيرازي، مدير مركز حفاظت 
فك خــزري ايــران مي گويــد: بدون 
مشاركت همه ســازمان ها و كشورهاي 
عضو امكان حفاظــت از اين گونه وجود 
ندارد و بــا نــگارش برنامه مشــترك 
بين المللي )بيانيه عمل( امكان حفاظت 

از فك خزري فراهم مي شود.
به گفته او، اگر ســازمان هاي داخلي نيز 
سواحل حفاظت شــده را كه تا پيش از 
اين محل زندگي فك هــاي خزري بود 
به عنوان قلمرو دريايي حفظ و نگهداري 
كنند، به دنيا آمدن توله هاي فك خزري 
در سواحل ايران كه پديده اي نادر است، 
درصورت آمــاده بودن ســواحل اتفاق 

مي افتد و فك هاي خزري بازمي گردند.

فك هاي خزري هنوز در خطرند
تالش ايران براي نجات فك خزري از انقراض ادامه دارد

زهرا رفيعي
خبر نگار
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افقی:
 ۱- ضميــر جمــع- چــاي 

قندپهلو- طراح و سازنده بنا
۲- عالمــت زيــر حــرف- 

محروميت- بخشندگي
۳- نيروگاه شــمال كشور- 
شــهري در هند- در شيشه 

نوشابه
4- برشــته شــده- از مواد 
افيوني- از آثار مشــهور گوته 

آلماني
5- تاج- دوست داشــتني- 

ضمير غايب
۶- همه را شــامل مي شود- 

ايشان- آشفته و بي نظم
7- شــب پيش رو- ضعيف و 

الغر- مهم بودن
8- پرهيزكار- بخت فرخنده- 

فوري
۹- حكومــت اتحاديــه اي- 

اكنون- ميوه پاييزي
جغــد-  آشــيانه   -۱0

اشغال كردن- باالبر ماشين
۱۱- نيمي از دنيا!- در جايي 

ماندن- دوستي
۱۲- شــهري در استان يزد- 

برادر مادر- بي نظير
۱۳- الهه انديشه و هنر- اتفاق 

افتادن- سنگين ترين حيوان
۱4- واحد اندازه گيري طول- 

فيلمنامه- روده ها

۱5- پيرو دين موســي)ع(- 
تماشاچي - شماره دروازه بان

  
عمودی:

۱- ثروت و دارايي- ســروش 
آسماني- فاقد عقيده ثابت

۲- پادشــاه يونان و مقدونيه 
كه هخامنشــيان را منقرض 

كرد- انتها
۳- روايت كننده- دندان هاي 

اوليه- قلعه
4- روســتا- گوشــه اي در 
دستگاه شور- دوستي خالص

5- رســم و ســنت- سوره 
شــصت و پنجــم قــرآن- 

فراموشي
۶- بي شرم و حيا- آماده- تهي 

مغز
7- از جزايــر خليج فــارس- 
ايالتي در آمريكا- هشــتمين 

 ماه سرياني
8- نيكي ها- سنگي قيمتي- 
فرضيه علمي به اثبات نرسيده
۹- نشــانه جمع- عواطف و 

هيجانات- ايمان قلبي
۱0- خودخــواه- هــر ماده 
با اتم هــاي يكســان- پول 

كره جنوبي
۱۱- گوسفند ماده- دوستي- 

افراشته

۱۲- كيســه كاه چارپايــان- 
آفت ها- سوداي ناله

۱۳- نوشيدني مســتي آور- 
پندار- قائم به ذات

۱4- برادر عرب- سازماني كه 
عهده دار فراهم آوردن موجبات 

رفاه افراد جامعه است
۱5- راه باريك و سرپوشيده- 
 ســتون خيمــــه- بســيار 

مشتاق
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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مجلس خريد و فروش چوب، هيزم يا 
 منابع 

زغال حاصل از درختــان جنگلي را طبيعي
ممنوع و بــراي متخلفــان مجازات 
تعيين كرد. مصوبه اي كه به رأي نمايندگان مجلس 
گذاشته شد،  بخشي از اليحه اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز بود كه براي محافظت بيشــتر از 
جنگل ها و منابع طبيعي در آخرين روزهاي فعاليت 

مجلس دهم به رأي گذاشته شد.
قاچاق چوب يكــي از جدي تريــن تهديدها براي 
حفظ جنگل هاي كشور اســت كه ۲عامل افزايش 
فشار اقتصادي در سال هاي اخير و طرح ممنوعيت 
برداشت چوب از جنگل هاي شمال از اواخر سال۹۶، 

 بر شدت آن افزوده است.
قاچاقچيان چوب اما همچون ديگر متخلفان حوزه 
محيط زيست و منابع طبيعي، جرايم خود را بارها 
تكرار كرده،  بارها جريمه مي  شــوند و همچنان به 
فعاليت  خود ادامه مي دهند. فرمانده يگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري درخصوص 
قوانين اين حوزه گفته بــود: »برخوردها بازدارنده 
نيســت و عدم بازدارندگي باعث تكرار جرم در اين 
حوزه شده است.« سرهنگ علي عباس نژاد تابستان 
سال گذشته نيز به ايرنا خبر داد: »افرادي هستند 

كه بارها دستگير شده اند، اما باز هم اقدام به قاچاق 
چوب مي كنند و وقتي جرم تكرار مي شــود، بايد 
قانون درباره آن بازدارنده و به  گونه اي باشد كه افراد 

ديگر مرتكب همان جرم نشوند.«

منتظر برخورد جدي تر دستگاه قضايي هستيم 
قاچاق چوب و شــرايط اقتصادي، ارتباط مستقيم 
دارند. هر اندازه فشار اقتصادي بيشتر شود، قاچاق 
چوب هم افزايــش مي يابد. اما از اواخر ســال۹۶ 
كه طرح تنفس جنگل هاي شــمال يا طرح توقف 
بهره برداري از جنگل هاي شمال اجرايي شد، قاچاق 
چوب هم افزايش چشمگير يافت. قيمت چوب باال 
رفت و قاچــاق و عرضه آن براي متخلفان با ســود 
بيشتر همراه شد. در گزارشــي كه بهمن ماه سال 
گذشته در روزنامه همشهري منتشر شد، بررسي 
آمار سازمان جنگل ها نشــان داد كه ميزان قاچاق 
چوب و پرونده هاي تشكيل شــده آن در ســال۹8 
نســبت به ســال قبل از آن افزايش يافته بود. اين 
ميزان در ۹ماهه سال۹8 نسبت به همين بازه زماني 

در سال قبل از آن 48درصد افزايش داشت.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها همان زمان 
تأكيد كرد كــه اين ميزان افزايش كشــف قاچاق 
چوب صرفا به معناي افزايش ميزان قاچاق نيست 
و مي تواند نشــانگر نتيجه حفاظت و دقت بيشتر 
جنگلبان ها باشد كه آموزش هاي حفاظتي بيشتر 

مجلس تنفس جنگل ها را تسهيل كرد
مجلس خريد و فروش چوب و زغال حاصل از درختان جنگلي را ممنوع كرد و فرمانده يگان حفاظت 

سازمان جنگل ها مي گويد، اين سازمان در انتظار برخورد سختگيرانه و شديدتر دستگاه قضايي با 
متخلفان و قاچاقچيان چوب است

ديده اند. عباس نژاد اما حاال با اشاره به تصويب قانون 
ممنوعيت خريد و فروش چــوب و هيزم و زغال در 
مجلس، اميدوار است كه با وجود اين قانون، دستگاه 
قضايي نيــز اقدامات ســختگيرانه و محكم تري با 
متخلفان داشته باشــد. او به همشهري مي گويد: 
»هم اكنون بــا تصويب اين قانــون بايد مجازات ها 
به گونه اي تعيين شود كه متخلفان ديگر اجازه تكرار 

تخلف را به خود ندهند.« 

كشفيات قاچاق چوب در سال گذشته افزايش 
يافت

اجراي طرح تنفس جنگل و ممنوعيت برداشــت 
چــوب از جنگل هاي شــمال، بــراي حفاظت از 
جنگل ها ضروري بود. اما بيش از ۲سال فاصله ميان 
اجراي طرح تا قانون ممنوعيت خريد و فروش چوب 
و زغال حاصل از درختان جنگلي، موجب افزايش 

قاچاق چوب در كشور شد.
عباس نــژاد مي گويد: »ســال گذشــته 5هزار و 
500مترمكعب چــوب قاچاق كشــف كرديم كه 
نسبت به سال هاي قبل افزايش داشت.« شايد اگر 
قانون ممنوعيت خريد و فروش چوب و زغال حاصل 
از درختان جنگلي همزمــان با اجراي طرح تنفس 
جنگل در مجلس تصويب شده بود، خسارت كمتري 

به جنگل هاي كشور وارد مي شد.
ســال گذشــته در ميان ۳ استان شــمالي كشور 
بيشترين ميزان و حجم كشفيات را استان مازندران 
به خود اختصــاص داد. البتــه بيشــترين تعداد 
پرونده هاي قضايي متعلق به جنگل هاي زاگرسي 
كشور بود و فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها 
در اين باره مي گويد: »با مصوبه جديد مجلس، ديگر 
مانند گذشته دستمان بسته نيست و قانون محكمي 

در برخورد با متخلفان داريم.« 
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   سال هاست که سدهای بزرگ خاکی 
و بتونی در کشورمان ساخته می شود تا گزارش

با حفــظ و مديريت آب هــاي روان، 
پشتوانه مناسبی برای کشــاورزی، انرژی و بهداشت 
باشــند. اتفاقی که در کنار آثــار مثبتش بالی جان 
کشــاورزي، دامپروري و حيات روســتايي بسياري 
استان ها از جمله لرستان، کرمانشاه، خوزستان، ايالم، 
اردبيل و حاال کردستان هم شــده است. هر چه سد 
عظيم تر، تعداد روستاها و اراضی کشاورزی مدفون زير 
آب بيشتر می شــود و جمعيت قابل توجهی از اين 
مناطق منابع درآمدی شان را از دست می دهند يا به 
اجبار کوچ می کنند؛ دردسری که خانوارهای روستايی 
بخش چنگ  الماس شهرستان بيجار در کردستان هم 
گرفتار آن شده اند. آنها در دوراهی اجبار به مهاجرت يا 
بالتکليفی جابه جايی روستا مانده اند. از زمان احداث 
ســد تالوار در بخش چنگ الماس، برای تامين آب 
کشاورزی استان زنجان، تا کنون 6 روستا به طور کامل 
و اراضی 6 روستای ديگر زير آب رفته اند و در اين ميان 
کاهش جمعيت روستايی منطقه، اتفاقی است که خود 
کارشناسان و مسئوالن اســتان کردستان هم آن را 
تاسف بار می دانند. ساخت سد تالوار از سال 75 آغاز و 
سال 92 به پايان رســيد و در زمان افتتاح رسمی آن 
عنوان شد با استفاده از ســد مذکور 8 هزار هکتار از 
اراضی بيجار در کردســتان، 24 هزار هکتار از اراضی 
خدابنده در زنجان و ساالنه قرين به 90 کيلومتر مکعب 
آب آشاميدنی همدان نيز تامين خواهد شد، اما اين 
پروژه عمرانــی تاکنون به آبگيری کامل نرســيده و 
نتوانسته موجب بهبود پايداری اقتصادی، معيشتی و 

اجتماعی روستاهای پيرامونش هم شود. 

نمی خواهیم مهاجرت کنیم 
بعد از زيرآب رفتن چند روستای چنگ الماس حاال 
نوبت روستای سالمت آباد است که بايد تخليه شود، 
اما آنها می خواهند در همين منطقه، کمی اين طرف  يا 
آن طرف تر، ساکن شوند تا دامداری و کشاورزی شان 
با مشکل مواجه نشــود. به گفته خودشــان، مردم 
روســتاهايی که زير آب رفته اند مهاجــرت  کرده  و 
حاشيه نشين شهرهای بزرگ شده اند يا اگر در همين 
منطقه ماندند، مجبور به ساخت و ساز در روستايی ديگر 
شدند و برای چرای دام هايشــان با مشکالت زيادی 
مواجه هستند. چون در آن مناطق هم مهاجر محسوب 

می شوند و حق استفاده از منابع آنها را ندارند. 
يکی از ساکنان سالمت آباد می گويد: اعالم کرده اند 
که روســتای ما به طور کامل زير آب مــی رود و بايد 
جابه جا شويم. مردم اين منطقه )نزديک به 20 خانوار( 
تمايلی به مهاجرت ندارنــد و در اين باره نامه نگاری 
کرده ايم و مراجعات زيادی به بخشداری و فرمانداری 
منطقه داشــته ايم، اما هنوز نتيجه نگرفته ايم.  سيد 
رضا ســليمانيان ادامه می دهد: ما دوست نداريم از 
اينجا برويم. به همين دليل زمينی باالتر از روستا را به 
بنياد مسکن پيشنهاد داده ايم تا برای ساخت و ساز در 
اختيار اهالی روستا قرار دهند. اين زمين جزو اراضی 
منابع طبيعی است و دولت می تواند به راحتی در اين 
باره تصميم گيری کند، اما هيچ اقدامی انجام نشــده 
تا ما حداقل تکليف خودمان را بدانيم.  ســليمانيان 

با گاليــه از بالتکليفی مردم اين 
منطقه اظهار می کند: نمی دانيم 
چرا اين همه مدت است که ما را 
سرگردان و بالتکليف رها کرده اند. 
اهالی اين روستا حاضرند، اگر بنياد 
مسکن عزمی برای رفع مشکل 
آنها نــدارد، خانه هايشــان را در 
جای جديد خودشــان بسازند. 
نزديک به 3 سال است که طرح 
جابه جايی شامل سالمت آباد شده 
و هيچ مجوزی برای ساخت و ساز 
و اصالح بنای فرســوده نداريم. 

خانه های کاهگلی و قديمی ما در خطر ريزش هستند.  
اين ساکن روســتا درباره موانعی نظير فراهم نبودن 
ارائه خدماتی از جمله آب، برق، گاز و راه دسترســی، 
در صورت انتقال به زمين مورد نظر، عنوان می کند: 
همين االن هم در سالمت آباد نه آب داريم، نه گاز و نه 
راه دسترسی مناسب. تنها آب آشاميدنی روستا هم با 
تانکرهای 2 هزار ليتری تامين می شود که هر 20 يا 30 
روز يک بار از بيجار می آورند. فقط در اين روستا برق 

داريم که، با توجه به وجود تير برق در نزديکی همان 
زمين، اشکالی در انتقال آن نيست. البته بنياد مسکن 
شهرستان، قابليت سکونت داشتن اين زمين را تاييد 
کرده، اما هيچ طرحی برای جابه جايی ما ارائه نکرده و 
پاسخگو هم نيستند. منابع طبيعی هم اعالم کرده در 
صورت هر گونه ساخت و ساز اقدام به تخريب خواهد 
کرد.  او ادامه می دهد: مردم فکر می کنند اين بالتکليفی 
با هدف خسته کردن آنها و در نهايت دريافت مبلغی 
پول و مهاجرت است. اتفاقی که درباره اهالی روستای 
کنامار و ديگر روستاهای زيرآب رفته اين منطقه هم رخ 
داد و فقط از کنامار 40 خانوار مهاجرت کردند. آنها هم 
تا مدت ها درگير درخواست های اداری برای دريافت 
زمين جايگزين در همين منطقــه بودند و در نهايت 
تصميم گرفتند با دريافت مبلغی از پول امالکشان از 
اين منطقه بروند. بعضی از مردمی که از اين منطقه 
رفته اند در حاشيه شــهرهای بيجار، همدان و قروه 
ساکن شده و بيکارند. نمی خواهيم اين مشکالت برای 

ما هم به وجود بيايد. 

برای پرداخت پول؛ هر بار یک بهانه جدید 
»چهل امير« دومين روستايی است که زير آب رفته 
و ســاکنانش چند سال اســت قيد ماندن را زده  و به 
شــهرهای ديگر مهاجرت کرده اند. البته تعدادی از 
کشاورزان اين روستا – حدود 6 خانوار روستايی- کمی 
آن طرف تر اقدام به ساخت وساز غيرقانونی کرده اند، 
اما از دريافت خدمات محرومند. اصغر فرامرززاده که 
ساکن همين روستا بوده حاال زندگی نصفه نيمه ای بين 
اين منطقه و خانه ای که در نزديکی چهل امير ساخته، 

دارد. در ماه های کشاورزی به اينجا 
می آيد و باقی روزهای ســال در 
بيجار ساکن اســت، چون شغل 
ندارد و مجبور است از کشاورزی 
کسب درآمد کند. گل آفتابگردان 
و گندم می کارد، اما برای همين 
هم مشــکالت زيادی دارد، چون 
معلوم نيست چه زمانی آب سد را 
می بندند و چه زمانی رها می کنند 

که آنها بتوانند کشاورزی کنند. 
او می گويــد: پــول خانه هايمان 

را گرفته ايم، اما پول زمين هايی کــه زير آب رفته را 
هنوز نداده اند. هر بار هم يــک بهانه جديد می آورند. 
رفت  و آمد سخت اســت، چون بايد به زنجان برويم. 
قرار بود پول بدهند، نشــد. قرار 
شد سهام بورس بدهند، آن هم 
نشد. چهارشنبه پيش که برای 
پيگيری دوبــاره رفتيم زنجان، 
مدارکی خواســته اند که خود ما 
هم نمی دانيم چيســت و بايد از 
کجا بياوريم. مثــال از ما مدرک 
ماليات 19 خواسته اند که به وراث 
مربوط می شــود و ما نمی دانيم 
بايد از کجا تهيه کنيم. ما 3 قطعه 
زمين کشــاورزی داشتيم که 2 
قطعه به طور کامل زير آب رفت 
و بعد از 10 سال هنوز پولش را نگرفته ايم. االن هم اگر 
پولش را بدهند، مبلغش آنقدر بی ارزش شده که حتی 

يک پرايد هم نمی توانيم با آن بخريم. 

فقط سالمت آباد باید تخلیه شود 
بخشدار چنگ الماس هم با تاکيد بر اين که مشکالت 
ســد تالوار سال هاســت وجود دارد، عنوان می کند: 
احداث سد تالوار در مرز کردســتان و زنجان از سال 

75 آغاز شد و مديريت آن هم با شرکت آب منطقه ای 
زنجان است. مســئوالن وقت، در هر مقطع زمانی، 
بخشــی از کار را پيش بردند، اما کارهای تکميل سد 
همچنان انجام نشده و مشــکالت به قوت خود باقی 

است. 
سيد هاشم ابراهيمی درباره مشکلی به نام مهاجرت، 
که در اين منطقه هم رخ داده است، عنوان می کند: با 
اجرای اين سد 12 روستا زير آب می رفتند و در همان 
زمان به اهالی 9 روســتا خسارت پرداخت و روستاها 
تخليه شد. در حال حاضر هم 3 روستای سالمت آباد، 
قره دربنــد و ُکنامار باقی مانده اســت که البته فقط 
روستای ســالمت آباد بايد تخليه و جابه جا شود و 2 

روستای ديگر مشکل ندارند. 
وی با بيان اين که چند سال پيش 
اقدامــی برای حفظ روســتاييان 
اين منطقه نشــد، عنوان می کند: 
روســتای ُکنامار و قره دربند ديگر 
زيرآب نمی روند و ساخت و ساز در 
اين روستاها در حال انجام است، 
اتفاقی که از همان ابتدا در صورت 
کارشناســی می توانست شرايط 
ماندن و جلوگيــری از مهاجرت 
را رقم بزنــد. در ُکنامــار فقط 4 

خانوار باقی مانده اند و بقيه اهالی روســتا همان زمان 
بعد از دريافت پولشــان به تهران و همــدان مهاجرت 
کردند. جمعيت روســتايی چنگ  المــاس 13 هزار و 
500 نفر بود و اکنون به 11 هزار نفر رســيده است که 
بخش عمده ای از اهالی از همين روستاهای زيرآب رفته 
آمده اند.  اين مســئول می افزايد: 
ساکنان ســالمت آباد عالقه ای به 
ترک زادگاهشان ندارند و به همين 
دليل زمينی را در نزديکی همين 
منطقه بــرای جابه جايی انتخاب 
کرده اند، اما در ايــن زمينه بنياد 
مسکن شهرستان کوتاهی کرده 
و تکليف شان مشــخص نيست. 
کارشناســان ايــن اداره بايد به 
منطقه اعزام و برای نقشه برداری 
اقدام کنند، اما هنــوز اين اتفاق 
نيفتاده اســت. در اين ماه ها پيگيری  و نامه نگاری های 
زيادی از سوی روستاييان انجام شده، اما برخی عنوان 
می کنند که بنياد برای مراجعه و کارشناسی اين زمين 
خواهان دريافــت 300 ميليون تومان پول اســت که 

سالمت آبادی ها چنين مبلغی را ندارند.

پیشنهاد ایجاد یک روستای توریستی
ابراهيمی به ارائه يک طرح جامع برای تجميع چند 
روستا اشــاره می کند و می گويد: با توجه به نزديکی 
و مشرف بودن روستاهای اين منطقه به جاده اصلی 
پيشنهاد داديم که با تجميع چند روستا يک روستای 
توريستی ايجاد شود؛ مسئله ای که حتی ارزش امالک 
روســتاييان را هم چند برابر می کند. البته بخشی از 
امالک اين مناطق از سوی اداره آب منطقه ای زنجان 
تملک شــده که ما به آنها کاری نداريم، اما پيشنهاد 
کرديم که ساکنان سالمت آباد می توانند در روستاهای 
قره دربنــد و کنامار اقدام به ساخت و ســاز کنند و ما 
جوازش را صادر می کنيم. فاصله روستای سالمت آباد 
با 2 روستای مذکور کم است اما خود روستاييان حاضر 
به انجام اين کار نيستند و اصرار دارند که در زادگاه شان 
باقی بمانند يا در منطقه ای جديد ســاکن شوند. در 
اين باره بحث دام و کشاورزی مطرح است و آنها بيم 
دارند که به عنوان مهاجر تلقی و حق استفاده از منابع 

اين روستاها برای دام هايشان را 
نداشته باشند. بحث مسائل روستا 
بسيار پيچيده تر از شهرهاست و 
به اين راحتی قابل حل نيســت. 
روســتاييان به خاطر دامداری و 
کشــاورزی تعصبات خاصی به 

محل سکونت خود دارند. 
بخشــدار چنگ  المــاس تاکيد 
می کند: در هر صورت، روستای 

سالمت آباد بايد تخليه شود، اما هنوز تملک روستا و 
مراحل آبگيری سد انجام نشده است. البته اجرای اين 
سد طی سال های اخير موجب از بين رفتن جاده های 
مزارع، به دليل باال آمدن آب، و جاده های روستايی، 
به دليل عبور و مرور بيش از حد 
ماشين های ســنگين، هم شده 
است که مديريت ســد هنوز راه 
جايگزينی برای آنها ايجاد نکرده 
است. تعدادی از قبرستان های اين 
منطقه هم بايد جابه جا می شدند 
که هنوز انجام نشــده و هر سال 
در فصل بهار به دليل افزايش آب 
ســد زير آب می روند و موجبات 
ناراحتی اهالی اين منطقه را فراهم 
می کند. با اين مشــکالت و البته تکميل نشدن اين 
طرح، سد تالوار تاکنون هيچ ســودی برای زنجان، 
همدان يا کردستان نداشته اســت. البته قرار بود با 
پيگيری مسئوالن اســتانی و شهرستانی، با توجه به 
قول مساعد وزارت نيرو، مديريت ســد از زنجان به 
کردستان واگذار شود، اما اين مسئله هم تاکنون عملی 

نشده است.

روستاهای کردستان؛ درگیر پروژه های سدسازی
ساخت سد در يک منطقه مشکالتی را در پی خواهد 
داشت که اگر بدون برنامه ريزی باشد فاجعه ای بزرگ 
را رقم می زند. در شهرستان بيجار و هنگام ساخت سد 
تالوار هم اين اتفاق برای چنگ الماس رخ داد و تبعات 
منفی قابل توجهی داشت که از جمله آنها بايد به بيکاری 
و مهاجرت مردم اين منطقه اشاره کرد. اين مطلب را 
مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان 
در گفت وگو با همشهری تاييد می کند و می گويد: اين 
پروژه مربوط به آب منطقه ای استان زنجان است و آنها 
در جريان مشکالت قرار دارند. روستای سالمت آباد در 
داخل مخزن سد قرار گرفته و بايد تخليه شود، اما سد 

هنوز آبگيری نشده و اين روستاييان آواره هستند. 
رضا قادری با بيان اين که اطالعی درباره روند آبگيری 
سد ندارد، عنوان می کند: ما در جريان جابه جايی اين 
روستاها نيستيم. همه تعهدات مربوط به اين روستاها 
به استان زنجان مربوط اســت و بايد از طرف آنها به ما 
ابالغ شود که اين روستا را جابه جا کنيم يا اين که سد 
آبگيری نمی شود و فعال همين بالتکليفی ادامه داشته 
باشد. قادری با تاکيد بر اين که جابه جايی روستاها بايد 
با اقدامات کارشناسی صورت بگيرد، اظهار می کند: اگر 
جابه جايی روستاها به ما واگذار شــود ما از اجرای آن 
استقبال می کنيم. مثل جابه جايی روستای »روار« که 
نمونه موفق جابه جايی ناشی از اجرای طرح مشترک 
بين کردستان و کرمانشاه برای سد داريان بود. روستا 
به استان ما تعلق داشت و مجری آن آب کرمانشاه بود. 
با اعالم مسئوالن استان همسايه، زمينی را به صورت 
تفکيکی و نقشه برداری شده ارائه کرديم و اين روستا 
بدون مشکل جابه جا شــد. اما درباره سد تالوار هيچ 
درخواستی از ما نشده و جز ســالمت آباد، روستاهای 
ديگر منطقه هم با مشکالت متعدد و خسارت های قابل 

توجه مواجهند. 
اين مسئول به اشتباه مديريتی 
و تســريع در رونــد مهاجــرت 
روســتاييان اشــاره می کند و 
می افزايد: طی ســال های اخير 
مجری طرح، بــدون تدابير الزم 
برای اقامت يا جابه جايی آنها در 
همان مناطق روستايی اقدام به 
پرداخت پول به روستاييان کرد 
که موجب تخليه مناطق و مهاجرت مردم شــد. اين 
افراد پس از فروش زمين های مسکونی و کشاورزی به 
شهرها مهاجرت کردند و ديگر قصدی برای بازگشت 
ندارند. ما در چند سال گذشته با مشکالت زياد در اين 
زمينه مواجه بوديم و چند روستای کردستان به همين 
داليل از بين رفتند. البته بعد از جلسه با استانداری، 
طی روزهای اخير، موافقت های الزم گرفته شده که 
طرح های جابه جايی فقط از سوی بنياد مسکن انجام 
می شود. بر اساس دستورالعمل کشوری و ابالغ شده 
به استانداران، قرار است همه جابه جايی های ناشی از 
طرح های عمرانی و حوادث از سوی بنياد مسکن انجام 
شود. اما درباره اين طرح های مرتبط با سدها، وزارت 
نيرو با تصميم گيری يک طرفــه، در پرداخت پول به 
مردم و تخليه روستاها برای آبگيری عجله می کند و 
اين مسئله با طرح های ما برای بقای روستاها و پويايی 
آنها منافات دارد.  وی تاکيد می کند: به شدت مخالف 
مهاجرت ها و تخليه روستاها هســتيم و از بازگشت 
روستاييان به زادگاه شان استقبال زيادی می کنيم. در 
اين زمينه، برای کسانی که بخواهند مهاجرت معکوس 

داشته باشند، وام و تسهيالت الزم فراهم شده است.

پرداخت خسارت روستاییان 
مديرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان هم در گفت وگو 
با همشهری درباره مشکالت مطرح شده ناشی از اجرای 
طرح سد تالوار اظهار می کند: درباره تملک اراضی و 
منازل مسکونی داخل مخزن سد تالوار، شرکت آب 
منطقه ای زنجان با توافق روســتاييان برای ارزيابی 
امالک از سوی هيات سه نفره کارشناسی اقدام کرده 
و از همان ابتدا روســتاييان با اطمينان برای دريافت 
قيمت به روز شده مورد معامله )زمين يا امالک( برای 
خريد ملک يا زمين مزروعی در روســتاهای اطراف 
مخزن سد تصميم گيری کردند. در اين زمينه، هيچ 
اکراه و الزامی از طرف اين شرکت نبوده است. اسماعيل 
افشاری درباره بالتکليفی اهالی روستای سالمت آباد 
هم بيان می کند: برخی از اراضی روستاهای سالمت آباد 
و قره دربند خارج از محدوده مخزن هستند. اما در نظر 
داريم همانند تملک اراضی سنوات گذشته، با تامين 
اعتبارات، برای تملک اراضــی باقی مانده داخل تراز 
مخزن در روستای های مذکور اقدام کنيم.  افشاری 
همچنين از پرداخت خسارت زمين های کشاورزی 
اين منطقه که به دليل آبگيری ســد تالوار به زير آب 
رفته اند برابر توافق با مالــکان اراضی خبر می دهد و 
می گويد: سد تالوار مطابق دستور العمل های وزارت 
نيرو از سال 92 آبگيری شده و در سال جاری هم برای 
جلوگيری از زير آب رفتن اراضی در محدوده روستای 
سالمت آباد، برای رهاســازی آب اقدام می شود. اين 
مسئول درباره واگذاری امور اجرايی اين سد به استان 
کردستان هم اظهار می کند: واگذاری بهره برداری از 
سد تالوار بر عهده وزارت نيرو است و اين شرکت برای 
تحويل سد به شــرکت آب منطقه ای کردستان تابع 

تصميمات وزارت است.

  
سد بزرگ تالوار در خاک شهرستان بيجار قرار گرفته 
اما بيشتر آب های اين منطقه به استان همسايه سرريز 
می شود. روســتاهای بيجار در همســايگی سد هم 
هنوز نتوانســته اند بهره ای از اين منبع عظيم ببرند 
و برخی آنها با کم آبی و خشــکی زمين های زراعی و 
باغی روبه رو هستند. بی شک اين ســد عالوه بر دارا 
بودن مزايايی در حوزه کشــاورزی، انرژی و بهداشت 
در صورت بهره بــرداری می تواند بــا توجه به وجود 
درياچه وسيع، پل هوايي، تاج مرتفع سد و دسترسي 
به کوه چنگ الماس در جذب گردشگر هم موفق عمل 
کند و اشتغال آسيب ديده اين منطقه را التيام بخشد. 
هر چند به دليل تکميل نشــدن اين طرح عمرانی، 
راه های ارتباطی مناسب، تاسيسات رفاهی و اقامتی و 
بسياری از زيرساخت های گردشگری عقيم مانده و تنها 
شاهد بالتکليفی کشاورزان و روستاييانی هستيم که 
سال هاست بيم وارد شدن آب به خانه هايشان را دارند.
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متــن كـامـل در سایت

آغاز پرداخت تسهیالت به کارفرمایان متضرر از کرونا 
حمیدرضا بابایی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گیالنغرب، از آغاز پرداخت تسهیالت حمایت 
از کارفرمایان متضرر از بحران کرونا خبر داد و گفت: این تسهیالت در 
۱۳رسته شغلی به کارفرمایانی که تعدیل نیرو نداشته اند پرداخت می شود.
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بنیاد مسکن بیجار طی 
چند ســال اخیر نسبت 
به تایید زمین مورد نظر 
ساکنان سالمت آباد برای 
جابجایی منازل مسکونی 

اقدامی نکرده است

مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای زنجان: با تامین 
اعتبار، برای تملک اراضی 
روستای های سالمت آباد 
و قره دربنــد اقــدام 

می کنیم

بخشدار چنگ الماس: 
روســتاییان به دلیل 
محروم شــدن از حق 
استفاده منابع طبیعی 
با طرح تجمیع شــدن 
روستــــاها موافقت 

نمی کنند

مدیر کل بنیاد مســکن 
کردســتان: از اجرای 
طرح هــای جابه جایی 
روســتاها اســتقبال 
می کنیم امــا در مورد 
روستاهای چنگ الماس 
مســئولیت با اداره آب 

منطقه ای زنجان است

سختی زندگی در همسایگی »تالوار«
 مشکالت جنبی سد تالوار کردستان که قرار است منابع آبی بخشی از زمين هاي زنجان را تامين کند موجب بالتکليفی جمعيت 

چند روستای بيجار، خشکی اراضی کشاورزی و ضرر اقتصادی ساکنان اين منطقه شده است
مریم سرخوش

 خبرنگار

بیژن کیامنش 
 روزنامه نگار 

روستای روار نمونه موفق جابجایی ناشی از اجرای طرح سدها در کردستان

۳ سال است که به دلیل طرح جابه جایی سالمت آباد هیچ مجوزی برای ساخت و ساز  صادر نمی شود

روزنه

آب و هوا

طرحی برای جهش تولید در ۳۱ استان 

برنامه جهش توليد با ارائه تصويری جســورانه از 
تحول صنعتی در 31 اســتان برای سال 99 رقم 
خورد. اين تصوير که هم اکنون به عنوان برنامه بر 
روی کاغذ ترسيم شده، قرار است در نخستين گام 
50 واحد صنعتی بــزرگ و 1500 واحد توليدی 

را باشتاب نوســازی و بازسازی کند. اما طرح يادشــده، حلقه مکملی است برای 
راه اندازی دوباره 2200 واحد صنعتی تعطيل شــده و فعال ســازی ظرفيت های 
خالی دسته ای از صنايع استان های مختلف که نتوانسته اند فرآيندهای توليدی و 

اقتصادی بنگاه های خود را با وقوع بحران های جديد مديريت کنند.
در اين باره شايد پيگيری راهبرد بازارســازی برای صنايعی که بازار مصرف را از 
دست داده اند، تاثيرگذارترين برنامه برای احيای صنايع راکد باشد. در سال های 
گذشته، بسياری از بنگاه های توليدی در استان های کشور، به دليل قرار نگرفتن در 
شرايط رقابتی، به شدت آسب ديدند. حتی سياست پول پاشی دولت های گذشته 
هم نتوانست اين دسته از صنايع را در مسير توليد پويا قرار دهد. به همين خاطر 
با بروز نوســان های ارزی، اين بخش از بنگاه ها از قافله توليد، درآمد و بازار سازی 
عقب ماندند. گذشت سال ها و ناتوانی اين دسته صنايع برای بازگشت به توليد، بر 

پيچيدگی دشواری ها افزود.
نتيجه آن که سياســت غيرانســانی تعديل نيروی کار، با تاريخ برخی از صنايع 
و بنگاه های توليدی گــره خورد. در طرح جديدی که از ســوی وزارت صمت در 
مرحله تدوين و بررسی است به نظر می رسد دست اندرکاران، برنامه يادشده را با 
محورهای بسيار کارشناسانه ای تدوين کرده اند. نخست توجه جدی برنامه به نرخ 
سود است، زيرا نرخ سود اصلی ترين گرايش برای سرمايه گذاری و جهش توليدی 

به شمار می رود.
 از سوی ديگر، پويايی فضای کسب و کار و توجه جدی به نيروی کار آموزش ديده و 
با مهارت، می تواند فرايند کار و توليد را به سرعت در مسير ارتقای بهره وری و توليد 

باکيفيت به حرکت درآورد.
افزون بر ايــن، يکی از مهم تريــن متغيرهای جهش توليد، احيــای بازار داخلی 
است. هم اکنون جمعيت ايران 84 ميليون نفر است. در اين شرايط، به کارگيری 
راهبرد های تحريک تقاضا در بازار داخلی، برای خريد کاالهای باکيفيت و مرغوب، 
می تواند بنگاه های نيمه راکد و يا راکد را به گردونه توليد و کار خالق بازگرداند. نکته 
بعدی ارتقای توان بنگاه های داخلی برای رقابت پذيری و توليد کاالهای مرغوب با 

برند و نشانه های توليدی شناخته شده است.
شايد يکی از مهم ترين عوامل گسستن زنجيره های توليدی در دهه های گذشته، 
نبود نشانه های برتر و يا برندســازی در محصوالت نساجی، لوازم خانگی و... بوده 
است. به همين منظور، به نظر می رسد در طرح و يا بسته پيشنهادی وزارت صمت، 
به ويژگی های يادشده کامال توجه شده است. داشتن مديريت خالق و انعطاف پذير 
و کسب توانمندی های ضروری که برای بنگاه های توليدی، امکان رقابت را در بازار 
داخلی، منطقه ای و بين المللی فراهم می سازد ، می تواند صنعت کشور را به موتور 
توسعه اقتصادی و علمی تبديل کند. به عبارت ســاده تر، اگر بازار و توليد کشور، 
در همه سطوح، رقابتی و کارآمد باشد، اقتصاد صنعتی و بازار داخلی و منطقه ای 
کشور، با بهره گيری از سازوکار نامرئی اقتصاد، ايران را به توليد کننده برتر در منطقه 
و جهان تبديل خواهد کرد. در حالی که صنعت کشور در چند دهه گذشته فاقد 

چنين توانايی های بوده است. 
در اين شــرايط، بايد اميــدوار بود که بســته پيشــنهادی وزارت صمت بتواند 
ســازوکار های مرئی و نامرئی اقتصاد را به گونه ای سياستگذاری کند که صنعت 

کشور، حرکت کيفی خود را در کوتاه مدت، به سوی تحول ساختاری آغاز کند.

ساخت و سازهای غیرقانونی اطراف سد و راه های نامناسبت دسترسی

روستاهای باقی مانده  اطراف سد با تانکر آبرسانی می شود

کاهش کیفیت هوا در استان های مرکزی و شرقی
کارشناس سازمان هواشناسی کشور وضعيت آب و هوايی استان های کشور در روزهای 
آخر هفته جاری را همراه با وزش باد شــديد و بارش های پراکنده پيش بينی کرد. به 
گزارش ايرانشهر، امين حسين نقشينه گفت: وزش باد شديد از امروز )چهارشنبه( در 
قزوين، البرز، تهران، مرکزی، قم، بوشهر، هرمزگان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، 
سيستان و بلوچستان، سمنان و اصفهان پيش بينی می شــود به طوری که می تواند 
منجر به کاهش کيفيت هوا شــود. همچنين بارش باران، رعد و برق، وزش باد شديد 
موقتی و در مناطق مستعد بارش تگرگ در مناطق شمال شرق، شرق، ارتفاعات کرمان 
و بخش هايی از شــمال غرب پيش بينی می شــود. در برخی مناطق هم گرد و خاک 

گزارش شده است.
وی درباره وضعيت جوی آخر هفته هم بيان کرد: از پنج شنبه تا شنبه بارش پراکنده در 
برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز رخ می دهد. در اين بازه زمانی، ساير مناطق 
جوی آرام خواهند داشت. همچنين مناطق مرکزی و شرقی خليج  فارس و تنگه هرمز 

هم مواج پيش بينی شده است.



یک ماه از پایان قرنطینه تهران می گذرد. 
طی این مدت طرح های ترافیکی تهران گزارش

برداشته شده و در مناطق مرکزی شهر 
گاه جای سوزن انداختن هم نیست. میلیون ها وسیله 
نقلیه آزادانه در همه نقاط شهر تردد می کنند و ایمن 
شــدن از ویروس کرونا بهانه ای برای افزایش آلودگی 
هوایی شده که خود از کرونا ملهک تر است. کمبود مترو 
و اتوبوس مســئوالن را به صرافت تجویز نســخه ای 
انداخته که سال هاست جان و مال و سالمت شهروندان 
را تهدید می کند. طی یک ماه اخیر عالوه بر ترافیک، 
آلودگی هوا نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است؛ 
اگرچه دیروز به لطف وزش باد، هواي پایتخت سالم شد 

اما  این وضع از روز شنبه وخیم ترمی شود. 

 شنبه رسید
طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا از روز شــنبه مدارس به 
صورت اختیاری باز می شــود. بدین ترتیــب اگر از هر 
5دانش آموز یکی به مدرسه برود، دست کم روزانه یک 
میلیون سفر شهری به معابر شهری تهران افزوده می شود. 
این البته در شرایطی نگران کننده تر است که هیچ طرحی 
برای کنترل ترافیک و به تبــع آن آلودگی هوا اجرایی 

نمی شود و این می تواند شرایط را غیرقابل کنترل کند. 

بررسی کیفیت هوا
به گزارش همشهری، اطالعات رسیده از ایستگاه های 
مرکزی ســنجش آلودگی هوای تهران نشان می دهد 
کیفیت هوا به نحو موثر کاهش یافته اســت. مقایســه 
کیفیت هوای 12 ایستگاه پر تردد شهر در یک ماه اخیر 
گذشته از سال جاری و سال98 مشخص می کند هوای 
پایتخت به رغم همه بــاد و باران ها که طی این دوره رخ 
داده، با کاهش چشــمگیر روزهای پاک و سالم از یک 
طرف و افزایش روزهای آلوده از طرف دیگر مواجه است.  
مقایسه کیفیت هوای 2سال اخیر تهران از ابتدای سال تا 
23اردیبهشت در شاخص میانگین کل ایستگاه ها نشان 
می دهد هوای تهران 17درصد نســبت به مدت مشابه 
سال98 بدتر شده است. 54روز از سال گذشته و طی این 
مدت هوای تهران 15روز پاک و 39روز سالم بوده است. 
این اعداد در سال گذشته به ترتیب 24 و 30روز بود که 
شرایط کاهش کیفیت هوا به وضوح مشخص است. اما 
شرایط یک ماه اخیر یعنی24 فروردین تا 23 اردیبهشت 
که قرنطینه برداشته شده، در ایستگاه های پرتردد بسیار 
بدتر است. ایســتگاه های محالتی منطقه14، پیروزی، 
ســتاد بحران منطقه7، شــادآباد منطقه18، دانشگاه 
شریف، شــهر ری، تربیت مدرس منطقه6، شهرداری 
منطقه19، شهرداری منطقه21، شهرداری منطقه11، 

گلبرگ منطقه8 و میدان فتح که هر روز شاهد میلیون ها 
سفر شهری هستند، همه بدتر شــدن کیفیت هوا را به 
ثبت رسانده اند و این روند کاهش کیفیت طی یک ماه 
اخیر رخ داده است؛ درست همان دوره ای که ترددها در 

شهر آزاد شده است. 

دانشگاه چه؟
بدترین سناریو برای تهدید هوای تهران طی روزهای 

پیش رو بازگشایی دانشگاه هاســت تا 2میلیون سفر 
شهری دیگر نیز به معابر تهران افزوده شود و خودروهای 
شخصی آلوده، دمار از روزگار هوا درآورند. نکته حایز 
اهمیت اینجاست که کرونا با آلودگی هوا نیز رابطه ای 
صمیمی دارد و هردو برای تخریب ریه و دستگاه تنفسی 
شهروندان تالش می کنند. بدین ترتیب با افزایش ذرات 
معلق در هوای تهران، بهترین زمینــه برای اپیدمی 

ویروس کرونا فراهم می شود. 

در چنین شرایطی تهران به ســمتی پیش می رود 
که آالینده ها و کرونا اکسیژنی برای تنفس نگذارند. 
حال باید دید آیا ستاد ملی کرونا همچنان بر مصوبات 
اخیر خود در بازگشایی ادارات، صنوف و مدارس از 
یک طرف و تعطیلی طرح هــای ترافیکی و کاهنده 
آلودگی هوا تاکیــد می کند یا تن بــه قرنطینه ای 
می دهد که چین میلیارد نفری را از کرونا ســربلند 

بیرون آورده بود؟

 کرونا تعارف زد 
آلودگی هوا وارد شد

 تعطیلی طرح های ترافیکی آسمان تهران را خاکستری 
کرده است؛ از شنبه شرایط بدتر می شود

سیدمحمد فخار
خبر نگار

یادداشت

فراموش نكنیم زلزله  بازهم مي آيد
زلزله نیمه شب 19اردیبهشــت تهران، بار دیگر به ما یادآوري کرد که 
زلزله جزئي از زندگي ماست و همیشه باید آماده باشیم. هشداري که 
هرگز به آن جدي فکر نمي کنیم و همه از فرداي روز زلزله از آن دوباره 
غافل مي مانیم. هربار زمین تهران مي لرزد، تمام نطق و خطابه ها ازسر 
گرفته مي شوند که ما 3گسل بزرگ و فعال در تهران داریم: گسل مشا، 
گسل شمال تهران و گسل ري که بزرگ ترین گسل مشاست با طول 
بیش از 100کیلومتر و گسل ري با کمترین یعني حدود 20کیلومتر. 
ساکنان مناطق جنوب تهران مي گویند که گسل ري از 2گسل دیگر 
فعال تر و خطرناک تر است و از آنجا که به مناطق جنوبي تهران نزدیک تر 
است و این مناطق بافت فرســوده تر و متراکم تري دارند، پس آسیب 
جدي از طرف گسل ري خواهد بود. اما آنها که در مناطق متراکم شمال 
تهران ساکنند نیز باتوجه به اهمیت گسل سراسري شمال تهران تصور 
مي کنند که ممکن است این گسل در اثر تکانه هاي گسل مشا فعال شود 

و تمام عرصه هاي شمالي شهرمان را نابود کند.
به هرحال، چند روز پس از زلزله، دوباره همه فراموش مي کنند. محتویات 
ساک هاي زلزله به سرجایشان برمي گردند و باز بسیاري از نوکیسگان 
حاضر مي شوند برج هاي ساخته شده در نیاوران ، فرمانیه و زعفرانیه را 
به 6 برابر قیمت جاهاي دیگر بخرند، بي آنکه در مورد کم و کیف سازه 

ساختمان پرسیده باشند.
برخي مي گویند: نتیجه مدیریت پیامدهاي زلزله کرمانشاه از بم هم بدتر 
بود. یا مدیریت سیل عید پارسال را مردود مي شمارند. در مورد کرونا هم 
نمي توان انکار کرد که بیش از 3 ماه از اعالم رسمي پاندمي گذشته و ما 
با اینکه هنوز درگیر موج هاي دوم و سوم اپیدمي هستیم، هنوز تکلیف 
الزامات مواجهه با مسئله برایمان روشن نیست. درواقع، تصویر عمومي 
از مدیریت انواع بحران هایي که در سال هاي اخیر با آنها مواجه شده ایم 
آنقدر حسرت برانگیز بوده که دیگر توقع مان از مقاومت و انرژي گروه هاي 
مردم و همراهي مؤثرشــان در رعایت اصول، کم شده است و این یاس 
عمومي و فکر نکردن مسئولین و مردم هر دو، به لزوم تجهیز و اقدام و 
درنظر گرفتن تمهیدات الزم براي پیشگیري از خسارات هولناک، در 

زماني که بحراني در کار نیست! تأثیر منفي مضاعف دارد.
واقعیت امر این اســت که ما در کشورمان سازمان هاي مسئولي داریم 
که در زمان بحران وظیفه دارند رشته امور را به دست بگیرند و به مردم 
آرامش دهند. مثل ستادهاي مدیریت بحران، هالل احمر، بنیاد مسکن 
و نیروهاي دولتي و نظامي و... و من در بم و سرپل ذهاب شخصا شاهد 
بوده ام که این کار را با اندکي زیر و بم همواره سعي کرده اند انجام دهند و 
انصاف نیست آن را انکار کنیم. اما تشکیالت دیگري هم در دولت )وزارت 
نیرو، وزارت راه وشهرسازي، و...( و در شهرداري هاي کشور هستند که 
باید طبق ضابطه و وظیفه، در تمام طول جریان کارهاي حرفه اي شان، 
زلزله و سیل و دیگر خطرات را، اتفاقا در زمان هاي غیربحراني و با نگاهي 
حرفه اي، درنظر بگیرند. مهندسان معمار و شهرساز ما موظف هستند 
پروتکل ها و آیین نامه ها را رعایت کننــد و با درنظر گرفتن حریم هاي 
مختلف گســل ها و رودخانه ها و مســیل ها، طرح هاي دقیق بدهند و 
مجوزهاي درست صادر کنند. اعتماد مردم وقتي جلب خواهد شد که 
ببینند اصول و ضوابط و حریم ها رعایت مي شوند. پارسال شهرداري با 
اقدامي، حریم رودخانه فرحزاد را از برخي ساخت و سازهاي غیرقانوني 
پاکسازي کرد.)همشهري 16اردیبهشت 99(. درضمن، مسئول حریم 
رودخانه ها وزارت نیرو نیز هست. اما هنوز طرفداران محیط زیستي نگران 
هستند. درحالي که این مسئوالن هستند که باید با گام هاي شفاف خود، 
هر شبهه اي را از بین ببرند. شهروندان تهراني زماني در ارتقاي تاب آوري 
شهري مشارکت خواهند کرد که بدانند این عمل تک تک شان واقعا مؤثر 

خواهد بود و پاسخ خواهد داد.

ترانه يلدا
شهرساز
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اولويت با مترو و اتوبوس است نه تراموا
 کرونا ماهانــه حدود 120میلیــارد تومان بــه ناوگان 

حمل ونقل تهران خســارت وارد کرده است؛ آن هم در حمل ونقل
روزگاري که حمل ونقل همگاني بیش از هر زمان دیگري، 
نیازمند حمایت است و چنانچه هرچه ســریع منابع مالي الزم نرسد، 
اتوبوس ها و واگن  های مترو روزبه روز شــلوغ تر مي شوند و چندي بعد 

معلوم نیست که اتفاقات ناگواري براي شهروندان رخ دهد.
به گزارش همشــهري، مدتي پیش که طرح بازگشــایي مشاغل کم 
خطر و بازگشت به روال عادي البته با رعایت فاصله گذاري اجتماعي از 
سوي ستاد ملي مقابله با کرونا مطرح شد، اول از همه موضوع شلوغي 
ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي بزرگ به ویژه تهران به میان آمد. 
طي مدت اخیر، این سؤال دائما پرسیده شــده که اگر تنها راه حل لغو 
ممنوعیت به محدوده هاي طرح ترافیک باشد، بدون شک، شهر بیش 
از پیش شلوغ خواهد شــد، آلودگي هوا افزایش خواهد یافت و مصرف 
ســوخت باال مي رود. با این حال هنوز از سرنوشــت وعده هاي تامین 
اتوبوس دولتي و کمک هاي نقدي به بخش مترو خبري نیست. به طور 
نمونه اینطور که محمود ترفع، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسراني 
شهر تهران اعالم کرده، تمهیدات خرید 200دستگاه اتوبوس براي شهر 
تهران فراهم است اما هیچ یک از شرکت ها و تولید کنندگان داخلي در 
مناقصات شــرکت نکرده اند. به گفته او پیرو ابالغ متمم بودجه ابالغي 
در بهمن ماه سال 1398، اعتبار درنظر گرفته شده براي توسعه ناوگان 
اتوبوســراني اعم از خرید اتوبــوس دوکابین، اتوبــوس برقي و میني 
بوس در سال گذشته برابر 616میلیارد تومان بوده است. ترفع گفت: 
»تمهیدات الزم براي خرید 200دستگاه اتوبوس گازسوز، 60دستگاه 
اتوبوس برقي و 10دستگاه خودروي ون سامانه جانبازان و معلوالن از 
سوي شرکت واحد فراهم شده است، اما با وجود برگزاري مناقصات و 
تالش هاي صورت پذیرفته متأسفانه هیچ یک از شرکت هاي مرتبط و 
تولیدکننده داخلي در مناقصات شرکت نکردند.«  مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسراني شهر تهران تأکید کرده: در سال 1399توجه ویژه اي 
به نوسازي ناوگان اتوبوسراني شهر تهران شده است؛ به گونه اي که طبق 
بودجه شهرداري تهران بالغ بر 90درصد بودجه سرمایه اي شرکت واحد 
اتوبوسراني به امر نوسازي ناوگان اختصاص یافته اما اگر درصورت تأمین 
کافي و بموقع منابع، برنامه هاي پیش بیني شده براي امسال اجرا  شود.
محمد علیخاني، رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران نیز معتقد اســت: حجم تردد باالي خودرو در شهر هم مي تواند 
به شیوع کرونا دامن بزند. او گفت: »کرونا فقط در حمل ونقل عمومي 
شیوع ندارد. این حجم خودرو و ســفرهاي زائد و غیرضروري در مرکز 
شهر و فروشگاه ها باعث ایجاد تجمع و دامن زدن به بیماري مي شود. 
در شرایط حاضر بســیاري از خودروهاي حمل ونقل عمومي در حوزه 
درآمدي آسیب دیده اند و با این راهکار درآمد آنها بهبود مي یابد؛ ضمن 
اینکه کمکي به حمل ونقل خواهند کرد، چراکه مردم از تاکسي ها بیشتر 
اســتفاده مي کنند و کار آنها نیز رونق مي گیــرد. همچنین این روزها 
ترافیک شدید محدوده مرکزي شهر براي مردم و بخش هاي مختلف 
نظیر خطوط ویژه اتوبوسراني و پارک خودروها مشکل ساز شده است.« 

علیخاني اضافه کرد: »حمل ونقل عمومي تهران در شرایط عادي روزانه 
5میلیون سفر را پوشش مي داد که در شرایط شیوع کرونا کل سفر مترو 
و اتوبوس فعال به1میلیون سفر کاهش یافته است. به همین دلیل درآمد 
مترو و اتوبوس از محل فروش بلیت نیز به یک پنجم کاهش یافته است. 
البته در دوره شیوع کرونا به صورت مستقیم ماهانه 120میلیارد تومان 
تنها به بخش حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران خسارت وارد شده 
است که این جداي از هزینه هاي اضافه شده ازجمله ضدعفوني کردن 

روزانه ناوگان حمل ونقل است.«

ظرفیت تراموا يك چهارم مترو
در مورد مترو هم وضعیت بهتر از بخش اتوبوسراني نیست و همه  چیز به 
تزریق پول گره خورده است.البته چند روز پیش، بیژن زنگنه، وزیر نفت 
از پرداخت 15میلیون دالر به شرکت مترو براي خرید واگن خبر داده 
بود. مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز با وجود طرح راهکارهایي مثل 
احداث خطوط تراموا، همچنان راه حل هاي اصلي کمک به ترددهاي 
 درون شهري را تکمیل مترو دانسته اســت. علي امام به فارس گفت: 
»در مورد مســئله حمل ونقل ریلي در پایتخت داراي سند باالدستي 
مصوب هســتیم و در واقع طرح جامع حمل ونقل ریلي در سال 98به 

تصویب رسیده اســت. براســاس این طرح، تهران باید دارای 11خط 
مترو، دو خط اکسپرس A و B مترو، 5خط LRT یا قطار سبک شهري 
باشد.«  او با بیان اینکه تراموا نوعي قطار سبک شهري محسوب مي شود، 
افزود: »هزینه ساخت تراموا یک ســوم هزینه ساخت مترو است ولي 
میزان انتقال مسافر از طریق تراموا بسیار کمتر از مترو خواهد بود و به 
نوعي مي توان گفت، تراموا حمل ونقل انبوه بر محســوب نمي شود چرا 
که تنها از 2تا 3واگن تشکیل شده و نسبت به مترو حدود یک چهارم 
مسافر خواهد داشت.« مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: »در تهران 
براساس اســناد باالدســتي و طرح جامع حمل ونقل ریلي، بودجه و 
اعتبار توسعه حمل ونقل عمومي اولویت بندي شده است چرا که منابع 
محدود است. بر همین اســاس اولویت اعتبار براي تکمیل خط یک تا 
7و راه اندازي خطوط 8، 9، 10و 11مترو درنظر گرفته شده است. اگر 
 LRT منابع مالي موجود باشد باید با اولویت براي ســاخت مترو و نه
درنظر گرفته شود و سیاست شــهرداري نیز همین مسئله است.« او 
در عین حال عنوان کرد که اگر ســرمایه گذاراني، سرمایه الزم را ارائه 
کنند در مسیر مصوب و براساس طرح جامع حمل ونقل ریلي، ساخت 
تراموا انجام مي گیرد. ولي به طور کلي ساخت تراموا از منابع شهرداري 

صورت نمي گیرد.

مقایسه آلودگی هوای سال هاي 98و99 در 12 ایستگاه پرتردد تهران )24فروردین تا 23 اردیبهشت(
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ترافیك بزرگراه شهید همت هر روز از ساعت 16 تا زمان افطار، قفل می شود. عكس: همشهری/ حسین تهرانی

 وضعيت مترو 
چطور است

برنامه راهبردي مترو تا سال 1409
خطوطي  که باید ساخته یا تكميل شوند

ساخت هرکيلومتر مترو

650ميليارد تومان
ساخت هر کيلومتر تراموا

 200تا 250
ميليارد تومان

 تعداد شرکت هاي 
واگنس سازي تراموا داخلي

صفر

 تعداد شرکت هاي 
واگن سازي مترو داخلي

4شركت

ميزان توليدات داخلي تجهيزات مترو

35درصد
 ميزان توليدات خارجي 

و مونتاژ تجهيزات مترو

65درصد
اولویت هاي ساخت در مترو

 تكميل خط 6 و 7
ساخت و راه اندازي 
خطوط 8، 9، 10 و 11

عضو شوراي شهر در بازدید از منطقه8 پایتخت مطرح کرد
ايجاد فضاهاي همگاني بدون تخلف در 

شرق تهران
عضو و نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعي شوراي شهر تهران، 
همراه با شــهردار منطقه از 
منطقه8 بازدید کرد و از روند 
اقدامات در حال انجام مطلع 
شــد. به گزارش همشهري، 
مهناز اســتقامتي، شهردار 
منطقه8 که همراه نایب رئیس 

کمیسیون اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران، از پروژه هاي مختلف 
بازدید مي کردند، گفت: »تمام پروژه ها با توجه به امکانات و شــرایط 
و خواسته هاي شهروندان، تعریف شــده اند. در همین راستا، 22پروژه 
ابنیه اي که همه آنها در مرحله اجرا قرار دارند، در نیمه اول سال جاري 
به بهره برداري مي رسند. در کنار این پروژه ها، طرح هاي کوچک مقیاس 
با تعداد قابل توجهي که برگرفته از نیاز محله ها و شهروندان است نیز در 
دستور کار قرار دارد.« الهام فخاري، نایب رئیس کمیسیون اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر تهران نیز در این بازدید گفت: »اینجا پل سیماني 
بسیار عجیب و غریب ساخته نشــده ولي راه هایي براي زندگي آرام تر، 
باکیفیت تر و تعامل اجتماعي بیشتر براي مردم توسعه پیدا کرده است.« 
شهردار منطقه در ادامه بازدیدها به همراه عضو شوراي شهر، که در مرکز 
رشد حضور یافته بودند، درخصوص ظرفیت این کارگاه ها گفت: »روزانه 
با حضور تعداد زیادي از زنان سرپرست خانوار ساکن منطقه به طور کار 
مستقیم، تعداد قابل توجهي ماسک تولید مي شود که پس از استریل 
و بسته بندي براي استفاده شــهروندان وارد چرخه بهداشتي-درماني 
مي شود.« الهام فخاري نیز با تشــکر از مدیریت شهري منطقه براي 
مقابله با شیوع کووید-19 گفت: »با گذشت 2 ماه از شیوع این ویروس و 
با همکاري گروه هاي داوطلب، مردمي، جهادي و بخش هایي از نهادهاي 
شهري، کارگاه هاي تولید و دوخت ماسک در شهرداري تهران راه اندازي 
شد؛ به طوري که سالن هاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري به محلي 
براي تولید ماسک تبدیل شده و اکنون فاصله بین تولید و تقاضاي ماسک 
در تهران تا حدودي برطرف شده است. .« فخاري در ادامه درباره توسعه 
فضاهاي شهري براي ایجاد فرصت هاي شــغلي و انجام فعالیت هاي 
اجتماعي شهروندان از سوي شــهرداري منطقه8، افزود: »از نظر بنده 
فضاي منطقه امیدبخش است و فضاي شهري خوبي به وجود آمده که 
مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. این فضاي شهري مناسب نیز در سایه 
دقت توأم با پایبندي به قانون باعث ایجاد فرصت هاي جدید بدون تخلف 
و بدون تضییع حق مردم فراهم شده است.« در این بازدید، نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعي شوراي شهر به همراه شهردار منطقه8 از پروژه هاي 
مسیر ویژه دوچرخه سواري، هایپر گل بوستان آب، هایپر معلم، پارکینگ 
زیرسطحي شــهیدمدني، باغ ایراني، بوستان مســیل باختر، مخزن 
1100مترمکعب، مرکز تولید ماسک و میدان حضرت قمر بني هاشم)ع( 

بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت طرح ها قرار گرفت.



