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 شيوع ورشكستگي 
در نقش جهان

تــا عصــر ديــروز 38فروشــگاه 
صنايع دستي در ميدان نقش جهان 

ناچار به تعطيلي و تخليه شدند

آسيب  شناسي  اطالع رساني به مردم 
در فراگيري كرونا

درباره دســتگاه اهدايي شهرداري 
پكن به شهرداري تهران

بهارانه كتاب99 آغاز 
شد تا كتابفروشي ها 

را از رخــوت و ركــود روزهاي اســفند و 
فروردين بيرون بياورد و شــايد جايگزين 
ناگزيري باشــد براي نمايشگاه كتابي كه 
فعاًل معلوم نيســت برگزار مي شود يا نه. 
كتابفروشي ها كه روزهاي خلوتي را سپري 
مي كردند و بســياري از آنها مثل اصناف 
ديگر روزهاي طوالني تعطيلي را پشــت 
سر گذاشته بودند از طرح استقبال كردند. 
آمارها نيز از اســتقبال طرح بهارانه خبر 
مي دهد. به سراغ كتابفروشي ها رفتيم تا 
ببينيم روزهاي طرح را چگونه گذرانده اند 
و آيا بهارانه99 توانسته كسادي هاي اسفند 

و فروردين را جبران كند يا نه.

صفحه12 
را بخوانيد

يادداشت
فربد زاوه؛  كارشناس صنعت خودرو

امسال آغاز به كار ديرهنگام بازار خودرو با جهش قيمت 
همراه بود به نحوي كه تورم بخشي خودرو، از تورم كلي و 
تجميعي ناشي از 3  ماه تعطيلي بازار پس از شيوع كرونا، بيشتر شد. با شدت يافتن رشد 
قيمت خودرو، وزير وقت صنعت در حركتي نمايشي، خواستار مشخص شدن مقصر اصلي 
افزايش قيمت ها شد تا بار مسئوليت را از دوش خود بردارد. رئيس شوراي رقابت نيز علت 
همه مشكالت را حذف موقت فرمول عجيب قيمت گذاري اين شورا در بازار قلمداد كرد. 
درحالي كه فرافكني و معرفي محتكران عموما كذايي به عنوان عامالن به هم ريختگي 
بازار هم دوباره در دستور كار قرار گرفت. رفتار مسئوالن باز به گونه اي بود كه گويي قيمت 
خودرو در سال هاي اخير همواره ثابت بوده و حاال افزايش ناگهاني قيمت ها آنها را شوكه 
كرده است. ادعاي رئيس شــوراي رقابت مبني بر اينكه 8نفر تنظيم كل بازار خودرو را 
به دست گرفته اند نيز سناريويي خسته كننده و تكراري است و قابل باور نيست زيرا حجم 
گردش مالي اين 8نفر خيالي بايد از 150هزار ميليارد ريال فراتر رود در نتيجه اگر وزارت 
اقتصاد، سازمان امور مالياتي و شبكه بانكي از شناسايي اين افراد با اين حجم گردش مالي 
ناتوان هستند، ضرورت دارد دستگاه قضا به دليل ناكارآمدي و فساد احتمالي با مسئوالن 

اين نابساماني برخورد كند.
شيوه قيمت گذاري دستوري به جاي مقابله با بي انضباطي مالي، كسري شديد بودجه و 
خلق نقدينگي مجعول كه ريشه اصلي تورم و مشكالت ساختاري اقتصادي ايران است 
بارها ناكارآمدي خود را اثبات كرده و بارها مورد انتقاد رئيس جمهوري هم قرار گرفته 
حاال مشخص نيست، با علم به اينكه اقتصاد دستوري و دو نرخي، مفسده انگيز است، چرا 

منتقدان اين سياست ها به سرخط اجراي شديد تر و عميق تر آن بازگشته اند؟
پيشنهاد فروش خودرو به روش بخت آزمايي و قرعه كشي و ارزشگذاري دستوري كاالهاي 
در تملك اشخاص يا ترهين اجباري مورد معامله كه اصوال مبناي قانوني ندارد و به راحتي 
در ديوان عدالت لغو خواهد شد، بسيار ناكارآمد و شبهه انگيز است. تنها دليل راه اندازي 
التاري خريد خودرو، كاهش انتقادهاي مردمي از وجود فســاد عميق در فرايند فروش 
اســت. طرح اخير با زيركي تمام، تالش كرده نه با افزايش عدالت، بلكه با كاهش شديد 
شفافيت در معامله، مشتريان عصباني را با وعده مشاركت در قرعه كشي بازي دهد. در 
اين بين، ساختار فاسد توزيع با كمك فرايند معيوب قيمت گذاري دستوري، بدون آنكه 
مورد انتقاد شــديد افكار عمومي قرار گيرد، به راحتي به 100هزار ميليارد تومان رانت 
دست پيدا مي كند. دقت شود كه حجم ريالي اين رانت 30برابر فساد متهم معروف بانك 
ملي )محمودرضا خاوري( و معادل ارزي 5برابر رانت متهم فســاد نفتي در دولت هاي 
قبل است. حجم اين رانت آنقدر بزرگ و وسوسه كننده است كه هيچ نهاد نظارتي قطعا 
نمي تواند از نفوذ فساد به ساختار خود اطمينان پيدا كند. درصورتي كه چنين فسادي 
قطعيت داشته باشد، قطعا ضربه اي بزرگ به اعتماد عمومي وارد مي كند كه به راحتي 
قابل جبران نخواهد بود. در عين حال، ورود به معامالت شــخصي افراد و قيمت گذاري 
كاالهايي كه مالكان خصوصي دارند و تفكيك دالل ها از مصرف كننده ها، هم غيرممكن 
و هم در بسياري از موارد غيرقانوني است. از سوي ديگر قانونگذار به قانون مناسبي براي 
تحديد قيمت فروش دارايي افراد متمسك نشده است. لذا تا زماني كه طراحان اين راه حل، 
حاضر به فروش دارايي هاي ثابت خود در مالعام به همين شيوه قيمت گذاري نشوند، بايد 
نگران ظهور خاوري هاي بسيار بزرگ تري بود. چنين شيوه هايي از 15سال پيش آزموده 
شده و به افزايش 15برابري قيمت خودرو منجر شده است، بنابراين اقدام دستگاه قضا 
عليه اين فرايند ضرورت دارد. در عين حال، ضرورت دارد مشتريان و مصرف كنندگان 
از خوش باوري در سهيم شدن در سفره رانت دل بشويند. واقعيت اين است كه اين طرح 
سبب مي شود 15ميليون ريال از جيب هر ايراني به سازوكار اقتصاد غيرشفاف منتقل 
شود. واريز مكرر چنين بودجه هايي، در نهايت سبب مي شود ساختار فساد آنقدر قوي 
شود كه انجام اصالحات ساختاري ميســر نبوده يا با صرف هزينه هاي سنگين همراه 
باشد. مبارزه با تك تك اين مفسده ها و حذف آنها - مانند تخصيص ارز مرجع به برخي 

خواص- تنها راه خالصي از اقتصادي مريض و تورم زده است.

التاري خريد خودرو براي 
سرپوش بر فساد فرايند فروش

ديدگاه
حميد سيادت موسوي؛ كارشناس ارشد ترافيك

دنيــا در هفته هــاي اخير با شــرايط اســتثنايي 
روبه روســت. در شــرايط عــادي همــه محافل 
حمل ونقلي بر لزوم اســتفاده از حمل ونقل انبوه بر شــامل متــرو، اتوبوس و 
البته حمل ونقل پاك تاكيد دارند. اما در شــرايط فعلي يــك بحران پيچيده 
چندوجهي پديد آمده اســت. تا پيش از اين همه درها به روي افزايش عرضه 
باز مي شــد. مثال در نســخه تردد مترويي، براي جابه جايي انبوه، الگوي ۴ تا 
۶ نفر در هر مترمربع تجويز مي شــود اما در روزهــاي اپيدمي كرونا، مترو هم 
 اقتصادي نيست؛ اينكه در طوالني مدت تراكم اندكي در واگن هاي زيرزميني

تردد كنند. 
اجازه دهيد نگاه ها را به نقطه ديگري جلب كنم. همه شــهروندان و مسئوالن 
در چنين شرايطي دنبال پاسخ سخت افزاري هســتند اما صورت مسئله بايد 
عوض شود. در شــرايط فعلي كه مشكالت چندوجهي اســت، در كوتاه مدت 
بايد دنبال چه بــود؟ يك مرحله به عقــب برگرديم. مشــاركت اجتماعي در 
چنين شرايطي بسيار اهميت دارد. رويكردها بايد به سمت سرمايه اجتماعي 
و مشروعيت عمومي تغيير كند. اين سرمايه هر چه بيشتر شود، اعتماد جمعي 
افزايش مي يابد. بــر اين بنياد به آســاني مي توان آجرهــاي پذيرش جمعي 
طرح ها و دســتورات را قرار داد. تا حــاال هر چه گفته مي شــده بايد اتوبوس 
و متــرو در تهران افزايــش يابد، هر چه تأكيد مي شــده كه بــراي ترددهاي 
كرونايي بايد فضاي تردد عمومي انبوه بر بيشــتر شــود، كارگشا نبوده است. 
 ايراد كار در فقدان شــهروند مســئول و دستگاه مسئول اســت. اما حاال چه

 مي شود كرد؟
افزايش اطالع رساني شــفاف و صادقانه گاه همه كاستي ها را پوشش مي دهد. 
بايد به صورت واضح از ســناريوهاي پيــش رو پرده برداري شــود. بايد عموم 
شــهروندان بدانند كدام اقدام در چنين شــرايطي براي آنها مؤثرتر اســت. 
برخورد علمي و كارشناســانه راه حل اســت. هم اكنون صدها شهر پيشرفته 
جهان با مدل هاي رياضي به مقابله با بحران هاي كرونايي پديدآمده مي روند. 
اين موجب مي شــود آســتانه هاي تحمل در مواجهه با پيامدها افزايش يابد 
و بتوان تصميم مؤثرتري براي كنترل ترافيك و ترددهاي شــهري داشــت. 
بايد براي مردم تصوير روشــني پديد آورد و در نهايت متناسب با داشته هاي 
شــهري براي تعداد واگن ها و اتوبوس هاي شــهري فكر كــرد. مبناي چنين 
حركتي جلب مشاركت عمومي از يك سو و جلب مشروعيت اجتماعي است. 
چاره اي جز اين نيست كه بخش نرم افزاري و مشاركت عمومي چاره كار است. 
شهروندان نيز كه سالمت خود و خانواده شان را در گرو اين مشاركت مي بينند، 
 كمبودها را درك خواهند كرد. پس وزن اصلي واكنش بايد به سمت مشاركت 

گسترده پيش رود.
گام ديگر كه بايد در شــرايط كرونايي براي ترددهاي شــهري برداشته شود، 
استفاده از وسايل حفاظت ســالمت مردم از يك ســو و افزايش انتظام دهي 
به شــهروند در رعايت فاصله اجتماعي اســت. هم عرض بــا ارتقاي پذيرش 
اجتماعي، نظم دهي به داشتن ماسك و دســتكش در ترددهاي شهري مؤثر 
خواهد بود. ايده مؤثر ديگر نيز شناورشــدن ســاعت كار ادارات است. اين كار 
موجب توزيع پيك ترددي مي شود كه كاهش آلودگي هوا را نيز درپي دارد. در 
 چنين شــرايطي حتي مي توان به تخصيص بهينه اتوبوس ها به مراكز تجمعي

 نيز رو آورد. 
بدين ترتيب با انتقال تمركز نظام حمل ونقل شهري از اقدامات سخت افزاري به 
نرم افزاري به آساني، شرايط براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي مهيا مي شود. 
پس يادمان نرود تمركــز بر عرضه، هميشــه عملي نيســت. گاه جنبه هاي 

نرم افزاري اثرگذاري بيشتري دارند.

تقدم رويكردهاي نرم افزاري 
در حمل ونقل عمومي

نگاه
شيده اللمي ؛ دبير گروه جامعه

در خيابان هاي تهران و در جريان زندگي روزمره، چند 
روزي است نظاره گر منازعات مردمي هستم كه بر سر 
ماسك  زدن و نزدن و رعايت فاصله اجتماعي با يكديگر در 
حال مشاجره اند. ديروز مردي كه بدون ماسك در حال 
سرفه  بود، بلوايي در يك بقالي كوچك به راه انداخت. يك روز قبل تر مشاجره در كابيني 
بسته، حدفاصل طبقات 5 تا 18 در آسانسوري كه تا آستانه دست به يقه شدن يك طرف 
با طرف ديگري پيش رفت كه مي گفت: »اصال مي خواهم كرونا بگيرم و بميرم؛ به شما 

مربوط است؟«  ماسك زنندگان معتقدند شرايط خيلي بحراني 
است و بايد فاصله گذاري را حفظ كرد و از بيم جانشان دست به 

عصا از خانه بيرون مي روند. در مقابل كساني كه ماسك نمي زنند، مي گويند: »اي بابا... 
كرونا مهار شده. شما سخت مي گيريد. وضعيت خيلي از محله ها سفيد شده.«

اين راه مسدود است

3

سفرنامه زباله سوز 
چيني از پكن تا بعد

 عادی سازی 
عليه اعتماد عمومی

5

»ســمفا« به  عنوان مرجع بليت فروشي در سينما با بازگشــايي سينماها، شروع 
به كار خواهد كرد. محمدرضا فرجي،  مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فيلم 
سازمان سينمايي با برشمردن ويژگي هاي سامانه بليت فروشي »سمفا« تأكيد كرد 
اين طرح روزآمد است و بر همين اساس مي تواند بسياري از اشكاالت شيوه قديمي 

اكران را ر فع كند.
به گزارش همشــهري، محمدرضا فرجــي در توضيح آنچه در جريــان راه اندازي 
»سمفا« براي فروش بليت هاي ســينما رخ خواهد داد، گفت: »يكي از مهم ترين 
نكات در جريان اين طرح آن اســت كه بهاي بليت سينما همزمان با پرداخت پول 
از سوي مخاطب قابليت تقسيم دارد، ازجمله سهم سينما، سهم فيلم و ماليات بر 

ارزش افزوده. «
موضوع ديگري كه در اين سامانه طراحي شده، ثبت قراردادهاي شركت پخش با 
سينما و صدور حواله به صورت سيستمي است كه در نتيجه آن تغييراتي در وظايف 
و كاركردهاي سنتي شــوراي صنفي نمايش به وجود مي آيد، فرجي در اين زمينه 
توضيح داد: »براساس نظامنامه جديد اكران كه ضوابط آن در نرم افزار طراحي شده 
براي سمفا ديده شده است، مي توانيم برخي اشــكاالت قديمي را برطرف كنيم تا 
مشكالت اهالي سينما كمتر شود. ازجمله اينكه قراردادهاي مابين سينماداران و 
پخش كنندگان به صورت سيستمي ثبت و صدور حواله كاغذي اكران به كلي حذف 
مي شود. حتي موضوعات مورد اختالف بين مالكان فيلم و سينما داران مثل سانس 
چرخشي، خود به خود با وجود اين سامانه رفع شده است و عمال بسياري از وظايف 

شوراي صنفي نمايش كمتر مي شود.«

»سمفا« در سينما 
اكران و بليت فروشي در سينما ها تغيير مي كند 

شجريان آنالين مي خواند
همايون شجريان به همراه اركستر مجلسي، عيد فطر، كنسرت آنالين برگزار 

مي كند. اين روزها تاالر وحدت ميزبان گروه اركستر به رهبري برديا كيارس فرهنگ
است. گروهي كه چهارم خرداد ماه همايون شجريان را در برگزاري كنسرت 

آنالين همراهي مي كند.
به گزارش همشهري، بعد از پايان تمرينات گروه اركســتر، همايون شجريان، يكشنبه 
چهارم خرداد ماه همزمان با فرارسيدن عيد ســعيد فطر، كنسرت آناليني را به رهبري 
برديا كيارس برگزار مي كند. اركســتر مجلســي تهران به رهبري برديا كيارس كه در 
گذشته سابقه همراهي در برگزاري كنسرت با همايون شجريان را دارد، ساعت ۲1 روز 
يكشنبه چهارم خرداد ماه كنسرت آناليني را در تاالر وحدت برگزار مي كند. تاالر وحدت 
در روزهاي گذشته نيز ميزبان ديگر گروه هاي موسيقي در اجراي كنسرت زنده بوده و اين 
بار كنسرت با همراهي 35 نوازنده پيش روي مخاطبان قرار مي گيرد و همايون شجريان 
به عنوان خواننده حضور دارد. تاكنون كيوان ساكت، وحيد تاج، گروه »رستاك«، سامان 
احتشامي، علي زندوكيلي و پرواز هماي كنســرت هاي آناليني را در تاالر وحدت تهران 

برگزار كرده اند.
در اين كنســرت آنالين كه به گفته برگزاركنندگانش يكي از بزرگ ترين كنسرت هاي 
آنالين كشور خواهد بود، قطعاتي منتخب از آلبوم هاي »نسيم وصل« و »با ستاره ها« به 
آهنگسازي و تنظيم محمد جواد ضرابيان و ســينا جهان آبادي اجرا مي شود. همچنين 
در اين كنسرت، عالوه بر نسيم وصل و با ستاره ها؛ قطعات »هواي گريه«، »خانه سودا«، 
»افسونگر«، »غريبانه«، »اي عاشقان«، »حاصل عمر«، »دفتر دل«و »مرغ سحر« اجرا 
خواهند شد. برخالف ديگر كنسرت هاي اجرا شده، كنسرت شجريان را اسپانسر بزرگي 
حمايت مي كند.  مخاطبان مي توانند با تهيه بليت 10هزار توماني اين برنامه آن را تماشا 

كنند.

كنكور در شرايط خاص
ابهام در منابع كنكور و خستگي از مطالعه طوالني، بسياري از پشت كنكوري ها را سردرگم كرده است

  گفت و گو  با رئيس سازمان سنجش درباره نگرانی  از كنكور كرونازده و بررسی همه ابهامات آن 
  عضو شورای عالی آموزش و پرورش: عدالت آموزشی به طور كامل نقض شده است

تحملم را 
با اشكم مي سنجم

اشكي شفاف و جوان
كه شباهت

به سوگ گل هاي ياس
در سرما دارد

كه من سال ها
به دنبال گل هاي ياس

در خيابان ها دويدم
مي دانستم

خوب مي دانستم
در ميان اشكم

گلي ناياب
خواهد روييد

كه شايد عطرش
مرا به بهشت

يا شيدايي باران بسپارد
هيچ وقت نتوانستم

وقوع اشك را
در چشمانم حدس بزنم

شايد حدس من خام و 
كال بود

هميشه اشكم را در آينه 
كدر مي كرد

امروز احمدرضا احمدي هشتاد سالگي را جشن مي گيرد.شاعر خواب ها و خيال هاي 
غريب و تصويرهاي ناب كه سال هاست به تنهايي بخشــي از شعر مدرن فارسي را 
نمايندگي مي كند.  آقاي شاعر، خوانندگان روزنامه همشهري را به شعري تازه از خود 
مهمان كرده است. شعر »آينه« از مجموعه در دست انتشار »پاييز، برگ زرد« است 

كه همين روزها خانه فرهنگ و هنر گويا آن را به بازار كتاب مي فرستد.

10روز
10ميليارد

كتابفروشان استقبال 
از طرح بهارانه كتاب را  

قابل قبول مي دانند 

در آينه
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80 ارديبهشت  با احمدرضا احمدي 
شاعر تصويرهاي ناب،  شعري چاپ نشده به خوانندگان همشهري 

هديه داده است



ادامه  در 
صفحه11

جهاد فكري
حضرت آيت اهلل خامنه اي توجه به ظرفيت بسيار باالي 
كشــور براي مقابله و پيروزي بر جبهه قدرتمند ظلم 
و استكبار را واقعيتي ترديدناپذير خواندند و گفتند: 
تجربيات نظامي و غيرنظامي ۴۰سال اخير به خوبي ثابت 
مي كند ملت عزيز ايران ظرفيت پيروزي بر دشمنان 
عنود خود را دارد. ايشان سرعت افزون تر حركت علمي 
ايران در قياس با متوســط جهاني، وجود مجموعه اي 
عظيم از جوانان پايبند به مبانــي ديني، اعتقادي و 
فرهنگي نظام و حضور تحسين برانگيز مردم در هنگام 
حوادث عمومي و طبيعي ازجمله كرونا، زلزله و سيل را 
نشانه هاي ظرفيت باالي كشور براي پيروزي در جهاد 
علمي، فرهنگي و اجتماعي خواندند و افزودند: در جهاد 
فكري نيز كارهاي بسيار خوبي شده كه مباحث امروز 

دانشجويان، گوشه اي از نتايج آن است.
رهبر انقالب در جمع بندي اين بخش از سخنانشــان 
گفتند: مجموعه واقعياتي كه بيان شد نشان مي دهد 
نظام اسالمي در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، نظامي 
و ديگر زمينه ها ظرفيت بسيار بااليي براي پيروزي در 
مقابل جبهه دشمن دارد و اين واقعيت روشن، اميدي 
حقيقي را در دل ها ايجاد مي كند. رهبر انقالب اسالمي 
يكي ديگر از ظرفيت هاي باالي كشــور براي مقابله با 
جبهه وسيع ظلم و كفر و استكبار را احساس قدرت و 
عزت نهادينه شده در عموم ملت ايران دانستند و گفتند: 
با وجود برخي منفي بافاني كه منزوي و در اقليت هستند 
و ضعف هاي خود را به جامعه و نظام اســالمي نسبت 
مي دهند، در كشور يك احساس عمومي و عميق عزت 
و قدرت وجود دارد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر 
اينكه يكي از شگردهاي مهم قدرت هاي استعماري و 
سلطه گر ايجاد حس حقارت و بي هويتي در ملت هاست، 
افزودند: پيروزي انقالب اســالمي اين احساس را در 
جوانان و ملت ايران ايجاد كــرد كه قادرند يك كار به 
ظاهر نشدني يعني ريشه كني حكومت استبدادي مورد 
حمايت قدرت هاي خارجي به ويژه آمريكا را انجام دهند 

و دنيا را متحير كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اســالمي عصر روز يكشــنبه در نشســتي رهبري

تصويري با مجموعه اي از جوانان دانشجو و 
تشكل هاي دانشگاهي، با اشاره به واقعيت هاي اميدآفرين 
كشــور در مقابله با جبهه ظلم و كفر و استكبار، جوانان و 
دانشــجويان را به برافراشته نگه داشــتن پرچم حقيقي 
آرمانخواهي و مطالبه گري فراخواندند و به بيان 10 توصيه 
مهم درباره مسائلي نظير تفكيك مطالبه گري با پرخاش و 
بدگويي، ضرورت گفتمان سازي ، تالش براي گسترش جبهه 
انقالب از طريق يارگيري، اصالت ندادن به اختالف سليقه ها، 
مرزبندي با ترديدافكنان در مباني انقالب، تأكيد بر پيشرفت 
علمي، هوشياري در مقابل ســرمايه گذاري دشمن روي 
جوانان و همچنين تبيين مفهوم صحيــح دولت جوان و 

انقالبي پرداختند.
رهبر انقالب اسالمي با سپاس از پروردگار به علت استمرار 
برگزاري جلسه رمضاني هرســاله با دانشجويان آن  هم در 
شرايط كرونا، سخنان دانشجويان را خوب، پخته و سنجيده 
خواندند و گفتند: سطح مباحث در مقايسه با جلسات مشابه 
قبل باالتر بود كه نشان مي دهد روي موضوعات فكر و كار 
شده است. ايشان با اشاره به سؤاالت و ابهامات دانشجويان 
در اين جلسه ازجمله درخصوص منصوبان و يا دستگاه هاي 
مرتبط با رهبري افزودند: پاسخ ها و توضيحات روشني در 
اين زمينه ها وجود دارد كه طبعا وقت جلســه، بيان همه 
آنها را اجازه نمي دهد اما مســئوالن نمايندگي رهبري در 
دانشگاه ها و بخش هاي مرتبط با دانشجويان و دانشگاه ها 
در دفتر رهبري بايد خود را متعهد به پاســخگويي و رفع 
ابهامات بدانند. ايشــان برخي اشــكاالت و پيشنهادهاي 
دانشجويان را ناشي از احاطه نداشتن به موضوع مورد بحث 
خواندند و افزودند: برخي پيشنهادها نيز قابليت كار بيشتر 
و تصميم گيري دارد كه دفتر رهبري آنهــا را جزء به جزء 

بررسي خواهد كرد.

دليل اصرار بر گفت و شنود با جوانان
حضرت آيت اهلل خامنه اي، گفت و شنود رو در رو را زمينه ساز 
حل ابهامات و سؤاالت دانستند و افزودند: بسياري از مطالب 
بيان شده درســت بود و طرح آنها در اين جلسه به ايجاد 
گفتمــان الزم و عمومي كمك مي كند. ايشــان مجموعه 
جوانان كشور را اعم از دانشجو و غيردانشجو، مخاطب اين 
جلسه دانستند و تأكيد كردند: اصرار مكرر بنده درباره گفت 
و شــنود با جوانان بر اين پيش فرض قطعي و ترديدناپذير 
استوار اســت كه آينده ايران متعلق به جوانان است و اين 
قشــر در آينده كوتاه يا ميان مدت بسياري از مديريت ها و 
مسئوليت ها را برعهده مي گيرد؛ بنابراين هركس به آينده 
كشور عالقه مند است، بايد جوانان را در ساختن هرچه بهتر 
آينده كمك كند. رهبر انقالب، طبيعــت جواني را بخش 
ديگري از زيرساخت منطق گفت وگو با جوانان برشمردند 
و گفتند: طبيعت جوان با عناصــري همچون اميد، ابتكار، 
صراحت، خطرپذيري و خستگي ناپذيري همراه است كه 
همه اين عناصر براي اداره جامعه، ضــروري و ذي قيمت 
هستند و برخي از مشكالت كنوني هم ناشي از فقدان برخي 
از اين عناصر است. رهبر انقالب اســالمي گفت و شنود با 
جوانان را در شرايط فعلي كشــور داراي اهميتي مضاعف 
خواندند و افزودند: براي هرگونه تصميم گيري و اقدام بايد 
به موقعيت بسيار حساس و مهم كنوني كشور توجه كامل 
كرد. ايشــان در نگاهي كلي به موقعيت كشور خاطرنشان 
كردند: واقعيت اين است كه امروز در مقابل ايران يك جبهه 
وسيع و عظيم ظلم و كفر و استكبار وجود دارد كه در تالش 
است با هر وسيله و ترفند و امكانات، نظام اسالمي را وادار به 
عقب نشيني و تسليم كند كه اگر اين هدف محقق شود، براي 

آينده كشور بسيار گران تمام خواهد شد كه البته به فضل 
الهي و هوشياري و ايستادگي مردم، جبهه استكبار در اين 
هدف ناكام خواهد ماند. رهبر انقالب هدف اصلي دشمنان 
از مقابله با ملت ايران را جلوگيري از ايجاد يك الگوي جذاب 
براي ملت ها دانستند و افزودند: بايد متوجه بود كه جمهوري 
اسالمي در كوران نبرد سياسي، فكري، جنگ نرم و احيانا 

برخوردهاي سخت با جبهه مستكبران قرار داشته و دارد.

خدشه به اعتماد عمومي
رهبر انقالب اســالمي با اشــاره به ايســتادگي صريح و 
قدرتمندانه كشور در برابر زورگويي ها و اقتدار ملي كنوني 
خاطرنشان كردند: البته اين نكته مدنظر باشد كه دشمن از 
تالش براي تحقير ملت و مخدوش كردن اعتماد به نفس 
ملي مأيوس نشده اســت، اما با وجود تالش هاي دشمن، 
خداوند خــالف آن را تقدير كرده اســت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خاطرنشان كردند: همين قضاياي مربوط به كرونا 
ازجمله نحوه مديريت اين بيماري در كشــور در مقايسه با 
غرب، تالش هاي علمي براي شناخت اين ويروس و نهضت 
عظيم كمك مؤمنانه و همچنين پرتــاب ماهواره، موجب 

احساس قدرت و عزت بيشتري در ملت ايران شده است.
رهبر انقالب اســالمي در ادامه سخنانشــان با اشــاره به 
تأكيدهاي فــراوان درباره توجه به مســئله جوان، گفتند: 
خوشــبختانه اكنون توجه ويژه اي براي حضور جوان ها در 
بخش هاي مختلف به وجود آمده و بــه ديدگاه هاي آنان و 
حضور جوانــان در مديريت هاي مياني، اهتمام به چشــم 
مي خورد. حضرت آيــت اهلل خامنه اي بــه برخي اقدامات 
خوب در محيط هاي دانشــجويي و حوزه هاي علميه نيز 

اشاره كردند و افزودند: طرح برخي مسائل در قالب مسئله 
محوري، پرداختن به مسائل متعدد بين المللي و فعاليت هاي 
جهادي شــگفت انگيز ازجمله اين اقدامات اســت. ايشان 
همچنين گاليه نماينده گروه هاي جهادي را مبني بر اينكه 
دستگاه هاي تصميم گير از نمايندگان اين گروه ها دعوت 
به عمل نمي آورند و ديدگاه هــاي آنان را لحاظ نمي كنند، 
بجا دانستند و با اشــاره به حساسيت مجموعه هاي جوان 
به موضوع واگذاري ها خاطرنشــان كردند: اصل اين اقدام 
كار خوبي بود و مســئوالن را متوجه مسئوليت شان كرد، 
اما برخي تندروي ها هم در ايــن زمينه انجام گرفت. رهبر 
انقالب اسالمي، پيگيري مسائل مربوط به خانواده و حوزه 
زن را در برخي تشــكل هاي خودجوش، از ديگر اقدامات 
خوب مجموعه هاي جوان برشــمردند و تأكيد كردند: اين 
موضوع از مسائل مهمي است كه حتما بايد به صورت جدي 
پيگيري شود زيرا در اين زمينه يقينا كم كاري هاي جدي 

صورت گرفته است.

1۰توصيه
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به بيان 10توصيه كاربردي 
و عملي به جوانان و مجموعه هاي فعال دانشجويي پرداختند 
كه خودسازي در ابعاد فردي و جمعي، نخستين توصيه بود. 
ايشان گفتند: اگرچه  ماه مبارك رمضان به آخرين روزهاي 
خود رســيده، اما بهترين فرصت براي خودسازي از طريق 
انس با قرآن، نماز با حضور و اول وقت و دعا و تضرع اســت 
و نبايد با اتمــام اين ماه، ارتباط معنوي قطع شــود. رهبر 
انقالب اســالمي با تأكيد بر اينكه »ارتقــاي توانايي هاي 
فكري، تصميم گيري و عملياتي در جوانان« و »عبور سالم 
از لغزشــگاه ها« نيازمند بنيه روحي و معنوي قوي است، 
افزودند: ازجمله اين لغزشــگاه ها، »ترس، ترديد، احساس 

ضعف و انگيزه هاي ناسالم« است.
دومين توصيه حضرت آيت اهلل خامنه اي به جوانان »تقويت 
مباني معرفتي« بود. ايشــان با تأكيد بــر اينكه »انفعال« 
و »انحراف« 2 آســيب بزرگ محيط هاي جــوان به ويژه 
دانشگاه هاســت، گفتند: در ابتداي پيروزي انقالب برخي 
جوانان مسلمان كه داراي مباني معرفتي قوي نبودند، جذب 
گروه هاي التقاطي شدند و در نهايت هم به روي هم ميهنان 
خود اسلحه كشيدند و به زير پرچم صدام رفتند، اما جواناني 
كه مباني قوي داشتند، محكم ايستادند. ايشان به يك نمونه 
ديگر اشاره كردند و افزودند: برخي افراد در ابتداي انقالب 
بســيار انقالبي عمل مي كردند، اما به دليل مباني ضعيف 
معرفتي اكنون جزو پشيمان ها هستند كه يكي از مسائل 

انقالب اكنون همين حضرات پشيمان شده هستند.
رهبر انقالب اسالمي دعاهاي صحيفه سجاديه به ويژه دعاي 
بيستم موسوم به دعاي مكارم االخالق را براي تقويت مباني 
معرفتي، بســيار مهم ارزيابي و جوانــان را به خواندن اين 
ادعيه فوق العاده عميق و تدبر در آنها دعوت كردند. توصيه 
سوم رهبر انقالب به جوانان ميهن »برافراشته نگه داشتن 
پرچم آرمانخواهي و مطالبه گري« بود. ايشان مباحث امروز 
دانشجويان را جلوه اي از اين آرمانخواهي خواندند و افزودند: 
ممكن است همه مطالبات قابل اجرا نباشد اما مهم اين است 
كه بازگو شود تا اصل بسيار با ارزش آرمانخواهي همچنان 
زنده و پرنشاط بماند و اجازه ندهد راه انقالب گم يا منحرف 
شــود. رهبر انقالب »عدالتخواهي، رفع فساد و در نهايت 
ايجاد تمدن اسالمي« را از مظاهر آرمانخواهي دانستند و 
افزودند: مطالبه گري طبعا نوعي اعتــراض و تأكيد بر رفع 

مشكالت و نقايص موجود است، اما 
بايد جدا مراقب و هوشيار بود كه نحوه 

بيان و ارائه مطالبات به گونه اي نباشد كه اعتراض به نظام 
تلقي شود و يا دشمن بتواند آن را اعتراض به نظام القا كند.

با افزاش مزاحمت هاي آمريكا عليه نفتكش هاي ايران كه عازم ونزوئال هستند، 
 توضيحات روابط عمومي ندامتگاه تهران بزرگ ايران اعالم كرد همه گزينه ها روي ميز است

درباره گزارش همشهري اتمام حجت با دزدان 
دريايي كارائيب

نامه علي مطهري به رهبر انقالب

خبر

بازتاب

قانون نويسي بهارستاني ها جايگزيني براي راهيپمايي روز قدس

مجلس با رأي به طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي، 
مواضع 4دهه اي نظام در قبال اسرائيل را وجهه قانوني داد

مجلس ديــروز در جريان بررســي جزئيات طــرح » طــرح مقابله با 
اقدامــات خصمانه رژيم صهيونيســتي عليه صلــح و امنيت«، مواضع 
4دهه اي جمهوري اسالمي در قبال اســرائيل كه همواره در قالب شعار 
و بايد ها و شــايد هاي سياســي مطرح مي شــد را قدم به قدم رسميت 
بخشــيد و به آن وجهه قانوني داد. »تاسيس ســفارت مجازي ايران در 
فلسطين«، »ممنوعيت سفر به اسرائيل و استفاده از كاالها و نرم افزارهاي 
صهيونيستي«، »تعيين اشد مجازات براي همكاري جاسوسي با اسرائيل« 
و»دادن ماموريت ويژه به وزارت خارجه براي برگزاري همه پرســي در 
فلسطين« و... مهم ترين سرفصل هاي قانون ضد اسرائيلي مجلس دهم 
در آستانه سالگرد سي ونهمين روز قدس بود. مصوباتي مهم و قابل تامل 
كه داراي ضمانت اجرايي است و تخطي از هركدام با احكام قضايي حبس 

تعزيري با انفصال از خدمت براي كارمندان دولت پيگيري خواهد شد.
جمعه اين هفته به ســياق 39سال گذشــته روز قدس است، روزي كه 
طي 4دهه گذشته هر سال مسلمانان روزه دار فرياد مرگ بر اسرائيل سر 
مي دهند، اما امسال براي نخستين بار پس از انقالب اين مراسم به دليل 
شيوع كرونا لغو شده اســت. با اين حال مجلس اين اقدام نمادين را در 

آستانه روز قدس در اعالم نفرت از رژيم صهيونيستي انجام داد. 
در جريان ســرفصل هاي مهم اين طرح اما نيم نــگاه مجلس به ورزش 
كشور در جريان ايســتادگي اش در قبال اسرائيل قابل تامل بود، اگرچه 
در اين طرح بندي براي ممنوعيت رودرويي ورزشــكاران براي مقابله با 
حريف اسرائيلي گنجانده شده بود اما خطر تعليق ورزش ايران سبب شد 

نمايندگان از رأي به اين بند چشم پوشي كنند و به حذف آن رأي دهند.
در ماده2 نيز نمايندگان تصويب كردنــد: در اجراي تبصره ماده1 قانون 
حمايت از انقالب اســالمي مردم فلســطين مصــوب 1369/2/19 با 
اصالحات و الحاقات بعدي وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت 
6ماه پس از تصويب اين قانون، مقدمات الزم براي تشــكيل »سفارت يا 
كنسولگري مجازي جمهوري اســالمي ايران« را فراهم و نتيجه را براي 
تصويب، تقديم هيأت وزيران كند. وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات 

الزم در رايزني با ساير كشورها به عمل آورد.

در پي انتشــار مطلبــي در شــماره 7945روزنامه همشــهري مورخه 
99/02/29تحت عنوان: »پيشــنهادي براي حجت االسالم و المسلمين 
رئيســي« با محتوايي كه عنوان گرديده است براساس تماس هاي تلفني 
زندانيان تنظيم شده است مطالب ذيل جهت اطالع رساني به مردم شريف 

كشورمان اعالم مي گردد:
 در يك ادعاي عجيب مطرح گرديده اســت كه هــر زنداني در 

مساحتي كمتر از يك متر زندگي مي كند درحالي كه با توجه به 1
ظرفيت ندامتگاه تهران بزرگ و استانداردهاي باالي اين مركز به لحاظ سرانه 
اسكان و امكانات زيستي و با وجود جمعيت باالي كيفري هم اكنون سرانه 

اسكان هر زنداني بيش از 8برابر عدد مطرح شده است.
 هم اكنون 3واحد شــوراي حل اختالف در ايــن مركز فعاليت 

مي كنند؛ لــذا جهت راه اندازي واحد هاي بيشــتر، بــا توجه به 2
پيگيري هاي صورت گرفته به زودي تعداد اين واحدها افزايش خواهد يافت. 