چند روز گذشته براي صد هزارمين بار شايعاتي در مورد انتقال 
ســردار آزمون از زنيت به يك تيم بزرگ سر زبان ها افتاد. اين بار 
محور شــايعات، حضور آزمون در ناپولي ايتاليا بود. كار حتي به 
جايي رسيد كه گفتند قرار است سردار با يك انتقال 500ميليارد 
توماني، همه ركوردها را بشكند. نهايتا اما رئيس باشگاه زنيت به 
حرف آمد و گفت: »ما با ناپولي يا باشگاه هاي ديگر درباره فروش 
آزمون هيچ صحبتي نداشــته ايم. اين اخبار تنها از طرف دالل ها 
ايجاد مي شود.« خب البته ما قشنگ باور مي كنيم اين بنده خدا 
چه مي گويد. در ايران ركورد طوالني ترين تيتر يك تاريخ، مربوط 
به همين انتقال آزمون بوده و او در رســانه هاي ما، يك دور كامل 
جهانگردي كرده؛ تا االن كه 26ساله شده و كم كم دارد براي يك 

انتقال متوسط هم دير مي شود، چه برسد به انتقال بزرگ!

طوالني ترين تيتر يك تاريخ

اين يكي از معدود جمالت سال هاي اخير حميد درخشان است 
كه آدم احساس مي كند يك منطق قوي پشت آن قرار دارد: »منع 
حضور بازيكنان خارجي در پرسپوليس و استقالل درست نيست. 
دالل ها بازيكن داخلي هم جابه جــا مي كنند.« اين يعني وزارت 
ورزش كه ناتوان از مديريت جذب بازيكنان خارجي است و صورت 
مسئله را پاك مي كند، البد بايد جذب بازيكن داخلي را هم ممنوع 
كند تا دست واســطه ها كامال كوتاه شــود؛ اما آيا چنين چيزي 
ممكن اســت؟ برخي از همين بازيكنان ايراني با ساخت و پاخت 
بين دالل، ســرمربي و مديرعامل به 20 برابر ارزش واقعي شان 
جابه جا مي شوند و فاكتور اين حاتم بخشي هم از جيب مردم بي نوا 
پرداخت مي شود. پس بهتر اســت به جاي فرار از مشكل، يك بار 
براي هميشه به حضور دالل ها در فوتبال ايران سر و سامان بدهيد 

و البته مديران خوب و پاكدست را منصوب كنيد.

بازيكن داخلي را هم ممنوع كنيد!

پرويز مظلومي كماكان معتقد اســت شكست اســتقالل برابر 
پرسپوليس در داربي مشهور ايمون زايد مشكوك بوده و گل هايي 
كه اين تيــم دريافت كرده بحث برانگيز اســت. معلوم نيســت 
مظلومي چندبار تا حاال فيلم آن بازي را باال و پايين كرده و هربار 
موقع تماشاي گل هاي زائد به چه كشفياتي نايل شده، اما منطق 
مي گويد كودتاي بازيكنان بايد يك مبدأ خاص داشته باشد. مثال 
بازيكنان اول بازي دور هم مي نشينند و تصميم مي گيرند مربي را 
كله كنند، يا نهايتا بين 2نيمه از قيافه او خوش شان نمي آيد و نيمه 
دوم وا مي دهند. در آن بازي اما استقالل نيمه اول را يك بر صفر برد 
و اول نيمه دوم هم گل بعدي را زد. تازه تيم بعد از آن كلي حمله 
ديگر هم كرد؛ آن وقت دقيقه 80به بعد چطور ممكن اســت يك 

كودتا سازماندهي شود؟ بي خيال پرويز خان!

كودتا، وسط نيمه دوم؟

نكته بازي

هافبك پرسپوليس منتظر آغاز تمرينات تيم است تا 
بتواند هرچه زوتر دوباره پا به توپ شود. ربيع خواه كه 
تا پيش از كرونا جايگاه ثابت خود را در تيم از دســت 
داده بود، حاال اميدوار است كه بتواند با آغاز تمرينات 
دوباره به تركيب اصلي راه پيدا كند. محسن ربيع خواه 
درخصوص شــرايط اين روزهاي خودش و همچنين 

احتمال پايان يافتن ليگ با همشهري گفت وگو كرد. 

  شرايط برگزاري ليگ هنوز مشخص 
نشده است.

واقعا همه از اين شرايط كالفه شده ايم. من خودم شخصا 
ديگر خسته شده ام و لحظه شــماري مي كنم تا تمرينات 

دوباره باز شود تا بتوانم دوباره در زمين چمن پا به توپ شوم.
  هر روز شايعات جديدي در مورد 

ليگ شنيده مي شود.
ما هم قطعا مانند همه اميدواريم كه شرايط 
اين بيمــاري هر چه زودتر تمام شــود تا 
بتوانيم در كنار هواداران فوتبال بازي كنيم. 
اما نكته اينجاست كه براي ما االن مهم اين 

است كه از حق خودمان دفاع كنيم.
  البته خيلي از تيم ها خواهان 

تعطيلي ليگ هستند.
اگر شرايط طوري است كه بايد ليگ تعطيل شود، اين كار 

را انجام دهند اما پرسپوليس بايد به عنوان قهرمان معرفي 
شود. ما براي رسيدن به اين جايگاه زحمت كشيده ايم و 
نبايد حق ما ضايع شود؛ در غير اين صورت كمال بي عدالتي 

است.
  اما بسياري از تيم ها مخالف قهرماني 

پرسپوليس هستند.
اگر خودشــان االن صدرنشــين بودند هم اين 
حرف ها را مي زدند؟ آنها به نظرم نمي توانند 
ببينند پرســپوليس ۴بار پشت سر هم 

قهرمان شده و حاال دنبال بهانه هستند.
  پرسپوليس اما اين روزها 

شرايط خوبي ندارد.
من نمي خواهم در مورد حواشي پرسپوليس 
صحبت كنم اما اين را مي دانم كه چند ماه اســت 
 كه دريافتي نداشــته ايم. اميدوارم اين شرايط زودتر بهتر 

شود.

  نمي توانند پوكر ما را ببينند دنبال بهانه هستند
 ربيع خواه: بي عدالتي است كه درصورت توقف ليگ پرسپوليس قهرمان اعالم نشود

2 چهارشنبه 24 ارديبهشت 99  شماره 7941 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 اونيل خواستار پايان NBA شد
اسطوره بسكتبال آمريكا خواستار اعالم پايان فصل جاري رقابت هاي NBA به دليل شيوع ويروس كرونا شد. 
شكيل اونيل 4۸ساله، قهرمان 4دوره NBA كه اكنون به عنوان يك كارشناس تلويزيوني فعاليت مي كند، گفت: 
»همه به خانه خود برويد، سالم بمانيد، و سال آينده برگرديد.«

 پرچمدار استقالل 
در تيم نود وهشتي ها

عليرضا منصوريان در زمان بــازي و عليرضا منصوريان در 
زمان مربيگري؛ اينها 2 انسان كامال متفاوت  هستند؛ حاال 
نه الزاما به دليل شكل و شمايل ظاهري و تغييرات فراواني 
كه منصوريان بعد از كم پشت شدن موها روي چهره خودش 
اعمال كرد. منصوريان در زمان بازي ستاره مؤثر و موفقي بود 
و خيلي سرراست مي شد از موفقيتش در لباس استقالل و 
تأثيرات مثبتش در پيروزي هاي آبي پوشان صحبت كرد. اما 
منصورياِن مربي پديده غريبي بود كه كسي نفهميد باالخره 
راهكارهاي موفقيت را بلد است يا نه. او روي نيمكت نفت و 
استقالل تهران هم مزه موفقيت را چشيد و هم طعم شكست 
را. هيچ وقت هم معلوم نشد بردهايش از سر خوش شانسي 
بوده يا باخت هايش را بايد اتفاقات غيرمترقبه اي دانســت 
كه عليمنصور هرگز سزاوارشان نبوده است. او با استقالل 
يك شــروع فاجعه بار داشــت، بعد اوج گرفت و خودش را 
تثبيت كرد، بعدتر به مســير شكست برگشــت و آن قدر 
باخت كه روزهاي خوبش هم از يادهــا رفت. جالب اينكه 
بعدا در ذوب آهن هم عين همين اتفاق براي او رخ داد و يك 
كارنامه دوتكه و كامال متناقض از او به جا ماند. اما در دوران 
بازيگري، هافبك خالقي كه در بنيادشهيد و پارس خودرو 
درخشيده بود از همان ابتداي آمدن به استقالل جايش را 
در كمربند مياني اين تيم محكم كرد. عليمنصور در همان 
نخستين سال ورود به استقالل )سال137۴( آن قدر موفق 
و مؤثر بود كه منصور پورحيدري هرگــز جرأت نكرد او را 
روي نيمكت بنشــاند. در همان سال يك سوپرگل عجيب 
و 50متري به پاس زد كه تا مدت هــا در تيتراژ برنامه هاي 
ورزشي ديده مي شد. يكي، دو سال بعد در تركيبي كه محمد 
مايلي كهن براي تيم ملي انتخاب كرده بود و بعدها تيم98 
لقب گرفت، منصوريان تنها ستاره استقالل بود كه در جمع 
پرسپوليسي هاي پرشمار آن تيم به زمين مي رفت و فيكس 
بازي مي كرد؛ آن هم با شماره پيراهني كه پيش از او بر تن 
يك استقاللي خوش تكنيك ديگر به نام مجيد نامجومطلق 
بود. منصوريان شماره7 تيم ملي و شماره10 استقالل بود و 
البته در استقالل خيلي بيشتر از تيم ملي فرصت درخشش 
پيدا كرد. او در 3مقطع متفاوت در اســتقالل بازي كرد و 
فاصله ميان اين 3مقطع را با رفتن به ليگ هاي درجه2و 3پر 
كرد. در اروپا براي اسكودا و آپولوِن يونان و سن پائولي آلمان 
بازي كرد و در آســيا هم پيراهن باشگاه گيالنك سنگاپور 
را پوشيد. منصوريان در تركيب اســتقالل و زيرنظر ناصر 
حجازي به عنوان نايب قهرماني آسيا رسيد و بعدها در ليگ 

برتر براي امير قلعه نويي و صمد مرفاوي هم بازي كرد.



كمتر از يك هفته پس از آنكه گفته شد غالمرضا محمدي، 
جلسه با عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي را به نشانه 
اعتراض ترك كرده، دبير در يك نشست خبري تهديد كرد 

كه ممكن است او را بركنار كند.
 رئيس فدراســيون كشــتي در چند جــا از گفت وگوي 
مطبوعاتي اش آشكارا دلخوري اش از محمدي را نشان داد 
اين در حالي بود كه او تالش مي كرد بگويد برخالف محمدي، 
عالقه و اعتماد زيادي به محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي 
فرنگي دارد.دبير در بخشي از حرف هايش بدون آنكه نامي 
از محمدي ببرد، گفت:» از مربي تيم ملي گله مند هستم. 
تعارفي هم ندارم و بايد حتما جوابگو باشد. يكي از مربيان 
اصاًل به اين برنامه گوش نداد، اما بعد رفت شلوغ بازي راه 
انداخت، حتي اگر مي خواهد برود تلويزيون صحبت كند، 
بايد با مدير تيم ملي هماهنگ كند. ولي بنا مشكل شخصي 
داشت و نتوانست در جلسه حضور پيدا كند. ديروز هم آمد و 

3ساعت جلسه گذاشتيم.«
او در چند جا از حرف هايش تالش كرد نشان دهد كه بنا 

در مقايسه با محمدي مربي بهتري است:» بنا و محمدي 
مشخص مي كنند كشتي گير كدام جام برود. محمد بنا خيلي 
باهوش اســت و مي داند كدام مسابقه بين المللي برود و او 
انتخاب مي كند... بنا و محمدي انتخاب هاي من نبودند. وقتي 
آمدم سر كار بودند و من هم حكمشان را تا المپيك زدم. البته 
هر دو مخصوصا آقاي بنا را قبول دارم.«همين چند جمله 
نشان مي دهد برخالف گذشته كه دبير و محمدي دوستاني 
صميمي بودند، حاال رابطه شان تيره شده است. شايد يكي 
از داليل اين تيرگي روابط، همكاري محمدي با فدراسيون 
رسول خادم باشد. دبير و خادم دشمنان قسم خورده هم 

به حساب مي آيند.
تير خالص دبير به محمــدي در كنفرانس خبري ديروز، 
جايي بود كه آشكارا او را تهديد كرد كه از سرمربيگري تيم 
ملي كنارش مي گذارد:» من از دست سرمربي آزاد ناراحتم. 

اگر ادامه دهد با او قطع همكاري مي كنيم.«
از پژمان درستكار به عنوان جدي ترين گزينه براي جانشيني 
غالمرضا محمدي در تيم ملي كشتي آزاد نام برده مي شود. 

درستكار از دوســتان صميمي عليرضا دبير است. سابقه 
دوستي شان به اوايل دهه 80 برمي گردد، زماني كه هر دو در 

تيم ملي جوانان حضور داشتند.
در سال هاي اخير درســتكار بسياري از موفقيت هايش را 
مديون دبير بوده. زماني كه دبير عضو شوراي شهر تهران بود، 
درستكار يكي از مديران سازمان ورزش شهرداري شد. مدتي 
بعد از پايان دوره دبير او هم از شهرداري رفت. با بازگشت دبير 
به فدراسيون كشتي، حاال درستكار دوباره موقعيت ويژه اي 
پيدا كرده است. اسفند ماه گذشته او سرمربي تيم ملي جوانان 
شد. انتخابي قابل پيش بيني كه البته محسن كاوه، يكي 

ديگر از دوستان صميمي دبير، مجبور شد درباره آن توضيح 
بدهد و بگويد ربطي به »رفيق بازي« نداشته است.

تابستان امسال مي توانست همكاري محمدي با فدراسيون 
كشتي به پايان برسد بدون آنكه نياز به كودتايي باشد. تعويق 
بازي هاي المپيك اما همه  چيز را به هم ريخت. حاال دبير اگر 
بخواهد تيم كشتي آزاد را با سرمربيگري غالمرضا محمدي به 
المپيك بفرستد، بايد يك سال و چند  ماه ديگر هم دست نگه  
دارد. اما در طرف مقابل اگر تصميم بگيرد او را از سرمربيگري 
تيم ملي كنار بگذارد، ديگر كسي نمي تواند به او ايراد بگيرد كه 

چرا در آستانه المپيك دست به تغيير مي زني.

محمد زارعي| مدافع استقالل مي گويد اصرار 
يك تيم به برگزاري ليگ عجيب است. ميالد 
زكي پور كه اين روزها با انتشار ويدئويي قديمي 
از رپ خواندنش در فضاي مجازي سوژه شده 
بود، درباره ادامه ليگ معتقداست كه برگزاري 
فشــرده بازي ها باعث مصدوميت بازيكنان 
خواهد شد. گفت وگوي زكي پور با همشهري 

را بخوانيد: 
 پرسپوليسي ها درباره احتمال تعطيلي 
ليگ بدون اعالم قهرمان معترض هســتند. نظر تو 

چيست؟
معترض چه هستند؟ 10امتياز اختالف دارند، البته ما 
يك بازي هم كمتر انجام داديم. 30امتياز هم باقي مانده 
است. مگر مي شود پرسپوليس را قهرمان اعالم كرد. حاال 

آنها )پرسپوليس( تيم اول شوند، وضعيت تيم هايي كه 
بايد سهميه آسيا بگيرند، چه مي شود؟ تيم هاي ليگ يكي 
كه خيلي هم خرج كرده اند تا به ليگ برتر بيايند. وضعيت 
تيم قهرمان جام حذفي چه مي شود؟ باشد پرسپوليس را 

قهرمان ليگ كنند، ما هم قهرمان حذفي شويم.
 به هرحال بايد وضعيت ليگ فصل جاري 

مشخص شود.
اگر هم بايد مشخص شــود، تصميم درست بگيرند نه 
اينكه يك تيم فقط به فكر قهرماني خودش باشــد. آنها 
)پرسپوليس( فقط به فكر خودشان هستند. به هرحال 
بايد پذيرفت با جميع جهات شرايط مهياي ادامه برگزاري 
ليگ نيســت. چرا اصرار بي خود دارند كه ليگ را برگزار 
كنند يا نام آنها را به عنوان تيم قهرمان اعالم كنند. دائما 
هم مي گويند در اروپا برگزار مي شود! چه چيز كشور ما 
با كشورهاي اروپايي قابل قياس است؟ امكانات در اروپا 

فوق العاده است اما ما حتي زمين تمرين نداريم.
 باشــگاه پرســپوليس و به خصوص 
بازيكنانش به ادامه ليگ و به كسب عنوان قهرماني 

تأكيد دارند. نظري نداري؟
خب پرسپوليسي ها فقط دنبال قهرماني و كاپ هستند 
ولي برگزاري هر ســه چهارروز يك بازي فشار زيادي به 
بازيكنان مي آورد. مصدوميت ها زياد مي شود و كيفيت هم 
پايين خواهد آمد. مصدوميت هاي شبيه مورد داريوش 
شجاعيان يا محسن كريمي كه رباط پاره مي كنند و 6 ماه 
دور از ميادين خواهند بود. بعد باز دوباره ما بايد شــروع 
كنيم در اينستا گرام بنويســم كه ان شاءاهلل پرقدرت به 
ميادين برمي گردي و از اين حرف هاي احساســي كه 

زده مي شود.
 اگر تصميم بر برگــزاري بازي ها و ادامه 

ليگ باشد، آمادگي اش را داريد؟
من كه هر روز تمرينات اختصاصي خودم را دارم و چندين 
كيلومتر در روز مي دوم. بازيكنان ديگر هم همين شرايط 
را دارند اما هيچي تمرينات گروهي نمي شود. مطمئنا با 
بدن ناآماده كيفيت بازي ها پايين مي آيد و مصدوميت ها 

هم زياد مي شود. من كه ســرباز استقاللم همين امروز 
بگويند بيا بازي كن مي آيم و با  جان و دل بازي مي كنم. 
اگر هم قرار باشد 2سال ديگر هم تمرين اختصاصي انجام 

دهيم، اين كار را مي كنيم.
 اين روزها در فضاي مجــازي كليپي 
از رپ خواندن تو منتشر شــده كه به شدت هم در 
بين هواداران سرو صدا كرده است. ماجراي ويدئو 

چيست؟
اين كليپ را كولي، دســتيار شــفر به بهانه روز تولدم 
چند روز قبل در اينستاگرام منتشر كرد. اين ويدئو مال 
پارسال يا شايد 2سال قبل اســت. من به همراه وحيد 
قرباني ماســاژور تيم بعد از تمرين براي انجام كاري به 
سمت بانك مي رفتيم كه گفت يك دهن بخوان و برايم 
بفرست، من هم خواندم. جالب اينكه من خودم اين كليپ 
را نداشتم. من رپ را خيلي دوست دارم. خودم هم خوب 
رپ مي خوانم اما قصد اينكه بعد از فوتبالم خواننده شوم را 
ندارم. حتي در اينستاگرام هم فعاليت زيادي ندارم. فقط 
اگر بخواهم تولد كسي را تبريك بگويم اينستا مي آيم و 

خيلي كم درمورد خودم مطلبي مي گذارم.

  خط و نشان براي محمدي
 آيا پاي درستكار در ميان است؟

   پرسپوليسي ها فقط به فكر خودشان هستند
ميالد زكي پور: رپ را دوست دارم اما نمي خواهم خواننده شوم

  عليرضا دبير، ديروز به صراحت از سرمربي تيم ملي كشتي آزاد انتقاد كرد
 گفته مي شود ممكن است دوست صميمي او جانشين غالمرضا محمدي شود 

  پيشنهاد ادامه ليگ در جزيره كيش 
اعضاي ســتاد كرونا در تازه ترين جلسه خود به اين 
نتيجه رســيدند كه با توجه به سفيدبودن وضعيت 
برخي شــهرهاي ايران در صورت موافقت باشگاه ها 
و سازمان ليگ مي شــود ادامه ليگ برتر را به صورت 
متمركز در يكي از شــهرهايي برگزار كرد كه ديگر 
ابتال به كرونا در آن ديده نمي شود. يكي از گزينه هاي 
اصلي برگزاري مسابقات ليگ برتر جزيره كيش است؛ 
از آنجايي كه كيش تقريبا در وضعيت سفيد قرار دارد 
و از لحاظ امكاناتي و هتلينگ نيز شرايط مطلوبي بر 
آن حكمفرماست، اعضاي ســتاد مبارزه با كرونا در 
ورزش در جلســه ديروز اين جزيره را به عنوان يكي 
از گزينه ها براي برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتبال 

مطرح كردند.
   پرسپوليس هنوز با استوكس فسخ نكرده

روز گذشته شايعه فسخ قرارداد پرسپوليس با آنتوني 
استوكس در رســانه ها منتشر شــد اما حاال باشگاه 
پرسپوليس اين موضوع را تكذيب كرده است. مدير 
حقوقي ســرخ ها مي گويد اين اتفاق رخ نــداده اما 
پيگيري اين باشگاه درباره غيبت استوكس مي تواند 
به هر نتيجه اي منجر شود. باشگاه پرسپوليس آنتوني 
استوكس را در زمستان و دوره مديريتي محمدحسن 
انصاري فرد جذب كرد اما ستاره بريتانيايي بعد از بازي 

با الشارجه در امارات ديگر به ايران برنگشت.
   مأموريت ويژه سعادتمند به رمضاني

با دســتور احمد ســعادتمند به معاون ورزشي اين 
باشگاه و سرپرست تيم فوتبال بزرگساالن، مقرر شد 
رمضاني نظارت ويژه اي بر تيم هاي پايه داشته باشد و 
ضمن جمع آوري برنامه تيم هاي پايه، سياســت ها و 
موارد مربوطه را طي گزارشــي جهت تصميم گيري 
براي فصل آتي در اختيار مديرعامل آبي ها قرار دهد. 
احمد سعادتمند مديرعامل استقالل جهت ارتقای 
شرايط تيم هاي پايه اين باشگاه، جلسات متعددي را با 

مسئوالن و مربيان تيم هاي پايه داشته است.
  رسول پناه: سال آينده بدهي نخواهيم داشت

پرسپوليس سرانجام روز گذشته با كارگزار اسپانسري 
خود به توافق رســيد و حاال در يك مــاه آينده مبلغ 
35-30ميلياردي را دريافت خواهد كرد. اين رقمي 
است كه مي تواند مشكالت اين باشگاه را حل كند اما 
سرپرست مديرعاملي سرخ ها يعني مهدي رسول پناه 
با طرح ادعايي تازه اعالم كرده كه سرخ ها تا سال آينده 
هيچ بدهي اي نخواهند داشــت. نكته جالب اينكه 
پرسپوليس 11پرونده خارجي دارد و عالوه بر آن با 
طلبكاران داخلي مواجه است. از طرف ديگر بازيكنان 
اين تيم نيمي از قرارداد خود را هنوز دريافت نكرده اند.

فوتبال ايران

به خدا هوادار شما »آدم« است
مقايسه 2 نوع برخورد؛ به بهانه اقدام جالب بايرن مونيخ

رسول بهروش|  بوندس ليگاي آلمان نخســتين ليگ معتبر دنياست 
كه مسابقاتش را در شــرايط كرونايي از سر مي گيرد. بديهي است كه 
ادامه بازي هاي اين فصل پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد. با اين 
حال مديران باشگاه بايرن مونيخ در رفتاري جالب توجه براي تك تك 
هواداران رسمي خود پيامي ارسال كرده بودند كه در آن در نهايت ادب 
و احترام بابت برگزاري بازي پشت درهاي بسته عذرخواهي شده بود؛ 
يعني بزرگ ترين قدرت فوتبال آلمان به خاطر اتفاقي كه يك سر سوزن 
هم تقصير باشگاه نيســت اينطور متواضعانه پوزش مي خواهد، چون 
به درستي مي فهمد بزرگ ترين سرمايه باشگاه »هوادار« است و بايد با 

او مثل ارباب ها رفتار كرد.
حاال اين نوع برخورد را مقايســه كنيد با فوتبال ايــران و جايگاهي كه 
مديران ما براي هواداران متصورند. در كشــور ما نــوع برخورد با اين 
جماعت طوري است كه انگار مردم عاشق فوتبال، چسبيده هاي عالف و 
بيكاري هستند كه نبايد به آنها »رو« داد. كافي است بعد از عادي شدن 
شرايط، شما يك روز شماره تلفن هر 16باشگاه ليگ برتري را فهرست 
كنيد، تك تك به آنها زنگ بزنيد و يك سؤال ساده مثال در مورد زمان و 
مكان تمرينات تيم بپرسيد؛ در آن صورت خواهيد ديد مسئوالن چند تيم 
پاسخگو هستند و همينطور پي خواهيد برد لحن برخوردها چقدر زننده 
و طلبكارانه است. اساسا در ايران نگاه كالن به هوادار )و در نمايي كلي تر 
شايد شهروندان( همين است. تا به حال هزار بار ديده ايم كه ساعت و بعضا 
روز برگزاري مسابقات را به طور ناگهاني عوض مي كنند، بدون اينكه فكر 
كنند شايد يك آدم بخت برگشته مطابق تقويم قبلي برنامه ريزي كرده 
اســت. همين چند ماه پيش محل برگزاري بازي استقالل و پيكان، 3 
ساعت قبل از مسابقه از ورزشگاه شهر قدس به آزادي تغيير كرد يا بازي 
پرماجراي سپاهان- پرسپوليس در حالي در آخرين ساعات پشت درهاي 
بسته رفت كه چندده هزار بليت الكترونيكي براي آن به فروش رفته بود. 
اگر شما بخشي از اينها را براي مديران بايرن مونيخ تعريف كنيد، احتماال 

يك دل سير گريه خواهند كرد! 
نگارنده بيست و چند سال پيش در نوجواني آدرس چند باشگاه بزرگ 
اروپايي را به دســت آوردم و از بين آنها با زبان انگليسي افتضاح نامه اي 
2 خطي با محتواي ابراز عالقه براي منچســتريونايتد نوشتم. نامه را با 
مقدار زيادي تمبر داخل يكي از همين صندوق هاي زرد انداختم و 26روز 
بعد يك بسته سفارشي از باشگاه انگليسي دريافت كردم؛ پاكتي شامل 
2كاتالوگ رنگي بسيار شيك در مورد تاريخچه باشگاه و البته استاديوم 
اولدترافورد. اين كاتالوگ ها را هنوز هم نگه داشته ام، نه به خاطر اينكه 
تحفه خاصي بودند، فقط به اين دليل كه فراموش نكنم يك عده آدم در 
انگلستان حتي براي يك هوادار كم ســال در ايران هم اين همه ارزش 
قائلند؛ هواداري مطلقا خارج از ماركت كه نه توان خريد يك قطعه بليت 
دارد و نه مي تواند از ناحيه خريد حق پخش بازي ها و لباس اورجينال 
سودي به آنها برساند. به خدا فهميدنش زياد سخت نيست كه چرا آنها 

آنجا هستند و ما اينجا! 

يادداشت
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 شرط جديد PSG براي انتقال نيمار

با وجود منتفي شدن انتقال نيمار به بارسا در تابستان گذشته، هنوز هم شايعات زيادي درباره بازگشت احتمالي او 
به نوكمپ شنيده مي شود. كالچو مركاتو مدعي شده كه پاري سن ژرمن به بارسا پيشنهاد كرده كه پاي 2بازيكن اين 

تيم يعني آرتور ملو و فرانكي دي يونگ به اين معامله باز شود.
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  گرانادا در انتظار پاسخ سپاهان
باشــگاه گرانادا روز پنجشــنبه با ارسال نامه اي 
رسمي به سپاهان تمايل خود را براي به خدمت 
گرفتن محمد محبي بازيكن 20ساله اين باشگاه 
اعالم كرد. اما از اســپانيا خبر مي رسد كه آنچه 
انتقال محبي را پيچيده كرده، اين اســت كه در 
نامه ارسالي، باشــگاه گرانادا به باشگاه سپاهان 
اعالم كرده بود كه تا 48ساعت منتظر جواب آنها 
خواهد ماند اما با گذشت چند روز،طاليي پوشان 
اصفهاني هيچ واكنشي چه مثبت و چه منفي به 
درخواست رسمي اين باشــگاه اسپانيايي نشان 
نداده اند. علي پزشك؛ سخنگوي باشگاه سپاهان 
صحت پيشنهاد محبي از گرانادا را تأييد كرده اما 
شايد آنچه باعث شده طاليي پوشان تا اين لحظه 
پاسخي به اين پيشنهاد ندهند احتماال بالتكليفي 
باشگاه ها در به پايان رسيدن ليگ نوزدهم است 
و مشخص نيست دقيقا از چه زماني مجوز شروع 

تمرينات صادر مي شود.
  طبيعي اســت به قهرماني پرسپوليس 

معترض باشيم
سرپرســت آبي ها در مــورد اينكه آيا باشــگاه 
اســتقالل راضي اســت ليگ تعطيل شــود اما 
پرسپوليس قهرمان بازي ها اعالم شود به »ورزش 
سه« گفت: »طبيعي است كه ما راضي نيستيم. 
وقتي بازي ها تمام نشــده اســت قهرمان اعالم 
كردن يك تيم به هيچ عنوان منطقي نيســت.« 
او در مورد اينكه در صورت تعطيلي ليگ ممكن 
است بعضي تيم ها هم به كسب سهميه آسيايي 
استقالل اعتراض كنند هم گفت: »اين حرف ها را 
قبول دارم كه به هرحال هر تصميمي گرفته شود 
يك عده مخالف هستند. فدراســيون كار بسيار 
ســختي دارد و اصال به اين راحتي نمي توان در 
مورد اين مسائل تصميم گيري كرد. همه تيم ها 
به فكر منافع خودشــان هستند و دوست ندارند 
حق شان ضايع شــود. من هم به عنوان كسي كه 
در استقالل فعاليت مي كنم منافع تيمم را درنظر 
مي گيرم و فكر مي كنم اين چيز عجيبي نيست.«
  پيام احساســي پادوواني به هواداران 

استقالل
باوجــود اينكه 2فصــل قبل لئانــدرو پادوواني 
در جريان بازي اســتقالل برابر فــوالد با ضايعه 
نخاعي روبه رو شــد و هنوز توان حركت كردن 
خود را به دست نياورده اســت، با اين حال هنوز 
از عالقه اش به هواداران اســتقالل و البته مردم 
ايران صحبت مي كند. او در اين پيام از مردم ايران 
خواســت در خانه هاي خود بمانند. در اين بين 
احمد سعادتمند در تالش اســت مطالبات اين 
بازيكن را پرداخت كند تا اين بازيكن براي درمان 

مصدوميت خود با مشكل روبه رو نشود.

 زمان انتخابات فدراسيون تنيس مشخص شد
وزارت ورزش و جوانان زمان برگزاري مجمع انتخاباتي 
فدراســيون تنيس را اعالم كرد. فدراسيون تنيس 
كه نزديك به 2سال اســت به خاطر نداشتن رئيس 
بالتكليف مانده و با سرپرست اداره مي شود، باالخره 
روز 11خرداد رئيس جديد خود را خواهد شناخت. 
عبدالرضا آريان فر، عليرضا پور سلماني، پيمان جعفري 
طهراني، سيدمحمود رضا حســيني، داوود عزيزي، 
سيدكاميار كيميايي و سيدرضا مير ابوطالبي به عنوان 
7كانديداي تأييد صالحيت شده براي حضور در اين 

انتخابات معرفي شدند.
  لغو گلف آسيا به خاطر كرونا

مسابقات آسيايي گلف با تصميم فدراسيون جهاني 
اين رشته به دليل شــيوع ويروس كرونا لغو شد. اين 
مسابقات كه سال گذشته به دليل ناآرامي هاي سياسي 
در هنگ  كنگ به سنگاپور منتقل شده بود، با تصميم 
فدراسيون بين المللي گلف امســال برگزار نخواهد 
شد. مدير اجرايي فدراسيون بين المللي گلف انتقال 
مسابقات آسيايي به سال آينده را نشدني دانست و لغو 

مسابقات را تصميم نهايي اعالم كرد.
 ملي پوش شــطرنج به دنبــال طلبش از 

پرسپوليس!
يكي از ملي پوشان شــطرنج ايران كه با پرسپوليس 
قرارداد داشته، اين روزها به دنبال دريافت طلبش از 
اين باشگاه است. آرين غالمي سال گذشته در تركيب 
تيم پرسپوليس در ليگ برتر شطرنج بازي كرد. آرين 
غالمي، احسان قائم مقامي، پرهام مقصودلو و اميررضا 
پوررمضانعلي ازجمله بازيكناني بودند كه در ليگ برتر 
سال98 در تركيب پرســپوليس حضور داشتند، اما 
به نظر مي رسد هيچ بخشي از قراردادشان را دريافت 
نكرده اند. غالمي در اين باره به ايرنا گفت: »مبلغ اين 
قرارداد براي حضور در ليــگ برتر 25ميليون تومان 
است. متأسفانه هر روز يك تاريخ را مشخص مي كنند، 
كسي هم پاسخگو نيست. ما برگه قرارداد با امضاي 
محمدحســن انصاري فرد مديرعامل ســابق را در 
دســت داريم اما نمي دانم چرا اراده اي براي پرداخت 

وجود ندارد.«
  نادي: به معروف كمــك كردم به اعصابش 

مسلط باشد
عليرضا نادي، كاپيتان ســابق تيم ملــي واليبال در 
واكنش به شايعه اختالفش با سعيد معروف، گفت: 
»رابطه من و سعيد هميشه خوب بوده و هست. البته 
االن فكر مي كنم او ايران زندگي نمي كند. قبول دارم 
معروف در پست خود يك بازيكن فوق العاده است. ما 
با يكديگر هم تيمي بوديم. فقط اوايل او از نظر روحي 
و رواني وضعيت خوبي نداشت. من كمكش كردم كه 
به اعصاب خودش نســبت به داور و بازيكنان حريف 
مسلط باشد. فكر مي كنم االن نسبت به سال هاي قبل 

خيلي بهتر شده.«

فوتبال ايران

 منهاي فوتبال

گفت وگو

درباره سوپرليگ اروپا شايد چيزهايي به گوش تان 
خورده باشد. تعدادي از باشگاه هاي بزرگ اروپايي 
شــامل رئال مادريد، بارســلونا، منچستريونايتد، 
يوونتوس، چلســي، آرســنال، پاري سن ژرمن، 
منچسترســيتي، ليورپول و آث ميالن چند سالي 
است درنظر دارند خود را از ليگ هاي داخلي جدا 
كنند و در ليگي به اين نام حضور يابند. منتقدان 
به اين طرح لقب ســوپر ريچ )ثروتمند( داده اند. 
بحث ها بر سر اين بوده كه اتلتيكومادريد، بروسيا 
دورتموند، المپيك مارســي، اينترميالن و آ اس 
رم به عنــوان ميهمان هــا به باشــگاه هاي ثابت و 
مؤسس بپيوندند. چندي پيش هم نشريه آلماني 
اشپيگل از پرس وجوي بايرن مونيخ درباره جدايي 
از بوندس ليگا پرده برداشــته بود كــه بي ربط به 
ســوپرليگ نبود. منتقدان معتقدند كه اين باعث 
مي شــود ليگ هاي داخلي نابود شوند. در دوراني 
كه ليگ سراســري در ايران تعطيــل بود، ليگ 
باشگاه هاي تهران رونق خاصي داشت و وقتي قرار 
بر از سرگيري ليگ سراســري شد، عده اي نگران 
نابودي فوتبال تهران شدند كه چيزي شبيه همين 

انتقادات اســت. فوتبال تهران بعد از آن نابود شد 
اما باشــگاه هاي متمول و مهمي سر برآوردند كه 
در دوران دولت احمدي نژاد بيشتر آنها به خارج از 
تهران واگذار شدند. وقتي تيم هاي به اين بزرگي در 
اروپا در يك ليگ حضور داشته باشند، ديگر كسي 
بازي والنســيا با ختافه يا نيوكاسل با لسترسيتي 
را نمي بيند و اين به ضرر باشــگاه هاي متوسط و 
كوچكي است كه هم اكنون از حق پخش تلويزيوني 
ليگ هاي داخلي خود سهم قابل توجهي مي برند و 
در بازي با تيم هاي بزرگ ورزشگاه هاي خود را پر 
از تماشــاگر مي بينند. انتقادات سرسختانه باعث 
شــده بود اين طرح مسكوت شــود اما با بحران و 
ركود اقتصادي ناشي از دوران كرونا دوباره پرونده 
ســوپرليگ به جريان افتاده اســت. طراح اصلي 
اين ايده آندره آ آنيلي يوونتــوس بود و فلورنتينو 
پرس كه رئيس پرافتخارترين باشــگاه دنياســت 
حاضر اســت از ليگ قهرمانان كه 13بار قهرمانی 
آن را در تاالر افتخارات دارد دســت بكشد و براي 
پول بيشتر به ســوپرليگ برود. سطح درآمدها در 
ليگ هاي جديد شــامل ليگ اول و ليگ دوم كه 

در هريك 20تيم حضور خواهند داشت، دو برابر 
درآمد فعلي باشگاه ها مي شود. االن كه ليگ ها در 
تعطيلي به ســرمي برند و ممكن است برنامه هاي 
اعالم شده از سرگيري مســابقات در بوندس ليگا 
و ليگ برتر و حتــي الليگا هم به نتيجه نرســد، 
زمان خوبي براي به جريــان انداختن دوباره ايده 
سوپرليگ اســت. فوتبال بعد از كرونا شباهتي به 
چيزي كه از قبل مي شــناختيم نخواهد داشت، 
پس چه بهتر كه باشــگاه هاي بزرگ و ثروتمند از 
اين آب گل آلود ماهي بگيرند و خرج خودشــان 
را از ليگ هاي داخلي جــدا كنند و به جاي بازي با 
تيم هاي كوچك، هر هفته بــازي بزرگي در پيش 
داشته باشــند و ورزشــگاه ها و جيب هاي خود را 
پر كنند. با باشگاه هاي پرطرفداري مثل آژاكس، 
سلتيك، گاالتاســراي و حتي ســتاره سرخ هم 
به خاطر دنبال كننده هاي زيادي كه در سراســر 
جهان دارند درباره اين طرح گفت وگو شده و ناگفته 
پيداست كه اين باشگاه ها احتماال در ليگ سطح 
دوم سوپرليگ كه هنوز نامي براي آن انتخاب نشده 
اســت، حضور خواهند داشــت. بحث هاي جديد 

بيشتر بر سر تعداد تيم هاست انگار همه  چيز حل 
شده و دير يا زود اين ليگ نوپا حيات خود را آغاز 
خواهد كرد. بحث بر سر اين است كه 20يا 22تيم 
در يك ليگ حضور داشته باشند بدون بيم سقوط 
و نظريه دوم اين اســت كه 2ليگ هر كدام شامل 
16تيم باهــم رقابت كنند كه با ايــده اوليه كمي 
متفاوت است. يوفا، اتحاديه باشگاه هاي اروپا و فيفا 
با اين موضوع مخالفند و فيفا حتي تهديد كرده هر 
بازيكني كه در اين ليگ به ميدان برود، از حضور 
در جام جهاني محروم خواهد شــد. اما زماني كه 
ســبيل يوفا و فيفا هم چرب شود، اين مخالفت ها 
از بين خواهد رفــت. اين را هم درنظــر بگيريد، 
جام جهاني بدون حضور بازيكنان رئال و بارســا 
و ليورپول و... چه جور جام  جهاني كســالت باري 
خواهد شــد و همين مي تواند درآمدهاي فيفا را 
هم از محل جام هاي جهانــي كاهش دهد. كرونا 
باعث كاهش ارزش بازيكنان شده و اين يعني زيان 
براي باشگاه ها. باشــگاه ها براي جبران اين زيان و 
زيان ناشي از بازي در ورزشگاه هاي خالي به روند 

سوپرليگ سرعت مي دهند.

سوپرليگزندهميشود
   بحران اقتصادي ناشي از كرونا بار ديگر طرح ليگي متشكل از باشگاه هاي بزرگ اروپايي را به جريان انداخت

سيمئونه: مارادونا كل آرژانتين بود 
ديه گو سيمئونه در مصاحبه جديد خود به مقايسه بين ليونل مسي و 
ديه گو مارادونا پرداخت. ورزش3نوشــته كه بحث مقايسه بين مسي و 
مارادونا هنوز هم داغ پيگيري مي شود و هر از چند گاهي شاهد مطرح 
شدن اين قياس هستيم. بســياري معتقدند كه مارادونا در جام جهاني 
1986به تنهايي آرژانتين را قهرمان كرد و به همين دليل مســي قابل 
قياس با او نيست. فوق ستاره بارســا در بازي هاي ملي هنوز به توفيقي 
دست نيافته است. ال چولو در مقايســه بين مارادونا و مسي گفت:» از 
نظر من، مسي و مارادونا متفاوت هستند. يكي مثل مسي، ماشين گلزني 
است و به شخصه در سال هاي اخير بارها برابرش زجر كشيده ام و ديگري 
بازيكني كه به تنهايي تمام تيم ملي كشورش بود و در واقع آرژانتين را 
مي توانستيد در مارادونا ببينيد اما مســي اين خصوصيت را ندارد. اين 
اواخر مسي نشان داده كه به بلوغ بيشتري رسيده و در حال نزديك شدن 
 به شخصيت مارادونا در بازي هاي ملي اســت. ديه گو هرگز براي اينكه 
يك تنه نماينده كشورش باشد، مشــكلي نداشت. در مجموع معتقدم 

مارادونا و مسي مي توانند در يك تيم بازي كنند.«

خريد جديد يوونتوس به تورين نمي آيد
آدرين رابيو خريد فرانسوي اين فصل يوونتوس، پس از اتمام قرنطينه، 
حاضر به بازگشت به تورين نشده است. با كاهش محدوديت ها در ايتاليا و 
چراغ سبز دولت اين كشور براي شروع مجدد تمرينات تيم هاي فوتبال، 
از سوي باشگاه يوونتوس به بازيكنان خارجي كه دوران قرنطينه را در 
كشورهاي خود ســپري كرده بودند، اعالم شد كه به تورين بازگردند. 
تمامي بازيكنان به تورين برگشــتند به غير از آدرين رابيو و گونسالو 
ايگواين. ستاره آرژانتيني پيش از اين به باشگاه اعالم كرده بود كه به دليل 
بيماري مادرش قادر به بازگشت نيست و سران باشگاه نيز به رغم ميل 
باطني، به وي مرخصي داده اند اما قضيه رابيو متفاوت است. طبق ادعاي 
ال استامپا، رابيو به دليل مخالفت با كاهش دستمزدش، حاضر به بازگشت 
از فرانسه نيست. پيش از اين و به دليل شرايط اقتصادي بد يوونتوس در 
پي شيوع كرونا، باشگاه تصميم گرفت درصدي از دستمزد بازيكنانش 
را كاهش دهد. رابيو اما برخالف ساير هم تيمي هايش، موافق كاهش 
دستمزد 8 ميليون يورويي اش نبود. او تابستان گذشته به عنوان بازيكن 
آزاد به يوونتوس پيوست اما در يووه هم اوضاع براي او خوب پيش نرفته و 

در ايده هاي مائوريتسيو ساري)سرمربي( جايگاه خاصي ندارد.

قاضي: فصل بسيار بدي را تجربه كردم
در اين شرايط باشگاه ها نبايد دنبال منافع شخصي باشند

اميرحســين اعظمي| محمد قاضي مهاجم سابق پرسپوليس و 
استقالل كه حاال پيراهن باشگاه شــهر خودرو را بر تن كرده ، در 
فصل جاري با بدشانسي هاي زيادي مواجه شده است. او در نساجي 
با مشكالت عجيبي روبه رو شد، كه نتوانست بازي كند و در نهايت 
از قائمشهر راهي مشهد شد. با قاضي درخصوص تعطيلي مسابقات 
ليگ برتر، وضعيت خودش در فصل جاري و مسائل مختلف ديگر 

صحبت كرديم كه او به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داد.

 2 ماه گذشته برايت   چگونه سپري شد؟
شــرايط بســيار ســختي را تجربه كردم و تا حاال چنين اتفاقي براي 
فوتباليســت ها رخ نداده بود كه از تمرين و مســابقه به اين شكل دور 
باشند. اماكن ورزشي و باشــگاه ها هم تعطيل بود و مجبور بوديم در 

خانه تمرين كنيم.
 طبيعتا آمادگي بدني شــما هم به شكل قابل 

توجهي كاهش پيدا كرده.
خب، تمرين گروهي با تمرين تيمي متفاوت است ولي من سعي كردم 
آمادگي بدني ام را حفظ كنم. متأســفانه باشگاه ها هم تعطيل بودند و 
تمرين كردن در اين شرايط واقعا ســخت است. ما سعي كرديم طبق 
برنامه كادر فني تمرين كنيم ولي اين تمرين با تمرينات گروهي بسيار 

متفاوت است.
   موافقي   بازي هاي ليگ برتر ادامه پيدا كند؟

من فوتباليست هستم و طبيعتا دوست دارم فوتبال بازي كنم چون لذت 
مي برم ولي برگزاري بازي ها بدون تماشاگر هم لذت ندارد. اگر قرار باشد 
بازي ها ادامه داشته باشد، دوباره بايد بدنسازي كنيم و امكان مصدوميت 
بازيكنان هم به دليل فشردگي بازي ها وجود دارد. فكر مي كنم فيفا بايد  
راهكاري  براي همه كشورها درنظر بگيرد. من كه نمي توانم نظر قطعي 
بدهم ولي اميدوارم هر اتفاقي كه رخ مي دهــد، حداقل به ليگ فصل 
آينده لطمه نخورد. البته يك موضوع هم بسيار مهم است، اينكه در اين 

وضعيت باشگاهي نبايد دنبال منافع شخصي خودش باشد.
 ولي طبيعتا تيمي مثل پرسپوليس دوست ندارد 
ليگ بدون تعيين تيم قهرمان نيمه كاره بماند، قبول داري؟

به هر حال هر تصميمي كه گرفته شود، موافق و مخالفان خاص خودش 
را خواهد داشت. من معتقدم در اين شرايط سالمتي مردم مهم است، 
اگر كرونا ريشه كن مي شد االن با خيال راحت مي توانستيم بازي كنيم 

ولي حاال قضيه فرق مي كند.
 پيش بيني تو اين اســت كه بازي هــا برگزار 

مي شود؟
نمي دانم چه بگويم. فعال كه زمان همينطور از دســت مي رود و معلوم 
نيست چگونه مي خواهند به تيم ها فرصت آماده سازي  و انجام بازي هاي 
رسمي را بدهند. حداقل اميدوارم سازمان ليگ يا فدراسيون يك تصميم 

قطعي بگيرند و از اين بالتكليفي خارج شويم.
 فصل99-98 برايت چطور بود؟

بسيار بد بود. متأسفانه برخي دوســتان كارهايي انجام دادند كه اين 
فصل برايم خوب نبود. من در نساجي به دليل عدم صدور كارت بازي، 
نتوانستم بازي كنم و شرايط سختي داشتم، از لحاظ روحي هم كامال 
به هم ريختم. وقتي بازيكن چند ماه تمرين و بدنســازي مي كند ولي 
فرصت بازي ندارد، كار خيلي سخت مي شــود. اين شرايط تأثير بدي 
روي فوتبالم گذاشت ولي خدا را شكر كه با آمدن به شهر خودرو شرايط 
بهتر شد هر چند كه بدشانس هم بودم و بازي ها به دليل شيوع ويروس 

كرونا تعطيل شد.

جهان
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بنعطيه:بهتيممليبرنميگردم
مدافع مراكشي الدحيل مي گويد تصميمي براي لغو بازنشستگي اش از بازي هاي ملي نگرفته است. به گزارش الشرق 
مهدي بن عطيه گفت: »تيم ملي اكنون گروهي از مدافعان جوان و سطح باال را در اختيار دارد. به همين دليل من از 
بازي هاي ملي بازنشسته شدم تا فرصت بازي به اين بازيكنان برسد.«

ليلي خرســند| ممنوعيت رقابت ورزشــكاران ايران با نمايندگان رژيم 
صهيونيستي قانون مي شود. بعد از انقالب قانون نانوشته اي ورزشكاران ايران 
را از رودررو شدن با نمايندگان اسرائيل منع كرد. حاال 33نماينده مجلس 
در طرحي خواسته اند اين ممنوعيت قانوني شود؛ هر چند برخي از مديران 
ورزش مي گويند اين طرح شوي تبليغاتي بعضي از نمايندگان در روزهاي 
پاياني مجلس است و تصويب آن مي تواند به تعليق ورزش ايران منجر شود.

ديــروز 243نماينده مجلــس2 فوريت طــرح مقابله بــا اقدامات رژيم 
صهيونيستي عليه صلح و امنيت منطقه  اي و بين المللي را تصويب كردند. 
قرار اســت ماده هاي مختلف اين طرح در فراكسيون هاي مرتبط مطرح و 
بعد از بررســي، براي تصويب به رأي گذاشته شود. اين طرح 14ماده دارد 
و ماده 11آن مربوط به ورزش اســت. در اين ماده آمده است: »برگزاري 
هرگونه مسابقه يا رقابت ورزشي اعم از رسمي يا تداركاتي ميان ورزشكاران 
و تيم هاي ورزشي ايران با حريفان رژيم صهيونيستي ممنوع است.« اين 
قانون اگر به تصويب برسد، فدراسيون هاي ورزشي را موظف مي كند براي 
جلوگيري از محروميت ورزشكاران با فدراسيون هاي جهاني رايزني كنند: 
»هر يك از فدراسيون ها در رشته ورزشي مربوطه موظفند با بهره مندي از 
تمام ظرفيت هاي داخلي و بين المللي و برقراري ارتباط اصولي با مجامع 
بين المللي ورزشي، تعهدات و اقدامات مقتضي را جهت ممانعت از اعمال 
هرگونه مجازات و محروميت هاي ورزشــي بين المللي عليه ورزشكاران 
مستنكف از مواجهه با حريفان رژيم صهيونيستي اتخاذ كرده و با پيش بيني 
تخصيص منابع الزم، به تشــويق و حمايت از آنها بپردازند..« طبق ماده 
11اين طــرح، وزارت ورزش و جوانان، با همــكاري وزارت امور خارجه و 
سازمان برنامه و بودجه، موظف است كه دستورالعمل اين ماده را تهيه كند 

و به تصويب هيأت وزيران برساند.
در 4دهه اخير، كــم نبودند ورزشــكاران ايراني كه بــا نمايندگان رژيم 
صهيونيستي مسابقه ندادند. شكستن دســت و پاي ورزشكاران به دست 
مربيان، مســموميت هاي مصلحتي كل تيم، شكست هاي خودخواسته  
تيم ها و ورزشــكاران ايرانــي و... اقداماتي بوده كه فدراســيون ها انجام 
داده اند تا ورزشكارانشان در يك ميدان با اســرائيلي ها رقابت نكنند. اين 
كناره گيري هاي مصلحتي در بعضي مواقــع محروميت هايي را هم براي 
ورزش ايران داشته اســت. در بازي هاي پارالمپيك پكن تيم بسكتبال با 
ويلچر ايران تن به شكســت مصلحتي داد تا با اســرائيل روبه رو نشود اما 
مسئوالن فدراسيون جهاني كه از اين شكست قانع نشده بودند، فدراسيون 
ايران را تعليق و تيم ملي را از حضور در مســابقات محروم كردند. داستان 
» بايد ببازي« عليرضا كريمي كشتي گير تيم ملي و محروميت او و مربي اش، 
داستان سعيد ماليي و تعليق فدراســيون جودو و... اتفاقاتي بوده كه بعد 
از كناره گيري هاي غيررسمي ورزشكاران از مســابقه با نمايندگان رژيم 
صهيونيستي افتاده اســت.اگر طرح مقابله با اقدامات رژيم صهيونيستي 
عليه صلح به تصويب نمايندگان برسد و ماده 11اين طرح هم رأي بياورد، 
ورزش ايران مي تواند به طور رسمي از رقابت با اسرائيل كناره گيري كند و 
تعليق و محروم نشود؟ فدراسيون ها قدرت البي كردن در فدراسيون هاي 

جهاني را دارند؟ 
فدراسيون جودو بعد از اتفاقي كه براي سعيد ماليي در مسابقات قهرماني 

جهان 2019ژاپن افتاد، با تعليق روبه رو شد. ماه هاي گذشته، فدراسيون 
و كميته ملي المپيك ايران در تالش بودند تا اثبات كنند شكست ماليي 
مصلحتي و از ترس مقابله شدن با نماينده اسرائيل نبوده است اما هنوز به 
نتيجه نرسيده اند و احتمال اينكه كاروان ورزش ايران در بازي هاي المپيك 

توكيو محروم و ورزش ايران تعليق شود، وجود دارد.
فدراسيون كشتي البي قوي با اتحاديه جهاني دارد. ايران يكي از 3 قدرت 
اول كشتي جهان است و اسرائيل جايگاهي در كشتي جهان ندارد. با وجود 

اين، مديران كشتي ايران نتوانستند جلوي محروميت كريمي را بگيرند.
بعد از تصويب اين قانون ممنوعيت 2 احتمال وجود دارد؛ 1- ورزشكاران 
و فدراسيون هاي ورزشي ديگر به دنبال بهانه نيستند و مي توانند بگويند 
طبق قانون كشورشان اجازه مسابقه دادن با ورزشكاران رژيم صهيونيستي 
را ندارند؛ اتفاقي كه در بعضي از كشــورها مي افتد. تركيه و ارمنستان يا 
آذربايجان و ارمنســتان به خاطر اختالفات سياسي در بعضي از مسابقات 
حاضر نشــده اند مقابل هم قرار بگيرند. در انتخابي يورو 2008ارمنستان 
و آذربايجان بايد روبه رو مي شــدند اما يوفا اين بازي را لغــو كرد. يوفا در 
مسابقات قهرماني زير 19سال اروپا هم جدول را تغيير داد تا اين دو تيم با 
هم روبه رو نشوند. روسيه و اوكراين هم 2 كشوري هستند كه در مسابقات 
ورزشي مقابل هم قرار نمي گيرند. ايراني ها اميدوارند با توجه به اين نمونه ها 
فدراســيون هاي جهاني هم مسابقه ندادن آنها با اســرائيل را بپذيرند اما 
نكته اي كه وجود دارد اين است كه در اين موارد 2 طرف موافق به برگزاري 
مسابقه نيستند، ولي در مورد ايران و اسرائيل، فقط ايران حاضر به رقابت 
نيست. 2- البي صهيونيسم كه اتفاقا در ورزش قدرت زيادي هم دارد، همين 
قانون را مستمســك قرار دهد تا ثابت كند كه ورزشكاران ايران برخالف 
منشور المپيك رفتار مي كنند و بايد از رقابت هاي بين المللي محروم شوند.
  يوســف نژاد: تالش مي كنيم چيزي تصويب شود كه به 

مصلحت جمهوري اسالمي ايران باشد 
علي اصغر يوسف نژاد، نايب رئيس فراكسيون ورزش مجلس به همشهري 
مي گويد: با توجه به همه احتماالتي كه هســت، اين ماده در فراكسيون 
ورزش بررسي مي شود: »اين طرح هنوز تصويب نشــده است. اما از افراد 
مختلــف در ورزش و همينطور از وزارت امورخارجــه دعوت مي كنيم تا 
همفكري شود. خود وزارت ورزش بايد دستورالعمل اين ماده را بنويسد. 
همه ما تالش مي كنيم تا چيزي كه به نفع و به مصلحت جمهوري اسالمي 
ايران است، تصويب شود.« نمايندگان مجلس وزارت ورزش را خطاب قرار 
داده اند اما در مجامع بين المللي ورزش، وزارت ورزش به رسميت شناخته 

نمي شود و كميته هاي ملي المپيك هستند كه بايد پاسخگو باشند.
   هاشمي طباء:  به نفع ورزش ايران نيست

مصطفي هاشمي طباء، رئيس پيشين سازمان تربيت بدني و كميته ملي 
المپيك ايــران، تصويب هر قانونــي در اين مورد را به ضــرر ورزش ايران 
مي داند. او به همشهري مي گويد: »با توجه به فعاليت هايي كه اسرائيل در 
مجامع مختلف دارد، كميته بين المللي المپيك و فدراسيون هاي جهاني را 
ترغيب مي كند تا عضويت ايران را  به حالت تعليق دربياورند. به اين دليل 
كه فدراسيون ها دولتي نيستند، شــايد تا وقتي كه در عمل اتفاقي نيفتد 
و ورزشكار ما از مســابقه اي كناره گيري نكند، ســكوت كند، ولي اگر اين 

كناره گيري عملي شــود، فدراســيون ها مي توانند از اين قانون عليه خود 
ما استفاده كنند.« هاشمي طباء معتقد اســت كه رايزني با فدراسيون ها و 
IOC نمي تواند به نتيجه برسد.رسول خادم در زمان رياستش بر فدراسيون 
كشتي، نخستين نفري بود كه موضوع علني شدن ممنوعيت رودررو شدن 
ورزشــكاران ايران با اســرائيل را مطرح كرد. او معتقد بود كه نبايد فقط 
ورزشكاران هزينه بدهند و بهتر اســت تكليف اين موضوع در سطح باالي 

نظام حل شود.
   حمايت يكي از روساي فدراسيون هاي ورزشي

روساي فدراسيون هاي ورزشي چه واكنشــي به اين طرح و قانوني شدن 
اين ممنوعيت دارند؟ يكي از روساي فدراسيون ها كه نمي خواهد نامي از او 
برده شود، به همشهري مي گويد: »تا كي مي خواهيم فيلم بازي كنيم، الكي 
پايت را بگير، دستت را بگير و آخر سر هم محروم شو. اين قانون اگر تصويب 
شود، خوب است. ما حتما با چالش روبه رو مي شويم و حتما هم ورزشكار 
ما با مشكالتي روبه رو مي شــود، ولي اينكه اين موضوع در سطح سياسي 
مطرح شود، به نفع ورزش است. با اين قانون تكليف فدراسيون ها مشخص 
مي شود.« اين رئيس فدراســيون هم تأييد مي كند كه همه فدراسيون ها 

قدرت الزم براي البي را ندارند.

  بازي مجلس روي لبه فرصت و تهديد 
   2 فوريت طرح ممنوعيت رقابت ورزشكاران ايران با  نمايندگان رژيم صهيونيستي  در مجلس تصويب شد، برخي از منتقدان مي گويند

    اين قانون ،   ورزش ايران را به سمت تعليق خواهد برد 

چرادرروزهايپايانيمجلس؟
روزهاي پاياني مجلس دهم نزديك اســت و از هشــتم خرداد 
مجلس يازدهــم كارش را آغاز مي كند. با توجه به اين جابه جايي 
است كه يكي از مديران ارشد ورزش، اين طرح را شوي تبليغاتي 
 مي داند. او به همشــهري مي گويد: »اين طرح را ســال پيش،
 5-4 نفر از نمايندگان پيشنهاد كردند. گفته شد اين كار خطرناك 
است و آقاي الريجاني، رئيس مجلس هم از اين نمايندگان خواست 
تا اين كار را دنبال نكنند. به نظر مي رسد اين طرح بيشتر يك شوي 
تبليغاتي است. آيين نامه داخلي مجلس مي گويد همه طرح هايي كه 
به تصويب نرسيده اند، با ورود مجلس جديد لغو مي شود و از نو بايد 
طرح داده شود.« به نظر اين مدير تصويب اين طرح زمان بر است: 
»اين طرح بايد در فراكسيون ها مطرح شود، نماينده دولت تأييدش 
كند، در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان برسد. نماينده 
دولت هم حتما با اين طرح مخالفت مي كند. چون توجيه مي شود 
كه اين طرح به زيان ورزش است و باعث تعليق ورزش مي شود.« 
او مي گويد اگر نمايندگان مجلس دنبال قانونگذاري بودند بايد از 
6  ماه پيش اقدام مي كردند: »در زماني كه ورزش تعطيل است چرا 
اين موضوع مطرح مي شود؟ اگر نمايندگان مي خواستند فوريتي 
بدهند، 6  ماه پيش كه موضوع ســعيد ماليي و تعليق فدراسيون 
جودو مطرح شد، طرح مي دادند نه االن. درحال حاضر اين موضوع 
در سطح شوراي عالي نظام در دستور كار است و ابعاد قضيه در حال 
بررسي است و دستورالعملش به وزارت ورزش و كميته ملي المپيك 

ابالغ مي شود. در اين شرايط نيازي به ورود مجلس نيست.« 



   با مجلس جديد تغيير را احساس كنيد
اين تنها كدها و نشانه هايي نيستند كه مجلس پيش از تشكيلش به دولت و جامعه نشان مي دهد. نگاهي به اظهارات برخي ديگر از 
منتخبان مجلس يازدهم نيز رويكرد و شكل تعامل مجلس آتي با دولت را به تصوير مي كشد. مجتبي رضاخواه، منتخب تهران به بهانه 
بركناري وزير صمت از سوي رئيس جمهور طي يادداشتي در توييتر نوشت: »رئيس جمهور وزير صنعت را به دليل »تمرد از دستور« 
بركنار كرد و در اين بركناري، هيچ گونه مصلحت انديشي را رعايت نكرد! مجلس يازدهم نيز وظايف خود را در قبال »تمرد از قانون« 
انجام خواهد داد؛ بهانه مصلحت انديشي هم از دولت گرفته شد.« رضاخواه خطاب به رئيس جمهور نوشت: »با تغيير مجلس تفاوت را 

احساس خواهيد كرد.«
مصطفي ميرسليم، منتخب مردم تهران و رقيب حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نيز از فرصت عزل وزير صمت 
استفاده كرد و نوشت: »آيا عزل  وزير صمت نشان دهنده تن دادن  دولت به مجلس است يا لجبازي سياسي؟ اگر دولت نتواند با مجلسي 
كه اكثريت آن از او حمايت مي كنند تعامل كند، چگونه مي خواهد با  مجلس يازدهم براي خدمت به مردم همكاري كند و باز فرصت ها را 
در جنجال هاي جديد سياسي نسوزاند؟« ميرسليم در يادداشتي ديگر يك گام پيش تر نهاده و با اشاره به مصوبات اخير مجلس نوشت: 
»اقدامات غيركارشناسي و شتابزدۀ آخرين روزهاي مجلس دهم به دقت رصد و پس از افتتاح  مجلس يازدهم مجددا بررسي خواهد 
شد؛ گسترش بي رويۀ  مناطق آزاد،  حذف صفرها و تغيير نام پول ملي، تشكيل مجدد  وزارت بازرگاني براي چراغ سبز دادن به واردات!« 
اين اظهارات به معناي آن است كه نمايندگان مجلس يازدهم تالش خواهند كرد تا برخي مصوبات مداراجويانه مجلس قبلي را مورد 

بازبيني مجدد قرار دهند.
محمدباقر قاليباف، ديگر منتخب مجلس يازدهم و ديگر رقيب رئيس جمهور در انتخابات رياست جمهوري، چندي پيش، از »مديريت 
ناكارآمد  دولت« در موضوع كرونا انتقاد كرد و با متهم كردن دولت به »كتمان واقعيت، خوش بيني غيركارشناسي و استفاده نكردن از 
ظرفيت هاي مردمي«، نوشت: »همچنان دولت براي تغيير جهت به سمت اتخاذ تصميم درست طبق نظر كارشناسان فرصت دارد و 

مي تواند به نفع مردم اقدام كند.«
با توجه به تركيب يكپارچه اصولگراي مجلس يازدهم، گروهي از ناظران بر اين باورند كه رفتار نمايندگان مجلس يازدهم، در يك سال 
پاياني دولت دوازدهم احتماال به صحنه تقابل تمام عيار مجلس با دولت منجر خواهد شد و حتي ممكن است طرح استيضاح رئيس جمهور 
و وزرايش در اين مجلس پيش كشيده شود، اما گروهي بر اين باورند كه چنين مواجهه ای ميان دولت و مجلس روي نخواهد داد و آنها نيز 

تالش خواهند كرد كه در يك سال پاياني دولت بنا بر مصالح كشور و حاكميت بر مدار مدارا بچرخند.
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ســيدرضا تقوي، منتخب مــردم تهران در 
مجلس يازدهم و از چهره هاي مؤثر اصولگرا و احزاب

عضو هيأت مشــورتي جمنا )جبهه مردمي 
اصولگرايان( روز گذشته در دفتر النه جاسوسي سابق آمريكا 
و در محلي كه در گذشته دفتر سفير وقت آمريكا بوده است، 
نشست خبري برگزار كرده بود تا درباره اولويت هاي مجلس 
آينده سخن بگويد. تقوي پيش از آنكه لب به سخن بگشايد، 
با انتخاب محل برگزاري اين نشست تالش كرد تا يكي از 
مهم تريــن اولويت هــاي اين مجلــس را ترســيم كند؛ 
سازش ناپذيري، عدم مذاكره با آمريكا و..... النه جاسوسي يا 
محل سفارت سابق آمريكا، در جمهوري اسالمي ايران يك 
نماد است؛ نماد استكبارستيزي، نماد انقالب، نماد شيطان 
بزرگ و نماد 4دهــه رويارويي ايــران و آمريكا كه برپايي 
هرساله مراسم 13آبان ماه در اين مكان، نشانه اي از تداوم 
استكبارستيزي انقالبيون تلقي مي شود. ابتكار عمل اين 
منتخب مجلس يازدهم در انتخاب مكان، شايد براي تداعي 
يكي از اولويت هاي مجلس يازدهم كافي بود. به همين سبب 
تقوي احتماال نيازي ندانســت تا بيش از ايــن درباره نوع 
مواجهه مجلس منتخب با آمريــكا و موضوع مذاكره با آن 
سخني بگويد. تقوي به اين عبارت كه »اين مجلس واليي، 

حزب اللهي و اصولگرايي است« بسنده مي كند.

از ســوي ديگر، منتخبان اصولگراي مجلــس يازدهم در 
اظهارنظرها و كالمشــان تالش كرده اند كــه ميان خود و 
دولت مستقر و نيز مجلس دهم مرزبندي گفتماني ايجاد 
كنند، و به اين وسيله براي خود بِرندسازي كنند. اصولگرايان 
در تالش براي اين برندسازي تالش كرده اند از مولفه هايي 
مانند استكبارستيزي، ســازش ناپذيري و عدم مذاكره با 
آمريكا به عنوان دال هاي گفتماني خود بهره بگيرند و آنها 
را به عنوان نمادهاي برند خود معرفي كنند. انتقادات آنها از 
برجام و رويكرد دولت براي تعامل با آمريكا در واقع تالشي 
از سوي منتخبان اصولگراي مجلس يازدهم براي ايجاد اين 
مرزبندي با دولت و ترسيم تصويري از مجلس يازدهم است.

هرچند منتخبان مجلس يازدهم از ضرورت تعامل با دولت 
سخن مي گويند، اما تالش آنها براي فاصله گذاري ميان 
خود و دولت در اظهاراتشان مشهود است؛ تقوي در بخشي 
از سخنان ديروزش مستقيما برخي از عملكردهاي دولت 
را به انتقاد كشــيد؛ او با انتقاد از »سياست هاي غلطي« 
كه موجب فســاد مي شــود، گفت: در ارز 4200توماني 
و ارز نيمايــي ديديم چــه اتفاقاتــي رخ داد و با چنين 
تصميم گيري هايــي يك عده يك شــبه بــه ثروت هاي 
ميلياردي مي رســند. او همچنين با بيان برخي جمالت 
كنايه آميز عليه نمايندگان مجلس دهم گفت: »مجلس 
جاي معامله نيســت. مجلس تجارتخانه نيست كه يك 
اســتيضاح را مطرح كنيم و با يك جلسه با 220رأي آن 

وزير را برسانيم به يك وزارتخانه ديگر.«

منتخب تهران به دولت گفته است با شروع مجلس جديد تغيير را احساس خواهيد كرد

كافه مجلس

  ضرورت اطالع رســاني درباره 
كنارك

عليرضا رحيمــي، نماينده تهــران و علي 
بختيار، نماينــده گلپايــگان در تذكراتي 
جداگانه خواســتار ارائه گــزارش در مورد 
سانحه ناو كنارك شدند. در نشست ديروز 
بهارســتان ابتدا عليرضا رحيمي،  نماينده 
تهران در تذكري شفاهي گفت: فاجعه هدف 
قرارگرفتــن ناوچه كنارك كه توســط ناو 
جماران اتفاق افتاد را خدمت خانواده هاي 
داغدار خســارت ديده و ملت ايران تسليت 
مي گويم. اميدوارم مســئوالن در ستاد كل 
نيروهاي مســلح داليل حادثــه را به ملت 
ايران ارائه كنند و اجازه ندهند اين موضوع 
به حادثه هواپيماي اوكرايني دچار شــده و 
مشمول مرور زمان بشود. به گزارش ايسنا، 
در ادامه نشســت نيز علي بختيار با اشاره 
به حادثه ناوچه كنارك و شــهادت تعدادي 
از نيروهــاي دريايي ارتش، اظهــار كرد: از 
مســئوالن خواهش مي كنم تا در اين مورد 
اطالع رســاني دقيقي انجام دهند تا باعث 
نشــود رســانه هاي بيگانه از اين موضوع 

سوءاستفاده كنند.

  كميته حقيقت ياب تشكيل شود
ابوالفضــل ســروش، نماينده تهــران در 
حســاب شــخصي اش در توييتر نوشت: 
»ماجراي كشته شــدن ۵7نفــر از برادران 
افغــان در رودخانه هريرود چيســت؟ چرا 
دولت ســكوت كرده و كميته حقيقت ياب 
تشكيل نمي دهد؟ تاكي به خاطر اشتباهات 
در ديپلماسي و مبهم بودن موضوعات، مورد 
شــماتت دنيا و نهادهاي حقوق بشري قرار 

بگيريم؟ فاين تذهبون!!«

  ظريف آمد، نمايندگان نيامدند
عليرضا رحيمي، نماينده تهران در نشست 
علني ديــروز مجلــس در تذكر شــفاهي 
خطاب به نمايندگان گفــت: ديروز 10نفر 
از نمايندگان براي سؤال از وزير امور خارجه 
درخواســت داده بودند و وزيــر خارجه و 
معاونان ايشــان نيز در جلســه كميسيون 
حاضر شدند اما متأســفانه حتي يك نفر از 
سؤال كنندگان در جلســه حاضر نبودند و 
اين در  شأن مجلس و نهاد نظارت نيست. به 
گزارش ايسنا، رحيمي در ادامه نيز با اشاره 
به صحبت هاي اخير رئيس دولت اصالحات، 
از مواضــع او در مورد لــزوم روي آوردن به 

همبستگي و آشتي ملي تشكر كرد.

  كنايه به اسپيناس نشيني مجلس 
يازدهمي ها

ســيدرضا تقوي، منتخب تهران در مجلس 
يازدهم گفت: نبايد مجلس را تكه تكه كنيم. 
به طور مثال، يك عــده مثال آذري زبان ها يا 
زاگرس نشين ها، يا مثال در هتل اسپيناس 
جلسه بگذاريم . به گزارش خبرآنالين، طي 
روزهاي اخير خبرهايي درباره جلســات و 
ضيافت هاي الكچري برخــي نمايندگان 
مجلس با هدف كسب رأي براي كرسي هاي 
مهم مجلس در فضاي رســانه اي و خبري 
منتشر شد. برخي خبرها حكايت از مراسم 
افطاري طيفي از نمايندگان زاگرس نشين 
در هتل اسپيناس داشــت؛ موضوعي كه با 

واكنش تقوي روبه رو شد.

  بررسي گام دوم در مجلس بعدي
حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه علني 
ديــروز مجلس خطاب بــه رئيس مجلس، 
گفــت: رئيس مجلس مركــز پژوهش ها را 
مأمور كرد تا گزارشــي در زمينه بيانيه گام 
دوم انقالب تهيه كنند. به گزارش مهر، وي 
افزود: هم اكنون مجلس دهــم رو به اتمام 
اســت اما هنوز اين اقدام كــه يك ضرورت 
بوده، آنطور كه بايد و شايد انجام نشده است. 
علي الريجاني در پاسخ به اين تذكرات گفت: 
مركز پژوهش ها گزارشي را در مورد گام دوم 
انقالب تهيه و ارائه كــرد و بايد در مجلس 
بعدي ابعاد مختلف آن در كميســيون هاي 

تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.

سيدرضا تقوي، عضو هيأت مشورتي جبهه مردمي اصولگرايان و منتخب مردم تهران ديروز در النه جاسوسي نشست 
خبري برگزار كرد؛ جايي كه نماد تقابل با آمريكاست.

محمدرضا حيدري افشــار، دادســتان نظامي استان 
سيستان و بلوچستان در حاشيه مراسم تشييع پيكر قضايي

شــهداي حادثه دريايي ارتش درخصــوص حادثه 
كنارك، گفت: انتظار مي رود تا بررســي دقيق تيم هاي كارشناسي 
حاضر در محل حادثه از هرگونــه گمانه زني در اين خصوص پرهيز 
شود. در حادثه اي كه عصر روز يكشنبه در محدوده آب هاي جاسك 
و در جريان مانور نيروي دريايي براي ناوچه كنارك رخ داد، 19نفر از 
دريادالن نيروي دريايي ارتش به شهادت رسيدند. 1۵نفر از پرسنل 
نيروي دريايي نيز زخمي شده اند كه براساس گزارش روابط عمومي 
نيروي دريايي ارتش حال آنها رو به بهبود اســت. ارتش جزئياتي از 
نحوه بروز اين حادثه منتشــر نكرده اســت. ناوچه كنارك وظيفه 

پشتيباني و آوردن هدف را در مانور داشت.

نمايندگان مجلس روز گذشته با دوفوريت طرح تقابل 
ايران با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي موافقت مجلس

كردند. به گزارش تسنيم، وكالي ملت پس از تصويب 
دوفوريت طرح تقابل ايران با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي با 
شعار »مرگ بر اسرائيل« مجددا از اين طرح حمايت كردند. در يكي 
از بندهــاي اين طــرح آمده اســت: با توجــه به مصوبــه مورخ 
97/10/6مجلس شوراي اسالمي مبني بر اينكه »دولت مكلف است 
از قدس شريف به عنوان پايتخت هميشگي فلسطين حمايت كند«، 
وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين 
قانون، مقدمات الزم براي تشكيل »كنسولگري يا سفارت مجازي 
جمهوري اسالمي ايران به پايتختي قدس« در فلسطين را فراهم و 

نتيجه را براي تصويب، تقديم هيأت وزيران كند.

دبير ستاد انتخابات كشور، گفت: به جز منتخب تفرش، 
گزارش ديگري دربــاره جعلي بودن مــدرك تحصيلي انتخابات

منتخبين مجلس يازدهم به ستاد انتخابات كشور نرسيده 
است. سيداسماعيل موسوي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در روزهاي 
اخير شوراي نگهبان، وزارت علوم و دانشگاه هاي كشور گزارشي در اين 
زمينه به ستاد انتخابات كشور نداده اند. وي با اشــاره به اينكه دور دوم 
انتخابات مجلس يازدهم روز 21شهريور برگزار مي شود، افزود: 22نفر در 
11حوزه با يكديگر رقابت مي كنند. تكليف يك نماينده تهران و همچنين 
نماينده آستانه اشرفيه كه پيش از افتتاح مجلس يازدهم فوت شده اند و 
همچنين انتخاب نماينده تفرش)كه به دليل جعلي بودن مدرك تحصيلي، 
از ورود او به مجلس يازدهم جلوگيري شــد( در انتخابات ميان دوره اي 

مجلس در سال1400مشخص مي شود.

گزارش جديد جعل مدرك نداشتيمطرح تأسيس سفارت مجازي در فلسطيندرباره كنارك گمانه زني نشود

خط و نشان هاي مجلس جديد

تريبون مجلس

نطق يك رد صالحيتي!

قاسم ميرزايي نيكو،  نماينده مجلس دهم، در آخرين نطقش در 
بهارستان نسبت به رد صالحيت برخي از كانديداهاي انتخابات 

يازدهمين دوره مجلس انتقاد كرد.
وي متن كامل نطقي كه در مجلس  شــوراي اسالمي ايراد كرده 
بود را در اختيار همشــهري قرار داد كه بخش هايي از آن به اين 

شرح است: 
پس از اعتراضات، هم انتخابات، هم نهادهاي انتخابي، زير ضرِب 
بي سابقه اي قرار گرفته و هدف، نااميدي اكثريت است تا اقليتي 
بتواند با مشــاركت حداقلي و رأي ثابت برنده باشــد با همراهي 
نهادهاي انتصابي؛ تالش زياد براي يك دســت شــدن قدرت به 
هر قيمت در اسرع وقت؛ سرانجام به پايين كشيده شدن مجلس 
از رأس امور! كدام مــردم؟ كدام وكالت؟ همــه قانونگذارند جز 
مجلس! جنازه اي هم نمانده از نظارت، استيضاح، تفحص! مجلس 
مهندسي با مشاركت حداقلي و اول راه، مدارك تحصيلي جعلي، 
سوابق اقتصادي، كه همه مي دانند! روزهاي طاليي در پيش است! 
برجامي آتش زده نمي شود FATF  هم تصويب مي شود. مجلس 

يازدهم شما خيلي خوبيد!
ميرزايي نيكو در بخش ديگري از نطق خــودش گفت: وقت آن 
نرسيده كه به ياد بياوريم امام گفت نه شرقي نه غربي جمهوري 
اسالمي؟! تنش زدايي و رفتار بدون مناقشه در سياست خارجي 
مي تواند بيماري دو قطبي را خاموش كند و به جاي باج دادن به 
شركاي ناامن و اختصاص بودجه به ابزار نظامي، مي توان تهديد را 

تبديل به فرصت كرد. 
اين نماينده در بخش ديگــري از نطقش به حصر ميرحســين 
موســوي و مهدي كروبي اشــاره كرد و گفــت: در انقالب همه 
بودند؛ همه گروه ها، همه مردم قبل و بعد از قانون اساســي. بايد 
برگرديم به همه باهم نه همه با مــن؛ بازكردن راِه ملت و انتخاب 
شايسته ترين ها تضعيف انتخابات برخالف نص جمهوريت و قانون 

اساسي است.
وي در بخش ديگري از نطق خود به داستان ردصالحيتش اشاره 
كرد و گفت: به من گفتند در مراسم ســالگرد طالقاني از نهضت 
آزادي دفاع كردي!)منظورش همان آيت اهلل طالقاني بود كه من 
انقالب را با او و دكتر شريعتي، حزب را با شهيد بهشتي، دين را با 
شهيد مطهري، قرآن را با الميزان عالمه طباطبايي، واليت فقيه را 

با آيت اهلل منتظري و انقالب را با حضرت روح اهلل شناختم(
گفتم: اهالي انقالب به قيمت جسم و جانشان، تمام عمرشان، قبل 
و بعد از انقالب زندان كشيده و چشيده اند! مگر مي توانيم تاريخ 
را تحريف كنيم؟ مگر حق داريم هســت را نيست كنيم؟! تاريخ 
دفترچه سياه مشقمان نيست كه با مداد بنويسيم بعد پاك كنيم 
يا آن صفحه را بكنيم و پاره كنيم! تاريخ، تفكر انسان هاست! تاريخ، 

حافظه يك نسل است!
گفت: گفته اي فساِد نهادينه! ما فساد نهادينه نداريم!

گفتم: اين همه يقه سفيِد دست به جيب و متهم كه كشفشان از 
افتخارات قوه قضاست! اينها نهاد نيستند؟! 

گفت: به مردِم مقاوم، گفتي غارنشين!
گفتم: معني دوران شــعب چيســت؟! عربي من ضعيف است يا 

شما؟!
گفت: چرا وقتي روضه خواندي گفتي كربال يعني آب!؟

چيزي مانده بود بگويم؟ از كدام سياره آمده بود؟ مسلمان بود؟! 
شيعه بود؟ سر سفره امام حسين)ع( سينه زده بود؟

ما از اين توهمات توطئه بلد نيستيم! از اين گفت و شنودها!
وي در ادامه نطق خود آورد: قاســم ميرزايي نيكو مسافر انقالب، 
جبهه  و جنگ، ســازندگي، اصالحات، خانه نشــين دولت هاله 
نور، فرزند كيالن، نمايندگي مردمان شــريف شهرســتان هاي 
دماوند و فيروزكوه، ديروز آمد؛ فردا مي رود؛ امروز ايستاده است 
كنار گزارش هايي كه هر روز با مردمانش تقســيم كرد؛ نه فرزند 
دوتابعيتي دارد، نه مدرك خارجي، نه ذره اي رنگ رســانه هاي 
بيگانه! هيچ! فقط پيرتر؛ انقالب حاصل جواني گذشته است؛ از اين 
دست عمري به ســر برده ايم اما امروز نسلي كه در كارنامه اش نه 
عمر انقالب دارد نه دفاع، همه  نظام را حق خودش مي داند! سهم 
خودش، مال خودش؛ نوش جان؛ ايام به كام عزت تان مســتدام، 
عاقبت تان به خير. علت رد صالحيت؛ »بند 2 ماده 28: عدم التزام 

به نظام مقدس جمهوري اسالمي«

وزارت خارجــه ايــران در تازه تريــن 
 سياست
موضع گيري درباره وقــوع حادثه براي خارجي

برخي اتباع افغانستان در مرز ايران، طرف 
افغان را به بي مباالتي در نگهداري از مرز مشترك متهم 
كرده است. روابط ايران و افغانستان پس از پيدا شدن 
چند جســد و ادعاهايــي مبني بر اينكه آنها توســط 
مرزبانان ايران در رودخانه هريرود غرق شده اند افزايش 
يافته است، اما مقامات كشورمان هرگونه حادثه براي 

افغان ها را در خاك ايران  رد مي كنند.
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران در 
رابطه با ادعاي غرق شدن تعدادي از اتباع افغانستان در 
رودخانه مرزي مشترك به خبرنگاران گفت: از نخستين 
ســاعاتي كه برخي گزارش هاي خبري در رسانه هاي 
مختلف در اين خصوص مطرح شــد، بررسي سريع و 

دقيق حادثه در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار گرفت.
به گفته موسوي روز دوشنبه جلسه اي در وزارت امور 
خارجه به همين منظور و بــا حضور نمايندگان مطلع 
تمام دستگاه هاي ذيربط ازجمله وزارت امور خارجه، 
نيروي انتظامي، وزارت كشور، وزارت اطالعات و ستاد 
كل نيروهاي مسلح برگزار شد تا نسبت به اين موضوع 
جمع بندي شــود و بر اين اساس اوال به لحاظ واقعيات 
عيني، براســاس گزارش هاي تأييد شــده از مرزباني 
جمهوري اسالمي ايران در تاريخ مورد نظر و در محدوده 
ادعايي نه تنها چنان واقعه اي رخ نداده و مواجهه اي از 
هيچ نوع ميان نيروهاي ايران بــا اتباع افغان رخ نداده 
چه رســد به ادعاهاي ناظر بر انتقال افراد به اردوگاه يا 
رفتارهاي دور از  شأن انساني بلكه در آن زمان به دليل 
شرايط خاص جوي در منطقه حتي هيچ گونه ورود اتباع 

افغان به خاك ايران ثبت نشده است.
رسانه هاي افغانستاني به نقل از برخي افراد كه مدعي 
شدند توســط مرزبانان ايران بازداشت شده اند نوشته 
بودند كه مرزبانان ايران حدود ۵0نفر از اتباع افغانستان 
كه به صــورت غيرقانوني وارد خاك ايران شــده اند را 
بازداشت و مورد آزار و اذيت قرار داده اند و سپس آنان 
را در رودخانه مرزي هريرود غرق كرده اند؛ ادعايي كه 
سيدعباس موسوي درباره آن گفته است: اين احتمال 
هست كه در شب مورد نظر اتباعي از افغانستان قصد 
ورود غيرقانوني به خاك ايران را داشته اند و براي احتراز 
از مواجه شدن با پاسگاه هاي ايراني، تالش كرده اند از 
بخش هايي از رودخانه كه نزديك پاسگاه هاي ما نيست، 
عبور كنند و در اين ايام رودخانه هريرود از جريان آب 
قابل توجهي برخوردار اســت و احتمــال مي رود اين 

افراد چون به منطقه ناآشنا بوده و از شدت آب و عمق 
رودخانه بي خبــر بوده اند وارد رودخانه شــده و دچار 

حادثه شده باشند.
موســوي ادامه داد: يك احتمال ديگــري كه مطرح 
است اينكه اين افراد در شــاخه هاي فرعي هريرود در 
داخل خاك افغانســتان گرفتار آب شــده و در بخش 
مرزي هريرود از آب گرفته شده باشند. به خصوص كه 
هيچ گونه جسدي از اتباع افغان در ساحل ايران مشاهده 
نشــده كه با توجه به وضعيت توپوگرافي رودخانه كه 
شيب آن به سمت ايران است احتمال وقو ع رويداد در 

هريرود را كم مي كند.
اين ديپلمات ايراني با اشاره به شيوع كرونا در جهان و 
ايران تصريح كرد: با هدف دور نگاه داشتن مرزبانان از 
خطر ابتال به ويروس كرونا، براساس دستورهاي ابالغ 
شــده مرزباني، ايران هيچ اردوگاهي در مناطق مرزي 
به صورت داير ندارد و هرگونه ادعاهايي از قبيل انتقال 
اتباع افغان بــه اردوگاه يا اجبار آنان بــه كار اجباري و 
مانند آن از ريشــه غلط و دروغ اســت و نفس همين 
ادعاها كه معلوم اســت توسط كساني ساخته شده كه 

حتي از وضعيت جديد در طرف ايراني مرز مشــترك 
بي اطالع هستند، نشــان مي دهد اصل موضوع تا چه 

اندازه ساختگي است.
ســخنگوي وزارت خارجه همچنيــن موضع گيري 
طرف هاي ثالث در اين قضيه را فرصت طلبي براي ضربه 
زدن به جمهوري اسالمي ايران و كارشكني در روابط 

خوب دو دولت همسايه توصيف كرد.
در هفته هاي اخير مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا و 
سفارت آمريكا در كابل به صورت جداگانه ادعا درباره 

اتباع افغانستاني را تكرار كردند.
موســوي در عين حال از برخي سياســت هاي دولت 
افغانســتان انتقاد كرد؛ ازجمله اينكه در 3 سال اخير 
نيروهاي افغان الاقل ۵4 پاسگاه مرزي افغانستان را كه 
حتي هزينه احداث بسياري از آنها در سال هاي گذشته 
از ســوي دولت ايران در اختيار آنان قرار گرفته تخليه 
كرده اند و اين مناطق مرزي همجواِر خاك ايران كامال 
در اختيار نيروهاي تروريستي قرار دارد و هيچ كنترل 
مؤثري از سوي دولت افغانستان بر اين مناطق مرزي 
اعمال نشده و اين مناطق جوالنگاه گروه هاي تروريستي 

و قاچاقچيان شده و ايران بارها به صورت رسمي به اين 
رفتار دولت افغانستان اعتراض كرده است.

سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به اينكه دولت ايران 
براساس اصول حسن همجواري و با نيت انسان دوستانه 
كماكان آمادگي دارد عالوه بر تحقيقات جامع داخلي 
خود در چارچوب قرارداد انتظامات مرزي 133۵ اين 
حادثه را با طرف مقابل مورد بررسي مشترك قرار دهد، 
گفت: ما به احترام همكاران افغان خود آمادگي داريم 
كه با طرف افغان مالقات و يافته هاي خود را براي آنان 
تشريح كنيم تا هيچ گونه سوءتفاهمي بين 2 دولت باقي 

نماند و همه جنبه هاي اين اتفاق غم انگيز روشن شود.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه هم در اين رابطه 
با همتاي افغانستاني رايزني كرد و درباره اين رايزني ها 
گفت: به دليل اهميت افغانســتان بــراي جمهوري 
اســالمي ايران و اهميت روابط برادرانه با اين كشور، 
به پيشنهاد ايران قرار شد، هيأت مشتركي در 2 كشور 
اين كار را انجام دهد و پيشــنهاد ما به آقاي اتمر بوده 
اســت و ان شــاءاهلل در آينده  نزديك اين كار صورت 

خواهد گرفت.

شفاف سازي ايران درباره مرگ اتباع افغانستاني
سخنگوي وزارت خارجه، جان باختن اتباع افغانستاني را بي ارتباط با مرزبانان ايران عنوان كرده است

حدود يك دهه بعــد از غائله 
 سياست
حمله نيروهاي خودســر به خارجي

ســفارت انگليس در تهران، 
هنوز حســاب و كتاب خســارات آن حمله 
انجام نشــده و يك نماينده فاش كرده كه 
انگليسي ها فاكتوري 27ميليارد توماني روي 

دست وزارت خارجه ايران گذاشته اند.
8 آذر ســال90 پس از اقدام دولت انگليس 
در تحريم بانك مركزي ايران و در حالي  كه 
مجلس ايران طرح كاهش روابط ديپلماتيك 
با انگليس را تصويب كرده بــود، عده اي از 
جوانان در اقدامي هماهنگ ابتدا به سفارت 
انگليس در تهران يورش بردند و ســپس به 
باغ سفارت انگليس در منطقه قلهك حمله 
كردند؛ اقدامي كه باعث اخراج ديپلمات هاي 
ايرانــي از انگليــس و قطع ۵ســاله روابط 

ديپلماتيك بين تهران و لندن شد.
در جريان تعرض به سفارت انگليس، مقامات 
لندن مدعي شدند كه به برخي از آثار تاريخي 
و هنري موجود در ســفارت آســيب وارد 
شــده و گفته شــده ترميم اين آثار تاريخي 
توسط ايران انجام شــده اما با هزينه اي بالغ 
بر يك ميليــون و 300هزار پونــد؛ معادل 

27ميليارد تومان!
در آن زمــان مقامــات انگليــس بــراي 
ديپلمات هاي خارجي مقيم ايران تور بازديد 
از سفارت و باغ خود را برپا كردند و با نمايش 
ميزان خســارات وارده سعي كردند ايران را 
براي ديپلمات ها ناامن به تصوير بكشــند. 
با اين حال پس از يك دوره نســبتا طوالني 
در قطع روابــط ايران و انگليــس در زماني 
كه مذاكرات برجام به نتيجه رسيد، با سفر 
فيليپ هاموند، وزيــر خارجه وقت انگليس 
به تهران به صورت همزمان سفارتخانه هاي 
2كشور بازگشايي شد. مسئوليت حمله به 
سفارت انگليس را كسي بر عهده نگرفت اما 
يك ســال بعد رهبر معظم انقالب در ديدار 
با دانشجويان، تعرض به ســفارت انگليس 
را اقدامي نادرست خواندند، ايشان پيش از 
اين هم در نماز جمعه هشدار داده بودند كه 
نبايد به سفارتخانه هاي خارجي نزديك شد 
و تعرض به سفارتخانه ها به ضرر كشور است.

علي اكبر صالحي، وزير خارجه وقت ايران در 
مصاحبه اي كه ســال94 با ايسنا انجام داد، 
درباره اين ماجرا گفت: »خيلي از مسئوالن 
وقت هم با ايــن حمله همراهــي كردند و 
خيلي از جبهه هاي سياسي هم با اين ماجرا 
همراهي كردند و حتي در برخي رســانه ها 
نوشــتند كه ما بايد ابتــدا وزارت خارجه را 

اشــغال مي كرديم و بعد به ســراغ سفارت 
بريتانيا مي رفتيم.«

در زمان حمله به سفارت انگليس شايعه شده 
بود كه مهاجمان از تخليه سفارت خودداري 
مي كردند تا اينكه مقامــات عالي رتبه نظام 
براي لــزوم خروج از ســفارت انگليس وارد 

عمل شدند.
روز يكشنبه، احمد مازني، نماينده تهران در 
صحن علني مجلس خطاب به محمدجواد 
ظريف وزير خارجه گفت: »گفته مي شــود 
پس از ترميم، آثار هنري به سفارت بريتانيا 
در تهران برگردانده شــدند و يك ميليون و 
300هــزار پوند معادل 27ميليــارد تومان 
هزينه خودســري عده اي خودسر از جيب 

مردم پرداخت شد.« 
وي خطاب به ظريف بيان كرد: ضمن احترام 
به شــخصيت و توانمندي شما و قدرداني از 
تالش هاي شما در عرصه ديپلماسي و ضمن 
اينكه ملت ايران خاطره خوشي از انگليس 
ندارند، انتظارمان اين اســت كه در اين باره 
روشــنگري كنيد. آيا ايــن موضوع صحت 
دارد؟ اگر صحيح است پاسخ دهيد كه از چه 

منطقي برخوردار است.
ظريف در پاســخ بــه او خاطرنشــان كرد: 
مقرراتي در حــوزه بين الملــل وجود دارد 
و دولت ايــران هم اعالم كــرده كه حفظ و 
حراست از سفارتخانه هاي خارجي در ايران 
تعهد دولت جمهوري اسالمي ايران است و 
همه مقامات كشــور نيز بر اين نكته تأكيد 
كرده اند. در مــورد جزئيــات بايد طرفين 
مذاكره كنند و هنوز هيــچ اقدامي صورت 

نگرفته است.
تيرمــاه ســال93 ديلي تلگراف بــه نقل از 
مقام هاي دولت بريتانيا نوشــت دولت اين 
كشور ليستي از دارايي هاي آسيب ديده اش 
در جريان حمله به آن در ســال90 منتشر 
كرده است. براساس اين گزارش، اين اموال 
شــامل فرش، مبلمان، جواهرات، اشــياي 
قيمتي، دســتگاه هاي الكترونيك، چندين 
خودرو و تابلوي نقاشي نفيس ازجمله پرتره 
فتحعلي شاه مي شــود و در آن زمان ميزان 
خسارات به سفارت انگليس يك ميليون پوند 

برآورد شده بود.
حمله بــه ســفارت انگليس تنهــا حمله 
خسارت بار به سفارتخانه هاي خارجي نبود، 
چون 4سال بعد خودسرها اين بار ديوار هاي 
سفارت عربســتان را براي باالرفتن انتخاب 
كردند و روابط ايران و عربستان از آن زمان 

تا كنون قطع و پرتنش است.

هزينه هاي خودسري

اصغر صوفي
خبر نگار



گفت وگوي روز

تكليفتئاترمشخصشود
گفت وگو با مدير مركز هنرهاي نمايشي

در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه؛ مديركل مركز هنرهاي نمايشي 
به همراه تعدادي از مديران هنري با اعضاي ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا براي بازگشايي ســالن هاي نمايشي به تصميمات جديدی 

رسيدند. 
در اين جلســه كه روز گذشــته 23 ارديبهشــت ماه برگزار شد، 
مواردي مطرح شــده كه ازجمله آن مي توان به مشــخص شدن 
تكليف هنرمندان تئاتر و سالن هاي نمايشي تا پايان ارديبهشت ماه 
اشاره كرد. همچنين قادر آشنا با عنوان اين مطلب كه به احتمال 
زياد در استان هايي كه در منطقه سفيد هستند، اجراي نمايش ها 
آغاز مي شود، گفت: »در ابتداي جلســه از دغدغه هاي معيشتي، 
اقتصادي و همچنين ســامت هنرمندان صحبت شد و در ادامه 
درباره برگزاري جشنواره هاي هنري به گفت وگو نشستيم. در اين 
نشست سعي بر اين بود كه به برنامه ريزي منسجم برسيم و معاونت 
هنري شيوه نامه خود را ارائه كرد و درنهايت عنوان شد كه درباره 
چگونگي شروع به كار فعاليت هاي هنري شامل تئاتر، موسيقي و 

تجسمي تصميم گيري شود.«
آشنا ادامه داد: »قرار بر اين شد كه در استان هايي كه جزو مناطق 
سفيد هستند، با ماحظات بهداشــتي و رعايت همه پروتكل ها، 
تئاترها روي صحنه برونــد. همچنين اعام شــد تئاتر خياباني 
به تدريج مي تواند اجراي خود را آغاز كند كه اين موضوع هم نيازمند 
بررسي هاي بيشتر بوده و بر همين اســاس تا پايان هفته نظرات  
درباره فعاليت هاي كم خطري كه در حوزه تئاتر امكان اجرا دارد، 
ارائه خواهيم داد. البته برگزاري جشنواره تئاتر كودك در همدان و 
تئاترخياباني در مريوان محل بحث بود كه نتيجه گيري آن به پايان 
ارديبهشت موكول شد. جشــنواره تئاتر فجر جزو جشنواره هايي 
است كه تعطيل ناپذير بوده اما برگزاري آن در شرايط كرونا، قطعا 
مورد ارزيابي جدي قرار خواهد گرفت چراكه هيچ جشنواره اي را 

به هر قيمتي برگزار نمي كنيم.«
آشــنا با بيان اينكه براي دومين بار اســت كه ســكان مديريت 
مركز هنرهاي نمايشــي را در دســت گرفته، يادآور مي شــود: 
»بخشنامه هاي وزارت بهداشت تنها به مدت 2 هفته اعتبار اجرايي 
دارد. دوستان ســتاد ملي مبارزه با كرونا تأكيد داشتند باتوجه به 
اينكه اين ويروس قابل پيش بيني نيست و تا زمان كشف واكسن 
آن نمي توانيم به امنيت كاملي دســت يابيم، فراز و فرودهايي در 
زمينه كنترل آن خواهيم داشت. البته اگر فاصله گذاري اجتماعي 
را رعايت كنيم، قابل كنترل است ولي هم اكنون در برخورد با اين 
ويروس چاره اي نداريم جز اينكه بخشنامه ها را تنها به مدت 2هفته 

اجرايي كنيم.«

پيرمرد عصازنان كوچه حاج نايب را طي 
مي كند تا برسد به پاســاژ مجيدي. از كتاب

كوچه كه رد مي شود، همه به احترامش 
مي ايستند و ســام مي كنند. كتابفروشاني كه گاهي 
مغازه هايشــان را باز مي كننــد؛ مغازه هايي كه ديگر 
كتابفروشي نيســتند و تغيير كاربري داده اند. پيرمرد 
چشم و چراغ كوچه حاج نايب است. از ابتداي كوچه تا 
پاســاژ مجيدي ده پانزده قدم بيشتر فاصله نيست اما 
همين فاصله كوتاه با گام هاي آرام او دقايق زيادي طول 
مي كشد. پاساژ مجيدي هم سوت و كور است. پيرمرد 
نگاهي به درهاي بسته كتابفروشي ها مي اندارد. دو سه 
تا از كتابفروشي ها كه دايرند، سام و عليك مي كنند. 
پله هاي دشوار پاساژ را يكي يكي باال مي رود تا برسد به 
كتابفروشي مرتضوي. عبا و عمامه اش را درمي آورد و 
پشــت صندلي كوچك خود در گوشــه كتابفروشي 
مي نشيند. 40سال اســت كه زندگي حجت االسام 

بيوك چيت چيان اينگونه مي گذرد.
       

درگذشــت بيوك چيت چيان پايان نمادين راســته 
قديمي كتابفروشــان تهــران در كوچــه حاج نايب 
خيابان ناصرخسرو اســت. در 2دهه گذشــته انبوه 
كتابفروشــي هاي كوچه حاج نايب يكي يكي تعطيل 
شدند و كركره ها را پايين كشيدند و رفتند. اما بيوك 
چيت چيان تا ۹۵سالگي، با وجود همه دشواري ها، به 
كتابفروشي مرتضوي آمد تا چراغ يكي از قديمي ترين 
كتابفروشي هاي كوچه حاج نايب را روشن نگه دارد. او 
بي ترديد نماد ابدي كتابفروشان كوچه حاج نايب است.

       
بيوك چيت چيان در ســال۱302 در تبريــز به دنيا 
مي آيد. در سال۱322 به نجف مي رود. مي گفت: »ما 
از جواني آرزو داشــتيم كه برويم نجف. وقتي اسامي 
نظاميان را زدند به اعام، من مايل نبودم به ســربازي 
بروم. براي همين قاچاقي رفتم نجف.« سال هايي را در 
نجف به تحصيل علوم ديني مي گذراند. در كنار تحصيل 
هم به خريد و فروش نسخه هاي خطي و چاپ سنگي 
مشغول مي شود. بعد به خاطر عاقه به كتاب و نشر و 
به مشورت همشــهري اش آيت اهلل سيداسداهلل مدني 

تبريزي پيشه كتابفروشي را انتخاب مي كند.
بررســي زيســت طلبه هاي ايراني نجف در دهه هاي 

30، 40 و ۵0 ذيل تاريخ انقاب اســامي گم شــده 
و شخصيت هايي مثل سيداســدهلل مدني تبريزي و 
نصراهلل خلخالي فراموش شــده اند. آنها حلقه اتصال 
طلبه هاي ايراني نجف بودند، آنها بودند كه به مسائل 
ايرانيان نجف رســيدگي مي كردند و مشكاتشان را 
سامان مي دادند، آنها بودند كه درس امام خميني را در 
سال هاي تبعيد رونق بخشيدند و پايه هاي مرجعيت او 

را تثبيت كردند و...
شهيد محراب، آيت اهلل سيداسداهلل مدني است كه به 
ياري بيوك چيت چيان جوان در تأسيس كتابفروشي 
مي آيد؛ »المكتبه اولمرتضويه إلحياء اآلثار الجعفريه«. 
هم اوســت كه بســياري از كتاب ها را براي انتشار به 
او پيشنهاد مي كند و مي كوشــد تا كتابفروشي طلبه 
جوان تبريزي پاتوق بســياري از طلبه هــاي ايراني 
نجف و اهل علم شود. بزرگاني چون آيت اهلل خويي و 
آيت اهلل حكيم نيز گاهي به كتابفروشي مرتضوي سر 

مي زدند. بيوك آقا كه حاال لبــاس روحانيت به تن 
دارد، مجموعــا نزديك به ۱4ســال در نجف 
مي ماند و ۵سال آخر را به كتابفروشي گذراند. 
به گفته مجيد غامي جليســه، پژوهشگر 
حوزه كتــاب، يكي از نخســتين كتاب هاي 
منتشر شده مكتبه مرتضوي »انوار قدسيه« 

آيت اهلل محمدحســين غروي اصفهاني 
)كمپاني( است.

       
سال هاي دهه 40 و ۵0 سال هاي 
رونق كتاب هاي مذهبي در ايران 
است. ناشــران بزرگ به انتشار 
كتاب هــاي مذهبــي دســت 
مي زنند. بــازار بــزرگ تهران 
قطب كتابفروشــي هاي ايران 
اســت؛ از بازار بين الحرمين تا 
ناصرخسرو )ناصريه(. گستره 
كتابفروشــي هاي خيابــان 

ناصرخســرو تا الله زار هم كشيده 
مي شود. در اين ميان كوچه حاج نايب 
كوچه اختصاصي كتابفروشــان است؛ 
كوچه اي كه از ابتدا تا انتها يكســره در 
قرق كتابفروشي هاســت و خشت به 

خشت كوچه را كتاب ساخته است.
       

بيوك چيت چيان در سال هاي پاياني 

دهه30 از نجف به تبريز مي رود. ازدواج مي كند و يكي 
دو ســالي را در تبريز به كار كتاب مشــغول مي شود. 
اما بــه زودي در ابتــداي دهه40 به تهــران مي آيد و 
كتابفروشي و انتشاراتي اش را در بازار بين الحرمين داير 
مي كند. در ميانه هاي دهه۵0 در سال هاي اوج رونق 
كوچه حاج نايب به پاساژ مجيدي مي آيد و كتابفروشي 
مرتضوي در طبقه دوم پاســاژ مجيدي مي شود مقر 

استقرار دائمي حاج آقا بيوك.
انتشــارات مرتضــوي در كنــار انتشــارات الغدير 
و اســماعيليان و كاظمينــي و كتابفروشــي هاي 
ديگري مثل انتشارات علميه اســاميه كه ناشر آثار 
كاسيك شيعه  اســت، محل آمد و شــد بسياري از 
بزرگان مي شود؛ مثل اســتاد مرتضي مطهري، استاد 
محمدتقي جعفري، جال الدين همايي و... »المبسوط« 
شــيخ طوســي، »انيس االعام في نصراالسام« اثر 
محمدصادق فخراالسام، »مجمع البحرين« طريحي و 
»محاسبه النفس« سيدبن طاووس ازجمله كتاب هايي 
هستند كه مجيد جليسه در فهرست كتاب هاي 

انتشارات مرتضوي آورده است.
       

پس از پيروزي انقــاب نيز بــازار كتاب هاي 
مذهبــي رونق دوچنــدان مي گيــرد. ميل به 
خواندن و دانستن اســت و جست و جو 
در ريشه هاي اســام و مذهب تشيع 
يا شــور انقابي كه سبب مي شود 
كتاب هاي مذهبــي بارها تجديد 
چاپ شــوند. تجديد چاپ هاي 
چندصدهزارتايــي كتاب هــا 
در ســال هاي 200نســخه و 
۵00نسخه امروز بيشتر به رؤيا 

مي ماند.
       

اگر گذرتان به كتابفروشــي 
مرتضوي مي افتــاد، با انبوه 
كتاب هايــي مواجه مي شــديد 
كــه قفســه ها را از كف تا ســقف 
كتابفروشــي آكنــده بودند، جا 
آنقــدر ضيق بود كه بســياري از 
كتاب هــا دم در مي ماندند و به 
درون كتابفروشي راه نمي يافتند. 
كتاب هــاي تــازه، كتاب هاي 
قديمي و دست دوم، كتاب هاي 

درســي حوزوي، كتاب هاي تاريخ اســام و حديث و 
تفسير. آقاي چيت چيان گوشه اي روي صندلي نشسته 
بود و كافي بود كتابي را برداري كه كتاب هاي مشــابه 
را پيشــنهاد كند. آنقدر كتاب پيشــنهاد مي كرد كه 
به ناگزير با كيسه هاي پاســتيكي پر از كتاب آنجا را 

ترك مي كردي.
       

بازار كتــاب در دهه هاي40 و ۵0 كم كــم به خيابان 
جمهوري و از آنجا بــه روبه روي دانشــگاه مي رود و 
راسته هاي تازه كتابفروشان در آنجا شكل مي گيرند. 
اما بيشتر كتابفروشان مذهبي در ناصرخسرو مي مانند 
و همچنان از آنجا كتاب هاي سراســر ايران را تأمين 
مي كنند. سبك و سياق نشــر و كتاب عوض مي شود. 
عطش به ظاهر سيري ناپذير كتاب هاي مذهبي كم كم 
فروكش مي كند. شــيوه هاي توزيع و انتشار روزآمد 
مي شود. اما بيشــتر ناشران و كتابفروشــان خيابان 
ناصرخسرو به سبك و سياق ســنت وفادار مانده اند و 

نشاني از روزآمدشدن در آنها ديده نمي شود.
       

دهه هاي 80 و ۹0 سال هاي تعطيلي و تغيير كاربري 
كتابفروشــي هاي ناصرخسرو اســت. الكتريكي هاي 
الله زار تا ناصرخسرو پيش مي آيند. فروشگاه هاي لوازم 
آرايشي و بهداشتي يكي يكي جاي كتابفروشي هاي 
كوچه حاج نايب را مي گيرند. بعضي ها زودتر واقعيت 
را مي پذيرند و عرصــه را واگذار مي كنند. بعضي ديگر 
كج دار و مريز به كار ادامه مي دهند. بيشتر قرآن و مفاتيح 
چاپ مي كنند و كم كم مي روند ســراغ رحل و مهر و 
تسبيح و جانماز و جزوه هاي كمك درسي حوزوي و... 

كه هنوز مشتري دارد.
اما بيوك چيت چيان، بي توجــه به اتفاق ها و تغييرها، 

مثل همه روزهاي 40سال گذشته، به كتابفروشي اش 
در كوچه حاج نايب مي آيد و در كتابفروشي را باز مي كند 
و منتظر مي نشيند. در سال هاي اخير هر جا سخن از 
كوچه حاج نايب اســت، نام حاج آقاي چيت چيان به 
ميان مي آيد. در دولت يازدهم پسر او وزير نيرو مي شود، 
اما استفاده او از موقعيت پسر فقط همين قدر است كه 
خودرويي كه هر روز او را از ســنگلج به بازار مي آورد، 
اجازه داشته باشد تا سر كوچه حاج نايب بيايد تا حاج آقا 
بيوك مجبور نشــود گام هاي بيشتري بردارد. حضور 
اوست كه سبب مي شود پيرمرد كتابفروش انتشارات 

غدير هم بيايد.
       

حكايت كتابفروشي هايي كه هنوز در گوشه و كنار بازار 
و كوچه حاج نايب مانده اند، قدري غريب و تأثربرانگيز 
است. كتابفروشــي بزرگ علميه اساميه نسخه هاي 
به جا مانده از چاپ هاي قديمي اصول كافي و ارشــاد 
و تفسير عياشي و... را گوشه اي گذاشته و پوسترهاي 
بزرگ ورزشي و گل و طبيعت مي فروشد. شعبه ديگر 
اين كتابفروشي در همسايگي شــمس العماره، عما 
فروشگاه بيرق و شــمايل و رحل و مهر و تسبيح شده 
است. كتابفروشي اســاميه در كنار بازار آهنگرها كه 
۱20ســال قدمت دارد و قديمي ترين كتابفروشــي 
ايران است، به سختي روزگار مي گذراند. آقاي كتابچي 
مي گويد: »حتي آنقدر درآمد نداريم كه بتوانيم حقوق 

يكي دو كتابفروشمان را هم بدهيم.«
درگذشت بيوك چيت چيان بيشتر از آنكه درگذشت 
يك ناشــر يا كتابفروش يا تعطيلي يكــي از آخرين 
كتابفروشــي هاي زنده كوچه حاج نايب باشد، نمادي 
است از پايان راسته كتابفروشان مذهبي ايران در بازار 

تهران و خيابان ناصرخسرو و كوچه حاج نايب.

بيوك چيت چيان يكي از آخرين بازماندگان نسل قديم كتابفروشان خيابان ناصرخسرو درگذشت

خاموشيچشموچراغكوچهحاجنايب
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تيري فرمو، مدير جشنواره كن از برگزار 
نشدن اين جشنواره در سال2020 به دليل جشنواره

تداوم شيوع ويروس كرونا خبر داد. او در 
توضيح اين مطلب افزود: اين جشنواره با حضور فيزيكي 
عوامل و دست اندركاران ســينما برگزار نخواهد شد. به 
گزارش ورايتي و گاردين، تيري فرمو ضمن اعام اين خبر 
گفت: فيلم هاي پذيرفته شده در اين رويداد با برچسب 
جشنواره كن2020 در قالب فهرست رسمي فيلم هاي 
منتخب كن در جشنواره هاي پاييزه ازجمله جشنواره 
فيلم ونيز به نمايش در خواهند آمد. به گفته تيري فرمو 
اسامي اين فيلم ها در  ماه ژوئن اعام خواهد شد و تنها 
فيلم هايي در فهرست فيلم هاي منتخب جشنواره كن 
قرار خواهند گرفت كه در تابستان2020 يا بهار202۱ در 

سالن هاي سينما به نمايش در آيند.
پيش تر به دليل شــيوع ويروس كوويــد-۱۹ برگزاري 
جشنواره كن از  ماه مه ســال2020 به ژوئن سال جاري 
به تعويق افتاده بود. خبر برگزار نشــدن حضوري اين 
جشنواره به تمام اما و اگرها درباره آن پايان داد و مشخص 
شــد جشــنواره فيلم كن به عنوان يكي از بزرگ ترين 
رويدادهاي سينمايي در سال2020 برگزار نخواهد شد.

پايانرقابت؛آغازهمكاري
شــيوع ويروس كرونا باعث شــده تا جشــنواره هاي 
بين المللي كن و ونيز رقابت ســينمايي ديرينه را كنار 
بگذارند و جهت نمايش فيلم هاي سينمايي در سالن هاي 
سينمايي با يكديگر همكاري كنند. به گزارش ورايتي، 
اين همكاري ها به اين دليل صــورت خواهد گرفت كه 
به احتمال زياد بر اثر كاهش شيوع ويروس كوويد-۱۹ 

امكان نمايش فيلم هــاي منتخب جشــنواره كن در 
جشنواره هاي پاييزه مهياتر خواهد بود.

مقامات جشــنواره ونيز پيش تر نيز اعــام كرده بودند 
كه در تاش هســتند اين جشــنواره در ســال2020 
با نمايش فيلم ها در ســالن هاي ســينما برگزار شود. 
طبق برنامه، جشنواره فيلم ونيز قرار است از تاريخ 2تا 

۱2سپتامبر2020 )۱2 تا 22شهريور۹۹( برگزار شود.

فيلمهايمنتخبكندرونيز2020
مديــر جشــنواره فيلم كــن اعــام كرد قرار اســت 
به منظور نمايــش فيلم هاي منتخب اين جشــنواره با 
ساير جشــنواره هاي بين المللي فيلم كه در نيمه دوم 
ســال2020 برگزار مي شــوند، نظير جشــنواره ونيز 
همكاري هايي صورت گيرد. تيــري فرمو با بيان اينكه 
فيلم هاي منتخب و كن به احتمال زياد درصورت كاهش 
شيوع كرونا در جشنواره هاي بين المللي نيمه دوم سال 
نظير تورنتو، دوويل، آنگولم، سن سباستيان، نيويورك، 
بوسان و جشنواره لومير در ليون به نمايش در خواهد آمد، 
افزود: با مقامات جشنواره ونيز پيش تر درباره ايده نمايش 
مشترك فيلم ها صحبت كرده بوديم. به گفته تري فرمو، 
اين ايده اكنون در توافق با مقامات جشنواره فيلم ونيز 

جنبه واقعيت به  خود خواهد گرفت.

دورنماييروشنازهمكاريپسازشبيسياه
تا پيش از اعام خبر برگزار نشدن جشنواره كن به روال 
گذشته و بدون حضور فيزيكي عوامل و دست اندركاران 
ســينما و بدون نمايش فيلم ها در ســالن هاي سينما، 
احتمال همكاري ميان دو جشــنواره معتبر كن و ونيز 
چندان محتمل نبود. حدود يك  ماه قبل مدير جشنواره 
ونيز احتمال همكاري مشترك با جشنواره فيلم كن را 
بعيد دانسته بود. روبرتو چيكوتو، رئيس جشنواره فيلم 

جشنوارهفيلمكنتعطيلشد
براي اولين بار، فيلم هاي كن در ونيز

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
فهيمهپناهآذرروزنامه نگار

روزنامه نگار

ونيز ضمن اينكه گفته بود، معتقد است مي توان جشنواره 
فيلم ونيــز را در زمان مقرر يعني  ماه ســپتامبر2020 
)شهريور( افتتاح كرد در مصاحبه با خبرگزاري آنساي 
ايتاليا درباره احتمال همكاري با مسئوالن جشنواره كن 
به منظور اتخاذ تدابيري براي برگزاري اين دو جشنواره 
معتبر در دوران شــيوع كرونا ازجمله نمايش مشترك 
فيلم هاي منتخب اين دو جشنواره در ونيز2020، گفته 
بود: احتمال هرگونه همكاري با مسئوالن جشنواره كن 
در اين رابطه را رد نمي كنم و ممكن است در اين راستا هر 
اتفاقي رخ دهد. اما مسئوالن جشنواره كن هنوز درباره 
برگزاري جشنواره هاي سينمايي در سال جاري ترديد 
دارند. تا جايي كه تيري فرمو، رئيس جشنواره كن بر اين 
مسئله اصرار دارد كه همچنان در حال بررسي وضعيت و 
امكان برگزاري جشنواره كن است. او حتي به اين مسئله 
كوچك ترين اشاره اي نمي كند كه چه كاري قرار است 
در اين زمينه انجام دهد. بنابراين ما همچنان طبق برنامه 

پيش خواهيم رفت. 
خاصه اينكه، در زماني كه مســئوالن كن هنوز ترديد 
دارند و اعام مي كنند كــه همچنان در حال فكركردن 
درباره برگزار كردن يا برگزار  نكردن جشنواره هستند، 
هيچ گفت وگويي ميان ما و آنها رخ نخواهد داد. چيكوتو 
حتي برگزار كردن مشترك جشنواره كن و ونيز را در حد 
فرضيه اي غيرمحتمل دانسته بود، اما با مشخص شدن 
اين مسئله كه جشــنواره كن2020 مانند سابق برگزار 
نخواهد شــد و اعام اين خبر كه مقامات اين جشنواره 
صرفا فيلم هاي منتخب اين جشنواره را جهت نمايش در 
سالن هاي سينما معرفي خواهند كرد، اوضاع در زمينه 
همكاري ميان جشــنواره هاي ونيز و كن تغيير كرده و 
به نظر مي رسد مي توان اميدوار بود كه فيلم هاي منتخب 
جشنواره كن در كنار فيلم هاي منتخب جشنواره ونيز 
در ونيز2020 نمايش داده شــوند. البته درصورتي كه 
تا زمان برگزاري جشــنواره ونيز در شهريورماه۹۹ )ماه 
سپتامبر2020(، شــرايط براي حضور تماشاگران در 

سالن هاي سينما مهيا شود.