ليكن هم اكنون 7شعبه دادياري در اين ندامتگاه فعال است.
درخصوص راه اندازي دفتر خدمات الكترونيك؛ اين موضوع عالوه 

بر تكليف قانوني، موجبات تسهيل در انجام امور قضايي زندانيان و 3
جلوگيري از اطاله دادرسي را فراهم مي كند و گام مثبتي در كاهش جمعيت 
كيفري خواهد بود كه جهت راه اندازي 2واحد در محوطه خارجي و داخلي 
مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ حســب پيگيري هــاي صورت گرفته 
مجوز هاي الزم اخذ و هم اكنون اقدامات الزم جهت ايجاد زيرساخت ها و 

بستر سازي  هاي الزم در حال انجام است.
 درخصوص حضور قضات در اين مجتمع ندامتگاهي هرچند طي 

2ماه اخير به علت رعايت شرايط مربوط به ويروس كرونا و اعزام ۴
زندانيان به مرخصي عمده فعاليت هاي قضايي از طريق مددكاري زندان 
انجام مي شود اما پيش از آن قضات مراجع مختلف جهت رسيدگي به امور 
زندانيان به طور مرتب در اين ندامتگاه حضور داشته اند و تنها در يك مورد كه 
خبر آن نيز توسط خبرگزاري هاي مختلف منتشر شد در روزهاي پاياني 
سال گذشته دادستان عمومي و انقالب تهران به همراه 150قاضي و داديار 

و بازپرس در اين مجتمع حضور يافتند.
 در مورد ادعاي عدم وجود امكانات اياب و ذهاب؛ سرويس خودرويي 

مناسب با همكاري انجمن حمايت از زندانيان مركز در محوطه 5
بيرون ندامتگاه فعال اســت. درحالي كه اين اقدامات از وظايف مسئولين 
شهري و منطقه اي است كه به دفعات مشكالت موجود به ايشان منعكس 
شده است و حسب همين پيگيري ها موضوع تعريض و دوبانده كردن جاده 
مقابل اين ندامتگاه در شــوراي ترافيك مطرح و عمليات احداث آن آغاز 
گرديده اســت. در پايان ذكر اين نكته الزم اســت كه خبرنــگار روزنامه 
همشهري مدعي شده است كه به دليل عدم دسترسي به مسئوالن زندان 
امكان بررسي صحت و ســقم مطالب را نداشــته؛ اين در حالي است كه 
هيچ گونه تماسي در اين خصوص از طريق اين روزنامه با مسئوالن زندان 
گرفته نشده است. توضيح: همشهري از توجه و پاسخگويي سازمان زندان ها 
به انتقادات و گاليه هاي زندانيان كمال تشكر را دارد، بدون شك انتشار هر 
مطلبي در جهت اصالح امور است و اميد كه رفاه حداكثري ساكنان ندامتگاه 

مركزي تهران بزرگ فراهم آيد.
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هنوز بدعت انگليس در توقيف 
يك نفتكش ايراني و مقابله فوري دفاعي

ايران با آن اقدام، به فراموشــي 
سپرده نشــده كه نيروي دريايي ارتش آمريكا 
سعي در تكرار آن در آمريكاي التين دارد، در دو 
سه روز اخير 3مقام ديپلماتيك ايران نسبت به 
هرگونه خطــاي آمريــكا در مزاحمت براي 

نفتكش هاي ايراني هشدار داده اند.
ديروز علي ربيعي، ســخنگوي دولت ايران در 
واكنش به  احتمال كارشكني آمريكا در اعزام 
محموله هاي سوخت ايران به مقصد ونزوئال به 
خبرنگاران گفت: تانكرهاي بنزين به درخواست 
دولت ونزوئال بوده است. ما مي خواهيم جامعه 
بين الملل نســبت به اين بدعت جديد آمريكا 

واكنش نشان دهد.
او با بيان اينكه دزدي دريايي آمريكا مســبوق 
به سابقه بوده، خاطرنشان كرد: البته هنوز زود 
است واكنش ها را مطرح كنيم، اما همه گزينه ها 
در پيش است و اميدوارم آمريكايي ها خطايي 

انجام ندهند.
ســيدعباس موســوي، ســخنگوي وزارت 
خارجه هم در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينكه 
اگــر آمريكايي ها اقدامي عليــه نفتكش هاي 
ايران انجام دهنــد واكنش ايران نســبت به 
موضوع چيســت، گفت: انجام تجــارت آزاد 
بين كشورهاي مســتقل امري مشروع است و 
آنچه نامشروع است راهزني و دخالت در امور 
تجاري كشورهاي ديگر است كه سردمدار اين 
نوع رفتارهاي غيرقانوني آمريكاست. آمريكاي 
ترامپ در حال به هم زدن نرم هاي جهاني و نظام 
جهاني اســت. اين ديپلمات كشورمان با بيان 
اينكه آنچه آمريكايي ها در مورد كشــتي هاي 
نفتكش ايران مطرح كردند بي شــرمانه است 
هشــدار داد: اگر آنها اقدامــي عليه رفت وآمد 
قانوني و آزاد كشورمان انجام دهند با واكنش 

ايران روبه رو خواهند شد.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
2روز قبل با ارسال نامه اي به آنتونيو گوترش 
دبيركل سازمان ملل متحد نسبت به تحركات 
آمريــكا در اعــزام نيروي دريايــي به منطقه 

كارائيب با نيــت مداخله و ايجــاد اختالل و 
مزاحمت در امر انتقال سوخت ايران به ونزوئال 

هشدار داد.
ظريف ضمن يادآوري مسئوليت دولت آمريكا 
در برابر پيامدهاي هرگونه اقدام غيرقانوني، بر 
حق ايران براي اتخاذ تدابير مناسب و ضروري 

در مقابله با اين تهديدات تأكيد كرده است.
همزمان، سيدعباس عراقچي، معاون سياسي 
وزارت امورخارجه نيز با احضار سفير سوئيس 
به عنوان حافــظ منافع دولت آمريــكا، از وي 
خواست مراتب هشدار جدي جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به هرگونه تهديد احتمالي از سوي 
آمريكا عليه نفتكش هــاي ايراني را به مقامات 
آن كشــور منتقل كند. اطالعات سايت هاي 
رهگيري شــناورهاي دريايي نشان مي دهد 
5نفتكش فورچون، پتونيا، فارســت، فاكسون 
و كالول كه حامل سوخت ايران هستند براي  
پهلوگيري در سواحل ونزوئال در راه آمريكاي 
التين قرار دارند و اين نفتكش ها برخالف موارد 
مشــابه كه نفتكش ها براي دورزدن تحريم ها 
معموال ســامانه هاي مكان يابــي را خاموش 
مي كنند يا با پرچم هاي ديگر كشــورها تردد 
مي كنند اين بار با پرچم ايران و با سامانه هاي 

روشن در حال تردد هستند.
همزمان گفته شده كه نيروي دريايي آمريكا 
4ناو جنگي به همراه هواپيماي بوئينگ پي8 
پوسايدون كه ويژه عمليات دريايي است را به 

منطقه كارائيب عازم كرده است.
پيش از اين مقامات آمريكايي نسبت به تردد 
هواپيماهاي ايران به ونزوئال هم ابراز خشــم 
و عصبانيت كرده بودند و مدعي شــدند ايران 
در ازاي تعميرات پااليشگاه هاي نفت ونزوئال 
9تن طال دريافت كرده كه اين طال ها به وسيله 
هواپيماهاي مسافري جابه جا شده، البته ايران 
ادعاي اخير آمريكا را رد كرده اســت. خرداد 
سال گذشته انگليس يك نفتكش ايران به نام 
گريس1 را كه با پرچم پاناما در حال حركت بود، 
به بهانه تحريم سوريه و به  درخواست آمريكا در 
جبل الطارق توقيف كرد كه به مناقشــه اي در 

روابط تهران و لندن تبديل شد. 

متن كامل بيانات رهبر معظم انقالب در نشست برخط با مجموعه اي از جوانان دانشجو 

مطالبه گري و انتقاد و اعتراض را با پيشنهادهاي خوب و قابل اجرا همراه كنيد تا فايده جدي و ماندگار داشته باشد
پرچم آرمان خواهي را برافراشته نگه داريد

سفارت مجازي ايران در فلسطين 
تاسيس مي شود

 تالش در جهت تسهيل
 امور قضايي زندانيان

علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در ادامه انتقادات خود به 
عملكرد شوراي نگهبان، در نامه اي سرگشاده به رهبرمعظم انقالب به عملكرد اين شورا مجلس

در موضوع بررسي صالحيت ها اعتراض كرده و خواستار ماموريت هيأتي براي بررسي 
عملكرد شوراي نگهبان شده است. اين نماينده مجلس، رفتار شوراي نگهبان در موضوع بررسي صالحيت 
نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي را متفاوت با دوره هاي قبل دانسته و نوشته 
كه در اين دوره، اراده اي براي قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل كالن كشور وجود 
داشت. به گزارش ايسنا، مطهري در نامه خود به رهبري آورده است: »اينجانب اگر در جلسه اي كه با عضو 
حقوقدان شوراي نگهبان داشتم پيشنهاد او براي تأييد نظراتش و عدول از نظرات خودم را براي تأييد 
صالحيت مي پذيرفتم تأييد شده بودم، اما بنده براي اينكه اين رويه تثبيت نشود مخالفت كردم.« وي 
يكي از عوامل كاهش مشــاركت مردم در انتخابات را به رفتار شوراي نگهبان مرتبط دانسته و نوشته: 
»اساســا ضرورتي براي اين رويه خالف آزادي بيان و توأم با سوءظن نســبت به نامزدها وجود ندارد و 
مي بينيم كه در طول اين 10دوره هم نتيجه نداده است. بايد بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاريم 
نه به عهده شوراي نگهبان. همين كه كسي قانون اساســي را قبول دارد و فساد مالي و اخالقي ندارد و 
شرايط عمومي انتخاب شوندگان را نيز داراست بايد بتواند كانديدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح 
رأي نمي دهند. اجازه  دهيم مردم با انتخاب آزاد رشــد اجتماعي پيدا كنند. اينكه افراد زيادي به دليل 
عدم احراز صالحيت به خاطر نقص اطالعات يا كمبود زمان بررسي شوراي نگهبان ردصالحيت مي شوند 
موجب راه نيافتن ده ها فرد اصلح به مجلس و از سوي ديگر موجب رواج تظاهر ، ريا ، تملق و چاپلوسي 
براي تأييد صالحيت در آينده شده و مي شود.« فرزند شهيد مطهري با اشاره به بيانات امام خميني)ره( 
درباره حق آزادي بيان كمونيست ها در جمهوري اسالمي و ديدگاه شهيد مطهري در مورد حق فعاليت 
آزادانه احزاب غيراسالمي و داشتن نماينده در مجلس مي نويسد: »حضرت عالي اساسا به روشنفكري به 
معني صحيح آن مشهور بوده ايد. به ياد دارم زماني كه آيت اهلل مطهري پس از گذشت چندي از پيروزي 
انقالب نام جناب عالي را در عداد اعضاي شوراي انقالب قرار دادند چند نفر به آن شهيد اعتراض كردند 
كه ايشان روشنفكر است. آنها روشنفكري به معني درست آن را نيز منفي مي پنداشتند. امروز همين تيپ 
افراد به گونه اي رفتار كرده اند كه شعار احترام به آزادي هاي انساني انقالب، خصوصا آزادي بيان را كمرنگ 
جلوه داده اند. لهذا بايد با اين آفت كه متأسفانه توسط برخي دوستان انقالب پديد آمده است مبارزه كرد.« 

نشست رئيس جمهور با 
فعاالن سياسي

رييس جمهور عصر روز گذشته 
 عكس
 خبر

به سنت نشست های رمضان، 
ميزبان جمعــی از چهره های 
سياسی اســت. علي معزي، 
معاون ارتباطات و اطالع رســاني رياســت 
جمهوري در صفحه توئيتر خود نوشت: عمده 
سياستمدارانی كه در اين جلسه، سخن گفتند 
بر موفقيت در مديريت كرونا و ترميم نسبی 

سرمايه اجتماعی اتفاق نظر داشتند.



دستگاه زباله سوز چيني 
هنوز وارد ايران نشده، اما گزارش

مقصد آن در شــرايطي 
تهران اعالم شده است كه نگراني بابت 
انتقال اين دستگاه به استان قم وجود 
دارد. دستگاه چيني از سوي اين كشور 
به شهرداري تهران اهدا شده و قرار است 
از طريق بندرعباس وارد ايران شود، اما 
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 
معتقد است برخي تالش ها براي انتقال 
اين دستگاه به قم صورت گرفته است. 
زهرا نژادبهرام كه در روزهاي گذشته از 
اين مسئله ابراز نگراني كرده بود، ديروز 
به همشهري گفت كه نمايندگان استان 
قم در مجلس شــوراي اسالمي سعي 
دارند دستگاه زباله سوز را به قم انتقال 
دهنــد. او مي گويــد: »از اينكــه 
نماينده هاي اســتان قم بابــت انتقال 
دستگاه زباله سوز به اين استان تالش 
مي كنند، متأسف هستيم. آنها به قدري 

در مورد ايــن قضيه فشــار آوردند كه 
سفير ايران در چين اعالم كرده كه اين 
دســتگاه متعلق به قم است، ولي مگر 

مي شود؟« 

بارنامه به نام شهرداري تهران است
هيــأت  عضــو 
رئيســه شــوراي 
شهر تهران تأكيد 
مي كند كه بارنامه 
به نام شــهرداري 
تهران خورده اســت. يعني دســتگاه 
زباله ســوز بعد از ورود به كشور بايد به 
تهران منتقل شود. نژادبهرام مي گويد: 
»بارنامه به نام شهرداري تهران است و 
اين دستگاه زباله سوز به همراه فهرست 
كمك هاي شــهرداري پكن به تهران 
بوده است. دستگاه زباله سوز در روزهاي 
آينده از طريق بندرعباس وارد كشــور 
مي شــود و به همين دليل چند نفر از 
كارمندان ســازمان پسماند شهرداري 
تهران به بندرعباس سفر كرده تا نسبت 

به تحويل اين زباله سوز اقدام كنند.« 

سازمان مديريت پســماند شهرداري 
تهران تأييد مي كنــد كه نماينده خود 
را براي دريافت دســتگاه زباله سوز از 
بندرعباس و رســاندن آن به پايتخت 
فرســتاده اســت. با اين حال، به نظر 
مي رسد تالش اســتان قم براي جذب 
دستگاه زباله ســوز ابهاماتي را به وجود 
آورده است؛ اينكه اين تالش ها نتيجه 
دهد و دســتگاه زباله ســوز هيچ گاه به 

تهران نرسد.

وضعيت دستگاه دوم
شــيوع ويــروس كرونــا در ووهان 
چين شروع عصر جديدي در جهان 
بود. چين به عنوان مبــدا انتقال اين 
بيماري به كشــورهاي مختلف بارها 

دستگاه اهدايي شهرداري پكن به شهرداري تهران براي 
بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني وارد ماجراي پيچيده اي 

شده؛ برخي مي گويند اين دستگاه به سمت قم مي رود

نمونه ای از دستگاه بی خطرسازی پسماندهای بيمارستانی توليد چين

سفرنامه زباله سوز 
چيني از پكن تا  بعد

محمود مواليي
خبر نگار

يادداشت

مشكالت مالي شهرداري ها با »2اليحه« 
برطرف نمي شود

اليحه درآمد هاي پايدار شهرداري ها كه قرار 
بود در سال1362 توسط دولت تدوين و به 
مجلس تقديم شــود، بعد از 35ســال تدوين و پس از بررسي هاي 
زيادي در دولت و كميســيون هاي مجلس در اواخر سال گذشته 
در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده 
است كه در 2مرحله شوراي نگهبان ايرادات كلي نسبت به اين اليحه 
داشته اند. اين اليحه پس از اصالح در مجلس براي اعالم نظر نهايي 
به شوراي نگهبان ارسال شده كه منتظر نظر شوراي مذكور هستيم. 
اين اليحه بخشي از درآمد هاي موجود شهرداري ها را به روز و اصالح 
مي كند. در ايــن اليحه برخي منابع درآمــدي جديد پيش بيني و 
برخي ايرادات و ابهامات كه در قوانين درباره درآمد شــهرداري ها 
وجود دارد، برطرف  شده كه در مجموع، درصورت نهايي شدن، در 
افزايش درآمد شهر داري  ها تأثير خواهد داشت ولي نه تاحدي كه 
تصور شود مشكالت مالي شهرداري ها با اين اليحه برطرف خواهد 
شد. اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز كه در مجموع 
درآمد هايي براي دولت و شهرداري ها به موجب آن تحصيل مي شود، 
در سال گذشته با فراز و نشيب ها و اظهارنظر هاي مختلف كارشناسي 
در حوزه هاي اقتصادي، كسب و كار و مديريت شهر همراه بود. در 
ابتدا تغييراتي كه توسط كميســيون هاي تخصصي مجلس درباره 
عوارض و حقوق شهرداري ها نسبت به قانون مورد عمل فعلي ايجاد 
شده بود، نگراني هايي را براي شهرداري ها در زمينه كاهش در آمد 
آنان و همچنين فرايند توزيع سهم شــهرداري ها به عنوان ماليات 
ايجاد كرد. با پيگيري و تشكيل جلسات متعدد كارشناسي، به ويژه 
در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي برخي از نگراني هاي 
موجود برطرف شــد كه اميدواريم با تأييد مصوبه مجلس توسط 
شوراي نگهبان روند اجراي اين قانون به نحو مقتضي فراهم شود. 
پيش بيني اوليه از اجراي 2قانون مورد اشاره، بهبود نسبي درآمد هاي 

عمومي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود.
در اين مقطع زماني تالش هايي كه الزم بود در مراحل بررسي لوايح 
در كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي و صحن علني از طريق 
شهرداري ها، شوراي اسالمي شــهر، شوراي عالي استان ها، مجمع 
شهرداران كالنشهر ها و وزارت كشــور به صورت مؤثر و فعال انجام 
شده است. در اين مرحله كه لوايح مذكور در مجلس شوراي اسالمي 
تصويب شده و براي اعالم نظر در اختيار شوراي نگهبان قرار دارد، به 
پيگيري نيازي نيست و بايد منتظر اعالم نظر شوراي نگهبان باشيم.

يكي از مشكالت جدي و چالش هاي پيش روي شهرداري ها همواره 
چگونگي تامين منابع مالي براي اداره شهر ها بوده و هست و به نظر 
مي رسد حل اين مشــكل در گرو كار كارشناسي و مطالعه جامع و 
استفاده از تجارب ساير كشور ها  باشــد. هم اكنون به طور متوسط 
بيش از نيمي از منابع درآمدي شهرداري ها از منابع غيرپايدار تامين 
مي شود كه به دست آوردن آن متاثر از شرايط اقتصادي واجتماعي 
در كشور اســت. به طور مثال وقتي بيش از 50درصد از درآمد هاي 
شهرداري ها به حوزه ساخت وساز و مســكن و شهرسازي ارتباط 
پيدا مي كند، هرگونه نوســان در اين حوزه موجب كاهش درآمد 
شهرداري ها خواهد شد و يا پديده هايي مثل ويروس كرونا، درآمد 
شهرداري ها را تحت تأثير قرار خواهد داد. از اين رو الزم است دولت 
و مجلس شوراي اسالمي نگاه جامع تر و اصولي تري نسبت به تامين 
درآمد هاي پايدار شهرداري ها داشته باشد. وضعيت فعلي به گونه اي 
است كه پيش بيني  مي شــود 2اليحه مورد اشاره به بهبود شرايط 
كمك خواهد كرد ولي مسائل مالي شهرداري ها را به صورت جامع 

حل نخواهد كرد.

بهره برداري از پايانه زيرزميني قطارهاي 
شهري،  درنيمه دوم سال جاري

مديرعامل شــركت متروي تهران از بهره بــرداري از تنها پايانه 
زيرزميني قطارهاي شهري دركشــور با نام »پايانه اكباتان« در 
غربي ترين نقطه خط ۴ متروي تهران تا نيمه دوم سال جاري خبر 
داد. به گزارش همشهري، علي امام گفت: »عمليات اجرايي ساخت 
اين پايانه با 65 درصد پيشــرفت در جريان اســت. اين پايانه در 
غربي ترين نقطه خط ۴ متروي تهران و در محدوده شهرك اكباتان 
واقع شده است.« امام با اشاره به اينكه مساحت پايانه اكباتان حدود 
70هزار مترمربع است، ادامه داد: »اين پايانه نخستين و تنها پايانه 
زيرزميني قطارهاي شهري در كشور است و قابليت پذيرش 20 
رام قطار را دارد.« مديرعامل شركت مترو با اشاره به اينكه عمليات 
اجرايي ســاخت پايانه اكباتان با 65 درصد پيشــرفت در جريان 
است، عنوان كرد: »با توجه به اينكه اين پايانه در محدوده مسكوني 
شهرك اكباتان ساخته مي شود، ساخت آن به صورت زيرزميني، 
كمترين مزاحمت را براي اهالي منطقه و كمترين آسيب را براي 
منظر شهري دارد. همچنين سقف آن به گونه اي طراحي شده كه 
پس از اتمام عمليات اجرايي امكان خاكريزي و ايجاد فضاي سبز 
روي پايانه وجود دارد.« او يادآور شد: »در اين پايانه 20 خط ريلي 
تعبيه مي شود كه 9خط آن داراي چاله سرويس براي بررسي هاي 
دوره اي و سرويس هاي سبك قطارهاست. همچنين از نكات بارز 
طراحي و اجراي ســازه پايانه اكباتان، امكان ايجــاد دهانه هاي 
بزرگ به ابعاد 37 متر با اســتفاده از اســكلت فلزي، جهت نصب 
سوزن و امكان ايجاد انشعابات مختلف براي هدايت قطارها به هر 
يك از 20 خط ريلي تعبيه شده در اين پايانه است. برآورد هزينه 
عمليات اجرايي در بخش ساختماني پايانه اكباتان حدود يك هزار 
و 600 ميليارد ريال اســت كه هم اكنون نيمي از اين مبلغ هزينه 

شده است.« 

كمال مرادي
دبيركل مجمع شهرداران كالنشهر هاي ايران

خبرهاي كوتاه

  گفتماني واحــد در حوزه اجتماعي و 
فرهنگي شهر تهران 

نشســت معاون امــور اجتماعــي و فرهنگي 
شهردار تهران با مديران و رابطين خبري حوزه 
اجتماعي و فرهنگي همزمان با گراميداشــت 
هفته ارتباطات و روابط عمومي در سالن جلسات 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي برگزار شد. به 
گزارش شهرنوشت، اين نشست به همت روابط 
عمومي معاونت امور اجتماعــي و فرهنگي با 
حضور محمدرضا جوادي يگانــه، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي، غالمحســين محمدي، 
مشاور و رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل 
شــهرداري تهران، مجتبي تقوي نژاد، معاون 
روابط عمومي مركز ارتباطــات، اميد محدث، 
معاون رســانه مركز ارتباطات و كليه مديران 
روابط عمومــي و رابطين خبــري ادارات كل، 
ســازمان ها و شــركت هاي حــوزه اجتماعي 
برگزار شــد. جوادي يگانه در ابتدا شهرداري 
را بزرگ ترين مركز ارتباط با مردم دانســت و 
گفت: »شهرداري تهران روزانه با ميليون ها نفر 
از شهروندان در مترو، اتوبوسراني، ميادين ميوه 
و تره بار، فروشــگاه ها و....ارتباط دارد و جنس 
خدمات شهرداري براي شــهروندان در سطح 
شهر به ميزاني محســوس و نزديك است كه 
با بروز هرگونه چالــش در خدمات، كمبود آن 
بالفاصله حس مي شود. در اين دوره از مديريت 
شهري، گفتمان جديدي در شهر حاكم است 
كه در تالش اســت، مشــكالت و چالش ها را 
به آينده موكول نكند.« او با اشــاره به حضور 
2 ســاله اش در شــهرداري تهران اضافه كرد: 
»مي توان گفت كه شــهرداري تهران در حوزه 
اجتماعي و فرهنگي به يك هم نوايي رســيده 
است. با برگزاري نشست ها و جلسات در سطح 
ستاد، مناطق و معاونت هاي اجتماعي سازمان ها 
و شركت هاي متعدد شــهرداري، تمام تالش 
ما براي رســيدن به يك صداي مشترك درون 
شهرداري بود كه خوشبختانه مي توان گفت كه 

امروز اين هم نوايي شنيده مي شود.« 

  اســتمرار ضدعفوني روزانه 5هزار 
دستگاه اتوبوس

مانــدگاري ويروس كرونا در پايتخت ســبب 
ادامه دار بودن عمليات ضدعفوني و گندزدايي 
اتوبوس هاي فعال پايتخت جهت مقابله با اين 
ويروس شده اســت. محمود ترفع، مديرعامل 
شــركت واحد اتوبوســراني تهران اشــاره به 
عمليات ضد عفونــي روزانه 5هزار دســتگاه 
اتوبوس فعــال در ابتدا و انتهــاي خط قبل از 
مسافر گيري به شهرنوشــت گفت: »عمليات 
ضدعفوني ايســتگاه ها و پايانه هــا به صورت 
دوره اي و روزانــه انجام مي شــود. همچنين 
عمليــات ضدعفونــي اتوبوس ها، براســاس 
پروتكل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي تا عادي شدن شرايط و اعالم ستاد ملي 
مقابله با كرونا ادامه خواهد داشت.« او با بيان 
اينكه به تمامي رانندگان براي حفاظت فردي، 
افشــانه هاي دســتي تحويل داده شده، ادامه 
داد: »همچنين به تازگي 35دستگاه مه پاش 
سرد، جهت عمليات ضدعفوني اتوبوس ها تهيه 

شده است.«
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دســتگاه زبالــه ســوز در 
روزهــاي آينــده از طريق 
بندرعبــاس وارد كشــور 
می شــود و به همين دليل 
چند تن از كارمندان سازمان 
پسماند شــهرداری تهران 
بــه بندرعباس ســفر كرده 
تا نســبت به تحويــل اين 

زباله سوز اقدام كنند

بردن زباله سوز تهران به شهري ديگر غيراخالقي است

مهرداد الهوتي، نماينده مجلس شوراي اسالمي: 
در دنيا روش هاي مختلفي بــراي امحاي زباله وجود 
دارد كه بسياري از اين روش ها هم در كشور ما اجرايي 
شده است.اما يكي از روش هاي مناسبي كه متأسفانه 
در گذشته كمتر به آن توجه شده زباله سوزي و تبديل 
آن به انرژي اســت. دليل بي توجهي به اين موضوع 
اين اســت كه كشــور ما با كمبود انرژي به خصوص 
سوخت هاي فسيلي مواجه نيست و مثال وزارت نيرو 
مانند بسياري از كشورها از شركت هايي كه پسماند 
را به انــرژي تبديل مي كنند، حمايــت نمي كند. اما 
خوشبختانه در ســال هاي اخير نگاه ها در ايران هم 
به اين سمت معطوف شــده و برخي سرمايه گذاران 
نســبت به اين روش تمايل پيدا كرده اند. بر همين 
اساس ما هم اخيرا در مجلس قانوني را تصويب كرديم 
كه رقمي در قبوض برق دريافت و در حســابي بلوكه 
مي شود. بنابراين ســرمايه گذاران بخش خصوصي 
كه تمايل دارند در زمينه زباله سوزي سرمايه گذاري 
كنند، برق توليدي آنها خريداري مي شود. بنابراين، 
اكنون فرصت طاليي براي شهرداري ها فراهم شده 
تا مديريت شــهري چه قم و چه تهران از اين فرصت 
استفاده كنند و بتوانند نگراني هاي خود را در زمينه 

پسماند برطرف كنند.
در اين زمينه چيني ها با سرمايه گذاران بخش خصوصي 

داخلــي ما تمايل به مشــاركت و 
همكاري مشــترك دارند كه اين 
موضوع به عقيده مــن كار خوبي 
اســت. به اين ترتيب شركت هاي 
داخلي مي توانند با سرمايه گذاري 

در اين حوزه و توليد انرژي از زباله ســوزي، برق توليد 
كنند و به دليل اينكه منابع الزم براي خريداري برق از 
آنها پيش بيني شده، مي تواند مشكالت حوزه پسماند 

را برطرف كند.
اما اينكه اخيرا گفته مي شود دستگاه زباله سوز هديه 
چيني ها به شــهرداري تهران گويا قرار است به جاي 
تهران به شــهر قم برود، بســيار غيراخالقي است. 
شهرداري تهران هم نبايد اجازه دهد دستگاه به شهر 
ديگري برود. همه بايد توجه داشته باشيم كه تهران، 
پايتخت ايران است و مشكالت بســياري را بر دوش 
مي كشد. اين شهر متعلق به همه ايران است و مشكالت 
آن هم مشكالت همه كشور اســت.ضمن اينكه همه 
مي دانيم كه چالش هاي شهرداري تهران با ديگر شهرها 
متفاوت است. بنابراين معتقدم به جاي اينكه مشكلي 
براي مديريت شهري پايتخت ايجاد كنيم، بايد به آن 
كمك كنيم. همه بايد پاي اين بايستيم كه اگر دستگاه 
زباله سوز مورد نظر براي تهران است، حتما به اين شهر 

برسد.

تهراني هاي يك  قرن پيش هيچ گاه فكر 
نمي كردند كه روزگاري اطراف ميدان 
مشق تهران، آنقدر شلوغ شود كه صدا 
به صدا نرسد. آن زمان كه مظفرالدين شاه سوار بر اتول محصول 
شركت رنو با راننده فرانسوي اش »موسيو وانه« در ميدان مشق 
دور افتخار مي زد، مردم سوت و كف و هورا كشيدند كه ماشين به 
تهران هم آمده و كم كم آنها مي توانند سوار بر چهارچرخ خودرو، 
تا باغات شمال شهر بروند و سيب شميران بچينند يا ديگر خسته 
و كوفته براي زيارت به بارگاه شــاه عبدالعظيم نرســند. ماشين 
پنجمين شــاه دودمان قاجار بعدها به محمدعلي شاه رسيد و به 
مرور، راه ورود خودروها به كشــور باز شد تا عرصه هاي پايتخت 

در اختيار اين وســيله نقليه قرار بگيرد. شايد مردم آن روزها كه 
در دفاع يا نكوهش اسباب مدرن تردد، شعرها مي سرودند؛ »توي 
اُتول سوار شدم / آب لمبو چون انار شدم / لهيده چون هلو شدم / 
سياه چون لولو شدم / برشته چون لبو شدم / دايي بودم عمو شدم« 
تصور نمي كردند كه بعدها همه  چيز شهرسازي بر مسير عبوري 
خودروها تنظيم شــود. خودروها تمام عرصه ها را درنورديدند تا 
اينكه اكنون، بهترين خانه آن است كه بتواني با خودروي شخصي 

تا دم درب آسانسور پاركينگ برسي.
خودروها حتــي در دوره كرونايــي امروز، قرنطينــه متحركي 
شده اند براي محافظت جان شهروندان از كوويد- 19. حال سؤال 
اينجاســت كه خودروها تا كجا مي خواهند پيش بروند؟ به قولي 
يكي مي گفت االن اگر فقــط يك ماه خودرو را از بشــر بگيرند، 

احتماال خيلي ها از گشنگي مي ميرند.
اما واقعيت اين اســت كه خودرو امان همه مان را بريده. حافظه 
بلندمدت نمي خواهد تا يادمان بيايد كه آبان و آذر ماه سال پيش، 
29روز هواي تهران از نظر غلطت آالينده ها ناســالم يا ناســالم 
براي گروه هاي حساس بود. نكته اساسي اينجاست كه خودروها 
نقش 85درصدي در خاكستري كردن هواي شهر دارند. اكنون 
نيز جالب  است كه حجم ترافيك پايتخت به خاطر لغو طرح ها از 

23فروردين ماه به بعد 70درصد افزايش يافته و بي ترديد ذرات 
معلق زير 2.5ميكرون بسياري وارد هوا شده اند. اگرچه به لطف 
باد و باران، حجم بااليي از ذرات معلق و منواكسيدكربن پس زده 
شده اند اما همچنان خودروها پا به پاي كرونا سالمتي شهروندان 

را نشانه گرفته اند.
درمورد طرح هاي ترافيك )طرح هاي محدوديت تردد در محدوده 
مركزي و محدوده كاهش )زوج و فرد سابق(( نيز طي 2هفته اخير 
آنقدر صحبت هاي ضد ونقيض شده كه همه مردم كالفه شده اند. 
نمونه اش روز يكشنبه عصر كه اســتاندار تهران اعالم كرد تا رفع 
كرونا، محدوديت هاي طرح ترافيكي نخواهيم داشــت اما مشاور 
عالي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران ساعتي بعد 
گفت از روز دوشــنبه طرح ترافيك مجدد به اجرا درمي آيد. اين 
صحبت هاي ضد ونقيض ســرانجام ســردرگمي مردم را سبب 
شــد تا دســت آخر، رئيس مركز روابط عمومي و روابط عمومي 
شــهرداري تهران توييت بزند: »به دستور شــهردار تهران و به 
جهت رعايت بهداشت عمومي در مبارزه با شــيوع كرونا، طرح 
ترافيك از نخســتين روز كاري پس از تعطيالت عيد سعيد فطر 

اجرا مي شود.«
در اين بيــن، بايد گفت كه بــا وجود زيرســاخت هاي فراوان و 

تسهيالتي كه ايجاد شــده هنوز كه هنوز است خيلي از مديران 
و شهروندان، استفاده از امكانات الكترونيك را جدي نمي گيرند. 
نمونه اش بسياري از مالكان خودرو كه از امكان نوبت دهي اينترنتي 
مراكز معاينه فني بهــره نمي برند و ســاعت ها در صف طوالني 
مراكز وقت صرف )تلف!( مي كنند. از ســوي ديگر در اين روزها 
دريغ از ارسال پيغام )نوتفيكيشــن( از سوي برنامه هاي موبايلي 
مثل »تهران من« براي اطالع رســاني به شــهروندان. اگرچه در 
داخل برنامه توضيحاتــي درباره جزئيات طــرح ترافيك وجود 
دارد اما پيغامي كه روي گوشي به صورت هشدار )آالرم( بيايد و 
شهروندان را آگاه كند، وجود ندارد. همچنين برخي از شهروندان، 
طي روزهاي اخير در حالي مسير ساختمان هاي شهرداري يا دفاتر 
خدمات الكترونيك را در پيش گرفته اند كه امكاناتي مانند صدور 

پروانه الكترونيكي و... براي آنها از طريق اينترنت فراهم است.
با اين تفاســير بايد گفت كه كرونا ســرانجام از زندگي ما رخت 
برمي بندد و مي رود اما آنچه اهميت دارد اين اســت كه خودمان 
را به شــيوه هاي نوين تر عــادت دهيم و اين همه وابســتگي به 
 خودرو را كنار بگذاريم. بايد باور كرد كه پياده روي و اســتفاده از 
دوچرخه سواري هم ترافيك و آلودگي را كاهش مي دهد و هم براي 

سالمتي خودمان بهتر است.

 كرونا مي رود
و ترافيك نبايد بماند

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

نقدينگي بايد به بخش TOD هدايت شود 
عضو كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شــهر تهران معتقد است؛ در راستاي 

تصويب اليحه محــرك اقتصادي توســعه طرح هاي TOD)توســعه مبتني بر حمل و نقل
حمل ونقل عمومي( مي تواند راهگشاي شهرداري تهران باشد.شهربانو اماني، عضو 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در گفت وگو با شهرنوشت با اشاره به تأثير تصويب 
اليحه محرك اقتصادي بر درآمد شهرداري تهران گفت: اليحه  محرك اقتصادي در ابتدا به صورت 
دو فوريت و بعد يك فوريت به صحن آمد و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد، البته من معتقد 
نيستم كه اين اليحه مي تواند سرنوشت شهرداري را متحول كند. او ادامه داد: بخشي از اين اليحه 
بخشــودگي بود براي اينكه شــهرونداني كه در زمان كرونا شرايط بسيار ســختي را پشت  سر 
مي گذارند، بتوانند با يك فاصله زماني ديرتر، حقوق و عوارض شهرداري را بپردازند. عضو كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شــهر تهران اضافه كرد: بخش ديگري از اين اليحه به 200هزار هزار 
ميليارد نقدينگي موجود در كشور اشاره مي كرد، براساس نظر كارشناسان كميسيون هاي تخصصي 
اين نقدينگي مي تواند به بخش مسكن و TOD )توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي( هدايت شود. 
اماني با بيان اينكه پيگيري اجرايي شدن TOD رويكرد مهمي است كه در شوراي پنجم دنبال 
مي شود، گفت: اجراي طرح هاي TOD محور هم سرمايه مردم را براي تحصيل ثروت سمت و سو 
مي دهد و هم بر بازارهاي توسعه شهري مبتني  بر حمل ونقل عمومي كه تأكيد شوراي پنجم است 

اهتمام مي ورزد، اين اقدامات مي تواند گره گشاي شهرداري باشد.

مورد انتقــاد دولتمــردان مختلف 
قرار گرفت. در اين شــرايط بحراني، 
شهرداري تهران ســعي كرد همراه 
مردم ووهان باشــد و ويدئو مپينگ 
ميدان آزادي ســبب شــد كه سفير 
چين در مصاحبــه اي تأكيد كند كه 
اقدام ايراني ها نشانگر دوستي و پيوند 
2 ملت اســت كه 2هزار سال قدمت 
دارد و اميدواريم پــس از پايان اين 
بيماري، شاهد تداوم روابط ديرينه 2 

كشور باشيم.
با ورود بيماري كرونا از قم به شهرهاي 
ديگر و فراگير شــدن ايــن ويروس در 
ايران شهردار پكن درصدد كمك رساني 
به شــهر تهران برآمد. طوري كه پيروز 
حناچي، شــهردار تهران از اهداي يك 
دستگاه امحاي زباله هاي بيمارستاني 
با ظرفيت 800كيلو در ساعت به تهران 
خبر داد. درحالي كه شهردار قم ادعا كرد 
كه اين دستگاه متعلق به استان قم است 
و چنين بود كه اين دستگاه هيچ گاه به 
پايتخت نرسيد. اكنون دومين دستگاه 
به زودي وارد كشور مي شود و همچنان 
مشــخص نيســت كه اين بار پايتخت 
مي تواند از ظرفيت اين دســتگاه بهره 

ببرد يا نه.