ذهنيتمشتركمديران2جشنوارهرقيب
تيري فرمو كه يكــي از هــواداران پروپاقرص نمايش 
فيلم ها در سالن هاي سينماست اعام كرده كه با نمايش 
فيلم هاي رسمي منتخب كن در جشنواره هاي سينمايي 
پاييزه درصدد است سينماروها را به تماشاي فيلم ها در 
سالن هاي سينما در فصل پاييز ترغيب كند. او در اين باره 
گفته است كه سينما و صنايع وابسته به آن از زمان شيوع 
كرونا مورد تهديــد قرار گرفته انــد، در نتيجه ما بايد با 
قاطعيت اهميت سالن هاي سينما را در ذهن تماشاگران 

سينما، با انرژي، وحدت و همبستگي بازسازي كنيم.
روبرتو چيكوتو نيز در اين زمينه با تيري فرمو هم عقيده 
به نظر مي رســد، چيكوتو مخالف بسته بودن سالن هاي 
سينماست و پيش تر مخالفت خود را با اين مسئله اعام 
كرده بود كه فيلم هاي حاضر درهفتادوهفتمين جشنواره 
ونيز تنها به صورت آن الين نمايش داده شوند. او  بر اين 
باور است كه مي توان امكان نمايش فيلم ها در سالن هاي 
سينما در جشنواره ونيز را طبق روال دوره هاي گذشته 
اين جشــنواره ضمن رعايت فاصله گذاري اجتماعي، 

مهيا كرد.
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در شب های قدر چگونه می توان هم خود را از خطر ابتال 
به بیماری حفظ كرد و هم از فیض اين شب ها بهره برد؟ 

 قدر  امسال
 تعميق معنويت  
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بازار

اصناف:فروشگاههایاینترنتیگرانفروشیمیكنند
هفته گذشــته مرتضی میــری، رئیــس اتحادیه فروشــندگان و 
تولیدكنندگان لوازم خانگی، با اشــاره به سوءاستفاده و گرانفروشی 
برخی ســایت های فروش اینترنتی لوازم خانگی، گفت: متأســفانه 
گرانفروشــی و فروش كاالهای قاچاق به طور محرز در این سایت ها 
صورت می گیرد. هم اكنون نیز 2نمونه از شكایت هایی كه در سامانه 
124 ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال 
شده است. او گفت: برخی سایت های فروش اینترنتی از نبود نظارت 
و خأل قانونی بــرای فعالیت های خالف مقررات اســتفاده می كنند 
درحالي كه قول داده بودند فهرســت قیمت كاالهای عرضه شده در 
این ســایت ها را تهیه كنند تا بتوان آنها را بــا قیمت های موجود در 
نمایندگی های فروش مقایســه كرد. میری به مثال هایی هم در این 
زمینه اشاره كرد: یكی از این سایت های معروف فروش لوازم خانگی، 
فریزر ایرانی را كه قیمت آن 3میلیون و 590هزار تومان بوده، به قیمت 
5میلیون و 890هزار تومان به فروش رسانده است. یا در موردی دیگر، 
یخچالی با برند معروف كره ای در فروشگاه های مجازی به فروش رسیده 

در حالی  كه این برند بیش از 2سال است كه وارداتی نداشته است.

تعزیرات:گرانفروشیآنالینهامحرزاست
ً  نیز مدیركل تعزیرات حكومتی اســتان تهران با بیان اینكه  اخیرا
در برخی از فروشــگاه های اینترنتی گرانفروشی به صورت محرز 
صورت می گیرد، گفت: در برخی از این فروشگاه ها، لوازم خانگی با 
قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می رسد و حتی در برخی موارد، 
كیفیت كاالهای ارائه شده در این فروشگاه ها به مراتب از كاالهای 
نمایندگی اصلی، پایین تر گزارش شده است. این مقام مسئول در 
تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاه های اینترنتی مبنی 
بر گران خریدن كاال و به فروش رســاندن با قیمت بیشتر، گفت: 
قیمت های درج شده روی كاالها و همچنین قیمت های اعالم شده 
فروشگاه های اینترنتی باید براســاس مصوبات سازمان حمایت 
مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و ســتاد تنظیم بازار باشد؛ به 
همین دلیل این استدالل به هیچ عنوان قابل پذیرش نیسَت، زیرا 
همه فروشگاه ها موظفند مسئولیت خود را برای نظارت بر قیمت 

و كیفیت كاالهایی كه به فروش می رسانند، به درستی ایفا كنند.

زیرذرهبینهستیم
فروشگاه های آنالین درحالی به گرانفروشی متهم می شوند كه خود 
معتقدند به دلیل سازوكارهای نظارتی امكانی برای این كار ندارند. 
مدیر یكی از سایت های معروف فروش آنالین كاال در گفت وگو با 
همشهری می گوید: در فروش آنالین امكان عرضه كاال با قیمتی 
باالتر از قیمت مصرف كننده وجود ندارد، چون سازمان های نظارتی، 
فروش آنالین را مرتب نظارت و رصد می كنند. صادق تهرانی اضافه 
می كند: این نظارت به قدری شدید اســت كه اگر قیمت مصوب 
كاالیی مثال یك میلیون تومان باشد فروش آن با قیمت یك میلیون 
و یك هزار تومان هم امكان پذیر نیســت؛ البته ممكن است اعداد 
جزئی مثل هزینه ارسال كاال یا گارانتی مطرح شود، اما این ارقام به 

قدری ناچیز است كه اختالف قیمت محسوب نمی شود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی نماد الكترونیك 
سایت های آنالین، بر فعالیت آنها نظارت دارد و از سوی دیگر این 
سایت ها موظفند از اتحادیه كسب وكارهای اینترنتی مجوز فعالیت 
بگیرند. به گفته فعاالن صنفی این حوزه، كسب وكارهای آنالین در 
سازمان حمایت از مصرف كننده و همچنین اصناف رصد می شوند 
و این نظارت های شدید امكان گرانفروشــی و تخلف را به حداقل 
می رســاند. با این حال و با همه نظارت هایی كــه مدیران فروش 
ســایت های مجازی از آن ســخن می گویند، اختالف بین قیمت 
محصوالت عرضه شده در این سایت ها با نرخ بازار خبرساز شده است 

و باعث شده این كسب وكارها به گرانفروشی متهم شوند. دلیل این 
اختالف قیمت چیست؟ 

دالیلاختالفقیمتبابازار
به گفته تهرانی، این اتفاق تنها در 2صورت ممكن اســت رخ داده 
باشــد؛ یكی در زمینه فروش كاالهای وارداتی كه از مســیرهای 
غیررسمی وارد شده اند و به دلیل اینكه متولی ندارند، قیمت مصوب 
هم ندارند. در این صورت اگر سایتی به فروش این كاالها اقدام كند 
ممكن است قیمت های مختلفی برای این كاالها درج كند. این اتفاق 
به دلیل سیستم های قوی نظارتی از یك سو و سیاست های جذب و 
حفظ مشتری از سوی دیگر، در سایت های معتبر نمی افتد؛ ضمن 
اینكه مشــتریان نیز پیش از خرید آنالین تغییرات قیمتی بازار را 
رصد می كنند و حین خرید هم با دقت و ریزبینی، گارانتی و خدمات 
پس از فروش محصولی را كه می خرند، پیگیری می كنند. احتمال 
دوم كه با توجه به شیوع كرونا و تعطیلی نسبتا طوالنی مدت مغازه ها 
می تواند گزینه محتمل تری باشد این است كه سایت های آنالین 
تنها واسطه بین فروشنده و خریدار هستند و خود، كاالیی در انبار 
ندارند به همین دلیل اجناس عرضه شده را به قیمت روز كارخانه 
می فروشند، اما فروشندگان بازار ممكن است كاالیی را از قبل از عید 
در انبار موجود داشته باشند و امروز كه آن را با قیمت قبل از عید 
می فروشند نرخشان پایین تر از آنالین ها باشد. این اختالف قیمت 

در سال های قبل هم وجود داشته، چون بازار در ماه های اردیبهشت 
و خرداد تغییرات قیمتی دارد، ولی امسال به دلیل افزایش نرخ ارز و 
تعطیلی دوماهه مغازه هایی كه خرید قبلی داشته اند، این اختالف 

قیمت بیشتر بوده كه نمی تواند نشانه گرانفروشی سایت ها باشد.

50درصدازكاالهایفروشگاههایمجازیقاچاقاست
میری همچنین فروشگاه های اینترنتی را متهم كرده كه 50درصد 
كاالهای عرضه شده،  از سوي آنها  قاچاق است و برای این كاالها نوع 
گارانتی و شناسه كاال درج نشده است. البته درج نشدن كد شناسه 
كاال تنها مختص سایت های فروش آنالین نیست. از بهمن ماه سال 
گذشته، به منظور كنترل و كاهش قاچاق كاال، عرضه كاالهای فاقد 
شناسه ممنوع شده و اینگونه اجناس، كاالی قاچاق تلقی می شوند، 
اما شیوع یكباره كرونا، پیگیری و اجرای این طرح را به حاشیه راند. 
فروشگاه های اینترنتی می گویند تمام كاالهای كدگذاری شده اگر 

در سایت ما عرضه شوند حتما شناسه آنها درج می شود.

معتبرهاقاچاقنمیفروشند
تهرانی در این زمینه می گوید: وزارت صنعت طرح شناسه كاال را 
تعریف كرده كه براساس آن واردكننده و تولیدكننده كاال موظف 
هستند كد شناسه را روی كاال درج كنند. فروشنده نیز، چه در بازار 
و چه در سایت اینترنتی باید شناسه كاال را به مشتری ارائه كند. 
این طرح به دلیل تنوع اجناسی كه باید شناسه دار شوند، به خودی 
خود طرحی بسیار گسترده و اجرای آن زمانبر است كه به دلیل 
شیوع كرونا اجرای آن با تأخیر بیشتری هم مواجه شده است. با 
این حال ابالغیه ها و كارهای مقدماتی آن انجام شده و پیش بینی 
من این است كه ظرف یكی دو ماه آینده این سازوكار اجرایی شود. 
با اجرای این طرح امكان عرضه كاالی قاچاق وجود ندارد، چون 
مشتری می تواند شناسه كاال را استعالم كند. به گفته او تا زمانی 
كه این طرح به طور كامل اجرایی نشده، ممكن است سایت های 
غیرمعتبری كه اجناس وارداتی و بــدون گارانتی ارائه می كنند، 
كاالهای بدون قیمت مصوب را با قیمت های باالتری بفروشند كه 
در این صورت افرادی كه به این سایت ها و كاالها اعتماد می كنند 

ممكن است متضرر شوند.

نظارت شديد
  سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، 
به عنوان متولی 
نماد الكترونیك 
سایت های آنالین بر 
فعالیت آنها نظارت 
دارد و این سایت ها 
موظفند از اتحادیه 
كسب وكارهای 
اینترنتی مجوز 
فعالیت بگیرند. به 
گفته فعاالن صنفی 
سازمان حمایت 
از مصرف كننده و 
همچنین اصناف، 
كسب وكارهای آنالین 
را رصد می كنند؛ 
نظارت های شدید 
امكان گرانفروشی و 
تخلف را به حداقل 
می رساند

مداخله در بازار
عضو اتاق بازرگانی 
تهران:  بورس را 
برای كشف قیمت 
شفاف و عادالنه 
ایجاد كرده ایم، اما در 
مكانیسم آن دخالت و 
در بازار، اخالل  ایجاد 
می كنیم كه حاصل 
این دستكاری در 
بازار، تولید رانت  است

 تأثیر قیمت ارز و ورق فوالد 
در گرانی لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی بی توجه 
به كاهش تقاضــا، راه خود 
را می رود و در همین مدت 
كوتاه شاهد افزایش قیمت 
برخی كاالها نیز بوده ایم. در 
هفته های اخیر گزارش های 

زیادی درباره افزایش قیمت انواع لوازم خانگی منتشر 
شده و مســئوالن صنفی نیز این گزارش ها را تأیید 
كرده اند. با حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدكنندگان لوازم خانگی، درباره وضع بازار گفت وگو 

كرده ایم.

دالیل گرانی لوازم خانگــی باوجود ركود 
كنونی چیست؟

اجناس خارجی موجود در بازار در هفته های اخیر به شكل 
افسارگسیخته ای گران شده و بخش عمده ای از این افزایش 
قیمت ها به اجناس قاچاق مربوط اســت و دلیل این امر، 
افزایش نرخ ارز اعالم می شــود. البته درصدی از افزایش 
قیمت به هرحال قابل پذیرش است، زیرا از یك سو با 15تا 
20درصد افزایش هزینه نیروی انســانی و افزایش قیمت 
مواداولیه و قطعات داخلی مواجه بوده ایم كه قطعا در قیمت 
نهایی كاال تأثیرگذار است و از سوی دیگر همزمان با افزایش 
نرخ ارز، در 3 ماه اخیر تخصیص آن به صنایع لوازم خانگی به 
كندی صورت گرفته و این عوامل در مجموع رشد قیمت ها 

را باعث شده است.

درصورت قطع تخصیــص ارز نیمایی، آیا 
امكان تامین بازار لوازم خانگی وجود دارد؟

قطعات لوازم خانگی هنــوز در اولویت دوم قــرار دارند و 
كماكان ارز نیمایی به آنها تعلق می گیرد، اما قرار بود بین 
بانك مركزی و وزارت صنایع با توجــه به اولویت بندی ها 
برای تخصیص ارز، مذاكره و بازنگری شود. درخواست ما 
این است كه این بازنگری زودتر انجام شود تا از بالتكلیفی 
خارج شویم. اگر ارز نیمایی برای قطعات لوازم خانگی قطع 
شود در بعضی از اقالم امكان تامین بازار وجود ندارد. برخی 
قطعات مورد نیاز برای ســاخت لــوازم خانگی هم اكنون 
به دلیل نبود صرفه اقتصادی در داخل كشور تولید نمی شود 
و باید حتما با واردات تامین شــود. به طــور مثال فناوری 
تولید موتور یخچال در داخل وجود دارد و به راحتی امكان 
تولید آن را داریم، اما به لحاظ اینكه میزان مصرف، پایین و 
1.5میلیون قطعه در سال است، تولید آن ارزش اقتصادی 
ندارد. برای اینكــه تولید داخلی چنیــن قطعه ای صرفه 
اقتصادی داشته باشد باید حداقل 5میلیون قطعه در سال 

تولید شود و این نیاز فعال در كشور وجود ندارد.

دسترسی به مواداولیه تا چه حد در گرانی ها 
نقش داشته است؟

دسترسی به ورق فوالد برای تولیدكنندگان لوازم خانگی به 
معضلی تبدیل شده است، یكی از عوامل رشد قیمت ها نحوه 
تخصیص ورق فوالد به تولیدكنندگان واقعی است. سامانه 
بهین یاب وزارت صنعت كســانی را به عنوان تولیدكننده 
می شناسد كه تولیدكننده واقعی نیستند، بلكه یك سری 
شركت های كاغذی هستند. این شركت ها از طریق سیستم 
تأییدی در بهین یاب، فوالد را در بورس می خرند و در بازار 
آزاد بــه 2برابر قیمت به تولیدكننده اصلی می فروشــند. 
سیستم مچینگ هم با وجود مصوبه ســتاد تنظیم بازار، 
توجهی به تولیدكنندگان لوازم خانگی ندارد و بیشتر ورق 

فوالد را به  خودروسازان می دهد.

پیشنهاد شما برای اصالح این روند چیست؟
امروز در دنیا به واســطه ركود اقتصادی و توقف دادوستد 
ناشــی از كرونا، شــرایط به قدری برای واردات مواداولیه 
خصوصا ورق فوالد فراهم اســت كه اگر با دالر قیمت روز 
واردات انجام دهیم و حقوق گمركی را هم بپردازیم باز برای 
ما به صرفه تر خواهد بود. هم اكنــون از یك طرف از طریق 
سیستم مچینگ فوالد تحویل لوازم خانگی ها داده نمی شود 
و ما ناچاریم آن را به 2برابر قیمت از دالل بخریم و از طرف 
دیگر شرایط واردات برای ما مهیا نیست كه بتوانیم از این 
كاهش قیمت جهانی به نفع مردم خودمان استفاده كنیم. 
اصالح فرایند عرضه فوالد می تواند در كاهش قیمت ها تا 
حد زیادی مؤثر باشد، ولی متأسفانه كسی به فكر اصالح 
این سیستم نیست؛ در حالی  كه تحریم ها تا به حال هیچ 
مشكلی برای صنعت لوازم خانگی نتوانسته ایجاد كند، چون 
تولید و واردات در این زمینه در دست بخش خصوصی است 
و این بخش به خوبی می داند در این خصوص چگونه باید 

عمل كند.

آیا ممنوعیت واردات نقشــی در افزایش 
قاچاق دارد؟

اینها 2مقوله جدا هســتند و این بدترین تفسیر است كه 
ممنوعیت واردات را دلیلی برای افزایــش قاچاق بدانیم. 
جلوی قاچاق در هر صورت باید گرفته شــود؛ اگر در مرز 
یا گمرك نمی توانیم ایــن كار را انجام دهیم در ســطح 
فروشگاه ها انجام دهیم. به نظر می رسد تالش هایی كه در 
این زمینه در حال انجام اســت یا كافی نیست و یا بیش از 
آن زیرساختی است كه تولیدكننده داخلی به این زودی 
بتواند از آن سود ببرد. در زمینه تصمیم گیری درخصوص 
واردات هم نیاز كشور به كاال باید برآورد شود و برای تهیه 
آنچه در داخل قابل تامین نیست برای واردات رسمی مجوز 
داده شود، نه اینكه فضا به سمتی برود كه زمینه برای رشد 
قاچاق فراهم شود. هم اكنون 30 تا 40درصد حجم بازار از 
كاالی قاچاق تشكیل می شود كه بیشتر در زمینه تلویزیون 
و لباسشویی مشــهود اســت. این حجم تنها با كولبری و 
ته لنجی وارد نمی شــود، بلكه به طور گسترده از گمرك و 
بنادر جنوب وارد بازار می شود. متأســفانه نظارت در این 
زمینه كافی نیست و اقدام راهگشایی در نهادهای نظارتی 

صورت نگرفته است.

مدیركل تعزیرات استان تهران و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی سایت های فروش آنالین 
را متهم كرده اند كه كاالها را با قیمتی باالتر از قیمت بازار می فروشند اما فروشندگان معتبر 

آنالين می گويند به دليل نظارت شديد امكان گرانفروشی وجود ندارد

در روزگار كرونا سایت های فروش آنالین كاال در مقایسه با فروشگاه های حضوری شرایط 
به نسبت بهتری دارند. شیوع كرونا و تعطیلی طوالنی كسب و كارها، بسیاری از بازارها 
و صنایع داخلی را با ضرر و زیان های جدی مواجه كرد و در این میان، بازار لوازم خانگی كه در سال های اخیر از قاچاق 
گسترده نیز ضربه خورده بود شرایط بدتری را تجربه كرد، اما در سایه تعطیلی ها و توقف عرضه محصوالت در بازار با 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، عرضه لوازم خانگی در فروشگاه های اینترنتی بیشتر شد. این فروشگاه ها اگرچه موفقیت 
هایپرماركت ها و سوپرماركت های آنالین را نداشتند، اما دچار تعطیلی و ركود هم نشدند و در مواردی به نظر می رسد 
كه سودهای غیرمتعارفی نیز داشته اند، تا جایی كه اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از اختالف قیمت 

محصوالت ارائه شده به  صورت آنالین با نرخ بازار گفته است.

آنالين ها در مظان اتهام گرانفروشي گفت وگو

فرخنده رفائی 
خبر نگار

مداخلهتعادلبازارفوالدرابرهمزد
مهم تریــن منتقــد سیاســت وزارت صنعت، 
فوالدسازان هســتند؛ چنان كه به گفته بهادر 
احرامیان، نایب رئیــس انجمن تولیدكنندگان 
فوالد، ســتاد تنظیم بازار، وابســته به وزارت 
صنعت، برخالف نظر كارشناسان بازار، به ابطال 
بخش قابــل توجهی از معامــالت محصوالت 
فوالدی در بورس كاال اقدام كرده است، چنین 
سطحی از دخالت در ســازوكار بازار قابل قبول 
نیســت و می تواند تبعات منفــی و زیانباری را 
متوجــه تولیدكننــدگان و مصرف كنندگان 

اینگونه محصوالت كند.
او توضیح داد: متأسفانه ستاد تنظیم بازار وزارت 
صنعت درباره ایــن اقدامات هیچ مشــورتی با 
انجمن فوالد نمی كند. بارها در جلسات مختلف 
درخواســت كرده ایم كه سطح قیمتی موردنظر 
وزارت صنعت دربــاره محصوالت فوالدی اعالم 
شود اما معلوم نیست چه مبنا و سطح قیمتی در 
این وزارتخانه مورد پذیرش اســت. این موضوع 
برای همه فعاالن بازار فوالد و انجمن این صنعت 

یك معماست.
او با تأكید بر اینكه ســطح قیمتــی مورد قبول 
ستاد تنظیم بازار معلوم نیســت، افزود: در این 
شرایط فلســفه مداخله در قیمت ها، آن هم در 
این سطح را متوجه نمی شــوم، زیرا در معامله 
یك كاال در بورس یا حتی بازار، فروشنده كاالی 
خود را عرضه و خریدار نیز به هدایت سرمایه خود 
برای خرید كاال اقدام می كند و در نهایت معامله 
انجام می شود. اما اكنون مرحله دیگری نیز به این 
مراحل اضافه شده كه پس از انجام یك معامله، 
دوطرف معامله اعم از خریدار و فروشنده، منتظر 
تأیید معامالت هستند، زیرا نهادی همچون ستاد 
تنظیم بازار بخشی از معامالت را ابطال می كند. 
نایب رئیس انجمن تولیدكنندگان فوالد، استفاده 
مكرر و بیش از حد از ابزار ابطال معامالت را اقدامی 
 نادرست دانست و گفت: متأسفانه استفاده بیش 
از حد از این ابزار، چندان جالب نیست و می تواند 
زیان و خســارت زیادی، هم به خریدار و هم به 
فروشنده وارد كند و مهم تر از همه اینكه به اعتبار 
بورس آسیب می زند. احرامیان تأكید كرد: با تكرار 
اینگونه سیاست های مداخله جویانه و دستوری، 
قیمتی كه تعیین شود، منافع هر دوطرف معامله 

را به خطر می اندازد.

تعییندستوریقیمت،سیاستناكارآمدیاست
عضو اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: تعیین دستوری 
قیمت سیاست ناكارآمدی است و باید حاكمیت نظام 
عرضه و تقاضا در تمام زنجیره تولید صنایع وجود 
داشته باشد. عباس آرگون اعالم كرد: با پافشاری بر 
قیمت گذاری دستوری بر یك بخش زنجیره تولید، 
نمی توان بر الیه های مختلــف و حلقه های بعدی 
پایین دستی نظارت كرد و تجربه 2سال گذشته هم 
نشان داد كه این سیاست ها نتیجه مثبتی نداشته و 

تبعات منفی زیادی به همراه دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد 
از سیاست وزارت صنعت در تعیین دستوری قیمت 
كاال های مختلف، افزود: این سیاست ناكارآمد است 
و باید حاكمیت نظام عرضه و تقاضا در تمام زنجیره 
تولید صنایع وجود داشته باشــد. او درباره اعمال 
سیاست های دستوری در اقتصاد اعالم كرد: میزان و 
كیفیت دخالت دولت در اقتصاد هر كشوری با توجه 
به ساختار نظام اقتصادی همان كشور متفاوت است. 
اما در ایران حجم دخالت خیلی زیاد است. باید به 
سمتی حركت كنیم كه سیستم و مكانیسم بازار، 

قیمت كاال ها را تعیین كند.
آرگون گفت: بورس را برای كشف قیمت شفاف و 
عادالنه ایجاد كرده ایم، اما در مكانیسم آن دخالت 
و در بازار، اخالل  ایجاد می كنیــم كه حاصل این 

دستكاری در بازار، تولید رانت  است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تأكید بر اینكه دخالت و 
سیاست دستوری تعیین قیمت نه تنها مشكالت را 

حل نمی كند، بلكه مشكالت بیشتری را در پی دارد، 
افزود: اعمال این سیاست ها موجب می شود برخی 
افراد بتوانند از رانت ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار 

آزاد با نرخ های دستوری سوءاستفاده كنند.
آرگــون تأكید كــرد: دخالت در مكانیســم بازار 
اثربخش نیست و قیمت گذاری دســتوری راه به 
جایی نمی بــرد، ضمن اینكه عمده شــركت های 
عرضه كننده از شركت های پذیرفته در بازار سهام 
هستند كه ســهامداران خرد زیادی دارند و باید 
پاسخگوی مطالبات آنها هم باشند؛ در نتیجه اجبار 
به ارزان فروشی محصوالتشان، تحت تأثیر سیاست 
قیمت گذاری دســتوری، در واقع هزینه كردن از 
سود و مطالبات سهامداران اســت و آنها از چنین 
سیاست های مداخله جویانه ای متضرر خواهند شد.

فوالدارزان،بهجایمردمبهداللمیرسد
احســان دشــتیانه، عضو هیأت مدیره ذوب آهن 
اصفهان هم ابطال معامالت و مداخله دستوری در 
بورس كاال را در كنتــرل قیمت تیرآهن و میلگرد، 
بی تأثیر دانســت و گفت: مردم كه مصرف كننده 
شمش نیســتند، بلكه میلگرد و تیرآهن استفاده 
می كننــد. در نتیجه، وقتــی وزارت صنعت روی 
قیمت شمش محدودیت اعمال می كند و با نرخ های 
دســتوری، مدعی حمایت از مصرف كننده است، 
باید بداند اصال میلگرد در بازار آزاد هیچ تناســبی 
با نرخ های دستوری شمش فوالد ندارد و با نرخی 
باالتر به دســت مصرف كننده می رسد؛ به عبارتی 
دیگر، مداخله دستوری باعث افزایش قیمت مقاطع 

طویل فوالدی شده است.

او افزود: فاصله قیمتی میلگرد و شــمش در تمام 
دنیا، 8 تا 10درصد است، اما در اثر مداخله دستوری 
شــمش این فاصله در ایران بــه 22درصد و گاه 
30درصد رسیده است، به طوری كه در همین مدتی 
كه وزارت صنعت تالش كرده با مداخله در سازوكار 
بازار و با قیمت گذاری دســتوری از مصرف كننده 
نهایی حمایت كند، به دلیل افزایش این فاصله، عمال 
هیچ اتفاقی در قیمت میلگرد در بازار آزاد نیفتاده و 
این محصول نهایی با همان قیمت های آزاد به دست 
مصرف كنندگان رســیده و در عمــل حمایتی از 
مصرف كننده صورت نگرفته، امــا تحت تأثیر این 

فاصله قیمتی رانت زیادی ایجاد شده است.
عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، قیمت گذاری 
دستوری در بورس را خالف قوانین جاری اعالم كرد 
و درباره سود ناشــی از تفاوت قیمت بین نرخ های 
دستوری و بازار آزاد محصوالت فوالدی گفت: این 
سود به دست تولیدكننده نمی رسد و كاال با قیمت 
گرانی به  دست مردم می رسد و فقط یك یا درنهایت 
چند شركت خاص از رانت قیمت گذاری دستوری 

محصوالت فوالدی منتفع می شوند.
دشــتیانه تأكید كرد: طبق ماده18 قانون توسعه 
ابزارهــای مالی، وقتــی كاالیــی وارد بورس كاال 
می شود از شــمول قیمت گذاری دستوری خارج 
می شود. تا 2سال پیش كه نرخ ارز باال رفت، بورس 
كاال مثل ساعت كار می كرد، اما از اسفندماه سال 
گذشــته اتفاق جدیدی در معامالت مشاهده شد 
و طی آن، ابطال معامــالت محصوالت فوالدی در 
بورس كاال آغاز و در اسفندماه، معامالت ۷3هزار تن 
شمش فوالدی باطل شد. در جریان این اقدام وزارت 
صنعت، هم تولیدكنندگان و هم مصرف كنندگان 
از این ابطال معامالت و مداخله ها آســیب دیدند، 
زیرا شــركت های تولیدكننده كه برای تامین نیاز 
داخل صادرات خود را كاهــش داده بودند، از این 

محل متضرر شدند. شركت های نوردفوالد هم كه 
مواداولیه خود را خریده بودنــد با ابطال معامالت 
نمی توانند مواداولیه مورد نیاز برای تولیدات خود 

را تامین كنند.

قیمتگذاریدســتوریپیامدمثبتیبرای
مصرفكنندهندارد

ابوالفضل مومنی، كارشناس صنعت فوالد، ضمن 
انتقاد از ابطال معامالت شــمش فوالد در بورس 
گفت: در گذشته هم مصوباتی برای قیمت گذاری 
تعیین شده، اما در عمل سودی برای مصرف كننده 
نهایی نداشته و شــاهد اختالف قیمت عرضه در 
بورس و قیمت مصرف كننده نهایــی بوده ایم، اما 
تاكنون این حجم از ابطال معامالت در بورس رخ 
نداده كه از این موضوع به عنوان بدعت یاد می كنیم.

مومنی با بیان اینكه این موضوع باید مورد بازنگری 
قرار گیرد، گفت: وزارت صنعت به بهانه باال بودن نرخ 
شمش فوالدی در ایران نسبت به نرخ های جهانی به 
ابطال معامالت اقدام كرده، درحالی كه واقعیت های 

آماری خالف این ماجرا را ثابت می كند.
این كارشناس صنعت با اشاره به كاهش 89درصدی 
واردات در سال گذشته، افزود: واردات شمش فوالد 
با وجود تعرفه ناچیز 5درصدی همچنان صرفه ای 
ندارد و آمار ها از كاهش واردات شمش فوالدی در 
سال های گذشــته حكایت دارد؛ بنابراین با توجه 
به شــرایط تعرفه ای، دیگر واردات فوالد صرفه ای 
ندارد، درنتیجه قیمت های ما پایین تر از قیمت های 
جهانی است. او اعالم كرد: فوالد همواره در قیاس با 
سختی ها و هزینه های تولید آن، از قیمت معقولی 
برخوردار است و به نسبت سایر كاال ها قیمت پایینی 
دارد و به نظر می آید این مصوبات جز زیر سؤال بردن 
فلسفه وجودی بورس كاال، نتیجه عملی ای برای 

مصرف كننده نهایی نخواهد داشت.

بازار فوالد در كوره رانت سازی آب می شود
فوالدسازان و نهادهای مدنی مربوط به آنها مداخله دولت در بازار فوالد را موجب افزايش مشكالت اين صنعت می دانند

راهكار نهایی چیست؟
در مجموع اینكه به اعتقاد كارشناسان، به نظر می رسد تنظیم بازار یك راه حل بیشتر ندارد و آن پایان 
دادن به قیمت گذاری دستوری است. البته این به معنای كنار رفتن وزارت صنعت از بازار نیست، بلكه 
نقش نظارتی این وزارتخانه باید تقویت شود كه البته با واقعی شدن قیمت ها و حذف خودجوش دالالن به دلیل 
كنار رفتن رانت، نیازی به بگیروببندهای فعلی نیست و خود بازار در مدت كوتاهی به تعادل می رسد. به 
گزارش همشهری، فعاالن بازار فوالد در حالی منتقد دخالت در سازوكار بازار از طریق قیمت گذاری دستوری 
هستند كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در پژوهش اخیر خود ضمن بررسی نقش تنظیم گری 
دولت در توازن زنجیره فوالد و ارائه 3سناریو برای مدیریت بهتر بازار فوالد ایران، آزادسازی تدریجی قیمت 
حامل های انرژی در زنجیره فوالد، آزادسازی قیمت محصوالت مختلف زنجیره فوالد )كشف قیمت برمبنای 
سازوكارهای عرضه و تقاضا در كنار استفاده از ابزارهای مالی برای كاهش شوك قیمتی ناشی از نوسانات نرخ 
ارز( و وضع عوارض صادراتی برحسب مورد در شرایط تحریم را بهترین راهكار و روشی بهینه برای تنظیم 

بازار زنجیره فوالد دانسته است.

گردش مالی 2.2میلیارد دالری لوازم خانگی قاچاق
مشكالت بازار لوازم خانگی مختص فعالیت آنالین نیست و بازار این كاالها نیز در سایه ابهاماتی به فعالیت خود ادامه می دهد. 
براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كاال، ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دالر بوده كه 
از این رقم 2.2میلیارد دالر قاچاق بوده و فقط 1.1میلیارد دالر را تولید داخلی شامل می شده است. برای كاهش قاچاق وزارت صنعت 
طرحی پیش بینی كرد كه قرار بود به سرعت تكلیف اجناس قاچاق را روشن و آنها را از بازار حدف كند. اجرایی شدن طرح شناسه 
كاال از بهمن  ماه سال گذشته، اظهارات مسئوالن مبارزه با قاچاق كاال مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و 
همچنین جمع آوری 2برند كره ای از بازار، بارقه امیدی را در میان فعاالن بازار لوازم خانگی به وجود آورد، اما با شیوع كرونا در كشور 
متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد. امروز باوجود اینكه تابلوهای 2برند معروف كره ای از بازار جمع آوری شده، اما 
همچنان لوازم خانگی با نام این 2برند با قیمت های سرسام آور در بازار عرضه می شود كه معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی 
صورت گرفته و خریدار سرگردان در این بازار نمی داند كه كاالی مورد نظر خود را از كجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری كند كه 

بعداً دچار مشكل نشود.

در حالی  كه تجربه جهانی نشان داده دخالت دولت ها در فرایند بازارها نتیجه ای جز ایجاد رانت و برهم خوردن توازن در نظام عرضه و تقاضا و 
رشد بی منطق قیمت ندارد، این روزها فعاالن بازار فوالد بازهم شاهد مداخله وزارت صنعت در بازار فوالد هستند. فوالدسازان معتقدند وزارت 
صنعت در هفته های اخیر با اتخاذ سیاست سركوب قیمت ها و ابطال بخشــی از معامالت در بازار فوالد بورس كاال، عمال راه را برای سودسازی 

واسطه ها و دالل ها باز كرده است.
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مكان، بخشي از هويت فرد را مي سازد. مكان و هويت به هم پيوسته اند. مكاني كه 
فرد در آن حضور داشته، بخشي از آن بوده و بدان شكل داده و از آن هويت گرفته 
است. دنياي دوران كرونا و ســبك زندگي قرنطينگي اين بخش از هويت فرد را 
از او مي ســتاند؛ هويتي كه در دنياي مخاطره آميز مدرن به درستي هم تعريف 
نشده است. »من كه هستم و در كجاي اين عالم قرار دارم؟« اگرچه روانشناسي 
محيطي مي كوشد تا براي انسان هويتي وابسته به مكان دست و پا كند، اما زماني 
كه اين مكان از دست برود يا عرصه فعاليت به فضاي مجازي منتقل شود، جواب 
به اين ســؤاالت كليدي ناممكن مي نمايد. مفاهيمي مانند هويت مكاني، تعلق 
به مكان و هويت يابي وابســته به مكان در زماني قابل ارزيابي هستند كه عنصر 
اجبار برآمده از وضعيتي بحراني، انسان را به خانه خويش محدود نكند. شكاف 
فيزيكي با ديگران و با مكان هاي ديگر كه اكنون با فضاي مجازي پر مي شــود، 
بخشــي از هويت مبهم فرد را مخــدوش مي كند. در اين ميان، شــهروندان را 
مي توان به 2دسته تقسيم كرد؛ شهروند غايب كه كسي را مي خوانم كه امكان يا 
انگيزه استفاده از فضاي مجازي را در اين موقعيت ندارد و شهروند منفعل كه به 
ناچار مي كوشد كسي باشد كه بوده اما امكانات مكاني فضاي پيشين زندگي را از 
دست داده و ناچار رو به فضاي مجازي آورده يا فعاليت خويش را در آن تشديد 
كرده است. پروشانســكي )۱۹۸۳( واژه »هويت مكاني« را براي بيان چگونگي 
اجتماعي شدن فرد در مكان به  كار برد. اين عنصري شناختي از هويت فرد بود 
كه خاطرات، ايده ها، احساسات، نگرش ها،  ارزش ها، معاني، مفاهيم و رفتاري را 
در بر مي گرفت كه برآمده از تجربه روزمره هر فرد در مكان مي شد. هويت مكاني 
يك فرايند است كه در آن فرد از طريق كنش متقابل با مكان، خود را به واسطه 
تعلق بدان تعريف مي كند. تعلق به مكان همان پيوستگي عاطفي است كه فرد 
با مكان هايي برقرار مي سازد كه بدان ها عالقه مند است و در آنها احساس امنيت 
مي كند. در واقع، فرد از محيط هاي كالبدي به مثابــه ابزاري براي حفظ تعادل 
رواني خود بهره مي برد. درمجموع، مي توان گفت كه در مكان پتانسيلي هست 
كه فرد از طريق عملكرد فيزيكي و عاطفي در آن براي شكل دادن به فضاي خاص 

خود، هويتي ممتاز از آن خويش مي سازد.
هويت مكاني، خاصيتي پويا دارد كه هركس بــا تعلقي كه به مكاني خاص دارد 
و آن را در همه ابعادش از رنگ و بو و ســاحت مي شناسد و بدان متعهد مي شود 

و احساسات خود را از بينايي، شــنوايي، بويايي، المسه و نوع خاص بيان در آن 
مي آميزد و حافظه خويشتن را از آن پر مي كند، خود را با مكان مندي بازتعريف 
مي كنــد. بنابراين، فعاليت روزمره در ســاختاري فيزيكــي، معنايي براي فرد 
مي آفريند كه بدان حس مكان مي گوييم و بخشــي از هويــت فردي را تعريف 

مي كند.
عدم دسترسي ناگهاني به بنيان هاي مكاني زندگي روزمره، بخشي از هويت فردي 
را مخدوش مي كند. اگرچه چنين رويدادي را در مثالي ســاده تر شايد بتوان از 
دوران بازنشستگي به خاطر آورد اما آن مســئله اي با پيش فرض وقوع است كه 
اقداماتي از سوي فرد و ساختار فعاليت پيشــيني براي مواجهه با آن انديشيده 
مي شود. ناگهاني بودن بحران كرونا و سبك زندگي تحميلي قرنطينه كه همراه 
با مناسكي علمي - بهداشــتي فرد را مجبور به انزوا مي سازد و اعضاي بدن او را 
با وي بيگانه مي كند چنان كه براي ورود به قرنطينگي بايد از تماس اعضا به هم 
پرهيز داشت  و همچنين اجبار به پرهيز از نزديك شدن به ديگران كه اينها خود 
آشفتگي آفرين است، بخشي از هويت وابسته به مكان فرد را نيز از او مي ستاند 
و عمال او را به شهروندي مجبور مبدل مي سازد و اقتدار اجبارساز را در نظر وي 
مشروع مي نماياند، زيرا مسئله مرگ و زندگي در ميان است. در اينجا كه شكاف 
فيزيكي را به ناچار بايد از مسيري ديگر جست وجو كرد، فضاي مجازي پا به ميان 
مي گذارد و در عمل توســعه اي با همه ابعاد يك واقعه نوسازي اقتدارگرايانه از 
باال به پايين را به نمايش مي گذارد. اما فرد بيگانه شده از موقعيت پيشين خود 
وضعيتي به مراتب دشوارتر از كساني مي يابد كه پيش از اين نيز بخش عمده اي 

از زندگي خود را در خانه مي گذراندند.
شهروند غايب، در دوران قرنطينگي بحران كرونا، امكان يا انگيزه ورود به فضاي 
مجازي را ندارد. در عدم انگيزگي، فضاي خانه را پيش از اين براي خويش مكان 
هويت يافتگي تعريف كرده و در شكل عدم امكان، به هر دليل، امكان بروز خويش 
در فضاي تازه را ندارد. بيگانگي از موقعيت جديــد منجر به تضارب نقش ها در 
محيط محدود خانه مي شــود و آشــفتگي مي آفريند. مي توان احتمال داد كه 
افزايش مسائل خانوادگي در اين قشر نمايان تر باشــد. اما شهروند منفعل، كه 
تاكنون كوشــيده تا از طريق تغيير فضاي بيروني تا حد ممكن براي خويشتن 
هويتي خاص بيافريند، به ناچار به فضــاي مجازي روي مي آورد يا فعاليت خود 
را در آن تشــديد مي كند؛ جايي كه امكان كنترل بر وي و محدودشدن امكان 
شكل دادن به فضا را بايد تحمل كند. در كنار بيگانگي از موقعيت پيشين، از اين 
دوران تا هر زمان، هر لحظه امكان توقف فعاليت هاي بيروني و اجبار شهروندان 

به اســتفاده از فضاي مجازي وجود دارد؛ چيزي كه به شــكل اقتدارگرايانه اي 
از حكمراني ياري مي رساند. در واقع، مفهوم شــهر براي شهروند به شكل يك 
»شــهر كنترل« در مي آيد؛ جايي كه در توســعه اي ناگهاني، زيرســاخت هاي 
هوشمندسازي شهروندان و شهر فراهم مي شــود اما در آن، شهروند يك سوژه 
منفعل است كه اگر نتواند خويش را به گروه حكمرانان و توليدكنندگان پلتفرم 
منضم كند، در اندازه يك مصرف كننده صرف با امكان ساخت محتواي خرد يا 

كنترل بر آنچه به وي اجازه داده شده است، باقي مي ماند.
اگرچه نوآوري هاي هوشمندسازي در جهت افزايش كيفيت زندگي شهروندان 
مي تواند تا انــدازه اي جذاب به نظر بيايــد اما عدم امكان بهره بــرداري از مكان 
هويت ساز به عنوان بخشــي از فضاي زيسته شــده، با مخدوش كردن بخشي از 
هويت فردي، فضا را براي اقتداري قيم مآبانه براي تغيير استانداردهاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي شــهروندان و نقض حريم خصوصي آنــان فراهم مي كند. 
مسئله اصلي در اينجا آن است كه اگر چنين روندي امتداد بيابد و اقشاري مانند 
دانشجويان، دانش آموزان و اساتيد كه بيش از ساير اقشار از موقعيت مكاني خويش 
دورافتاده اند و تا اندازه زيادي با نوع جديد توسعه تكنولوژي و چرخش تمام عيار 
پارادايم آموزش سنتي به آموزش ديجيتال و امكانات آن در شكلي منفعالنه خو 
گرفته اند، نتوانند به زودي هويت مكاني خويش را در فضاي زيســته بازيابند، در 
فرايند اين دگرگوني اجتماعي كدام موقعيت را در جهان پســاكرونايي خواهند 
داشــت و البته در چنان جهاني، جايگاه شــهروند غايب بر اثر عدم امكان ورود 
به فضاي مجازي چه خواهد بود. جواب به اين ســؤاالت را جز در زمان خويش 
نمي توان به ســادگي دريافت اما براي فردي كه بخــش مهمي از هويت خويش 
را از دست داده و چشم انداز روشــني براي بازيافتن آن به شكل مالوف ندارد كه 
اصوال در اين گسســت هويتي، امكان سرگشــتگي درباره خويشتن و ترديد در 
پاسخ به سؤاالت من كه هستم و اينك در كجاي عالم ايستاده ام، وجود دارد كه 
در هر آن، فرد به دليل كنده شــدن از هويت مكاني خويش به بازانديشي درباره 
گذشته كه كاش كه بودم و اكنون در كجاي اين عالم ايستاده بودم، مي پردازد و 
در جهان پساكرونايي نيز بيگانگي خويش از موقعيت را به دنبال خود مي كشاند، 
مي توان گفت كه موقعيت متزلزل شهروند منفعل را مي توان با سادگي بيشتري 
در انقياد فضاهاي كنترلي واقعي و مجازي در آورد؛ چشــم اندازي واقع بينانه از 
دنياي نوليبرال پساكرونايي كه در ازاي توسعه تكنولوژي در وضعيتي استثنايي، 
 بخشي از هويت فردي را مي ستاند و شــهرونداني منفعل و قابل كنترل را خلق

 مي كند.

دنيای پس از كرونا و هويت های از دست رفته
عباس فقيه خراساني

خبر نگار

سبك زندگی

 با كاهش محدوديت ها و حضور بيشــتر مردم در معابر، 
خريد مايحتاج روزانه هم بيشتر از قبل شده است. خريد 
ميوه نيز در سبد خانوارها جايگاه خوبی پيدا كرده است. اما 
ميوه ها را در اين روزها چطور می توان ضد عفونی كرد؟ برای 

پاسخ به اين سؤال ادامه مطلب را بخوانيد.
بايد درنظر داشت كه فقط خوردن ميوه مهم نيست، طرز 
درست شستن آنها از اهميت بااليی برخوردار است؛ زيرا اگر 
درست شسته نشوند شما در معرض بيماری قرار می گيريد. 
با ما همراه باشيد تا چند روش مفيد برای ضدعفونی كردن 

ميوه در دوران شيوع ويروس كرونا به شما معرفی كنيم.
صابون مايع، ماده خوبی بــرای ضدعفونی كردن ميوه ها 
به حساب می آيد. صابون های كوچك يا غيرقابل استفاده 
خود را جمع كنيد و آنها را رنده كنيد. سپس صابون های 
رنده شده را داخل بطری مخصوص صابون مايع بريزيد و 
بعد چند قطره آب  ليموی تازه به آن اضافه كنيد و آب داغ 
را كم كم درون بطری بريزيد. به اندازه در بطری، گليسيرين 
را هم اضافه كنيد؛ سپس، در بطری را ببنديد و خوب آن را 

تكان دهيد و يك ساعت آن  را كنار بگذاريد.
زمانی كه می خواهيد از محلول صابون مايع برای ضدعفونی 
كردن ميوه بهره بگيريد، اين محلول را داخل ظرف گودی 
بريزيد و ميوه ها را درون آن قرار دهيــد. به مدت 2الی 5 
دقيقه بگذاريد ميوه داخل آن باشد و در آخر آنها را  آب كشی 
كنيد.اين محلول می تواند ميوه های شما را در برابر ويروس 

كرونا ضد عفونی كند.
آب اكسيژنه يكی ديگر از مواردی است كه برای ضدعفونی 
كردن ميوه ها در برابر ويروس كرونا می توانيد از آن استفاده 
كنيد. شما می توانيد  آب اكسيژنه را از داروخانه يا فروشگاه 

مواد شوينده، بخريد.
سركه، يك ماده ضدعفونی كننده طبيعی و بسيار قوی و 
مؤثر به شمار می رود. به دليل آنكه قدرت ضدميكروبی آن 
بسيار باال است، هر نوع ميكروبی را نابود خواهد كرد. برای 
اين كار، ســركه را در يك ليتر آب رقيق كنيد و ميوه ها را 
داخل آن بگذاريد و بعد از ۱۰ دقيقه ميوه ها را  آب كشــی 

كنيد.
نمك، يك ماده ضدعفونی كننده محسوب می شود و برای 
ضدعفونی كردن ميوه ها در برابر كرونا گزينه خوبی است. 
ابتدا 2قاشق مرباخوری نمك به آب ولرم اضافه كنيد و چند 
دقيقه بگذاريد تا آب سرد شود. ميوه ها را به مدت نيم ساعت 

در آن قرار دهيد و در آخر با آب سرد  آب كشی كنيد.
می توانيد داخل  آب نمك يك قاشق مرباخوری سركه هم 
اضافه كنيد تا قدرت آن بــرای ضدعفونی كردن ميوه ها 

چندبرابر شود.

اپلیكیشن هايی 
برای دعا و نيايش
استفاده از نرم افزارها 

و اپلیكیشن های 
پخش زنده در 

شبكه های مجازی هر 
روز در حال افزایش 

است و این نرم افزارها 
به بخشی از زندگی 
امروز مردم تبدیل 

شده اند. در ایام 
شیوع بیماری كرونا، 

استفاده از خدمات 
ارائه شده خصوصًا 
خدمات تصویری 

برخی از نرم افزارها 
با استقبال بیشتری 

همراه شده است

راهنما

چند راه برای 
ضد عفونی كردن میوه ها

با شما، برای شما
قرار اســت بنويسيد... كوتاه اما بنويســيد... ساده، روان، 
راحت... از خيلی پيش از اينها بنا داشتيم فضايی را فراهم 
كنيم تا صحبت ها، ديدگاه ها، ايده ها، انتقادها، اعتراض ها 
و پيشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پيدا كند. 
در حقيقت هدف اصلی ما تدارك يك صفحه بود )و البته 
هنوز هم هست( اما ترجيح داديم كه آرام آرام و ستون به 
ستون پيش برويم و قدم هايمان را هر روز محكم تر كنيم و 

بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاييم.
برای همين، اگر نگاه و ديدگاه خاصی داريد... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد يا اعتراضی داريد... اگــر فكر می كنيد كه بايد توجه 
جامعه يا مسئوالن را به نكته يا موضوعی جلب كنيد... اگر 
پيشنهاد مشخصی برای حل مشكلی داريد... اگر نسبت به 
برخی تصميم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياســی و...  نظر موافق يا 
مخالف داريد، آستين باال بزنيد و همينطور كه در تاكسی يا 
اتوبوس نشسته ايد يا در جمع و محفل دوستانه يا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستيد، يا روی مبل و جلوی تلويزيون 
و يا حتی توی تختخواب لم داده ايــد، آنچه را در ذهنتان 
می گذرد و می خواهيــد آن را برای ديگران به اشــتراك 
بگذاريد، در قالب يك متن كوتاه بنويسيد و برای ما پيامك 
كنيد، بقيه خوانندگان روزنامه و مردم و همينطور مسئوالن، 
اين نظرات و ديدگاه ها را ببينند و بدانند و بخوانند و شايد 
همين اتفاق، سبب خير و منشأ يك حركت تازه و مؤثر شود.

ادب و اخــالق اجتماعی، همان گذرنامه يــا مجوز ورود و 
انتشار ديدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خيلی روی 
آن تأكيد داريم و مطمئنيم كه شــما هم به آن باور داريد 
و موقعيت ما را در انتشار آنها درك می كنيد! اتفاقا همين 
ادب و اخالق است كه راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رســاندن اين نظرات، ديدگاه ها و 
ايده های شما به ديگران با هم همدست شويم؛ مهم همين 
بزرگراه يكطرفه اســت، البته اين بار از پايين به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای اين همراهی، با نظرات و 
ديدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنيم، اما 
قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری هم 
داريم و بنا داريم كه خيلی زود با طرح موضوع های هفتگی، 
جای شما را خيلی بيشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنيم 
و از صحبت ها و نظرات و ديدگاه های شما صفحه ای را شكل 
بدهيم كه متعلق به خود شماست و قرارنيست پای مسئولی 
به آن باز شــود!  برای گرفتن نظرات و پيام های شما يك 
شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند 
عدد ميانی آن شماره را ستاره دار می كنيم تا فقط خودتان 

بدانيد و بس... بدون نام خانوادگی، شهر يا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبيــات خودتان 
بنويسيد...  قرار هم همين است؛ بنويسيد... ساده 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 

حميدرضا بوجاريان 
خبرنگار

 در شب های قدر چگونه می توان هم خود  را  از خطر ابتال
به بيماری حفظ كرد و هم  از فيض اين شب ها بهره برد؟ 

شب های قدر، فرصتی است برای بازگشت 
و توبه كردن از گناهان و پیمودن راه درست. 
شب قدر، فرصتی است برای پاك كردن ظاهر و باطن از هر آلودگی. شب قدر، 
شب زاری و سبك شدن روح از بار گناهان است؛ فرصتی دوباره است برای 
اظهار شرمساری و پشیمانی از گذشته ها. خیلی ها ماه رمضان كه می شود، به 
امید بهره مندی از فرصت استغفار شب های قدر، دل از خانه و كاشانه می برند 
و خود را در اقیانوس رحمت الهی رها می كنند تا كشانده شوند به هر جا كه 
دوست، خاطرخواه اوست. شب های قدر امسال اما با همه شب های قدری 
كه تاكنون تجربه  كرده ایم تفاوت های ظاهری بسیاری دارد. حاال دیگر از 
آن اجتماع عظیم توبه كنندگانی كه قرآن بر سر و دعا بر لب اشك می ریزند 
و طلب بخشش از گناهانشان دارند، خبری نیست. بسیاری ناچارند شب های 
قدر امسال را با تفاوت هایی برگزار كنند. اما این تفاوت ها چیست و چطور 
 می توان با وجود تغییراتی كه رخ داده اســت، از فیض شب های قدر بهره 

برد؟

شب های قدر در خودرو 
برخی هيأت های مذهبی و مداحان، با ارائه طرح های ابتكاری 
و تازه برای برپاكردن شب های قدر در قالب تجمعات محدود، 
برنامه ريزی كرده اند. يكی از اين روش ها، برگزاری مراســم 
شب های قدر در خودرو است. افراد عالقه مند به شركت در 
مراسم احيا، با حضور در يك محل و بدون اينكه از خودروی 
خود پياده شوند، با استفاده از ويدئو پروژكتور بزرگی كه در 
مقابل خودرو قرار دارد به شــكل آنالين از مداحی و قرائت 
قرآن مداحان استفاده می كنند و شــب های قدر خود را به 
اين شــكل گرامی می دارند. در تهران نيز برنامه هايی به اين 
شكل وجود دارد كه از روزهای آغازين  ماه رمضان هر شب در 
حال اجراست. اين نوع از حضور در مراسم شب های قدر خطر 
بسيار كمی دارد و در صورت رعايت پروتكل های بهداشتی 
از ســوی افراد، يكی از ايمن ترين روش های شركت جمعی 
در مراسم احيای شب قدر محســوب می شود. )حداديان و 

بنی فاطمه/ پاركينگ پارك ارم(

ورود اینستاگرام به شب قدر 
اســتفاده از نرم افزارها و اپليكيشــن های پخــش زنده در 
شــبكه های مجازی هــر روز در حال افزايش اســت و اين 
نرم افزارها به بخشی از زندگی امروز مردم تبديل شده اند. در 
ايام شيوع بيماری كرونا، استفاده از خدمات ارائه شده خصوصاً 
خدمات تصويری برخی از نرم افزارها با اســتقبال بيشتری 
همراه شــده اســت. در ايام  ماه مبارك رمضان و شب های 
قدر نيز اپليكيشن های ارائه كننده خدمات تصويری برخط، 
به كمك برخی مداحان سرشناس كشــور آمده اند و آنها با 
استفاده از شبكه مجازی شــخصی خود مانند اينستاگرام، 
برای عالقه مندان خويش در شب های قدر برنامه زنده پخش 
می كنند. ورود فناوری به فعاليت های مذهبی، نشان دهنده 
افزايش شتابان ضريب نفوذ تكنولوژی و تغيير مرزبندی های 
گذشته به موضوع فضای مجازی و تكنولوژی است. )محمود 

كريمی / اينستای فطرس / شبكه مجازی فطرس( 

تجمعات خانگی نروید 
بسياری از افراد در شــب های قدر به دليل محدوديت های 

اعمال شده در برگزاری مراســم  عمومی در مساجد و تكايا، 
به اين فكر افتاده اند كه مراسم شب های قدر را در تجمعات 
خانگی برگــزار كنند. تجمعــات خانگی در شــيوع كرونا 
دست  كمی از تجمع در مراكز مذهبی ندارد. بنابراين، سعی 
كنيد در شــب های قدر از حضور در هيئت های خانگی كه 
در آنها طرح های فاصله گذاری اجتماعی به درســتی رعايت 
نمی شود خودداری كنيد. هرچه تجمعات كمتر باشد، امكان 
شيوع بيماری كمتر می شــود. اين موضوع را درنظر بگيريد 
كه هر قدر شما مســائل بهداشــتی را رعايت كنيد و به آن 

مقيد باشيد، ممكن است ديگران حساسيتی كه شما داريد 
را نداشته باشند و با رفتار خود برای شما خطر ايجاد كنند.

پخش زنده تلویزیونی را دنبال كنید 
رســانه ملی، برنامه های زيــادی برای پوشــش برنامه های 
مربوط به شــب های قدر دارد و بيشتر شبكه های تلويزيونی 
و راديويی در اين زمينه در حال توليد برنامه هستند. امسال 
برای نخستين بار، مراسم شب های قدر در قالب برنامه های 
ضبط شده و زنده بدور از اماكن مذهبی كه بر اثر شيوع كرونا 

تعطيل شده اند، پخش می شــود. در اين برنامه ها، مداحان 
نام آشــنا تالش می كنند حال و هوای شــب های قــدر را از 
طريق گيرنده های راديويــی و تلويزيونی به خانه های مردم 
منتقل كنند. حاال كه ترجيح بر اين اســت كه شب قدر را در 
خانه زنده نگه داريد، با انتخاب يكی از اين شبكه ها، هم از راه 
دور زيارت اماكن مذهبی داشته باشيد و هم از نوای مداحان 

بهترين استفاده را ببريد.

مراقبت ها را بیشتر كنید 
هرچند بيشــتر كارشناســان توصيه می كنند خانواده ها در 
شب های قدر از تجمع در اماكن خودداری كنند، اما براساس 
دستور العمل وزارت بهداشت، برگزاری اين مراسم به شكل 
محدود و با رعايت ســختگيرانه قوانين بهداشتی مجاز شده 
اســت. اگر به هر دليلی دلتان طاقت نمی آورد و می خواهيد 
مانند سال های قبل، با حضور در مساجد و تكايا اين شب ها را 
به صبح برسانيد، حتما فاصله ايمن را از ديگران رعايت كنيد. 
ســعی كنيد مواد ضد عفونی كننده با خود به همراه ببريد و 
ماســك زدن را فراموش نكنيد. درصورتی كه دچار بيماری 
زمينه ای هستيد، ماندن در خانه بر رفتن به مراسم شب قدر 
در كنار ديگران ارجح تر است. بهتر اســت راز و نيازتان را در 
منزل انجام دهيد. سعی كنيد با خود ملحفه ببريد تا از گزند 

سرمای احتمالی در امان بمانيد.

به بچه ها توضیح دهید 
اگر كودكی در خانه داريد كه در ســال های گذشــته او را به 
مراسم  شــب های قدر نمی برديد اين را به ياد داشته باشيد 
كه دعا، استغاثه، گريه ها و توبه های شما ممكن است سبب 
ايجاد اين سؤال در ذهن كودك شود كه چرا پدر و مادرم گريه 
می كنند؟ چنين سؤالی سبب می شود كودك ناخودآگاه به 
گريه بيفتد. بهتر است از قبل به كودكتان درباره شب های قدر 
در قالب يك داســتان توضيح بدهيد و دليل ناراحتی و گريه 
خود را در اين شب ها برای او بگوييد. با توضيح شما به سؤاالتی 
كه كودك در ذهنش دارد، او كمتر تحت تأثير ناراحتی شما 
قرار می گيرد. حتی می توانيد درصورت بيدارماندن فرزندتان، 
برايش قرآن كوچكی تهيه كنيد تا او نيز با شما همراهی كند.

رعایت پروتكل های بهداشتی دلیل بی حرمتی به دیگران نشود 

مســاجد در فضای معنوی و اخروی مردم اثرگذارند. روایت مفصلی از امام 
حسن مجتبی)ع( داریم كه رفت وآمد به مسجد چه آثاری بر مردم دارد. یكی 
از اثرات مثبت تردد دائمی به مسجد این است كه خدا به فرد، خیر می دهد و 
بركت زندگی او را بیشتر می كند. نسل جدید و جوان ما و خانواده های آنها این دغدغه را دارند كه دوستی داشته 
باشند كه آن دوست سبب عاقبت به خیری شان شود. ریشه بسیاری از معضالت و ناهنجاری های امروز جامعه ما در 
دوستان ناباب است و از این رو، مساجد می توانند چنین معضالتی را به حداقل برسانند. یكی از كاركردهای مسجد 
كه در ایام كرونا شاهد تقویت آن بودیم، افزایش میل به راز و نیاز و گفت وگو با خداوند در اماكن و مكان های مذهبی 
بود. براساس ابالغیه های ستاد ملی مقابله با كرونا، حضور مردم در این اماكن ممنوع شد. حاال كه در  ماه مبارك 
رمضان هستیم و شب های قدر از راه رسیده است، رهبر معظم انقالب فرمودند هر تصمیمی را كه ستاد ملی كرونا 
درباره شب های قدر بگیرد ما قبول می كنیم، اما كسانی باید تصمیم بگیرند كه نقش دعا را جدی بگیرند و بپذیرند 
كه نقش دعا چقدر مهم است. از این رو، گشایش هایی برای برپایی این مراسم در امامزاده ها و مراكز مذهبی ایجاد 
شده است كه می طلبد مردم شركت كننده در احیای شب های قدر با توجه به این گشایش ها، با رعایت الزاماتی كه 
پیش بینی شده است در این اماكن حضور پیدا كنند. شركت كنندگان در مراسم، این نكته را نباید فراموش كنند 
كه حضور آنها در احیای شب های قدر و توجهشان به الزامات بهداشتی نباید منجر به بی توجهی یا كم توجهی به 
موضوع توبه و استغفار از گناهان در این شب ها شود. از سوی دیگر، تأكید می شود رفتار افراد در این شب ها نباید 
به گونه ای باشد كه خود منجر به بروز گناه در برخورد با برادر یا خواهر مسلمان دیگری شود. توجه به رعایت اخالق، 
حفظ حرمت افراد، رعایت حق الناس و توجه به اهمیت شب های قدر و فلسفه آن باید برای شركت كنندگان در این 

مراسم در باالترین درجه اهمیت قرار گیرد تا همه از مواهب این شب ها بیشترین بهره و فیض را ببریم.

حجت االسالم محمد قربانپور 
 كارشناس مذهبی

امسال
 تعميق معنويت  
حفظ سالمت



ســال2020  و در بحران ویروس كرونا، اســتارتاپ های 
ایتالیایی به فعالیت خود ادامه داده اند. در اینجا 10استارتاپ 
برتر را معرفی می كنیم كه باید در سال جاری میالدی نگاه 

دقیق تری به آنها و فعالیت هایشان داشته باشیم.

YOLO
  حوزه فعالیت: مالی
  سال تاسیس: 2017

  ارزش: 20تا 30میلیون یورو
VC مرحله: اوایل  

  دفتر مركزی: میالن
نسل بیمه های جدید از راه رسیده و این استارتاپ خدمات 

آنالین را خود به بیمه گذاران ارائه می دهد.

Get My Car
  حوزه فعالیت: حمل و نقل

  سال تاسیس: 2017
  ارزش: 10تا 15میلیون یورو

VC مرحله: اوایل  
  دفتر مركزی: وارسه

این استارتاپ روشــی را ارائه داده كه براساس آن، دارندگان 
خودرو می توانند خودروی شان را با دیگران شریك شوند.

Brumbrum
  حوزه فعالیت: حمل ونقل

  سال تاسیس: 2016
  ارزش: 80تا 120میلیون یورو

B مرحله: سری  
  دفتر مركزی: رهو

خرید و فروش انواع خودرو دست دوم و حتی نو از طریق این 
استارتاپ عملی شده است. در بخشی دیگر شما می توانید 

خودرو نیز اجاره كنید.

Beesy
  حوزه فعالیت: مالی
  سال تاسیس: 2018

  ارزش: 9تا 13میلیون یورو
SEED :مرحله  

  دفتر مركزی: میالن
كسانی كه در اســتخدام جایی نیســتند و برای خود كار 
می كنند، از طریق این استارتاپ می توانند امورات بانكی خود 

را راحت انجام دهند و تسهیالتی را دریافت كنند.

MatiPay
  حوزه فعالیت: مالی 
  سال تاسیس: 2018

  ارزش: 28تا 42میلیون یورو
A مرحله: سری  

  دفتر مركزی: آپولیا
این اســتارتاپ روشــی نوآورانه را برای پرداخــت دارد و 
دستگاه های فروش خودكار را برای مناطق مختلف فرستاده 

و فروش آن را هوشمند می كند.

Iconium
  حوزه فعالیت: مالی 
  سال تاسیس: 2018

  ارزش: 20تا 30میلیون یورو
SEED :مرحله  

  دفتر مركزی: میالن
اولیــن شــركت در ایتالیا كه بــه پروژه هــای بالكچین و 
سرمایه گذاری  در دارایی های دیجیتال اختصاص یافته است.

BOOM imagestudio
  حوزه فعالیت: رویدادها

  سال تاسیس: 2018
  ارزش: 12تا 18میلیون یورو

SEED :مرحله  
  دفتر مركزی: میالن

این استارتاپ در حوزه عكاســی بین المللی فعالیت دارد و در 
سیستم كاری آن، استفاده از هوش مصنوعی به چشم می خورد.

Oval Money
  حوزه فعالیت: مالی
  سال تاسیس: 2015

  ارزش: 19تا 29میلیون یورو
A مرحله: سری  

  دفتر مركزی: تورین
امور مالی شما را تحت نظر می گیرد و مراقب است كه در مسیر 
درست باقی بمانید و بیشترین سود را از منابع مالی خود ببرید.

 
Treedom

  حوزه فعالیت: غذا و انرژی
  سال تاسیس: 2010

  ارزش: 10تا 15میلیون یورو
A مرحله: سری  

  دفتر مركزی: فیرنتزه
در این استارتاپ، شركت ها می توانند برای خود درخت بكارند 
و وضعیت آن را به صورت آنالین دنبال كنند. توسعه فضای 

سبز و همچنین غذا از اهداف این استارتاپ به شمار می آید.

Supermercato24
  حوزه فعالیت: غذا

  سال تاسیس: 2014
  ارزش: 44تا 66میلیون یورو

C مرحله: سری  
  دفتر مركزی: میالن

سامانه ای برای خرید آنالین از فروشگاه ها در روزهایی كه ایتالیا 
گرفتار كرونا است، این استارتاپ كسب و كار پررونقی دارد.
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10استارتاپ برتر ایتالیا در سال 2020
بحران كرونا، فضای بیشتری برای عرض  اندام به 

استارتاپ های ایتالیایی داده است
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جهان استارتاپ    ی

 فرایند گران
قراردادن 
لوسیفرین روی 
ذرات ریز بسیار 
گران است و 
در عین حال از 
پایداری الزم 
برخوردار نیست. 
همچنین تركیب 
ژن های باكتریایی 
زیست تابی یك 
فرایند پرزحمت 
است كه البته 
درخشندگی 
اندكی هم در پی 
دارد

تولید گیاهان درخشان با استفاده 
از ژن های قارچ

 با یك فناوری جدید كه گیاهان را نورانی می كند می توان عملكرد 
درونی شان را مطالعه كرد

ممكن اســت یك روز كه داخــل خانه شــدید، ناگهان با 
موجودات وهم انگیز، درخشان و ســبزرنگی روبه رو شوید 
كه شبیه شاخ و برگ درختان یك بازی كامپیوتری به نظر 
می رســند اما در واقع آنها گیاهان نورانی هســتند كه در 

آزمایشگاه تولید می شوند.
پژوهشــگران می گویند كه فضای ســبز درخشان نه تنها 
می تواند یك جنبه غیرمعمول را به دكوراسیون منزل اضافه 
كند بلكه راه جدیدی را پیش روی دانشمندان باز می كند تا 

آنها بتوانند عملكرد داخلی گیاهان را كشف كنند.
گاردین در گزارشی نوشته اســت، در آینده می توان از این 
فناوری برای نموداركردن فعالیت های هورمون های مختلف 
درون گیاهان و بافت های مختلف آنها استفاده كرد كه البته 
روشی كاماًل غیرتهاجمی است. كارن سركیسیان، پژوهشگر 
كالج سلطنتی لندن و مدیرعامل اســتارتاپ Planta كه 

سرپرستی این كار به عهده اوست، می گوید: می توان از این 
فناوری برای بررسی واكنش گیاهان به تنش ها و تغییرات 
مختلف محیطی، ازجمله خشكســالی یا ضربه دندان های 
گیاه خواران استفاده كرد. او ادامه می دهد: ما امیدواریم كه 
تا چند سال دیگر این گیاهان درخشان را وارد بازار كنیم. 
درواقع باید آنها را كمی درخشان تر كنیم تا بتوانیم گیاهان 
زینتی زیبایی با این فنــاوری جدید تولید كنیم. همچنین 
برای عرضه این گیاهان باید همه مقررات ایمنی را رعایت 

كنیم تا مجوز تولید صادر شود.

درخشش در طبيعت
حیوانات، میكروب ها و قارچ های بی شماری، از كرم شب تاب 
گرفته تا قارچ های عسلی، می توانند بدرخشند كه نام این 
پدیده، زیست تابی)bioluminescence( است. این پدیده 

هنگامی اتفاق می افتد كه آنزیم ها بر مواد شیمیایی موسوم 
به لوسیفرین موجود در موجودات زنده تأثیر می گذارند و 
در نتیجه، انــرژی به صورت نور آزاد می شــود. با این حال، 
پدیده زیست تابی به طور طبیعی در گیاهان ایجاد نمی شود.

این پژوهش برای نخستین بار نیســت كه انجام می شود. 
پیش از این دانشمندان درباره فضای سبز درخشان كارهایی 
انجام داده اند. این كارها برای نورانی كردن همه گیاهان، از 
چراغ های گیاهــی خیابانی گرفته تا تولیــد درختان منور 

رویكردهای جدید
برای كشف زمین۲

در 2مطالعه جدید طیف وسیعی از شرایط و موقعیت های مكانی سیارات فراخورشیدی 
كه به طور بالقوه می توانند قابل سكونت باشند، بررسی شده اند

اخترشناسان به دنبال كشف انواع سیارات فراخورشیدی هستند كه 
بیرون از منظومه شمسی ما احتماال می توانند قابل سكونت باشند 
و شــاید روزی جایگزینی برای زمین ما شوند. آنها همچنین تالش 
می كنند تا شرایط محیطی و اتمسفر آنها را بررسی كنند. اما از آنجا كه نمی توانیم سیارات فراخورشیدی را 
از نزدیك ببینیم، داده های تلسكوپ ها و مدل سازی  جو، اقلیم و محیط آنها، آن تصویری را كه قادر به دیدن 
آن نیستیم، برای ما فراهم می كنند. ســی ان ان در گزارشی نوشته است: مدل ها، فرضیه ها و آزمایش های 
آزمایشگاهی پژوهشگران سیارات فراخورشیدی در واقع بســتری ایجاد می كنند تا پرسش هایی درباره 
آنچه در این سیارات امكان پذیر است، مطرح شود. بسیاری از پژوهشگران هنگامی كه در جست وجوی این 
سیارات عجیب هستند، بر یك عبارت كلیدی متمركز می شوند: »احتمال قابل سكونت بودن«. در سیارات 
فراخورشیدی كه عنوان قابلیت احتمالی سكونت به آنها داده می شود، نشانه هایی از حیات دیده نمی شود. 
این عنوان بدان معنی است كه این سیاره در فاصله مناسبی از ستاره خود و در منطقه به اصطالح گلدی الكس 
)Goldilocks( یا منطقه قابل سكونت قرار گرفته است كه نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است. یعنی دمای 
سطح سیارات فراخورشیدی در محدوده ای اســت كه آب مایع می تواند در آنها یافت شود. ما آب مایع را 
معادل حیات روی زمین می دانیم و به همین ترتیب، این موضوع را برای وجود حیات در سیارات دیگر درنظر 
می گیریم. اما تحقیقات بیشتر در سال های اخیر نشان داده است كه ما گستره درك خود را از حیات و شرایطی 
كه می تواند براساس آن شكل بگیرد، وسعت داده ایم. 2مطالعه جدید طیف وسیعی از شرایط و موقعیت های 
مكانی سیارات فراخورشــیدی را كه به طور بالقوه قابل سكونت هستند، بررسی كرده اند. با استفاده از این 
پژوهش های جدید، تلسكوپ های پیشرفته طی چند سال آینده و دهه پیش رو شروع به كار می كنند تا بتوانند 
به پژوهش های مربوط به سیارات فراخورشیدی كه پیش از این مورد توجه نبودند، كمك كنند و برای مطالعات 

آینده هدفگذاری كنند. این تلسكوپ ها در شرایط فعلی فقط باید این سیارات فراخورشیدی را پیدا كنند.

بررسی 
اتمسفر سیارات فراخورشیدی

تلسكوپ فضایی هابل نخستین تلسكوپی بود كه مستقیما اتمسفر سیارات 
فراخورشیدی را كشف و تركیب بندی آنها را بررسی كرد. تلسكوپ های بعدی، مانند 
تلسكوپ فضایی جیمز وب ناسا كه قرار است سال آینده میالدی پرتاب شود، قادر خواهند 
بود جزئیات بیشتری از اتمسفر سیارات فراخورشــیدی را توصیف كنند.اگر بخواهیم جو 
زمین را با این روش بررسی كنیم، متوجه می شویم كه 78درصد نیتروژن، 21درصد اكسیژن، 
0/9درصد آرگون و 0/03درصد دی اكســید كربن به همراه مقادیر ناچیزی از گازهای دیگر در 
آن وجود دارد.سارا سیگر كه اخترفیزیكدان است، به اتفاق همكارانش مطالعه جدیدی را در مجله 

Nature Astronomy منتشر كردند كه بررسی می كند چگونه باكتری ها و مخمرهای E.coli كه 
نشانگر پروكاریوت ها و یوكاریوت های تك سلولی هستند، نسبت به جو هیدروژنی واكنش نشان می دهند.

این آزمایش های آزمایشگاهی براساس رشد E.coli و مخمر در اتمسفر دارای 100درصد هیدروژن بود. به این 
ترتیب، هر دو به طور عادی بازتولید شدند، اما سرعت بازتولید آنها در مقایسه با اتمسفر دارای اكسیژن پایین تر و 

كندتر بود. به عنوان مثال، E.coli دو برابر كندتر و مخمر 2.5برابر كندتر بازتولید شد. این پژوهشگران بر این 
باورند كه این اتفاق، به خاطر نبود اكسیژن رخ می دهد.با این حال، سیگر و همكارانش می خواستند 

ببینند با كاری كه انجام داده اند، میكروارگانیسم ها زنده می مانند و باز تولید می شوند یا 
نه؟ سیگر می گوید كه آنها تعجب نكردند، زیرا هیدروژن غیرسمی است، اما مطالعه 

آنها در جهت اثبات مفاهیم دانشمندان سیارات فراخورشیدی عمل می كند.
سیارات فراخورشیدی صخره ای كه از زمین بزرگ تر هستند، می توانند 

هیدروژن زیادی را در اتمســفر خود حفظ كنند. این اتمسفرها 
به احتمال زیاد بزرگ تر و گسترده تر هستند، زیرا هیدروژن 
از نظر وزن، یك گاز سبك محسوب می شود و به همین 
علت، سیگر می گوید كه یك اتمسفر گسترده، 
كار را برای تلســكوپ های آینده مانند 
وب، آســان تر خواهــد كرد.

ایجاد 
تغییر در دیدگاه 

دانشمندان
ســیگر می گوید: ما امیدواریم كه دیدگاه اخترشناسان را مبنی بر اینكه 

وجود حیات به طور كلی در اتمسفرهای دارای درصد باالی هیدروژن امكان پذیر 
است، تغییر دهیم. یافتن عالئم حیات در ســیارات صخره ای با اتمسفرهای دارای 

درصد باالی نیتروژن یا دی اكســیدكربن دشــوار خواهد بود. بنابراین من می خواهم 
اخترشناسان و گروه هایی كه مكان تلسكوپ ها را تعیین می كنند، بدانند كه گزینه های 
دیگری را هم باید درنظر بگیرند.به گفته سیگر، درحالی كه هنوز هیچ سیاره فراخورشیدی 
سنگی كه دارای درصد هیدروژن باال باشد شناسایی نشده، او پیشنهاد داده است كه تلسكوپ 
وب برای كشف سیارات ســنگی دارای اتمســفر هیدروژن اختصاص یابد.سیگر هنگام 

بررسی پژوهش های دیگر در مورد E.coli و مخمر، به یك موضوع امیدواركننده رسید.
او می گوید: ما آموخته ایم كه E.coli طیف وسیعی از گازها را مانند بسیاری از گازها 

كه قبال در شبیه سازی  های رایانه ای به عنوان گازهای زیستی بالقوه مورد مطالعه 
قرار گرفته بودند، تولید می كند. اینكه یك شكل ساده از حیات دارای دستگاه 

متابولیكی متنوعی بــرای تولید مجموعه متنوعی از گازها باشــد، 
دلگرم كننده اســت. با این حال همین شكل ساده از حیات 

ممكن است همین كار را در هرجایی انجام دهد.

جست وجو برای مشاهده 
خطوط طیف نوری

كوزاكیس و كالتنگر براســاس مدل های خود، بر این باورند كه خطوط طیف 
نوری مانند ازن، متان و آب را می توان در اتمسفر ســیاراتی كه در مدار كوتوله های 

سفید می چرخند، به وسیله تلســكوپ هایی چون وب یا تلسكوپ فوق العاده بزرگی كه 
در آینده در صحرای آتاكامای شیلی ساخته می شود، مشاهده كرد.كوزاكیس می گوید: این 

خطوط می تواند نشانگر حیات در یك سیاره باشد. بنابراین مهم است كه دریابیم آنها چگونه 
تحت تأثیر میزبان كوتوله ســفید قرار گرفته اند.این یكی از روش های یافتن این خطوط برای 
شناسایی ســیارات احتمالی قابل سكونت اســت كه گروه كالتنگر در حال كار روی آن است.
كالتنگر می گوید: این كار را شبیه یك پایگاه بزرگ از اطالعات اثر انگشت ها تصور كنید كه 
می تواند یك اثر انگشت را در صحنه جرم شناسایی كند. از این اثر انگشت می توان با استفاده 

از تلسكوپ وب و سایر تلسكوپ های آتی، برای شناسایی آنچه مشاهده می شود استفاده 
كرد.كالتنگر می گوید: هنگامی كه طیف چنین دنیاهای سنگی را در ناحیه قابل 

سكونت ستارگانشان مشــاهده كردیم، می خواهیم دریابیم كه آیا آنچه 
می بینیم، نشانه هایی از حیات است؟ این كار برای پاسخ به این 

پرســش جالب و هیجان انگیز انجام می شود: »آیا 
ما در جهان تنها هستیم یا نه؟«

در انتظار عبور سیاره از 
جلوی كوتوله سفید

اگر سیاره ای به اندازه زمین از جلوی كوتوله سفید عبور كند، باعث كاهش 
50درصدی میزان روشنایی می شود. درحالی كه اگر زمین از جلوی خورشید 

عبور كند فقط 0/01درصد روشــنایی كاهش می یابد. كوزاكیس می گوید: این 
اتفاق بسیار شبیه اندازه فاصله ستاره تا سیاره است كه به شكل قابل توجهی كیفیت 

داده هایی را كه می توانیم از یك منظومه سیاره ای كوتوله سفید به دست آوریم، بهبود 
می بخشد و زمان مورد نیاز برای مشــاهده به منظور تشخیص تركیب اتمسفر را بسیار 
كاهش می دهد. هنگامی كه یك سیاره از جلوی یك ستاره عبور می كند، نور ستاره 
اتمسفر آن را روشن می كند.كوزاكیس می گوید: ما امیدوارانه در جست و جوی این 

عبور هستیم. اگر عبور این نوع سیاره مشاهده شود، دانشمندان می توانند با رجوع 
به مطالعه ما و تطبیق آن با خطوط طیــف نوری دریابند كه چه چیزی در 

اتمسفر آن وجود دارد. به این ترتیب آنها می توانند به دنبال نشانه هایی 
از حیات باشند. انتشار این نوع دستورالعمل به دانشمندان 

این امكان را می دهد كه بدانند در جست وجوی 
چــه چیــزی هســتند.

درختکاری از 
راه دور

در استارتاپ 
 ،Treedom

شركت ها 
می توانند برای 

خود درخت 
بكارند و وضعیت 

آن را به صورت 
آنالین دنبال 
كنند. توسعه 
فضای سبز و 

همچنین غذا 
از اهداف این 

استارتاپ 
به شمار می آید

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار



17 newspaper.hamshahrionline.ir

نگاه دیگر

چهارشنبه  |  24 اردیبهشت 99   |  شماره 7941

 اعطای تسهیالت
تقریبا تمام 

شتاب دهنده ها 
و تامین كنندگان 

فضای كار 
اشتراكی با 

توجه به نوع 
فعالیت شان 
آسیب دیده 

تشخیص داده 
شده اند و نیاز به 
مدارك خاصی 
ندارند. آنهایی 

كه معاونت 
علمی و فناوری 

ریاست جمهوری 
بحث 

شتاب دهنده بودن 
و فعالیت شان در 

حوزه تامین فضای 
كار اشتراكی 
را تأیید كند 

مشمول دریافت 
این تسهیالت 

می شوند

 پرسشی بی پاسخ
یافته های جدید 
نتوانسته است 
به درستی پاسخ 
ابهامات را بدهد. 
 RNA اگرچه
ویروس كرونا در 
ذرات معلق هوایی 
وجود داشت، اما 
دانشمندان هنوز 
نمی دانند كه آیا 
ویروس ها در 
هوای عفونی باقی 
می مانند یا اینكه 
در این آزمایش ها 
فقط ویروس های 
بی ضرر كشف 
شده اند

شواهد روزافزونی مبنی بر انتشار ویروس كرونای جدید از 
طریق هوا توسط دانشمندان كشف می شود. تازه ترین یافته 
دانشمندان در این باره به شناسایی نشانگرهای ژنتیك این 
ویروس در قطرات موجود در هوا بر می گردد كه بسیاری از 

آنها قطری كمتر از یك ده هزارم اینچ دارند.
به گزارش  ام اس ان، این مورد پیش از این در تســت های 
آزمایشگاهی ثابت شــده بود اما اكنون دانشمندان چینی 
كه در حال مطالعه در شــرایط غیرآزمایشگاهی هستند، 
گزارش داده اند كه قطرات ریز حاوی نشــانگرهای ژنتیك 
ویروس را از هوای 2 بیمارستان در ووهان چین، جایی كه 
شیوع بیماری شروع شده است، ضبط كردند. اینكه ویروس 
در نمونه های جمع آوری شده همچنان حالت عفونی دارد یا 
نه هنوز مشخص نیست، اما این قطرات كوچك كه با بازدم 
و صحبت كردن از بدن خارج می شوند، می توانند در سطح 

باالیی باقی مانده و توسط دیگران استنشاق شوند.
لینس مار، اســتاد مهندســی عمران و محیط زیست در 
دانشــگاه فنــاوری ویرجینیــا می گویــد: ایــن قطرات 
حداقل2ســاعت در هوا شــناور می مانند. این امر نشان 
می دهد كه امكان انتقال هوایی ویروس به شــدت وجود 
دارد. دكتر مار و بســیاری دیگر از دانشمندان می گویند 
شواهد زیادی وجود دارد كه نشان می دهد ویروس كرونا 
توسط قطرات ریز و كوچكی موسوم به ذرات معلق در هوا 
پخش می شود. سازمان بهداشت جهانی تاكنون احتمال 
انتقال ویروس از هوا را كم می دانست و مهم ترین راه انتقال 
را بیشــتر از طریق قطرات بزرگ تر كه مدت زیادی در هوا 
نمی ماند یا از طریق لمس كردن سطوح آلوده عنوان می كرد.

البته یافته های جدید نیز نتوانسته است به درستی پاسخ 
ابهامات را بدهد. اگرچه RNA ویروس كرونا در ذرات معلق 
هوایی وجود داشت اما دانشمندان هنوز نمی دانند كه آیا 
ویروس ها در هوای عفونی باقــی می مانند یا اینكه در این 

آزمایش ها فقط ویروس های بی ضرر كشف شده اند.
هاروی وی فینبرگ، رئیس كمیتــه دائمی بیماری های 
عفونی نوظهور و تهدیدات ســامتی قرن بیست و یكم در 
آكادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشكی می گوید: قطعه 
مفقود شده این پازل، تكثیر ویروسی است. آیا می توان این 

ویروس را روی هوا كشت كرد؟
در  ماه فوریه و مارس، دانشمندان نمونه هایی را از بیمارستان 
رنمین دانشگاه ووهان و در یك مركز درمانی موقت برای 
قرنطینه بیماران و معالجه بیماران با عائم خفیف استفاده 
می شد، جمع آوری كردند. آنها همچنین از هوای مناطق 
عمومی اطراف ووهان مانند یك ســاختمان مســكونی، 
یك سوپرماركت و دو فروشــگاه نیز نمونه برداری كردند. 
ویروس های بســیار كمی در هوای بخش های عایق شده 
یا اتاق های بیمارســتانی كه به خوبی تهویه می شــدند، 
تشخیص داده شــد. اما غلظت باالیی از ویروس ها در یك 
توالت كوچك به اندازه یك مترمربع كه تهویه مطبوعی نیز 

نداشت، پیدا شد.
دكتر مار می گوید: این آزمایش نشــان داد كه چرا مدام به 
اجتناب از حضور در فضاهای كوچك با تهویه نامناســب 
تأكید می كنیم. محققان همچنین ایــن ویروس ها را در 
هوای مكان هایی كه كادر درمانی لباس های محافظ خود را 
از تن خارج می كردند نیز شناسایی كردند كه نشان می دهد 
ویروس هایی كه روی لباس نشسته اند می توانند دوباره به 
هوا برخیزند. این مورد البته پس از اجرای دقیق تر اقدامات 

تمیزكاری در بیمارستان، كاهش یافته است.
یافته های مربوط به ووهان در مركز پزشــكی دانشــگاه 
نبراسكا، جایی كه محققان دیگر نیز RNA ویروس كرونا را 
در هوا و همچنین روی سطوح اتاق ها یافتند، تكرار شد. این 
تحقیق كه هنوز در مرحله داوری توسط دانشمندان دیگر 
قبل از انتشار در یك مجله علمی اســت، اندازه قطرات را 
مشخص نكرده است. اما وجود RNA ویروس در مكان های 
عجیب، مانند زیر تختخواب و چارچوب پنجره، همچنین 
حاكی از آن است كه قطرات كوچك در اطراف اتاق ها توسط 
جریان هوا حمل می شوند. در این مقاله نیز محققان نبراسكا 
وجود RNA ویروس را كشف كردند اما باز هم عفونی بودن یا 
نبودن آن را تشخیص ندادند. دانشمندان در تاش هستند تا 
با انجام آزمایش های بیشتر و كشت ویروس مشخص كنند 

كه آیا آنها قادر به بیمار كردن افراد هستند یا خیر.
جوشا ال سانتارپیا، استاد آسیب شناسی و میكروبیولوژی 
در مركز پزشكی دانشگاه نبراســكا می گوید: در دو هفته 
گذشته پیشرفت های زیادی داشــتیم. من واقعاً امیدوارم 
كه بتوانیم در هفته آینده با قاطعیت بیشــتری درباره این 

موضوع صحبت كنیم.
در تحقیقاتی كه در ووهان انجام شد هیچ گونه ویروسی در 
اماكن عمومی مورد مطالعه ازجمله ساختمان مسكونی و 
سوپرماركت تشخیص داده نشده است؛ اگرچه در برخی از 
سطوح یكی از مناطق شلوغ خارج از یكی از بیمارستان ها 

و همچنین فروشگاه های بزرگ تعدادی ویروس دیده شد.
دكتر مار می گوید كه طبق محاســبه اش حدود 15دقیقه 
طول می كشد تا یك فرد یك ویروس را تنفس كند: جالب 
بود كه مقادیر قابل اندازه گیری در این زمینه وجود داشت. 
من فكر می كنم كه اینها شــواهد خوبی برای جلوگیری از 
به وجود آمدن ازدحام در اماكن عمومی و خصوصی هستند.
در این مقاله به این نكته اشاره نشده است كه افرادی كه از آن 
مناطق عبور می كنند ماسك داشتند یا خیر؛ چرا كه ماسك 
باعث می شود مسیر ورود بسیاری از ویروس ها مسدود شود.

وقتی كرونا در هوا می چرخد
دانشمندان چینی درحال مطالعه روی قطرات بسیار 
ریزی هستند كه تا ۲ ساعت در هوا معلق می مانند و 

می توانند باعث انتقال ویروس كرونا شوند تسهیالت مالی برای عبور اكوسیستم فناوری از بحران
روح اهلل ذوالفقاری، معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شكوفایی ریاست جمهوري در گفت وگو با همشهری از جزئیات 

كمك های مالی برای عبور از مشكات كووید-1۹ گفته است 

كریســمس، انجام شــده بود. در میان رویكردهای قبلی، 
برخی پژوهشگران هم لوسیفرین و هم آنزیم های الزم برای 
افزایش تابش نور را از طریق نانــوذرات به گیاهان منتقل 
می كردند، درحالی كه گروه های دیگر، ژن های باكتریایی را 

برای افزایش تابش نور، در گیاهان گنجانیده اند.
با این حال، این رویكردها دارای اشــكاالتی بوده اســت: 
قراردادن لوســیفرین روی ذرات ریز بسیار گران است و در 
عین حال از پایداری الزم برخوردار نیست. همچنین تركیب 

ژن های باكتریایی زیســت تابی یك فرایند پرزحمت است 
كه البته درخشــندگی اندكی هم در پی دارد. سركیسیان 
می گوید: نكته دیگر این اســت كه رویكرد دوم، گیاهان را 

مسموم می كند.

روش متفاوت
این پژوهش جدید روش متفاوتــی را در پیش گرفت كه با 
مهار فرایندی كه اخیراً كشف شده، قارچ ها را نورانی می كند. 
این گروه پژوهشی می گوید كه این فرایند به این دلیل مهم 
است كه یك لوسیفرین تولیدشده از یك ماده شیمیایی به 
نام اسیدكافئیك كه به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد، 
در این فرایند وارد می شــود. در مقاله ای كه سركیســیان 
و گروهش در مجله Nature Biotechnology منتشــر 
كردند توضیح داده اند كه چگونه آنهــا 4ژن را از یك قارچ 
زیست تابی به نام Neonothopanus nambi در دی ان ای 
گیاهان تنباكو وارد كردند. این ژن ها به آنزیم هایی مربوط 
می شوند كه اسید كافئیك را از طریق مجموعه ای از مراحل 
به لوســیفرینی تبدیل می كنند كه انرژی را به شــكل نور 

ساطع می كند.
نتیجه این فرایند گیاهانی اســت كه به رنگ سبز مایل به 
زرد با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند. سركیسیان با 
اشاره به این موضوع كه نور ایجاد شده، 10برابر درخشان تر 
از گیاهانی اســت كه به وســیله ژن های باكتریایی تولید 

شــده اند، می گوید: آنها هم در تاریكی و هم در روشــنایی 
روز می درخشند. این گروه متوجه شد كه با رشد گیاهان، 
محل پدیده زیســت تابی تغییر می كند. به طور كلی پدیده 
زیست تابی با افزایش سن برگ ها كاهش می یابد و هنگامی 
كه برگ ها آســیب می بینند، افزایش می یابد. به گفته این 
گروه پژوهشی، گل ها بیشترین میزان نور را تولید می كنند.

سركیســیان می گوید: در آینده گروه ما می تواند »ژن های 
قارچی« را درون دی ان ای گیــاه و نزدیك ژن هایی كه به 
وسیله هورمون های خاصی فعال شــده اند، وارد كنند. وی 
گفت: شــما باید بتوانید نور را فقــط از بافت هایی كه این 
هورمون در آن فعال اســت، ببینید. گری فاســتر، استاد 
پاتولوژی گیاهی در دانشــگاه بریســتول كه البته در این 
پژوهش مشــاركت نــدارد، می گوید: گیاهان درخشــان 
بیشــتر مورد استفاده دانشمندان هســتند تا كاربردهایی 
ماننــد چراغ های گیاهــی خیابانی، اما با وجــود این، آنها 
برای اســتفاده های اینچنینی مورد توجه قرار می گیرند. 
جان كار، از دانشــگاه كمبریج نیز از این كار استقبال كرده 
است، اما می گوید: در این زمینه كارهای بیشتری باید انجام 
شود. اكنون چالش ما این است كه بفهمیم چگونه می توان 
این زیست تابی مهندسی شــده را برای محرك های خاص 
محیطی، توسعه ای، شیمیایی یا بیماری زا به كار بگیریم. اگر 
این تكنیك بتواند تحولی در فرایندهای اساسی بیولوژیكی 

ایجاد كند، توسعه آن حتما ضرورت دارد.

محمد كرباسی
دبیر گروه دانش و فناوری

چرخش سیارات به دور 
ستاره های مرده 

آن دسته از ســیارات فراخورشیدی كه تاكنون 
كشف شده اند، به دور ستاره هایي شبیه به خورشید 
ما یا ســتاره هایی كم جرم تر، مانند ستاره های 
كوتوله قرمز كوچك می چرخنــد. آنها هنوز در 
اطراف كوتوله های سفید یا بقایای انفجار هسته 

اصلی ستاره یافت نشده اند.
اما در مطالعه ای كه به تازگی منتشر شده است، تئا 
كوزاكیس، دانشجوی دكتری انستیتو كارل ساگان 
در دانشگاه كرنل و لیزا كالتنگر، مدیر این انستیتو 
یك دستورالعمل برای تشخیص ردپای زیستی 
در اتمسفرهای سیارات فراخورشیدی كه ممكن 
است در مدار دور كوتوله های سفید قرار داشته 
باشند، تدوین و منتشر كردند. این مطالعه در مجله 
Astrophysical Journal Letters منتشر شد.

كالتنگر كه استاد نجوم دانشگاه كرنل هم هست، 
می گوید: پرسش اساسی این است كه اگر در چنین 
سیاره ای حیات وجود داشــته باشد، آیا اصال ما 
می توانیم این سیاره را، از آنجاكه به دور یك ستاره 
مرده می چرخد، كشف كنیم؟ پاسخ این است: بله، 

اگر آنجا باشد، می توانیم آن را كشف كنیم.
چگونه ممكن است یك ســیاره در اطراف یك 
ستاره كوتوله سفید وجود داشته باشد؟ كوزاكیس 
می گوید كه سیارات قبل از مرگ ستاره می توانند 

در منظومه ستاره وجود داشته باشند.
او ادامه می دهد: این سیارات باید جزئی از منظومه 
ستاره اصلی باشند، هرچند خیلی دورتر از ستاره 
خود قرار داشته باشند. زیرا هر چیزی كه نزدیك 
یك ستاره باشد، در مرحله تكامل ستاره ای غول 
قرمز نابود می شود. با این حال، برخی از مطالعات 
نشان داده اند كه سیارات یا قمرهایی كه در ابتدا، 
دور از ســتارگان میزبان خود هستند می توانند 
به دلیل تعامل گرانشی با سایر سیارات موجود در 
این منظومه، پس از شكل گیری كوتوله سفید، به 
درون منظومه برگردند. این بدان معنی است كه 
این سیارات قبل از اینكه میزبان آنها تبدیل به یك 

كوتوله سفید بشود بسیار سرد بوده اند.
هنگامی كه خورشید ما طی 5میلیارد سال به یك 
غول سرخ تبدیل می شود، انبساط آن در مرحله 
آخر و قبل از مرگ، باعث نابودی عطارد، زهره و 
زمین خواهد شــد. كوزاكیس می گوید: احتمال 
دیگر این است كه این سیارات می توانند پس از 
كوتوله سفید شكل بگیرند. كوتوله های سفید بعد 
از اینكه یك ستاره الیه های بیرونی خود را تحت 
عنوان »سحابی ســیاره ای« رها می كند، شكل 
می گیرند. برخی از كوتوله های ســفید مشاهده 
شده اند كه احتماال به خاطر این اتفاقات، حلقه هایی 
در اطرافشان ایجاد شده است. مشابه شكل گیری 
سیارات در اطراف ستاره های جدید، شاید سیارات 
بتوانند خارج از این حلقه های جدید شكل بگیرند.

كالتنگر می گوید كه به این ترتیب آنها می توانند 
سیارات نسل اول در قســمت بیرونی منظومه 
شمسی یا سیارات نسل دومی باشند كه از حلقه 
باقیمانده ســتاره و پس از مرگ آن تشــكیل 
می شــوند. او می گوید: در هر 2سناریو، پرسش 
واقعا جالب می تواند این باشد كه آب از كجا می آید. 
اگر این سیاره ای است كه در ابتدا در قسمت های 
بیرونی منظومه شمسی قرار داشته، باید یخ زیادی 
داشته باشد كه درصورت نزدیك تر شدن به كوتوله 
سفید گرم، ذوب می شود. كوتوله های سفید كه 
كمی بزرگ تر از زمین هستند، در آغاز بسیار داغ 
هستند و با گذشت زمان سرد می شوند. این بدان 
معنی است كه این منطقه قابل سكونت همانطور كه 

خنك می شود در اطراف ستاره می چرخد.

گروه زیادی از شركت ها، اكوسیستم فناوری كشور و 
استارتاپ ها به خاطر بحران شیوع بیماری كووید-1۹ 
طی ماه های اخیر دچار ضرر و زیان شــده اند. بخشی 
از آنها به خاطر ممنوعیت فعالیت و كاهش مشتری و 
گروهی هم به خاطر مشكالت زنجیره تامین یا زنجیره 
فروش شان روزهای سختی را پشت  سر گذاشته اند. 
روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون برنامه ریزی صندوق 
نوآوری و شــكوفایی ریاست جمهوری در گفت وگو با 
همشهری بیشتر این شــركت های آسیب دیده را از 
حوزه خدمات به ویژه در زمینه گردشــگری توصیف 
می كند. به همین خاطر صندوق نوآوری و شكوفایی 
ریاســت جمهوری تصمیم گرفته تــا در ۴مرحله به 
شــركت های مختلف این حوزه تسهیالت مالی اعطا 
كند. به گفته ذوالفقاری، هدف اعطای این تسهیالت این 
است كه این شركت ها كه هر كدام عضوی از اكوسیستم 
فناوری كشور هستند پس از گذر از این بحران بتوانند 
فعالیت خود را به صورت عادی ادامه دهند. پیش بینی 
معاون برنامه ریــزی صندوق نوآوری و شــكوفایی 
ریاست جمهوری این است كه تا پایان مرحله چهارم 
حداقل 2هزار شركت برای دریافت این تسهیالت برای 

عبور از مشكالت اقدام كنند.

بررسی چه جوانبی باعث شــد كه به این 
نتیجه برسید در چند مرحله اقدام به اعطای تسهیالت 
به شركت های فعال در اكوسیستم فناوری كشور كنید؟

شركت های دانش  بنیان و به صورت كلی شركت های فعال 
در اكوسیستم فناوری از شــرایط به وجودآمده از بیماری 
كووید-1۹ متاثر شدند. برخی از آنها برای كنترل بیماری به 
كمك آمدند و توانستند در حوزه های مختلف ازجمله تولید 
تجهیزات پزشكی، ماســك، ونتیاتور، مواد ضدعفونی و 
مدیریت بعد از بیماری كمك شایانی داشته باشند. ما سعی 
كردیم در اسفندماه سال۹۸ و باالفاصله بعد از مشخص  شدن 
شرایط، این دسته از شركت ها را تامین مالی كنیم و با این 
تامین مالی توانســتند كمك قابل توجهــی در این حوزه 
داشته باشند. سایر شركت ها یا در حوزه تقاضا و مشتری 
با مشكل روبه رو شده یا با ممنوعیت فعالیت مواجه بودند 
و گروهی هم در حوزه زنجیره تامین یا زنجیره فروش شان 
مشكاتی داشتند. جمع بندی ما این بود كه از این كسب و 
كارها حمایت مالی صورت بگیرد تا اشتغال با ارزش  افزوده 
باال كه در آنها شكل گرفته بود تداوم داشته باشد. این كمك 
با این هدف صورت گرفت كه پس از گذر از این بحران این 

شركت ها بتوانند فعالیت خود را به صورت عادی ادامه دهند.
آماری از میزان ضرر و زیان شــركت های 

دانش بنیان و استارتاپ ها وجود دارد؟
در حال حاضر آمار شــفافی برای اینكه مشــخص شود 
كه شركت ها چقدر آســیب  دیده اند وجود ندارد. ما چند 
دسته شركت كه احتماال در این شرایط آسیب  دیده اند را 
شناسایی كرده ایم. شركت های فعال در اكوسیستم نوآوری 
را شركت های دانش بنیان، شركت های خاق، شركت های 
فناور مستقر در پارك های علم و فناوری، شتاب دهنده ها 
و استارتاپ ها تشــكیل می دهند. اكثر شركت هایی كه در 
حوزه خدمــات از جمله گردشــگری و پلتفرم ها فعالیت 
می كنند دچار آسیب شده اند. اما هنوز رقم دقیقی از این 
آسیب نداریم. ما طی فراخوان اولیه ای كه برای شركت های 
آســیب دیده دادیم با مراجعه 500شركت مواجه شدیم و 

مشكات شان را با ما در میان گذاشتند.
می توان گفت كدام بخش در اكوسیســتم 

فناوری كشور بیشترین آسیب را دیده اند؟ 
بیشتر شركت های آسیب دیده را شركت های حوزه خدمات 

به ویژه خدمات گردشگری تشـكیل می  دهند. 
تاكنون 2 مرحله از اعطای این تســهیالت 

اجرایی شده است؟
به صورت كلی در بحث تســهیات مالــی مرتبط با كرونا 
تاكنون 4مرحله اجرا شده است. مرحله اول ما، فراخوان از 
شركت هایی بود كه می توانند در بحث مدیریت كرونا كمك 
كنند كه قبل از عید اتفاق افتاد. حدود 200میلیارد تومان، 
این شركت ها تامین مالی شدند تا بتوانند در این حوزه كمك 
كنند. یكسری هم شركت های بزرگی بودند كه آسیب دیده 
و نیاز به كمك فوری داشتند كه قبل از عید در قالب سرمایه 
در گردش به آنها رسیدگی شد و تسهیات سه ما هه  ای در 

اختیارشان قرار دادیم.
اما فراخوان عمومی ما كه از ابتدای سال جدید برای كمك 
به شركت های آسیب دیده شــروع شده 2 مرحله را پشت 
سرگذاشته است. در این دو مرحله شركت های دانش بنیان 
كوچك، شــتاب دهنده ها و خدمات  دهندگان فضای كار 
اشتراكی در مرحله اول و شركت های خاق در مرحله دوم 

به مشكات شان رسیدگی شده است.
سقف تسهیالت برای هر گروه و مرحله هم 

متفاوت است؟ 
بله. برای مرحله اول برای هر شركت دانش بنیان كوچك 
500میلیون تومان با نرخ ۹درصد و بازپرداخت یك سال و 

مهلت تنفس شش  ماهه درنظر گرفته شده است.
مرحله دوم كه به تازگی اجرا شد برای شركت های خاق 
تا ســقف 400میلیون تومان با نرخ ۹درصد و بازپرداخت 

یكساله و مهلت تنفس شش ماهه عملیاتی شده است.
مرحله سوم و چهارم هم در هفته های آتی برای شركت های 
فناور مســتقر در پارك های علم و فناوری و استارتاپ ها و 

دانش  بنیان های بزرگ اجرا می شــود. همه این تسهیات 
به صورت مرحله ای و طی 6ماه به شركت ها داده می شود.

شركت ها و اســتارتاپ ها برای استفاده از 
این تسهیالت مدارك خاصی الزم دارند؟ یعنی باید 
ثابت كنند كه به خاطر شرایط كرونا دچار ضرر و زیان 

شده اند؟
تقریبا تمام شــتاب دهنده ها و تامین كننــدگان فضای 
كار اشــتراكی با توجه به نوع فعالیت شــان آسیب دیده 
تشــخیص داده شــده اند و نیاز به مدارك خاصی ندارند. 
آنهایی كه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بحث 
شتاب دهنده  بودن و فعالیت شــان در حوزه تامین فضای 
كار اشتراكی را تأیید كند مشمول دریافت این تسهیات 
می شوند. شركت های دانش بنیان اما باید مدارك مربوط به 
فروش شان و مدارك مربوط به لیست بیمه شش  ماهه دوم 
سال۹۸ و هزینه هایی كه احتماال داشتند را به ما ارائه كنند 
تا بتوانیم به مشكل آنها رسیدگی كنیم. در واقع براساس 
اسناد و مدرك باید مشخص شــود كه این شركت ها ضرر 

كرده اند و فروش شان كاهش داشته است.
قبل از عید و یا ابتدای سال جدید گروهی از 
شركت های فعال در اكوسیستم فناوری و استارتاپ ها 
با اعالم مشكالت مالی دســت به تعدیل نیروی بعضا 
گسترده زدند. توجیه مسئله هم این بود كه دچار ضرر 
شده اند. با دادن این تسهیالت از این شركت ها تضمین 

گرفته شده كه دست به اخراج پرسنل شان نزنند؟
بله. یكی از مبانی ما برای تعیین مبلغ تسهیات مربوط به 
هر شركت این است كه فهرست بیمه مربوط به شش  ماهه 
دوم سال نودوهشت شــان را كنترل می كنیم. شرط این 
تسهیات این است كه حداقل ۹0درصد اشتغال زمستان 
ســال۹۸ را حفظ كنند. درصورتی كه این شرط را رعایت 
نكنند مشمول این تسهیات نمی شوند و در هر مرحله  ای 
كه باشند اعطای تسهیات به آنها متوقف می شود. پرداخت 
تسهیات به همین خاطر به صورت مرحله ای و شش  ماهه 
درنظر گرفته شده تا ما اطمینان حاصل كنیم كه طی این 
مدت سطح اشتغال شركت حفظ می شود و تعدیل نیرویی 

بابت كرونا نداشته باشند.
پیش بینی تان درباره تعداد شركت هایی كه 
برای گرفتن تسهیالت در این ۴مرحله مراجعه می كنند 

چقدر است؟ 
ما ســعی كردیم محدودیتی درباره تعداد شركت ها قائل 
نباشیم. اما پیش بینی خودمان این است كه تا پایان مرحله 
چهارم حدود 2هزار شركت از این تسهیات بهره مند شوند.



18newspaper.hamshahrionline.ir7941 چهارشنبه  |  24  اردیبهشت 99   |  شماره

درنگ

10  منتقد و روزنامه نگار  انتخاب كردند

۱۰ سريال به يادماندني خارجي
تمايل به دنبال كردن داستان هاي پرپيچ و خم و مفصل، سابقه اي طوالني دارد. 
از داستان هاي هزار و يك شب و اميرارسالن نامدار و سمك عيار و حسين كرد 
شبستري گرفته تا پاورقي هاي حسين قلي مستعان و آثار نويسندگان فرنگي مثل ميشل زواگو، ايراني ها هميشه 
به حكايت ها و روايت هاي پرطول و تفصيل عالقه مند بوده اند. با گذر زمان، پاورقي ها جاي خود را به سريال ها 
دادند و در سال هاي اخير با گسترش شبكه هاي تلويزيوني كابلي و ظهور كمپاني هاي قدرتمندي چون نتفليكس، 
و دسترسي آسان، تب سريال بيني باال گرفت. ماجرا از دوران سريال »گمشده« جدي تر شد و حاال عادت سريال 
بيني چنان پررنگ شده كه بسياري از فيلم بين هاي حرفه اي هم تماشاي سريال برايشان در اولويت قرار دارد. 
مي شود گفت ما در عصر سيطره سريال ها زندگي مي كنيم. آنچه پيش رو داريد بهترين و جذاب ترين سريال هاي 

خارجي به انتخاب 1۰ منتقد و روزنامه نگار است.

بدون ترتيب  
1 رابطه/ the Affair : خيلي فراتر از يك سريال،  

جهاني را پيش روي بيننده باز مي كند از عادات مشــترك، تصميم ها و دسته بندي هاي 
انساني؛ انگار كه در همه جاي دنيا، آدم ها در موقعيت هاي همسان، يك جور رفتار مي كنند. 
اينگونه است كه در يك مقياس جهاني و نه محدود به يك جغرافيا، »رابطه« سريالي است 

درباره »آدم«ها، زخم هايشان و شكلي كه جهان را در حافظه ثبت مي كنند.
۲۴/ 24 : داستان يك روز از زندگي جك بائر در زمان حقيقي، در ۲۴ قسمت. يكي از همدلي برانگيزترين  ۲
شخصيت هاي بصري زندگي ام، با دردها، رنج ها و تصميماتي گاه مرگبار كه امكان ندارد به او حق ندهي؛ 

از نخستين مواجهه هاي ما با شكل مدرن سريال سازي جهاني.
بازي تاج و تخت/ Game of thrones : به معناي مطلق، حماسه. برخالف هواداران بي وفايي كه فصل هاي  3
آخر را دوست ندارند، تمام قد كنار خالقان و تصميمات شــان بودم. براي مايي كه عمري حسرت به دل 

تماشاي شــاهنامه ايم، مارتين و رفقاي 
تلويزيوني اش، بخشــي از اين حسرت را 
تصويري كردند. من، سياوش و جمشيد و 
زال و سيمرغ را ميان »بازي تاج و تخت« 

دوباره يافتم.
ميهن/ Homeland : يك قدم به  ۴
پيش بــراي خالقــان ۲۴ با خلق 
شخصيتي كه عالوه بر رنج جك بائر بودن، 
بايد احساســات زنانه اش را هم به مهلكه 
بياورد؛ عاشق شود، از دست دهد، بگذرد و 
دوباره  زاده شود. كري متيسون دوقطبي، 
نماد يك جاسوس ميهن پرست است كه 

مي تواند هر مليتي داشته باشد؛ كسي كه جانش براي خانه و وطن، درمي رود، هر قدر هم كه خودش سهمي از 
آن نداشته باشد.

تبليغات چي ها/ Mad men : براي من كه شيفته نيويورك دهه هاي 50  و 60  هستم، دوران پوست اندازي  5
جامعه سنتي به سمت مدرنيته، داستان يك گروه تبليغات چي كه دارند بخشي از مهم ترين تبليغات تاريخ 
را طراحي مي كنند و همزمان زندگي شخصي آنها كه متأثر از همان حركت جامعه به سمت ارزش هاي جهاني 
تازه اســت، جواهري مي نمايد ميان هزاران محصول بصري ديگر. روابط پيچيده مردان جذاب يك دوران كه 
شمايل هايي تكرارنشدني در تاريخ هستند، اين سريال را به يكي از محبوب ترين هاي زندگي ام بدل كرده است.

اتاق خبر/ Newsroom : كالس درس فيلمنامه نويسي آرون سوركين؛ دقيق ترين و درست ترين تصوير  6
از يك تحريريه خبري، در دل بخشي از مهم ترين وقايع تاريخ معاصر با آدم هايي كه مي خواهند در سمت 

درست تاريخ  بايستند. حسرت تمام شدنش در 3فصل تا هميشه مي ماند.
دوستان/ friends : گرامر شخصيت شناسي؛ دســتور زبان مشترك يك نسل با كدهايي براي فهم يك  7
موقعيت يا شناخت يك آدم. بخشي از اسلنگ هاي سريال به فرهنگ عامه جهاني راه پيدا كرده . جزو معدود 
سريال هاي كمدي محبوب زندگي ام كه اگر بدانيد چقدر سخت مي خندم، اهميت  اين عالقه بيشتر هم مي شود.
خون حقيقي/ True blood : يك بي مووي درجه  يك. با يك داستان خون آشامي از جنس »گرگ و ميش«  8
شروع مي كند و بعد سروكله پريان و هزارجور موجود افسانه اي ديگر هم پيدا مي شود. با اجرايي سهل و 
ممتنع، آن قدر كه گاهي فكر مي كني با يك »آشغال« هفتگي سِر ظهر طرفي، اما خيلي زود، ضرب شست بعدي، 
به  تو مي فهماند آن حجم جلوه هاي ويژه احمقانه يا خون هاي مصنوعي، بخشي از بازي سازندگان است. قالب تان 

كه به  آن گير كند، كارتان تمام است. تا ته  اش را مي بينيد.
گمشده/ the Lost : تب اش جهان را گرفت و در ايران مثال جماعتي را سريال بين كرد و بعد هم از مد افتاد.  9
اما فارغ از اين، خود سريال، تأثيراتي بر داستانگويي صنعت سينما و تلويزيون گذاشت كه حتي كسي مثل 
اسكورسيزي در »جزيره شاتر« هم از آن در امان نماند. شكل فالش بك فالش فورواردها و بازكردن داستان آن 
تعداد شخصيت و برقراركردن خط مشترك ميان گذشته، حال و آينده اين آدم ها، شاهكار آبرامز و تيمش بود. 

در ادامه اش، سريال »فلش فوروارد« و »بازماندگان« را هم ببينيد.

و نقیبی خسر

مسعود پويا
روزنامه نگار

تا هميشه

  دنياي اپيزودها و سيزن ها، صنعت 
سرگرمي را متحول كرده اند. شبكه هاي 
بزرگ تلويزيوني به كمپاني هاي توليد سريال تبديل شده اند 
و مخاطبان جهاني پيدا كرده اند. ســريال ها ديگر نسخه 
درجه دوم صنعت فيلم نيستند كه مخصوص تلويزيون هاي 
داخلي كشور سازنده باشد. سندروم سريال، جهاني شده 
و توليدات بين المللي، مخاطبان جهاني پيدا كرده است. 
سريال ديدن براي من با گمشــده )Lost( و ۲۴)the 24( جدي شد و حاال به 
عادت تبديل شده است. فراتر از عادت، يك دغدغه است. نگراني هميشگي بابت 
كتاب هاي نخوانده حاال يك همراه با عنوان سريال هاي نديده دارد. انتخاب 10 
سريال از بين ديده ها، چندان ساده نيست؛ سريال هايي كه اول معتاد مي كنند و 
بعد خماري فصل هاي بعد را باقي مي گذارند. سريال هاي نيمه كاره به مجموعه 

كارهاي ناتمام اضافه شده تا يك نگراني جذاب از آن باقي مانده باشد.
سرگذشــت نديمه - The Handmaid’s Tale )آغــاز از ۲013(: 

سرزمين گيلياد براســاس رمان »سرگذشت نديمه« نوشته مارگارت 1
اتوود، نويسنده كانادايي ساخته شده  است. جامعه اي با شرايط ويژه كه توسط 
يك فرقه خاص ايجاد شده، دنياي متفاوتي ساخته است كه زن ها در آن حق 
مالكيت و مطالعه ندارند و يك گروه از زنان به عنوان نديمه فقط وظيفه توليد 

مثل براي فرماندهان را دارند.
رابطه - The Affair )آغاز از ۲01۴(: ســريال دربــاره روابط آدم ها و 

پيچيدگي هاي آن است. نوع روايت در اين سريال آن قدر جذب است كه ۲
همه فصل هاي آن را بتوان با اشتياق دنبال كرد. در هر اپيزود، يك رويداد از نگاه 
چند شخصيت اصلي روايت مي شود كه نشان دهنده نگاه و درك متفاوت آدم ها 
از اتفاقاتي است كه با آن مواجه مي شــوند. همين درك متفاوت تصميمات 

متفاوت آنها را توجيه مي كند.
چرنوبيــل - Chernobyl )۲019(: در دنياي ميني ســريال ها براي 

كساني كه حوصله دنبال كردن فصل ها را ندارند، چرنوبيل يك شاهكار 3
است. روايت جذاب و بسيار پركشش از رويدادي تاريخي در منطقه هسته اي 
با همين نام در شوروي سابق، مانند يك فيلم سينمايي 5ساعته است كه در 
يك نوبت مي توان آن را ديد. فاجعه هسته اي و تالش براي پاكسازي آن با طعم 

سياست هاي روسي كه بانگاه انگليسي- آمريكايي روايت شده است.
خانه پوشالي - House of Cards )۲013تا ۲018(: سريالی سياسي 

در مورد كاخ سفيد و تالش براي رسيدن به قدرت در آمريكا است. زوجي ۴
كه براي رسيدن به قدرت در كاخ سفيد همه كار مي كنند؛ ماجراهايي كه از 
آدم فروشي تا آدم كشي و بســياري زد و بندهاي سياسي حكايت دارد. فصل 

ششم اين سريال مهم ترين قرباني افشاي سوء رفتار جنسي كوين اسپيسي 
بود. بدون او اين سريال به محاق رفت اما ۴فصل ابتدايي آن ديدني است.

پيكي باليندرز - Peaky Blinders )آغاز از ۲01۴(: ماجراهاي يك 
گروه خرابكار و خالفكار كه به طور خانوادگي اداره مي شود و رهبري آن 5

را توماس شلبي بر عهده دارد، داستاني دوست داشتني را رقم زده است. گروهي 
كه از برگزاري شرط بندي محلي در بيرمنگام انگليس با زورگيري و زورگويي 
به راه اندازي بزرگ ترين بنگاه شرط بندي رسمي در انگليس مي رسند. تامي 
به عنوان ســرباز بازگشــته از جنگ فرانســه، رابطه با چرچيــل را همراه با 
خالفكاري هايش پيش مي برد و در خرابكاري هاي مورد نظر دولت شــريك 

مي شود اما در نهايت نفع گروه خانوادگي را دنبال مي كند تا اينكه به عضويت 
در مجلس نمايندگان انگليس مي رسد.

امپراتوري بوردواك - Boardwalk Empire )۲010-۲1۴(: قسمت 
اول ايــن ســريال را مارتين اسكورســيزي كارگرداني كرده اســت. 6

مجموعه اي كه درباره زمان ممنوعيت الكل در آمريكاست. زندگي يك خزانه دار 
در شهر آتالنتيك ســيتي در دهه19۲0 روايت شده اســت كه اداره شهر را 
به دســت مي گيرد و تجارت الكل را به طور زيرزميني پيش مي برد. داستان 
سريال از كتابي با همين نام گرفته شده و شــخصيت اصلي آن نيز براساس 

واقعيت طراحي شده است.
تاريك - Dark )آغاز از ۲017(: سريالي آلماني در ژانر فراطبيعي كه 

داستان آن حول گم شدن دو كودك شــكل مي گيرد. مسئله ماشين 7
زمان و زندگي همزمان آدم ها در ۲ يا چنــد دوره زماني، ماجراهاي خاص و 
شگفت انگيزي را رقم زده است. هرچند سليقه ام چندان با داستان هاي علمي- 
تخيلي سازگار نيست اما اين سريال نسبت خوبي با واقعيت برقرار كرده است.

مكانيزم - O Mecanismo )آغاز از ۲018(: سريال در مورد فساد و 
رانت سيســتماتيك در برزيل اســت؛ رانتي كه از ســوي گروهي از 8

شركت هاي بزرگ نفتي و ســاختماني با همراهي سياستمداران و گروه هاي 
قدرت در برزيل به راه افتاده است. پليسي كه با انگيزه كشف روابط از جست وجو 
درباره يك واســطه كارش را آغاز مي كند و كار به كناره گيــري او از پليس 

مي كشد. دوستانش اما مسير كشف واقعيت را دنبال مي كنند.
پل - Bron/Broen )۲011 تا ۲018(: سريال درباره ماجراهاي جنايي 

است كه روي پل رابط ميان سوئد و دانمارك اتفاق مي افتد و ۲ كارآگاه 9
از ۲ كشور مأمور رسيدگي به آن مي شوند. پل به سوئدي Bron و به دانماركي  
Broen مي شود. در هر فصل از ۴فصل سريال، قتل ها، فلسفه هايي دارد كه به 
دغدغه هاي گروه هاي مختلف در اين دو كشــور بازمي گردد. سريال فراتر از 
داستان هاي پليسي را روايت مي كند و به مسائل روانشناسي و جامعه شناسي 

اهميت مي دهد.
خانه كاغذي - La casa de papel )آغاز از ۲017(: سريال اسپانيايي 

كه بعد از موفقيت در اين كشور مورد توجه شبكه نتفليكس قرار گرفت 1۰
و جهاني شــد. فصل چهارم اين ســريال فروردين امســال منتشــر شد و 
دنبال كنندگان آن در انتظاري سخت باقي مانده اند. ماجراي سرقت از مركز 
چاپ پول در اسپانيا توسط گروهي هشــت نفره كه يك رهبر به نام پروفسور 
دارند، نمايش هوش و تدبير به راه انداخته كه بسيار جذاب از آب درآمده است. 
۲ فصل اول اين سريال كه مربوط به سرقت از كارخانه اسكناس است، بهتر از 
۲ فصل بعد كه سرقت دوم راه مي افتد، درآمده اما مجموعا نوع روايت و ساخت 
آن به گونه اي اســت كه مي توان گفت از نظر كشش و دنبال كنندگي يك دام 

اعتيادآور پهن شده است.