دستگاه يك ميليون دالري
دستگاه زباله ســوز چيني يك دستگاه 
توليــد انرژي بــرق نيســت. برخالف 
آنچه گفته مي شــود دســتگاه چيني 
يك دســتگاه براي ضدعفوني كردن و 
بي خطر كردن زباله هاي بيمارســتاني 
در شرايط كرونايي اســت. قيمت اين 
دستگاه يك ميليون دالر برآورد شده و 
با دالر 17هزار توماني 17ميلياردتومان 

مي شود.
اگــر اين دســتگاه به تهران برســد، 
ظرفيــت ضدعفونــي زباله هــاي 
بيمارســتاني از  8 تا 10تن را در روز 
دارد. اين دســتگاه از مدل دســتگاه 
ماكروويو است و پسماند بيمارستاني 
را بــراي دفن عادي ســازي مي كند. 
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 

مي گويد: »شــهرداري پكن، 30 تن 
اقالم مختلف پزشكي در مقابله با كرونا 
در پي اجراي ويدئومپينگ ووهان به 
شهرداري تهران اهدا كرد. اميدواريم 
هرچه سريع تر زباله سوز اهدايي چين 
در مكان اصلي خود يعنــي آرادكوه 
نصب شــود. نگاهي به آمار مبتاليان 
كرونا نشــان مي دهد كه وضعيت قم 
نسبت به تهران مطلوب تر است و اين 
دستگاه بايد در تهران بماند كما اينكه 
اگر مسئوالن قم عالقه مند به داشتن 
زباله سوز هستند مي توانند درخواست 

خريد آن را به چين ارائه كنند.« 
زباله هاي بيمارســتاني بعد از شــيوع 
بيماري كرونا در تهران افزايش يافت. 
به گفته صدرالدين عليپور، مديرعامل 
ســازمان مديريت پســماند بهمن ماه 
ســال گذشــته روزانه 70تــن زباله 
بيمارســتاني جمع آوري مي شــد، اما 
با شــيوع اين بيماري در روز بيشتر از 
110تن پسماند بيمارستاني جمع آوري 
مي شود. موضوعي كه موجي از نگراني 
را در ميان كارگران پسماند و شهرداري 
تهران ايجاد كرد و حاال به نظر مي رسد 
بــا بهره بــرداري از دســتگاه اهدايي 
شــهرداري پكن به تهــران وضعيت 
عادي ســازي زباله هاي بيمارســتاني 

بهبود يابد.
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   قيمت گذاري دوباره 
ديروز به دنبال اعتراض گســترده صنايع فوالدي، جلسه مشــترك 4معاون وزارت صنعت 
درباره بازنگري ابالغيه قيمت محصوالت زنجيره فوالد برگزار شد اما مطابق رويه قبلي براي 
قيمت گذاري دستوري در بازار فوالد برنامه ريزي شد؛ درحالي كه به باور اقتصاددانان مشكل 
اصلي بازار فوالد تا زمان واقعي شدن و آزادسازي قيمت ها حل نخواهد شد و تا زماني كه قيمت ها 
را وزارت صنعت به صورت دستوري تعيين مي كند رانت همچنان در بازار فوالد وجود خواهد 
داشت. در نشست ديروز كميته تخصصي محصوالت فوالدي مقرر شد فرمول قيمت گذاري 
محصوالت فوالدي بر مبناي ارز نيمايي با فرمول جديد ســتاد تنظيم بــازار براي هريك از 

محصوالت قابل محاسبه باشد.

   تحويل خودرو بدون پالك ممنوع 
در آن ســوي ماجراي بازار خودرو، اگرچه سياست هاي كالن اين بازار 
در هاله اي از ابهام مانده و بازار را در انتظار قرار داده است، اما سازمان 
حمايت به فكر نقش ايوان افتاده و طي بخشنامه اي، ممنوعيت تحويل 
خودرو به خريداران بدون الصاق پالك را گوشــزد كرده است. نكته 
قابل تأمل اين است كه چرا مدعيان تنظيم بازار خودرو بدون نقشه راه 
و به صورت جزيره اي وارد عمل شده اند و درحالي كه تابلوي قيمت اين 
بازار مبهم و نامشخص است، درصدد زمينه سازي با محتكر و گرانفروش 
و دالل برآمده اند. ديروز ابالغيه اي با امضاي عباس تابش، رئيس سازمان 
حمايت منتشر شد كه در آن آمده اســت: »تحويل هرگونه خودرو به 
خريداران منوط به الصاق پالك بوده و از تحويل خودروي بدون پالك يا 
تحويل دستي پالك به خريداران خودداري شود.« اين ابالغيه مسئوليت 
اقدام نكردن به موقع در اين زمينه را متوجه شــركت هاي خودروساز 
دانسته و تأكيد دارد درصورت وجود و رؤيت خودروهاي فاقد پالك در 
محل نمايندگي يا در پاركينگ هاي عمومي به عنوان دپو و با ظن احتكار 
تلقي خواهد شد و شركت خودروساز به همراه ساير ذينفعان به عنوان 
معاونت در تخلف به مراجع تعزيري معرفي خواهند شــد. به گزارش 
همشهري، اين اقدام اگرچه در جاي خود مي تواند اثرات مثبتي بر بازار 
داشته باشد، اما در شرايطي كه متولي دولتي بازار خودرو هنوز در انجام 
وظايف قانوني خود و اعالم قيمت مصوب خودرو كوتاهي مي كند، بازار 
اجراي اين سياست هاي تعزيراتي را ناشي از بحران واقعي در بازار قلمداد 
مي كند كه معناي آن چيزي جز افزايش كسري خودرو در بازار و جهش 

بلندتر قيمت ها نخواهد بود. 

بعد از چند اقــدام مقطعي در رونــد اصالح و 
ساماندهي ساختار بازار خودرو، به نظر مي رسد خودرو

تعلل سياســتگذاران در اعــالم قيمت جديد 
خودروهاي وطني و همچنين مسكوت ماندن فروش فوق العاده 
خودروســازان، حال بازار را دوباره خراب كرده؛ به گونه اي كه 
نه تنها قيمت هاي اصالح شده در حال برگشت به قله هاي قبلي 
اســت، بلكه با بالتكليف و مرددشــدن فروشــندگان، اندك 
خريداران موجود در بازار نيز دچار سرگرداني شده و زمينه را 
براي رشد هيجاني قيمت ها فراهم آورده اند. پيگيري همشهري 
از برخي دالالن خودروي تهران حاكي از اين اســت كه فعاًل 
بسياري از فروشندگان خودرو منصرف شده اند و جدا از اينكه 
بازار كالهبرداري داغ شده، معدود فروشندگان باقيمانده نيز در 
حال باالبردن مظنه فروش هستند. در بازار بالتكليف خودرو، 
حتي دالالن نيز توصيه مي كنند هرگونه خريد و فروشي سريعاً 
به انتقال پالك منجر شود؛ زيرا سوءاستفاده كنندگان با وعده 
انتقال پالك و سند در آينده نزديك به دنبال فروش مال غير يا 

خودروهاي مشكل دار به خريداران عجول و ناآشنا هستند.

قيمت هاي مصوب گم شد
هفته پيش بود كه شــوراي رقابت و سازمان حمايت در يك 
نشست خبري مشــترك از تعيين قيمت جديد محصوالت 
ايران خودرو و ســايپا خبر دادند و قرار شد قيمت هاي جديد 
فرداي آن روز يعني 23ارديبهشــت اعالم شود؛ اما در ادامه، 
گويي موافقــان تعيين قيمت خودرو چنــان دچار اختالف 
شده اند كه حتي حاضر نيســتند خود را متولي اعالم قيمت 
بدانند. در اين شرايط بيش از يك هفته از آغاز كشمكش بر سر 
اعالم قيمت هاي جديد ميان وزارت صنعت و شوراي رقابت 
مي گذرد و متوليان هر دو مرجع طرف مقابل را مسئول اعالم 

نرخ مي داند. 
صادق نياركي، معاون وزير صنعت با اشاره به اعالم قيمت هاي 
جديد خودرو ها مي گويد: »در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار، 
مسئوليت تعيين دستورالعمل و اعالم قيمت ها به شوراي رقابت 

واگذار شده و اين شورا بايد قيمت خودروها را اعالم كند«. اما 
رضا شيوا، رئيس شــوراي رقابت، معتقد است: وظيفه ما فقط 
تعيين دستورالعمل قيمت گذاري اســت و به همين واسطه 
دســتورالعمل قيمت گذاري خودرو را تعيين و براي تأييد به 
رئيس ستاد تنظيم بازار ارسال كرده ايم. شيوا مي گويد: طبق 
ابالغيه هاي قبلي ستاد تنظيم بازار بايد براساس فرمول شوراي 

رقابت نسبت به تعيين و اعالم نرخ ها اقدام كند.

پايان تأثير ُمسكن در بازار خودرو
اهمــال كاري در ابالغ قيمت هاي جديــد خودروهاي توليد 
داخلي و شفاف ســازي ميــزان و نحوه فــروش فوق العاده 
خودروسازان باعث شده تمام اثرات مثبتي كه اين دو سياست 
در بازار خودرو به جاي گذاشته بود يكباره ناپديد شود و بازار 
با سردرگمي بي ســابقه اي مواجه شــود. البته واسطه هاي 
بازار خودرو كه فقط معامــالت را جوش مي دهند مي گويند 
هنوز هم اگر به صورت منسجم و شفاف، مجموعه تمهيدات 
انديشيده براي بازار خودرو اعالم و اجرا شود، احتمال بهبود 
وضعيت بازار و تعديل قيمت ها وجود دارد و مي تواند تب فعلي 
قيمت خودرو را بكشد اما آنها بر اين نكته نيز تأكيد دارند كه 
اين بهبود وضع متناسب با نحوه اجراي سياست ها قابل تغيير 

است و مي تواند كوتاه يا بلندمدت باشد.

قيمت گذاري دستوري و سهميه بندي بالي جان بازار فوالد شده است. با اين 
حال ديروز 4معاون وزارت صنعت دورهم جمع شدند و بارديگر بر تداوم اجراي گزارش

سياست قيمت گذاري دستوري در بازار فوالد تأكيد كردند. سركوب قيمت ها 
و توزيع فوالد با تعيين سهميه هاي خاص در ماه هاي اخير به توزيع دست كم 40هزار ميليارد 
تومان رانت منجر شده است. وضع تا آن حد وخيم است كه حميدرضا رستگارپور، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد و فلزات، به نيابت از فعاالن بازار، از قوه قضاييه و وزارت 

اطالعات درخواست و استمداد كمك كرده است.
به گزارش همشهري، مدت هاست فعاالن صنعت فوالد از مكانيسم فروش و قيمت  محصوالت 
فوالدي ناراضي هستند. دليل اين نارضايتي تعيين سهميه هاي خاص در سامانه بهين ياب 
و تعيين قيمت هاي غيرواقعي و خارج از مكانيسم بازار در وزارت صنعت است. ماجرا از اين 
قرار است كه شركت هاي فوالدساز موظفند 60درصد از توليدات خود را در بازار داخلي و از 
طريق بورس كاال بفروشند و بقيه آن را صادر كنند. خريداران داخلي هم بايد محصول خود 
را از بورس كاال بخرند به شرط آنكه توليدكننده هايي باشند كه از فوالد به عنوان ماده اوليه 
استفاده مي كنند، با اين حال اين توليدكننده ها بايد اول در وزارت صنعت تأييد شوند و بعد 
درخواســت خود را براي خريد از بورس كاال در سامانه بهين ياب ثبت كنند اما خريداراني 
كه در سامانه بهين ياب وزارت صنعت تأييد مي شوند يا واقعي نيستند يا اگر واقعي هستند 
به دليل تفاوت قيمت بورس و بازار آزاد محصوالتشان را مازاد بر نياز مي خرند و در بازار آزاد 

گران تر مي فروشند.
مشــكل دومي كه بازار فوالد با آن مواجه است تعيين قيمت هاي دستوري و غيرواقعي در 
وزارت صنعت اســت كه براســاس قانون بازار اوراق بهادار كامال غيرقانوني است. در طول 
سال هاي گذشته قيمت ها برخالف نص صريح قانون بازار اوراق بهادار در وزارت صنعت تعيين 
شده اما چون بازار در يك حالت پويا يا دايناميك درحال فعاليت است تعيين قيمت هاي 
مدت دار و غيرواقعي نمي تواند متناســب با عرضه و تقاضاي واقعي بازار باشد. اين موضوع 
موجب شده هربار كه قيمت ها در بازار آزاد افزايش مي يابد موج تقاضا به سمت خريد فوالد 

در بورس كاال هجوم ببرد تا فوالد را ارزان بخرند و در بازار آزاد گران تر بفروشند.
هم اكنون هر كيلو ورق فوالدي در بورس كاال از ســر اجبــار وزارت صنعت بين000 6تا 
6500تومان فروخته مي شود درحالي كه نرخ همين ورق در بازار آزاد بين 9تا 11هزارتومان 
است. همچنين در 10 روز گذشته قيمت هر كيلوگرم ميلگرد با 1000تومان رشد به 7هزار 
تا ۸ هزار تومان رسيده و همچنان در حال افزايش است. هم اكنون اختالف قيمت بين بورس 
و بازار آزاد و به ۸0درصد يعني 4هزار تومان رسيده سود اين اختالف قيمت به جيب كساني 
مي رود كه از موهبت سهميه در سامانه بهين ياب وزارت صنعت برخوردارند. به گفته فعاالن 
بازار مشكل اصلي تعيين سهميه بندي در سامانه بهين ياب و قيمت گذاري دستوري وزارت 

صنعت است.

رانت سامانه بهين ياب
وزارت صنعت ســامانه بهين ياب را با هدف شناســايي توليدكننــدگان واقعي در بخش 
پايين دستي تاسيس كرد تا از طريق آن، مواد اوليه را به توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
واقعي برساند اما اين سامانه حاال خود به مركز توزيع رانت تبديل شده است. اما اين همه 
ماجرا نيست و فقط خريداران غيرواقعي نيستند كه رانت هاي اين بازار را به جيب مي زنند. 
بخش ديگري از رانت خواران هم توليدكننده هاي واقعي هستند. بنا به گفته يكي از فعاالن 
بازار فوالد دريافت كنندگان ورق فوالدي كه ميزان سهميه آنها براساس جواز توليد و ميزان 
توليد ماهانه آنها تعيين شده، عالوه بر دريافت سهميه مصوب از اين امكان برخوردارند كه 
به همان ميزان مصوب يا حتي بيشتر، از شركت هاي خارج بورس كه امكان رديابي معامالت 
در آنها وجود ندارد، ورق دريافت كنند. در چنين شرايطي اين توليدكنندگان عالوه بر اينكه 
مي توانند خطوط توليد خود را با استفاده از ورق هاي آزاد خريداري شده سرپا نگه دارند، به 
راحتي مي توانند ورق هاي دريافت شده براساس سهميه را كه به قيمت پايين تعيين شده 
در وزارت صنعت خريداري كرده اند با قيمت هاي بيش از قيمت جهاني در بازار آزاد به فروش 
برسانند. پيش از اين محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته بود: 
افزايش تقاضاي كاذب در برخي محصوالت، نشان از فعاليت سفته بازان در بازار است كه از 

راه هاي رسمي مانند سامانه بهين ياب روانه بازار شده است.

رانت 4۰ هزار ميليارد توماني بازار فوالد 
رضا شهرستاني، عضو هيأت مديره انجمن فوالد ايران درباره توزيع رانت گسترده در بازار 
فوالد گفت: رانت حاصل از تفاوت قيمت فوالد در بورس و بازار آزاد بين 25 تا 40هزار ميليارد 
تومان اســت. او افزود: متأسفانه اين به دليل سياســت هاي 6000 تا 6500 توماني است، 
درصورتي كه همين ورق بين 9 تا 11 هزار تومان به دســت مصرف كننده نهايي مي رسد. 
10ميليون ورق داريم كه اين اختالف قيمت موجب شــده رقم بااليــي رانت ايجاد كند. 
شهرستاني توضيح داد: قرار بود قيمت عرضه داخلي فوالد 5درصد زير قيمت فوب باشد كه 
منطقي است، اما در عمل از آنجا كه با ارز نيمايي محاسبه مي شود كه خود 20درصد زير نرخ 
شناور است، قيمت آن 25درصد كمتر از ارزش صادراتي محاسبه مي شود. او افزود: برنامه ما 
اين است كه 30ميليون تن توليد كنيم كه 12ميليون تن آن اسلب و 1۸ميليون تن شمش 
است. از اين 1۸ميليون تن، 7ميليون تن مصرف داخلي داريم، اما مقرر كرده اند كه 60درصد 
اين 1۸ميليون تن به داخل عرضه شود درحالي كه اين رقم باالتر از ميزان مصرف داخلي 
است. به گفته اين عضو انجمن فوالد، بايد عالوه بر عرضه 60درصد در بورس، 15درصد هم 
قراردادهاي بلندمدت بسته و فقط 25درصد صادر شود. يعني 75درصد محصول به داخل 
عرضه شود كه بسيار غيرمنطقي است. شهرســتاني تأكيد كرد: پيشنهاد ما اين است كه 
قيمت ها واقعي شود، زيرا با اين وضعيت، كل زنجيره توليد از بخش سنگ آهن تا كنسانتره 
و گندله كه هركدام درصدي از قيمت شمش هستند، متضرر مي شوند و نمي توانند براي 
رسيدن به چشم انداز 55ميليون تني سرمايه گذاري كنند. حميدرضا رستگارپور، رئيس 
اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد و فلزات تهران نيز درباره رانت شكل گرفته در بازار فوالد 
توضيح داد: برخي بيشتر از نياز مصرفي شــان محصول خريداري مي كنند و مابقي آن را 
در بازار آزاد توزيــع مي كنند، بنابراين صرف ثبت نام در ســامانه نمي تواند از اين وضعيت 

جلوگيري كند.

در شرايطي كه به نظر مي رسد مظنه 
طال كانال شكني كرده و بازار ارز به بازار

سقف تكنيكالي خود رسيده، شايد 
امروز سه شــنبه، جهت و آينده بازارهاي طال و ارز 

دست كم تا پايان بهار مشخص شود.
به گزارش همشــهري، رشد شــديد نقدينگي 
از ابتداي امســال بازارها را در امان نگذاشــته؛ 
ســيل پول هاي پرقدرت از يك طرف به رشــد 
شديد شاخص بورس منجر شده و از طرف ديگر 
زمينه رشــد قيمت ها را در بازار خودرو و حتي 
كاالهاي واســطه اي مانند فــوالد فراهم كرده 
اســت؛ اما خطرناك ترين وجه ماجرا گويا هنوز 
باقي مانــده؛ آن هم رشــد احتمالي قيمت طال 
و ارز اســت كه گمان مي رود بــه مقصد بعدي 
نقدينگي تبديل خواهد شد؛ يعني جايي كه هر 
مثقال طال به عنوان مظنه بــازار طال از محدوده 
مقاومت تكنيكالي و روانــي خود گذر كرده و به 
محدوده 3ميليون و 200هزار تومان رســيده و 
سكه بهارآزادي ســقف قيمت خود را هم لمس 

كرده اســت. از ســوي ديگر در بازار ارز، قيمت 
درهم امارات محدوده مقاومت خود را شــكافته 
و به مرز رواني 5هزار تومان نزديك شده، درهم 
قيمت ساز بازار دالر محسوب مي شود؛ در نتيجه 
تثبيت آن در محدوده فعلــي مي تواند دالر را تا 

مرزهاي غيرقابل پيش بيني باال ببرد.
شايد به دليل همين چشم انداز بود كه ديروز بانك 
مركزي رســما اعالم كرد: آخريــن فرصت ايفاي 
تعهدات ارزي صادراتي ســال139۸ پايان تيرماه 
سال جاري است. بانك مركزي به صادركنندگان 
هشــدار داده اگــر تعهداتشــان را ايفــا نكنند 
محدوديت هاي مندرج در بسته سياستي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و نحــوه رفع تعهد ارزي آن، 

عليه آنان اجرا خواهد شد.

آوار نقدينگي به روايت آمار
پيش از اين همشــهري بارها نسبت به جابه جايي 
سريع پول ها در بازارها هشدار داده بود و حاال موج 
مكزيكي نقدينگي يكي يكي بازارها را درمي نوردد. 

گشايش ارزي با تسهيل صادرات، تازه ترين 
فن بدل متوليان وزارت صنعت در برابر هجوم تجارت

آوار تحريم و ركود كرونايي است. سرپرست 
وزارت صنعت مي گويد براي دستيابي به اين هدف امسال 
ممنوعيت هــاي صادراتــي لغــو و مســير ســبز براي 
صادركنندگان ايجاد مي شــود. نكته قابل تأمل اينكه در 
جريان اجراي اين سياست انبساطي، به نظر مي رسد دولت 
حساب تحريك بازار داخلي و تنش قيمتي اقالم صادراتي را 
در بزنگاه ها كرده و آن را پذيرفته است. به گزارش همشهري، 
افزايش درآمدهاي ارزي از محل توسعه صادرات غيرنفتي و 
تســهيل اين حوزه از تجارت خارجي سال هاست كه در 
فهرست آمال و آرزوهاي بخش خصوصي جاگرفته و آن را 
بارها در قالب پيشنهاد و راهكار و توصيه روي ميز دولتمردان 
گذاشته اند كه مورد بي توجهي و بي مهري قرار گرفته است؛ 
اما حاال گردش روزگار و سير تحوالت باعث شده دولت در 
جايگاهي قــرار بگيرد كه خودش اين راهــكار را به عنوان 
بشارت و نويد به بخش خصوصي اعالم كند. اين سيگنال 
گشايش ارزي با تسهيل و توسعه صادرات را ديروز حسين 
مدرس خياباني، سرپرســت وزارت صنعت در جلسه اي با 
هيأت رئيسه اتاق ايران مطرح كرد. او كه تا چندي پيش بر 
كرسي قائم مقام وزير در امور بازرگاني تكيه زده بود و براي 
تنظيم بازار داخلي مجبور به موافقت با ممنوعيت صادراتي 
بود، حــاال به عنــوان ســكاندار وزارت صنعــت در كنار 
صادركنندگان نشسته و با آگاهي و مسئوليت بيشتر نسبت 
به محيط بزرگ تري از اقتصاد، نســبت به اجراي سياست 

گشايش ارزي با تسهيل صادرات اطمينان داده است.

حلقه واردات تنگ تر مي شود
حســين مدرس خياباني، سرپرســت وزارت صنعت  در 
جلسه ديروز  خود با هيأت رئيسه پارلمان بخش خصوصي، 
تأكيد كرد جهــش توليد محقق نمي شــود مگر اينكه 
توســعه صادرات رخ دهد. او مديريــت واردات را يكي از 
دســتور كارهاي جدي وزارتخانه متبوع خود اعالم كرد 
و معناي آن را ممنوعيت حداكثري بــراي واردات اقالم 
غيرضروري و داراي مشــابه داخلي دانست. او با تأكيد بر 
اينكه در سال جاري تنها مسير سبز براي واردات، مربوط به 

واردات مواداوليه توليد و تجهيزات و ماشين آالت موردنياز 
كارخانه هاست، گفت: در اين شــرايط مسير پيش روي 
واردات كشور، يك مسير سنگالخ و پر چالش خواهد بود 
كه به معناي يك جاده بن بست براي واردات اقالم لوكس و 

كاالهاي غيرضروري و داراي مشابه داخلي است.

آزادسازي در مسير صادرات
در جلسه ديروز، يكي از تعهدات سرپرست وزارت صنعت، 
اين بود كه در ســال 99، ممنوعيت ها و محدوديت هاي 
پيش روي صادرات غيرنفتي بيــش از هر زمان ديگري 
مديريت شود و با توجه به نياز كشور به ارزهاي حاصل از 
صادرات، شرايطي فراهم  آيد كه راه رشد و توسعه صادرات 
غيرنفتي و به تبع آن جهش توليد هموارتر از هميشه باشد. 
به گزارش همشــهري، يكي از تعابير اين تعهد اين است 
كه در سال 99، لزوما اولويت اول متولي حوزه تجارت به 
تنظيم بازار داخلي اختصاص ندارد. در اين جلسه مدرس 
خياباني سياســت وزارت صنعت در ابالغ بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها را سياست پيش آگهي اعالم كرد و وعده 
داد؛ حداقل يك  ماه پيش از زمان اجرايي شدن هر تصميم، 

مراتب به اطالع بخش خصوصي و ذي نفعان برسد.

بازگشت ارز از مسيرهاي هموارتر
در نشســت ديــروز متولــي موقــت وزارت صنعت با 
هيأت رئيســه اتاق ايران، بحث بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات نيز به عنوان دغدغه مشــترك صادركنندگان و 
دولت مطرح شد. مدرس خياباني  وعده داد هموارتركردن 
راه هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور كار قرار 
بگيرد و زمينه اي فراهم شود كه ارزهاي حاصل از صادرات 
بيش از هر زمــان ديگري براي تأميــن نيازهاي توليد و 
مايحتاج وارداتــي تخصيص يابــد. او همچنين از تداوم 
رايزني هاي وزارت صنعت با بانك مركزي براي معافيت 
20درصدي صادركننــدگان از بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات در روند رفع تعهد ارزي خبر داد و با ابراز اميدواري 
نسبت به عملياتي شدن اين موضوع، دليل اين معافيت 
را پوشش دادن هزينه هاي قابل قبول صادركنندگان در 

بازارهاي هدف صادراتي اعالم كرد.

نمايندگان مجلس ديروز و در 
روزهاي پاياني عمر دوره فعلي ارز

پارلمان، با تصويب برخي مواد 
اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، بر 
نظر بانك مركزي صحه گذاشــتند و تأكيد 
كردند واردكنندگان موظف به اظهارنظر منشأ 
ارز اختصاص يافته بــه كاالي وارداتي خود 
هستند. وكالي مردم مصاديق جديد قاچاق ارز 
را در روزهاي پرالتهاب ارزي تعيين كردند و از 
بانك مركزي خواستند تا فهرست صرافي هاي 
مجاز را منتشر سازد، غافل از اينكه سال هاست 
اسامي صرافي هاي مجاز روي وب سايت بانك 
مركزي قرار گرفته اســت و مــدام بازنگري 

مي شود.

كدام ارز قاچاق است؟
براســاس مصوبه مجلس، ورود يا خروج ارز 
از كشور بدون رعايت تشــريفات قانوني يا از 
مسيرهاي غيرمجاز، هرگونه اقدام به خروج 
ارز از كشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا 
از مســيرهاي غيرمجاز و انجام هر رفتاري در 
كشور كه عرفا معامله ارز محسوب مي شود از 
قبيل خريد، فروش يا حواله در غيراز صرافي ها، 
بانك ها يا مؤسسه مالي اعتباري داراي مجوز 
از بانك مركزي، مشــمول مقررات ارز قاچاق 
خواهد بود. البته معامــالت واردكنندگان و 
صادركننــدگان و معامله گران در بورس هاي 

كااليي   از شــمول ارز قاچــاق خارج خواهد 
بود. همچنين هرگونــه معامله ارز در صرافي 
يا غيرآن كه تحويــل ارز و مابه ازاي آن به روز 
يا روزهاي آينده موكول شده ولي به تحويل 
ارز منجر نمي شــود يا از ابتــدا قصد تحويل 
ارز وجود نداشــته و قصد طرفين تنها تسويه 
تفاوت قيمت ارز بوده هــم جزو فعاليت هاي 
قاچاق ارز به شمار مي رود. نمايندگان ديروز 
مصوب كردند: انجام كارگزاري خدمات ارزي 
در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، 
بدون داشــتن مجوز انجام عمليات صرافي از 
بانك مركزي غيرقانوني اســت، همچنان كه 
ثبت نكردن معامالت ارزي در ســامانه ارزي 
يا اقدام صرافي بانك يا مؤسسه مالي اعتباري، 
به ثبت ناقص يا خالف واقع اطالعات معامالت 
ارزي در اين سامانه هم جزو فعاليت هاي قاچاق 
ارز تلقي مي شــود. با تصميم مجلس از اين 
پس ارائه نكردن صورتحساب خريد معتبر با 
ارائه صورتحساب خريد خالف واقع يا داراي 
اطالعات ناقص به مشــتري در صرافي، بانك 
يا مؤسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانك 
مركزي يا عرضه، حمل يــا نگهداري ارز فاقد 
صورتحساب خريد معتبر فعاليت غيرقانوني 

قلمداد خواهد شد.

مقررات فعاليت صرافان
براســاس مصوبه ديروز مجلس، از اين پس 

صرافي، شــخص حقوقي اســت كه از بانك 
مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ كرده 
اســت. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي 
صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري 
يا وكالت دادن به ديگران نخواهد بود و بانك 
مركزي ظرف 3ماه، مكلف اســت دسترسي 
مستمر و برخط صرافي ها، بانك ها و مؤسسات 
مالي اعتباري را به ســامانه ارزي جهت ثبت 
معامالت با قابليت وارد كردن اطالعات فراهم 
سازد. همچنين بانك مركزي با تصويب نهايي 
اين قانــون وظيفه دارد 3 ماه پــس از اجراي 
قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي 
مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود 
و خروج ارز در روزنامه رسمي و درگاه اينترنتي 

بانك مركزي اقدام كند.

مرجع جديد براي برخورد با قاچاق ارز
نمايندگان رسيدگي به تخلفات ارزي را هم 
ســرعت دادند؛ قرار است رســيدگي به اين 
تخلفــات در صالحيــت ســازمان تعزيرات 
حكومتي هم باشــد و ضوابط مربوط به نحوه 
و ميزان ورود يا خروج وجه رايج ايران در بانك 
مركزي تعيين و براي اطالع عموم منتشر شود. 
تخلف از اين ضوابط، قاچــاق وجه رايج ايران 

محسوب مي شود.

مقررات معامله ارزهاي ديجيتال
با تصميم مجلس هرگونه دادوســتد ارزهاي 
ديجيتال هم در حكم قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز قلمداد شده و جرائم، تخلفات، ضمانت 
اجراها و نيز تمام احكام و مقررات مربوط به ارز 
در اين قانون در مورد آنها نيز اجرا مي شــود. 
همچنين مجلس مصداق قاچاقچي حرفه اي 
ارز يــا كاال را تعيين كرد. از اين پس كســي 
قاچاقچي حرفه اي يا سلطان يك بازار معرفي 
خواهد شــد كه بيش از 3 بار مرتكب قاچاق 
شــود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده 
يا نشده باشد و ارزش كاال يا ارز قاچاق در هر 

مرتبه بيش از 100ميليون ريال باشد.

تداوم سركوب قيمت ها در بازار فوالد
 قيمت گذاري دستوري در ماه هاي اخير به توزيع

40هزار ميليارد تومان رانت در بازار فوالد منجر شده است

آغاز رالي دوباره قيمت ها

بازار خودرو آمپر چسباند

بازارها در تسخير نقدينگي
درهم و مظنه طال مرزشكني كردند؛ سكه و دالر به سقف كانال رسيدند

صاحبان نقدينگي نگران كم شدن ارزش پولشان 
هســتند و تا زماني كه از تثبيت رونــد نرخ تورم 
مطمئن نشــوند به دنبال انتظارات تورمي حركت 
خواهند كرد. در اين صورت سؤال چه بخريم؟ را هم 

زياد خواهيم شنيد.
طبق آموزه هــاي علم اقتصاد، رشــد نقدينگي از 
عوامل بارز رشد تورم اســت؛ تورمي كه هم اكنون 
در دامنه 30 تا 40درصد در نوسان است، اما گمان 
مي رود كه امسال باز هم بيشتر رشد كند. آمارها از 

وضعيت شــاخص هاي پولي نشان مي دهد حجم  
نقدينگي در اســفندماه سال گذشــته با رشدي 
31.3درصدي نسبت به اســفند سال قبل به مرز 
2500هزار ميليارد تومان رسيده است؛ آن هم در 
شرايطي كه بانك مركزي نرخ تورم در پايان سال 
گذشته را باالي 41درصد برآورد كرده است. پايه 
پولي در بهمن سال گذشــته رشدي 30درصدي 
داشته و انتظار مي رود با بسته پولي انبساطي بانك 
مركزي براي كمك به دولت با هدف كم كردن آثار 
تخريب ويروس كرونا، نرخ رشــد نقدينگي و پايه 
پولي افزايش يابد. گزارش رســمي بانك مركزي 
نشان مي دهد آهنگ رشد نقدينگي به 2۸درصد 
رســيده، آخرين بار در آبان ماه95 آهنگ رشــد 
نقدينگي به چنين سطحي رسيده بود. تفاوت روند 
فعلي رشد نقدينگي با رشد سال95 در اين است كه 
سهم پول در اين رشد پررنگ تر است. در اين دوره 
حجم پول 4۸.6درصد و حجم شبه پول 24.9درصد 

افزايش يافته است.

تسخير بازارها
شايد مشهود ترين اثر رشــد نقدينگي را بتوان در 
بازار سهام مشــاهده كرد. از ابتداي امسال بورس 
100درصد رشد كرده است. شــدت ورود پول به 
بازار ســهام، فعاالن بازار را شــوكه كرده؛ در 2 ماه 
گذشــته ارزش روزانه معامالت به رقم بي ســابقه 
20هزار ميليارد تومان رسيده؛ درحالي كه تا همين 

چند ســال پيش ارزش روزانه معامالت در بورس 
به زحمت به 500ميليارد تومان در روز مي رسيد. 
اما گسيل نقدينگي به بازارها فقط مخصوص بازار 
سهام نبوده است. پارسال هجوم نقدينگي به بازار 
مسكن به رشد 40درصدي ميانگين قيمت آپارتمان 
در تهران منجر شــد، درغياب آمارهاي رســمي، 
شواهد ميداني نشــان مي دهد قيمت مسكن در 
ارديبهشت ماه صعودي شده اســت. رشد شديد 
قيمت ها در بازار كاال و خدمات هــم اتفاق افتاده 
است. به نظر مي رســد نقدينگي مانند گله ملخ ها 
در حال هجوم به همه بازارهاســت. امــا نگراني 
اقتصاددانان از آن اســت كه اين موج نقدينگي به 
رشد افسارگســيخته نرخ ارز و كاهش ارزش پول 
ملي منجر شــود كه تأثير مضاعفي بــر روند نرخ 

تورم دارد.

نگراني از رشد قيمت دالر
داده هاي آماري نشــان مي دهــد قيمت هر دالر 
آمريكا از ابتداي امســال تاكنون 10درصد رشد 
كرده و از سطح 15هزار و 750تومان به 17هزار 
و 200تومان رسيده است. اگرچه قيمت هر دالر 
آمريكا ديروز به هســته سخت مقاومت برخورده 
و انتظار مي رود تحت تأثير سياست هاي كنترلي 
بانك مركزي ظرف روز هاي آينده اندكي از التهاب 
بازار ارز كاســته شــود؛ اما منحني نمودارهاي 
قيمت دالر نشان مي دهد كه اوال شيب قيمت ارز 
صعودي است و دوم اينكه احتماال محدوده قيمت 
16هزار تومان از اين پس به كف نرخ جديدي براي 
قيمت دالر تبديل خواهد شد. شيب صعودي در 
منحني قيمت دالر ظرف 10روز گذشته موجب 
شده قيمت طال هم كه تابعي از قيمت دالر است، 
با شيب صعودي مواجه شود. فعاالن اين صنعت 
مي گويند حجم تقاضا در بازار طال به شدت افزايش 
يافته كه نشــان مي دهد بخشــي از نقدينگي در 
حال سرازير شدن به سمت طال به عنوان يكي از 
مهم ترين بازار هاي سرمايه گذاري در ايران است. 
تحليلگران هشدار مي دهند چنانچه سياستگذاران 
اقتصاد ظرف روزهاي آينده براي هدايت ســريع 
نقدينگي، در كوتاه مدت، به بازارهاي مولد تصميم 
درســتي نگيرند، احتماال ديــدن دالر و طال در 
مرزهايي خــارج از مخيله تصميم گيــران دور از 

ذهن نخواهد بود.