محمد عدلی
چرخه اعتياد و خماري

    متأسفانه سريال بين حرفه اي نيستم و معدودي 
از سريال هاي موجود و در دسترس را ديده ام بنابراين 

تعداد انتخاب هايم هم اندك هستند.
كامبربچ احتماال بهترين مجموعه اي است كه با الهام از داستان هاي آرتور كانن دويل 1 شرلوك هلمز  )استيون موفات- مارك گيتيس(: اين مجموعه با حضور درخشان بنديكت 
ساخته شده است. سازندگان اين مجموعه موفق شده اند با بهره گيري از خطوط داستاني مجموعه اصلي و خلق يك 
شــرلوك هلمز امروزي، هم ابعاد تازه اي به متن اصلــي بدهند و هم مخاطبان جديدي را براي داســتان هاي 

مشهورترين كارگاه تاريخ ادبيات داستاني مهيا كنند.
چرنوبيل )گريك مازن(: روايتي مؤثر از فاجعه اتمي چرنوبيــل كه در يك بافت دراماتيك با تمركز بر چند  شخصيت تا حد زيادي ابعاد حادثه را براي تماشاگر مشخص مي كند. توضيحات علمي و شرح فني فاجعه تا ۲
حدي كه براي مخاطب غيرمتخصص الزم است به گونه اي در تاروپود اين درام گنجانده شده تا كشش و تأثير الزم 
را داشته باشد. البته ممكن است نقدهايي فرامتني بر آن و انطباق كاملش بر واقعيت وارد شود اما در هر صورت نافي 

ارزش هاي سينمايي و روايي اش نيست.
خانه پوشالي )بو ويليمن(: روايتي چند اليه، از ماجراهايي خونين و كثيف براي ارضاي شهوت سيري ناپذير قدرت با  بازي درخشان كوين اسپيسي؛ روايتي كه با حضور ترامپ در كاخ سفيد معناي جديدي هم پيدا كرد.3

شاهین امین
شرلوك مدرن

    Breaking Bad )۲۰۰8– ۲۰13( : عنوان اين 
ســريال از آن عبارت هايي اســت كه امكان 1

برگردان دقيق آن به زبان فارسي وجود ندارد. »افسار گسيخته« احتماال نزديك ترين ترجمه 
از عنوان اين سريال است. البته مهم تر از عنوان، جايگاه اين سريال در فهرست بهترين هاي 
تاريخ است. بعيد است Breaking Bad در فهرست ماندگارهاي سريال بازها وجود نداشته 

باشد. اين سريال 5 فصلي را بايد بيش از يك بار تماشا كرد.

The Handmaid’s Tale )۲۰17(: »داستان نديمه« در حال در ايران وضعيتي كم و بيش شبيه به سريال  ۲
بازي تاج و تخت دارد. يعني از آن سريال هايي است كه وقتي فصل جديدش بيايد، ناچاريد اپيزود به اپيزود 
تماشا كنيد چون همه مي بينند و احتماال داستان را لو مي دهند. داستان نديمه به پايان فصل سوم رسيده و فصل 
چهارم هم در همين سال۲0۲0 منتشر مي شود. تا آن زمان مي توان با دوباره ديدن فصل هاي گذشته براي شروع 

فصل جديد آماده شد.
Planet Earth II )۲۰17( : بخش نخست مستند »ســياره زمين« در سال۲007 ساخته شد و در زمره  3
برنامه هاي پرمخاطب شبكه بي بي سي قرار گرفت. حدود 10سال بخش دوم اين مستند درباره زندگي 
جانوران هم منتشر شد و اين بار حتي موفقيتي بيش از بخش نخســت به دست آورد. براي اينكه باور كنيم در 

بسياري موارد جانوران از ما برتر هستند حتما بايد اين سريال را بيش از يك بار تماشا كنيم.
Black Mirror )۲۰11-( : چارلي بروكر، نويسنده اي انگليسي است كه داستان هاي تخيلي درباره زندگي  ۴
آينده مي نويسد. البته او به حدي با ظرافت اين كار را انجام مي دهد كه وقوع هيچ فاجعه اي در زندگي مدرن 
انسان آينده، عجيب و نشدني به نظر نمي رسد. اين فضاي ترسناك و تأثيرگذار در مجموعه »آينه سياه« هم تكرار 
شده. زندگي مدرن واقعا مي تواند خيلي بيش از آنچه تصور مي كنيم ترسناك باشد. آينه سياه اين را ثابت مي كند.
Criminal )۲۰19-( : محدود كردن فضا، ايده اي جذاب براي نوشتن داستان است. سريال »مجرم« هرگز  5
از اتاق بازجويي بيرون نمي آيد و شما در هر اپيزود، يك متهم را برابر كارآگاه ها مي بينيد كه از خودش دفاع 
مي كند. به اين ترتيب مخاطب همزمان با كارآگاه ها مي تواند به تحليل داده ها بپردازد و در ذهنش راست و دروغ 
گفته هاي مجرم را بسنجد. نكته جالب ديگر درباره سريال مجرم اينكه فصل اول در 1۲اپيزود ساخته شده كه 
هر 3 اپيزود به يك كشور اختصاص دارد: انگليس، فرانسه، اسپانيا و آلمان. هر بخش هم با كارگردان، تهيه كننده، 

بازيگرها و زبان همان كشور.
The Sopranos )1999– ۲۰۰7( : جزئياتي شــگفت انگيز درباره زندگي آدم هــاي مافيايي؛ خانواده  6
سوپرانو- بدون ترديد- در زمره بهترين آثار ساخته شده درباره مافيا قرار مي گيرد. عالوه بر برخوردهاي 
هيجان انگيز درون گروهي، رويارويي توني سوپرانو- شخصيت اصلي داستان- با روان شناسش هم از جذابيت هاي 

اين سريال به شمار مي رود.
Peaky Blinders )۲۰13-( :»نقابداران« عنوان خانواده اي تبهكار اســت كه در ســال1919 در شهر  7
بيرمنگام انگليس حكومتي غيررسمي دارند. نفود و قدرت آنها به حدي است كه حتي چرچيل هم براي 
دستيابي به بعضي هدف هايش با رهبر آنها- تامي شــلبي- مذاكره مي كند. نقابداران يكي ديگر از سريال هاي 

موفق شبكه بي بي سي محسوب مي شود.
)The Bridge Bron/Broen()۲۰11– ۲۰18( : پلي ميان دو كشور دانمارك و سوئد قرار دارد كه ميانه  8
آن مرز است. جسد زني روي پل پيدا مي شود كه پاهايش در يك كشور و نيم تنه اش در كشوري ديگر قرار 
دارد. بنابراين ۲ مأمور )مارتين روده از دانمارك و ساگا نورين از سوئد( بررسي پرونده قتل را برعهده مي گيرند. 
نكته عجيب اينكه نيمي از اين جسد متلعق به سياستمداري در سوئد و نيمي ديگر متعلق به زني در دانمارك 

است. سريال »پل« با داستان جذاب و شخصيت هاي به يادماندني در زمره بهترين ها قرار مي گيرد.
The Crown )۲۰16-( : »تاج« سريالي جسورانه درباره به قدرت رسيدن و زندگي ملكه اليزابت دوم است.  9
اين سريال تاريخي هم اكنون به پايان فصل سوم رسيده. تماشاي جزئيات باورنكردني درباره زندگي خانواده 
سلطنتي انگليس و پشت پرده مقاطع مهم تاريخ انگليس انگيزه اي براي بيش از يك بار تماشا كردن سريال تاج است.

Louie 1۰ )۲۰1۰– ۲۰15(: يك كمدين بيرون از صحنه چگونه زندگي مي كند؟ هر اپيزود سريال »لويي« با 
يك استند آپ كمدي كوتاه و بامزه شروع مي شود و بعد لويي را در زندگي واقعي مي بينيم؛ كمديني كه 
از همسرش جدا شده و با ۲ فرزندش در نيويورك زندگي مي كند. زندگي لويي گاهي بيشتر از شوخي هايش روي 

صحنه به طنزتلخ تنه مي زند.

شهرام فرهنگی

1۰جذاب دوباره ديدني

   وقتي گفتند 10 ســريالي را انتخاب كن كه دوباره 
مي خواهي ببيني، راستش خيلي برايم جذاب نبود. چون 
حتي بهترين سريالي كه ديده ام )گيرم بازي تاج و تخت مثال( واقعا حوصله دوباره ديدنش را ندارم. 
تنها سريالي كه هر ۲ سال يك بار )اگر بگويم هر سال( مي بينم و هر بار لذت و تازگي بار اول را دارد اتفاقا 
خارجي نيست، »دايي جان ناپلئون« است كه هنوز و تا هميشه تفسير و تاويل هاي به روز در خود دارد 
و هيچ وقت برايم خسته كننده نمي شود. پس من بهترين  سريال هايي كه ديده ام را بدون ترتيب انتخاب مي كنم. هر چند كه 

خيلي از سريال هاي خوب هم در برنامه ديدن قرار دارند.
قبل از فهرستي كه قصد دارم بنويسم اين را هم بگويم كه هم اكنون سريال از فيلم در صنعت سرگرمي سازي دنيا بسيار پيش 

افتاده است. سينما اگر نخواهد بجنبد از سريال هاي بي عيب و نقص عقب مي افتد.
تخت آن قدر فهم و شعور داشتند كه بفهمند پايان سريال با حرفي كه در 8 فصل زده اند متناقض است. اما با  اين همه 1 بازي تاج و تخت: كاش پايان بهتري براي 8 فصل حماسه و شور طراحي مي شد. كاش فيلمنامه نويسان بازي تاج و 
وقتي به جان اسنو، دنريس تارگرين؛ مادر اژدهايان و كل شخصيت هاي كار فكر مي كني يك سمفوني زنده قابل درك برايت 

شكل مي گيرد كه نمي تواني از آن دل بكني.
۲۴ : شايد بهترين سريال پليسي جاسوسي ای باشد كه به شدت برنامه ريزي شده از فصل اول بعد از حادثه 11سپتامبر  ساخته شد و قهرماني آمريكايي به نام جك باور خلق كرد و نماد وطن پرستي آمريكايي را تجسد بخشيد. اما من هنوز ۲
نفهميده ام چرا در آخر جك باور را با روس ها معامله و اين سرمايه ملي آمريكا را به روس ها هبه كردند. شايد به اين اميد كه 

فصل ديگري هم داشته باشد.
پيكي باليندرز : نمايش اينكه چگونه يك پسر سر به زير تبديل به پدرخوانده اي بي رحم مي شود. تام شلبي نماد  پدرخوانده با اصولي كه براي خانواده از هر چيز ديگري مهم تر است.3
بريكينگ بد : هيوال شــدن كاري ندارد. اگر باور نمي كنيد بريكينگ بد را ببينيد. والتر وايت تبديل مي شــود به  هايزنبرگ؛كسي كه پشت در ايستاده است.۴
مي خرند و باقي ماجرا. مادري كه در »رواني« هيچكاك نمي بينيم، اينجــا نقضي محوري دارد و نورمن هم دقيقا 5 بيتش متل : سريال بر پايه فيلم هيچكاك ساخته شده است اما در سال ۲010. نورمن و مادرش مي آيند و متلي را 

بچگي هاي نورمن بيتس رواني.
د افير : آخر معني نام سريال را نفهميدم. راستش از ابتدا به همين نام مي شناختم و تا االن هم به لفظ انگليسي  صدايش مي زنم. يكي از بهترين ســريال هاي درام خانوادگي كه تا االن ساخته شــده است. با فرم روايتي 6

مشخص و منحصر به فرد.
شنيديد برويد سراغ فيلمي كه از روي كتابش ساخته شده است.  اين يكي از آنهاست با اضافه هايي كه كار را 7  بيگانه : يكي از آخرين سريال هايي كه ديده ام و راهش را به اين فهرست باز كرد. هر جا نام استيفن كينگ را 

لذتبخش كرده است.
دكستر : يكي از آن قاتل هاي زنجيره اي كه كارش را با خونسردي كامل برنامه ريزي مي كند و انجام مي دهد و صحنه  جرم را پاك مي كند.8
ناركوس : پابلو اســكوبار قطعا مخوف ترين رئيس بزرگ ترين كارتل موادمخدر تاريخ جهان است. مخوف است اما  دوست داشتني. خيلي عجيب است كه يك هيوال را دوست داريم. ولي شدني است.9
كارآگاه حقيقي : اگر در اين ليست قرار گرفته براي اين است كه بازي متيو مك كاناهي در اين سريال حيرت انگيز  است. 1۰
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این شمارهدرنگ

سریالهای

ماندگار

براي برخي از آنهــا كه ماهواره 
داشــتند قصه به شكل نيم بند 
از ميانه دهه 70شمســي آغاز 
شد. اينكه بتواني كانالي درســت و حسابي پيدا كني كه 
سريال هايش به قول خودمان آبگوشتي و به قول آن وري ها 
»سوپ اپرا« نباشد، آن هم بي زيرنويس با تحمل آگهي هاي 

مسخره ميانه كار، كار آساني نبود.
اما براي ما يك دهه بعد داستان با »گمشده« شروع شد. 
البته تا آن روز زياد سريال خارجي ديده بوديم؛ تلويزيون چه قبل از انقالب و چه 
بعد از آن كلي سريال خارجي نشان مان داده بود كه هركدام به شكلي خاطره انگيز 
بودند؛ »كوجك« و »مرد شش ميليون دالري« به سن من قد مي دهد و بعدتر 
»خانه كوچك« و »زورو« و »سلطان و سالطين«. پس از انقالب به يادماندني ترين 
سريال »ميشل استروگف« بود با آن آهنگ بي نظيرش و يك دهه بعدتر، »ارتش 
سري« با تمام جرح و تعديل هايش. ولي عمر ديدن سريال خارجي به زبان اصلي 
و بدون تيغ مميزي از دستگاه دي وي دي به همان دوران گمشده برمي گردد و 
بعدتر عصر »24« و »فرار از زندان«. به ياد ندارم در آن زمانه ويدئو الي پتو، غيراز 

»دايي جان ناپلئون« خودمان سريال ديگري دست به دست شود.
اگرچه تجربه ناموفق گمشده، دل بسياري از جماعت ايراني طالب فيلم و سينما 
را از سريال زد، با وجود اين حاال بيش از يك دهه مي شود كه سريال خارجي به 
بخش جدايي ناپذير بساط فيلم بازها وارد شده و در اين ايام كرونايي كه كركره 
سينما همه جاي دنيا پايين آمد، اتفاقا پرچم سريال، باالي باال بود. از اينجا به 
بعد ديگر سليقه ها حكم مي دهند چه سريالي براي تماشا انتخاب شوند؛ و اين 
سليقه ها از سريال هاي عشقوالنه به زعم بعضي، مهوع تركي شروع مي شود تا آثار 
عجيب و غريب لينچ و كيشلوفسكي. با اين حساب انتخاب سريال براي تماشاي 
دوباره، فقط نشانه سليقه فكري است؛ چه آنكه سينما اينقدر تنوع پذيري ندارد تا 

هر جنس جور و ناجوري را كنار هم بگذارد.
با تمام اين احوال به عقيده من دوجور سريال وجود دارد؛ يك نوع سريال كه مثل 
چاي براي اكثر ما ايراني هاست؛ نخوريم سردرد مي گيريم، روزمان را با آن شروع 
مي كنيم و غيرصبحانه، پشت بند هر وعده غذايي مان است؛ قبل دود و بعد از آن 
شديد به كار مي رود و خالصه زندگي بدون آن كمي تا قسمتي دشوار است. اين 
نوع سريال ها خانه خراب كن هستند؛ نمره آخر ترم را به فنا مي دهند؛ كار زن و 
شوهرهايي كه سليقه يكساني در تماشا نداشته باشند را به طالق مي كشانند و 

بدتر از هر نوع دربي، بحث موافق و مخالف شان خيلي خيلي جدي مي شود.
نوع ديگري از سريال هم هست كه براي ما جماعت پايين شهري، حكم قهوه را 
دارد. مشتري هر روزه اش نيستيم اما طعمش را دوست داريم و براي محيط هاي 
باكالس مزه مزه اش مي كنيم. تلخي قهوه، مزه زندگي مان را كمي شــيرين تر 
مي كند. اين جور سريال ها مثل همان كافه نشيني ما بچه هاي پايين، بيشتر از سر 
تفنن است؛ پيگيري شان روز و شب مان را به هم نمي دوزد ولي تماشاي سر صبر 

و فرصت آن، تجربه اي دلپذير است.
به اين ترتيب من دو منوي مختلف حضورتان تقديم مي كنم؛ يكي منوي چاي با 
سريال هاي ويرانگر؛ سريال هايي كه تماشاي دوباره آنها هم فرصت نفس كشيدن 
به شما نمي دهد و ديگر منوي قهوه با سريال هاي تامل برانگيز كه ديدن تكراري 
آنها هم لذتبخش و گواراست. ديگر بستگي به شما دارد كه چاي دوست داشته 

باشيد يا قهوه يا مثل من هردو.
در اين بين انبوهي از سريال هاي خوب جاماندند كه شمردن آنها فقط كار انتخاب 
را سخت تر مي كند. سريال هايي هم بودند كه به خاطر زهرماري شان در هيچ كدام 
از اين دو منو جا نگرفتند و خالصه اينكه براي تهيه اين دو منو شرمنده كلي از 
دوستان شديم؛ از والتر وايت و ساول گودمن گرفته تا ري داناون و سركار خانم 

كري متيسون كه اميدوارم به بزرگواري عفو كنند.

منوي چاي 
2001/ دارودســته برادران )Band of Brothers(: با درخشش فيلم  »نجات سرباز رايان«، ســريالي 10قسمتي در توسعه اين فيلم با همان 1
عوامل سازنده ساخته شد كه در حال و هواي آخرين نبرد متفقين و آزادسازي 
بخش هاي اشغالي اروپاي غربي از دست آلمان نازي است. هر قسمت حكم يك 
فيلم سينمايي را دارد آن هم در مرز باريكي ميان سينماي مستند و داستاني. در 
هر قسمت كهنه سربازهاي آن جنگ خيلي كوتاه به نقل خاطره مي پردازند و بعد 
به نفسگيرترين شكل جنگ جهاني دوم به تصوير درمي آيد. درخشان ترين اپيزود 

اين سريال هماني است كه تام هنكس كارگرداني اش كرده است.
2001/ 24؛ اگر االن همــه پيش بيني هاي عالم سياســت در آمريكا به  انيميشن سيمپسون ها ارجاع داده مي شود، زماني همه آن را به سريال 24 2
نسبت مي دادند؛ سريالي كه سال ها قبل تر از روي كار آمدن اوباما، رئيس جمهور 

آمريكا را سياهپوست نشان مي داد و... سريال از يك وجه به البي هاي سياسي و 
پشت پرده هاي كثيف سياست مي پردازد و ازسوي ديگر تعقيب و گريزهاي جك 
باوئر در جايگاه ماموري خودرأي و نتيجه گرا جذابيت هاي سريال را مي سازد. 

ماموري كه دست آخر همه بالها بر سر او نازل مي شود.
2010/ شرلوك ) Sherlock(؛ شــايد تا به حال از هيچ داستاني به اندازه  داستان هاي ويكتوريايي سرآرتور كانن دويل در دنياي نمايش اقتباس 3
صورت نگرفته باشد. آخرين آن روايتي امروزي دارد كه داستان هاي آشنا را در 
بستري جديد به نمايش مي گذارد. شرلوك همان كارآگاه افسانه اي اساطيري با 
دانش و سروشكل امروزي اســت. خب اين تلفيق سنت و مدرن ارزش چندبار 

ديدن ندارد؟ 
2011/  بازي تاج و تخت )Game of Thrones(؛ بياييد فرض كنيم اين  ســريال فصل آخر ندارد. با اين فرض مي توان 10بار ديگر اين سريال را 4
تماشا كرد به خصوص بعضي بخش هايش را. بي اغراق نبرد حرامزاده ها را تا به حال 
بيش از 20 بار ديده ام. از آن بيشتر، تلفيق شاهكارگونه موسيقي جاودانه رامين 
جوادي با تصاوير توطئه سرسي در آخرين اپيزود فصل ششم )بادهاي زمستاني( 
است كه حتي يكي از فراريان از تماشاي سريال را با نمايش همين تركيب آهنگ 

و نما به ديدن اين سريال وادار كردم.
2013/ پيكي بالينــدرز )Peaky Blinders(؛ اين ســريال از همان  بزنگاه هاي پسند خواص و عوام است. قدرت پاپتي هايي كه با شرط بندي 5
شروع مي كنند و سر از مجلس عوام درمي آورند. بيشتر تماشاگران دنبال آنند كه 
راز موفقيت اين چاروادارهاي بيرمنگامي را كشف كنند؛ رازي كه در نخستين 
قسمت ها برمال مي شود، آنها در جنگ اول جهاني مرده اند و حاال باقي زندگي آنها 

در وقت اضافه است. تماشاي قصه ازگوربرگشته ها جذابيت تكرار دارد.
2013/ آمريكايي ها )Americans(؛ تصور آنكه در اوج جنگ، همسايه  بغلي تان كه زندگي كامال مشابهي با شما دارد، بچه هايتان با هم رفيق 6
هستند و رفت وآمد خانوادگي داريد، جاسوس دشمن از آب دربيايد، چه حسي 
به شــما دســت مي دهد. جذاب تر آنكه بايد از اول معلوم كنيد چه نسبتي با 
شخصيت هاي اصلي داستان داريد، آنها را دوست مي شماريد يا دشمن؟ چون 
وقتي در صحنه هاي جاسوسي جان تان به دهان مي رسد بايد بدانيد كه دوست 

داريد جاسوس ها  لو بروند يا نه! 
2014/ كارآگاه حقيقي )True Detective(: كاش اين سريال هم در همان فصل  اول تمام مي شــد؛ فصلي كه بازي هاي بي بديل وودي هارلسون و ماتيو مك 7
كانهي سوار بر پيگيري جريان كشف رمزها مي شود. روايت سريال كه شمايل هاي 
گوناگون آن در 2فصل ديگر هم تكرار شد يك طرف، موسيقي تيتراژ ابتدايي اين فصل 

در طرف ديگر. چندبار ديدن اين فصل سريال واقعا خسته كننده نيست.
2014/ فارگو )Fargo(: كوئني ترين سريال تاريخ برازنده مجموعه اي است  كه در توسعه فيلمي از برادران كوئن و با مشــاركت آن دو در تهيه اش 8
ساخته شده. فصل اول نيز مانند بسياري از سريال هاي ديگر جذاب تر و ديدني تر 
است؛ به خصوص ســكانس - پالني كه آدمكش ســريال وارد ساختمان باند 
خالفكاران مي شــود و ما با پن دوربين روي نماي بيروني ساختمان و شنيدن 

صداهاي درون آن طبقه از حوادث روي داده مطلع مي شويم.
2016/ چيزهاي عجيب )Stranger Things(: اين سريال همه  چيز دارد  از ماوراء الطبيعه تا طبيعي ترين رفتار بشــري آن هــم در حال و هواي 9
نوجوانانه. بازي ها در اين سريال كالس بازيگري است. از معدود سريال هايي است 
كه با پيشرفت فصل ها از نفس نيفتاده و هنوز جذابيت خود را حفظ كرده است؛ 

كاراكترهايش همچنان دوست داشتني اند.
نفس كشيدن در طول تماشاي آن را داشــته باشم، ناچار شدم دزدكي 10 2017/ دزدي پول )خانه اسكناس( )Money Heist(: براي آنكه قدرت 
اپيزودهاي جلوتر را ببينم، از سرنوشت شخصيت ها تاحدودي مطلع شوم و بعد 
دوباره بنشينم و از اول پا به پاي قصه پيش بروم. خوشبختانه نتفيلكس اين سريال 
دوست داشتني اسپانيايي را يكجا عرضه مي كند. با اين حال اگر قدرت حبس 
آدرنالين تان را نداريد بگذاريد مدتي بگذرد و فرجام كار پروفسور و دوستان معلوم 
شود و بعد ســريال را ببينيد و گرنه مثل ما در خماري آن خواهيد ماند؛ عجب 

برزخي است بين فصل 3و 4 و حاال بين 4و 5!

منوي قهوه
2010/ لوتر )Luther(؛ لوتر هم تعقيب و گريز جذابي دارد و هم مجال هايي  براي تفكر؛ انتخاب بين بد و بدتر و طرح پرسش هميشگي اولويت ميان 1
قانون يا وجدان؟ كارآگاه سياهپوست در ميان سفيدان انگليسي درخشش نابي 

دارد. اين سريال را بايد چندبار ديد و لذت برد.
2013/ اصالح )Rectify(؛ اگرچه آثار ديني و اخالقي زيادي در سينما و  يا در قالب ســريال ســاخته شــده اند اما ايــن ســريال ويژگي هاي 2

منحصربه فردي دارد. اصال توقع نداشته باشيد در هر اپيزود اتفاق خاصي روي 
دهد؛ زندگي كامال در اين سريال به تندي يك نسيم حركت مي كند اما تأثيرش 

بسيار ژرف و عميق خواهدبود.
2015/ مردي بر فراز قلعه )The Man in the High Castle( احتماال  عالقه مندان به سريال هاي خارجي ســريال قصه نديمه كه برداشتي از 3
رمان مارگارت اتوود است را ديده اند. سريال مردي بر فراز قلعه كه به ساكن برج 
بلند هم ترجمه شده اقتباســي ديگر از يك رويداد با نتيجه معكوس است. اگر 
متحدين در جنگ جهاني دوم پيروز مي شدند احتماال آمريكا را بين خود تقسيم 
مي كردند؛ يعني همان كاري كه آمريكا و شــوروي بر سر اروپا آوردند را ژاپن و 
آلمان بر سر آمريكا مي آوردند. با چنين فضايي سريال آغاز مي شود و با اين حال 

و هوا ادامه مي يابد.
The OA /2016: بخش پاياني فصل اول اين سريال را بسيار دوست دارم.  سريالي كه موضوع تجربه زندگي پس از مرگ در آن پياده سازي شده و 4
لطافت خاصي دارد. كارگردان اين سريال ماورايي جواني با اسم و تبار ايراني است؛ 
زال باتمانقليچ و بازيگر خاص اين سريال بريت مارلينگ كه اصال انگار فقط در 
فيلم هاي ماورايي جلوي دوربين مي رود. فصل دوم با بازي زمان و دنياهاي موازي 
لطافت فصل اول را گرفت و آن را به سطح بسياري از آثار معمول تنزل داد؛ تو 

گويي روح شرقي اثر در فصل اول جاماند.
2017/ تاريكي )Dark(:  فصل اول اين سريال آلماني دهان همه را از تعجب  باز گذاشت؛ پيچيدگي زمان در بسياري از آثار نمايشي آمده است اما نوع 5
نگاه و پرداخت اين ســريال كامال تازگي داشــت. به نظر مي رسد دخالت هاي 
شبكه هايي كه به اين محصول بكر دســت يافته اند موجب شده كار از دست 
پديدآورندگانش خارج شود. يا شايد همان باليي كه بر سر وست ورلد آمد بر سر 

اين سريال هم آمده باشد؛ توسعه نابجا.
2017/ خانم ميزل شگفت انگيز )The Marvelous Mrs. Maisel: فراتر  از شوخي ها و استندآپ هاي زنانه اين سريال، بازسازي دهه های 50 و 60 6
ميالدي آن هم درميان خانواده هاي يهودي نيويورك قشنگ است. شاه نقش هم 

به زن كوتوله كافه چي يعني سوزي مايرسون تعلق دارد.
2017/ دروغ هاي بزرگ كوچك )Big Little Lies(:درپس اين سريال زنانه  كه در ظاهر بســيار خاله زنكي اســت، مفاهيم نابي نهفته اســت كه 7
قطره چكاني اطالعاتش را بروز مي دهد. شاهكارترين بخش آن جايي است كه 
يكي از مادرها درحال رانندگي با دختر خردســالش مثال قهر كرده و از پخش 
ماشــين صداي ترانه )River(  با صداي لئون بريجز مي آيد. دخترك به مادر 

مي گويد، چطور مي توني باوجود اين آهنگ قهر كني؟ 
2017/ آقاي مرسدس )Mr. Mercedes(؛ يك قاتل ديوانه و يك كارآگاه  پير و بددهان و سگ اخالق كه مثل سگ و گدا دنبال پاره كردن هم هستند 8
ماجراهاي جذابي آفريده كه وراي تعقيب وگريز برخي از مفاهيم اخالقي زندگي 
امروز را به چالش مي كشد. اين سريال شخصيت هاي فرعي فوق العاده جذابي دارد 

كه تقريبا فراموش نشدني اند.
Yellowstone /2018؛ دون كورلئونه اگر به جاي دهه70 در زمان حال  ما و به جاي نيويورك در مونتانا و به جاي هتلداري به گاوداري مشغول 9
مي شد چه شمايلي مي يافت؟ خب قطعا ديگر كار مرحوم مارلون براندو نبود 
تا نقش پدرخوانده گاوچــران را بازي كند؛ اين كار از پس كوين كاســتنر 
برمي آيد. اين سريال بيش از آنكه هيبت يك پدرخوانده را به نمايش بگذارد، 
قدرت و تأثير طبيعت نسبتا خشن بر زندگي امروزي را نشان مي دهد. ديگر 
آثار كارگردان اين سريال، تيلور شريدان هم ديدني است؛ همان كه سيكاريو 

را ساخته.
زنانه؛  سريالي تحسين شده كه مفاهيم زيادي را براي دوباره انديشيدن به 10 2018/ كشتن ايو )Killing Eve(: يك كمدي سياه جنايي و صد البته 
چالش مي كشد؛ ساده ترين آن فاصله عشق تا نفرت و يا خدمت و خيانت؟ مرز 
باريك بين انجام وظيفه و يا راه آمدن با هوس هاي فردي كه شــايد كنجكاوي 
بخشي از آن باشد. سريال با بازي هاي متفاوتش قطعا براي چندبار تماشا، شيريني 

خود را حفظ مي كند.

1 سريال ديدن از زندگي ساقطم مي كند. سريال را تقريبا مثل يك    
فيلم سينمايي تماشــا مي كنم و اهل وقفه انداختن و صبوري 
نيستم. كل يك ســيزن را معموال با حداقل خواب و خوراك تماشــا مي كنم. ترجيح هم 
مي دهم اگر سريال طوالني است چند سري اش را با هم ببينم. با اين عادت تماشا و فرصت 
محدود و سيل تمام نشدني سريال ها، بسياري از مجموعه هاي مهم اين سال ها را نديده ام و 

خيلي صالحيت اظهارنظر در اين حوزه را ندارم.
متوجه نشده ام. سريال هايي كه دوســتان و همكاران ستايش هاي فراوان از آنها به 2 بايد اعتراف كنم داليل گل كردن بسياري از ســريال هاي مهم و محبوب متاخر را 
عمل آورده اند، در بســياري از موارد به نظرم زيادي جدي گرفته شــده اند. به عنوان مثال مي توانم از سريال 
»دروغ هاي كوچك بزرگ« نام ببرم كه خيلي گل كرد و محبوب شد ولي از آنچه من به عنوان ظرافت و جذابيت 

سراغ دارم، فاصله زيادي داشت.
مي توانم به سريال هايي اشاره كنم كه خوب شروع شدند، به شكل قابل قبولي ادامه يافتند ولي به بدترين  شكل ممكن به انتها رسيدند. براي اينكه خيلي دشمن تراشي نكنم به موردي اشاره مي كنم كه احتماال 3

اغلب رفقا در اين زمينه با من همداستان هستند: »بازي تاج و تخت«
»كارآگاه حقيقي« را هم مي توانم به اين فهرست اضافه كنم. اما توضيح در مورد داليل اين انتخاب ها 4 اما سريال محبوب. »فارگو« و »تويين پيكز« با سليقه، پسند و درك من همخواني دارند. سيزن اول 

بماند براي فرصتي ديگر.

   ســريال جذاب و تماشايي باعث مي شــود روز و شبت را گم كني. 
با شــخصيت ها، زندگي و در تندباد حادثه، همراهي شــان كني؛ مثل 

»دوستان«، »بركينگ بد« و »خانه پوشالي«.
دوستان: جــادوي كمدي رمانتيك كه با شــور جواني همراه شــده، با انبوهي از  1  
شوخي هاي دلپذير كه فضايي دلپذير را شــكل مي دهد، به مدت يك دهه توانست 
مخاطبان بســياري را با خود همراه كند. تداوم حيرت انگيز ســريال دوستان، محصول 
موفقيتي تمام عيار در خلق كاراكترهايي بود كه دوست داشتني و جذاب بودند. موفقيت 
سريال دوستان، توليد مجموعه هاي مشابهي را به دنبال داشت كه البته هيچ كدام حالوت 
نسخه اصلي را نداشتند. سرزندگي دوستان و شوخي هاي درخشانش، از آن سريالي ساخته كه مي شود براي 

درمان افسردگي هم توصيه اش كرد.
بركينگ بد: مســيري كه والتر وايت به آخر خط رســيده، از يك معلم شــيمي مبتال به سرطان به  2  
توليد كننده مخوف مواد مخدر طي مي كند، آن قدر تماشايي و پرتعليق است كه نمي توان از آن چشم 
برداشــت. بركينگ بد با غناي عناصر داســتاني و توانايي در خلق كاراكترهايي شناسنامه دار، مسير عموما 
چالش برانگيز تحول شخصيت را چنان روان پيش مي برد كه تماشاگر در همراهي و همذات پنداري با والتر 

وايت، هر كنش و واكنشي را از او مي پذيرد.
3 خانه پوشــالي: تصويري اســتادانه از هزارتوي هولناك سياست و شــبكه پيچيده اي كه در آن   
سياستمداران براي رسيدن به اهداف جاه طلبانه شان انجام هر كاري را مجاز مي دانند. خانه پوشالي 
نهادينه شدن فساد در نهاد قدرت را دراماتيزه مي كند. حضور كارگردان هاي شاخصي چون ديويد فينچر، جوئل 
شوماخر، جودي فاســتر و... كه هركدام اپيزودهايي از سريال را ســاختند غنايي تصويري به خانه پوشالي 
بخشيده، اما سهم اصلي در موفقيت اين مجموعه را بايد به كوين اسپيسي داد كه با خروج اجباري اش در فصل 

ششم، خانه پوشالي را دچار فروپاشي كرد.

وتی سعيد مر

پويان عسگریمهرنوش سلماسی

چرا سريال بين حرفه اي نيستم

درباره 3سريال ماندگار اما كمتر ديده شده شبانه روز

    اين سريال ها در دوران كودكي من از تلويزيون 
پخش شده؛ زماني كه جهان هنوز چيزي بيرون محل 
بود. دركم از زندگي و جهان را مديون تصاوير آشــفته و درك نشده اي هستم كه از طريق 
تلويزيون شهاب هيتاچي مبله فينگرتاچ سياه وسفيد خانه مان در كوچه سليمي محله فالح 

تهران ديده ام. در ميان آن تصاوير و اصوات اين سريال ها را به خاطر دارم.
1- »زورو« )1957( 

همه كودكي من در كوچه هاي فالح با اين سؤال گذشت: چرا نمي توانم دون ديه گو دالوگا باشم؟
2- »ويرجينايي« )1971- 1961( 

 هيچ فهرستي بدون وسترن كامل نيست.
3- »چاپارل« )1971- 1967( 

 به خاطر دايي مرتضي كه همه تصاوير متحرك را به 2دسته تقسيم مي كرد؛ كالهي و كراواتي. او فقط كالهي ها 
را نگاه مي كرد و چاپارل از مرغوب ترين كالهي ها بود.

4-  »مرد 6ميليون دالري« )1974-1978( 
برو قوي شو كه در نظام طبيعت ضعيف پايمال است. 
5- »خيابان هاي سان فرانسيسكو« )1977- 1972( 

 چانه كارل مالدن، موهاي مايكل داگالس و باراني هاي 
بلند؛ نخستين درك از سريال جنايي 

6- »بارتا« )1976-1978( 
چگونه يك ســريال نام يــك محصول را تــا ابد تغيير 

مي دهد: كاله بارتايي
7- »كلمبو« )1978- 1971( 

 صداي پيترفالكي بود كه بيكي شد يا برعكس؟ من كه 
هميشه به برعكس بيشتر عالقه دارم.
8- »باالتر از خطر« )1973- 1967( 

صداي محمود قنبري: اين يك نوار ضبط شده است و...
9-  »فرشتگان چارلي« )1981- 1976( 

فارا فاست و ديگر هيچ 
10-»خانه كوچك« )1983- 1974( 

شب بخير لورا...

علی عمادیعليرضا محمودی

چاي ميل داريد يا قهوه؟سريال سال هاي پيش داستان

دوستان

درباره داستان جنايي آمريكايي:  قلب تپنــده جذابيت و هوش 1
برق آساي داســتان گويي آمريكايي 
اينجاست؛ در »داستان جنايي آمريكايي«. مطالعه اي دقيق 
و نكته سنجانه از وضعيت فرهنگ و جامعه و سبك زندگي 
در آمريكاي ساليان اخير. فصل اول ســريال با تمركز بر 
ماجراي مبهم او. جي. سيمپســون به كاركرد رسانه هاي 
عمومي در دهه90، شكل گيري فرهنگ تازه سلبريتي و 
تشديد نزاع نژادي در يك جامعه ملتهب مي پرداخت و در 
فصل دوم گروه سازنده با مكث بر احواالت جاني ورساچي و قاتل نابغه اش، عالوه 
بر دهه 90، به سوي دهه 80 هم پر مي كشــند و »حرص و آز«، »پول به مثابه 
مذهب«، رؤياي آمريكايي منتج از بازار بورس، همجنسگرايي مردانه و هوموفوبيا 
را موكد مي كنند. شايد فصل دوم داستان جنايي آمريكايي استحكام ساختاري 
و انسجام روايي فصل اول را نداشته باشد اما در منش و اسلوبي متفاوت با رويكرد 
بطئي و تدريجي فصل قبل، در فصل دوم رايــان مورفي و گروهش با مكث بر 
جزئيات و گسترش پالت به شــيوه اي معكوس از بيرون به درون، از فيزيك به 
احســاس، از ســرما به گرما و از پيرنگ به شــخصيت مي رســند. در الگويي 
ساختارشكنانه و هوشمندانه، داستان در هر اپيزود با سورپرايز مخاطب به عقب 
مي رود و تماشاگر بعد از ديدن اكشن/اتفاق اصلي، به واسطه مواجهه با انگيزه هاي 
پريشــان كاراكترها، تكانه هاي عاطفي درون شــخصيت ها و بــروز رفتاري 
غيرقابل پيش بيني از سوي آنها، با احساسات متناقض بمباران مي شود و آكنده 
از هيجان و شــوري كه يك داســتان بزرگ به مخاطبش منتقل مي كند، به 
شخصيت اصلي داســتان )قاتل ورساچي( دلبســتگي پيدا می كند و نگران 
سرنوشت او مي شــود. شــخصيتي از تبار تام ريپلي داســتان هاي پاتريشيا 
هاي اسميت و افراد باهوش فيلم هاي جاسوســي كه راه سعادت و آرامش را در 
پنهان كاري و مكر و ســلطه تدريجي بر آدم ها يافته اســت اما گذشته تاريك 
شخصيت، انفجار آتشفشاِن تكانه هاي دروني و سبعيت/سنگدلي تقدير، به تدريج 
خونسردي و كنترل را از او گرفته و در نهايت از پا درش مي آورد. در حقيقت فصل 
دوم داستان جنايي آمريكايي نه درباره خود جاني ورساچي كه درباره قاتل دورگه 
او با نام آندرو كونانن )با بازي درخشان درن كريس( و تحمل مرارت هاي برآمده 
از نبوغ/جنون فردي است و پاسخ به اين سؤال دهشتناك؛ تا كجا مي شود خيره 

در مغاك شخصي نگريست و تفاوت هاي رنج آور درون و بيرون را تاب آورد؟
درباره »كيدينگ/شوخي«: در زمانه اي كه آدم ها به طنيِن ناقص و تكراري  از رفتار يكديگر بدل شده اند و بزدالنه تظاهر به ديگري را جايگزين فرديت 2
تربيت شــده شــخصي كرده اند، در روزگار سيطره رســانه هاي يكسان ساز و 

برهم زننده فرديت هاي ناهمساز و در دوراني كه اساسا تشخيص انساني دچار 
وارونگي در ادراك مسائل بشري شده بايد قدر كيدينگ ديو هالستين و ميشل 
گوندري را بيشتر دانست. يك سريال ديدني و الهام بخش )هم در ساحت نمايش 
و هم در ساحت روابط انساني( با مودي ويرد و لحني متغير كه داستان مردي 
مهربان در جهاني بي رحم را روايت مي كند. مردي غمگين و قائل به اخالقيات و 
اصول پيچيده شخصي كه در مواجهه با آالم و مصيبت هاي برآمده از حيات انساني 
به فرديت متمايز خويش رجوع مي كند و به جاي ترشرويي و بدخلقي، بر مهرباني 
و حس همدلي اش مي افزايد. يك كمدي سياه غريب با مايه هاي سوررئاليستي 
كه به بسط جهان شگفت انگيز جان مالكوويچ بودن و ذهن نيچه وار چارلي كافمن 
درصورت بندي فلسفي/هنري تجربه زيســتي و همراهي بي وقفه ابرانسان با 
خوشــي و غم مي ماند. جيم كري در كيدينگ همانند جان كيوزاك در جان 
مالكوويچ بود نقِش مردي دچار فقدان عاطفي و درگير با اميال و احساســات 
ســركوب  شــده را بازي مي كند كه بيشــتر از آدم ها، محشــور و همنشين 
عروسك هاست. نكته متمايز در مقايسه 2 شخصيت به ايماني برمي گردد كه 
شخصيت جيم كري در كيدينگ به محبت و مهرباني و مفاهمه انساني با سايرين 
و معاشــرت با مطرودين دارد و اين خصوصيات به او ماهيتي ابرانســان گونه 
مي دهد. و جيم كري با احواالت توامان شيرين  و دلشكسته اش اين نقش را طوري 
بازي مي كند كه محال ممكن است تماشاگر شيفته منش متهور و حساسيت هاي 
برانگيخته انساني  اش نشود. او شبيه به 3بازي ماندگارش در »نمايش ترومن« 
پيتر وير، »مردي روي ماه« ميلوش فورمــن و »تابش ابدي يك ذهن بي لك« 
ميشل گوندري، در جايگاه قلب تپنده و نوراني يك كمدي سياه ديگر مي نشيند 
و با جلب حسانيت تماشاگر جدي و بيداري عواطف مغفول مانده شخصيت هاي 
داستان، وجدان انساني مخاطب را لمس مي كند. در عين حال كيدينگ به واسطه 
شيوه روايي منحصربه فرد و موجزش، از خالل روايت زندگي شخصيت اصلي به 
زندگي بقيه شخصيت هاي داستان هم سرك می كشد و با صراحت و صداقت، 
زيست آشفته و غرق در قراردادهاي ماشيني آنها را برجسته مي كند و از طريق 

قياس آن با طرز تلقي زيستي مهربانانه و شكننده شخصيت كري، به تماتيك 
دشواري انســان بودن در جهان بدطينت فعلي دست مي يابد. جايي كه تقابل 
بدجنسي و سنگدلي جمع ماشيني با فرديت مسئله ساز شخصيت اصلي، او را در 

نهايت به انزوا و خشونت و جنون نيچه اي مي رساند.
درباره »يوفوريا/سرخوشي«: بعد از لري كالرك )»كيدز« و »كن پارك«(  و گرگ اراكي )»نسل نابودي« و »پوست اسرارآميز«( در نيمه دوم دهه 3
90 و ابتداي هزاره سوم كمتر فيلمساز شاغل در آمريكا به  خودش اجازه داده بود 
كه چنين گستاخانه و تاريك و بي پروا به زندگي نوجوانان بپردازد. چنين سياه و 
زننده و هتاك كه از طريق پرده دري و دستيابي به خرد انساني، تجربه تماشاي 
يك سريال تلويزيوني را به اتفاقي ويژه براي تماشاگر جدي بدل سازد. و حاال سم 
لوينسون )پسر بري لوينسون( با يوفوريا/ سرخوشي هم يكي از ملموس ترين و 
تلخ ترين سريال هاي درام اين سال ها درباره وضعيت زيست بشر نوجوان در جهان 
بي رحِم بنا شده براساس ارزش هاي سرمايه داري را مي سازد و هم با جسارت و 
خشــم قراردادهاي ضد انســاني تمدن مــدرن در يكــي از فاجعه بارترين و 
موحش ترين دوران هايش را نمايش داده و به سهم خود از آن انتقام مي گيرد. در 
سريال هنجارگريز و تراژيكي كه نوجوانان بيشتر از بزرگساالن درگير افسردگي 
ذهن و زوال فيزيك و نابودي هويت هستند و تنها مفر سرخوشي براي  شان در 
مصرف افسارگسيخته دراگ و اصطكاك پوچ تن ها خالصه شده. يوفوريا احتماال 
افسرده حال ترين سريال تاريخ تلويزيون درباره مسائل نوجوان و حساسيت هاي 
تلف شده شان است. چندين مرتبه بهتر از سريال هاي مشابه و مشخصا 13 دليل 
براي اينكه نتفليكس كه در مقايسه با يوفوريا به محصولي از همه جا بي خبر و 
معصوم از جهان ديزني مي ماند. تماشاي سريال سم لوينسون كه به واسطه نگاه 
جزئي نگر به فرهنگ زندگي تينيجرها واجد حال و هوايي آخرالزماني از زيست 
نوجوانانه شده البته مناسب اكثر تماشاگران نيست و لذت بردن از چنين جهاني 
نيازمند اعصابي آهنين، قلبي بارها شكسته و رواداري انساني است. نيازمند اين 
نكته كه تماشاگر هم مانند شخصيت هاي سريال تجربه از دست دادن دوست و 
غرق شدن در هپروت هذياني و بي پناهي احساسي را از سر گذرانده باشد. اينگونه 
سريال با ساختار داستاني سيال  و حاشيه صوتي خيال انگيزش همچون تجربه 
دراگ در مخاطب عمل كرده و با برانگيختگي و شفاف كردن احساس و مرحمت 
تماشاگر در نسبت با قواعد پلشت فرهنگ زيســتي معاصر، به شكلی افراطي 
حقايق مگو را برمال مي كند و از خالل ترسيم حقيقت تباه و انسانيت لجن مال 
شده و عصيانگري/پژمردگي شــخصيت ها، به دنبال نشانه هاي خوشبختي و 
مصاحبت سالم انســاني مي گردد. با حضور كاريزماتيك زندايا در نقش دختر 
دلشكسته  و ويران كه سعي در حفظ ســالمت و قوي بودن دارد و بازي لج درآر 
جيكوب الــوردي با چهره اي مريض )يــادآور كاير دوليا( در نقشــي خبيث و 
نفرت انگيز كه عصاره رذائل فرهنگ زيستي قسي القلب آمريكايي در قرن بيست 

و يكم است.

كيدينگ

فارگو

مرد6ميليوندالری

كارآگاهحقيقی
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سینما

پايان يك غريبه در بالـيـوود
3دهه با عرفان خان كه با مرگش دوباره مورد توجه قرار گرفت

عرفان خــان، بازيگر محبوب ســينماي 
هند كه در ســينماي انگليس و آمريكا در 
فيلم هايي نظير »جنگجو« )2001(، »ميليونر 
زاغه نشين« )2008(، »زندگي پي« )2012( 
و »مرد عنكبوتي شــگفت انگيز« )2012( 
ايفاي نقش كرده بود چندي قبل در ســن 
53سالگي به دليل ابتال به بيماري سرطان 
درگذشــت. عرفان خان در سال2018 به 
ســرطان نورودوكراين مبتال شده بود و 
يك هفته پيش از درگذشــتش، به دليل 
عفونت روده در بيمارســتاني در شــهر 
مومباي )بمبئي( بســتري شده بود. مرگ 
عرفان خان تقريبا با مرگ ريشــي كاپور، 
ديگر بازيگر بزرگ سينماي هند، همزمان 
شد. عرفان خان عالوه بر اينكه در بريتانيا 
و آمريكا در زمينــه بازيگري به موفقيت 
رسيده بود، در كشور خود نيز در فيلم هاي 
مهمي ايفاي نقش مي كرد. او در 2 فيلم مهم 
زندگي خود، ميليونر زاغه نشين و زندگي 
پي )2012( كه هر دويشان چند جايزه اسكار 
را به خود اختصاص دادند، در دو نقش كامال 
متضاد ظاهر شد؛ در فيلم ميليونر زاغه نشين 
به كارگرداني دني بويــل در نقش كارآگاه 
پليس ديرباوري ظاهر شد كه قهرمان نترس 
و شــجاع فيلم را براي بيان اينكه چطور 
جواب تمام سؤاالت مسابقه را مي داند تحت 
فشار گذاشــته بود. در فيلم زندگي پي به 
كارگرداني آنگ لي كه با اقتباس از كتابي 
به همين نام نوشته يان مارتل، برنده جايزه 
بوكر، ساخته شده بود، عرفان خان در نقش 
يك راوي كه در حال روايت داستان بلند يك 
ببر و يك كودك گم شده در درياست، حضور 
خيرخواهانه تري دارد. عرفان خان در فيلم  
وس آندرسون با نام »دارجيلينگ محدود« 
)2007(، مرد عنكبوتي شگفت انگيز )2012( 
به كارگرداني مارك وب و »دنياي ژوراسيك« 
ساخته كالين ترورو بازي كرده بود. در اين 
فيلم آخر، او در نقش مالك ميلياردر يك 

پارك دايناسوري بر پرده ظاهر شد.

رايان گيلبي، روزنامه گاردين
 آرش نهاوندي / مترجم

فرحناز دبلشكي
مترجم

آخرين گفت و گو باعرفان  خان
سرگرمي برتر از موعظه كردن است

انتشــار خبر درگذشــت عرفان خان براي همه ستارگان و 
كارگردانان سينما و بسياري از طرفدارانش شوكه كننده بود. 
همين اواخر بود كه او براي بازي در فيلم »مدرسه انگليسي« 
)2020( جلوي دوربين قرار گرفته بود. پس از اينكه او توانست 
يك بار در مبارزه با سرطان نئوروندوكراين، پيروز از ميدان 
بيرون آيد، اين فرض براي همگان ايجاد شد كه همه  چيز براي 
عرفان خان در حال بازگشــت به حالت عادي است. اما مرگ 
ناگهاني و نابهنگام اين الماس باليوود، باعث تعجب بسياري از 
اهالي سينما شد. با اين حال مي توانيم بر اين نكته تأكيد كنيم 
كه بي شك عرفان خان يكي از استعدادهاي شگرف و عالي 
است كه صنعت فيلمسازي در دنيا تا كنون به خود ديده است. 
با وجود اينكه ديگر عرفان خان را بر پرده سينما نخواهيم ديد، 
اما ياد و خاطرش در قلب ما زنده خواهد بود. براي گراميداشت 
ياد وي در اين مطلب به بخش هايــي از آخرين گفت وگوي 

عرفان خان با سايت فيلم فر اشاره مي كنيم.

آيا شما براي رسيدن به جايگاهي كه اكنون در آن 
قرار داريد، تأخير داشته ايد؟

من به عنوان يك تأخير به آن نگاه نمي كنم. نبايد به پيشــرفت در 
سينما به عنوان يك روند نگاه كنيم. من از اين مسئله راضي ام، چراكه 
در پيشرفت من هيچ گونه استراتژي اي دخيل نبوده. اينطور به نظر 
مي رسد كه زندگي در حال آماده كردن من براي رسيدن به مراحل 
اوج در زمينه بازيگري بوده؛ اين راز و جادوي زندگي است. من تصور 

مي كنم كه اگر مسئله را اينطور نگاه كنيم خيلي زيبا خواهد بود.
تحسين  و تمجيدهاي منتقدان از بازي شما و جايزه 
ملي كه براي فيلم »سينگ پان تومار« دريافت كرده ايد چه 

تأثيري بر كارتان گذاشته؟
تصور مي كنم به جايگاهي رســيده ام كه از اين پس مي توانم حق 
انتخاب داشته باشــم. مي توانم كارگردان و پروژه هايم را خودم از 
ميان پيشنهادهاي مختلف انتخاب كنم. مسير طوالني اي را براي 
رسيدن به چنين جايگاهي طي كرده ام. اگرچه خودم بر اين باورم 
كه هنوز به جايگاه رفيعي در عرصه سينما نرسيده ام، با وجود اين به 

چنان جايگاهي رسيده ام كه امروز حق انتخاب دارم.
آيا از اين مسئله ناراحت نمي شــديد كه دوران 
كاري تان به گونه اي ديگر سپري مي شد و به اين جايگاهي كه 

در آن قرار داريد، نمي رسيديد؟
به هر حال زندگي من شايد به گونه ديگري رقم مي خورد و مسيرم 
عوض مي شد. اگر آنگونه كه تا امروز با كارم ارتباط برقرار كرده ام، 
ارتباط بر قــرار نمي كــردم، به احتمال زياد ميــان آن جايگاهي 
كه ابتــداي كار در آن قرار داشــتم و 
جايگاهي كه اكنــون در آن قرار دارم 
فاصله مي افتاد و نمي توانســتم خيلي 
از چيزهايي كه امروز شاهد آن هستم 

را ببينم.
شما در فيلم »دي-دي« 
در نقش يك مأمور سرويس اطالعات 
خارجي هند ظاهر شديد. چگونه يك بازيگر مي تواند در ذهن 
خود به انگيزه هاي يك مأمور اطالعاتي پي ببرد تا بتواند بهتر 

نقش وي را ايفا كند؟
در برخي مواقع نيازي نيست كه شــما چنين در عمق فرو رويد. 
نيازي نيست براي بازي در يك فيلم از سينماي تجاري، اينگونه و 
تا اين حد در نقش شخصيتي كه ايفاي نقش اش را بر عهده داريد، 
فرو رويد. من زماني كه بازي در اين نقش را پذيرفتم در ذهن خودم 
سنجيدم كه آيا اين نقش نياز به شيرجه رفتن در عمق درونيات 
چنين شخصيتي دارد؟ چراكه همانگونه كه مي دانيد يك بازيگر 
هميشه عالقه دارد در شخصيتي كه قرار است بازي در نقش اش 
را به عهده داشته باشــد، غور كند. بايد به گونه اي به شخصيت اين 
مأمور جنبه بين المللي مي داديم تا تماشاگران در ديگر كشورها هم 
بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند. عالوه بر اين، در برخي از پروژه هاي 
سينمايي شايد خود كارگردان عالقه نداشته باشد بازيگر فيلمش 
چنين در عمق يك شــخصيت فرورود؛ بنابراين شما به خواست 
كارگردان احترام مي گذاريد و روند عميق شــدن در شخصيتي 
كه ايفاگر نقش اش هستيد را متوقف مي كنيد. براي فيلم هايي كه 
سازندگان آن درصدد هستند به موفقيت تجاري دست يابند شما 
تنها به اطالعات مشخصي نياز داريد و سپس داستان فيلم شما را 

همراه خود مي برد.
آيا در زمان بازي با ريشي كاپور در فيلم دي-دي، 
لحظه اي پيش آمد كه شــما عالقه خود به شيوه بازي وي را 

ابراز كنيد؟
پسرعموي من از طرفداران پروپا قرص اوست. اگرچه من همه 
فيلم هاي ريشــي كاپور را ديده ام، با اين حال هيچ گاه در خود 
نديدم يك ريشي كاپور باشم. او به خوبي توانسته در زمينه شيوه 
بازيگري خود فرهنگسازي  كند. ريشي كاپور ازجمله ستارگاني 
است كه شــما هيچ گاه از ديدن بازي شــان در فيلم ها خسته 
نمي شويد. حتي زماني هم كه او در فيلم هايي دست به كارهاي 
تكراري مي زند نيز از بازي خوب او احساس كسالت به شما دست 
نمي دهد. او ديگر نياز به ستاره بودن ندارد، او بازيگر فوق العاده اي 

است و در زمان بازيگري درخشش خيره كننده اي داشته است.
چه چيزي باعث مي شــود يك پروژه سينمايي 
توجه شما را به خود جلب كند و شما به پيشنهاد بازي در آن 

بله بگوييد؟
اغلب برايم كارگردان فيلم و نقشــي كه بايد در آن به عهده داشته 
باشم مهم است. البته از اين واقعيت هم نگذريم كه درآمدي هم كه 
از بازي در يك پروژه نصيبم مي شود برايم اهميت دارد. البته برايم 
ارتباط با عوامل توليد و بازيگران فيلم نيز بسيار مهم است. ساخت 
فيلم ها زمان مي برد و در برخي اوقات شما بايد زمان خيلي زيادي 
را با گروهي از افراد سر كنيد. براي من اهميت دارد كه در كنار اين 

افراد اوقات لذت بخشي داشته باشم.
چه چيزي باعث مي شود شما يك پروژه سينمايي 

را رد كنيد؟
تكراري بودن سوژه و داستان فيلم ها، موعظه وار بودنشان و فيلم هايي 
كه هيچ گونه فكري را در ذهن تماشاگران بر نمي انگيزانند يا ارزش 
ســرگرم كننده ندارند، اينگونه آثار ســينمايي ازجمله فيلم هايي 
هســتند كه من بازي در آنها را رد مي كنم. اگر  به نتيجه برسم كه 
در پروژه اي به قابليت كارگردان در زمينه روايت موضوع داســتان 

فيلم نمي توانم اعتماد كنم نيز از كار در آن پروژه سر باز خواهم زد.

قلب قدرتمند؛ نقطه عطف 
تجربه بازي در فيلم »قلب قدرتمنــد« )2007( به كارگرداني مايكل 
وينترباتم براي عرفان خان بسيار ارزشــمند بود. او در اين فيلم نقش 
يك افسر پليس پاكستاني را بازي كرد. آنجلينا جولي نيز در اين فيلم 
در نقش بيوه دانيل پرل، خبرنگار وال استريت ژورنال، بازي كرده بود. 
دانيل پرل در سال2002 در پاكستان ربوده و مدتي بعد توسط يك گروه 
تروريستي گردن زده شــد. اين فيلم با اقتباس از كتاب قلب قدرتمند 
نوشته ماريان پرل همسر دانيل پرل ســاخته شده است. عرفان خان 
پس از ايفاي نقش در اين فيلم گفته بود: »به عنوان يك بازيگر احساس 
مي كنم اگر بازي كردنم در فيلم هايي با اينچنين داستان هايي )فيلم قلب 
قدرتمند( باعث تغيير يك سري چيزها در يك سري مكان ها شود، آنگاه 
وظيفه خود را انجام داده ام. من با بازي در اين فيلم ها چيزي را در قبال 
چيزهايي كه دريافت كرده ام به اين دنيا ارائه مي دهم؛ چرا كه همه  چيز 
نمي تواند يك طرفه باشد. من نمي توانم صرفا يك مصرف كننده باشم و 

در فيلم هايي صرفا براي سرگرمي بازي كنم.«

بازيگري فراتر از باليوود
عرفان خان يكي از معدود بازيگران هندي بود كه قدرت بازيگري اش 
فراتر از سينماي فيلم هندي يا باليوود بود. او در سال2013 در گفت وگو 
با گاردين به اين مسئله اشــاره كرده بود كه صنعت فيلمسازي هند 
تكنيك مختص به خود را دارد، شيوه فيلمســازي در باليوود مختص 
به خود اســت و هيچ ربطي به هاليوود ندارد، پس چرا بايد اينطور فكر 
كنيم كه با انتخاب نام باليوود براي سينماي هند، صنعت سينماي اين 
كشور هويت خود را از دست مي دهد. عرفان خان در سينماي هاليوود 
نيز ستاره بود و با فيلم هايي نظير »بيماري« )2005( به موفقيت هاي 
بزرگي دست پيدا كرده بود. فيلم بيماري براساس فيلم نوآر لورا )1944( 
به كارگرداني اتو پرمينگر ساخته شده بود. عرفان خان در فيلم بيماري 
همان نقشي را كه دانا اندروز در فيلم لورا بازي كرده بود ايفا كرد. در واقع 
عرفان خان در اين فيلم در نقش بازرس پليس درستكاري بازي كرد كه 
در حال تحقيق درباره يك قتل است. عرفان خان در فيلم »پان سينگ 
تومار« )2012( كه براساس حوادث واقعي ساخته شده بود، در نقش 
يك سرباز و يك قهرمان دووميداني بازي كرد كه در پي يك اختالف 
سرزميني فاجعه بار، به نيروهاي گروه شورشي دره چامبال پيوسته بود.