»وضعيت امروز بازارها سخت تر از تابستان۹۷ نيست؛ ثبات الزم به بازار برمي گردد«؛ 
اين تازه ترين واكنش رئيــس كل بانك مركزي به نوســان لحظه اي قيمت ها در 
بازارهاســت. آيا موضع جديد عبدالناصر همتي نشــان از اقدامي جدي براي 
فرونشاندن التهاب در بازارهاست؟ او هفته گذشته هرچند گفته بود كه به مردم حق 
مي دهد منابع و دارايي خود را در بخش هاي مختلف نظير بورس، بانك، امالك و ارز 
و طال، سرمايه گذاري كنند ولي گوشزد كرده بود كه مراقب ريسك سرمايه گذاري 
در بازار ارز باشــند. حاال اما رئيس كل بانك مركزي مطمئن است كه ثبات الزم به 
بازار برمي گردد. راستي چگونه ممكن است التهاب قيمت در بازارهايي چون سكه، 
ارز، طال، خودرو و شايد بعدها مسكن فروكش كند؟ رئيس كل بانك مركزي ديروز 
در تازه ترين يادداشــت خود يادآوري كرد: وضع امروز بازارها سخت تر از مرداد و 
شهريور۹۷ نيست. چنان كه درآن روزها باشــروع و تشديد تحريم هاي آمريكا، 
بازار هاي ارز، سكه و حتي خودرو و مسكن به هم ريخت ولي، با تدابير به كارگرفته 
شده، ثبات نسبي برقرار شد. حاال اما همتي معتقد است: دليل باالرفتن انتظارات 
تورمي در جامعه اين است كه همچنان فشار حداكثري ناشي از تحريم ها ادامه دارد 
و شيوع كرونا و تعطيلي 3 ماهه بســياري از فعاليت ها و كاهش قيمت نفت و ساير 
فرآورده هاي نفتي، تهديدات جديد آمريكا و چند عامل ديگر انتظارات تورمي را باال 

برده است. خبر مهم رئيس كل بانك مركزي اين است كه قرار است در روزهاي آينده، 
پيش بيني خود را از تورم يكسال آينده و »تورم هدف«، اعالم كند. البته اين خبر 
تأييدي است بر گزارش چند روز پيش همشهري مبني بر اينكه به زودي بانك مركزي 
نرخ تورم هدفگذاري شده و مورد انتظار تا يك سال آينده را رونمايي خواهد كرد. 
حاال همتي به صراحت مي گويد: محاسبات و برآوردهاي اداره بررسي هاي اقتصادي 
بانك بسيار كمتر از آن چيزي است كه در فضاي تبليغاتي مطرح مي شود. به تازگي 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي كارشناسي شده اعالم كرده بود كه نرخ تورم تا 
پايان سال جاري به 34درصد مي رسد و برخي گمانه زني ها حتي از وقوع تورم باالي 
5۰درصدي حكايت داشتند. حاال اصلي ترين پرسش اين است كه چگونه روند التهاب 
بازارها فروكش مي كند؟ به نظر مي رسد بانك مركزي سناريوي پيش بيني نرخ تورم 
هدف خود را بر مبناي سناريوي مالي دولت تنظيم كرده و به اين ترتيب اگر دولت 
بپذيرد كه به جاي اتكاي به پول پرقدرت و مخرب بانك مركزي، كسري بودجه اش 
را از مسير جديد يعني انتشــار اوراق بدهي دنبال كند و از ظرفيت عمليات بازار 
بانكي بهره ببرد، پيش بيني اينكه حتي نرخ تورم به 25درصد هم كاهش يابد، دور 
از انتظار نيست. نرخ تورم هدف درصورتي كه دقيق محاسبه شود، نه تنها به سال ها 
بي انضباطي مالي دولت ها پايان مي دهد بلكه جو ناشي از انتظارات تورمي از قيمت ها 
در بازارها هم فروكش مي كند. بايد منتظر روزهاي آينده ماند و ديد بانك مركزي، 

چگونه نرخ تورم آينده را پيش بيني خواهد كرد. 

   رمزگشايي؛ نشاني آرامش بازارها كجاست؟
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مصاديق قاچاق ارز تعيين شدپايان سختگيري در سياست هاي بازرگاني
تصميم لحظه آخري مجلس براي بازار ارز

   تعيين منشأ ارز واردات
درصورتي كه شوراي نگهبان مصوبه ديروز نمايندگان را تأييد كند، از اين پس و با هدف مقابله با قاچاق 
ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي، همه واردكنندگان كاال موظفند منشأ ارز كاالي وارداتي خود را 
پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه خاصي ثبت كنند و بانك مركزي موظف است پس 
از دريافت اطالعات منشأ ارز، بالفاصله و درخصوص كاالهاي سريع الفساد، سريع االشتعال يا مورد 
نياز فوري حداكثر ظرف 24ساعت نسبت به بررسي آن اقدام كند و درصورت صحت اطالعات ابرازي، 
شناسه رهگيري معتبر به اطالعات مذكور اختصاص دهد و مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه 

رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست.



ي  ه ها شــگـــا و فر
صنايع 
در دستي صنايع دســتي 

اصفهان يك به يك 
تعطيل مي شــوند و تا عصر ديروز 
براساس آمار اتحاديه صنايع دستي 
اســتان اصفهــان 38 فروشــگاه 
صنايع دســتي واقــع در ميــدان 
نقش جهان در اتفاقي بي ســابقه 

تعطيل و تخليه شدند.
به گزارش همشهري، دليل تخليه 
فروشــگاه هاي صنايع دســتي در 
ميــدان نقــش جهــان اصفهان 
اقتصــادي  وخيــم  وضعيــت 
توليدكننــدگان و هنرمنــدان 
صنايع دســتي اســت كه به گفته 
رئيس اتحاديــه توليدكنندگان و 
صادركننــدگان صنايع دســتي 
اصفهان اگر فكري براي آن نشود، 
آمار فروشگاه ها و كارگاه هاي بسته 
شــده در روزهاي آينده بيشــتر 

مي شود.
اين نخســتين بار در تاريخ فعاليت 
ميدان نقش جهان اصفهان اســت 

كه فروشــگاه هاي صنايع دستي 
در اين ميدان ثبت جهاني شــده 
ناچار به تعطيل و تخليه فروشگاه ها 

شده اند.

آمارهاي دوگانه
براســاس آمــار دولتــي 40هزار 
توليدكننــده  و  هنرمنــد 
صنايع دستي در اســتان اصفهان 
شناســايي  شــده اند. اما اتحاديه 
توليدكننــدگان صنايع دســتي 
اســتان اصفهان اعالم كرده است  
60هــزار هنرمنــد و توليد كننده 
صنايع دستي در اين استان فعاليت 

دارند.
حجم توليدات صنايع دستي ايران 
در اســتان اصفهان هم براســاس 
آمار دولتي 60درصد و براســاس 
آمار رئيس انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان صنايع دســتي،  
70درصد توليدات صنايع دســتي 

كشور در استان اصفهان است.
حجم صادرات صنايع دستي استان 
اصفهان براساس آماري كه سال 98 
توســط فريدون الهياري، رئيس 
اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و 

صنايع دستي آن استان اعالم شد، 
در سال 94، 7۱0 هزار دالر بود كه 
اين رقم در سال 97 به ۵0 ميليون 

دالر رسيد. 
اين روند امــا پايدار نمانــد و كار 
به جايي رســيد  كه فروشندگان 
و توليدكننــدگان صنايع دســتي 
اصفهان ناچار به تخليه فروشگاه ها 
در ميدان نقش جهــان و تعطيلي 

كارگاه ها شدند.

فرصت از دست رفت
سيد عباس شيردل، رئيس اتحاديه 
توليدكننــدگان و صادركنندگان 
صنايع دســتي اســتان اصفهان 
درباره وضعيت وخيــم اين حوزه 
به همشــهري مي گويد: سال 98 
اتفاقات بدي در كشور افتاد. اوايل 
سال ســيل آمد و با توجه به اينكه 
تقريبــا 70درصد صنايع دســتي 
كشــور از اســتان اصفهان تامين 
مي شود، استان ها و شهرهايي كه 
صنايع دستي اصفهان را خريداري 
كردند، نتوانســتند محصوالت را 
بفروشــند. بعد هــم بنزين گران 
شد و گردشــگران داخلي به دليل 

گراني بنزين نتوانستند به اصفهان 
ســفر كنند و فروش صنايع دستي 
متوقف شــد. بعدتر هــم بحران 
هواپيما اتفــاق افتاد و بســياري 
از تورهاي خارجي كنســل شــد 
و فرصــت فروش محصــوالت بار 
ديگر از دست رفت. اميد بعدي به 
نوروز 99 بود كه بحران كرونا ايران 
را فراگرفت و مشــكالت بيشتري 
براي صنايع دستي اصفهان ايجاد 

كرد.
بــه گفتــه رئيــس اتحاديــه 
توليدكننــدگان و صادركنندگان 
صنايع دســتي اســتان اصفهان، 
تمامي اين شــرايط موجب شد تا 
امروز، 38فروشگاه صنايع دستي در 
ميدان نقش جهان اصفهان تعطيل 
و ناچار بــه تخليه شــوند كه اگر 
حمايت دولت نباشــد، در ماه هاي 

آينده بيشتر مي شود.

بيكاري در شهر جهاني
اصفهان شهر جهاني صنايع دستي 
است و هر 6ماه يك بار بايد آماري 
از وضعيت خود به شوراي جهاني 
صنايع دســتي ارائه دهــد. با اين 

محمد باريكاني
خبر نگار
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۵- ميدان جنــگ- ماكاروني 

ورقه اي
6- كوهي در مكــه- متدين- 

بيهوده
7- به تازگي- دستگاه ردگيري 

در هواپيما- فوت و فن
8- نام اصلي مولوي، شــاعر و 

عارف ايراني
9- چهــره- دوميــن شــاه 

پيشدادي- عتاب
۱0- نوشــته حاشــيه سند- 
فرماني نظامي- تكليف مدرسه
۱۱- پادزهر- مخزن مواد گازي
۱2- مكان مالقات- قســمت 

خميده لوله- كچل
۱3- ايــالت- روبــاه صحراي 

جنگ جهاني دوم- رواج
۱4- توفيق- از ارتفاعات استان 

كرمانشاه- دردناك
۱۵- از يــك پــدر و مــادر- 

كم شــدن- لباس تازه دوخته 
شده

  
عمودی:

۱- از ايــاالت آمريــكا- از بند 
رسته- پاكدامني

2- شيشــه آزمايشــگاهي- 
جمهــوري  در  شــهري 
آذربايجان- يك حرف و ســه 

حرف
3- گوســفند قرباني- راغب- 

خواستار
4- چشمه- دســته بزرگي از 
ستارگان كه در سراسر آسمان 

شب پراكنده اند
۵- ميوه تابستاني- وسيله اي 
بــراي پهن كــردن بتونه روي 

ديوار
6- ظلمت- عنواني براي سرباز 

آموزشي- دو تا الف
7- شهري در شهرستان دماوند 

- چاق- تقويت امواج
8- زندگي اجتماعي در جهت 
رشد و ترقي- عادل- نوعي ماده 

رنگي براي نقاشي
9- جگر ســفيد- از بــرادران 
حضرت يوسف)ع(- مطلبي را 

با آب و تاب خواندن
۱0- دوستي- سراب كنگاور- 

رب النوع آفتاب

۱۱- صباغ- نوعــي خودروي 
باربري

۱2- از ادعيه ماه رمضان- خراب
۱3- غريبــه- نوعــي پارچه 

لطيف- اگرچه
۱4- شــعر مفاخره در ميدان 
جنگ- رفيق آذري- همسايه 

سومالي
۱۵- خالــص- مهم تــر- از 

معجزات پيغمبر اكرم)ص(

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 36۵۵
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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شيوعورشكستگيدرنقشجهان
 چراغ  فروشگاه هاي صنايع دستي در اصفهان يك به يك خاموش مي شود

 و تا عصر ديروز 38فروشگاه صنايع دستي در ميدان نقش جهان ناچار به تعطيلي و تخليه شدند

اوصاف احتمــاال آمار ايــن دوره 
اصفهان به مذاق شــوراي جهاني 
صنايع دستي چندان خوش نيايد. 
۱96رسته توليد صنايع دستي در 
اصفهان وجود دارد كه 40رســته 
از اين تعــداد توليد انبــوه دارند. 
قلمزني، مينــاكاري، منبت كاري، 
نگارگري، فيروزه كوبي و نقاشــي 
مس اصفهان مخاطبــان جهاني 
دارد كه حاال براســاس اطالعات 
دريافتي همشهري از يك كارگاه 
بزرگ فيروزه كوبــي درا صفهان با 
2هزار نيــروي كار، تنها 600نيرو 
شــانس ماندگاري يافتند و مابقي 
بيكار شدند. معاون صنايع دستي 
اســتان اصفهان اما در اين شرايط 
هرگونه گفت وگو در مورد وضعيت 
وخيــم صنايع دســتي اصفهان را 
به اجازه روابط عمومــي اداره كل 
ميراث فرهنگي اســتان اصفهان 
منوط كرد  و همشــهري نيز اندك 
توضيحات سطحي او را هم منتشر 

نمي كند.
 

كميته تخصصي خروج از بحران
و  توليدكننــدگان  اتحاديــه 
صادركنندگان صنايع دستي استان 
اصفهان اما از علي اصغر مونســان، 
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي مي خواهد با تشكيل 
فوري كميته تخصصي براي بررسي 
وضعيت صنايع دستي اصفهان كه 
با تعطيلي و تخليه فروشــگاه هاي 
صنايع دســتي به دليل ناتواني در 
ادامه فعاليت مواجه شــده است، 
بحــران پيــش آمــده در قلــب 

صنايع دستي ايران را مرتفع كند.
چراغ هــاي ميــدان نقش جهان 
اصفهان حاال يك به يك خاموش 
مي شوند و براســاس تعبيري كه 
رئيس اتحاديــه توليدكنندگان و 
صادركنندگان صنايع دستي اين 
استان به كار مي برد، »سال جهش 
توليد در صنايع دســتي اصفهان 
تبديل به جهش بســتن كارگاه ها 
و فروشگاه هاي صنايع دستي شده 
است كه دولت بايد به سرعت فكري 

براي اين وضعيت كند.«

يوزهاي ايراني رصد مي شوند 
 تالش براي پايش زيستگاه يوزهاي آسيايي ايران با هدف جمع  آوري آمار جمعيت  يوز ايراني ادامه دارد

حفاظت از زيستگاه، اولويت اول 
حيات
برنامه هاي حفاظــت از يوز در  وحش

سازمان حفاظت محيط زيست 
است. ديده شــدن يك ماده يوز با توله هايش 
اميدها را براي حفاظت از يوز در زيستگاهش 
افزايش داده است؛ هر چند هيچ آمار دقيقي 
در مورد تعداد يوز در زيســتگاه ۱2ميليون 

هكتاري اش وجود ندارد.
انجمن يوزپلنــگ ايراني تصميــم گرفته  با 
كمك همكارانش در ســازمان هاي مختلف 
امسال پس از حدود ۵سال زيستگاه هاي يوز 
در كشور را پايش و سال آينده آمار جديدي از 

يوزپلنگ ها در طبيعت ارائه دهد.
مرتضي پورميرزايــي، مديرعامل اين انجمن 
مي گويد: »از بين تمام زيستگاه هاي يوزپلنگ 
در ايران، تنها زيســتگاه توران است كه طي 
سال هاي اخير زادآوري يوزپلنگ در آن ثبت 
شده است. به همين دليل نمي توانيم بگوييم 
كه آيا زيســتگاه هاي ديگر زادآوري دارند يا 
خيــر. زادآوري يوزپلنگ در زيســتگاه هاي 
جنوبي مانند يزد، خراســان جنوبي و كرمان 
حداكثر تا سال90 مشــاهده شده  و سال 96 
نيــز آخرين ســالي بود كــه در زيســتگاه 

خراسان شمالي زادآوري ثبت شده است.

افزايش وسعت زيستگاه يوز 
آخرين آماري كه از جمعيت يوزها در كشور 
وجود دارد، مربوط به ســال 9۵ است كه 40 
 يوز در طبيعت تخمين زده شد. معاون پروژه 
حفاظت از يــوز در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: برنامه هاي حفاظتي در فاز اول اين 
پروژه معطوف به ۱0منطقه با وسعت 6ميليون 
هكتار بود اما با گســترش كار مشخص شد 
كه يوز فقط در اين پهنه ها قــرار ندارد بلكه 
زيســتگاه هاي مطلوب تري به عنوان كريدور 
يا زيســتگاه هاي آزاد وجود دارد. در فاز سوم 
كه 6 ماه از شــروع آن مي گذرد، اين پهنه به 
۱2ميليون هكتار وســعت يافت تا كارهاي 
مطالعاتي روي آن انجام شود. اهداف ۵ساله 
اين فاز در بلندمدت و درصورت تامين منابع 
تحقق خواهد يافت. نمي توانيم با بودجه هاي 

پاييني كه در اين ســال ها صرف اين پروژه 
شده اســت و وســعت زياد كار، به زودي به 
نتيجه برسيم. به گفته رجبعلي كارگر، طبق 
برآوردهــاي اوليه نياز ســازمان براي پايش 
يوز حداقل ۵00دســتگاه دوربيــن تله اي، 
حضور تيمي از كارشناســان بــراي مطالعه 
روي سرگين، رد پا و ژنتيك يوزها و همچنين 
جمــع آوري مشــاهدات مســتقيم جوامع 
محلي و ســازمان هاي مردم نهاد است. تعداد 
محيط بان براي مناطق حفاظت شده كم است 
و در زيستگاه يوز بسيار كمتر. در اين مناطق 
96 محيط بــان هر ۱۵روز يك بــار به صورت 
شيفتي حضور دارند كه با اين حساب حدود 
۵0 محيط بان از منطقــه حفاظت مي كنند. 
او مي گويد: اگر بخواهيــم ميزان حفاظت را 
افزايش دهيم، حداقل 400 محيط بان براي 
اين منطقه مي خواهيم. خوشبختانه سازمان 
تصميم گرفته است كه اولويت استخدام براي 

حفاظت از يوز باشد.

بودجه حفاظت از يوز ناچيز است
از موضوعات بحث برانگيز در پروژه حفاظت از 
يوز بودجه هايي است كه از سوي سازمان هاي 
مردمي، دولتي و بين المللي براي آن اختصاص 
يافته است اما به اعتقاد معاون پروژه حفاظت 

از يوز اين مبالغ در مقابــل هزينه ها اصال به 
چشم نمي آيد، ضمن اينكه مبالغي كه براي 
حفاظــت از گونه هاي ديگــر در دنيا صرف 
مي شود، به مراتب بيشتر است. او در اين باره 
مي گويد: طي ۱8ســالي كه از شروع پروژه 
مي گذرد يك ميليــون و ۵40هــزار دالر از 
ســوي UNDP براي فاز يك و2 اختصاص 
يافته اســت. درصورتي كه براي پروژه هاي 
مشــابه بين المللي مثل حفاظــت از ببر در 
هندوســتان كه نه عرصه بزرگــي دارند و نه 
شرايط طاقت فرسايي مانند شرايط يوز پلنگ 
آســيايي، ســاالنه ۱0ميليون دالر از سوي 
ســازمان هاي بين المللي اختصاص مي يابد. 
در مورد بودجه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 
بزرگ نمايي شده درحالي كه در قياس اصال 
عددي نيســت. با اين پول حتي نمي شــود 
تهديدات جاده اي را رفع كرد؛ در شرايطي كه 
از ســال 94 تا كنون 8يوز در جاده ها از دست 
رفته است. از 22كيلومتر مسير  تردد يوز، فقط 
8كيلومتر را توانسته ايم فنس كشي كنيم.  از 
سوي ديگر هزينه هاي راه اندازي مسير سبز 
براي تردد حيــات وحش بــراي پروژه هاي 
عمراني كه فقط پول آســفالتش ميلياردها 
تومان هزينه دارد، چندان زياد نيســت ولي 

احداث آن بايد به يك ضرورت تبديل شود.

زهرا رفيعي
خبر نگار
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   »منطقــه آزاد تجــاری- صنعتی 
انزلــی«، نامی که دو دهــه بر یک گیالن

منطقه اقتصادی و تجاری نهاده شده 
است تا دروازه تجارت جهانی کشور و گیالن باشد، 
به تازگی دستخوش تغییر قرار گرفته و این تغییرات 
نیز مخالفان و موافقان زیادی در اســتان دارد. 16 
اردیبهشــت ماه جاری نمایندگان مجلس با رای 
موافق خود، الیحه توســعه منطقه آزاد انزلی را به 
کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. در ماده 
واحده الیحه توسعه منطقه آزاد انزلی آمده است که 
محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیالن)انزلی( 
به مساحت 8609 هکتار طبق نقشه پیوست که به 
تصویب هیات وزیران رسیده است، تعیین می شود. 
بر این اساس دولت می تواند عالوه براین محدوده، 

حداکثر میزان 2 هزار هکتار در 
توجیــه  دارای  نقــاط 
شهرستان های گیالن با اولویت 
انزلی را به محدوده اضافه کند. 
موافقان توســعه منطقــه آزاد 
انزلی، به افزایش وسعت منطقه 
به دلیل مقایسه با دیگر مناطق 
آزاد و رونق اقتصادی آن تاکید 
می کنند و مخالفان با این الیحه، 
افزایش و توسعه مناطق آزاد را 
دســت اندازی بــه زمین های 
کشاورزان برخالف نظر و حکم 
دیــوان عدالــت اداری و دیوان 

محاسبات می دانند.
اما ایــن الیحه کــه موافقان و 

مخالفانی داشــته و حتی منجر به درگیری های 
لفظی بین نمایندگان شده، گسترده شدن انتقادها 
در حوزه شهر انزلی و نگرانی فعاالن اقتصادی را نیز 
در پی داشته است. گنجاندن نام گیالن به جای 
انزلی در انتهای اسم منطقه آزاد، نامی که دو دهه 
رشد و پویایی و اعتبار کســب کرده، بحث های 

زیادی را در منطقه رقم زده است. 
طبق این طرح اگر قرار است محدوده هایی از نقاط 
دارای توجیه گیالن براساس این الیحه به محدوده  
منطقه آزاد انزلی اضافه شود، ناگزیر باید نام منطقه 
آزاد انزلی را به منطقه آزاد گیالن تغییر دهند. توجیه 
موافقان برای این تغییر نام متنفع کردن کل گیالن 
از مزایای منطقه آزاد انزلی است، اما این سوال مطرح 
اســت که آیا منافع منطقه آزاد انزلی به خود شهر 

انزلی و محدوده های مورد نظر رسیده یا خیر؟

تغییر نام منطقه آزاد انزلی
تصویب الیحه الحاق 2 هزار هکتار از اراضی صنعتی 
و فرودگاهی اســتان گیالن به محــدوده منطقه 
آزاد انزلی آخرین خبری بــود که در روزهای اخیر 

منتشر شد.
با اضافه شــدن فرودگاه ســردارجنگل به عنوان 
زیرســاخت ترانزیتی مهم و اراضــی صنعتی به 
محدوده ایــن منطقه، ظرفیت جذب و توســعه 
سرمایه گذاران تولیدی در این محدوده به بیش از 
10 برابر وضع موجود افزایش می یابد، موضوعی که 
موجب چند برابر شدن ظرفیت های این منطقه در 
عرصه های صادراتی و اشتغالزایی استان و کشور 

خواهد بود.
با این حال همــه حرف منتقــدان محلی تغییر 
نام منطقه آزاد انزلی این اســت کــه این افزایش 
مســاحت ها »بدون تغییر نام انزلی« باشد. دلیل 
آن هم بار حقوقی و مالی بســیار باال و نجومی این 
تصمیم اســت. شــرکت های 
زیادی در منطقه آزاد انزلی هم 
اکنون فعالند که با نام منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی انزلی ثبت 
نام شده اند و قراردادهای مالی و 
تجاری با شرکت های همتای 
خود در بخش داخلی و خارجی 
منعقد کرده انــد که این تغییر 
نام خســارات زیــادی را برای 
آنها به همراه خواهد داشت. از 
سوی دیگر از دست رفتن یک 
برند تجاری با دو دهه ســابقه 
نمی تواند مزیتی برای اســتان 

ایجاد کند. 
در دو دهه فعالیت این منطقه 
و به ویژه در حدود 5 ســال اخیر، سازمان منطقه 
آزاد انزلی در کمیسیون های مشترک اقتصادی، 
توافق های بین المللی و شــرکت هایی که با آنان 
قرارداد داشــته، به وجاهتی از نظر برند اقتصادی 
رسیده است که در صورت تغییر آن، خدشه بزرگی 
از نظر دوگانگی برند متوجه این سازمان خواهد شد، 
زیرا این نهاد اقتصادی را از یک »برند اقتصادی« به 

»برندی جغرافیایی« بدل خواهد کرد.

خسارت های چندصد هزار میلیاردی به بخش 
خصوصی

»اصغر امانی« مدیرعامل انجمن ســرمایه گذاران 
و کارآفرینــان منطقه آزاد، دربــاره تغییر نام انزلی 
می گوید: این تغییر نام ســبب ایجاد بــار روانی و 
اجتماعی برای مردم منطقه شــده و صدها میلیارد 

تومان خسارت برای سازمان منطقه آزاد انزلی و بخش 
خصوصی و ســرمایه گذاران فعال در منطقه ایجاد 
خواهد کرد. طی سال های گذشــته هزاران قرارداد 
رسمی خصوصی و دولتی، پروتکل های همکاری های 
بین المللی در زمینه های ریلی و زمینی و دریایی و 
ایجاد کریدورهای حمل و نقل، صدور بیش از 20 هزار 
پالک خودرو، چاپ میلیون ها سربرگ و کاغذهای آرم 
دار و تابلوهای معرفی بانک ها و فروشگاه ها و بسیاری 
موارد دیگر به نام منطقه آزاد انزلی انجام شده است. 
زیبنده نیست در این شرایط بد اقتصادی که همگان 
را درگیر خود کرده است، هزینه های مادی و معنوی 

دیگری را به مردم تحمیل کنیم.
او اضافه می کند: یقینا پیشنهاد دهندگان تغییر 
نام منطقه آزاد انزلی به گیالن، با ضعیف ترین ادله و 
استدالل به این موضوع پرداخته اند. امیدوارم دولت 
با دید کارشناسی و جلوگیری از هزینه های بسیار 
ســنگین با این تغییر نام در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مخالفت کند. بهتر است نمایندگان مجلس 
طبق الیحه دولت با همان توسعه 2هزارهکتاری که 
در قانون پیش بینی شده، موافقت کرده و از اشتباه 
پرهزینه و غیرضروری در کمیسیون اقتصادی مبنی 

بر تغییر نام خودداری کنند. 

افزایش هزینه های مادی و معنوی
در ادامه »عقیل حق شناس« رییس هیات مدیره 
شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی و دبیر 
انجمن سرمایه گذاران این منطقه نیز با بیان اینکه 
شهرستان بندرانزلی از دیرباز مزیت هایی اقتصادی 
فراوانی داشته اســت، می گوید: ایجاد این منطقه 
به خواسته مردم انزلی در زمان ریاست جمهوری 
مرحوم آیت اهلل هاشــمی تحقق یافت. اگر سابقه 
200 ساله تجاری بندرانزلی نبود و تاسیسات بندری 

وجود نداشت، این منطقه آزاد در این نقطه کشور 
شکل نمی گرفت.

او اضافه می کند: منطقه آزاد هرجا که باشد مزیت 
است و به همین دلیل مسئوالن تمام استان ها به 
دنبال اخذ مجوز تاسیس مناطق آزاد در شهرها و 
استان خود هستند. ما انزلیچی ها باید از این مزیت ها 
بهره می بردیم وقتی مسئوالن ما عرصه را خالی می 

کنند، ناگزیر دیگران بهره برداری خواهند کرد.
به گفته حق شــناس آنچه نیاز منطقه آزاد انزلی 
است، توسعه در بخش صنعت و تولید بوده که راه 
اندازی شهرک صنعتی شماره ۳ تا پایان سال جاری 
نقطه عطف برنامه های مدیران این سازمان خواهد 

بود. او می گوید: نکته مهم اینکه 
در سال جهش تولید اولین اقدام 
باید کم کردن هزینه ها باشد 
و تغییر سیاسی نام منطقه نه 
تنها به کاهش هزینه ختم نمی 
شــود، بلکه هزینه های مادی 
و معنوی بســیاری به فعاالن 
اقتصــادی و مــردم منطقه 

تحمیل می کند.
در چند روز اخیر در شهر انزلی 
بســیاری از فعاالن سیاسی و 

اجتماعی این شهر با اشاره به انتقاد خود در زمینه 
تغییر نام منطقه آزاد انزلی، طومارهایی را نوشته 
و به امضا رسانده اند. همچنین این موضوع منجر 
به واکنش بسیاری از سیاسیون این شهر از جمله 
نماینده و امام جمعه شــهر شده اســت.  »احمد 
دنیامالی« منتخب مردم انزلی در مجلس یازدهم نیز 
درباره اتفاقات روزهای اخیر و برخی حواشی پیش 
آمده در خصوص مصوبه طرح توسعه منطقه آزاد 
انزلی نیز می گوید: تمامی اتفاقات روی داده را رصد 

می کنیم و استراتژی بنده منطبق بر دوری جستن 
از فضای احساســی و خارج از منطق بوده و براین 
اساس هر تصمیم گیری در فرایند دوراندیشانه با 
اجماع نظر کارشناســی، قانونی و با تکیه بر منافع 

همشهریانم خواهد بود. 

موافقان تغییر نام در انتظار رای شورای نگهبان 
از سویی دیگر »سیدکاظم دلخوش اباتری« نماینده 
صومعه ســرا در مجلس نیز که از موافقان الیحه 
افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی است، می گوید: 
اصالحیات کمیســیون اقتصــادی الیحه تفاوت 
چندانی با الیحه دولت نداشته است و در مجموع 
این به نفع سرمایه گذاران و کل استان گیالن است، 
چون سرمایه گذاری در کل استان صورت می گیرد 
و در این زمینه ما بسیار امیدواریم که با تایید شورای 

نگهبان این الیحه به صورت رسمی اعالم شود.
»جبار کوچکی نژاد« نماینده رشــت در مجلس 
هم که از جمله موافقان الحاق نام گیالن بر منطقه 
آزاد انزلی اســت، بیان می کند: عــالوه بر الحاق 
فرودگاه رشت، شهرک های صنعتی خمیران انزلی، 
کیشستان، رشت و ســپیدرود نیز جزو محدوده 
منطقه آزاد قرار گرفتند و تمام سرمایه گذاران این 
مناطق می توانند از امتیازات و تســهیالت آن در 

حوزه های مالیاتی و تجاری استفاده کنند.
کوچکی نژاد همچنین از تغییــر نام این منطقه با 
پیشنهاد کمیســیون اقتصادی مجلس خبر داده 
و اضافه می کند: بر این اســاس نام این منطقه به 
منطقه آزاد گیــالن تغییر پیدا 

خواهد کرد. 
نماینده رشت در پایان با انتقاد 
از بعضی مدیران دولتی به علت 
انتقاد از الیحه دولت می گوید: 
با توجه به این که این مصوبه با 
تفاهم مجلــس و دولت صورت 
گرفته، متاســفانه شــاهد آن 
هستیم که بعضی مدیران دولتی 
اقدام به تحریک مردم نسبت به 
این الیحه کردنــد. در حالی که 
تصویب این الیحه از آرزوهای مردم این منطقه بود 
که سال ها در محدوده منطقه آزاد گرفتار شده بودند 
و تصویب آن موجبات ارتقای توسعه استان از جمله 

شهرستان بندرانزلی می شود. 
گفتنی اســت هم اکنون نمایندگان و بسیاری از 
فعاالن اقتصادی و سیاســی گیــالن منتظر رای 
شورای نگهبان هستند. اما این رای به دلیل افزایش 
بار اقتصادی و تحمیل هزینه های گزاف بر منطقه 

آزاد با اما و اگر مواجه است. 

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

ایرانشهر    سه شنبه 30 اردیبهشت 99  شماره 7946 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

ایجاد ۲۸۹ فرصت شغلی جدید در قم
محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت قم گفت: در فروردین امسال 2۸۹ فرصت شغلی جدید با 
سرمایه گذاری 153۹میلیاردریال در بخش صنعت ایجاد شد. ۸۹01 فرصت 
شغلی جدید نیز با بهره برداری از 35۶ واحد صنعتی ایجاد خواهد شد.
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 الیحه توســعه منطقه 
آزاد انزلی که موافقان و 
مخالفانی داشته و حتی 
منجر بــه درگیری های 
لفظی بیــن نمایندگان 
شده، گســترده شدن 
انتقادها در حوزه شــهر 
انزلــی و نگرانی فعاالن 
اقتصــادی را نیز در پی 

عالوه بر فرودگاه رشت، داشته است
صنعتی  شــهرک های 
خمیران انزلی، کیشستان، 
رشت و سپیدرود نیز در 
الیحــه الحاقــی جزو 
محدوده منطقه آزاد قرار 

خواهند گرفت

فرشته رضایی
 رشت - خبرنگار

چالش های تغییر نام منطقه آزاد انزلی
موافقان تغییر نام منطقه آزاد انزلی، به افزایش وسعت منطقه  و رونق تجاری تاکید می کنند و مخالفان با این الیحه،  این تغییر نام  را  اجحاف در حق فعاالن اقتصادی انزلی می دانند

   فرا رسیدن خرداد هر سال برای مازندرانی ها آغاز 
رسمی حضور مســافران در این اســتان است. مازندران

تعطیلی مدارس از یک سو و تقارن تعطیالت عید 
فطر امسال با نخستین روزهای خرداد و فراهم شدن فرصت 5 
روزه، بهترین بهانه برای سفر خواهد بود. اما در شرایطی که کشور 
همچنان درگیر شیوع کروناست و در برخی استان ها نیز روند 
افزایشی ابتال به کووید19 مشهود است، حجم باالی سفرهای 
احتمالی به شمال، نگرانی بابت بازگشت وضعیت بحرانی به این 
مناطق گردشگرپذیر را در مردم و مسئوالن استان های شمالی، 

به ویژه مازندران افزایش داده است.
بخش اعظمی از نگرانی  مســئوالن اســتان مربوط به حضور 
مسافران در ساحل و دریاست. در ســال های اخیر طرح های 
سالم سازی دریا پیش از خرداد در سراسر مازندران اجرا می شد 
و مسافران با خیالی آسوده در ساحل به تفریح می پرداختند. اما 
امسال با توجه به شیوع کرونا و خاص بودن وضعیت کشور، فعال 
خبری از برپایی طرح های سالم سازی دریا نیست و این موضوع 
می تواند عاملی برای افزایش تعداد غریق ها در مناطق ساحلی و 

گردشگرپذیر مازندران باشد.

موج جدید سفر
»علیرضا شریعت« فرماندار محمودآباد یکی از مسئوالنی است 
که پیش بینی می کند در صورت رعایت نشدن پروتکل ها و حضور 
پرتعداد مســافران، احتمال تغییر وضعیت مازندران از زرد به 
قرمز وجود دارد. او در گفت وگو با همشهری می گوید: مازندران 
شرایط خاصی را گذرانده و همچنان مستعد بازگشت به وضعیت 
قرمز مانند ماه های اسفند و فروردین است، به ویژه در مناطق 
گردشگرپذیر مانند محمودآباد این احتمال بیشتر وجود دارد. 
تعطیالت عید فطر و حضور مسافران در این شهرستان و سایر 
نقاط گردشگرپذیر می تواند شرایط نگران کننده ای را ایجاد کند.
نگرانی از تعطیالت خرداد و سیل مسافرانی که طی روزهای آتی 
روانه مازندران می شوند در اظهارات سایر مسئوالن استان نیز 
دیده می شود.  »حامد روحانی زاده« معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران نیز پیش بینی می کند که در تعطیالت پیش رو 
مازندران با موجی گسترده از سفرها مواجه شود که این موضوع 
و تجمع مســافران در مناطقی مانند سواحل، به شیوع کرونا و 

بحرانی شدن شرایط جامعه منجر خواهد شد.
او به همشهری می گوید: عالوه بر این که عادی شدن مواجهه 
مردم اســتان با کرونا برای ما نگران کننده است، موج جدید و 
گسترده ســفر که احتماال در پایان این هفته مسافران زیادی 

را روانه مازندران می کند، نگرانی ما را دوچندان کرده اســت. 
نباید بگذاریم تعطیالت یا برنامه های حوزه گردشگری بار دیگر 

مازندران را در وضعیت قرمز کرونا قرار دهد.
با این حال از همین حاال روشــن اســت که پایــان این هفته 
جاده های مازندران مملو از خودروهای شــخصی برای ســفر 
به این استان خواهد شــد. برقرار بودن دورکاری در بسیاری از 
ادارات، تعطیلی مدارس و مهم تر از همه عادی تلقی شدن کرونا 
در جامعه ای که فرصت نوروز را برای سفر از دست داده بود، همه 

چیز را برای ایجاد موجی گســترده از مسافرت ها به مازندران 
فراهم کرده است. در چنین شــرایطی دو خطر مهم احساس 
می شود؛ یکی شیوع کرونا که مسئوالن به آن اشاره کرده اند و 
دیگری احتمال غرق شدن مسافران در روزهایی که طرح های 

سالم سازی دریا به اجرا درنیامد.

تعویق اجرای طرح های سالم سازی دریا
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار مازندران در 

گفت وگو با همشــهری از به تعویق افتادن زمــان آغاز به کار 
طرح های سالم سازی دریا در مازندران خبر می دهد و می گوید: 
برخالف سال های گذشته که یکم خرداد طرح های سالم سازی 
دریا پذیرای مسافران بود، امسال دســت کم تا 15 خرداد این 
طرح ها اجرا نمی شود. اما برخی مقدمات برای نظارت بر حضور 
مسافران در سواحل استان انجام خواهد شد. از فرمانداران نیز 
خواسته شده که برای تعطیالت عید فطر هماهنگی الزم را برای 

جلوگیری از تراکم جمعیتی در سواحل به عمل آورند.
»حســین حســن نژاد« با بیان این که برای برپایی طرح های 
سالم سازی دریا پس از تعطیالت عید فطر تصمیم گیری خواهد 
شد، می افزاید: برای تعطیالت پیش رو به منظور پیشگیری از 
اتفاقات احتمالی از عوامل اجرایی طرح های سالم ســازی دریا 
در هر شهرستان خواستیم تا اقدامات و نظارت های الزم برای 
جلوگیری از تجمع در مناطق ساحلی را انجام دهند. ضمن این 
که به منظور پیشگیری از غرق شدن افراد قرار است تعدادی از 
عوامل اجرایی طرح از یکم خرداد در نقاط ساحلی مستقر شوند 
تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، نسبت به نجات غریق اقدام 

شود.
این مسئول درباره ضوابط آغاز به کار طرح های سالم سازی در 
مازندران برای امسال با اشــاره به احتمال بازگشایی طرح ها از 
15 خرداد اظهار می کند: در جانمایی طرح های سالم ســازی 
امسال عالوه بر معیارهای پیشین، یعنی ممکن بودن اجرای 
طرح از نظر مکانی، کیفیت ساحل و شناگاه و همچنین بهداشتی 
بودن محدوده انتخاب شده، فراهم بودن امکان کنترل و رعایت 
فاصله اجتماعی نیز مالک قرار می گیرد. به همین دلیل احتماال 

تغییراتی در جانمایی برخی شناگاه ها ایجاد خواهد شد.

حضور پیشگیرانه منجیان غریق
تجربه و آمارها نشان می دهند که تعداد غریق ها در مازندران 
هر سال از خرداد افزایش می یابد و تا پایان تابستان ادامه دارد. 
هر سالی هم که طرح های سالم ســازی، حتی به طور موقت 
به مناسبت ماه رمضان تعطیل شدند، تعداد غریق ها به شکل 
چشــمگیری افزایش یافت. بنابراین حتی بــا وجود تعطیلی 
طرح های سالم سازی تا 15 خرداد، برخی از خدمات و پایش ها 

باید در سواحل استان انجام شود.
»محمد محتاطی« دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان 
محمودآباد با بیان این مطلب به همشــهری می گوید: کمیته 
پیشگیری از غریق مناطق ســاحلی مازندران نقاط پرخطر و 
حادثه خیز ساحل را شناسایی کرده و قرار است از یکم خرداد 
نظارت بر این نقاط توسط منجیان غریق آغاز شود. در ساحل 
محمودآباد و سرخرود 160 منجی غریق مستقر می شوند، اما 

این استقرار به معنی آغاز به کار طرح های سالم سازی نیست.

مازندران در آستانه افزایش مسافر و کرونا
تعطیالت 5 روزه ابتدای خرداد و کاهش محدودیت ها، نخستین موج رسمی سفرها در سال جاری و از سویی احتماال وضعیت قرمز مجدد کرونا را برای مازندران رقم می زند

اشکان جهان آرای
ساری- خبرنگار

شیوع کرونا و تعویق در طرح سالم سازی دریا  می تواند تعداد غریق ها را افزایش دهد./عکس: همشهری

صدای استان ها

عکس نوشت

   آسفالت ناتمام روستای چهارطاق سمنان
 روســتای چهارطاق از توابع شهرســتان آرادان اســتان سمنان اســت که آسفالت 
کوچه های آن مدت هاست نیمه کاره رها شده و مقداری هم که آسفالت شده به علت 
مهندسی نشدن خراب است. بسیاری از کوچه ها هنوز خاکی مانده و کسی هم اقدامی 

نمی کند. خواهشمندیم که مسئوالن پیگیری کنند.
شهروز عزیزی از سمنان

   اتخاذ تدابیر بهداشتی برای برگزاری امتحانات دانشگاه ها
با توجه به برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه ها الزم است حتما دستورالعمل سختی 
برای اجرای آن به دانشگاه ها داده شود. بهتر است برای کاهش تراکم، این امکان وجود 
داشته باشد تا امتحانات دروس حفظی و عمومی به صورت تستی و مجازی برگزار شود 
تا بقیه با فاصله اجتماعی مناسب امتحان دهند. همچنین تاریخ امتحانات باید با توجه 
به تراکم دانشجویان تغییر کند تا تعداد کمتری دانشجو در یک بازه زمانی مشخص در 

دانشگاه حضور داشته باشند.
بردیا خردمند از اصفهان

   جلوگیری از صید کوسه های سرچکشی
با توجه به نادر بودن کوسه های سرچکشی در تمام دنیا و عالقه مردم جهان برای دیدن 
این نوع کوسه ها، لطفا از صید این کوسه ها جلوگیری شود. متاسفانه این کوسه ها برای 
تخم ریزی به سواحل بوشهر مهاجرت می کنند و مورد هدف سودجویان قرار می گیرند.
نیما شهرابی از بوشهر

   وضعیت نامناسب خیابان های زنجان
وضعیت خیابان های شهر زنجان به قدری خراب است که دیگر نمی شود در آن تردد 
کرد. وضعیت نامناسب خیابان ها ضررهای مادی و خسارات فراوانی را به خودروهای 
شهروندان وارد می کند و البته زمینه ساز تصادف های زیادی نیز شده است. با توجه به 
اینکه ما بارها به شهرداری و شورای شهر اعتراض کرده ایم اما ترتیب اثری داده نشده 
است، پیشنهاد می کنیم دادستان زنجان به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود 

کند تا خسارات وارد شده به مردم جبران و وضعیت خیابان ها اصالح شود.
صابر حمیدی از زنجان

   رهاشدن مزارع گوجه و پیاز کرمان
کشاورزی در کرمان همچنان با مشکل رو به روســت. یک سال کشاورز آنقدر تولید 
می کند که خریداری برای آن نیست و مجبور است محصول خود را رها کند و سال دیگر 
تولید آنقدر کم است که مصرف کنندگان باید آن را به چندین برابر قیمت خریداری 
کنند. این سریال ها سال ها است در کشــاورزی ما اتفاق می افتد و هنوز برای این درد 
به ظاهر ساده، درمانی اندیشیده نشده اســت.  کشاورزان کرمانی امسال گوجه و پیاز 
خود را بدون آنکه برداشت کنند رها کرده اند تا در مزرعه بماند. زیرا برداشت محصول 
ضرر بیشــتری به آنها می رســاند و حتی پول کارگر را نیز در نمی آورد. هر کیلوگرم 
گوجه آنها 200 تا 700 تومان به فروش می رود که کفاف پول جعبه و هزینه کارگری 
را نیز نمی دهد. هفته گذشته رئیس جمهور در کنفرانسی وعده داد که به وزیر جهاد 

کشاورزی دستور دهد تا این مشکل برطرف شود، اما این وعده  عملی نشده است. 
حسام فرهنگی از کرمان

   مدیریت گردشگران در ایام کرونا
با وجود همه نگرانی ها و توصیه ها مبنی بر خودداری از سفر در تعطیالت پیش رو، مسلم است که امکان جلوگیری از حضور مسافران 
وجود ندارد. در این شرایط تنها راه حل ممکن مدیریت پذیرش مسافر و نظارت بر حضور گردشگران است. »مهران حسنی« معاون 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با اشاره به تدوین پروتکل های سفر هوشمند، به همشهری 
می گوید: برای پذیرش مسافران دستورالعملی تهیه شده که به منظور بررسی نهایی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است 

تا آغاز به کار زیرساخت های گردشگری در مازندران با رعایت همه نکات الزامی پیشگیری از شیوع کرونا انجام شود.
او می افزاید: اجرای نکات موجود در دستورالعمل بازگشــایی زیرساخت های گردشگری الزامی است و نظارت بر روند کیفی تعهد به 
دستورالعمل ها نیز با سه شکل نظارت میدانی توسط دســتگاه های متولی، نظارت مردمی توسط شهروندان با ارائه گزارش به شماره 

0۹۶2۹ و نظارت کارشناسان بهداشت انجام می شود.
به گفته حسنی در دستورالعمل در نظر گرفته شده برای آغاز به کار تأسیســات گردشگری نکات مهمی مانند استفاده از تجهیزات 
بهداشت فردی، مناسب سازی فضاهای حضور گردشگران و رعایت فاصله اجتماعی در همه بخش های مرتبط با گردشگری در نظر گرفته 
شده است. این طور به نظر می رسد که باالخره پس از 3 ماه تعلیق در صنعت گردشگری مازندران، قرار است از روزهای آتی گردشگری 
مازندران با ساختاری متفاوت پذیرای مسافران باشد. ساختاری که از یک سو باید سالمت شهروندان مازندران و خود مسافران را در 
مقابل شیوع کرونا حفظ کند و از سوی دیگر ارائه خدمات به مسافران در آن مدیریت شود تا چرخ اقتصاد گردشگری پس از 3 ماه به 
گردش در آید. از طرفی هم چگونگی حضور مسافران در دریا و ساحل در آن مطرح است که این وضعیت می تواند متفاوت ترین فصل 

گردشگری مازندران را رقم بزند.

بََلم داران بازفت
ایل راه های عشایری اســتان چهارمحال و بختیاری نه تنها از ارتفاعات صعب العبور و 
پرمخاطره گذر می کند، بلکه با چالش عبور از رودخانه های خروشان نیز همراه است. طبق 
سنت دیرینه عشایر بختیاری، عبور از رودخانه با بَلَم یا به گفته اهالی گزستان »سینی« 
انجام می شود. بلم از چندین مشک باد شده که با طناب و چوب هایی بهم متصل شده، 
ساخته می شود. یک نفر نیز مسئول هدایت آن است که با پا زدن در آب، بر جریان رودخانه 
غلبه می کند. در محدوده روستای گزستان بازفت که عرض رودخانه بیشتر و جریان آب 

آرام تر است، بلم داری به یک شغل و منبع درآمد برای روستائیان تبدیل شده است. 

هر
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گزارشي از وضعيت پهنه رودكي به عنوان بزرگ ترين پروژه فرهنگي و هنري پايتخت

پهنهرودكيمحلهميشود

پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار
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در پي بررسي طرح ساماندهي كودكان در كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر تهران مطرح شد

توانمندسازي كودكان كار؛ گام اول: شناسايي
خيلي از آنها را در سطح شهر مي بينيم ولي عده اي ديگرشان 
را نه. برخي گل و فال مي فروشند، برخي با انگشتان كوچك  
و آفتاب سوخته روي تُمبك ضرب مي گيرند تا ترحم رهگذري را براي دريافت پول بخرند و 
برخي هم شيشه خودروها را دستمال مي كشند. اما از بعضي ها كمتر اثري در خيابان هاست؛ 
آنهايي كه در كارگاه هاي كوچك، كوره هاي آجرپزي يا گودهاي زباله با ســختي فراوان و 
حقوق ناچيز كار مي كنند. كودكان  كار، با همان لقب طفل معصومي كه از مردم مي گيرند، 
در سختي هاي روزگار و شهر غرق شــده اند. هر ازگاهي طرح هايي براي ساماندهي آنها و 
نجات از شرايطي كه دارند اجرا مي شــود؛ با اين حال موضوع كودكان كار آنقدر پيچيده و 
چندوجهي شده كه رفع مسائل شان از دست يك سازمان و ارگان خارج است. براي اين منظور 
همراهي مردم، سازمان هاي مردم نهاد و NGOها و البته مديريت واحدي با زيرمجموعه اي 
از نهادهايي مانند مديريت شهري، بهزيستي، نيروي انتظامي، ثبت احوال و... الزم است. در 
آخرين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران نيز بر همين نكته تأكيد شد 
و حاضران راهكارهايي را براي ساماندهي كودكان كار ارائه كردند. نشست مشترك اعضاي 
كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي شــهر تهران و سازمان بهزيستي در قالب 
يكصدوسي وچهارمين جلسه اين كميسيون با موضوع معرفي طرح »ساماندهي كودكان 
كار و دستورالعمل مراكز پرتو« برگزار شد. در اين نشست كه محمدجواد حق شناس، رئيس 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران، حسن خليل آبادي، حجت نظري 
و الهام فخاري از اعضاي اين كميسيون، وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي كشور و 

جمعي از مديران اين سازمان حضور داشــتند چالش هاي ساماندهي كودكان كار خيابان 
بررسي شد و دو طرف به ارائه ظرفيت هاي همكاري در اين زمينه پرداختند.

چالشهايساماندهي
وحيد قبادي دانا در ابتداي اين جلسه با ارائه شرحي درباره اقدامات سازمان بهزيستي براي 
كودكان كار گفت: »در طرح ساماندهي سال98 حدود 80درصد كودكان خياباني شناسايي 
شده اند. بزرگ ترين معضل اجراي اين طرح اين است كه كودكان كار معموال مدارك هويتي 
ندارند و از ســوي ديگر اداره اتباع نيز در مورد شناسايي و ســاماندهي آنان با ما همكاري 
نمي كند.« رئيس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به كمبود منابع مالي و امكانات الزم براي 
توانمندسازي اين كودكان اظهار كرد: »نبود يك برنامه جامع براي آگاه سازي و اطالع رساني 
درباره كودكان كار نيز يكي از مسائلي است كه ما را در اين مسير با مشكالت بسياري مواجه 
كرده است.« در اين نشست حق شناس نيز گفت: »براي حل معضل كودكان كار بايد ابتدا به 
شناسايي ماجرا بپردازيم تا در مرحله بعد به يك زبان مشترك برسيم. براي اينكه گام هاي 
بعدي را برداريم به زمان نياز اســت تا ايده و طرح بهزيســتي را كارشناسي كنيم و اعضاي 
كميسيون بتوانند در مورد آن نظر دهند.« به گفته او از آنجا كه بيشتر اين كودكان غيرايراني 
هستند، بهتر است براي جلسه بعدي از اداره اتباع هم دعوت كنيم تا بتوانيم موضوع را به شكلي 
دقيق بررسي كنيم، همچنين از معاونت اجتماعي شهرداري نيز براي حضور در آن جلسه بايد 

دعوت كنيم تا با تقسيم كار بتوانيم بهترين نتيجه را از طرح به دست آوريم.

شناسايي381كودككاروتنهايكمركز
محمودعليگو،سرپرستدفترامورآسيبديدگاناجتماعيسازمانبهزيستيكشور:

كودكانكاربيشتردرمناطق1،5،6،2و3حضوردارند.آناناغلبفالفروشومتكديهستند
وپسازاينمشاغل،كارهاييمانندشيشهپاككني،اسفنددودكنيودستفروشيرانيز
انجامميدهند.مشكلاصليماكمبودمكانبراينگهدارياينكودكانپسازجمعآوري
ازخياباناست.مركزياسردرمحلهشوشتنهامكانياستكهمادراختيارداريموبردن
كودكانازشمالشهربهآنجابسياردشواروبرايكودكهمرنجآوراست.البتهشهرداري
دركنارپاركفدكمنطقهيكمجموعهكوچكرادراختيارماقراردادهاستكهدرشرايط
عادي70نفرواكنوندرشرايطشيوعبيماريكرونا50نفرميتواننددرآنمستقرشوند.بااين
حالاينمكاننيزمناسبكودكاننيست.پيشنهادماايناستكهشهرداريدرهرمنطقه
ازشهريكمركزبراينگهداري10تا20نفردراختيارماقراردهد.نيازينيستكهاينمراكز
بهبهزيستيتعلقداشتهباشد،ميتوانآنهارابهمراكزپرتوواگذاركرداماهمينكهمادر
هرمنطقهمكانيرادراختيارداشتهباشيمكهبتوانيمكودكانرابهسرعتبهآنجابرسانيم

بسيارميتواندكمككنندهباشد.

نيازبه20ون
سعيدآرام،مديرادارهكلبهزيستيشهرتهران:

ازچندروزقبلطرحتوانمندسازي600كودككارايرانيراباهمكاريNGOهاآغازكردهايم.
براياينكارنيازمندظرفيتهايشهرداريتهرانهستيم.هماكنون2فضاييكهبرايكودكان
اتباعدرنظرگرفتهايمهمگنجايشنداردواينموضوعمارابامشكلمواجهكردهاست.به
عالوهمانيازبه15تا20خودرويونداريمتابتوانيمطرحجمعآوريرابهصورتهمزماندر

شهرتهرانادامهدهيم.

بابرخوردضربتيمخالفيم
الهامفخاري،رئيسكميتهاجتماعيشورايشهرتهران:

بامسائلكودكانكار،معتادانوفقرنميشودضربتيبرخوردكرد.باتوجهبهزحماتمتخصصان
بهزيستي،ماتاپسازمرحلهجمعآوريكودكانوارداينكارنميشويم.مابايدمشخصكنيم
كهچهكاريميخواهيمانجامدهيم.آياميخواهيمكودكانراشبانهروزينگهداريم؟تضمين
نتيجهبخشبودناينجمعآوريچيست؟رابطهطرحبامراكزپرتوچيست؟رابطهآنبامراكز
مادرانوكودكانچيست؟واساساطرحدرچهمرحلهاياست؟بااينپيشفرضكهشماطرحيرا
بهشكلمثبتاجراميكنيد،الزماستپيشنهاددهيمكهازسولههايمديريتبحرانبرايبچهها
چگونهميتواناستفادهكرد.البتهنگهداريشبانهروزيكودكانموضوعمهمياست.بهتراست

زمانجداييكودكانازخانوادهكوتاهباشدوآنهاهرچهزودتربهخانهبازگردند.

تشكيلكارگروهكودككار
ناصربيات،دبيركميسيونفرهنگي-اجتماعيشورايشهر:

شهرداريبهلحاظقانونيفقطكاركردپشتيبانيداردوماازطرحوايدههاييكهدربارهموضوع
مهمكودكانكارباشدحمايتميكنيم.اينموضوعكه22فضارادراختياربهزيستيقراردهيم،
كامالقابلبررسياستبهشــرطآنكهواقعاازآناستفادهشود.پيشنهادمنايناستكهيك
كارگروهويژهكودكاندركميسيونفرهنگياجتماعيتشكيلواينموضوعدرآنبررسيشود.

بهاينترتيبميتوانيمدراينزمينهمؤثرترنيزعملكنيم.

پيشنهادهاباربيشتررويدوششهردارياست
حجتنظري،عضوكميسيونفرهنگي-اجتماعيشورايشهرتهران:

چيزيكهبيشازهمهبرايپيشبرداينطرحنيازداريمافزايشهمكاريسازمانهايمردمنهاد
است.متأسفانهايننهادهابرايفعاليتباچالشهاييمواجههستندوبهطورمعمولوزارتكشور
ونيرويانتظاميباديداجتماعيبهاينموضوعنگاهنميكنند.الزماستكهنهادهاييازايندست
بيشتربهفعاليتهاياجتماعيواردشوندتابتوانازظرفيتهايسازمانهايمردمنهاداستفاده
كرد.ايننهادهادرفضاييكودكاندرآنحضوردارندبهسراغآنانرفتهوباتوانمندكردنآنان
ميكوشندازآسيبدورشانكنند.اگردرشورايشهروشهرداريتهرانبخواهيمدراينزمينه
جديترفعاليتكنيم،نبايدبهسمتيحركتكردكهمسئوليتيبيشترازآنچهقانونبرايماتعيين
كردهاستبردوشمانبارشود.بهتراستمادرتعاملبايكديگربخشمردميرافعالتركنيم.
بهنظرمنپيشنهاداختصاص22مكاندرشهرازسويشهردارييكيازهمانكارهايياستكه

بيشازتوانماست.

ورودسوارهممنوع!
بزرگ ترين و معروف تريــن مراكز فرهنگي و هنري 
تهران ازجمله تئاتر شــهر، تاالر وحدت، بخشي از 
خيابان وليعصــر و... پهنه رودكي قــرار گرفته اند 
كــه  نشــان دهنده ظرفيت بــاالي ايــن پهنه در 
حوزه هاي فرهنگي و هنري اســت. در تصميمات 
مديريت شهري 4 راسته كتاب، موسيقي، نمايش و 
صنايع دستي در اين پهنه شكل خواهند گرفت. اين 
راســته ها مانند پالزاها و عرصه هاي عمومي عمل 
خواهند كرد كه در آنها عالوه بر وجود آثار و مراكز 
ارزشــمند فرهنگي و هنري، حضور مردم و زندگي 
نقش پر رنگي خواهد داشت. در فاز اول پهنه رودكي 
گالري هاي هنري بازگشــايي شــده اند. همچنين 
آثار و بافت هــاي تاريخي و فرهنگــي در برخي از 
نقاط اين محدوده در حال احيا  و مرمت هســتند. 
برگزاري نمايشــگاه هاي گروهي هنري در پهنه از 
ديگر اقدامات است كه حضور مردم و اقشار مختلف 
هنري را در پي داشــته اســت. در روزهاي پاياني 
سال 98 نيز پروژه ساماندهي جداره هاي تاريخي و 

كف سازي معابر پهنه فرهنگ و هنر رودكي با تكميل 
عمليات سنگ فرش خيابان استاد شهريار و انسداد 
اين مسير براي اتومبيل ها وارد فاز تازه اي شد. اكنون 
اتومبيل ها در اين محدوده فقط مجاز به تردد از ضلع 
شمالي خيابان شهريار هســتند. رويدادي كه براي 
ايجاد پالزاهاي شهري بايد رخ دهد و به تدريج فضا 

براي حضور پياده و ورود ممنوع سواره آماده شود.
آن طور كــه نصــراهلل آباديــان، شــهردار منطقه 
11مي گويد در ايــن محدوده 2 عنصر ارزشــمند 
تئاتر شــهر و تاالر وحدت قرار دارد و تالش خواهد 
شــد از ظرفيت هاي اين 2عنصر كــه در برگزاري 
جشنواره هاي بين الملي ميزباني مي كنند به صورت 
مؤثر بهره گرفته شــود؛ اما هم اكنون محيط اين دو 
مجموعه فرهنگي شهر در شان آنها نيست. ازاين رو 
تالش مي كنيم پياده راه هــا و محوطه هاي اين دو 

مجموعه را ارتقا دهيم.
او همچنين درباره آخرين اقدامات انجام شده دراين 
پهنه گفت:» در مورد پهنه فرهنگ و هنر رودكي چند 

سالي اســت كه اميدواريم مصوبه بگيريم و آن را به 
محله رودكي تبديل كنيم.در همين راستا مطالعاتي 
انجام شده است. خوشبختانه عمليات اجرايي از سال 
1398 آغاز شده و در نخستين گام، خيابان شهريار 
را به عنوان پيــاده راه انتخاب كرديم كه پيشــرفت 
فيزيكي خوبي داشته است. ضمن اينكه ضلع شمالي 
اين خيابان نيز تا پيش از پايان سال به اتمام خواهد 
رسيد و نصب مبلمان شهري انجام مي شود؛ اميدواريم 
به عنوان يك پياده راه متناسب با حوزه فرهنگ و هنر 
اثر مثبتي داشته باشــد. فاز دوم پروژه نيز از تقاطع 
خارك تا رازي خواهد بود و در فاز سوم هم از رازي تا 
كل گستره پارك دانشجو خواهد بود. در حقيقت اين 
كار با اصول معماري  و رويكرد مرمت انجام مي شود و 
اميدواريم تا پايان سال 1399 در اين پهنه اقدامات 

اجرايي انجام شود.« 
آنچه در زيــر مي خوانيد، بررســي آخرين وضعيت 
پروژه، همچنين چالش ها و موانع پيش روي آن از 

زبان مسئوالن و كارشناسان است:

پروسهمحلهرودكي
زمانبراست

درپهنه رودكي بيش از 100اثر ارزشمند هنري و تاريخي شناسايي كرديم. در اين 
پهنه منزل بسياري از افراد مشهور به چشم مي خورد. سياست مديريت شهري 
در اين پهنه تسهيل گري براي مشاركت مردم و درصورت تامين بودجه، تملك 
مديريت شهري و ايجاد كاربري هاي فرهنگي و هنري است. در آخرين تصميمات 
درباره پهنه رودكي قرار شده است كه اين پهنه به محله رودكي تغيير يابد. در 
محله رودكي اصل بر حفظ هويت محله و ساكنان و اصلي ترين عنصر، تامين نياز 

و خواسته مردم است. 
به عالوه ســاكنان ايــن محلــه مي توانند از خدمــات فرهنگــي و هنري نيز 
برخوردارشوند. مشاركت مردم در محله رودكي بســيار پررنگ است. رويكرد 
مديريت شهري در پهنه رودكي محله محور است. ما در اين محله با مشاركت 
مردم و سرمايه گذاري بخش خصوصي و تسهيل گري مديريت شهري بسياري از 
خانه هاي قديمي و مشهور را مرمت و احيا كرديم. بسياري از كافه ها و گالري هاي 

هنري بازگشايي شدند. 
تغييراتي نيز در طرح تفضيلي محله داده شده است. در طرح تفضيلي جديد محله 
ابالغ شده كه ساخت و سازهاي فرهنگي و هنري توسعه پيدا كند و جلوي تخريب 
مراكز فرهنگي و هنري و ساخت وساز آپارتمان هاي بي هويت گرفته شود. البته 
بايد گفت پروژه محله رودكي يك پروسه زمان بر است. در محله زندگي جريان 
دارد و در اين جريان مردم بايد تغيير رويكرد را ببينند. در بخشــي از محله، در 
خيابان شهريار، سازمان زيبا سازي  با پياده محوري جلوي حركت سواره را گرفته 
است. از اين دست تغييرات بايد تدريجي در محله اتفاق بيفتد تا مردم به چشم 

خود آن را ببينند.

66پنلخورشيدیدربوستانهایشمالشرقپايتختنصبمیشوند
معــاون خدمــات شــهری و محيــط زيســت 
شــهرداری منطقه چهار تهــران گفــت: 66 پنل 
بوســتان های  در  و  بازســازی  خورشــيدی 
 شــمال شــرق پايتخــت نصــب مــی شــوند.
به گزارش همشــهری، حميدرضا فرخی افزود: در 
راستای تحقق شعار شهر دوستدار محيط زيست و به 
منظور كاهش آلودگی های محيط زيستی، توسعه 
استفاده از سيستم های خورشــيدی و انرژی های 

تجديد پذير، محل های مناسب در منطقه تعيين و 
ظرفيت ها مشخص شد.

او در ادامــه از احــداث نيروگاه خورشــيدی در دو 
بوستان جنگلی منطقه خبر داد و گفت: اين نيروگاه 
با توليد بــرق حداقل 60 كيلو واتی در دو بوســتان 
جنگلی ياس فاطمی و تلو هزار هكتاری در دســتور 

كار قرار دارد.
به گفته فرخی صرفه جويی در مصرف انرژی، كاهش 

معضالت محيط زيستی و آلودگی ها، اصالح الگوی 
مصرف و جايگزينی انرژهای تجديــد پذير از ديگر 
اهداف پروژه های محيط زيســتی منطقه چهار در 

سال جاری است.
منطقه 4 شهرداری تهران شرقی ترين نقطه تهران 
است كه در شمال شــرقی شــهر تهران قرار دارد و 
محله های اوقاف، تهران پارس، مجيديه، نارمك و علم 

و صنعت از محله های مهم اين منطقه است.

چالشهادررودكي
كالبديوكاربرديهستند

يكي از شاخص هاي مديريت شهري جديد توسعه پياده محوري است. براي اجراي 
اين شاخص در واحد عمليات و برنامه ريزي شهري تهران مطالعات زيادي در نقاط 
مختلف مانند منطقه 6، 7و 1011و... انجام شده است و در اين حوزه 5محور انتخاب 
شدند. يكي از اين محورها و بزرگ ترين آنها در منطقه 11يا همان پهنه رودكي است، 
ولي در اين پهنه اغلب مسيري براي پياده وجود ندارد و بايد براي رفت آمدهاي پياده و 
حفظ آثار و مراكز هنري و فرهنگي تغييرات اساسي كالبدي و كاربري ايجاد شود. اين 
تغييرات قرار شده است در چند فاز اجرا شود. يكي از چالش هاي اصلي در اين محدوده 
پالك هاي تجاري و اداري و رفت وآمدهاي سواره است. اگر بخواهند ساختمان هاي 
تجــاري و اداري را تغيير بدهند يا در رفت وآمدهاي ســواره، پياده را لحاظ كنند با 
چالش هاي جدي كاركردي و كالبدي روبه رو خواهند شد. حل چالش ها تغييرات 
در برنامه ريزي هاي ترافيك را مي طلبد. همچنين در پياده محوري، به عنوان مثال 
اتصال 2 نقطه تئاتر شهر و تاالر فقط با سنگفرش رخ نمي دهد، بايد تغييرات، كالبدي 
و كاربري باشد. ما در الله زار هم همين مشكل را داريم. در اين خيابان اگر آسفالت را 
بر داريم و آن را سنگفرش كنيم با كاركرد و كالبد خيابان چه بايد كرد؟ دليلش هم اين 
است كه در سال هاي بعد از انقالب در اين محدوده بسياري از ساختمان هاي تجاري 
و اداري ساخته و تغييرات زيادي ايجاد شد. بســياري از ساختمان ها از دو طبقه به 
6طبقه و بيشتر تغيير پيدا كردند و قاعدتا در 40سال اخير رها شدند. اكنون تصميم 
گرفتيم اين تغييرات را از بين ببريم. امروز افسوس مي خوريم چرا تراكم 120درصد 
را به 240درصد ارتقا داديم. كاش مي گذاشتيم ساختمان ها دو طبقه باقي مي ماندند. 
البته تعدادي از آثار فرهنگي و هنري نيز حفظ شدند. در هر صورت ديري نخواهد 

گذشت   كه مديريت شهري و شهر به سمت پياده محوري سوق پيدا كند.

پهنهرودكيبهواسطهبرخورداري
ازمراكزارزشمندفرهنگيوهنري،
همچونتاالروحدت،مجموعهتئاترشهرو...ظرفيتهايباالييبرايتبديل
بهمنطقهويژهفرهنگيوهنريپايتختدارد.مديريتشهري دردورههاي
مختلفودردودههگذشتهطرحهايمختلفتوســعهرابراياينمنطقه
پيشنهادكردنداماهيچيكازآنهابهسرانجامنرسيد.حاالنزديكدوسال
استكهمديريتشــهريتهراندردورهجديد،طرحهايبزرگيرادراين
پهنهفرهنگيپيشبينيكردهتافضاهايفرهنگيوهنريقابلدسترسي

برايشهروندانبهويژهدرمحدودهمنطقه11ايجادكند.پهنهرودكيازشمال
بهخيابانانقالب،ازجنوببهخياباننوفللوشاتو،ازشرقبهخيابانحافظو
ازغرببهخيابانوليعصرميرسد.دراينمحدودهآثارارزشمندتاريخيو
هنريبسياريباظرفيتايجادپالزاهايشهريياعرصههايعموميشناسايي
شدهواكنونشهرداريتهراندرحالاجراياقداماتيدراينمنطقهاست.
بهويژهاينكهحاالپسازتوقففعاليتهادرپيشيوعكرونا،اقداماتاجرايي
دوبارهدرپيشروععملياتهايكاريجانتازهايگرفتهوسازمانزيباسازي

شهرتهراندرحالاجرايفازنخستاحيايپهنهرودكياست.

مهردادمالعزيزي
كارشناس شهري

عليرضاآقايي
مديرعامل شركت توسعه  فضاهايي فرهنگي  شهرداري تهران
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تمرينات پرسپوليس؛ از پنجشنبه 
با شرايط ويژه

با اعالم رسمي ســازمان ليگ، رقابت هاي ليگ برتر 
به زودي آغاز خواهد شــد و به همين دليل بازيكنان 
پرسپوليس تمرينات خود را به زودي برگزار خواهند 
كــرد. كادر فنــي سرخپوشــان در حال تــدارك و 
برنامه ريزي هاي الزم براي شــروع تمرينات اين تيم 
اســت و به احتمال فراوان تمرينات از روز پنجشنبه 
آغاز خواهد شد. مسئوالن باشگاه پرسپوليس به دنبال 
اين هســتند كه تمرينات تيم را در ورزشگاه شهيد 
كاظمي برگزار كنند و به همين دليل از حاال به دنبال 
آماده سازي اين ورزشگاه هستند تا مشكلي در زمان 

شيوع كرونا براي بازيكنان پيش نيايد.
  تمام راهروها مجهز به ضدعفوني كننده

مسئوالن باشگاه در تمام راهروهاي ورزشگاه شهيد 
كاظمي ظرف هاي حــاوي ضدعفوني كننده نصب 
كرده اند تــا بازيكنان تيم دائما دســت هاي خود را 

ضدعفوني كنند و بدون مشكل وارد زمين شوند.
  درهاي اصلي بسته مي شود

تمرينات پرسپوليس در شرايطي برگزار مي شود كه 
با دستور كادر فني هيچ تماشاگري حق حضور در 
تمرينات را نخواهد داشــت. به همين دليل ورودي 
ورزشگاه شــهيدكاظمي با 2 در كنترل مي شود. با 
توجه به احتمال حضور هواداران مقابل ورزشــگاه، 
قرار اســت از درهاي اصلي كامال محافظت شود تا 

كسي به بازيكنان نزديك نشود.
  رختكن هر روز ضدعفوني مي شود

كارگزار جديد باشــگاه پرســپوليس مســئوليت 
ضدعفوني كردن رختكن و زمين را بر عهده گرفته و 
قرار است با توجه به حجم زياد مواد ضدعفوني كننده 
كه براي ضدعفوني كردن زمين و رختكن الزم است، 
اين مواد را تهيه كرده و هر روز پاكســازي رختكن 

بازيكنان و همچنين زمين چمن را بر عهده بگيرد.
  استخر و سونا فعال تعطيل 

ورزشگاه شــهيدكاظمي امكانات استخر و سوناي 
بخار دارد اما مسئوالن باشگاه به بازيكنان تيم اعالم 
كرده اند كه براي جلوگيري از ابتال به بيماري كرونا، 
استخر و سونا فعال تعطيل خواهد بود و بازيكنان تيم 

هم به اختيار مي توانند دوش بگيرند.
 كادر فني با دستكش و ماسك

مسئوالن پرسپوليس قرار اســت با شروع تمرينات 
با دستكش و ماســك در تمرين حاضر شوند. شنيده 
مي شود قرار است فعال بازيكنان به دو گروه تقسيم شوند 
و هر گروه در نيمي از زمين تمرينات خود را برگزار كنند.

گزارش

انگار سعدي خوش ســخن شــيراز اصال اين جمله را از چند قرن 
پيش براي آنتوني استوكس نوشته است: »في الجمله نماند از ساير 
معاصي و منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد...« وقتي خبر احضار 
استوكس به دادگاه گالسكو به خاطر تخلفات رانندگي را شنيديم، 
فورا ياد همين قطعه از سلطان ســخن ايران افتاديم. قشنگ هيچ 
معصيت و منكري نيست كه اســتوكس نكرده باشد و هيچ قانوني 
در قاموس آدميزاد نيست كه او نشكسته باشد. واقعا هزارآفرين به 
مديران پيشين پرسپوليس كه اين صيد درخشان را به تور انداختند و 
با اعطاي 150هزار دالر ناقابل بابت 60دقيقه بازي، او را به تنها بدهكار 
تاريخ باشگاه تبديل كردند؛ مرحبا به اين درايت. حاال برويد دنبالش 
از اين دادگاه و آن دادگاه بيرون بكشيدش و پول تان را بگيريد، گرچه 

مطمئنيم در شكايت به فيفا هم نهايتا او پيروز خواهد شد.

استوكس به روايت سعدي!

معموال وقتي سوزن امير قلعه نويي روي يك چيزي گير مي كند، 
ديگر به اين راحتي ها ول كن ماجرا نيســت. االن هم 5 سال است 
او هر كجا مصاحبه مي كند يك فكت از هاشم بيك زاده مي آورد و 
از او مي خواهد حقايق را به مردم بگويد. هاشــم يك بار بعد از ليگ 
چهاردهم مدعي شد برخي تحركات درون تيم استقالل صورت 
گرفت تا آن سال آبي ها قهرمان نشوند. خود بيك زاده از آن به بعد 
توضيح بيشتري در اين مورد نداده، اما قلعه نويي ول كن نيست و چپ 
و راست در رسانه ها از شاگرد سابقش مي خواهد وقايع آن سال را باز 
كند. هاشم هم همه اش جواب مي دهد: »باالخره يك بار مي گويم.« 
 خب آقا بگو و همه ما را خالص كن؛ اين ديگر چه داســتاني است؟ 
5 سال گذشت، تا چند سال ديگر بايد شنونده جمالت تكراري ژنرال 

باشيم؟ خب، ملت چه گناهي كرده اند هاشم جان؟

هاشم، بگو تمامش كن!

با پيشنهادي كه ميرمعصوم سهرابي، مديرعامل تراكتورسازي در 
مورد ادامه مسابقات ليگ برتر داد، كال باب بحث و گفت وگو و حتي 
طنز و شــوخي در اين مورد به كلي بسته شد و ما به نوبه خودمان 
ختم جلســه را اعالم مي كنيــم. معصومي گفتــه: »ديديد كه 
بوندس ليگا بدون حضور تماشاگران چقدر سرد و بي روح بود. اين 
چيزي نيست كه مردم دوست داشته باشند. اميدواريم مسئوالن 
به جاي اين همه مصاحبه، يك ليگ رايانه اي با حضور نماينده اي 
از هر باشگاه برگزار كنند تا نشــاط اجتماعي به كشور برگردد.« 
خداوكيلي فكر مي كنيد جايي براي حرف زدن باقي مانده؟ در اين 
مدت انواع و اقسام پيشنهادهاي آنچناني مثل صفر كردن كنتور 
ليگ يا هجده تيمي كردن فصل بعد و حتي »صفر- صفر« اعالم 
كردن مسابقات باقيمانده را داشتيم، اما برگزاري پلي استيشن به 

جاي ليگ ديگر نوبر است. آقا موفق و مويد باشيد.