اقتباس هاي شكسپيري
از آثار مهم ديگر سينماي هند كه عرفان خان در آن ايفاي نقش كرد، 
تعدادي اقتباس هوشــمندانه هندي از آثار شكســپير بود. در فيلم 
»مقبول« )2003(، او مانند شــخصيت برگرفته از مكبث به گونه اي 
قانع كننده نقش شخصيتي را بازي كرد كه به دليل اعمال خود دچار 
عذاب وجدان و عذاب روحي شده اســت، در فيلم »حيدر« )2014( 
عرفان خان در نقش شخصيتي كشميري برگرفته از شخصيت هملت 

شكسپير بازي كرد.

سالم بمبئي؛ نقطه، سر خط
عرفان خان با فيلم سالم بمبئي )1988(، ساخته ميرا نائير )فيلمساز 
هندي ساكن نيويورك( وارد عرصه بازيگري شد. او در اين فيلم در نقش 
يك نامه نويس بازي كرده بود. سالم بمبئي، فيلمي هندي با موضوع 
كودكان خياباني در هند بود كه در زمان خود به موفقيتي بين المللي 
دســت پيدا كرد. ميرا نائير در ادامه نيز يكــي از بزرگ ترين حاميان 

عرفان خان در عرصه بازيگري باقي ماند. عرفان خان در ديگر فيلم ميرا 
نائير با عنوان »نام خانوادگي«)2006( نيز در نقش مهاجري كه در حال 
بزرگ-كردن فرزند خود در آمريكاست بازي كرد. ميرا نائير همچنين 
عرفان خان را در بخــش 6دقيقه اي از فيلم »نيويورك من عاشــقت 
هستم«، بازي داد. )فيلم نيويورك من عاشــقت هستم از فيلم هايي 
بود كه ساخت هر بخش از آن را يك كارگردان عهده دار بود و ميرا نائير 
كارگرداني بخشي 6دقيقه اي از اين فيلم را  برعهده داشت(. عرفان خان 
در بخش مربوط به ميرا نائير نقش يك دالل الماس را بازي كرد. او در اين 
بخش با ناتالي پورتمن هم بازي بود. ناتالي پورتمن نيز همزمان يكي از 

كارگردانان اين فيلم بود.

سكوي پرتاب 
اما اين آصف كاپاديا، كارگردان بريتانيايي بود كه بهترين زمينه را براي 
بروز استعدادهاي عرفان خان در عرصه بازيگري با قراردادن وي در تيم 
بازيگران فيلم اساطيري جنگجو )2001( فراهم كرد. كاپاديا در اين باره 
گفته اســت: »زماني كه با عرفان خان مالقات كردم متوجه شدم كه 
بازيگر مورد نظرم براي ايفاي نقش در فيلم جنگجو را يافته ام. او حضوري 
واقعي داشــت و من از اين اطمينان داشتم كه او مي تواند نقش اش در 
اين فيلم را خوب از آب درآورد. تا اين زمان او را بيشتر به عنوان چهره اي 
تلويزيوني مي شناختند و در ســينمای تجاري تا قبل از فيلم جنگجو 
چهره اي مطرح نبود. اين براي ما بهتر بود، اگر او در آن زمان ســتاره 
مطرحي در عرصه سينما بود ما به ســختي مي توانستيم به همكاري 
در اين فيلم دعوتش كنيم.« فيلم تحسين شده جنگجو درست زماني 
ساخته شــد كه عرفان خان درصدد بود پس از چند سال ا نجام ندادن 

انجام كارهاي تلويزيوني بازيگري را كنار بگذارد.
اين فيلم در واقع زمينه را براي ورود عرفان خــان به موفق ترين دوره 
فعاليت حرفه اي اش هموار كرد. فيلم جنگجو جايگاه عرفان خان در مقام 
بازيگر نقش اصلي فيلم ها را تثبيت كرد. از اين زمان به بعد او در تعداد 
زيادي از فيلم هاي هندي درخشيد. فيلم »ظرف نهار«)2014( يكي از 
نقاط اوج بازيگري عرفان خان است. در اين فيلم كمدي كنايه آميز عرفان 
در نقش يك حسابداري كه همسرش را از دست داده بازي مي كند. پس 
از اينكه به طور اشتباه ظرف نهاري را دريافت مي كند، رابطه اي عجيب 
ميان وي و يك زن شكل مي گيرد. عرفان خان به اين نتيجه رسيده بود 
كه چنين نقش هايي در سينماي آمريكا - كشــوري كه در آن وي را 
به عنوان يك بازيگر قوي هيكل مي شناختند - باعث ارتقاي بازيگران 
نمي شود. او در اين باره گفته بود، هاليوود آماده پذيرش فيلم هايي كه در 

آن بازيگران هندي در نقش اصلي بازي مي كنند، نيست.

كريكت باز اشرافي
عرفان خان در تونك، روســتايي واقع در ايالت جيپور هند متولد شده 
بود. پدرش مغازه الستيك فروشي داشت. پدر عرفان خان و همسرش، 
سعيده بگم هر دو عضوي از خاندان اشرافي تونك حكيم بودند. او بعدها 
نام اول خود شاهزاده )شــابزاده( را از شناسنامه اش حذف و اعالم كرد 
كه از داشتن اين نام كه نشان اتصال او به خاندان اشرافي و معتبر است، 
خجل بوده است. او در ابتدا كريكت بازي مي كرد و آرزوي اين را در سر 
مي پروراند كه روزي كريكت باز بزرگي شود اما پس از مدتي به بازيگري 
كه در سال هاي نوجواني نيز به آن اشتياق داشت، روي آورد. عرفان خان 
در اين باره گفته بود: والدين من عالقه نداشتند كه من بازيكن كريكت 
يا بازيگر سينما شوم، آنها بيشتر عالقه داشتند من شغلي را انتخاب كنم 

كه خودشان مناسب تر تشخيص مي دادند؛ آنها بيشتر مي پسنديدند 
من معلم يا پزشك شوم. اينها شغل هايي آبرومند و افتخارآميز از نظر 
خانواده هاي طبقه متوسط محسوب مي شود. من براي رضايت خاطر 
آنها مي گفتم من در رشته سينما و بازيگري به تدريس خواهم پرداخت 

اما در واقع مي دانستم كه چنين كاري را انجام نخواهم داد.

مدرسه ملي درام 
عرفان خان آموزش بازيگري را در مدرسه ملي درام و نمايش دهلي در 
سال1984 آغاز كرد. راه يابي به اين مدرسه سخت بود. عرفان خان در 
اين باره گفته بود كه اگر به اين مدرســه راه نمي يافتم، به احتمال زياد 
ديوانه مي شدم؛ چرا كه آرزويم بازيگري بود و اگر نمي توانستم به اين 
آرزو برسم، زندگي خود را پايان يافته تلقي مي كردم و به نظرم زندگي 
خيلي كسالت بار و تكراري مي رسيد... در واقع مي خواستم در جايي كه 
بتوان با ديگر افراد اجتماع ارتباط برقرار كرد، كار كنم. در زمان تحصيل 
در مدرسه ملي درام دهلي با سوطاپا سيكدار فيلمنامه نويس كه در 

سال1995 با وي ازدواج كردم، آشنا شدم.

آخرين موفقيت ها
 

عرفان خان در آخرين سال هاي فعاليت ســينمايي خود نيز در 
سريال ها و فيلم هاي مهمي ظاهر شــد. او در فصل سوم سريال 
»تحت درمــان« )2010( نقش يكي از بيماران روانشــناس را 
بازي مي كند. گابريل بايرن در اين ســريال نقش روانشناس را 
عهده دار اســت. او در فيلم مهيج و معمايي »دوزخ« )2016( 
كه تام هنكس نقش اصلي آن را بازي كرده بود، نيز نقش ايفا 
كرد. عرفان خان در نقش يك شخصيت مسحور كننده در فيلم 
»پازل«)2018( بازي كرده بود. پازل، فيلمي جذاب درباره 
عالقه مندان به حل پازل و معماست و قصد دارد به اين سؤال 
پاسخ دهد كه چه مدت ذهنتان درگير حل معما بوده است؟ 
عرفان خان در يكي از آخرين فيلم هاي باليوودي خود به نام 
»مدرسه هندي«)2017(، در نقش پدري بازي كرده كه 
تالش دارد دخترش را در مدرســه انگليسي زبان ثبت نام 
كند. اين فيلم چنان كار موفقي از آب درآمد كه سازندگان 
آن تصميم گرفتند فيلم ديگري به دنباله آن بسازند. نتيجه 
فيلم »مدرسه انگليسي«)2020( شد. اين فيلم آخرين فيلم 
عرفان خان بود كه به دليل شيوع ويروس كرونا هنوز اكران 
نشده است. از عرفان خان پس از مرگ 2پسر به نام هاي بابيل 

و آوان به جاي مانده است.

عرفان خان یكی از معدود بازیگران هندی بود كه قدرت 
بازیگری اش فراتر از سینمای فیلم هندی یا بالیوود بود. 
او در سال2013 در گفت وگو با گاردین به این مسئله 
اشاره كرده بود كه صنعت فیلمسازی هند تكنیك 
مختص به خود را دارد، شیوه فیلمسازی در بالیوود 
مختص به خود است و هیچ ربطی به هالیوود ندارد، 
پس چرا باید اینطور فكر كنیم كه با انتخاب نام بالیوود 
برای سینمای هند، صنعت سینمای این كشور هویت 
خود را از دست می دهد



21 2 چهارشنبه 24 ارديبهشت 99  شماره 7941 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  دانش آموزان نيازمند خدمات روانشناسي هستند
باتوجه به شرايطي كه در سال تحصيلي جاري براي دانش آموزان پيش 
آمد، آنها دچار مشكالت بسياري شده اند و ارتباط عاطفي كه معموال 
بين دانش آموزان و معلمان صورت مي گيرد، امسال صورت نگرفت و 
لطمه هاي مختلفي به دانش آموزان وارد شــد. به همين منظور توقع 
داريم كه مسئوالن در ابتداي سال تحصيلي آينده براي رفع اختالالت 

پيش آمده در بعد روانشناسي براي دانش آموزان برنامه ريزي كنند.
ربيعي از تهران

   حوزه امتحاني را تغيير داديم، مشكل بيشتر شد
بعد از اعالم مسئوالن مبني بر امكان ويرايش حوزه امتحاني آزمون هاي 
سراسري، حوزه امتحاني را براساس محل سكونت خود انتخاب كرديم، 
اكنون آزمون دكتري دقيقا وسط امتحانات پايان ترم افتاده؛ درحالي كه 
دانشگاه ما تهران و منزل مان در هزار كيلومتري تهران است. چه كسي 

پاسخگوي اين ميزان ناهماهنگي است؟
رعنا از زاهدان 

   به فرزندمان بگوييم مدرسه باز است ولي تو نرو؟
چگونه به فرزندمان كه چند ماه است مدرسه نرفته و دلتنگ مدرسه و 
معلم و همه  چيز است بفهمانيم كه مدرسه باز است، اما نيازي نيست 
تو به مدرسه بروي؟ چقدر قرار است با روح و روان دانش آموزان بازي 
شود؟ چرا مسئوالن تصميمات درستي نمي گيرند، مگر همين روش 
آموزش از دور كه پدرمان را درآورد، تازه جا نيفتاده اســت؟ ســال 

تحصيلي را با همين روند به پايان برسانند.
طباطبايي از تهران

  وزارت بازرگاني بايد مستقل باشد
چند سال پيش وزارت بازرگاني و صنعت را ادغام كردند، با اين ادعا كه 
نمي شود سياستگذار توليد كشور از سياستگذار واردات صادرات جدا 
باشد؛ زيرا باعث ضربه خوردن به اين بخش ها مي شود. حاال بگويند كه 
بعد از اين همه سال ادغام، كدامين نفع به من مصرف كننده رسيده 
اســت؟ حاال دوباره طرح داده اند و مي خواهند اين ادغام را برچينند، 
با اين دليل كه سياست هاي بازرگاني نبايد تحت تأثير سياست هاي 
صنعتي بوده و بايد مســتقل باشــد. هر چند كه مجلس اين طرح را 
تصويب نكرده، اما از مسئوالن تقاضا داريم به اين بازي پايان دهند و با 

هر سياستي كه اجرا مي كنند به مردم لطمه نزنند.
ابيوردي از بردسكن خراسان رضوي

   رايگان كردن برق كرمانشاه، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است
به تازگي گويا قرار است با موافقت هيأت دولت، برق مصرفي مناطق 
زلزله زده اســتان كرمانشــاه در ســال هاي 1396، 1397 و 139۸ 
به صورت رايگان، محاسبه و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي شركت 
توزيع نيروي برق كرمانشاه تلقي شود. اوال سؤال اين است براي كدام 
خانه ها، بسياري از مردم 2 ســال قبل كه خانه اي نداشته اند كه برقي 
مصرف كنند و هنوز در كانكس هستند و بعد اينكه آيا بعد از 3 سال بايد 
به اين موضوع فكر مي كردند. در شرايطي كه يكي مثل من به عنوان 

يك زلزله زده در اين 3 سال سر موعد، پول برق پرداخته است؟
تابشان از كرمانشاه

   ظرفيت ثبت نام سايت ايران خودرو به سرعت تكميل شد
ساعت 11 و 30دقيقه صبح دوشنبه با مشقت فراوان در يك كافي نت 
به سايت ايران خودرو متصل شديم و احراز هويت هم انجام شد، اما تا 
ساعت 2كه سيستم در اختيار من بود به هيچ عنوان سايت باز نشد و 
در نهايت اعالم تكميل ظرفيت شد! اينكه پيام اشتباه بود يا درست را 

نمي دانم، اما به هرحال گويا اين ثبت نام رؤيايي بيش نيست.
يحيوي از تهران

   به خاطر 3 ماه كسر بيمه از حداقل حقوق محروميم
همسرم زمان بازنشستگي 3 ماه و 10 روز بيمه كم داشت و از حداقل 
حقوق محروم شد، اكنون كه چند سالي مي گذرد، حقوق همسرم به 
700هزار تومان رسيده و خبري هم از همسان سازي  حقوق ها نيست. 

امثال ما چه بايد بكنند.
سالمي از اروميه

   چرا فيلترينگ را برنمي دارند
براي ديدن پيام هاي برخي مقامات بلند پايه يا برنامه زنده آنها در نرم 
افزارهاي مجازي مجبور به استفاده از فيلترشكن مي شويم كه جداي از 
هزينه و ايجاد كندي اينترنت، بعضا با نمايش تصاوير نامناسب به صورت 
ناگهاني، باعث آلودگي فكر و ذهن فرزندان مان به خصوص نوجوانان و 

جوانان مي شود. واقعا چرا مسئوالن فيلترينگ را برنمي دارند؟
رئيس سادات از تهران

   خريد آب كشاورزي براي 2 ماه،به قيمت 60ميليون
چاه هاي كشاورزي روستاييان نيشابور را سهميه  بندي كردند. چون 
بارندگي اين 2ســال خوب بود بيشــتر چاه ها خاموش بود و ترجيح 
داديم صرفه جويــي كنيم. اكنون مي گويند مي خواســتيد خاموش 
نكنيد و سهميه شما سوخت شده اســت. اگر نياز به آب داريد مبلغ 
60ميليون تومان براي 2 ماه سهميه بدهيد و آب بخريد. اين رفتار با 

كشاورز رواست؟
نيشابوري از روستاهاي نيشابور

  تفاوت قيمت خريد سكه در بازار و بانك به چه معناست؟
چرا قيمت خريد سكه در بازار و بانك متفاوت است و چه كسي مسئول 

رسيدگي به اين وضعيت است.
خاورزي از تهران

   نايابي داروي بيماران خاص در ايالم
در منطقه ما بيماران خاص ازجمله بيماران سرطاني كه شيمي درماني 
مي كنند براي تهيه داروي خود بايد به كرمانشاه و همدان بروند، آيا 

نمي توان از درد و رنج اين بيماران كاست؟
بيگي پور از ايالم

   زمان نامناسب برگزاري كنكورهاي وزارت علوم و بهداشت
وزارت بهداشت كنكور هاي خودش را كه در خرداد بوده به تابستان 
منتقل كرده، اما وزارت علوم همچنان در برگزاري كنكور ارشــد در 
خرداد  ماه مصمم است؛ بدون آنكه به شرايط روحي دانشجويان بعد از 
چند ماه قرنطينه توجه كند. بماند كه به نظر مي رسد سالمتي داوطلبان 

در مرحله چندم اهميت قرار دارد.
دادمان از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

استخدام بدل انداز براي 
فروش طالهاي تقلبي

طالفــروش و همدســتش، طــالي تقلبي 
مي ساختند و براي فروش، بدل انداز استخدام 
مي كردند.به گزارش همشــهري، ارديبهشت 
امسال بود كه مردي طالفروش به اداره پليس 
رفت و گفت در دام زوجي بدل انداز گرفتار شده 
است. وي در توضيح ماجرا گفت: زوجي جوان 
براي فروش زنجير طال به مغازه ام آمدند غافل 
از اينكه آنها قصد داشتند سرم را كاله بگذارند. 
چرا كه زنجير طال را به قيمت 10ميليون از آنها 
خريدم اما هنگام آب كردن آن متوجه شــدم 
كه مقدار كمي طال دارد و زنجير قالبي است. 
با اين شكايت تحقيقات در اين خصوص آغاز 
شــد و مأموران به مغازه طالفروشي رفتند تا 
در بازبيني دوربين هاي مداربسته، تصوير زوج 
جوان را به دســت آورند. با اين سرنخ به سراغ 
آلبوم مجرمان سابقه دار رفتند اما به نتيجه اي 
نرسيدند و به نظر مي رسيد آنها تازه كار هستند. 
از سوي ديگر مرد طالفروش ماجرا را به تمام 
هم صنفي هايش اطــالع داده بود تــا اينكه 
همين موضوع باعث شــد تا سرنخي از دزدان 

به دست آيد.

زيركي طالفروش
يكي از طالفروش ها با شــاكي تماس گرفت و 
گفت زوجي جوان براي فروش زنجير طال به 
مغازه اش آمده اند و به نظر مي رســد بدل انداز 
هستند. بعد از اين تماس مرد طالفروش فورا به 
مغازه دوستش رفت اما زوج جوان، همان هايي 
نبودند كه سرش را كاله گذاشته بودند. با اين 
حال مرد طالفروش به تعقيب آنها پرداخت و 
متوجه شد كه آنها سوار ماشين زوج ديگري 
شده اند. زوجي كه داخل ماشين بودند همان 
افرادي بودند كه سرش  كاله گذاشته بودند و او 
با فرياد و كمك رهگذران موفق شد  يكي از آنها 

را دستگير كند اما 3نفر ديگر متواري شدند.

آگهي استخدام 
فردي كه دستگير شده بود مردي جوان بود كه 
مي گفت با دستور مردي به  نام محسن طالهاي 
تقلبي را به طالفروشــي ها مي فروختند. وي 
گفت: وضع مالي خوبي ندارم و پس از ازدواج 
شرايط مالي ام روزبه روز بدتر شد تا اينكه مدتي 
قبل با محسن آشنا شدم. او گفت شغل خوبي 
برايم ســراغ دارد كه درآمدش عالي اســت. 
وسوسه هاي محسن و بي پولي ام باعث شد تا 
به همراه همسرم وارد اين بازي شويم. طالهاي 
تقلبي را محسن به من و همسرم مي داد و ما آن 
را به طالفروش ها مي فروختيم و سهم مان را 
مي گرفتيم. زوج جواني هم كه سوار بر ماشين 
بودند از همكارانمان بودند كه محسن، آنها را 
براي فروش طالهاي تقلبي استخدام كرده بود.

با اعتراف مرد جوان، همســر او و محسن نيز 
بازداشت شدند. محسن نيز در بازجويي ها به 
ســاخت طالي تقلبي و كالهبرداري با شيوه 
بدل اندازي اقرار كرد. او در بازجويي ها گفت: 
وضع مالي خوبي نداشتم و به دنبال راهي براي 
پولدار شدن بودم. ناگهان فكر ساخت طالي 
تقلبي به سرم زد و موضوع را با يك طالفروش 
كه در كار ساخت طال بود مطرح كردم. او قبول 
كرد و شگردمان اين بود كه طالي تقلبي را با 

مقدار كمي طالي واقعي مي ساختيم.
با اين شــگرد وقتي طال را بــراي فروختن به 
طالفروشــي مي بردم و با سنگ محك اعتبار 
آن را مي سنجيدند، تقلبي بودن آن مشخص 
نمي شــد. او ادامه داد: پس از ساخت طالي 
تقلبي در سايت ها آگهي استخدام فروشنده 
ازميان دختران و زنان يا زوج هاي جوياي كار با 
درآمد باال مي دادم. وقتي تماس مي گرفتند از 
آنها مي خواستم تا نقش بازي كنند و طالهاي 
تقلبي را به طالفروش ها بفروشند. برخي از آنها 
هم از نقشه خبر داشتند و برخي ديگر نه. وي 
ادامه داد:معموال براي اينكه كسي شك نكند 
هر كسي يك طال بيشتر براي فروش نمي برد 
و افرادي كه استخدام شــده بودند به نسبت 
طاليي كه مي فروختند مزد دريافت مي كردند.

پس از اعتراف محسن، قاضي دستور بازداشت 
طالفروشي كه همدســتش بود و افرادي كه 
تحت عنوان فروشــنده و بدل انداز استخدام 

شده بودند را صادر كرد.

با گذشت 20سال از قتل مردي در پايتخت، دختر مقتول 
در حالي خواستار قصاص قاتل پدرش شده كه خواهر و داخلي

برادرش 5سال قبل قاتل را بخشــيدند و او از زندان آزاد 
شده بود. با درخواست تازه دختر مقتول، قاتل كه آزاد شده بود بازداشت 

و روانه زندان شد.
به گزارش همشهري، نخستين برگ اين پرونده 14اسفند سال79 ورق 
خورد. آن روز با پيدا شدن جسد مردي زير پل تهرانسر كه با ضربات چاقو 
به قتل رسيده بود،  تحقيقات در اين پرونده براي كشف راز جنايت آغاز 
شد. مأموران در ابتدا بايد هويت مقتول را شناسايي مي كردند به همين 
دليل به سراغ پرونده هاي افراد گمشده رفتند و با بررسي آنها موفق شدند 
هويت جسد را شناســايي كنند. وي مردي ميانسال بود كه همسر وي 
يك روز پيش از كشف جســد گزارش ناپديد شدن او را به پليس اعالم 
كرد. مشخصاتي كه او اعالم كرده بود با جسد مطابقت داشت، با اين حال 
همسر مرد ناپديد شده به پزشكي قانوني رفت و با ديدن جسد، شوهرش 

را شناسايي كرد.

ردپاي همسر
تيم تحقيق در مرحله بعد به جســت وجو پرداخت تا عامل يا عامالن 
اين جنايت را شناســايي كند. آنها در ابتدا به تحقيق از همسر مقتول 
پرداختند. او مي گفت آخرين بار شــوهرش براي انجام كاري از خانه 
خارج شده و ديگر بازنگشته است. او مدعي بود كه همسرش با هيچ كس 
خصومتي نداشته است. با وجود اين كارآگاهان به تحقيقات خود ادامه 
دادند و به حقايقي دست يافتند. يافته هاي كارآگاهان نشان مي داد كه 
مقتول از مدت ها قبل با همســرش اختالف شديدي داشته است. اين 
موضوع فرضيه جنايت از سوي همسر مقتول را قوت مي بخشيد. وقتي 
مشخص شــد كه ردپاي اين زن در جنايت وجود دارد و او حقيقت را 

كتمان مي كند،  دستور بازداشت او صادر شد.

اعتراف
اگرچه همسر مقتول مدعي بود كه نقشي در قتل همسرش ندارد اما وقتي 
شواهد را عليه خود ديد لب به اعتراف گشود و راز قتل شوهرش را فاش 
كرد. وي گفت: مدت ها مي شد كه با وجود 2دختر و پسر با شوهرم دچار 
اختالف شده بودم. او معتاد به مواد مخدر شده بود و ما را اذيت مي كرد. 
بي خبر از من، وسايل  خانه را مي فروخت و اگر اعتراض مي كردم مرا به باد 

كتك مي گرفت. ديگر از اين وضعيت خسته شده بودم تا اينكه نقشه قتل 
او را كشيدم. وي ادامه داد: براي اجراي اين نقشه به سراغ پسر 16ساله ام 
و دوست او به نام حميد كه 22ساله بود رفتم. حميد از مشكالت زندگي ما 
باخبر بود و مي دانست كه شوهرم ما را اذيت مي كند. معموال من و پسرم 
با حميد درد دل مي كرديم و او حاضر شد تا در كشتن شوهرم به ما كمك 
كند. وي ادامه داد: شب حادثه با برنامه ريزي قبلي حميد به خانه ما آمد 
و من به همراه دخترانم خانه را ترك كرديم. پسرم و دوستش حميد، با 
ضربات چاقو شوهرم را به قتل رسانده و بعد او را دور پتويي پيچيدند و زير 

پل تهرانسر رهايش كردند.
با اعتراف اين زن و افشاي راز جنايت،  دستور بازداشت پسر 16ساله وي 
و دوستش حميد صادر شد و آنها ســاعتي بعد در عملياتي غافلگيرانه 

دستگير شدند.

قصاص و زندان
پسر16ساله مقتول و دوستش حميد در بازجويي ها به قتل اقرار كردند 
و به بازســازي صحنه قتل پرداختند. متهمان روانه زندان شدند و بعد 
از مدتي در دادگاه جنايي پــاي ميز محاكمه رفتند. بــا حكم دادگاه 
پسر16ساله و دوستش به اتهام مشــاركت در قتل به قصاص و همسر 
مقتول نيز به اتهام معاونت در قتل به 15سال زندان محكوم شد. حكم 
صادر شــده به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد و پسر نوجوان نيز 
پس از 2سال زنداني بودن در كانون اصالح و تربيت به زندان رجايي شهر 

انتقال يافت.

آزادي و بخشش 
چند سالي از جنايت و زنداني شــدن متهمان گذشت و همسر مقتول 
نيز كه حدود 10سال از حبسش گذشته بود، از زندان آزاد شد. 2متهم 
ديگر اما همچنان در زندان بودند تا اينكه اوليــاي دم كه آن زمان پدر 
و مادر مقتول بودند راهي دادسرا شــدند و نوه شان را بخشيدند. آنها از 
قصاص نوه شان صرف نظركردند اما خواستار قصاص متهم ديگر يعني 
دوست نوه شان شدند. به اين ترتيب با بخشش اولياي دم پسر مقتول هم 

همزمان با مادرش از زندان آزاد شد.
چند روز بعد از آزادي تنها پســر جوان مقتول )متهم به قتل( به همراه 
يكي از خواهرانش راهي دادسراي جنايي تهران شد و دوستش كه قاتل 
پدرشان بود را بخشــيدند. اما خواهر ديگر وي حاضر به بخشش نشد و 

براي متهم درخواست قصاص كرد. او بايد تفاضل ديه را در حق خواهر و 
برادرش كه قاتل را بخشيده بودند، پرداخت مي كرد تا حكم قصاص اجرا 
مي شد اما او پرداخت نكرده و پرونده بالتكليف باقي ماند. به همين دليل 

حدود 4يا 5سال پيش عامل جنايت با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد.

درخواست تازه 
متهم به قتل كه موفق شده با ســپردن وثيقه و پس از حدود 15سال 
حبس از زندان آزاد شود مدتي بعد به خواستگاري رفت و پاي سفره عقد 
نشست. اين مرد سال بعد پدر شد و مشغول به كار و زندگي اش بود كه 
چند روز قبل يكي از دختران مقتول راهي دادسراي جنايي تهران شد و 
درخواست كرد تا هرچه زودتر حكم قصاص قاتل پدرش اجرا شود. دختر 
مقتول حتي تفاضل ديه خواهر و برادرش را كه قاتل را بخشيده بودند، 
پرداخت كرد. با درخواست تازه ولي دم، قاضي جنايي دستور بازداشت 
قاتلي كه حدود 5سال قبل آزاد شده و تشكيل زندگي داده بود را صادر 
كرد. به اين ترتيب چند روز قبل حميد كه 42ساله شده بازداشت شد و 
به زندان رجايي شهر انتقال يافت. اين پرونده جنايي بارديگر به جريان 
افتاده و از ســوي ديگر رايزني ها و تالش واحد صلح و سازش دادسراي 
جنايي تهران براي جلب رضايت دختر مقتول كه تنها ولي دم پرونده 

است كه قصاص مي خواهد آغاز شده است.

درخواست قصاص قاتلي كه آزاد بود

 گاز جان مادر و فرزنش را گرفت
معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي البرز از گازگرفتگي خانمي 32 ساله و فرزند ۹ ساله اش در شهرستان فرديس خبر داد. سرهنگ 
سيدمجيد فيض جعفري گفت: در پي اعالم مركز فوريت هاي پليس بالفاصله مأموران كالنتري 12 اهري به محل حادثه اعزام شدند و 

با بررسي ها مشخص شد به دليل نشتي گاز، اعضاي يك خانواده دچار گازگرفتگي شده و يك خانم به همراه دخترش جان باخته اند.

رهبر يكــي از مخوف تريــن كارتل هاي 
مواد مخدر در مكزيك كه در جريان يكي 
از جنايت هايش 12نفر را ربوده و سر بريده 
بود بر اثر ابتال به كرونــا ويروس در زندان 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي 
مكزيك، اين مرد 45ســاله كه مويسيس 
اسكاميال نام داشت در سال 200۸به همراه 
۸نفر از اعضاي اصلي باندش دستگير شد. 
در زمان دستگيري اش، رسانه هاي مكزيك 
به او لقب سردسته قوي باند جنايتكار در 

منطقه كانكون را داده بودند.
مويســيس اســكاميال گروهي را رهبري 
مي كرد كه يكــي از مخوف ترين باندهاي 
تبهكاري مكزيك به نــام الس زتاس بود 
و تهيه كننده اصلــي كوكايين در منطقه 
كانكون به شمار مي رفت. آنها مواد مخدر 
را از طريق مسيرهاي دريايي و از آمريكاي 
جنوبي به ســواحلي در آمريكاي مركزی 
كــه تفرجگاه هــاي معــروف و محبوب 
افراد ثروتمند بودند، قاچــاق مي كردند. 
اين مرد تبهكار همچنيــن با به كار گيري 
خبرچين هاي بسيار زياد كه بخش زيادي 
از آنها در نيروي پليس خدمت مي كردند، 

به گونه اي فعاليت مي كــرد كه هيچ ردي 
از خودش باقي نمي گذاشــت و به راحتي 
مي توانست محموله بزرگ كوكايين را به 

مقاصد دلخواهش قاچاق كند.
اما يكي از داليلي كه اين مرد را به يكي از 
جنايتكاران مخــوف مكزيك تبديل كرد، 
دست داشــتن او در ماجراي ربوده شدن 
12نفر در اين كشــور بود. ايــن افراد در 
اگوست سال 200۸در شهر يوكاتان ربوده 

شدند و مدتي بعد اجساد آنها درحالي كه 
سرهايشان بريده شــده بود، پيدا شد. اين 
جنايت هولناك كه حساســيت ويژه اي 
در افــكار عمومي مكزيــك به وجود آورد 
سبب شد پليس تحقيقات گسترده اي براي 
شناســايي عامالن آن آغاز كند. در نهايت 
سرنخ هايي به دست آمد كه نشان مي داد 
مويسيس اسكاميال دستور اين آدم ربايي را 
صادر كرده و در اين جنايت نقش مستقيم 

داشته است. در حقيقت او با اين كار سعي 
داشــته اعضاي يك گروه رقيب را از ميان 
بردارد تا بتواند با ايــن كار از بقيه باندهاي 

تبهكار زهرچشم بگيرد.
با دســتگيري سردســته اين باند مخوف 
و اعضاي اصلــي گروه، آنهــا در دادگاه به 
اتهاماتي همچون قتل 12نفر، آدم ربايي، 
اخاذي، قاچاق جنسي، قاچاق سالح هاي 
ســنگين و تزانزيت مواد مخــدر محاكمه 

راننده كنجكاو وقتي يك بسته الزانيا را تحويل گرفت تا 
در ازاي 60هزار تومان كرايه آن را به كرج ببرد به ماجرا 
مشكوك شد و همين حساسيت او باعث دستگيري يك 

قاچاقچي حرفه اي شد.
به گزارش همشهري، صبح ديروز يك راننده اسنپ به 
كالنتري 106نامجو رفت و به مأموران گفت كه چند 
دقيقه قبل يك بسته مشكوك دريافت كرده است. او به 
رئيس تجسس كالنتري گفت: يك درخواست دريافت 
كردم كه بايد يك بسته را به كرج ببرم. وقتي به آدرس 
اعالم شده رفتم مرد جواني يك بسته الزانيا به من داد. 
او خيلي عادي رفتار كرد و كرايه 60هزار توماني ام را هم 
پرداخت كرد و من به راه افتادم، اما چند لحظه بعد به 

موضوع مشكوك شدم. وي ادامه داد: ظاهر بسته اي كه 
بايد به كرج مي بردم يك بســته الزانياي معمولي بود 
كه كمتر از 20هزار تومــان ارزش دارد و همه جا پيدا 
مي شود، اما فرستنده حاضر شــده بود 60هزار تومان 
بدهد تا آن را به كرج ببرم. به همين دليل تصميم گرفتم 

به كالنتري بيايم و از پليس كمك بگيرم.
ماموران هم پس از شــنيدن حرف هــاي اين مرد به 
بسته اي كه در اختيارش بود مشكوك شدند. محتويات 
اين بسته در نگاه اول الزانيا بود، اما وقتي مأموران آن 
را باز كردند، پي بردند كه داخل آن مقدار زيادي مواد 
 مخدر گل جاسازي شده اســت. در اين شرايط بود كه 
گروهي از مأموران با مجوز قضايي راهي خانه صاحب 

بسته شــدند و او را دســتگير كردند. متهم كه جواني 
32ساله اســت وقتي ديد راننده كنجكاو نقشه اش را 
نقش برآب كرده است به تالشــش براي انتقال گل در 
پوشش الزانيا به كرج اعتراف كرد و از او 400گرم گل 
كشف شد. متهم در اعترافاتش گفت: يكي از مشتريانم 
كه در كرج زندگي مي كند از من گل خواست و من هم 
مواد درخواستي اش را داخل يك بسته الزانيا جاسازي 
كردم و با تاكسي اينترنتي برايش فرستادم، اما فكرش را 
هم نمي كردم كه راننده به ماجرا مشكوك شود. سرهنگ 
مرتضي بيرانوند، رئيس كالنتــري 106نامجو از ادامه 
تحقيقات در اين باره خبر داد و گفت متهم با قرار قانوني 

در بازداشت به سر مي برد.

پسر جوان كه با عمه اش بر سر ارث و ميراث دچار اختالف شده بود، 
خانه او را به آتش كشيد. در اين حادثه هولناك 3نفر جان  باختند 

و يك نفر به شدت دچار سوختگي شد.
به گزارش همشهري، به دنبال آتش سوزي در خانه اي در يكي از 
خيابان هاي كرمان آتش نشــانان، امدادگران اورژانس و مأموران 
پليس خود را به محل حادثه رســاندند. شــعله هاي آتش از اين 
خانه زبانه مي كشيد و هر لحظه بخش هاي بيشتري را به كام خود 
فرومي برد. در اين شرايط آتش نشانان تالش كردند شعله هاي آتش 
را خاموش كنند و همزمان گروه ديگري براي نجات افرادي كه در 
آنجا بودند، اقدام كردند. هرچند آتش سوزي هر لحظه گسترده تر 
مي شد اما سرانجام آتش نشانان توانستند آن را به طور كامل مهار 
كنند اما در اين حادثه 3نفر جان خود را از دست دادند و يك نفر 

ديگر به شدت دچار سوختگي شد.
شواهد اوليه نشان مي داد اين آتش سوزي عمدي است؛ به همين 
دليل به دستور بازپرس شعبه۸ دادسراي كرمان گروهي از مأموران 

اداره مبارزه با قتل پليس آگاهي تحقيقات خود را در اين خصوص 
آغاز كردند. در همان بررســي هاي اوليه مشخص شد عامل اين 
آتش سوزي برادرزاده صاحبخانه است. او از مدتي قبل با عمه اش 
بر سر ارث و ميراث دچار اختالف شده بود تا اينكه دقايقي پيش از 
حادثه خودش را به خانه عمه اش رسانده و درنهايت آنجا را به آتش 
كشيده بود. با اينكه اين متهم بعد از حادثه گريخته بود اما سرانجام 
درحالي كه 5ساعت از اين آتش سوزي هولناك مي گذشت مأموران 
او را رديابي و دستگير كردند. متهم در جريان بازجويي هاي اوليه 
به آتش زدن خانه عمه اش اعتراف كرد و گفت: چون بر سر ارثيه 
با عمه ام اختالف داشتيم و نتوانسته بوديم اختالفاتمان را برطرف 
كنيم من از روي عصبانيت دست به اين كار زدم. من نمي خواستم 

كسي آسيب ببيند اما بعد فهميدم 3نفر فوت شده اند.
دادخدا ساالري، دادستان عمومي و انقالب كرمان در اين باره به 
ميزان گفت: به دنبال اعترافات متهم، او بــا صدور قرار قانوني در 

بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

كنجكاوي راننده اسنپ دست قاچاقچي را رو كرد

كرونا قاتل جنايتكار مخوف مكزيك

آتش سوزي مرگبار به خاطر ارثيه

شدند. هر چند مويسيس اسكاميال تالش 
كرده بود در جريان جناياتش هيچ ردپايي 
از خودش به جا نگذارد، اما در نهايت قضات 
دادگاه با توجه به مــدارك موجود او را به 

تحمل 37سال زندان محكوم كردند. 
به اين ترتيــب وي به زندانــي با حداكثر 
امنيــت در مكزيك منتقل شــد تا دوران 
محكوميتش را ســپري كند امــا از چند 
روز قبل با عالئمي شبيه بيماري كرونا به 
بيمارســتان انتقال يافت و معلوم شد كه 
وي به  اين مرض مبتال شــده است. او از 
همان زمان تحت درمان قــرار گرفت، اما 
دوشنبه گذشــته مقامات زندان مكزيك 
اعالم كردند كــه وي به دليل ابتال به كرونا 
جانش را از دست داده است. اين در حالي 
است كه گفته مي شود مويسيس اسكاميال 
هشتم ماه مي  درگذشته اما مسئوالن زندان 
ترجيح داده اند كه اين خبر را چند روز بعد 

اعالم كنند. 
مرگ اين جنايتكار مخوف در حالي صورت 
مي گيرد كه گفته مي شود با دستگيري و 
مرگ او از نفوذ گروه تبهكار الس زتاس كه 
روزگاري مخوف ترين گروه تبهكاري در اين 
كشور بود كاسته و اين گروه به چند شاخه 
مختلف تقسيم شده و قدرت خود را كامال 

از دست داده است.



گفت وگو با »سعيد مدني«، جامعه شناس درباره خشونت

هرگونه فعاليت، قانون يا اقدامي كه 
منجر به نقض حقوق شهروندي شود، 

نوعي اعمال خشونت است
 »خشونت عليه خود به ويژه در يك دهه اخير، سير صعودي جدي داشته و با شتاب 

بيشتري در حال افزايش است.« اين توصيف سعيد مدني پژوهشگر اجتماعي از گفت و گو
وضعيت بروز خشونت در ايران امروز و تأثيرات آن بر شكل دهي يا تغيير شكل روابط 
افراد است. تحليل و ارزيابي او از آمارهاي رسمي و غيررسمي از يك سو و مطالعات و پژوهش هاي 
كمي در اين زمينه از ســوي ديگر نشان مي دهد كه بروز خشــونت در جامعه صرفًا به برخورد 

»نيروهاي حافظ امنيت« با معترضان و درگيري هاي متقابلش محدود نمي شود.
براي مثال آنچه در آبان ماه 98 از هر دو ســوي ماجرا رخ داد را شــايد بتوان تنها نوك كوه يخ 
دانســت كه بخش هاي ديگرش چندان به چشــم نمي آيد و همين ويژگي، سخن گفتن درباره 
ابعاد خشونت اجتماعي را دشوار ساخته است. هرچند مدني در اين گفت وگو با ارائه آمارهايي 
دست اول مي كوشد زواياي تازه اي از اعمال خشونت هاي خانگي نظير سالمندآزاري، همسرآزاري، 
خودآزاري، كودك آزاري و خودكشي هاي منجر به مرگ را نمايان سازد؛ شرايطي كه بعيد نيست 
در ماه هاي اخير با شيوع ويروس كرونا و روي آوردن افراد به قرنطينه خانگي رو به وخامت گذاشته 

باشد تا مصاديق بيشتري را شامل شود.
مدني در اين گفت وگو از اعمال خشــونت هاي جمعي و آزارهاي بين  شخصی هم ياد مي كند و 
شرايطي كه براي پرستاران، زنان كارمند و كودكان در مدارس وجود دارد را در كنار برخوردهاي 
برخي بخش هاي ساختار سياسي، طردهاي اجتماعي يا تبعيض هاي قوميتي و مذهبي، به عنوان 
مصاديق اين خشونت ها مورد بررســي قرار مي دهد. مدني كه در همكاري با مؤسسه رحمان، 
مديريت نخستين گزارش وضعيت اجتماعي ايران را برعهده داشت و در سال هاي اخير بيش از 
گذشته بر موضوع خشونت اجتماعي پرداخته است، در عين حال معتقد است كه با وجود چنين 
شرايطي در جامعه  ايران، نوعي خودداري مدني از خشــونت وجود دارد. مدني معتقد است كه 
»باوجود همه  محرك ها و مشوق هاي خشونت، جامعه  ايران به شدت خشونت را كنترل مي كند تا 

وارد چرخه  آن نشود.« گفت وگو با او را در ادامه بخوانيد:

مردم متوجه پيامدهاي 
خشونت هستند

محمدامين زندي
روزنامه نگار
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اگر بخواهيد دسته بندي ای از انواع 
خشونت داشته باشيد، چه شكل هايي براي 

آن برمي  شمريد؟
اول بايد خــود واژه  خشــونت را تعريف كنيم. 
ســال 2014 ســازمان بهداشــت جهاني در 
تعريف خشــونت  گفت: »اســتفاده آگاهانه از 
زور، قدرت، تهديد يا به كارگيري واقعه  زور عليه 
خود، ديگري، گروه يا جماعــت كه نتيجه  آن 
آســيب، مرگ يا زيان روانشناختي رشدنكردن 
و محروميت اســت«. اين تقريبا تعريفي مورد 
توافق است و روي برخي از مفاهيم تأكيد خاص 
دارد؛ مانند استفاده آگاهانه از زور يا قدرت عليه 
خود يا ديگري و حتي يك جماعت. به جنبه هاي 
روانشناختي خشونت هم توجه شده است. يعني 
حتي اگر تهديدي صــورت بگيرد كه عليه افراد 
باشــد، آن هم خشونت محســوب مي شود. در 
اين تعريف به نتيجه  خشــونت هم اشاره كرده 
كه »رشدنكردن و محروميت« است. حال با اين 
تعريف، دســته بندي هاي مختلفي از خشونت 
ارائه كرده اند. مثال در يك دسته بندي به 4 نوع 
تقسيم شده است. يك نوع خشــونت آشكار و 
علني است؛ مانند ضرب وشتم ديگران، يورش، 
دزدي همراه با خشــونت، تجــاوز و بي رحمي 
پليس. بنابراين، فاعل مي تواند هركســي باشد، 
اما نتيجــه  آن نوعي برخــورد از موضع قدرت 
علني ا ست. اين خشونت آشكار است. در دسته  
دوم، خشونت آشــكار نهادي است. يعني اجبار 
افراد به اجراي دستورها، اعالن جنگ، شورش و 
تجويز سياست هاي مرسوم كه در شرايط عادي 
به بهانه  جنــگ صورت مي گيــرد، يعني نوعي 
تحميل و اعمال زور.نوع ســوم، خشــونت آرام 
شخصي و به معني محروميت فرد از خودمختاري 
شخصي است. مثاًل اگر من به فرزندم اجازه ندهم 
كه كتاب موردعالقه اش را بخواند يا با دوســت 
موردنظرش تماس داشته باشــد يا به مدرسه  
موردعالقه اش بــرود، يك نوع خشــونت آرام 
شخصي اعمال شده اســت. اگر من اجازه ندهم 
همسرم شغلي كه مدنظرش است انتخاب كند 
يا به مهماني هاي موردعالقه  اش برود، اين نوعي 
خشونت آرام شخصي است كه مي تواند استقالل 
و حق تعيين سرنوشت افراد را از طرق مختلف 

بگيرد. اين مورد بيشتر وجوه روانشناختي دارد 
و نتايج حادش براي فراركردن از شــرايطي كه 
در آن به سر مي برد، فرد را به خودكشي متمايل 
مي كند. نوع چهارم خشونت آرام نهادي است. 
بدون ســروصدا مردم را از آزادي بيان، انتخاب 
سبك زندگي و دين محروم  ساختن كه حقوق 
شخصي افراد را به صورت نظام مند و سازمان يافته 
محدود مي كند، امكان انتخاب هاي اجتماعي را از 
فرد مي گيرد و به شكل هاي مختلفي محروميت 
ايجاد مي شود. ممكن است كه اين محروميت با 
اعمال قوانين يا اجرا نكردن قوانين صورت گيرد. 
اين هم نوعي محروم ســاختن اســت كه كاماًل 
در چارچوب ســاختارهاي موجود يا به وسيله  
چارچوب هاي موجــود صورت مي گيــرد. اما 
سازمان بهداشت جهاني دســته بندي ديگري 
را هم از خشــونت ارائه مي دهد كه در مطالعات 
بســيار موردتوجه قرار مي گيرد. اين ســازمان 
خشــونت را به 3 دسته تقســيم مي كند. يكي 
خشونت عليه خود مثل خودآزاري يا خودكشي. 
دوم خشونت بين شخصي اســت كه دو يا چند 
فرد، با يكديگر مشكل پيدا مي كنند و عليه هم 
خشــونت مي ورزند كه مي تواند خشونت عليه 
شريك جنسي، اعضاي خانواده، افرادي در محله 
يا جمع آشنايان يا غريبه ها باشد. همسرآزاري، 
سالمندآزاري، كودك آزاري، آسيب رساندن به 
فرد داراي هرگونه معلوليت جســمي يا ذهني 
كه در خانه هســت نيز جزو خشونت با آشنايان 
هستند. نوع ســوم خشــونت جمعي است كه 
هم ســازمان يافته اســت و هم كل يك جامعه 
يا جماعــت درگير آن مي شــوند. ايــن نوع را 
خشونت ســاختاري هم مي نامند. مثاًل زماني 
كه سياست هاي اقتصادي منجر به افزايش فقر 
و نابرابري شود، نوعي اعمال خشونت نسبت به 
بخشي از جامعه است كه پيامدهاي منفي اين 
سياست هاي اقتصادي به آنان تحميل مي شود. 
زماني كه آزادي بيان وجود ندارد و به منتقدان و 
مخالفان يا حتي به احزاب و گروه ها، اجازه فعاليت 
داده نمي شود يا درصورت فعاليت، برخوردهاي 
شديد و تند صورت مي گيرد، اين خشونت سياسي 
است. نوع ديگري از خشــونت جمعي، خشونت 
اجتماعي است. به اين معني كه در حوزه  سبك 
زندگي و روابط اجتماعي، محدوديت هايي براي 
افراد قائل مي شوند. از زاويه اي ديگر هم مي توان 
خشونت را تقسيم بندي كرد كه سازمان بهداشت 

سهميه هايي كه در كنكور يا جذب كاركنان دولت مي بينيم، همه از مصاديق خشونت 
به حساب مي آيد و مي تواند به بازتوليد خشونت بيشتر در جامعه منجر شود

ارزيابي چند ســال پيش نشان  داد كه ميزان ســالمندآزاري در ايران حدود 
ميانگين جهاني است؛ ولي امروزه مي توان گفت در سالمندآزاري هم از حد 
جهاني باالتر هســتيم. جامعه  ما آمادگي و مهارت اجتماعي و رواني الزم 

را براي ورود به دنيايي كه در آن از سالمندان حمايت جدي شود، ندارد
ادامه در 
صفحه23

رئيس انســتيتو پاستور 
ايران از اقدامــات انجام دارو

شــده براي رســيدن به 
واكسن كرونا و ساخت آن در كشور خبر 
داد و در عين حال گفت: اكنون بيش از 
120آزمايشگاه كشور مي توانند كارهاي 
تشخيصي و مولكولي كوويد-19 را در 
حد 1۵هزار آزمايش در روز انجام دهند.

به گزارش ايســنا، عليرضا بيگلري در 
اين باره افــزود: با توجه بــه اينكه در 
روزهــاي اول امكانات محــدودي در 
كشور براي تشخيص كوويد-19 برقرار 
بود، اما امروز بعد از گذشت هفته ها به 
اين توانايي رســيديم كه كار تشخيص 
كوويــد-19 را در تمام اســتان هاي 
كشــور انجام دهيم و از 3آزمايشگاه به 

بيش از 120آزمايشــگاه رسيديم كه 
مي توانند كارهاي تشخيصي و مولكولي 
كوويد-19 را در حد 1۵هزار آزمايش 

در روز انجام دهند.
وي افزود: بايد توجه كرد كه تست هاي 
تشــخيصي كوويد-19 به 2قســمت 
اساسي تقسيم مي شود؛ يكي تست هاي 
مولكولي كه تســت هاي بسيار سختي 
هســتند، اما وجود ويروس را در بدن 
ثابت مي كنند و در كنار آن تست هاي 
سرولوژي يا مبتني بر آنتي بادي هستند 
كه اينها آثار وجود ويــروس در بدن را 
بررســي مي كنند. يعني وقتي فردي 
به ويروس مبتال شــد، در بدن آن فرد 
آنتي بادي ايجاد مي شــود و تست هاي 
سرولوژي ميزان آنتي بادي را مي سنجد 
و اعالم مي كنند كه آيا فرد به ويروس 

گرفتار شده يا نه.

بيگلري ادامه داد: ســازمان بهداشت 
جهاني و تمام كشــورهاي دنيا به اين 
باور رسيده اند كه قطعي ترين و بهترين 
راه تشخيص كرونا، تست هاي مولكولي 
اســت كه از روزهاي اول در انســتيتو 
پاستور ايران و شــبكه ملي تشخيص 
كوويد-19 اين تســت به عنوان تست 
اصلي انتخاب و با يــك پروتكل خاص 
و واحد در كشــور جاري شــد و امروز 
بيش از 120 آزمايشــگاه ما مي توانند 
امكان 1۵هزار تســت روزانه را ايجاد 
كنند. بعد از اينكه اين تســت ها را در 
بيمارستان هاي كشــور حاكم كرديم 
كه تصميم بســيار منطقي بود و منجر 
به كاهش مرگ ومير بيمارســتاني ما 
مي شــد، بعد از حصــول اطمينان از 
پوشش بيمارستان ها به سمتي رفتيم 
كه تســت را در اختيــار بيماراني قرار 

دهيم كه عالمــت كمتــري دارند يا 
بي عالمت هستند.

بيگلري ادامــه داد: با توجــه به اينكه 
كيت هاي تســت هاي ســرولوژي هم 
همزمان بــا تســت هاي مولكولي در 
كشور ايجاد شده، مي توانيم مطالعات 
ســرولوژي را هم انجام دهيم تا بدانيم 
هريــك از جمعيت مان در شــهرهاي 
مختلــف، چقــدر آلودگي يــا تماس 
داشــتند. بايد توجه كرد كه تست هاي 
سرولوژي به هيچ وجه ارزش تشخيصي 
ندارند،  فقط مي تواننــد برخورد فرد با 
ويروس را مشخص كنند. حال ممكن 
است فردي تست آنتي بادي اش مثبت 
نباشد، اما هنوز ويروس را پخش كند و 

منجر به آلودگي اطرافيانش شود.
وي در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت 
توليد واكسن كوويد-19، گفت: شايد 

بيشــترين بيماري ای كه امروز بشــر 
به واكســن آن احتيــاج دارد، بيماري 
كوويد-19 اســت. كشــورها و جوامع 
زيــادي اقدامات شــان را در اين حوزه 
آغاز كردند و بيش از 100گروه در دنيا 
دارند كار مي كنند كه اين واكســن را 
بســازند. در اين زمينه بايد به 2سؤال 
بسيار مهم پاسخ دهيم؛ آيا اصال از نظر 
علمي ممكن است كه بتوانيم براي اين 
بيماري واكسن بســازيم يا خير؟ بايد 
به اين ســؤال پاســخ دهيم. زيرا هنوز 
نمي دانيم كه وقتي كسي به اين بيماري 
مبتال مي شود، آيا در بدنش آنتي بادي 
شــكل مي گيرد يا اصال سيستم ايمني 
بدن در برابــر اين ويــروس، ايمني و 
مقاومت پيدا مي كند؟ هنوز اين مسئله 
 مورد سؤال مردم دنياست كه بايد به آن 

جواب داده شود.

 انستيتوپاستور ايران
پيگير ساخت واكسن كرونا 
 سازمان بهداشت جهاني و تمام كشورهاي دنيا 
به اين باور رسيده اند كه قطعي ترين و بهترين راه تشخيص كرونا 
تست هاي مولكولي است

جهاني به آن نيز توجه دارد. يكي خشونت جسمي 
است؛ يعني وارد كردن فشــار و صدمه  جسمي 
بر افراد، مانند كــودك آزاري يا همســر آزاري. 
خشونت جنسي نوع ديگري از خشونت است كه از 
سوي فاعل معطوف به مفعول انجام مي شود و در 
همسرآزاري، كودك آزاري، سالمندآزاري چه در 
خانه ها و چه در محيط هاي كاري و عمومي وجود 
دارد. نوع سوم خشونت رواني است كه شايع ترين 
نوع خشونت است. اين مورد اعتمادبه نفس افراد 
را با بيان گونه اي از اصطالحــات، واژه ها، انگ و 
انواع گوناگون رفتار يا ســخناني كه عزت  نفس 
افــراد را مورد تهديد قرار دهد، انجام مي شــود. 
نوع چهارم هم غفلت اســت، يعني بي توجهي به 
انجام وظايف قانوني كه بيشتر نسبت به كودكان، 
سالمندان و زنان اعمال مي شــود. نظامي كه به 
حقوق شــهروندي بي توجهي مي كند، هنگامي 
كه افراد يا نهادها به وظايف خود در برابر ديگران، 
عمل نمي كنند، ذيل اين نوع خشونت قرار دارند.
نقش ترس جمعي در شكل گيري 

خشونت چقدر است؟
ترس يا استرس از راه هاي گوناگوني مي تواند بر 
خشونت اثر بگذارد. متقابال خشونت هم در ايجاد 
ترس اجتماعي مؤثر است. افراد درصورت احساس 
امنيت نداشتن، ممكن است واكنش هايي نشان 
دهند كه همراه با خشــونت باشــد و افرادي كه 
خشــونت مي ورزند، ممكن است موجب ترس و 
نگراني و امنيت نداشتن ديگران شوند. بنابراين يك 
رابطه متقابل ميان اين دو برقرار است. در شرايطي 
كه احساس امنيت نداشــتن به شكل اجتماعي 
وجود داشته باشد، امكان اعمال خشونت توسط 
افراد، بيشتر مي شــود. در جوامعي كه از آرامش 
نسبي برخوردارند و نگراني جدي ای از وضعيت 
موجود ندارند، امكان اعمال خشونت كمتر است. 
حتي گفته شده در برخي جوامع كه به دليل نبود 
قانون يا اجرانكردن آن، امنيــت  كمتري وجود 
دارد، خشــونت دائمي و همگاني در روابط ميان 

افراد ديده مي شود.
جامعه  امروز ايران چه مظاهري از 

خشونت را نشان مي دهد؟ 
باتوجه به تعاريف، مي توان گفت مجموعه اي از 
خشونت در ايران وجود دارد. خشونت عليه خود 
در همه جوامع وجود دارد. مهم اين است كه روند 
اين نوع خشونت مانند خودكشي يا خودآزاري 
چگونه است. روند خشــونت عليه خود در ايران 
به ويژه در يك دهه اخير، ســير صعودي جدي 
داشته و شيوع خودكشــي و خودكشي منجر به 
مرگ، با شتاب بيشــتري در حال افزايش است. 
خودآزاري را در تمايل به مصرف مواد هم مي توان 
ديد و آمار نشان مي دهد كه رو به افزايش دارد. 