ختم مجلس را اعالم مي كنيم

نكته بازي

2 سه شنبه 30 ارديبهشت 99  شماره 7946 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 برخورد قضايي براي تمارض به كرونا!
تمارض به كرونا براي فوتباليست ها هزينه خواهد داشت! سهيل مهدي، مسئول برگزاري مسابقات در اين خصوص 
مي گويد: »ما دو بحث داريم؛ اول كسي كه گرفته است چه كاري انجام دهيم، دوم كسي كه تمارض به ابتال به كرونا 
كرده را چه كنيم. با كسي كه تمارض كند، برخورد قضايي مي شود.«

تابستان شايد براي بچه محصل ها فصل ايده آلي باشــد، اما روزهاي گرم 
تموز هيچ وقت محبوب هواداران تيفوســي فوتبال نبوده است. طبق يك 
تقويم بين المللي كه سال هاست در اغلب نقاط جهان و ازجمله در ايران اجرا 
مي شود، مسابقات هر فصل فوتبالي از اواسط يا اواخر تابستان آغاز مي شود 
و تا اواسط بهار سال بعد به طول مي انجامد. اين يعني معموال خرداد و تير 
و مرداد يا فوتبال نداريم يا خيلي كم داريم. امسال اما كرونا كاري كرد كه 

اين خماري به شــكل غيرمنتظره 3ماه جلوتر بيايد و از اسفند شروع شود. 
روزهاي سختي بر همه مردم جهان گذشت و هنوز هم كم وبيش مي گذرد؛ 
از مردمي كه يا بيمار شدند يا در غم بيماري و درگذشت عزيزان شان بودند 
تا كاسباني كه دچار لطمه شديد اقتصادي و بلكه معيشتي شدند. اين غم اما 
براي هواداران فوتبال بيشتر هم بود؛ چون ديگر آن پناهگاه رواني هميشگي 
و اسباب سرگرمي و هيجان را هم با خود نداشتند. مسابقات تعطيل بود و 

كسي هم نمي دانست از كي دنبال خواهد شد.
حاال اما ليگ هاي دنيا يكي يكي دارند برمي گردند و اين قاعده شامل ايران 
هم شده است. طبق اطالعيه رسمي ستاد ملي مبارزه با كرونا، ازسرگيري 
مسابقات ليگ برتر از 22خرداد بالمانع اســت و به اين ترتيب بعد از كلي 

كسالت، ماللت، كشمكش و انتظار، باالخره مي توانيم فوتبال ببينيم. گرچه 
برگزاري مسابقات در استاديوم هاي خالي و با قوانيني مثل 5تعويض كمي 
نأمانوس به نظر مي رسد، اما همين هم به واقع غنيمت است. اگر اتفاق خاصي 
رخ ندهد، از حاال به بعد در ايران ابتدا ليگ نوزدهم به شــكل فشرده دنبال 
مي شود، بعد نوبت جام حذفي است و از ميانه هاي مرداد هم تيم هاي حاضر 
در ليگ قهرمانان به مصاف رقبا خواهند رفت. به نظر مي رســد يك كورس 
فشرده براي فوتبال ديدن تا پايان مرداد، انتقامي تمام عيار و تاريخي از همه 
تابستان هاي پر از رخوت باشد. همزمان در اروپا هم ليگ هاي آلمان، اسپانيا 
و ايتاليا در تمام روزهاي هفته و به صورت فشرده برگزار خواهد شد تا نوبت 

به ليگ قهرمانان اين قاره برسد. از اين بهتر مي خواستيد؟

  نوبت انتقام از تابستان
  تالفي يك عمر خماري را امسال درمي آوريم! 

بهروز رســايلي| اگرچه حتي تاريخ و تقويم برگزاري مسابقات ليگ برتر 
هم اعالم شده، اما همچنان از ســمت تبريز صداي ساز مخالف به گوش 
مي رسد. در حقيقت اعالن رسمي ازسرگيري مسابقات باعث ازبين رفتن 
كمپين مخالفان شده، اما مديران باشگاه تراكتور همچنان در برابر پذيرش 
اين تصميم مقاومت مي كنند. داليل اين مخالفت مي تواند متعدد باشد. 
فرضيه اول نگراني براي جان بازيكنان اســت؛ استداللي كه خود باشگاه 
قويا روي آن تكيه دارد. با اين حــال همانطور كه از ابتدا هم در اين مورد 
تشكيك شده، به نظر نمي رسد مشــكل تراكتور واقعا همين باشد. مثال 
بازيكنان پرســپوليس هم حتما جان خودشان و عزيزان شان را بيشتر از 
هر عنواني دوست دارند، اما وقتي متفق القول روي ادامه بازي ها پافشاري 
مي كنند، روشن است كه مسئله سالمتي، دســتاويزي بيش نيست. از 
طرف ديگر ممكن است بحث جايگاه جدولي به ميان بيايد. تراكتور شانس 

چنداني براي قهرماني ندارد و ممكن اســت در صورت ادامه مســابقات 
حتي سهميه فعلي آســيايي اش را هم از دســت بدهد. بله اين منطقي 
است، اما يادمان نرود آنها به نيمه نهايي جام حذفي رسيده اند و مي توانند 
براي دومين بار قهرمان اين مسابقات شوند. اين موفقيت حتي مي تواند 
به عنوان نخستين جام زنوزي در دوران باشگاهداري اش طعمي متفاوت 
براي مالك تراكتور داشته باشد. بنابراين بايد ريشه اين همه مخالفت را 
جاي ديگري جست وجو كرد؛ آنجا كه فرضيه كاهش منابع مالي باشگاه 
تراكتور به ميان مي آيد. برخي بر اين باورند كه باشگاه در پي لغو مسابقات 
است تا به اين ترتيب يك سوم از دستمزد بازيكنانش را به آنها نپردازد و از 
ليست هزينه ها بكاهد. آيا واقعا مشكل اصلي همين است؟ آيا پولدارترين 
باشگاه 2سال گذشته فوتبال ايران واقعا دچار تنگناي مالي شده است؟ 

شايد مسئله اساسي همين باشد.

  سالمتي، اما كمي هم پول!
اگرچه مديران تراكتور دائما از مســئله اولويت جان بر جام به عنوان دليل 
اصلي مخالفت شان با ازســرگيري ليگ ســخن مي گويند، اما در همين 
مصاحبه هاي سريالي هم مي توان ردي از استدالل هاي صرفه جويانه پيدا 
كرد. به عنوان مثال روز چهارم ارديبهشت در بخشي از بيانيه باشگاه تراكتور 
در مخالفت با تداوم ليگ آمده اســت: »اينجا كه خبري از اسپانســرهاي 
آنچناني، حق پخش تلويزيوني، پيش فروش بليت مسابقات و درآمد نيست. 
اينجا سروته فوتبال فقط هزينه است و تيم ها درصورت لغو مسابقات، نه تنها 
ضرر مالي نمي بينند، شايد وضعيت مالي شان، بهتر هم شود.« همچنين 
ميرمعصوم سهرابي، مديرعامل تراكتور در مصاحبه روز 31فروردين در مورد 
كسر دستمزد بازيكنان در صورت لغو ليگ گفته بود: »در ليگ هاي معتبر 
دنيا حقوق ها هفتگي و ماهانه پرداخت مي شود، اما در ايران قراردادها فصلي 
است. به همين دليل بايد شيوه نامه پرداخت دستمزد بومي سازي شود. در 
مجموع هر تصميمي فدراسيون بگيرد ما از آن تبعيت مي كنيم.« نهايتا در 
بخشي از مصاحبه روز 28ارديبهشت معصومي هم آمده است: »مسئوالن 
مطمئن باشند باشــگاه هايي كه خواستار لغو مســابقات شده اند، متوجه 
پيامدهاي آن هستند و قطعاً با بازيكنان شــان درخصوص مابقي قرارداد 
تفاهم خواهند كرد.« مطالعه اين سطور نشــان مي دهد كاستن از هزينه 
ناشي از دستمزدها اگر هدف اصلي مخالفت تراكتور با ادامه ليگ نباشد، در 

اين حجم از اصرار بي تأثير هم نيست.
  عالئم رياضت اقتصادي در تراكتور

مســئله اما فقط مخالفت با ازســرگيري ليگ نيســت؛ چه اينكه برخي 
نشانه هاي ديگر هم از كاهش منابع مالي در تراكتور يا حداقل سخت شدن 
ادامه ريخت وپاش ها براي مالك اين باشــگاه حكايت دارد. يادمان باشد 
محمدرضا زنوزي بعد از همكاري با چند سرمربي گران قيمت و بين المللي، 
سرانجام به عقد قرارداد قطعي و بلندمدت با ساكت الهامي رضايت داد. اين 
همان زنوزي است كه سال گذشته در شرايط مشابه حتي با نتايج نسبتا 
خوب محمد تقوي هم راضي به قطعي كردن قرارداد او نشــد و باز دنبال 
مربي خارجي رفت. مالك تراكتور همچنين براي نخســتين بار نسبت به 
شكست هاي حقوقي پياپي باشگاه و غرامت هاي سنگيني كه مي پردازد، 
ابراز خشم كرده است. كنار هم چيدن اين مسائل و البته توجه به اظهارنظر 
چندي قبل زنوزي كه با لحن عصبي از تحويل دادن باشگاه در پايان فصل 
سخن گفته بود، شايد نشان از فرارسيدن عصر رياضت اقتصادي در تراكتور 

داشته باشد. نه اينكه اصال پول نباشد، پول هست، ولي ظاهرا كم است!

    آيا تراكتور واقعا بي پول شده است؟
  مخالفت دنباله دار تبريزي ها با تداوم ليگ برتر، 3مصاحبه و البته چند نشانه ديگر



حــدود 10روز پيش ايواندر هاليفيلد، افســانه 
بوكــس ويدئويــي از تمرين ســنگين خودش 
منتشر كرد كه خيلي ها به چشم سرگرمي به آن 
نگاه كردند. چند روز قبل تر هم فيلمي از مايك 
تايسون در حال مبارزه تمريني با مربي جوانش 
پخش شد. حاال اين دو تا را بگذاريد كنار هم. بله، 
تصوير درستي بر ذهن تان نقش بست؛ قرار است 
يكي از عجيب ترين مســابقات بوكس حرفه اي 
تاريخ تكرار شــود. دو افســانه بوكس جهان در 
دهه ششم زندگي شان مثل دو بوكسور تازه كار 
و باانگيزه به حدي تمرين مي كنند تا بتوانند در 
يك مســابقه نمادين روبه روي هم قرار بگيرند؛ 
اين بار در عربستان. ســعودي ها مدتي است نه 
براي درآمدزايي، بلكه براي خــرج كردن پول 
هنگفتي كه از طريق نفت، حج، سرمايه گذاري 
در كشــورهاي خارجي، صنعت بســته بندي، 
خرما، شتر، زرنگي در دوران افت بورس جهاني 
)كه در اين مورد آخري توانســتند سرمايه خود 
در بورس آمريكا را از 3 به 10ميليارد دالر افزايش 
دهند( به دســت آورده اند، به جذب ستاره هاي 
ورزش و موسيقي جهان و ترتيب دادن برنامه ها 
و نمايش هاي جذاب روي آورده اند. حتي اخيرا 
از برخي ستاره هاي لس آنجلس نشين موسيقي 
پاپ ايراني هم دعوت به عمل آوردند. اين مرحله 
بعدي آزادسازي پلكاني اجتماعي در اين كشور 
است و وليعهد جوان ســعي دارد با آزادي هاي 
فرمايشــي و از باال مثل اعطاي حــق رانندگي 

و حق طالق به زنــان براي خودش در ســطح 
جهان اعتباري به دســت آورد. در چند ماه اخير 
اخبار مربوط به مســابقات ورق بازي يا كنسرت 
نيكي ميناژ در عربســتان كامال خبرساز بوده. 
نادال، فدرر و جوكوويچ هم قرار بود در عربستان 
سعودي به صورت نمايشي با هم مسابقه بدهند 
كه بعد از ماجراي قتل خاشــقچي اين نمايش 
به هم خورد. حاال حدود يك سال و نيم از مثله 
شدن خبرنگار منتقد سعودي مي گذرد و تقريبا 
دنيا اين موضوع را فراموش كرده است. هاليفيلد 
در 57سالگي و تايسون در 53سالگي مي خواهند 
به رينــگ برگردند. تاريخ هميشــه 2 بار تكرار 
مي شــود، بار اول به صورت تراژدي و بار دوم به 
شكل كمدي. اين بار قضيه برعكس است و همان 
بار اول تاريخ با كمدي آغاز شــد؛ زماني كه در 
سال1۹۹7 مايك تايســون جنجالي و وحشي 
گوش تنها ورزشكار سنگين وزن تاريخ و دارنده 
كمربندهاي قهرماني 4سازمان مختلف بوكس 
جهان شــامل WBS، WBA، IBF وWBF را 
گاز گرفت و كند. البته هنوز مذاكرات نمايندگان 
دو طرف براي اين رويداد ورزشــي به نتيجه اي 
نرســيده؛ اما در دوران كرونا كــه حتي حج هم 
تعطيل است، شوهاي ستاره هاي دنياي قديم در 
عربستان تعطيل بردار نيست. اين مبارزه ممكن 
اســت در تاريخ 11ژوييه در الدرعيه عربستان 
برگزار شــود. مايك تايسون دوباره هوس گوش 

كرده!

  تكرار كمدي ترين تراژدي تاريخ

بدقولياسپانسربوكسوريكهكولبريميكند
مهدي خسروي، بوكسور رده سني اميدهاي تيم ملي 
ايران كه اواخر سال گذشته به واسطه كولبري هايش 
در ارتفاعات مرزي كشور خبرساز شده بود، دوباره با 
اتفاقي ناخوشايند به صدر اخبار بازگشت. ماجرا از اين 
قرار است كه بعد از منتشرشدن عكس هاي كولبري 
اين مشــتزن جوان، يك مؤسسه در نشست خبري 
به عنوان حامي مالي خسروي معرفي شد ولي تا امروز 
به تعهدات خود عمل نكرده است. مهدي خسروي 
در اين مورد به ايسنا گفت: »طبق اخباري كه به من 
رسيده گويا آقاي داداشيان، مديرعامل اين مؤسسه را 
به خاطر مشكالتي كه ايجاد شده گرفته اند. با اين حال 
من هيچ شكايتي از او ندارم، اما بهتر بود مي توانستم 
ورزش خود را بدون دغدغه مالي ادامه دهم. چه پولي 
به من بدهند چه ندهند، مــن تمريناتم را پيگيري 
مي كنم تا به هدف بزرگ خود برسم، ناراحتي از اين 

اسپانسر ندارم.«
ضربهماليكرونابهاسكي

تعطيلي به خاطر كرونا، اگر از نظر مالي باعث شــده 
هزينه برخي فدراســيون هاي ورزشي كمتر شود، 
فدراسيون اسكي را زمينگير كرده است.سيدعبدي 
افتخاري، رئيس فدراسيون اسكي درباره ضررهاي 
ويروس كرونا به اين رشته ورزشي گفت: »متأسفانه 
در اوج فصل اسكي كرونا همه را درگير كرد. در محيط 
سرد شيوع ويروس كرونا بيشــتر بود. فصل اسكي 
خيلي خوبي داشتيم كه آن را از دست داديم. خيلي 
از فدراسيون ها در فصل زمستان فعاليت محدودي 
داشتند، اما در اسكي ما در اوج نمودار فعاليت بوديم. 
تمامي پيست هاي اسكي تعطيل شدند و ضرر زيادي 

به آنها وارد شد.«
دوراهيبناونوروزيدرفدراسيونكشتي

سومين ســمينار عمومي هيأت هاي كشتي سراسر 
كشور در حالي 2روز پيش به صورت ويدئوكنفرانس 
در فدراسيون كشتي برگزار شــد كه اميد نوروزي 
در اين جلســه به عنوان مهمان ويژه حضور داشت. 
اميد نوروزي ديروز هم در فدراسيون حضور داشت 
و اين موضوع شــائبه حضورش به عنوان مدير تيم 
ملي كشتي فرنگي را تأييد كرد. البته پيش تر حضور 
اميد نوروزي به عنوان مديرفني كشتي فرنگي توسط 
سخنگوي فدراسيون تكذيب شده بود.به نظر مي رسد 
مانع بزرگ بر سر راه همكاري نوروزي با فدراسيون 
كشتي، محمد بنا باشد. نوروزي و بنا رابطه خوبي با 
هم ندارند. تيرگي رابطه اين دو به اندازه اي است كه 
برخي معتقدند فدراسيون كشــتي اگر بخواهد به 

نوروزي پيشنهاد همكاري بدهد، بايد قيد بنا را بزند.

منهاي فوتبال

لذتتمامنشدنيكرقصبينظير
جواد نصرتي| هواداران مســن تر بســكتبال، اين شــانس بزرگ را در 
زندگي داشــته اند كه 2بار از جادوگري اعجوبه بزرگ تاريخ بسكتبال، 
مايكل جردن، لذت ببرند؛ يك بار زماني كه او با تيم رؤيايي شيكاگو بولز 
خود را به عنوان بزرگ ترين ستاره تاريخ ان بي اي جاودانه كرد  و يك بار 
هم در همين يك ماه گذشته كه مستند بي نظير »آخرين رقص« از آن 
دوران تكرار نشدني ميليون ها هوادار را در آمريكا و سراسر دنيا ميخكوب 
تلويزيون كرد.مستند آخرين رقص كه به صورت مشترك توسط شبكه 
اي اس پي ان و نتفليكس تهيه شده و در 10قسمت در يك  ماه گذشته از 
شبكه اي اس پي ان پخش شد، دريچه اي به دوران ويژه اي از تاريخ ورزش 
جهان است. شيكاگوبولز، زماني كه مايكل جردن جوان به آن پيوست، 
يك تيم معمولي در ليگ بســكتبال حرفه اي آمريكا بود اما استعداد، 
پشتكار، تمرين هاي فراانســاني و روحيه جنگنده جردن، شيكاگوبولز 
را در دهه۹0،  به يكي از رويايي ترين تيم هايي كه تاريخ ورزش به خود 
ديده است، تبديل كرد. مستند »آخرين رقص« دريچه اي طاليي به آن 
روزهاست؛ تصاوير دســت اولي كه در اين مستند پخش شدند، حاصل 
دسترسي كامل يك فيلمبردار باشگاه شيكاگو بولز به تمامي رويدادهاي 
تيم رؤيايي باشگاه در آن دوران است. اين تصاوير در كنار مصاحبه با خود 
جردن، بازيكنان هم دوره اش، مربيانش در آن زمان و ديگران، مستند 
بلندي را ساخته است كه بسياري همين حاال آن را بهترين مستند تاريخ 

بسكتبال، اگر نگوييم ورزش، مي خوانند.
جردن يكي از ســتاره هاي بي تكرار تاريخ ورزش است و بسياري گمان 
مي كردند هر چيزي را درباره او مي دانند اما اين مستند، چهره جديدي 
از يك غول دوست داشتني ارائه كرده  و چالش ها، دردسرها، مشقات و 
لحظات تلخ او را به تصوير كشانده است.در شرايطي كه ان بي اي در آمريكا 
به خاطر كرونا تعطيل است، پخش اين مستند بسكتبال را در اين كشور و 
سراسر دنيا زنده نگه داشت و پخش سريالي آن و پرداختن به چالش هاي 
جردن و هم تيمي هايش، عالقه مندان را همچون هواداراني كه در يك 
فصل پيگير تيمشان هستند، پاي تلويزيون ها كشيد.نه تنها هواداران، كه 
بازيكنان پيشين و فعلي ان بي اي هم همچون هواداران عادي، ذوق خود 
از ديدين پشت پرده يكي از بهترين تيم هاي تاريخ ورزش را در شبكه هاي 
اجتماعي به اشتراك مي گذاشتند و موجي از ستايش و تمجيد از جردن 
در هفته هاي اخير شــبكه هاي اجتماعي را در آمريكا در بر گرفت.نكته 
جالب واكنش هواداران و بازيكنــان حرفه اي، بي تكلفي آنها در اعتراف 
به بزرگي جردن اســت. نه تنها بازيكنان جوان تر، كه پيشكســوتاني 
مانند مجيك جانسون- يكي از اســطوره هاي بسكتبال- به سادگي و 
بدون لكنت در توييتر  اعتراف كرده اند كــه جردن  بزرگ ترين بازيكن  
تاريخ بسكتبال اســت.پيش تر هم بحث زيادي درباره اينكه چه كسي 
بزرگ ترين بازيكن تاريخ بسكتبال است، مطرح نبود و جردن، انتخاب 
حرفه اي ها و غيرحرفه اي ها بود. كاري كه اين مستند كرده، پرداختن به 
جزئياتي است كه جردن را بزرگ ترين بازيكن تاريخ بسكتبال كرده است.
مستند »آخرين رقص«، روايت سختكوشي يكي از برترين استعدادهاي 
دنياست كه با روحيه و ذهن شكست ناپذيرش، خود را به قله بسكتبال 

رسانده است.
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احتمالمبارزهتايسون53سالهوهاليفيلد57سالهدرعربستان
جديترازهميشهشدهاست

ستاد مبارزه با كرونا و سازمان ليگ چند روز پيش اعالم كردند كه باشگاه ها مي توانند تمرينات خود را از ابتداي خردادماه آغاز 
كنند و به همين دليل استقاللي ها نيز برنامه ريزي براي شروع تمرينات را آغاز كرده اند. روز گذشته هم خبرگزاري فارس به 
اين موضوع اشاره كرد كه قرار است امروز جلسه اي بين اعضاي كادر فني اســتقالل برگزار و درخصوص زمان آغاز تمرينات 
بحث و تبادل نظر صورت بگيرد. گويا استقاللي ها تصميم دارند چهارشنبه يا پنجشنبه تمرينات خود را آغاز كنند. از آنجا كه 
استقاللي ها 2زمين تمرين در اختيار دارند كادر فني قرار است شرايط هر دو زمين را براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي بررسي 
و محل برگزاري تمرينات را به بازيكنان اعالم كند. در ضمن استقالل در صورت ادامه مسابقات ليگ برتر در نخستين مسابقه در 
اهواز مهمان فوالد خوزستان خواهد بود. استقالل در حالي خودش را براي شروع ليگ برتر آماده خواهد كرد كه شيخ دياباته و 
ميليچ هنوز به ايران برنگشته اند. احمد سعادتمند، مديرعامل باشگاه استقالل هم ديروز با انتشار پستي در اينستاگرام خبر داد 
كه جدايي اين 2بازيكن صحت ندارد و آنها به تهران باز خواهند گشت. دياباته و ميليچ كه به دليل شيوع ويروس كرونا و تعطيلي 
مسابقات ليگ برتر راهي كشورهاي خود شده اند، اين روزها به صورت مرحله اي مطالبات خود را دريافت مي كنند. مسئوالن 
باشگاه استقالل هفته گذشته در چند نوبت بخش هايي از مطالبات هر دو را پرداخت كرده اند و قرار است بخش ديگري از حقوق 
عقب افتاده اين بازيكنان نيز اين هفته به حساب آنها واريز شود. با توجه به اينكه تمرينات استقالل قرار است از روز چهارشنبه 
يا پنجشنبه همين هفته آغاز شود، مسئوالن اين باشگاه قصد دارند با هر دو بازيكن براي بازگشت به تهران تماس برقرار كنند. 
اين بازيكنان به محض فراهم شدن شرايط پروازها به كشور و با توجه به دريافت مطالبات خود بايد زمان حضور در تمرينات را 

به باشگاه اعالم كنند.

     نساجي پنهاني تمرين كرد   استقالل، منتظر بازگشت دياباته و ميليچ
  سازمان ليگ عصباني شد

سه  چهار روز پيش بود كه ستاد مبارزه با كرونا و مسئوالن سازمان ليگ، از برگزاري مسابقات در 
اواخر خردادماه خبر دادند و اين موضوع باعث شد تا تيم هاي ليگ برتري به فكر شروع تمرينات 
باشند. هنوز هيچ تيمي به صورت رسمي تمريناتش را آغاز نكرده ولي جالب است بدانيد كه نساجي 
قائمشهر به عنوان نخستين تيم از روز يكشنبه تمرين گروهي انجام داد. اين موضوع با واكنش 
شديد سهيل مهدي همراه شد و گفته مي شود سرپرست كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال 
ايران در تماسي با محمود فكري، از اين مربي بابت انجام تمرين گروهي نساجي انتقاد كرده است. 
البته فكري هم تأكيد كرده اين تمرينات شامل كار با توپ نبوده و بازيكنان در گروه هاي 3نفره 
فقط تمرينات بدنسازي انجام داده اند. روز گذشته با يكي از بازيكنان مطرح نساجي تماس گرفتيم 
كه او با تأييد شروع تمرين اين تيم به همشــهري گفت: »ما از روز يكشنبه استارت زديم و كادر 
فني به بازيكنان گفتند كه در تمرين حاضر شويم. البته فوتبال بازي نكرديم و كار با توپ هم انجام 
نداديم، بازيكنان هم به گروه هاي سه چهار نفره تقسيم شدند تا كارهاي بدني را انجام دهيم.« با 
وجود اينكه مسئوالن سازمان ليگ از نساجي بابت شروع تمرينات انتقاد كردند، ولي اين تيم روز 

گذشته هم دوباره تمرين كرد.



يادآوري بدترين روز زندگي برايت سخت 
نيست؟ 

باور نمي كردم؛ مثل اتفاق هــاى تلخ ديگري كه در زندگي 
مي افتد و نمي خواهيــم باور كنيم كه چه شــده، من هم 
نمي خواستم باور كنم كه برايم چه اتفاقي افتاده. مثل كسي 
كه عزيزي را از دست مي دهد و باور نمي كند و با ناباوري اش 
خوش است، من هم با ناباوري ام خوش بودم. خيلي سخت 
است كه قبول كني همه كارهايي كه اطرافيان و دوستانت 

مي توانند انجام بدهند، تو نمي تواني انجام بدهي.
چه كســى بهت گفت كه ديگر نمي تواني 

راه بروي؟
در بيمارستان كه بستري بودم كسي نگفت كه چه اتفاقي 
برايم افتاده است. قرار بود مسابقه انتخابي استان برگزار شود 
و ذهن من فقط درگير اين بود كه مي توانم به مسابقه برسم 
يا نه. به خانه كه برگشتيم گفتند كمرت شكسته و چند ماه 
بايد بخوابي تا خوب شوي. آن موقع تنها ناراحتي ام اين بود 
كه چرا مسابقه را از دست داده ام. مدتي بعد خانم ميرفتاح 
كه از قهرمانان بســكتبال بود ولي روي ويلچر مي نشست، 
به ديدنم آمد. از خودش و قهرماني اش تعريف كرد و مدام 
از اين مي گفت كه بايد قوي باشم و با من حرف زد. من آن 
روزها تصوري از قوي بودن نداشــتم و به خودم مي گفتم 
چرا اين حرف ها را به من مي زند، من چرا بايد قوي باشــم. 
ازش پرســيدم كه چرا اين حرف ها را مي زنــي، گفت: تو 
ديگر نمي تواني راه بروي. آن لحظه را قشــنگ يادم هست 
درصورتم زل زده بود و خيلي جدي داشت اين حرف را به 
من مي زد. يادم هست كه فقط داد زدم و گفتم: تو اصال كي 
هستي كه اين حرف را مي زني و از اتاقم برو بيرون. بعد از آن 
ديگر همه  چيز شروع شد. شوكه شده بودم و باور نمي كردم 

كه قطع نخاع شده ام.

ما فقط ظاهر شــما را مي بينيــم، اينكه 
نمي توانيد راه برويد. مطمئنا مشــكالت زيادي است 

كه ما نمي بينيم.
 اينكه نتواني راه بروي، يك مشــكل كوچك اســت. چند 
سال اول براي من پذيرش اين اتفاق سخت بود. سه، چهار 
سالي زمان برد. روزهاي اول به خودم مي  گفتم مگر مي شود 
شفا پيدا نكنم. فيزيوتراپي مي رفتم و بقيه را مي ديدم كه 
نمي توانند راه بروند اما مي گفتــم من فرق مي كنم، خوب 
مي شوم. من از نظر روحي هم خيلي آسيب ديدم. دوستانم 
بعد از يك مدت مرا فراموش كردنــد. طبيعي بود كه اين 
اتفاق بيفتد. به هر حال آنها زندگي خودشــان را داشتند. 
يك مدت با خانواده بدرفتاري مي كردم، ولي بعد ديدم كه 
ديگر نمي توانم كاري كنم و شروع كردم به درس خواندن، 

دانشگاه رفتم و ادامه زندگي.
نكته عجيب زندگي شما اين بود كه بعد از 
اينكه همه آن اتفاق را فراموش كردند، تصميم گرفتيد 

از باشگاه و مربي شكايت كنيد.
آن پيگيري دليل داشت. يكي از دوستانم كه ژيمناستيك 
كار مي كرد، زنــگ زده بود و دربــاره اتفاقات روز صحبت 
مي كرديم. برايم تعريف كرد كه در باشــگاه يكي از بچه ها 
پايش شكسته و از مربي اش شــكايت كرده. مربي هم كه 
ناراحت شده بود به ورزشكار گفته بود بزرگواري را از خانواده 
حســين زاده بايد ياد گرفت. آن موقع پدرم شكايت نكرده 
بود، گفته بود كه اتفاق است و ممكن است براي هر كسي 
بيفتد. اين موضوعي كه دوستم تعريف كرد، مرا به فكر برد. 
به خودم گفتم اين بزرگواري بود؟ من به خاطر اشتباه ديگران 
بايد روي ويلچر بنشينم و آنها از بزرگواري من و خانواده ام 
بگويند؟ به خودم گفتم بايد شجاعت گرفتن حق را داشته 
باشــي. فقط به فكر خودم نبودم. اگر شكايت نمي كردم، 

باشگاه هاي ورزشــي با همان سيســتمي كه داشتند به 
كارشان ادامه مي دادند و هر باري هم كه اتفاقي براي كسي 
مي افتاد، بزرگواري مرا مثال مي زدند. با كمك برادرم وكيل 
گرفتم و شكايت كردم. همه مسخره مي كردند و مي گفتند 

بعد از اين همه سال دنبال چي هستي؟
دادگاه كه به نفع شما رأي داد.

نظر كارشــناس اين بود كه 98درصد مربي مقصر بوده و 
2درصد خودم. درحالي كه همــه مي گفتند مقصر خودت 
بودي، حالت خوب نبوده و تعادل نداشتي. تا آن موقع حتي 
از نظر خود من اين اتفاق غيرعمد بود اما كارشناس نظر داد 
كه شبه عمد بوده. قاضي گفت چون زن هستي ديه نصف 
بهت مي رسد. گفتند ديه را بگير و رضايت بده. من به چيزي 
كه مي خواستم رســيده بودم اينكه مشخص شود باشگاه 
و مربي مقصر بودند نه خودم. تــا قبل از اينكه بدو بدوهاي 
من شروع شود و شكايت كنم، مربيان و كارشناسان خبره 
ژيمناستيك مي گفتند آن باشگاه بهترين باشگاه كرج است 
اما آنجا فقط پناهگاه بود، نه ســالن ورزشــي. من از اينكه 
مربيان در حقم بي انصافي مي كردند، تأســف مي خوردم. 
در ورزش چه چيزي مهم تر از اخالق اســت اما آنها حتي 
بچه هاي باشگاه را كه از دوستان من بودند، وادار كرده بودند، 
دروغ بگويند. باور كنيد براي خودم پيگير شكايت نشدم، 
نمي خواستم بعد از من اتفاقي براي كسي بيفتد و اگر افتاد، 
ســاده از كنارش نگذرند. از كاري كه كردم خوشحالم. آن 
باشگاه بعد از اتفاقي كه براي من افتاد، كار مي كرد اما 9سال 

بعد با شكايت من بسته شد.
چه شد كه از ايران رفتي؟

 100ميليون تومــان ديه دادند. من همــان موقع از چند 
دانشگاه پذيرش گرفته بودم. ديدم پولم به يكي از دانشگاه ها 

مي خورد، درجا همان را ثبت نام كردم و به انگليس رفتم.

از قبل به مهاجرت فكر كرده بودي يا بعد از 
شكايت و درگيري هايي كه پيش آمد، تصميم گرفتي 

كه از ايران بروي؟
يكي از آشنايان ما در انگليس استاد دانشگاه بود. 2 بار هم 
امتحان آيلتس داده بودم و نمره كــم آورده بودم. در ايران 
مهندسي نرم افزار خواندم. اينجا هم هوش مصنوعي خواندم. 

برنامه نويسي را دوست دارم.
برنامه نويسي را به خاطر عالقه انتخاب كردي 

يا به خاطر شرايط ات؟
تنها چالشــي كه بــا وضعيت من مي شــد انجــام داد، 
برنامه نويسي بود. خيلي ذهن را درگير مي كند و دوستش 
دارم. قبل از اينكه اينطوري شوم، دوست داشتم به هنرستان 
موسيقي بروم. گيتار مي زدم. خودم گفته بودم به هنرستان 
مي روم و اگر نشد حتما در دانشگاه، موسيقي مي خوانم. از 
گردن قطع نخاع شدم و دســت هايم هم آسيب ديد. ديگر 
نمي توانســتم آكورد بگيرم، گيتار را بدون آكورد مي زنم، 
ولي آكورد گرفتن برايم سخت است. ديگر مجبور شدم به 

دنياي ديگري بروم.
اين رشته را خيلي دوست نداشتي؟ وضعيت 

دست هايت بهتر شده  مي تواني از آنها استفاده كني؟
با كامپيوتر مي توانم كار كنم. تايپم سريع است و در حدي 
هست كه بتوانم كارهاي شخصي ام را خودم انجام بدهم. ياد 
گرفته ام كه چطور آشپزي كنم و... ولي به هر حال رسيدن 

به شرايطي كه االن دارم، سخت بود.
مي تواني  اين ســختي ها را بيشتر توضيح 
بدهي. مي خواهيم بدانيم يك قطع نخاعي با چه مسائلى 

درگير است، چيزهايي كه ما نمي بينيم.
روزي كه از ايران به انگليس آمدم، تنها بــودم. قرار بود با 
مادرم بيايم ولي به او ويزا ندادند. آن موقع دست هايم اينقدر 

حركت نداشت كه بخواهم كارهايم را انجام بدهم. چند روز 
گرسنه ماندم. نمي توانستم غذا درست كنم. ويلچرم دستي 
بود و سختم بود كه از ســاختمان باال و پايين بروم، حتي 
نمي توانستم بيرون بروم و خريد كنم. با يكي از پسراني كه 
در دانشگاهمان بود در فيس بوك آشنا شده بودم. او مرا سر 
كالس مي برد و به اتاقم برمي گرداند. ويلچر برقي كه گرفتم 
وضعيتم بهتر شد. بدترين اتفاق زماني افتاد كه درسم تمام  

شده بود. زخم بستر گرفتم، 5سانت عمق داشت.
چرا بعد از تمام شدن درس ات؟ 

تا بتوانم براي خودم خانه بگيرم، زمــان برد. بايد خانه اي 
مناســب ويلچر پيدا مي كردم. در اين فاصله به يك مركز 
نگهداري از معلوالن رفتم. اين مركز در يكي از دهات هاي 
پرت نزديك دانشگاهي بود كه درس مي خواندم. شرايطش 
بد بود. هيچ كــس  هم نبود كه كمكم كنــد. زخم عفونت 
كرد. تب 38تا 40درجه داشــتم. يكي نبود كه دستم آب 
بدهد. با اين وضعيت بايد خودم كارهايم را مي كردم. يك 
دفعه پانســمان از روي زخمم كنار مي رفت و ويلچر پر از 
خون مي شــد،  حتي ممكن بود بميرم. با مؤسسه حمايت 
از بيماران ضايعه نخاعــي تماس گرفتم آنهــا هم مرا به 
بيمارستان تخصصى قطع نخاعي ها ارجاع دادند. 6 ماه آنجا 

بستري بودم.
آيا معلوالن در اروپا وضعيت بهتري براي 

زندگي كردن دارند؟
بله دارند. اينجا قوانين حمايتي زيــادي از معلوالن وجود 
دارد، ولي بايد قانون را بداني و دنبالش باشي كه بگيري. من 
قانون را نمي دانستم. اين قوانين شامل حال مهاجران هم 
نمي شود. روز اولي كه من را با ويلچر ديدند، گفتند تو چطور 
توانستي تا اينجا بيايي و از اين به بعد چطور مي تواني بماني. 
گفتند بايد پرستار 24ساعته داشته باشي. دستمزد روزانه 
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مي توانست مربي ژيمناستيك باشد و در يكي 
از باشگاه ها شاگرد داشته باشد. مي توانست 
يك موزيسين باشد و گيتار بزند. مي توانست 
در يك رشته ديگر قهرمان شده و حتي پســتي هم در اين ورزش بگيرد. اصال 
مي توانست يك زن معمولي باشد، ژيمناستيك را كنار گذاشته باشد و كارمند 
يك شركت باشد اما مي توانست يك زن شاد باشد؛ زني كه مي تواند روي پاهايش 
بايستد، راه برود، بدود، دست هايش را تا جايي كه مي تواند كش بدهد اما او حاال 
روي ويلچر است، با پاهايي كه حس ندارند و دستاني كه به زحمت مي توانند كاري 
انجام بدهند. فاطمه حسين پور را آخرين روزهاي سال 1380شناختيم؛ از همان روزي 

كه در يكي از باشگاه هاي كرج از روي دارحلقه روي يك تشك سقوط كرد. در 
بدترين روز زندگي فاطمه، فاطمه را ديديم، روي تخت بيمارستان؛ همانجايي 
كه هنوز نمي دانست يكي از زيباترين حركت هايي كه دوستش داشت، بدترين 
باليي را كه ممكن بود، سرش آورده. فاطمه  را چند روز بعد از آن اتفاق فراموش 
كرديم و سال ها بعد او را در دادگاه  ديديم؛ در دادگاهي كه آمده بود حق خواهي 
كند كه بگويد هر سالني نمي تواند نام باشگاه بگيرد. حاال فاطمه به حقش 
رسيده و ما دوباره او را از ياد برده ايم، ولي فاطمه هست، در بهترين جايي كه 
مي توانست باشد، با همان پاهاي بي حس و دستان كم جانش. اين بار فاطمه را 

در اينستاگرام ديديم، كيلومتر ها دورتر از ايران.