در خشــونت بين شــخصي هم وضعيت خوبي 
ديده نمي شــود. ارزيابي چند سال پيش نشان 
 داد كه ميزان ســالمندآزاري در ايــران حدود 
ميانگين جهاني اســت. ولي امــروزه مي توان 
گفت در ســالمندآزاري هم از حد جهاني باالتر 
هســتيم. جامعه  ما آمادگي و مهارت اجتماعي 
و رواني الزم براي ورود به دنيايــي كه در آن از 
سالمندان حمايت جدي شــود، ندارد. مواردي 
از همسرآزاري كه به پزشكي قانوني ارجاع داده 
مي شود و ميزان آزار در حدي شديد است كه به 
تشكيل پرونده قضايي مي انجامد، در حال افزايش 
است. افزايش نرخ طالق هم نشان دهنده  همين 
وضعيت اســت. زيرا يكي از داليل جدايي، وقوع 
آزار اســت. مجموع اين موارد نشان مي دهد كه 
بايد توجه جدي تري به خشونت عليه زنان به ويژه 
عليه همسران داشت. كودك آزاري سال هاست 
كه روند خوبي ندارد. مطالعات در مدارس نشان 
مي دهد كه كودك آزاري )جســمي، جنســي، 
روانــي و همينطور غفلت( در برخي اســتان ها 
بسيار قابل توجه است. با وخيم تر شدن وضعيت 
اقتصادي و بيكار شدن سرپرست خانوار، اعتياد و 
مصرف مواد و طالق در خانواده، انتظار اين است 
كه كودكان مورد آزار بيشتري قرار بگيرند و از اين 
جهت هم آمار رو به افزايش اســت. برخي موارد 
آزار بين شخصي در محيط هاي كار گزارش شده 
است. مطالعات نشــان مي دهد كه پرستاران و 
افراد ارائه دهنده  خدمات سالمت، بارها مورد آزار، 
تهديد و خشونت از سوي مراجعان قرار مي گيرند. 
آزارجنســي زنان در محيــط كار و محيط هاي 
عمومي گزارش شــده اســت كه نشان مي دهد 
ميزان خشــونت بين شخصي بســيار باالست. 
درباره خشونت جمعي از جانب ساختار سياسي، 
نشان مي دهد كه نظام سياسي ايران اصاًل كارنامه  
خوبي ندارد. تصور اين اســت كه دولت يا نظام، 
سياست اصلي اش براي كنترل مشكالت سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي زور است و با به كار گرفتن 
زور سعي مي كند مســائل اقتصادي را حل كند. 
مثاًل زماني كه قيمــت ارز افزايش پيدا مي كند، 
نخستين كاري كه به ذهنش مي رسد اين است 
كه به خيابان برود و تعدادي را بازداشت و دستگير 
كند. در همين اعتراضات آبان ماه ساختاري ترين 
اَشكال خشونت را شــاهد بوديم. در واقع منطق 
اصلي حاكم بر حكمراني در ايران، زور است. به 
همين دليل هم خشونت جمعي و ساختاري در 
آن قابل توجه است. در حوزه  اجتماعي هم ادامه  
سياست غلط گذشــته كه محور آن اعمال انواع 
اجبار است، وضع را به مراتب بدتر كرده است. در 
حوزه سياســي بي توجهي به آزادي هاي مندرج 
در قانون اساسي و همينطور موازين حقوق بشر 

و نقض مكرر آنها منجر مي شــود كه خشــونت 
سياسي به شكل هاي مختلفي بروز يابد. مجموعه  
اين خشونت هاي ساختاري، وضعيتي را به وجود 
مي آورد كه امروز كم وبيش در جامعه مي بينيم. 
وضعيت بسيار نامطلوبي است و ميزان بااليي از 
استرس و فشار در جامعه وجود دارد كه هربار به 
اشــكال مختلفي بروز پيدا مي كند و حاصل آن 

انواع مختلف خشونت است.
در برخي جوامع، معيار تمايز كنش 
خشــونت آميز از كنش مسالمت آميز قانون 
است. در جامعه  ايران چه معيار تمايزي براي 

اين دو كنش وجود دارد؟
معيار در وهله  اول همان تعريف است: »استفاده 
آگاهانه از زور، قدرت، تهديد يا به كارگيري زور 
عليه خود، ديگري، گروه يا جماعت كه نتيجه  آن 
آسيب، مرگ يا زيان روانشناختي رشد نكردن 
و محروميت اســت.« بنابراين هــر رفتاري كه 
مشمول چنين تعريفي باشد، كنش خشونت آميز 
شناخته مي شود. معيار را نبايد قانون قرار دهيم. 
اين البته به معناي نفي ضرورت قوانين نيست، به 
اين نكته اشــاره دارد كه قوانين در ايران، موارد 
زيادي از اعمال خشــونت را درون خود دارند. 
درواقع يك وجه مهم خشونت ساختاري، اعمال 
خشونت از طريق ساختارهاي موجود است كه 
مي تواند آثار جدي به دنبال داشته باشد. بنابراين 
اگرچه در بسياري از كشورها ما با اعمال خشونت 
در موارد ضروري مواجهيم، اما نبايد تلقي شود 
كه براي اجراي قانون و پيش بردن كارها، ضرورتاً 
به اعمال خشونت نياز هست. بعضي ها خشونت را 
ذاتاً يك فرايند عقالني مي دانند كه بايد در متن 
روابط نامتعادل قدرت فهميده شود. يعني نظام 
سياسي به عنوان مظهر قدرت براي اعمال قانون، 
ناچار از اعمال خشونت اســت. به همين دليل 
براي اين حالت واژه خشــونت مشروع را به كار 
مي برند. اتفاقا در همين بحث، عده اي خشونت 
را معادل بي عدالتي گرفته و گفته اند كه چنين 
خشونتي اعم از قانوني و غيرقانوني جايي ظاهر 
مي شود كه انسان ها زير سلطه باشند. بنابراين 
با اين تعبير، خشونت، شكافي ا ست ميان آنچه 
هست و آنچه بايد باشد و ميزان خشونت بسته 
به كاهش يا افزايش اين شــكاف مي تواند كم و 
زياد شود. بنابراين خشونت ســاختاري در هر 
كنش يا رفتار كه از خرد يا فهم انسان جلوگيري 
مي كند، وجود دارد. گاه گفته شده كه خشونت، 
معلول محروميت اجتماعي اســت و يك پديده  
شوم به حســاب مي آيد و آن را خشونت منفي 

مي نامند. خشونت در همه  سازوكارهاي 
نظام اجتماعي وجــود دارد، زيرا در 

اغلب اين نظام ها توزيع عادالنه اي 

از منابع نيست.
رابطه فرودســت و فرادست در 
جامعه  ايران تا چه ميزان شــامل خشونت 

مي شود و به چه صورتي بروز پيدا مي كند؟
برخي هرنوع خشــونت را بي عدالتــي مي دانند. 
بنابراين نفس وجود فرادســت و فرودســت در 
جامعه، چه در حوزه  درآمدي، چه حقوق اجتماعي، 
خشونت محســوب مي شــود. درواقع، هرگونه 
فعاليت، قانون يا اقدامي كه منجر به نقض حقوق 
شهروندي شــود، نوعي اعمال خشونت است. در 
رابطه بين فرادست و فرودست در ايران، خشونت 
قابل توجهي جريــان دارد. باتوجه بــه باالبودن 
شــاخص هاي نابرابري و فقر، اگر فرودستان را از 
حوزه  درآمدي مورد بررسي قرار دهيم، مي توان 
گفت كه خشونت همه جانبه  ساختاري شديدي 
بر فرودســتان اعمال مي شــود و تبعات اين نوع 
خشونت را در افزايش مناطق اسكان غيررسمي 
و حاشيه نشيني مي بينيم كه حدود 20ميليون 
جمعيت ساكن آن هستند و تفاوت هاي اساسي 
ميان اين مناطق با مناطق معمــول وجود دارد. 
از ديگر نمودهاي مشــخص فرادست و فرودست 
مي توان به نسبت جامعه  مردساالر كنوني و زنان 
اشاره كرد. در اين جامعه زنان فرودست محسوب 
مي شــوند و در معرض انواع اعمال خشــونت ها 
قرار مي گيرند. درباره كــودكان هم فقدان توجه 
به حقوق آنان و وجود قوانيني كه خشونت عليه 
كــودكان را تأييد مي كند، نشــان دهنده  دامنه  
گسترده  وجود خشونت در رابطه بين فرودستان 

و فرادستان است.
خشــونت چه اثري بر كنشگري 

افراد و مقاومت شان دارد؟
زماني كه خشونت در متن روابط اجتماعي وجود 
دارد، دائماً بازتوليد مي شــود. مســئوليت اين 
وضعيت قاعدتاً بر عهده  نظام هاي سياسي است. 
آنها هســتند كه عالوه بر تنظيم سياســت هاي 
اجتماعي، اقتصادي  و حتي امنيتي شان به گونه اي 
كه بستر الزم براي اعمال خشونت به وجود آورده 
است، با اعمال خشونت سياســي هم وضعيت 
خشــونت ورزي را تشــديد مي كننــد. طبيعتاً 
بسيار دشوار اســت جامعه كه در معرض چنين 
خشونتي قرار گرفته ، نسبت به آن بي تفاوت باشد 
يا واكنش هاي مدني انجام دهد. در جامعه  امروز 
ايران تمامي عوامل فراهم شده تا جامعه  مدني و 
عموم مردم شكل هاي مختلف رفتار خشونت آميز 
را بروز دهند. اما خوشبختانه رشد آگاهي جامعه  
ايران نشان مي دهد كه مردم متوجه پيامدهاي 
باالرفتن خشونت هستند و بسيار خوددارند. 
يعني مي توان گفــت كه جامعه  مدني، 
بســيار بيشــتر و جدي تــر از نظام 
سياسي، خوددار است و به شدت از 

اعمال خشونت دوري مي كند.
در چنين جامعه اي ، تا 
چه ميزان طرد اجتماعي و معطوف 

به چه گروه هايي وجود دارد؟
طرد اجتماعي يكي از مصاديق خشونت 
است. بنابراين سياست هاي 
 ، ميــز تبعيض آ
سياست هايي كه 
در حوزه هــاي 
 ، مختلــف
ن  ندا شــهرو

را به خــودي و غيرخودي يا دســته بندي هاي 
ديگر تقســيم مي كند، خودش مولد خشــونت 
است. براي مثال ســهميه هايي كه در كنكور يا 
جذب كاركنان دولت مي بينيم، همه از مصاديق 
خشونت به حساب مي آيد و مي تواند به بازتوليد 
خشونت بيشــتر در جامعه منجر شود. جامعه  
ايران، جامعه اي  كاماًل نابرابر است و اين نابرابري و 
تبعيض، در همه حوزه هاي اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي قابل مالحظه است. عالوه براين ما شاهد 
طرد اجتماعي هم هســتيم. مثاًل تبعيض ها به 
شكل غيرمنصفانه و خشني عليه قوم كرد اعمال 
مي شود. چه ازلحاظ شــاخص هاي منطقه اي، 
مردم كردستان يكي از پايين ترين شاخص هاي 
توسعه يافتگي را در كل كشــور نسبت به ديگر 
اســتان ها دارند و چه از حيث نوع رفتاري كه با 
آنان مي شود، شرايط دشواري دارند. همه  اينها 
زمينه ساز بازتوليد خشونت در اين مناطق است.

براساس آمارپزشكي قانوني، نزاع 
به عنوان يكي ازمصاديق خشــونت، پس از 
برهه هايي  كه كشور با بحران هايي همراه بوده 
)مانند 88 و 96( روند افزايشي داشته است. 
باتوجه به نااميدي موجود در جامعه و به ويژه 
تجربه حوادث اخير و باالرفتن احتمال بروز 
خشونت چه چشم اندازي براي آينده  متصور 

هستيد؟
شــواهد نشــان مي دهند كه بازتوليد خشونت، 
بســيار شــتاب پيدا كرده و در مــواردي مانند 
ارجاع به پزشكي قانوني، نزاع هاي خياباني ديده 
مي شود. يعني از يك سو جامعه در حال طي كردن 
اين مسير است و گويي نوعي برنامه ريزي براي 
خشونت بيشتر انجام مي شــود و از سوي ديگر، 
به اعتقــاد من، يك خودآگاهــي و فهم عمومي 
از آثار خشــونت باال در جامعه هست كه تا حد 
ممكن باعث كنترل خشونت در جامعه  ايران شده 
است. به اين اعتبار نســبت به آينده خوش بين 
هستم. گرچه طبيعي اســت درصورتي كه اين 
ســاختارها را به روند كنوني  ادامه دهند، به طور 
اجتناب ناپذيري وارد دوره اي از خشونت شويم 
كه غيرقابــل كنترل باشــد. هيچ گونه مرجع يا 
تكيه گاهي هم براي جامعه  ايــران باقي نمانده 
است كه بتواند خشونت گسترده اي را كه احتمال 
دارد در آينده رخ دهد، كنتــرل كند. اما تصور 
مي كنم خودآگاهي نسبت به پيامدهاي خشونت، 
براساس نوعي خاطره  تاريخي كه به خشونت هاي 
پيش از انقالب و دهــه  اول انقالب بازمي گردد، 
موجب مي شــود نوعي كنترل مدني در جامعه  
ايران وجود داشته باشد. اما اگر نظام سياسي در 
سياست ها و برنامه هايش بازنگري اساسي نكند 
و همچنان در آتش خشونت بدمد، طبيعتاً روند 
بسيار نامطلوب خواهد بود و نتيجه  مي تواند وضع 
را به شكل بسيار نامطلوبي رقم بزند. جامعه  ايران 
جامعه  نااميدي نيست. اساساً جامعه  نااميد خيلي 
موضوعيت يا معنا نــدارد. همانطور كه ريچارد 
رورتي، فيلسوف اميد مي گويد، اينكه از نااميدي 
كسي يا جامعه اي ســخن بگوييم، آن وقت بايد 
بگوييد نسبت به چه چيزي اميدوار است و نسبت 
به چه چيزي نااميد. من هم مي دانم كه در انواع 
پيمايش  و نظرســنجي هايي كه صورت گرفته  

است، نشان داده مي شود 
كه جامعه  ايران نسبت به 

عملكرد ساختارها و نهادها نااميد است. 
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كيوسك

اقدامات مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق طي يك هفته گذشته نشان مي دهد او با 
چشم اندازي جامع در سياست خارجي و داخلي، كار خود را آغاز كرده است

حركت در خط ميانه

  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي 
جلوگيري از شهرك سازي ، تحريم هاي 

جديد عليه اسرائيل آماده مي كنند

   حتي يك واكسن هم بحران را 
فوري حل نمي كند

   بيش از 90درصد تخت هاي 
بيمارستاني توكيو براي كوويد- 19 

اشغال شد

   فرمانده ارتش)پاكستان( 
خواستار همكاري ايران در مقابله با 

شبه نظاميان شد

   تركيه براي عادي سازي )خروج از 
قرنطينه( گام هاي محتاطانه برمي دارد

   جانسون هيچ دستور العمل 
روشني براي خروج از قرنطينه ارائه 

نكرد

سياوش فالح پور
خبرنگار
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مردم متوجه پيامدهاي خشونت هستند
فكر مي كند كه مســائل 
اقتصــادي و اجتماعي 
و سياســي هيچ كدام حل نشــده اســت. 
چشــم انداز آينــده را هم بســيار تيره وتار 
مي بيند. به همين اعتبــار تأييد مي كنم كه 

جامعه  ايران نااميد است. 
اما از آن طرف، ديناميســم اجتماعي اجازه 
نمي دهد يك جامعه، فقط به سوي نااميدي 
برود. بنابراين، ســويه  ديگــر جامعه، اميد 
است. به طور مشخص، جامعه چشم اندازي 
از يك وضعيت بهتــر دارد كه تصور مي كند 
قابل دســترس اســت و به همين دليل هم 
جامعه ايــران در اليه هــاي مختلف تالش 
مي كند كه به آن ســويه  اميد بــرود. در آن 
سويه، چشم اندازي متفاوت از وضع موجود 
قرار دارد كه مي تواند وضعيت بهتري را رقم 

بزند. آنچه در قالــب جنبش هاي اجتماعي 
و كنش هــاي اعتراضي مي بينيــم، همه از 
نمودهاي اين اميد به آينده هستند. جامعه  
نااميــد، بي تفاوت اســت، از درون آن هيچ 
كنش اعتراضي نســبت به وضــع موجود 

بيرون نمي آيد.
 اما ايران پي درپي در معرض يك تظاهرات 
اعتراضي است و آن را از خود بروز مي دهد؛ 
چه در قالب اعتراضات گسترده مانند آبان 
و چه اعتراضات محدود مانند مالباختگان 
صندوق هاي مالي يــا اعتراضات كارگري 
و.... همه  اينها نشــان مي دهد كه درست 
اســت ظرف سرشــار از اميد قبلي نظام و 
ساختار كنوني به ســرعت در حال تخليه 
است، اما ظرف اميد در جاي ديگري دارد 

پر مي شود.

ميزان خشــونت موجود در 
جامعه و اعتراضات اخير بسيار مورد نقد 
قرار گرفت. با توجه به شــرايط موجود، 
به نظر شــما تا چه ميزان امــكان بروز 
خشــونت ورزي هاي كالن )مانند تجربه 
آبان 98( يا خشــونت ورزي هاي  خرد 
)خشونت خانگي( در آينده وجود دارد و 

اَشكال آن  چگونه  خواهد بود؟
ابتدا بايــد تأكيد كنم جامعــه  ايران، نوعي 
خودداري مدنــي از خشــونت دارد. يعني 
باوجــود همــه  محرك هــا و مشــوق هاي 
خشــونت، چه آنها كه حاصل سياست ها و 
عملكرد نظام سياسي اســت و چه- حتي- 
عوامل بيروني، جامعه  ايران به شدت خشونت 
را كنترل مي كند تا وارد چرخه  آن نشــود. 
در اعتراضات اخير هم، در مقابل فشــاري 

كه به مردم وارد شد و اتفاق هايي كه افتاد، 
خشــونت ها از ســوي مردم عادي و جامعه 
اساســاً خيلي قابل توجه و گســترده نبود. 
شواهدي نيز وجود دارد كه بخش مهمي از 
خشونت هاي اعمال شده، تصنعي بوده اند و 
گروه هاي ســازمان يافته اي كه طرف مردم 
نبودند، خشونت  ورزيده  و آتش سوزي ها را 
به راه  انداخته اند. از روز اول هم واكنش هاي 
معترضان كاماًل مدني بــود؛ خاموش كردن 
اتومبيل يــا تجمعات آرام در گوشــه وكنار 
شــهرها اعتراض مدني اســت. پس از آنكه 
خشونت هاي جدي از سوي طرف هاي ديگر  
اعمال شد، اين خشــونت ها هم تشديد شد. 
درمجموع حرف من اين اســت كه گرايش 
غالب در ايران، اعتراضي غيرخشــونت آميز 
اســت. آنچه در جامعه  ايران خريدار دارد، 

نوعي كنــش اعتراضي غيرخشــونت آميز 
اســت. در خاطره  جمعي مردم ايران هنوز 
راهپيمايي سكوت هست كه از نظر خودشان 
شــكل ايده آلي از اعتراض مدنــي به وضع 
موجود است. دركل اين اعتراضات ادامه پيدا 
مي كند. هنوز علل و عوامل اعتراض به قوت 
خود باقي است. مسئله  بنزين به نحوي پشت 
سر گذاشته شد، اما هر عامل و حادثه  ديگري 
مي تواند اين نارضايتي از وضع موجود را در 
قالب اعتراضــات و تجمعات بروز دهد. نكته  
مهم اين است كه چگونه مي توان از تشديد 
خشــونت در جامعه  ايران جلوگيري كرد، 

وگرنه وقوع اعتراضات اجتناب ناپذير است.

آيا امكان ورودخشونت اعمال 
شده به زيست خصوصي و عمومي مردم 

وجود دارد؟
بله قطعا وجــود دارد. نقش و جايگاه جامعه  
مدني در شــرايط موجود از اهميت بســيار 
برخوردار است. حتي سهم كنترل خشونت 
در جامعه  ايــران تا حدود زيــادي به عهده  
جامعه  مدني اســت. جامعه  مدني با وجود 
همه  تهديدات و زيان هايــي كه متوجه آن 

است، بر كنترل خشونت تأكيد دارد.

پانوشت:
1- گزارش وضعيت اجتماعي اول مؤسســه 
رحمــان در ســال۸7 و گــزارش وضعيت 
اجتماعــي دوم بــا عنــوان »آســيب هاي 
اجتماعي و نابرابري« از سوي همين مؤسسه 
و توسط نشرآگاه در سال1396 منتشر شد.

روز خونين افغانستان
طي 24ساعت در 5حمله در كابل و مناطقي از شمال، شرق، مركز و جنوب 

افغانستان، بيش از 50نفر كشته شدند

وقوع 5حمله مرگبار در 5منطقه مختلف افغانســتان، 
اندك اميد باقي مانده مردم براي رسيدن به صلح را هم خاورميانه

نااميد كرده است؛ مردمي كه اين روزها زندگي شان غير 
از ترس انفجار و انتحار، با ترس ابتال به كرونا هم گره خورده است.

چند هفته اي بود كه در كابل از صداي انفجــار و بوي باروت خبري 
نبود، اما ديروز ساكنان پايتخت افغانســتان، براي دومين روز پياپي 
صبح خود را با انفجار آغــاز كردند. حوالي ســاعت10، 3مهاجم با 
حمله به بيمارستان 100تختخوابي پزشــكان بدون مرز در منطقه 
شيعه نشين غرب كابل، 13نفر را كشــتند و دست كم 15نفر ديگر را 
زخمي كردند. طبق گزارش تلويزيون طلوع افغانســتان، از آنجا كه 
بخش مامايي بيمارستان نيز هدف حمله قرار گرفته است، تعدادي 
از قربانيان كودك هستند. حضور به موقع نيروهاي ويژه پليس باعث 
زمينگير شدن مهاجمان و درگيري در ســاختمان هاي بيمارستان 
شد. 3مهاجم پس از حدود 5ساعت درگيري از پا درآمدند. هنوز هيچ 
گروهي مسئوليت حمله ديروز كابل را به عهده نگرفته، اما طالبان با 
انتشار بيانيه اي اعالم كرده كه در اين حمله دست نداشته است. صبح 
پريروز هم انفجار 4بمب كه در چند سطل زباله كار گذاشته شده بود، 

به زخمي شدن تعدادي از مردم منجر شد.
ســاعتي پس از آغاز حمله به بيمارســتان غرب كابل، از ننگرهار در 
شرق افغانستان نيز خبر رسيد كه يك عامل انتحاري با منفجر كردن 
خود در ميان يك جمع عزادار، حدود 30نفر را كشته و بيش از 70نفر 
ديگر را زخمي كرده است. اغلب قربانيان، مردم عادي هستند كه در 
مراسم تشييع فرمانده پليس محلي در شهر شيوا شركت كرده بودند. 
مسئوليت اين حمله را نيز هيچ گروهي به عهده نگرفته و طالبان نيز 

دست داشتن در آن را رد كرده است.
مردم واليت خوست در جنوب شرق افغانستان، در مرز پاكستان، نيز 
صبح خود را با يك انفجار آغاز كردند. اين حادثه كه در اثر انفجار يك 
بمب در يك بازار پر رفت  وآمد اتفاق افتاد، به مرگ يك نفر و زخمي 
شدن بيش از 10نفر منجر شد. مسئوليت بمب گذاري در خوست را 

هم هيچ گروهي به عهده نگرفته است.
وقايع ديروز افغانســتان از نيمه هاي شب آغاز شده بود. در نخستين 
ســاعات بامداد، حمله طالبان به يك پاسگاه پليس در واليت غور در 
مركز افغانستان، 4كشته و 3زخمي به جا گذاشت. طبق اعالم پليس 
افغانستان، نيروهاي طالبان از تاريكي شب استفاده كرده و نيروهاي 
امنيتي مستقر در پاسگاه را غافلگير كرده اند. به گفته مقامات پليس، 

طالبان نيز در اين حمله تلفاتي داشته است.
حمله ديگري در بامداد ديروز رخ  داد كــه عامل آن نيروهاي دولتي 
افغانستان بودند. تلويزيون طلوع افغانســتان در گزارشي اعالم كرد 
كه مردم در واليت بلخ در شــمال اين كشور گفته اند كه در اثر حمله 
هوايي نيروهاي ارتــش، 9غيرنظامي كشــته و 11نفر ديگر زخمي 
شده اند. دولت اما اعالم كرده كه در اين حمله، يكي از مواضع طالبان 
را هدف قرار داده كه در جريان آن، 11نفر از نيروهاي اين گروه كشته 
شده  و 10نفر ديگر هم زخمي شــده اند. مردم اما ضمن اعتراض به 
حمله نيروهاي دولتي، اعالم كرده اند كه اجســاد جان باختگان را به 
مركز شهر بلخ خواهند برد تا مشخص شــود قربانيان جزو نيروهاي 

طالبان نيستند.
حمالت ديروز افغانســتان در ادامــه حمالت هفته هــاي اخير در 
چهارگوشه اين كشــور قرار مي گيرد. افزايش درگيري ها و حمالت 
انتحاري در افغانســتان در حالي اتفاق مي افتد كه تصور مي شــد با 

امضاي توافق صلح ميان طالبان و آمريكا، افغان ها به ســمت كاهش 
خشــونت   و پايان درگيري ها خواهنــد رفت. 2ماه ونيــم از امضاي 
توافق ميان طالبان و آمريكا مي گــذرد؛ توافقي كه طبق آن قرار بود 
در چارچوب آن كاهش خشــونت ها و برقــراري آتش بس به عنوان 
پيش زمينه اي براي آغاز مذاكرات صلح ميان دولت مركزي افغانستان 
و طالبان عمل كند. اكنون با توجه به تشديد حمالت، به نظر مي رسد 
برخي گروه هاي وابســته به طالبان يا ديگر گروه هاي مسلح فعال در 

افغانستان مخالف انجام مذاكرات ميان طالبان و دولت هستند.

وقفه در تبادل زندانيان
غير از توقف درگيري ها، تبادل زنداني ميان طالبان و دولت مركزي 
افغانستان نيز در متن توافقنامه امضا شده ميان مالبرادر و زلماي 
خليلزاد گنجانده شــده بود. طبق توافق بايد هزار زنداني در بند 
طالبان در ازاي رهايي 5هــزار زنداني در بند دولت آزاد شــوند. 
روند آزادي زندانيان از چند روز پس از امضاي توافق آغاز شد، اما 
دو طرف همكاري خوبي براي ادامه اين روند نداشــته اند و همين 
مسئله باعث شــده تا دولت به صورت يك طرفه تبادل زندانيان را 

متوقف كند.
جاويد فيصل، سخنگوي شوراي امنيت ملي افغانستان، اعالم كرده 
اســت كه طالبان در برابر آزادي هزار نفر از نيروهايش، تنها 105نفر 
از نيروهاي دولت را آزاد كرده اســت. اين در حالي است كه قرار بود 
در ازاي آزادي هر 100زنداني طالبــان، اين گروه 20نفر از نيروهاي 
دولتي را آزاد كند. به گفته فيصل، تا زماني كه شــمار افراد آزاد شده 
از سوي طالبان به 200نفر نرســد، دولت ديگر هيچ يك از نيروهاي 
طالبان را آزاد نخواهد كرد. طبق گفته سخنگوي شوراي امنيت ملي 
افغانستان، طالبان بايد همزمان ضمن كاهش حمالت خود، طرحي 
براي گفت وگوهاي صلح ارائه مي كرد، اما به هيچ يك از اين تعهدات 

پايبند نبوده است.

داعش، شر ممتد در افغانستان
تحوالت افغانستان ضلع ديگري هم دارد كه اگرچه قدرتش به اندازه 
قدرت طالبان نيســت، اما به ناامني ها در اين كشور دامن زده است. 
داعش طي سال هاي اخير پرچم خود را در افغانستان با عنوان شاخه 
خراسان علم كرده و تاكنون عامل بخشــي از مرگ بار ترين حمالت 

تروريستي در اين كشور به خصوص عليه شيعيان بوده است.
شامگاه يكشنبه، مقامات امنيتي افغانستان از دستگيري رهبر داعش 
در جنوب آسيا و شــرق دور در كابل خبر داده اند. نيروهاي امنيتي 
افغانستان موفق شدند ضياءالحق معروف به شيخ ابوعمر خراساني را 
به همراه صهيب، مسئول روابط عمومي و ابوعلي، مسئول اطالعات 
داعش در منطقه را دســتگير كنند. گفته مي شود اطالعات به دست 
آمده در بازجويي از 4عضو داعش، نيروهاي امنيتي را به مخفيگاه اين 
افراد در كابل رسانده است. پيش از اين، امنيت ملي افغانستان از انهدام 
مركز مشترك گروه داعش و شبكه حقاني در شهر شكردره كابل خبر 
داده بود.  ماه قبل نيز نيروهاي امنيتي موفق به دســتگيري عبداهلل 

اوركزي، مشهور به اسلم فاروقي، رهبر شاخه  خراسان داعش شدند.
حمالت اخير در افغانستان مي تواند از ســوي داعش هم انجام شده 
باشد. شــاخه خراســان داعش، نسبت به گذشــته به شدت ضعيف 
شده، اما نيروهاي آن همچنان در برخي مناطق كوهستاني در شرق 
افغانستان مســتقر هســتند. مذاكره ميان طالبان و دولت، زمينه را 
براي نابودي كامل داعش در افغانستان فراهم خواهد كرد و به همين 
دليل اين گروه انگيزه الزم براي افزايــش درگيري ها و ضربه زدن به 

مذاكرات را دارد.

»فعــال در ميانه«؛ شــايد اين 
بهترين تعبيري باشد كه بتوان گزارش

از آن براي توصيــف عملكرد 
مصطفي الكاظمي، نخست وزير جديد عراق تا 
به امروز استفاده كرد؛ عملكردي كه بيش از 
هر چيز نشان دهنده تأكيد اين سياستمدار 
عراقي بر حفظ تعادل ميان قطب هاي قدرت 
بوده است. الكاظمي فعال در تمام پرونده ها و 
ميادين سياســت عراق، در ميانه ايســتاده 
است؛ در ميانه مطالبات جامعه معترض و خط 
قرمزهاي احزاب، ميانه رفتارهاي عوام فريبانه 
مورد استقبال رسانه ها و تصميمات سخت 
عملگرايانه سياســي و البته شــايد از همه 
مهم تر، در ميانه نزاع ايران و آمريكا! نگاهي به 
سرنوشت 2 نخست وزير پيشين عراق نشان 
مي دهد اين موقعيت ميانه، فعال تنها راه بقاي 
هر دولتي است كه بخواهد با تكيه بر حداقل 
ثبات سياســي به مديريت كشــور بپردازد؛ 
كشــوري كه از بحران هاي مزمن سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي رنج مي بــرد و به باور 
بسياري از كارشناســان در آستانه انفجار از 

درون قرار دارد.

سياست خارجي؛ آهسته در ميان آتش
كارنامه دولت الكاظمي تا كنون به يك جلسه 
دولت، چند مالقات سياسي با سفراي خارجي 
و البته ارســال پيام هاي جديد به جامعه با 
اســتفاده از ظرفيت شــبكه هاي اجتماعي 
محدود مي شود. در اين ميان محتوا و حواشي 
مربوط به مالقات هاي وي با سفراي ايران و 
آمريكا براي رسانه هاي بين المللي جذابيت 
بيشتري داشته است؛ مالقات هايي كه هر دو 

در يك روز انجام شد!
تقريبا تمام منابع خبري و رسانه اي، فضاي 
حاكم بر ايــن 2مالقات را »بســيار مثبت« 
ارزيابي كرده اند؛ توازني كــه از اواخر دوران 
نخست وزيري حيدر العبادي تاكنون، كمتر 
وجود داشته است. ازجمله جزئيات منتشر 
شده از اين 2ديدار، تأكيد مصطفي الكاظمي 
بر 2نكته مشــترك براي هر دو سفير بوده 
اســت؛ ضرورت گفت وگو ميان قدرت هاي 
خارجي و كاهش تنش در ســطح منطقه و 
همچنين مخالفت قاطع با استفاده از خاك 

عراق براي تعرض به همسايگان اين كشور.
خبرگزاري آناتولي در اين باره مي نويســد: 
كاظمي در مناســبات عمومــي و مذاكرات 
پشــت پرده به دنبال احياي تــوازن ميان 
تهران و واشنگتن اســت، امري كه مي تواند 
پيامدهاي تنش ميان اين دو كشور را در عراق 
كاهش دهد و تا حد زيادي ثبات سياسي را 
به بغداد بازگرداند. از ســوي ديگر، روزنامه 
االخبار لبنان نيز با استناد به منابع آگاه درباره 
رويكردهاي حاكم بر سياست خارجي دولت 
جديد عراق نوشت: اطالعات به دست آمده 
نشان مي دهد تقويت روابط دو جانبه با ايران 
در رأس اولويت هاي مصطفي الكاظمي است. 
او طي هفته هاي گذشته بارها اين پيام را از 
طريق »كانال هاي مــورد اعتماد« به تهران 
ارســال كرده؛ پيام هايي كه مورد استقبال 

تصميم سازان ايراني نيز قرار گرفته است.
حركت مصطفي الكاظمي در ميانه محورهاي 
ايــران و آمريكا، با نگاهي به اســتقبال گرم 
هر دو كشــور از تشــكيل دولت وي معناي 
كامل تري پيدا مي كند؛ از حمايت همه جانبه 
رئيس جمهور و وزيــر خارجه ايران گرفته تا 
تصميم مايك پمپئو، وزيــر خارجه آمريكا 
مبني بر تمديد معافيت هاي تحريمي عراق 
بــراي واردات گاز و بــرق از ايــران به مدت 
120روز )ايــن معافيت ها از ابتداي ســال 
ميالدي جاري هر بار تا سقف 30روز تمديد 
شــده اســت(. مجموعه اين عوامل نشان 
مي دهد مصطفي الكاظمــي حداقل تا 4 ماه 

فرصت دارد در فضايي نســبتا آرام به دور از 
توفان بحران هاي پياپي كار خود را آغاز كند.

4گام اوليه براي بازگشت ثبات به عراق
بر خالف تصورات پيشــين مبنــي بر اينكه 
چرخ هاي دولت الكاظمي به كندي حركت 
خواهد كرد، او در همان جلسه اول دولتش 
4تصميم اساسي براي مهار بحران هاي جاري 
كشور داشته است. تصميم اول، اعالم برنامه 
دولت براي اســتقراض خارجــي به منظور 
تاميــن منابع پرداخت حقــوق كارمندان و 
بازنشســتگان بود، مســئله اي كه در سايه 
سقوط قيمت نفت و بحران كرونا مي تواند به 
بحراني جديد براي عراق تبديل شود. شبكه 
الجزيره در اين باره مي نويســد: بررســي ها 
نشــان مي دهد دولت عراق تنها براي 3 ماه 
ديگر قادر اســت منابع حقوق كارمندان و 
بازنشستگان را تامين كند. اين در حالي است 
كه به دليل كاهش تزريق ارز در بازار توسط 
بانك مركزي، قيمت دالر و متعاقبا نرخ تورم 

در اين كشور روزبه روز افزايش مي يابد.
تصميــم دوم، بازگردانــدن عبدالوهــاب 
الساعدي، فرمانده نظامي عراقي به رياست 
نيروهاي ويژه مبارزه با تروريســم اســت. 
الساعدي در سال گذشــته با حكم مستقيم 
عادل عبدالمهدي از اين منصب بركنار شده 
بود. عبدالمهدي علت اين بركناري را روابط 
نامتعارف الساعدي با برخي سفارتخانه هاي 
خارجي عنــوان كرده بــود. حاميان دولت 
عبدالمهدي و حشد شــعبي نيز اين ژنرال 
عراقــي را فرمانده پشــت پــرده »كودتاي 
خياباني« عليه دولت به شــمار مي آوردند. 
مخالفان دولت اما بركناري الساعدي را صرفا 
نشانه اي از افزايش نفوذ تهران در دستگاه هاي 
نظامي و امنيتي عراق مي دانستند. الساعدي 
در محافل سياسي و رسانه اي عراق به عنوان 
نزديك ترين فرمانده نظامــي عالي رتبه به 
آمريكا، بعد از ســقوط نظام صدام شناخته 

مي شود.
تصميم سوم نخست وزير جديد عراق، صدور 
فرمان آزادي معترضان اين كشور از زندان 
و همچنين تشــكيل كميتــه حقيقت ياب 
دربــاره ســركوب خونين اعتراضــات اين 

كشور در ســال گذشته اســت؛ اعتراضاتي 
كه در جريان آن بيش از 100نفر كشــته و 
هزاران تن نيز مجروح شدند. بدون شك اين 
تصميم مقدمه اي براي بهبود روابط دولت با 
معترضان و كاهش تنش هاي خياباني است؛ 
تنش هايي كه به بخشــي ثابت از تحوالت 
سياسي عراق طي 2سال گذشته تبديل شده 
است. با اين حال هنوز براي قضاوت درباره 
ميزان موفقيــت و كارآمدي اين تصميمات 

زود است. 
روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويسد: 
اگرچه بازگرداندن الساعدي به منصب خود 
و آزادي زندانيان، واكنش مثبت بخشــي از 
جامعــه را به دنبال دارد، امــا در عين حال، 
بخش ديگري از جامعه با پيش فرض منفي، 
اين اقدامات را دنبال مي كند؛ بخشــي كه 
تاكنون دســت برتر را در معادالت داخلي 
عراق داشــته اســت. از ســوي ديگر، هيچ 
تضميني وجود ندارد كه  ماه عسل الكاظمي 

و خيابان معترض تداوم داشته باشد.
آخريــن تصميــم در دولت يــك هفته اي 
الكاظمي را نيز بايد فرمان او براي تشــكيل 
كميتــه انتخابــات دانســت؛ كميتــه اي 
كه قرار اســت عالوه بــر طراحــي قوانين 
و دســتورالعمل هاي جديــد انتخاباتــي، 
چشــم انداز زماني دقيقي را بــراي انحالل 
پارلمان و برگزاري انتخابات مجدد تهيه كند. 
اين درواقــع اصلي ترين وظيفه دولت موقت 
مصطفي الكاظمي است. بســياري در ابتدا 
پيش بيني مي كردند دولت الكاظمي شانس 
چنداني براي تأثيرگذاري جدي در معادالت 
عراق نخواهد داشــت چراكه درنهايت، عمر 
اين دولت با برگزاري زودهنگام انتخابات به 
پايان مي رسد. اما تحوالت يك هفته گذشته 
نشان داد نبايد نخســت وزير موقت عراق را 
دست كم گرفت؛ مردي كه به نظر مي رسد با 
چشم اندازي جامع در تمام زمينه ها، قدرت را 
در دست گرفته است. آيا الكاظمي مي تواند 
آغازگر فصل جديدي در تاريخ معاصر عراق 
باشــد يا او هم همچون ساير سياستمداران 
ديگر طي يك دهه گذشته در اين مسير ناكام 
مي ماند؟ پاسخ اين سؤال تنها با گذشت زمان 

روشن خواهد شد.

ادامه از 
صفحه 22

محمدامين خرمي
خبرنگار



گــر تيــغ بــارد در كــوي آن مــاه
هلل الحكــم  نهاديــم  گــردن 

دانيــم نيــز  مــا  تقــوا  آييــن 
ليكــن چــه چــاره بــا بخــت گمراه

تبريك روز جهاني مادر با فاصله
آنتاريو: فرزندان يك مادر كانادايي ساكن شهر ميسيساگا براي 
تبريك اين روز با حضور ناگهاني پشت در گاراژ، او را غافلگير كردند. 
به گزارش يورونيوز، آنها كــه به دليل قرنطينه و محدوديت هاي 
ناشــي از كرونا از ديدار نزديك خودداري كــرده بودند با رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي روز مادر را بــه او تبريك گفتند و او هم 
پس از ديدن فرزندانش و غافلگيري آنها به گريه افتاد. ســاكنان 
ايالت آنتاريو از چهاردهم آوريل در قرنطينه به سر مي برند. البته 

محدوديت ها از سه شنبه، دوازدهم  ماه مه كاهش يافت.

قرنطينه شهر ديگري در چين
شوالن: چين با پيدايش مبتاليان جديد كوويد- 19، اقدام به 
قرنطينه كامل شهر شوالن در نزديكي مرز كره شمالي و روسيه 
كرده است. به گزارش گاردين، پس از اطالع از ابتالي 11 شهروند 
چين به ويروس كرونا در شهر »شوالن« در نزديكي مرز روسيه 
و كره شمالي، مقامات چيني تصميم به اعمال وضعيت قرنطينه 
شــهر به صورت كامل گرفتند و عالوه بر مشــاغل، حمل ونقل 
عمومي را نيز متوقف كردند. تمامي مبتاليــان در اثر ارتباط با 

زني كه به ارائه خدمات خانه داري مشغول است آلوده شده اند.

كمك 500هزار يورويي مسي
بوئنوس آيرس: ليونل مسي، مهاجم تيم اسپانيايي بارسلونا و 
ملي پوش آرژانتين، 500هزار يورو براي مقابله با بيماري كرونا 
به هموطنان خود اهدا كرد. به گزارش اسپوتنيك، او براي خريد 
تجهيزات محافظتي براي كادر پزشــكي اين مبلغ را اهدا كرد. 
پيش تر نيز اعالم شــده بود كه والديمير ريكوف، فوتباليســت 
دينامو، وعده هاي غذايي رايگان به پزشــكان نووسيبيرســك 
اهدا كرده است. تجهيزاتي كه با هزينه مسي خريداري شده به 

بيمارستان ها يي در آرژانتين منتقل شده و استفاده مي شود.

مدل موي كرونايي
نايروبي: طي چند ماه گذشــته و با شيوع كوويد-19در سراسر 
جهان مدل موي الهام گرفته شده از شــكل اين ويروس هم به 
مدل هاي مو افزوده شد. به گزارش رويترز، اهالي كنيا با پرداخت 
پولي معادل يك دالر مي توانند موهاي سر خود را به شكل اين 
ويروس همه گير درآورند. به گفته يكي از آرايشگرهاي نايروبي، 
اين مدل نياز به كوتاهي زيادي ندارد، بنابراين با يك بافت ساده 
مي توان از مشتري ها دستمزدي پايين تر دريافت كرد و بنابراين 

مشتري اين مدِل ارزاِن مو زيادشده است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من كرم الّنفس العمل بالّطاعه؛ از گرامي بودن نفس اســت عمل 
كردن به طاعت خدا.
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قرنطينه بخش هايی از شهر پتالينگ جايا  در مالزی با  سيم های خاردار  عكس:   فرانس پرس

 آواز تيغه هاي باز
 2 هزار تومان بابت كرايه به تاكسي 

مي دهم. راننده هــزار تومان 
ديگــر  طلــب مي كنــد. 
مي گويــم: »همين چند 
قدم راه 3 تومن؟ « جواب 
مي دهد: »مثــل اينكه 
شــما تو ايــن مملكت 

زندگي نمي كني. پرايد شــده 100 ميليــون! « حوصله كل كل 
ندارم. بقيه كرايه اي كه طلبيده را مي دهم و پياده مي شوم. حوصله 
ندارم بگويم كه من اين مسير كوتاه را هر روز مي آيم كه پياده 5 
دقيقه راه است و ســواره يك دقيقه. هزار تومان ارزش چانه زدن 
ندارد. تازه خيلي هم بيراه نمي گويد. پرايــد 100 ميليوني هم 
خودش  متر و معياري است براي سنجش تورم. حاال اين قيمت 
محصول مافيا و دالل هاست و حباب است و موقت، خيلي تأثيري 
بر ماجرا ندارد. قيمت سكه و ارز هم دائم در حال باالرفتن است. 
اجاره خانه، گوشت، مرغ و دارويي كه نمي شود تهيه اش نكرد هم 
باال رفته. صاحبخانه مي گويد زندگــي اش از همين اجاره اي كه 
دريافت مي كند مي گذرد. ظاهراً او هم حق دارد. دكتري هم كه 
در داروخانه نشسته از باالرفتن قيمت دالر مي گويد. پس قيمت 
داروي خارجي هم عمال در چهارراه استانبول تعيين مي شود. تازه 
اگر  گير بيايد. آرايشگاه ها بعد از 2  ماه باز شده اند و بعد از اصالح سر 
و صورت كه كمتر از 5 دقيقه طول مي كشد، بايد عيدي پرداخته 
نشده را هم داد. آرايشگر محل مدت ها بيكار و مغازه اش تعطيل 
بوده. او هم حق دارد. او هم زندگي اش خرج دارد. بعد از هزار سال 
پا در يك كتابفروشي مي گذارم. قيمت همه كتاب هايي كه همين 
يكي دو سال پيش منتشر شده اند به روز شده. كسي كه در اين 
روزگار هنوز كتاب مي خرد، بايــد جريمه عالقه اش را هم بدهد. 
به خصوص كسي كه وارد كتابفروشي اي شــده كه شامل طرح 
تخفيف 20 درصدي اين روزها نيست. بي حواسي تاوان دارد. تازه 
اين كمترين و جذاب ترين نوعش است. اوضاع نشر كه قبل از كرونا 
هم خراب بود، حاال خراب تر هم شده. تازه اين كتابي كه با قيمت 
به روز شده خريده ام، ارزان تر از يك كيلو گوشت است. به سر كار 
مي رسم و بحث شيرين حقوق و دستمزد ميان همكاران داغ است. 
مديران مجموعه از ما انتظار دارند شرايط حساس كنوني را درك 
كنيم. و ما انگار براي درك كردن آفريده شده ايم. براي رنج بردن و 
حق دادن به قصاب و بقال و صاحبخانه و صاحب كار. ظاهراً زندگي 
همه خرج دارد جز ما. مايي كــه تنها چيزي كه عادالنه ميانمان 
تقسيم مي شود فقر است. مايي كه مدت هاست ديگر جزو طبقه 
متوسط به حساب نمي آييم. خط فقر براي يك خانواده 4 نفري 
شده 9 ميليون تومان. تا مي آيي حرفي بزني مي گويند برويد خدا را 
شكر كنيد كه بيكار نشده ايد. ياد دوستم مي افتم كه از اسفند بيكار 
شده و هنوز وزارت كار بيمه بيكاري اش را پرداخت نكرده. از نفس 
افتاده و فرسوده پشــت ميز كارم مي نشينم و به مفهوم گمشده 
عدالت اجتماعي فكر مي كنم. ناخودآگاه ياد فيلم هاي فيلمساز 
محبوبم مي افتم و اينكه كنشمندي، الت بازي نيست و با ايستادن 
و تماشا كردن هيچ مشكلي حل نمي شود. از نفس افتاده ام ولي 

»آواز تيغه هاي باز«* در سرم افتاده و رهايم نمي كند... 
* مصرعي از شعِر مسعود كيميايي

 سعيد مروتييادداشت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

سعيده مجيدي
ويترينروانپزشك

كمبود ويتامين دي 
با بيماري كوويد-۱۹ 

ارتباط دارد؟
 امــروزه مي دانـيــــم كـــه 

ويتاميــن دي عالوه بر نقش 
آن در سوخت وساز كلسيم و 
تراكم استخوان  ها، در تنظيم 
پاسخ هاي ايمني در بدن هم 

مؤثر است. بررسي هاي قبلي نشان داده اند كه ميزان هاي باالتر 
ويتامين دي در خون با ميزان هاي كمتر مواد التهابي در خون 
به نام ســايتوكاين ها همراهي دارد. بنابراين در دوران شيوع 
ويروس كرونا توجه پژوهشگران به نقش احتمالي اين ويتامين 

در بيماري كوويد-19 جلب شده است.
 پژوهشــگران آمريكايي در دانشگاه نورث وســترن در يك 
بررسي بر ميزان بهبودي و مرگ ومير بيماران كوويد-19 در 
بيمارستان ها و كلينيك ها در كشورهاي با شمار باالي بيماران 
ثابت شده مانند چين، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ايران، كره جنوبي، 

اسپانيا، سوئيس، بريتانيا و آمريكا متمركز شدند.
 بررسي اين دانشمندان نشــان داد كه بيماران از كشورهاي 
با ميزان بــاالي مرگ ومير كوويد-19 مانند ايتاليا، اســپانيا 
و بريتانيا نســبت به بيماران از كشــورهاي با ميزان پايين تر 
 مرگ ومير ناشي از بيماري مانند فنالند و نروژ ميزان  پايين تري 
ويتامين دي در خونشان دارند. همچنين اين بررسي نشان داد 
خطر بيماري شديد كوويد- 19كه با واكنش شديد دستگاه 
ايمني همراه اســت، در ميان بيماران داراي كمبود ويتامين 

دي نيز بيشتر است. 
اين واكنش شــديد ايمني با آزادشــدن مواد التهابي )توفان 
سايتوكايني(، مي تواند باعث آسيب شــديد ريه ها، نارسايي 

تنفسي و مرگ بيماران شود.
 به نظر اين پژوهشــگران ويتامين دي مانع از آن مي شود كه 
دســتگاه ايمني اين واكنش شــديد خطرناك را از خود در 
برابر عفونت ويروس كرونا بروز دهد، بنابراين داشــتن ميزان 
ويتامين دي در حد طبيعي ممكن است مانع عوارض شديد 
كوويد-19 و مرگ ناشي از آن شــود. البته اين پژوهشگران 
تأكيد مي كنند نتايجي كه آنها به دست آورده اند، به معناي آن 
نيست كه همه افراد بايد شروع به مصرف افراطي مكمل هاي 

ويتامين دي كنند.
  اگر از نــور آفتاب، مواد غذايي و ســاير منابــع ميزان كافي 
ويتامين دي دريافت مي كنيد و ميــزان ويتامين خونتان در 
حد طبيعي است، مصرف بيشتر اين ويتامين كمكي به شما 
نمي كند و ممكن اســت در معرض اثرات ســمي آن هم قرار 
بگيريد. باالخره اينكه نتايج اين بررســي هنوز بايد به وسيله 

ساير پژوهشگران تأييد شود.

اختالل افسردگي 
پايدار

اختالل ديس تايمــي يا اختالل 
افســردگي پايــدار در دســته 

 اختــالالت افســردگي قرار 
مي  گيــرد، بــا ايــن تفاوت 
كــه شــدت آن از اختالل 
افسردگي اساسي كمتر ولي 

زمان آن بيشتر اســت و اين بيماران 
ذكر مي كنند كه گويا از بدو تولد افسرده بوده اند و به شيوه اي 
مزمن ناشاد و ناخشنودند و احساس لذت در زندگي ندارند. 
اين اختالل در اغلب موارد، از كودكي يا نوجواني شــروع و 
در موارد كمتر شايع در ســنين ميانسالي و سالمندي آغاز 
مي شود. احساس ذهني افسردگي در اين افراد بيشتر از آن 
چيزي است كه توســط ديگران قابل مشاهده باشد، به اين 
معني كه كندي يا بي قراري حركتي يا افكار خودكشي مشابه 

آنچه در افسردگي وجود دارد در اينها ديده نمي شود. 
معيارهاي تشخيصي ديس ــتايمي عبارتند از: خلق افسرده 
در اغلب اوقات روز و در بيشــتر روزهــا طبق گزارش خود 
فرد از حالت دروني يا مشاهده توسط ديگران حداقل براي 
مدت 2ســال كه همراه با يكي از 2مورد زير باشد: كاهش 
اشــتها يا پرخوري، بي خوابي يا پرخوابي، كاهش انرژي و 
خســتگي، كاهش اعتماد به نفس، كاهش تمركز يا مشكل 
در تصميم  گيري و احساس نااميدي. به طور تيپيك افراد با 
اين اختالل، عملكرد اجتماعــي باثباتي دارند، هرچند اين 
باثباتي نيز مشروط به وجود اوضاع معيني است. اين افراد، 
تمام انرژي شان را وقف كارشان مي  كنند و براي اوقات فراغت 
و خانواده يــا فعاليت هاي اجتماعي وقــت نمي  گذارند كه 
مي تواند منجر به اختالفات زناشويي شود. وقف زندگي اين 
افراد به كار ،در حقيقت يك راه جبراني و دفاعي براي مبارزه 

با عالئم افسردگي و بي انرژي بودنشان است.
 از اين افراد به عنوان »ســتون فقرات جامعه« ياد مي شود، 
چراكــه به دليل قابليت بــاالي اطمينــان و وجدان كاري 
زياد و توجه دقيق و موشــكافانه به مســائل، بار زيادي در 
گردش كارهــاي بخش دولتي و خصوصــي در هر اجتماع 
بــر دوش اين افراد اســت، هرچنــد خود اغلب اشــتغال 
ذهنــي بــا احســاس بي كفايتــي و ناشايســتگي دارند. 
اختالل ديس تايمــي نيز همچون ســاير اختالالت طيف 
 افســردگي با روش هــاي درمانــي ازجملــه دارو و

 روان درماني  هاي مختلف قابل درمان اســت و نبايد 
ســودمندي بالقوه اين درمان ها توســط بيماران 
 انكار شــود و اين باور كه نشانه هاي بيماري جزئي 
اجتناب  ناپذير از زندگي شــان محســوب مي شود 

اشتباه است.

كالن داده 
كتاب »كالن داده« 
يا »چگونه انقالب 
اطالعاتي زندگي 
مــا را دگرگــون 
مي كند« نوشــته 
برايان كلگ است 
كه پــري آزرم وند 
)مختــاري( آن را 

به فارســي برگردانده و از ســوي نشر نو منتشر 
شده اســت. برايان كلگ متولد 1955 نويسنده 
بريتانيايي اســت كــه در 7 فصل ايــن كتاب 
مي كوشــد نشــان دهد چگونه تركيب »داده + 
اطالعات = دانش« مي تواند ســبب شود چيزي 
معنادار درباره جهان بيابيم و از مصايب موقعيت 
متزلزل مان در اينترنت آگاه شــويم. اگر »برادر 
بزرگ«، فرمانرواي مستبد ناظر بر همه  چيز در 
رمان »1984« را به ياد بياوريد وضعيت انسان 
مدرن در فضاي وب نمونه اعالي كسي است كه 

هر لحظه تحت نظر است.
 از نظــر كلگ مــا در محاصــره كالن  داده ايم. 
كالن داده مي داند كه ما چه غذاهايي، كتاب ها و 
فيلم هايي دوست داريم. از وضعيت قند خون مان، 
ضربان قلبمان، نفس تنگي هفته پيشمان باخبر 
است. مي داند كه از كدام مســيرها بيشتر تردد 
مي كنيم و مي داند كه ممكن اســت چقدر پول 
در حسابمان باشــد. تاريخ تولد ما و دوستانمان 
را مي داند و...كالن داده هم آزادي ا ســت و هم 

اسارت.
كلــگ در اين كتاب ســعي دارد به مــا بگويد: 
كالن داده چگونه ساخته مي شــود؟ اختيار آن 
به دست كيســت؟ آيا مي توان از آن گريخت؟ يا 
مي توان از آن صرف نظر كرد؟ آيا بايد از كالن داده 
بترسيم؟ فوايد و مضرات آن چيست؟ دولت ها از 
كالن داده  چه بهره هايــي مي برند؟ جهان ما هر 
روز بيش از ديروز اختيارش را به دست كالن داده 
مي دهد. اين خوب اســت يا بد؟   در نگاه كلگ، 
كالن داده 3 وجه دارد: خوب: داده هاي شــما را 
آزاد مي كند. بــد: كالن داده، همه مزاياي دولت 
نظارتي قديم را به »برادر بزرگ« مي دهد. زشت: 
مزاحمت كامپيوتري و ســرقت اطالعات توسط 
هكرها. چاپ نخست »كالن داده« نوشته براين 
كلگ را نشر نو در 191صفحه با قيمت 30 هزار 

تومان منتشر كرده است. 

 چگونه والدين به مغز كودك
آسيب مي رسانند؟

آزمايش روي مغز كودكاني كه در معــرض دعواي بين پدر 
و مادرشان قرار گرفته اند، نشــان مي دهد الگوي مغزي اين 
كودكان مشابه سربازاني اســت كه در جنگ بوده اند! كودك 
با گريه مادر احساس ناامني مي كند! يكي از بدترين رفتارها 
با كودكان، دعواي شــديد پدر و مادر با هــم در برابر كودك 

است. كودكي كه در معرض ديدن دائم چنين 
صحنه  اي اســت، بخشــي از مغزش كه 
مربوط به تكلم است نسبت به كودكان 
معمولي تا 6 درصد كوچك تر مي شود. 
نتيجه چنين موردي، كاهش توانايي 
ادراك گفتاري و لكنت زبان در كودك 
است.اشتباه بزرگ والدين اين است 

كه جلوي چشمان فرزندان باهم 
دعوا و در خلوت دونفره شــان 

آشــتي مي كنند! همانطور 
كه دعوايتان علني اســت 
آشتي و عشق و احترام تان 

هم علني باشد!

آموزش

ذخيره خاطرات كوتاه و بلندمدت در مغز مورچه هاي چوب
پژوهشــگران دريافته انــد كه 
مورچه هــاي چــوب خاطرات 
كوتــاه و بلندمــدت را در 
ســمت هاي مختلف مغز خود 
ذخيــره مي كنند. بــه گزارش 
ساينسآلرت، مورچه هاي چوب 

)Formica rufa( خاطرات بصــري را در مغز خود ذخيــره مي كنند. تحقيقات جديد 
نشــان مي دهد كه آنها قواعد تقارن را زير پا مي گذارند و به نظر مي رسد كه يك طرف از 
مغز آنها حافظه هاي كوتاه مدت را ذخيره مي كند و طرف ديگر مســئول به خاطر سپاري 
 خاطرات بلندمدت اســت. اين امر به عنوان تقســيم بندي عصبي جانبــي وظايف مغز 
)neurallateralisation(شناخته شده است و به نظر مي رسد با شكل گيري خاطره ها 
در حيوانات ارتباط تنگاتنگي دارد. براي نمونه، در مغز انسان، حافظه فضايي و پردازش 
موسيقي محدود به سمت راست مغز است، درحالي كه زبان بيشتر در سمت چپ پردازش 
مي شــود، هرچند ارتباطات و تداخالت زيادي وجود دارد. شــايد اين مورد درخصوص 
مورچه ها نيز صادق باشد. پژوهشگران مي گويند: باتوجه به دانش ما، اين نخستين نمايش 
از شكل گيري حافظه بصري جانبي در يك حشره است كه تبعات گسترده اي براي شناخت 
ما از خاطرات بصري در حشرات و تكامل جانب ســازي در شكل گيري حافظه آنها دارد. 
روزگاري دانشــمندان تصور مي كردند ما تنها گونه اي هستيم كه داراي دو نيمكره مجزا 

هستيم و هريك مخصوص عملكردها و رفتارهاي مختلف هستند.

دانستني ها

نظر هوش مصنوعي درباره ماسك
نتيجه بررسي هوش مصنوعي 
نشــان مي دهد كه سياست 
استفاده از ماســك مؤثرتر از 
قرنطينه اســت؛ كارشناسان 
عقيده دارند، بدون اســتفاده 
از ماســك و حتي با تأكيد بر 
رعايت ادامه فاصله اجتماعي، 
ميزان عفونــت افزايش يافته 
و نيمــي از جمعيــت به آن 

 مبتال مي شــوند. به گزارش ســي جي تي ان، نتيجه بررســي هــوش مصنوعي
 )Artificial Intelligence( نشان مي دهد، استفاده از ماسك صورت از قرنطينه 
مؤثرتر است. در بسياري از كشورها استفاده از ماسك صورت از زمان شيوع بيماري 
كوويد- 19 مورد بحث و گفت وگو بوده است. يك گروه تحقيقاتي طي مطالعه اي 
كه منتشر كردند و از مدل هاي رفتاري هوش مصنوعي براي تأييد اهميت پوشش 
ماسك در جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا )corona( استفاده كردند، متوجه 
شدند درصورتي كه بيش از 80 درصد از جمعيت تا 50روز بعد از شيوع اين ويروس از 
ماسك صورت استفاده كنند، هنوز مي توان كرونا را مهار كرد. پژوهشگران دانشگاه 
كمبريج، كالج دانشگاه لندن، Ecole de Guerre Economyique و دانشگاه 
علم و فناوري هنگ كنگ 2مدل هوش مصنوعي را براي پيش بيني تأثير ماسك روي 
ويروس كرونا آزمايش كردند. نتيجه گيري اين است كه سياست استفاده از ماسك 
مؤثرتر از قرنطينه است؛ كارشناسان عقيده دارند، بدون استفاده از ماسك و حتي با 
تأكيد بر رعايت ادامه فاصله اجتماعي، ميزان عفونت افزايش يافته و تقريباً نيمي از 

جمعيت به آن مبتال مي شوند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 24 ارديبهشت ۱37۹
دومين جام قهرماني فوتسال آسيا به ايران رسيد

دومين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آســيا، انتخابي رقابت هاي قهرماني جهان در 
گواتماال، روز گذشته با قهرماني تيم فوتسال ايران به پايان رسيد و تيم هاي قزاقستان 
و تايلند دوم و سوم شدند. بدين ترتيب اين 3تيم، نماينده آسيا در مسابقات جام جهاني 
گواتماال خواهند بود. در بازي پاياني تيم فوتسال ايران برابر قزاقستان به ميدان رفت و 
با نتيجه 4 بر يك پيروز اين ميدان شد. در بازي رده بندي هم تيم فوتسال تايلند ميزبان 

بازي ها، مقابل ژاپن با نتيجه 6 بر 4 برنده شد.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري
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دعاي روزنوزدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ْل َسِبيلِي إِلَي َخيَراتِِه َو ال تَْحِرْمِني َقُبوَل َحَسَناتِِه يا  ي ِمْن بََركاتِِه َو َسهِّ اللَُّهمَّ َوفِّْر فِيِه َحظِّ

َهاِديا إِلَي الَْحقِّ الُْمِبيِن
 به نام خداوند بخشنده مهربان

خدايا در اين  ماه بهره ام را از بركت هايش كامل گردان و راهم را به ســوي نيكي هايش 
هموار نما و از پذيرفتن خوبي هايش محرومم مساز،  اي هدايت كننده به سوي حق آشكار.
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