وی ویلچر ایستاد دختری که ر
فاطمه حسين پور 18سال پيش از دارحلقه افتاد و قطع نخاع شد

 او براي درس خواندن به تنهايي به انگليس رفته و زندگي متفاوت و سختي را تجربه كرده است
ليلي خرسند

خبر نگار

پرستار 14دالر بود و من اين پول را نداشتم. روزهاي اول 
خيلي اذيتم مي كردند و حتي نگران بودم كه از دانشگاه 
اخراجم كنند. خوابگاه دانشگاه قانوني دارد كه مي گويد 
اگر آالرم آتش ســوزي به صدا درآمد، نيم ساعت فرصت 
داري تا خوابگاه را خالي كني وگرنــه 500پوند جريمه 
مي شوي. براي اينكه تست كنند ببينند من مي توانم در 
زمان هاي اضطراري اين كار را انجــام بدهم يا نه، يك بار 
ساعت 2نصف شب، زنگ را به صدا درآوردند و ديدند كه 
من مي توانم. آنها فكر مي كردند كه بودن من آنجا برايشان 

دردسر درست مي كند.
 بقيه دانشجوها كمكت نمي كردند؟

هم اتاقي ها و هم واحدي هايم روزهاي اول كمك مي كردند 
اما به تك تك آنها گفته بودند كه به من كمك نكنند؛ نه 
اينكه مشــكلي با من يا با كمك كردن آنها داشته باشند. 
به بچه ها گفته بودند كه شــما چون آمــوزش نديده ايد، 
نمي دانيد كه چطور با يك فرد قطــع نخاعي رفتار و به او 
كمك كنيد. گفته بودند اگر اتفاقي براي من بيفتد، آنها 
مجرم شناخته مي شوند. مشــكل من اين بود كه اقامت 
نداشتم و قوانين حمايتي شامل حالم نمي شد. االن ديگر 

اقامت دارم و مشكلي نيست.
تصوري كه همه از يك قطع نخاعي دارند 
اين است كه هميشه وابســته به خانواده است، بايد 
هميشه كسي كنارش باشد تا كمكش كند، ولي شما 
يك زندگي مســتقل را انتخاب كردي. اين اطمينان 
به خودت از كجا آمد و اينكــه خانواده چطور راضي 

شدند كه اين زندگي را داشته باشي؟
خانواده ام مي دانستند كه من چقدر دوست دارم از ايران 
بروم. وقتي نيم نمره در آيلتس كم آوردم، ديدند كه چقدر 
ناراحت شده ام. از طرفي قرار بود مادرم همراه من باشد، 
ولي به او ويزا ندادند. من هم به قدري از نظر روحي اذيت 
شده بودم كه ترجيح مي دادم ديگر ايران نمانم. من آخر 
ســياهي را ديده بودم. آدم ريسك پذيري هستم. ريسك 
كردم. گفتم فوقش اين است كه بعد چند ماه زجر كشيدن 
مي ميريم. از خودم پرســيدم اين اتفاق ترسناك است؟ 

جوابم نه بود و رفتم.
خانواده ات از اتفاقاتي كه برايت مي افتاد، 

با خبر بودند؟
نه اصال. االن كه همه  چيز تمام شــده، برايشــان تعريف 
كرده ام. در مركز نگهداري از معلوالن پيرزني بود كه شب ها 
داد و فرياد به راه مي انداخت. شب ها كه با مادرم صحبت 
مي كردم مي گفت اين چه صدايي است. مي گفتم خانه ام 
نزديك يك كلوپي است و صداي آدم هايي است كه دارند 
خوش گذراني مي كنند. پاهاي من حس ندارد. يك بار بغل 
تخت گير كرده بود و متوجه نشــده بودم و شكست. سه، 
چهار ماه در گچ بود. يكي از دوستانم كه به انگليس آمده 
بود، اتفاقي مرا ديد. بهش گفته بودم كه به خانواده چيزي 
نگويد و نگفته بود. سياه ترين چيزها را در ايران ديده بودم. 
بعضي وقت ها به خودكشي هم فكر كرده بودم و براي اينكه 

باليي سر خودم نياورم، بايد مي رفتم.

غم دارم، چون زندگي مي كنم
گفتي به خودكشي فكر كرده بودي، چرا، به خاطر اينكه ديگر نمي توانستي راه بروي يا دليل ديگري داشت؟

من دوستانم را دوست داشتم، ولي همه آنها به من پشت كرده بودند. من از دست آدم ها دلگير بودم. از پله هاي خانه مان هم نمي توانستم تنهايي باال و پايين بروم. من وابستگي 
را دوست نداشتم. براي اينكه وابسته نباشم بايد مي رفتم و رفتم. در اين سال ها شده به اين فكر كني كه اگر آن روز، آن اتفاق نمي افتاد، االن كجا بودي و چه كار مي كردي؟

تا چهار، پنج سال پيش مدام به اين فكر مي كردم كه اگر آن اتفاق نيفتاده بود االن چه كار مي كردم. دوستانم كه ژيمناستيك كار مي كردند، مربي شده اند، من مربي مي شدم؟ 
نمي دانم. موسيقي را ادامه مي دادم؟ نمي دانم. من به اين نتيجه رسيدم كه آدم بايد در هر شرايطي بتواند رشد كند؛ نه اينكه يك خانه را دو خانه كند. مهم اين است كه در 
هر شرايطي كه هستي، بتواني انسان بهترى باشي. نمي توانم بگويم اين اتفاق باعث رشدم شد. روزهايي كه مي ديدم بقيه در دانشگاه ورزش مي كنند، دوست داشتم من 
هم يك لحظه مثل آنها روي پايم بايستم و ورزش كنم. كسي كه تا حاال راه نرفته، نمي داند چه حسي نسبت به راه رفتن دارد اما من هرچند كوتاه ولي تجربه راه رفتن را 
دارم. من نمي توانم منكر اين شوم كه دوست دارم روي پاهايم بايستم. وقتي يك چيز كوچك روي زمين مي افتد و نيم ساعت كلنجار مي روم تا آن را از روي زمين بردارم، 
سعي مي كنم به خودم مسلط باشم و بگويم اين مسابقه است و مثل همان روزهايي است كه در ژيمناستيك سعي مي كردي يك حركت جديد ياد بگيري و االن بايد سعي 

كني راه برداشتنش را ياد بگيري.
دلگيري هايت كم نشده، دوست نداري به ايران برگردي؟

من از چيزهاي تلخي كه ديده ام دلگير شده ام. تقصير از خاك و زمان نيست، تقصير از آدم ها بود. من صددرصد يك روز به ايران برمي گردم. من زميني را كه رويش راه رفتم 
و دويدم را دوست دارم. شايد سال هايي كه رفتم از ايران دلگير بودم، ولي االن درك مي كنم كه اشكال از ايران نبوده است.

عكس هايت يك غمي را در نگاهت نشان مي دهد. اين غم موقع حرف زدنت نيست. از قبل بوده يا بعد از آن اتفاق به صورتت اضافه شده؟
اين را خيلي ها به من گفته اند. خودم نمي بينمش و نمي توانم دركش كنم. اگر هم باشد طبيعي است. غم و درد همراه زندگي است. ما به اين دنيا نيامده ايم كه خوشحال باشيم، 
اين را تجربه به من نشان داده، زندگي همراه با غم و درد است و اين درد است كه باعث رشد مي شود. نمي گويم اين درد خوب است ولي هست. حتي در بهترين لحظه هاي 

زندگي، حتي وقتي عاشق مي شوي، عشق با درد همراه است. نگاه من غم دارد چون من دارم زندگي مي كنم.

در يك رشته
مي توانست
يك شركتب

بايستد، راه بر
روي ويلچر اس
انجام بدهند. فاط

ليلي خرس
خبر نگار



   خواسته و پيشنهادهاي دانشجويان
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی 7 نفر از نمایندگان تشکل ها دانشجویی، دیدگاه ها و دغدغه های خود را بیان کردند. 

آقایان: محمد زادمهر، دبیر اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان- علی طلوعی، نماینده بسیج دانشجویی سراسر کشور- علی 
دهقان، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت- علی اســکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی- محمدحسین 
حبیبی، مسئول گروه جهادی روح اهلل دانشگاه صنعتی امیرکبیر- میالد مفاخری، نماینده نشریات دانشجویی وزارت علوم  و 
سجاد اسدی، دبیر اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل، بر این نکات و پیشنهادها تأکید کردند: ضرورت گسترش 
خدمات آموزشی نیمه متمرکز برای تحقق عدالت آموزشی،   لزوم در نظر گرفتن تدابیر الزم در بازار سرمایه و هدایت نقدینگی 
به سمت تأمین مالی تولید پیشنهاد تشکیل شورای عالی اطالع رساني اهمیت استفاده بیشتر از ظرفیت های مردمی برای 
نقش آفرینی در عرصه های مختلف از جمله مبارزه با استکبار، نظارت بر مسئوالن و مبارزه با فساد،  لزوم تعریف سازوکار 
عادالنه و عاقالنه برای جوانگرایی در عرصه های مدیریت کشور و پیشگیری از برخی آفات آن، ضرورت پاسخگویی مسئوالن 
و بازگشت به نظام ارزشی دوران دفاع مقدس؛ یعنی هرچه مسئولیت بیشتر، شفافیت و پاسخگویی بیشتر اما برخورداری 
کمتر،انتقاد از برخی اقدامات و بیان ابهام درخصوص وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی،تأکید بر اهمیت 
فراهم کردن سازوکارهای قانونی برای بیان دیدگاه ها و اعتراض های مردم طبق اصل ۲7 قانون اساسی،لزوم تصویب نظام 
انتخاباتی تناسبی براساس سیاست های کلی انتخابات،پیشنهاد فعال تر شدن صداو سیما در مواجهه با جنگ شناختی دشمن 

علیه افکار عمومی، انتقاد از اهمال و کم کاری مسئوالن متولی امور خانواده و جمعیت در عمل به وظایف.
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 فريدون احمدي، نماينده 
زنجان در مجلس شــوراي قضایي

اسالمي، يكي از 2نماينده 
متهم به اخالل در بازار خودرو كه هم اكنون 
با وثيقه 10ميليارد توماني آزاد است، در 
واپســين روزهــاي مجلــس دهــم و 
نمايندگي اش، در نطق ميان دستور خود 
ادعاهايي جنجالي عليه دســتگاه قضايي 
مطرح كــرد و مدعي شــد كــه عليه او 

پرونده سازي  شده است.
»فريدون احمــدي« و »محمد عزيزي«، 
نمايندگان زنجان و ابهر  شهريور ماه سال 
گذشــته در ارتبــاط با پرونــده تخلفات 
خودروسازان سايپا و ايران خودرو دستگير 
شدند. غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي 
دســتگاه قضا با اشــاره به بازداشت اين 
2نماينده مجلــس در رابطه بــا موضوع 
خودرو گفته بود پرونده در فرايند رسيدگي 

قرار دارد.
پيش تر احمد توكلي، رئيس هيأت مديره 
ديده بان شــفافيت و عدالــت در نامه اي 
خطاب به علي الريجاني از وساطت او براي 
آزادي اين دو نماينده انتقاد كرده و نوشته 
بود: »آيا صالح است رئيس مجلس براي 
2نماينده اي توصيه كند كه از يك ســال 
پيش از آن، از اتهامات كثيف مالي آن دو 
باخبر بوده است؟ 2نماينده اي كه با اعمال 
نفوذ به نفع مجرمان خائــن و اخاللگر در 
بازار خودرو شريك در جرمشان هستند و 
با دادن كارت بانكي خود به آن دو اخاللگر، 
اجازه دادند آن دو مجرم با دارايي آنها )از 
كجا آورده بودند؟( سوداگري و اخالل در 
بازار ســكه و طال را نيز انجــام دهند تا بر 

ثروت حرام دو طرف بيفزايند.« 
احمدي كه در انتظار صدور حكم دادگاه 
به سر مي برد، با انتقاد از برخي روندهاي 
قضايي گفت: سلطان تراشــي و ســپس 
سربه نيست كردن  ســلطان، دور باطلي 
است كه شايد در سياست جواب دهد اما 
در اقتصاد جواب نمي دهد. اقتصاد اينقدرها 

هم ساده نيست.

رویش استخوان هاي خلخالي!
به گــزارش خبرآنالين، ايــن نماينده 
متهم در پرونده اخــالل در بازار خودرو 
همچنين گفت: معاون اول قوه قضاييه 
در گذشــته و حال با اســتجازه آقاي 
آملي الريجاني از مقــام معظم رهبري 
دادگاه هاي انقالب را بــه چنان تابويي 
تبديل كــرده  كه داد قضــات و وكالي 
انتصابي هم درآمده است. اين نماينده 
مجلس ادامه داد: عدالت در آن براساس 
مصلحت هاي سياسي اســت و نه عدل 
و انصاف؛ دادگاه هــاي صحرايي كه نه 
اســتدالل مي پذيرد، نه فرصت مطالعه 
پرونده دارد و نه به كارشناســان وقعي 
مي نهد، نه مســتندات را نگاه مي كند 
و فقط احكام دســتوري براي كشــتن 
گربه دم حجله صــادر مي كند. او گفت: 
آقايان اين حجله چهل ساله است؛ واي 
اگر تصميمات از اول انقــالب اينگونه 
بوده باشــد؛ بايد به خدا پنــاه برد چه 
خانه هايي كه ويران شــده است؛ امروز 
شرايط افراطي تر از اول انقالب است؛ از 
استخوان هاي پوسيده خلخالي جواناني 
روييده است كه خلخالي مرحوم هم در 

گور به آنها مي خندد.

درخواست از رهبري براي مداخله در 
پرونده!

فريدون احمدي در نطقش گفت كه برايش 
پرونده ساخته  اند و افزود: برايم پرونده اي 
ساختند اما مستندات نقضش را نگاه هم 
نكردند و گفتند سفارش، تهديد و استيضاح 
كردي. و زيرش كتبي نوشت كه سفارش 
نشده است. مراجعات بنده را با آشپز و باربر 
سايپا اشتباه گرفتند. وي افزود: مي گويند 
بازار به هم ريخته، حكم را سنگين بدهيم. 
خوشا به حال ما كه قرار است در برابر اين 
ظلم ها به آرامش ابدي برسيم. ما سلطان 
قلب هاي مردم هستيم. اميدوارم رهبري 
عزيــز و رئيس قوه قضاييــه در اين قضيه 
دخالت كرده و براي هميشه غده چركين 

مصلحت انديشي را درمان كنند.

متهم در آستانه مجازات؟
اظهارات جنجالــي فريــدون احمدي، 
نماينــده زنجان  در حالي اســت كه او به 
همراه محمد عزيزي، نماينده ابهر از سوي 
دســتگاه قضايي به معاونت در اخالل در 
بازار خودرو و تخلفــات صورت گرفته در 
ارتباط با  فروش محصوالت شركت سايپا 
متهم شده اند. اين 2 نماينده در مردادماه 

سال گذشــته به مدت چند روز بازداشت 
شدند و سپس با توديع وثيقه 10ميليارد 
توماني براي هر يك از آنها، آزاد شــدند. 
هيچ يك از اين 2نماينده استان زنجان در 
يازدهميــن دور انتخابات مجلس حضور 
نيافتند. اين غيبــت در انتخابات احتماال 
به دليل رســيدگي به پرونده قضايي آنها 
و نيز احتمال ردصالحيت شــان توســط 

شوراي نگهبان صورت گرفته است.
ســخنگوي قوه قضاييه در 16ارديبهشت، 
درباره آخرين وضعيــت پرونده 2نماينده 
مجلس كــه در رابطه با خــودرو براي آنها 
پرونده تشكيل شــد، گفت: ما به دنبال اين 
هستيم كه حتي المقدور به پرونده اتهامي 
مقامات در همــان دوره مسئوليت شــان 
رســيدگي شــود. تعدادي از اين افراد در 
اين فرايندها محاكمه شــدند و تعدادي از 
نمايندگان مجلس ازجمله 2نماينده مجلس 
درباره خودروسازها پرونده دارند. پرونده به 
دادگاه رفت و دادگاه به تحقيقات ايراد گرفت 
و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده 
دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف 
شــده، ان شــاءاهلل به زودي رأي آن صادر 
مي شود كما اينكه درباره برخي نمايندگان 
مجلس در ايام گذشته رأي صادر شده است.

فريدون احمدي، متهم پرونده اخالل در بازار خودرو 
مدعي»پرونده سازي « عليه خود شد متهم، متهم مي كند

پرچم آرمان خواهي را برافراشته نگه داريد

  حملــه تنــد کواکبیان بــه قالیباف و 
بادامچیان

مصطفي كواكبيان، نماينــده اصالح طلب مجلس 
در تذكر شــفاهي در صحن علني مجلس، گريزي 
به مباحث اين روزها درباره كرســي رياست مجلس 
يازدهــم و كانديداتــوري قاليباف زد و بــا كنايه، 
بادامچيان، دبير كل حزب موتلفه را خطاب قرار داد 
و گفت: دبير كل يكي از احزاب اصولگرا گفته است 
كه كساني كه پرونده شان شبهات مالي دارد ادعاي 
رياست مجلس يازدهم نداشته باشند. من خطاب به 
ايشان مي گويم آن موقع كه ايشان را سرليست قرار 

داديد و در شــوراي نگهبان تأييد شد چرا آن زمان 
چنين صحبت هايي را مطرح نكرديد. نماينده تهران 
گفت: چرا آن زمان كه سخنگوي قوه قضاييه گفته 
ايشــان هيچ محكوميت قضايي ندارد چنين حرفي 
نزديد؟ البته درســت مي گويند، محكوميت قضايي 
ندارد چون يك بار هم به خاطــر ۵ يا 6 مورد امالك 

نجومي و... احضار نشده است./خبرآنالين

  اعتراض به لپه 40هزار توماني
ســيدمحمدجواد ابطحي در نشســت علني ديروز 
مجلس در تذكر شفاهي در تذكري به رئيس جمهور 
گفت: زمين سرزمين ســوخته را تحويل دولت بعد 
ندهيد، به عنوان مثال وضعيت صنعت آشفته است 
و هم اكنــون شــاهد پيش فروش خودرو هســتيم 

درحالي كــه ابتدا بايد خودروهاي ثبت نام شــده را 
تحويل دهند. همچنين امروزه شاهد افزايش قيمت 
لپه به كيلويي 40 هزار تومان هســتيم؛ لذا به قول 

يكي از نمايندگان تهران استعفا دهيد./خبرآنالين

  دور دوم انتخابات؛ ۲1شهریور 
سيداسماعيل موسوي، دبير ستاد انتخابات كشور، 
در مورد زمان برگزاري مرحله دوم يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي گفت: مرحله دوم 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراي اسالمي 
در 21 شــهريور ماه برگزار مي شــود. وي در مورد 
تعداد حوزه انتخابيه در مرحله دوم اظهار داشــت: 
اين انتخابات در 11 حوزه انتخابيــه برگزار خواهد 

شد./فارس

حضــرت آيت اهلل خامنــه اي در 
بيان نكته اي ديگــر در ضرورت 
آرمان خواهي يادآور شدند: اگر جوانان مؤمن و پاك، 
اين پرچم را زمين بگذارند، ممكن است كساني آن را 
سردست بگيرند كه هدفشان ضربه زدن به نظام است 

نه حل مشكالت مردم.
ايشــان در همين زمينه افزودنــد: البته جريان چپ 
ماركسيســتي ديگر در دنيا آبرويي نــدارد و از فقر 
انديشه ورزي، فقر سياسي و فقر نيروي ميداني كارآمد 
در رنج است، اما به هرحال هميشه ممكن است عده اي 

با تصاحب شعارهاي خوب، سوءاستفاده كنند.
چهارمين توصيه مهم رهبري به جوانان و دانشجويان 
اين بود كــه مطالبه گــري و انتقاد و اعتــراض را با 
پيشــنهادهاي خوب و قابل اجرا همراه كنيد تا فايده 
جدي و ماندگار داشته باشــد؛ همچنان كه در اسالم 
نيز نهي از منكر همــراه امر به معــروف يعني بيان 
پيشــنهادهاي راهگشــا و خوب توصيه شده است. 
»ضرورت پرهيز از توأم كردن مطالبه گري با پرخاش 
و بدگويي« از ديگــر توصيه هاي حضــرت آيت اهلل 

خامنه اي به جوانان بود. 
ايشان گفتند: هميشــه به مسئوالن تأكيد كرده ام به 
دانشگاه ها و جمع هاي جوان بروند، اما برخي از آنان 
مي گويند در اين اجتماعات، مطالبــات با تخريب و 

بدگويي ارائه مي شود؛ بنابراين فايده اي ندارد. 
رهبر انقالب يادآوري كردند: تخريب، فضاي گفت وگو 
را مسدود مي كند؛ بنابراين مطالبات را با استدالل و 

منطق و بدون پرخاش و اهانت مطرح كنيد.
»گفتمان ســازي  در زمينــه مســائل مهــم نظام 
و راه حل هاي آنهــا« توصيه بعدي رهبــر انقالب به 

مجموعه هاي جوانان بود.
ايشان گفتند: ازجمله بركات اينگونه جلسات اين است 
كه مطالب بيان شده به تدريج در افكار عمومي ذهنيت 
و جهت گيري مشــخص ايجاد مي كنــد و در نهايت 
مي تواند به گفتمان تبديل و در پرتو اقبال عمومي، در 

انتخاب مديريت ها تأثير گذار شود. 
رهبر انقالب كمك رسانه ملي در اين زمينه را ضرورتي 
ترديدناپذير دانســتند و گفتند: رســانه ملي البته 
بخش هاي جوان، شــاداب و انقالبي هم دارد كه در 
سخنان امروز دانشجويان مورد توجه قرار نگرفته بود 
اما به هر حال صدا و سيما بايد به ديدگاه هاي جوانان 

توجه و در عرصه گفتمان سازي به آنها كمك كند.

معناي حقیقي جوان و دولت جوان
حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه در تبيين 
معناي حقيقي جوان و »دولت جوان و حزب اللهي« 
افزودند: مكرر گفته ام كه به چنيــن دولتي معتقد و 

اميدوارم، اما معناي اين حرف صرفا اين نيست كه يك 
جوان سي و چند ساله رئيس دولت باشد، بلكه معناي 
دولت جوان و حزب اللهي يك دولت پاي كار، آماده و با 
نشاط است كه عالج مشكالت است و مي تواند كشور 

را از راه هاي دشوار عبور دهد.
ايشان افزودند: برخي در سنين باال نيز به معنايي جوان 
و پرتالش و بانشاط هستند؛ مانند شهيد بزرگوار حاج 
قاسم سليماني كه بيشتر از 60ســال داشت، اما اگر 
شهيد نمي شــد، او را تا 10ســال ديگر نيز در همان 

مسئوليت حفظ مي كردم.
ششــمين توصيه رهبــري به جوانــان »يارگيري و 
گســترش جبهه انقالب در ميان كســاني بود كه به 

مباني پايبندند«.
ايشــان افزودند: برخي به مباني انقالب معتقدند، اما 
ممكن است در برخي موارد با شــما اختالف سليقه 
داشته باشــند، آنها را طرد نكنيد و هرچه مي توانيد 

جبهه انقالب را با جذب اينگونه افراد وسعت دهيد.
توصيه هفتم حضرت آيت اهلل خامنــه اي به جوانان 
و دانشــجويان، »مرزبندي صريح و با قدرت و بدون 
مماشــات« در مقابل ترديدافكنان در مباني انقالب 
بود كه نشانه هاي پيشرفت كشــور را انكار و با تزيين 
دشمن، راه هاي غلط را به عنوان راه حل مسائل كشور 

بيان مي كنند.
ايشــان ترديدافكني را ســتون فقرات كار فرهنگي 
دشمن و اساس كار نرم عليه انقالب خواندند و با تأكيد 
بر اينكه بايد در مقابل كســاني كه به اين كار دشمن 
كمك مي كنند ايســتاد، گفتند: با وجود هزينه هاي 
سنگيني كه آمريكايي ها در طول سال هاي متمادي 
براي تزييــن و القاي چهره اي جــذاب از خود انجام 
داده اند، امروز كشــور و نظام آمريكا در بخش مهمي 

از دنيا منفورند.
رهبر انقالب اســالمي از آتش زدن پرچم آمريكا در 
بسياري از كشورهاي دنيا و حتي در داخل خود آمريكا 
به عنوان يكي از مصاديق نفرت ملت ها از اين رژيم ياد 

كردند و افزودند: عالوه بر ملت ها، حتي رؤساي برخي 
دولت هاي همكار آمريكا نيز وقتي حرف دلشان را بيان 
مي كنند از دولتمردان و حكومت آمريكا متنفر و به آن 

بي اعتماد و بي اعتنا هستند.
ايشــان بخشــي از نفرت كنوني از آمريكا را ناشي از 
رفتار مسئوالن فعلي آن ازجمله رئيس جمهور و وزير 
خارجه كم مايه، پرحرف، بي منطق و مهمل گوي اين 
رژيم دانستند و خاطرنشان كردند: البته علت نفرت 
از آمريكا فقط اين مســئله نيســت، بلكه به عملكرد 
بلندمدت آمريكا ازجمله كشتار، جنايت، بي عدالتي، 
تروريست پروري، كمك به دولت هاي مستبد و بدنام، 
حمايت بي دريغ از ظلم روزافزون رژيم صهيونيستي 

و اخيرا مديريت افتضاح در قضيه كرونا برمي گردد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي جنگ افروزي در كشورها 
ازجمله افغانستان، عراق و ســوريه را از ديگر داليل 
منفور بودن آمريكا برشمردند و افزودند: آمريكايي ها 
صريحا مي گويند در سوريه نيروي نظامي پياده كرديم 
چون آنجا نفت وجود دارد؛ البته آنها نه در عراق، نه در 
سوريه ماندني نيستند و قطعا بايد از آنجا خارج شوند 

و بدون ترديد اخراج خواهند شد.
رهبر انقالب اســالمي در هشــتمين توصيه خود با 
تأكيد بر ادامه »پيشرفت علمي« و حفظ شتاب علمي 
كشور، دانشگاه ها و محيط هاي علمي و تحقيقاتي را 
به اهميت علم در اقتدار كشور توجه دادند و گفتند: 
پيشــرفت علمي با هدف ســود كوتاه مدت شخصي 
ارزش چنداني ندارد. علم بايد در خدمت پيشــرفت 
كشور و گشايش افق هاي آينده باشد تا همچنان  كه 
چند سال قبل گفتيم به نقطه اي برسيم كه محققان 
براي استفاده از تازه هاي علمي ناگزير از يادگيري زبان 

فارسي باشند.
نهمين توصيه حضــرت آيت اهلل خامنــه اي ناظر به 

مسئله حجاب و حياي اسالمي در دانشگاه ها بود.
ايشــان گفتند: بنــده در اين زمينه دغدغــه دارم و 
خواهش مي كنم كه مســئوالن و رؤساي دانشگاه ها 
و وزارتخانه هاي مربوط و به ويژه خود دانشــجويان و 
دخترخانم ها به مســئله حجاب و فاصله گذاري بين 
زن و مرد كه مورد تأكيد اسالم است، اهميت بدهند و 

موازين شرعي را در دانشگاه ها رعايت كنند.
دهمين و آخرين نكته رهبر انقالب اسالمي، »مراقبت 
از جوانان و جلوگيري از سربازگيري دشمن از جامعه 

جوان كشور« بود.
ايشــان افزودند: همه و به ويــژه مجموعه هايي كه با 
مســائل جوانان ســر و كار دارند بدانند همچنان كه 
مسئله جوان براي آينده كشور و نظام اسالمي اهميت 
دارد، دشــمن نيز براي تخريب و به زانــو درآوردن 
انقالب به آن اهميت مي دهد و براي سوءاســتفاده از 
جوانان كار و برنامه ريزي مي كند كه البته در مواردي 
نيز براي اجراي برنامه هاي خود به عواملي در داخل 

كشور نياز دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به نمونه هايي از 
طراحي دشمن براي سوءاستفاده از جوان ايراني مانند 
وادار كردن برخي عناصر به پشت كردن به كشور و يا 
استفاده از افرادي به عنوان عناصر تبليغاتي، سياسي 
و تحليل گر تأكيد كردند: همه بايد مراقب باشند كه 
به سربازگيري دشــمن از جامعه جوان كشور كمك 

نشود.
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنانشان با اشاره به 
دعاي هميشگي خود براي هدايت و سعادت جوانان و 
حل مشكالت اشتغال و ازدواج آنان، گفتند: به توفيق 
الهي و به دعاي حضرت ولي عصر ارواحنا فداه مطمئنا 

فرداي جامعه جوان ما از امروز آن بهتر خواهد بود.

جمعي از دانشجويان به صورت برخط با رهبر معظم انقالب  گفت و گو كردند

ادامه از 
صفحه۲

رهبر معظم انقــالب: بنــده در اين زمينه 
دغدغه دارم و خواهش مي كنم كه مسئوالن 
و رؤساي دانشگاه ها و وزارتخانه هاي مربوط 
و به ويژه خود دانشجويان و دخترخانم ها به 
مسئله حجاب و فاصله گذاري بين زن و مرد 
كه مورد تأكيد اسالم است، اهميت بدهند و 

موازين شرعي را در دانشگاه ها رعايت كنند

كافه مجلس

محمود صادقي، نماینده مردم تهران در مجلس شــوراي اسالمي در توییتي از 
رد شدن درخواست تجدید نظر وي درباره حکم ۲1ماه حبس و 10میلیون تومان 
جزاي نقدي خبر داد. او درباره اتهامات مربوطه توضیح نداده است. چندي پیش 
خبرگزاري فارس از صدور حکم ۲1 ماه حبس و 5میلیون جزاي نقدي خبر داده و 
نوشته بود: »این حکم به دنبال شکایت آیت اهلل صادق آملي الریجاني از وي صادر 

شده است.« 
در پي اعالم این خبر، علي مطهري، نماینده دیگر مردم تهران در مجلس در حساب 
شخصي خود در توییتر نوشــت: »حکم محکومیت آقاي محمود صادقي موجب 
تعجب است. ســؤال آقاي صادقي از آقاي صادق الریجاني این بود که موجودي 

حساب هاي بانکي ۶۳گانه قوه قضاییه چگونه هزینه مي شود؟ بدون آنکه کسي را 
متهم کرده باشد. اگر یك نماینده نتواند چنین سؤالي را مطرح کند پس مجلس به 
چه دردي مي خورد؟« ساعاتي پس از این ادعاي مطهري، مرکز رسانه قوه قضاییه 
خبر محکومیت »محمود صادقي« به حبس و جزاي نقدي به دنبال شکایت درباره 
حساب هاي قوه قضاییه را »مخدوش و فاقد صحت« دانست. بنابر اعالم مرکز رسانه 
قوه قضاییه، در پرونده آقاي صادقي که منجر به صدور رأي در دادگاه بدوي شده 
است، چندین عنوان اتهامي با شکایت شاکیان خصوصي و مدعي العموم به صورت 
توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوي از برخي اتهامات تبرئه گردیده و در 
برخي دیگر مجرم شناخته شده اســت که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعني 
محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حســاب هاي قوه قضاییه جزو 

مواردي است که دادگاه وي را در آن مورد تبرئه کرده است.
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حكم حبس محمود صادقي تأييد شد
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  سفارش ۲۴ ساعته، ارسال رايگان
ازكتابفروشينشــرافقدرخيابانانقالب
شروعميكنيم.رامينشــعبانپور،مدير
كتابفروشــياســتقبالازطــرحراخوب
ميداند.»خيليخوببوده،بهترازدورههاي
گذشــتهطرحدربهاروتابســتان.شــايد
بهخاطراينكهمردمفرصتبيشــتريبراي
مطالعهداشــتنديابرگزارنشدننمايشگاه
كتابسببشدكهدردورهبرگزاريطرح
بهسراغكتابفروشيهابيايند.تبليغاتطرح
همدرايندورهبهترازدورههايگذشــته
بود.منچندبارازراديوتبليغطرحراشنيدم
وتلويزيونهمطــرحراتبليغميكرد.فكر
ميكنمبازاركتاببيشــترازهرچيزبهجو
روانيبرايتشويقوترغيبمردمبهخريدن
كتابنيــازداردوطرحهايتخفيفچنين

جويراايجادميكند.«
ازروزهاياسفندبســياريازكتابفروشيها
بخشســفارشهايغيرحضوريوفروش
آناليــنكتــابراتقويتكردندتــاكتاب
راحتتربهدســتمخاطبانيكــهدرخانه
ماندهاند،برســد.درروزهايطــرحبهارانه
نيزبســياريازكتابفروشيهاهمينرويهرا
ادامهدادند.مديركتابفروشيافقميگويد:
»بسياريازمشتريانافقكتابهاراتلفني
وغيرحضوريســفارشدادند.ماشــماره
واتــساپاعالمكردهبوديمكــهمخاطبان
كتابهابتوانند24ساعتهسفارشبدهند.
ارسالسفارشهاهمرايگانبودتامشتريان
بهســفارشغيرحضوريبيشــترترغيب

شوند«.

  ما مدت هاست كرونا گرفته ايم
كتابپنجرهناشروكتابفروشيكوچكياستدرميدانپاليزيخيابانسهرورديكهمحبوببسياريازنخبگانوفرهيختگان
ودوستدارانكتاباست.محمديراقچيدربارهميزانفروشكتابدرروزهايطرحبهارانهميگويد:»بههرحالدرماههاي
اخيربهاصطالحپاخوركتابفروشيهامثلهمهمغازههاكمشدهواينطورنيستكهمثلدورههايقبلمشتريهايگذري
داشتهباشيموطرحتخفيفرابهآنهاخبربدهيم.بيشترمشتريهايثابتخودماندرروزهايطرحبهكتابفروشيآمدندو
كتابيخريدند.درطرحهايگذشته3-2روزهاعتبارمانتمامميشدودرخواستاعتباردوبارهبرايتخفيفميكرديمامااين
دورههنوزتمامنشده.«مديرنشرپنجره،وضعيتفروشكتابرابهطوركليمطلوبنميداند.»بههرحالبازاركتابتابعي
ازشرايطعموميروحيوروانيجامعهاست.خريدمردمدرهمهزمينههاكمشده،دربازاركتابكمتر.بازاركتابحالوروز
خوبينداشتهوندارد.پيشازاينكهكرونابيايدماكروناگرفتهبوديمووضعيتبازاركتابچندسالاستكهكرونايياست.
بهدليلافزايشقيمتكاغذوافزايشهزينههايچاپونشر،قيمتكتابهاخيليزيادشدهامادرآمدهاتغييرنكرده.براي

همينقيمتكتابهاخيليزيادتربهنظرميرسد.«

  بهتر از پيش اما نه چندان مطلوب
بيشتركسانيكهبهكتابفروشيموليميروندمشتريانكتابهاي
نظريفلسفياند.محمدمحموديازكتابفروشانانتشاراتمولي
ميگويد:»فروشطرحبهارانه99درمقايسهباطرحهايگذشته
كمتربودهاست.اطالعرسانيخوبيصورتنگرفت.فروشمابيشتر
حضوريبوده.«محمدســهيلي،كتابفروشانتشاراتهاشميدر
ميدانوليعصر)عج(ميگويد:»تغييربهنســبتروزهايپيش
ازطرحبسيارمحسوسبود.تقريباًهمهبالاستثناحضوريخريد
كردند.فروشنسبتبهطرحهايگذشتهكمتربودهامادرمقايسهبا
اسفندوفروردينوروزهاينخستارديبهشتكتابفروشيشلوغتر

بودوكتابهايبيشتريبهفروشرسيد«.

  شهرستان ها جلوتر از تهران
براســاسآمارآنالينفروشســايتطرحتخفيفهايفصلي،
كتابفروشيهايفرازمندرشت،پاتوقكتابشيراز،دنيايكتاب
قم،شهركتابمشــهد،كلبهكتابجهرم،شهركتاباصفهان
)شعبهچهارباغباال(،كتابشــرقاهواز،پاتوقكتابشهركرد،
كتابآبانمشــهد،شــهركتابشــهركردبهترتيبرتبههاي

اولتادهمفروشرابراســاستعدادكتــابدراختياردارند.در
دورههاياخيرهميشــهكتابفروشيهايشهرســتانيجلوتراز
كتابفروشيهايتهرانبودهاند.طرحهايتخفيففصليپساز
۱3دورهدرشهرستانهابيشترجاافتادهوخوانندگانكتابدر
شهرستانهامنتظرندتاروزهايطرحبرسدوكتابهايخودرا

درآنروزهاخريداريكنند.

  صدرنشين فرازمند
كتابفروشيفرازمندرشــتبافروشبيشاز7هزارجلدكتابدرروزهايطرحبهارانه
دررتبهنخستكتابفروشــيهايايرانقراردارد.كتابفروشيهايبعديايرانبهترتيب
پاتوقكتابشيرازودنيايكتابقموشــهركتابمشهدهستندكههركدامنزديكبه
3هزارجلدكتابفروختهاند.فاصلهكتابفروشيفرازمندباسايررقيبانچشمگيراست.
ابراهيمفرازمند،مديركتابفروشيفرازمندرشت،ازداليلصدرنشينيوفاصلهفرازمند
باكتابفروشيهايديگرايرانميگويد.»هرواحدصنفيحقداردباكسبمجوزازاتاق
اصناف3باردرسالتخفيفبرگزاركند.ماازفرصتتخفيفاستفادهنميكنيموتخفيفرا
باطرحخانهكتابهمزمانميكنيم،يعنيبهجاي20درصد،40درصدتخفيفميدهيم.
همينسببشدهكهاســتقبالازطرحدركتابفروشيمابيشترازسايركتابفروشيهاي

ديگرشهرهايايرانباشد.«

  آمارها می گويد طرح بهارانه 
موفق بوده 

دستآخربهسراغنيكنامحسينيپور،
مديرخانهكتابميرويــمتاازميزان
استقبالازطرحدرروزهاياخيرمطلع
شويم.بهگفتهحســينيپور:»هدف
طرحبهارانهاينبودكهكتابفروشيها
ازوضعيتماههايگذشــتهدربيايند
وفروشهابعــدازچندماهكميتغيير
كند.آمارهانشانميدهدكهايناتفاق
افتاده.سقفخريداز۱20هزارتومان
به۱50هــزارتومانافزايــشيافتتا
دوســتدارانكتاببتوانندكتابهاي
بيشتريخريداريكنند.خوشبختانه
اعتبارطرحتمامشدومعاونتفرهنگي
20درصدبهاعتبارطــرحاضافهكرد.
ماســعيكرديمبارهاازطريقراديو
وتلويزيونوســايتهاوشــبكههاي
اجتماعيطــرحراتبليــغكنيم؛در
عينحالخوفاينراداشــتيمكهدر
كتابفروشيهاازدحامشــودوفاصله
اجتماعــيازبينبرود.بــرايهمين
واقعاًنميدانستيمميزانتبليغچقدر
بايدباشــد.درعينحــالبايددرنظر
بگيريمكهبعضيازكتابفروشيهادر
اينايامتعطيلوپرسنلخودرامرخص
كردهبودند.بااينهمه،مجموعاًطرح
بهارانه99قابلقبولبود.«مديرخانه
كتابازمشاركتشهرداريهادردوره
گذشتهميگويدوازعدمتأمينهزينهها
گاليهميكند.»هزينههايطرحهاي
تخفيففصلــيرامعاونــتفرهنگي
تأمينميكنــد.شــهرداريتهرانو
مشهددردورهگذشتههزينههايطرح
رادراين2شهرتقبلكردند.اماهنوز
پولكتابفروشــيهايتهرانتســويه

نشدهاست.«

  الگويی برای همه كتابفروشی ها
اماظاهراًدليلصدرنشينيكتابفروشيفرازمندفقطتخفيفبيشترنيست.
ابراهيمفرازمندميگويد:»ماپيشازبرگزاريطرحبهمشتريهايخودمان
اعالموسفارشهاراازچندهفتهقبلثبتميكنيم.كتابهاييراكهموجود
نيستند،بهشركتهايپخشسفارشميدهيم.سفارشهاازپيشآمادهو
بستهبنديميشوندومشتريانفقطبرايتحويلگرفتنكتابهاميآيند.
امسالباتوجهبهشرايطويژهكروناورعايتفاصلهاجتماعيمشتريهارا
دستهبنديكرديمتابراساسنوبتيكهازپيشاعالمشدهبود،برايتحويل
گرفتنكتابهايشانبيايندتاازازدحامپيشگيريكنيم.«آنچهفرازمندرشت
رابرصدرمينشاندمجموعهاياستازنظمودقتواحترامبهخوانندگان

كتابكهميتواندالگوييبرايهمهكتابفروشيهاباشد.

  نبايد فريب آمارها را بخوريم
بااينهمهمديركتابفروشيفرازمندروزگاركتابراچندانمناسبومطلوبنميداند.
»اگربيماري3-2ساعتتبنكند،تبنكردنلزوماًنشانهبهبودنيست.تأثيرمسكناست.
طرحهايتخفيفبرايبازاركتابمثلمسكناست.وضعيتكتابفروشيهاوضعيتخوبي
نيست.اقتصادنشراقتصادضعيفياست.نميتوانيمباآمارهايطرحهايتخفيففصلي
خودمانرافريببدهيموبگوييموضعيتخوببوده.وقتيمنبهعنوانكتابفروشنتوانم
كتابهايمرابفروشم،طبيعتاًنميتوانمپاسخگويتعهداتمبهشركتهايپخشكتاب
باشموپخشكتابهمنميتواندتعهدخودرابهناشرانجامدهد.وضعيتكتابفروشيها
دربهمنواسفندبسياربدبوده.بهعنوانكتابفروشيكهبهقولشما،براساسآمار،بيشتر
ازهمهكتابفروشيهايايراندرروزهاياخيركتابفروختهعرضميكنمكهاگربخواهيم

بيدليلآمارهايخوشبينانهبدهيم،درستنيست.«

  ۴۰ درصد فروش غيرحضوری
مايعضدعفونيكنندهدروروديكتابفروشينشرثالثقرارداردو
كسيازمراجعهكنندگاننميتواندبدونضدعفونيكردندستهاي
خودواردكتابفروشيشود.كتابفروشيهمشلوغترازروزهايگذشته
است.حسنسهرابي،مديركتابفروشيثالثدربارهفروشكتابدر
روزهايطرحبهارانهميگويد:»اوضاعمثلقبلنيست،اماخدارا
شــكربازاركتابتكانيخورده.فروردينكهكتابفروشيهاتعطيل
بودوروزهاينخستارديبهشتهمفروشزيادنبود.امااينروزها
بهترشــده.«ثالثهمازكتابفروشيهايياستكهتمركزبيشتري
برفروشهايغيرحضوريداشتهاست.»تقريباًنزديكبه40درصد
فروشمادريكيدوماهگذشتهغيرحضوريبوده.االناگربهسامانه
طرحنگاهكنيدميبينيدكهبســياريازمشتريانثالثكتابهاي

خودراغيرحضوريخريداريكردهاند«.

۱۰ روز 
۱۰ ميليارد

كتابفروشانميزاناستقبالاز
طرحبهارانهكتابرا
قابلقبولميدانند

بهارانــه كتــاب99 آغــاز شــد تا 
كتابفروشــي ها را از رخــوت و ركود 
روزهاي اسفند و فروردين بيرون بياورد 
و شايد جايگزين ناگزيري باشد براي نمايشگاه كتابي كه فعاًل معلوم 
نيست برگزار مي شــود يا نه. كتابفروشي ها كه روزهاي خلوتي را 
سپري مي كردند و بسياري از آنها مثل اصناف ديگر روزهاي طوالني 
تعطيلي را پشت سر گذاشته بودند از طرح استقبال كردند. آمارها 
نيز از استقبال طرح بهارانه خبر مي دهد. به سراغ كتابفروشي ها 
رفتيم تا ببينيم روزهاي طرح را چگونه گذرانده اند و آيا بهارانه99 

توانسته كسادي هاي اسفند و فروردين را جبران كند يا نه.

  طرح ۱۰ميليارد تومانی
ازبيستمارديبهشتتاامروزكهروزآخرطرحبهارانهاستبيشاز250هزارجلدكتاب
بهارزشبيشاز۱0ميلياردتوماندرطرحبهارانهســال99بهفروشرسيدهاست.
وقتيآمارهارابادورههاينخستبرگزاريطرحهايتخفيففصليمقايسهميكنيم،
شايدچندانچشمگيرنباشدامادرمقايسهباطرحهايگذشتهونيزروزهاياسفند
وفروردينقابلقبولاست.طرحبهارانه99قراربودكتابفروشيهاراازركودماههاي
گذشتهخارجكندودراينهدفموفقبودهاست.درروزهايكروناييكمتركسيبه
خريدكتابفكرميكند.بهجزفروشهايغيرحضوريوطرحهايتخفيفويژهشايد
چارهكوتاهمدتديگريبرايرهاييازركودنباشد،اماحالناخوشبازاركتابچيزي

نيستكهبشودباطرحهايكوتاهمدتبهبهبودكاملآناميدداشت.
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سبك زندگی

انتخاب دوست 
خیالی

كودك در سن 
پنج سالگی با 
افزایش دامنه 
آشنایی اش با 
افراد مختلف 
شكل دوست 

تخیلی خود را نیز 
تغییر می دهد. 
كودك در این 

سن، با رفتن به 
مهدكودك یا 

دوست شدن با 
گروه همساالن 

خود، یكی از آنها 
را كه با او احساس 
دوستی بیشتری 
می كند به عنوان 
دوست انتخاب 

می كند. این 
انتخاب منجر به 
این می شود كه 

كودك در زمانی 
كه دوست واقعی 

كنارش نیست، 
تصور كند كه 

همراه با اوست 
و به این دلیل، 

بازی های خود را 
در خانه با دوستی 

كه در بیرون از 
خانه دارد در 

خیال خود ادامه 
می دهد

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

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

خیر و منشأ یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخــاق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشــار 
دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم 
و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار 
آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخاق است كه راه را برای 
رســیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این 
نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ 
مهم همین بزرگراه یكطرفه اســت، البته این بار از پایین به باال؛ 
بدون توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات 
و دیدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، اما قرار 
نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا 
داریم كه خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شما را خیلی 
بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها و نظرات 
و دیدگاه های شما صفحه ای را شــكل بدهیم كه متعلق به خود 
شماست و قرارنیست پای مســئولی به آن باز شود!  برای گرفتن 
نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی 
است. البته ما چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا 

فقط خودتان بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

زهرا صالحي زاده
خبرنگار

» همنشین خیالی« می تواند به ما 
تا اندازه قابل توجهــی بیاموزد كه 
كودكان چگونه درمورد روابطشان با دیگران فكر می كنند. یكی از مسائلی 
كه اطالع پیدا كردن از آن بسیار ســخت است این است كه كودكان درباره 
روابط با افراد دیگر چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند، به ویژه 
كودكانی كه در سنین قبل از مدرسه هستند. در این سن كمی زمان می برد 

تا بچه ها خودشان دوست كسی شوند. در این زمان، آنها دوست خیالی برای 
خود انتخاب می كنند؛ دوستی كه برخی والدین نگران وجودش هستند، چرا 
كه فكر می كنند فرزندشان دچار توهم شده است. اما داشتن دوست خیالی در 
كودك طبیعی است یا غیرطبیعی؟ با دوست خیالی كودك چگونه باید برخورد 
كرد و چه زمانی باید به این دوستی پایان داده شود؟ این سؤاالت و چند پرسش 

دیگر را با عاطفه كیانی نژاد، روانشناس طرح كرده ایم.

درباره دوست خیالی كودكتان بدانید 
گفت وگو درمورد دوســت خیالی كودكان به 
شــما كمك می كند تا ارتبــاط محكم تری با 
كودك تــان برقرار و درعین حــال به پرورش 
قوه تخیل او كمك كنید. عاوه برآن، دانستن 
بیشتر در مورد دوســت خیالی باعث می شود 
شــما درباره عایــق، ترس ها و احساســات 
كودك تان بیشــتر بدانیــد، زیــرا عایق یا 
بیزاری های كودك  با دوست خیالی اش یكسان 
است. معموالً این دوستان خیالی ممكن است 
ویژگی یا اســتعداد خاصی داشته باشند یا در 
فعالیتی شركت كنند كه كودكتان درمورد آن 
كنجكاو است اما ترس این را دارد كه آن كار را 
انجام دهد. یك قانون كلی این است كه هرگز 
در مورد دوست خیالی كودكتان حرفی نزنید، 
مگر اینكه او خودش در مورد چنین دوســتی 

صحبت كند.

تخیل بچه ها؛ نشانه سالمت روان 
كودك از دو تا سه سالگی شرایط ذهنی مناسبی 
برای رشــد و پرورش تخیلــش دارد. او در این 
سن، با تجســم كردن های پی درپی چنان در 
خیال خود غرق می شــود كه تصور می كند هر 
چیزی را كه می بینند واقعی اســت. تخیل این 
چنین نشــان دهنده هوش باال، سامت روان و 
عادی بودن وضعیت كودك است و والدین نباید 
از بابت اینكه فرزند خردسالشان با كسی كه آنها 
نمی بینند بازی می كند نگران باشــند. ممكن 
است كودك در ابتدا با عروسك خود حرف بزند. 
با او گریه كند و با او بخندد. ایــن رفتار در این 
سنین، یكی از طبیعی ترین رفتارهایی است كه 

كودك می تواند از خود نشان دهد.

انتخاب دوست تخیلی با ریشه ای از واقعیت 
هر قدر كــودك بزرگ و بزرگ تر می شــود، 

شناخت و درك او از محیط اطرافش بیشتر 
می شود. كودك در سن پنج سالگی با افزایش 
دامنه آشــنایی اش با افراد مختلف شــكل 
دوســت تخیلی خود را نیــز تغییر می دهد. 
كودك در این ســن، با رفتن به مهدكودك 
یا دوست شدن با گروه همساالن خود، یكی 
از آنها را كه با او احســاس دوستی بیشتری 
می كند به عنوان دوســت انتخاب می كند. 
این انتخاب منجر به این می شود كه كودك 
در زمانی كه دوســت واقعی كنارش نیست، 
تصور كند كه همراه با اوست و به این دلیل، 
بازی های خود را در خانه با دوســتی كه در 
بیــرون از خانــه دارد در خیال خــود ادامه 
می دهد. دوســت تخیلی در این ســن نیز 
نمی تواند اثر منفی ای بر كودك بگذارد بلكه، 
می تواند منشأ شكل گیری رفتارهای آینده 

كودك نیز شود.

صدای زنگ خطر 
داشتن دوست تخیلی برای كودك ایرادی ندارد 
به این شرط كه این دوســتی، با بزرگ تر شدن 
كودك و آشنا شدن او با واقعیت های پیرامونش 
كمرنگ و كمرنگ تر شود تا اینكه واقعیت جای 
تخیل را در ذهن او بگیرد. اگر از هفت ســالگی 
به بعد، دوســت خیالی در ذهــن فرزند، زمان 
زیادی از او را بگیرد و كودك وقت زیادی را با او 
بگذراند و این موضوع مانع از تعامل واقعی او با 
كودكان دیگر شود، این رفتار نگران كننده است 
و می تواند ناشــی از ضعف كودك در برقراری 
ارتباط با دیگران، افسردگی و گوشه گیری باشد. 
در چنین شرایطی والدین باید كودك را زیر نظر 
روانشــناس كودك قرار دهند تا ریشه های این 
ناتوانی در او شناســایی و برای درمان به موقع 

كودك اقدام شود.

تقصیرها گردن دوست خیالی 
حتماً مشــاهده كرده اید، كــودك خطایی را 
مرتكب شده است. او برای فرار از تنبیه احتمالی، 
می كوشــد با دروغ گفتن به والدین خود عامل 
خطا را دوســت خیالی خویــش معرفی كند و 
مدعی می شود كه دوســتش به او گفته است 
كه آن كار اشــتباه را انجام دهد. تــا این جای 
كار ایرادی ندارد امــا، والدین نباید این موضوع 
و توجیه را جــدی بگیرند. آنهــا باید مدعای 
كودك خود را شنیده و به كودك بگویند كه اگر 
دوستش گفته است كه آن كار اشتباه را انجام 
دهد، چرا او این كار را كرده اســت؟ والدین در 
چنین شــرایطی هرگز نباید به دوست خیالی 
فرزند خود توهین كنند بلكــه، باید كودك را 
هدف سؤال خود قرار داده تا كودك به آن سؤال 

جواب دهد و خود را در مقام پاسخگویی ببیند.

دروازه ورود به تعامالت جدید 
بچه از دوست خود جدا نمی شــود. او همیشه 
به دنبال درونی كردن این دوستی است. شاید 
ســؤال كنید كه دوســت خیالی چه كمكی به 
فرزند می كنــد و آیا وجــودش می تواند مفید 
باشد؟ جواب سؤال شــما مثبت است. كودك 
با كمك دوســت خیالی خود برخی رفتارهای 
اجتماعی را یاد می گیرد. او با تقویت مهارت های 
زندگی و فردی در خود با دنیای بیرون ارتباط 
برقرار می كند و می تواند با تعاملی كه با دوست 
خیالی اش داشته است، برخی واقعیت ها را برای 
خود عینیت ببخشــد. تعامل بچه ها با دوست 
خیالی مانند دندان درآوردن در نوزادان است. 
بدون وجود دوست خیالی، بچه ها مهارت ارتباط 

برقرار كردن با دیگران و ورود به دنیای واقعی را 
یاد نمی گیرند. بنابراین، می توان مدعی شد كه 
دروازه ورود به تعامات جدید از مسیر دوست 

خیالی بچه ها می گذرد.

مشروعیت ندهید 
پدر و مادر نباید با دوست خیالی مانند دوست 
واقعی برخورد كنند. اگر دوست خیالی را تنبیه 
كنیم بچه یاد می گیرد كه مسئولیت اعمال خود 
را به دوش دوست خیالی اش بیندازد. اینكه بچه 
این كار را می كند نشانه هوش اوست. نگذارید 
كودك از این حربه برای فرار از مســئولیتی كه 
برعهده دارد اســتفاده كند. اگر شما دست به 
تنبیه دوســت خیالی كودكتان بزنید، كودك 
حس می كند كه می تواند مسئولیت هر اشتباهی 
را كه انجام می دهد بدون نگرانی به گردن كس 
دیگری بینــدازد. این رویــه می تواند در آینده 
منجر به كاهش حس مسئولیت پذیری، تعهد و 
پاسخگویی در فرد شده و عواقب جبران ناپذیری 

در پی داشته باشد.

مسخره نكنید 
پدر و مادر در ســنی كه بچه تخیل قوی دارد 
نباید هرگز دســت به مســخره كردن دوست 
خیالی فرزند خود بزنند. ممكن است والدین از 
فرزند بخواهند كه كنار آنها بنشیند اما كودك 
بگوید كه در حال بازی كردن با دوستش است. 
در این شرایط نباید بگویید كسی را نمی بینیم 
و كودكتان را مورد سرزنش قرار دهید. این كار 
شــما می تواند منجر به از بین رفتن احســاس 
اعتماد به نفس در كودك شــده و او را از شما 
بیزار كند. این را بدانید كه شــما جای كودك 
نیســتید. تاش نكنید بــرای رد كردن برخی 
بدیهیات مانند دوست خیالی فرزندتان كه شاید 

خوشایندتان نباشد، بهانه پیدا كنید.

تالش برای متعادل سازی  
اگر می خواهیم مسئله دوســت خیالی در حد 
تعادل باشــد باید زمینه ای را فراهم كنیم كه 
بچه با هم سن و ســاالن خود در ارتباط روزانه 
و رومزه باشد. تلفن زدن، شركت در كاس های 
مختلف فرهنگی و هنری می تواند دراین زمینه 
كمك كند. حضور در مدرسه فرصت الزم و كافی 
را برای دوســت یابی بچه ها و بازی كردن آنها 
ایجاد نمی كند. باید شرایطی برای دوست یابی 
و بازی كردن بچه ها با گروه همساالن ایجاد كرد 
تا آنها حد تعادلی میان دوست واقعی و تخیلی 

خود پیدا كنند.

دوست  هوشمند 
كودك من 

چه زمانی باید نگران وجود دوست خیالی كودك شد و والدین در 
برخورد  با این ویژگی كودكان باید چه رفتاری داشته باشند ؟
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عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

16newspaper.hamshahrionline.ir

هندی ها در مبارزه با شیوع بیماری كووید-19 و برای 
كنترل كــردن فاصله گذاری اجتماعی در شــهرهای 
مختلف این كشور، ســراغ پهپادهای یك استارتاپ 
آمریكایی به نــام Skylark Labs رفته اند و با كمك 
فناوری این پهپادها، قصد مقابله با ویروس كرونا را دارند.

پیشگیری بهتر از درمان
سرعت شیوع ویروس كرونا و همچنین نبود واكسن و دارو 
برای این ویروس در كنار امكانات محدود در نقاط مختلف 
جهان برای مقابله با آن، كووید-19 را بســیار ترســناك 
كرده است. تقریبا در بیشتر موارد، مشخص كردن مبتالیان 
به نوعی از ویروس كار فوق العاده دشــواری است؛ چراكه 
بسیاری از مردم به هنگام درگیر شــدن با ویروس، سراغ 
پزشــك نمی روند. هیچ بعید نیست كه میزان مبتالیان و 
مرگ ومیرهای مختلفی كه در سراســر جهان مشــاهده 
می كنیم، ناشی از نســخه های متفاوتی از ویروس كرونا 
باشــد. بنابراین، فعال بهترین راه مبارزه بــا این ویروس، 

رعایت نكات بهداشتی است.

بازگشایی تدریجی
وب سایت نیوساینتیست در گزارشــی نوشته است كه با 
بازگشایی تدریجی در كشــورهای درگیر با ویروس كرونا 
و پایان قرنطینه، برخی مقام های كشــوری بنا دارند تا از 
پهپادهای نظارتی برای كنترل فاصله گذاری اجتماعی بهره 
 ببرند. در هندوستان، پلیس این كشور از پهپادهای مجهز 
به هوش مصنوعی كه ساخت استارتاپ »اسكای الرك لبز« 
)Skylark Labs( است، استفاده می كند تا فاصله گذاری 
را در روزها و ســاعت هایی كه افراد بیرون از منزل و محل 
كار هســتند، كنترل كند. آمارجوت سینگ، مدیرعامل 
استارتاپ اســكای الرك لبز كه دفتر مركزی آن در شهر 
سانفرانسیســكو قــرار دارد، در این خصــوص می گوید: 
»پهپادهــا، در 6شــهر شــمالی ایالت پنجاب بــه پرواز 
درآمده اند و در شــهر جنوبی بنگلور نیز مورد اســتفاده 

قرار گرفته اند«.

كاركرد پهپادها
نكته اصلی در كنترل و نظارت فاصله گذاری در هندوستان 
چگونگی كاركرد پهپادهای اســتارتاپ  اسكای الرك لبز  
است. هر كدام از پهپادهای این استارتاپ به یك دوربین 
و هوش مصنوعی مجهز اســت كه قادر است انسان ها را از 
فاصله 150متر تا یك كیلومتر شناسایی كند. اگر پهپاد، 
كســانی را كه موضوع فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
 نمی كنند، تشخیص بدهد، بالفاصله هشــداری را برای 
نزدیك ترین ایســتگاه  یا نیروهای پلیس ارسال می كند. 
این پهپادها با سیستمی كه دارند می توانند فاصله فیزیكی 
بین 2 نفر یا بیشتر را تشخیص دهند و به پلیس این امكان 
را ارائه كنند تا افرادی كه بیش از اندازه به یكدیگر نزدیك 
هستند شناسایی كند. با هشدارهای ارسال شده، نیروهای 
پلیس به محل مورد نظر رفته و افرادی كه قوانین مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی را نقض كرده اند، متفرق كرده 
و حتی جریمه می كند. ســینگ در این بــاره نیز توضیح 
داد: »پلیــس پیش از این كار، هیــچ برنامه  و نظر خاصی 
درخصوص محل تجمع افراد نداشــت، ولی اكنون با این 
سیستم می تواند به خوبی و راحت تر منطقه گسترده تری 

را تحت پوشش خود قرار دهد«.

همه گیری در هندوستان
هندوســتان روز 25مارس تعطیل شد و محدودیت هایی 
برای قرنطینه شدن در بســیاری از مناطق این كشور تا 
دست كم، 17 ماه می )یكشنبه گذشته( درنظر گرفته شده 
بود. در مناطقی كه بحران كرونا بیشتر و آمار مبتالیان باال 
بوده، ساكنان مجاز نیستند كه هر زمان و بدون دلیل منازل 
خود را ترك كنند. آنگونه كه آمارها نشان می دهد، شیوع 
ویروس كرونا در هندوســتان درحال رشد بوده و مقامات 
این كشــور هنوز موفق به كنترل آن نشده اند. البته تعداد 
مبتالیان به این ویروس در هندوستان به نسبت جمعیت 
یك میلیارد و 370میلیون نفری عدد ناچیزی است. با این 
حال موضوع جمعیت این كشور، بسیاری را نگران كرده كه 

شیوع ویروس كرونا به راحتی قابل مهار و كنترل نباشد.

استفاده از پهپاد در دنیا
در چندیــن ایالت آمریكا بــرای نظارت بــر فاصله گذاری 
اجتماعی، از پهپادهایی استفاده می شــود كه به دوربین و 
اسپیكر مجهز هســتند تا درصورت لزوم پیام هایی را برای 
هشدار ارســال كنند. برخی شــركت ها نیز از پهپادهایی 
اســتفاده می كنند كه مجهز به دوربین های حرارتی برای 
كنترل تب هستند. با این حال اما سازمان جهانی بهداشت 
بر این باور است كه بررســی دما به تنهایی نمی تواند تأثیر 
چندانی در تشــخیص بیماری كووید- 19 داشــته باشد. 
در انگلستان، پلیس داربی شــایر به دلیل انتشار مطالبی در 
شبكه های اجتماعی و برخی رسانه ها در  ماه  مارس گذشته 
درخصوص فیلمبرداری از طریق هواپیماهای بدون سرنشین 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. پهپاد پلیس از جمعیتی كه 
در یك منطقه در حال ورزش بودند، فیلمبرداری كرده بود 
كه این موضوع باعث مطرح شــدن انتقادهای تندی شــد. 
گزارش ها حاكی از آن است كه چینی ها نیز در بحران شیوع 
و همه گیری بیماری كووید-19، در ایســت های بازرسی 

بزرگراه ها، از پهپاد استفاده كرده اند.

نظارتازآسمانباهوشمصنوعی
پهپادهای یك استارتاپ این روزها در هندوستان 
وظیفه نظارت بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی را 

برعهده دارند
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جهاناستارتاپی

انتقادبهخاطر
نظارت

در انگلستان، 
پلیس داربي شایر 

به دلیل انتشار 
مطالبي در 
شبكه هاي 

اجتماعي و برخي 
رسانه ها در  ماه 
 مارس گذشته 

درخصوص 
فیلمبرداري از 

طریق هواپیماهاي 
بدون سرنشین 

به شدت 
مورد انتقاد قرار  

 گرفت

طراحی
يكبالخاص
از سال 2008، ناسا 
و بوئینگ مشغول 
تحقیق در مورد 
طراحي یك بال 
هستند كه براي 
هواپیماهاي 
تجاري كوچك تر 
)با ظرفیت 
حداكثر حدود 
220 یا 240نفر( 
مانند 737یا 
A320 مناسب تر 
باشد

طراحیشگفتانگیزبالهواپیما
ناسا و بوئینگ بال های بلندی را طراحی كرده اند كه می تواند ضمن كشش 

كمتر باعث صرفه جویی در مصرف سوخت شود

در ماه ژانویه، بوئینگ برای نخستین بار هواپیمای پهن پیكر 
جدید خود را به پرواز درآورد. جالب ترین ویژگی این هواپیما 
كه 777x نامیده می شود، بال هایی است كه به معنای واقعی 
كلمه از رأس های خود تا می شود. این بال ها نسبت به بال های 
نسخه های قبلی این هواپیما طوالنی تر هستند. این تغییر در 
طراحی می تواند به افزایش بازده كلی سوخت در این صنعت 
كمك  كند. در ضمن، وقتی هواپیمــا روی زمین قرار دارد، 
رأس های بال ها به سمت باال تا می شوند، به طوری كه هواپیما 
می تواند در آشــیانه فرودگاه جا بگیرد. در پایان  ماه آوریل، 
بوئینگ یك پرواز آزمایشــی با 777x انجــام داد كه تقریباً 

3ساعت طول كشید.
 پاپیوالرســاینس در گزارشی نوشته اســت: گذشته از این 
واقعیت كه این بال ها در مسافت طوالنی باز می شوند و وقتی 
روی زمین قرار می گیرند، از طریق لوال تا می شوند، هواپیمای 
جدید 777x با هدف حمل 426مسافر ساخته شده و اساسا 
شبیه هر هواپیمای دیگری كه دیده اید به نظر می رسد. شكل 
این هواپیما شبیه یك لوله اســت كه بال ها مستقیما به آن 

چسبیده اند.
با این حال، از سال 2008، ناسا و بوئینگ مشغول تحقیق در 
مورد طراحی یك بال هستند كه برای هواپیماهای تجاری 
كوچك تر )با ظرفیت حداكثر حدود 220 یا 240نفر( مانند 
737یا A320 مناسب تر باشد. همچنین شكل این بال با هر 
بالی كه قبال دیده اید متفاوت است. بال های بلند و باریك این 
طراحی جدید، نویدبخش كشش كمتر است )همانطور كه 
طراحی بال 777x نتیجه اش صرفه جویی در سوخت است(، 

اما خرپای اضافه شده زیر بال ها از اندازه طوالنی آنها پشتیبانی 
می كند. ناسا نسخه های مختلفی از این طرح را در تونل های 
بادی در كالیفرنیا و ویرجینیا آزمایــش كرده و جدیدترین 
آزمایش ها در پاییز سال گذشته در مركز تحقیقات النگلی در 

تونل باد انجام شده است.
آنها این طرح را TTBW نامیدند. در حالی  كه استاندارد 737 
دارای طول بال های حدود 36متر اســت، بال های این طرح 
می تواند تا حدود 52متر درازا داشته باشد. آنها همچنین از 

انتها تا می شوند تا هواپیما در آشیانه فرودگاه جا شود.
اما به  احتمال زیاد می توانید مشكالتی را كه چنین ساختاری 
ایجاد می كند تصور كنید. ریچارد والز، مشاور فنی استراتژیك 
برنامه وسایل حمل ونقل هوایی پیشرفته ناسا، می گوید: »اگر 
بال بلندتر و الغر تر شــود، انعطاف پذیر تر می شــود«. هیچ 
مســافری نمی خواهد از پنجره هواپیما به بیرون نگاه كند و 

بال های فوق العاده بلند و در حال تاب خوردن را ببیند.
در حقیقت، وضعیت فاجعه باری كه یــك بال بلند و باریك 
می تواند داشته باشد، به عنوان لرزش هوایی شناخته می شود. 
والز می گوید كه یك بال یا ســاختار دیگری كه دچار لرزش 
می شود، به طور فاجعه آمیزی شكست می خورد. یك نمونه 
كالسیك، پل Tarroma Narrows است كه تا زمان تخریب 
و فروپاشی در سال 1940 می لرزید و همین سرنوشت برای 
بال هواپیما می تواند رخ دهد. كوین جیمز، مهندس تحقیقات 
هوافضا در مركز تحقیقات آمس ناسا، چنین بالی را با لرزش، 
خم شــدن یا پیچ خوردگی یك تابلوی راهنمایی و رانندگی 
در باد شدید مقایسه می كند. او می گوید: »این بال های بلند 
و باریك هم می توانند به همین وضعیت دچار شوند. آن روز، 
روز بسیار بدی خواهد بود و این تجربه خوبی برای مسافران 

نیست«.

نقش فیزیك
مهندســان هوافضا، هواپیماهایی مانند TTBW با ایده 
بال های بلند و باریك را دوست دارند، زیرا آنها می توانند 
از كشــش بال بكاهند. بال هایی با این طراحی، به شكلی 
ایده آل چرخه های هوایی ضعیف و نه قوی را در رأس های 
خود ایجاد می كنند. چرخه های هوایی ضعیف تر می توانند 
منجر به كشش كمتری شوند و این امید وجود دارد كه در 

سوخت صرفه جویی شود.
با این حال، بدیهی اســت كه ناســا و هر سازنده دیگری، 
نمی خواهد هواپیمایی  بســازد كه بال هایش در مصرف 
ســوخت صرفه جویی كنند و در عین حــال این بال ها 

انعطاف پذیر و شكننده باشند.
خرپاهای بزرگ، پشــتیبانی الزم را بــه عمل می آورند و 

نقطه اتصال دیگری با بدنه ایجــاد می كنند كه از لرزش 
جلوگیری می كند. مسئله دیگر وزن است. بال های الغر 
و طوالنی بدون خرپا ممكن است آن قدر سفت و سنگین 
باشد كه باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نشود. والز 
می گوید كه تنظیمات جدید بال می تواند باعث 9درصد 

صرفه جویی سوخت در هواپیمای آینده TTBW باشد.
یكی دیگر از مزایای این طرح این است كه به جای اتصال 
بال به بدنــه میانی یا پایین بدنه، ایــن پیكربندی دارای 
بال های نصب شده در باالی بدنه است. این موضوع به هر 
سازنده هواپیما اجازه می دهد موتورهای بزرگ تری را زیر 
بال، بدون نگرانی از تماس با زمین، نصب كند. همچنین 
موتورهای با قطر بزرگ تر، از سوخت بیشتری برخوردار 

هستند.

23سال پیش، گری كاسپاروف، قهرمان جهان مغلوب رایانه شطرنج باز 
شركت آی بی ام شد تا این سرآغازی برای شكست های بشر از كامپیوتر باشد

از زمانی كه كامپیوترها به میدان آمدند همیشه نگرانی از شكست توانایي هاي 
ذهن انسان در برابر آنها مطرح بود. یك رایانه در اواسط آخرین دهه از قرن بیستم 
میالدی توانست بر تفكر، منطق و قدرت ذهن  بشر پیروز شود. این سرآغاز نمادین 
سلطه رایانه ها بر انسان بود؛ روزی كه قهرمان استراتژیك ترین سرگرمی و بازی بشر مقابل یك ابررایانه زانو زد و تسلیم 
شد. اكنون 23سال از آن زمان گذشته و ابررایانه ها و هوش  مصنوعی نقش بسیار مهمی را در دنیای ما بازی می كنند و بسیار 

پیشرفته تر از گذشته شده اند. آنها حاال تبدیل به دستیارهای مجازی، راننده خودروها و حتی مونس افراد تنها شده اند.

طعم نخستین شكست
نخستین بار دهم فوریه ســال1996بود كه یك رایانه توانست 
مقابل انسان در بازی شطرنج به پیروزی برسد. گری كاسپاروف، 
قهرمان بالمنازع شطرنج جهان در نخستین رویارویی از مسابقه 
خود مقابل ابررایانه »دیپ  بلو« شكســت خورد. با این حال او 
توانست در پایان 6مسابقه، با نتیجه 4بر 2از سد رایانه عبور كند 
و برنده دیدار نام بگیرد اما این پایان كار نبود؛ چراكه مهندسان 
سازنده رایانه، دست بردار نبودند و با برطرف كردن نقاط ضعف و 
قدرت بخشیدن به هوش مصنوعی آن، بار دیگر پای میز مبارزه 

با كاسپاروف برگشتند و موفق شدند او را حسابی شكست دهند. 
این مهم در  ماه می ســال1997رخ داد و دیپ بلو توانست در 
مجموع 6بازی، 3/5بر 2/5كاســپاروفی را كه بین ســال های 
1985تا 2000قهرمان شطرنج جهان بود، مغلوب كند. این دوره 

از 3می آغاز شد و در روز 11می به پایان رسید.

ساخت دیپ بلو
دیپ بلو )Deep Blue( ابررایانه ای محصول شركت IBM بود كه 
برای بازی شطرنج طراحی و ساخته شد. این نخستین رایانه ای بود 

كه توانست قهرمان شطرنج جهان را هم در یك بازی تك و هم در 
یك مسابقه )شامل چند بازی( شكست دهد. كار ساخت این رایانه 
در سال1985شروع شــد. كمی قبل تر، جهان شاهد یك رایانه 
شطرنج باز دیگر با نام با »چیپ تست« )ChipTest( بود؛ پروژه ای 
كه توسط دانشگاه ملون كارنگی تحقق یافت و البته نتوانست مقابل 
انسان به پیروزی دست پیدا كند. فنگ - هسیونگ هسو، دانشمند 
رایانه متولد چین تایپه مســئولیت این پروژه را برعهده داشت و 
پس از آن به اتفاق چند مهندس و دانشمند دیگر توسط شركت 
IBM استخدام شد تا تحقیقات خود را درخصوص ساخت رایانه 
شطرنج باز دیگری دنبال كند. دانشمندان معتقد بودند كه بازی 
شطرنج مقیاس خوبی برای سنجش اثربخشی هوش مصنوعی 
خواهد بود و با شكست دادن قهرمان شطرنج جهان، IBM نشان 

داد كه پیشرفت قابل توجهی داشته است.

مشخصات دیپ بلو
این ابررایانه طراحی شــده بــود برای انجام بــازی پیچیده و 

استراتژیك شــطرنج. این رایانه كه قهرمان جهان را شكست 
داده می توانست تا 200میلیون موقعیت بازی شطرنج در ثانیه 
را با 510پردازنده طراحی كند. دیپ بلو شركت IBM همچنین 
می توانست یك تریلیون حركت در ثانیه را با سخت افزار ویژه 

خود مورد محاسبه قرار دهد.

IBM ابررایانه های بعدی
در ســال2004، آی بی ام، بلو ژن )Blue Gene( را رونمایی 
كرد. این ابررایانه برای كمك به بیولوژیســت ها طراحی شده 
بود تا بتوانند تاشدگی پروتئین و توسعه ژن ها كه قابل دیدن 
نبود را مشاهده كنند. این رایانه در آن زمان سریع ترین رایانه 

جهان نام گرفت.
 بلو ژن شركت آی بی ام با استفاده از 212هزار و 992پردازنده 
قادر به انجام 478تریلیون عملیات در هر ثانیه بود. این ابررایانه، 
رتبه نخست در فهرست 500ابررایانه جهان را 7مرتبه به صورت 

پیاپی به خود اختصاص داد.

Гарри Каспаров
وزی كه بشر به ماشین باخت ر

Garry Kasparov
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قدمت در ساخت 
ابرخودرو

پانوپولوس 
در ساخت 

ابرخودروها 
يدطواليي دارد. 

او و تيمش تا 
سال1997 
به ساختن 

مخروط هاي 
مسابقه اي 

فوق مدرن، 
دريچه هاي 

تيتانيوم، 
صندلي هاي 

سوپاپ بريليم، 
چرخ هاي 

كمپرسور توربو، 
بلوك هاي موتور، 
فلش و موتورهاي 

كامل اقدام 
 كرده اند

 پلتفرم واكسن
درصورتي كه 
فرايند توليد 
يك واكسن به 
نوعي باشد كه با 
تغييرات اندكي 
بتوان واكسن 
ديگري را به 
وسيله آن توليد 
كرد، مي تواند 
پلتفرم واكسن 
خوانده شود؛ در 
حالي  كه چندين 
پروژه واكسن 
در سراسر دنيا 
در حال انجام 
است، دانشمندان 
هشدار داده اند 
كه توليد فقط يك 
نوع واكسن مؤثر 
مي تواند چالشي 
اساسي براي دنيا 
 باشد

دكتر آنتونی فائوسی، ایمنولوژیســت و یكی از اعضای 
كارگروه مقابله با كرونا در كاخ سفید، به همراه تعدادی 
از كارشناسان برجسته حوزه بهداشت و درمان معتقدند 
كه برای پوشش كل دنیا در جنگ مؤثر با ویروس كرونا 
و بیماری ناشی از كووید-19 به  بیش از یك نوع واكسن 
نیاز است، چرا كه تولید محدود واكسن و تقاضای بیش 

از اندازه دنیا می تواند در این زمینه مشكل ساز باشد.
به گزارش نیوزویك، فائوســی كه به همــراه تعدادی 
از همــكاران و همتایانش به صورت مشــترك مقاله ای 
را چند روز پیــش در مجله علمی Science منتشــر 
كرده اند، می گوید كه تقاضا برای یك واكسن مؤثر علیه 

كووید-19 قطعا بیش از منابع تولیدی آن خواهد بود.
هم اكنون حداقل ۸۰ مورد واكسن تحقیقاتی برای مقابله 
با بیماری كووید-19 در نقــاط مختلف جهان در حال 
آزمایش هستند. اما هنوز هیچ كدام از این تحقیقات به 
نتیجه مطمئنی برای تولید انبوه واكسن و نجات جهان 

از بحران كنونی نرسیده اند.
فائوسی، عضو كارگروه مقابله با كرونا در كاخ سفید این 
مقاله را بــه همراه لری كوری، رئیــس مركز تحقیقات 
ســرطان هاچیســون و همكارانش در انستیتوی ملی 
بهداشت ازجمله دكتر جان ماسكوال، كارشناس واكسن 
و فرانسیس كالینز، مدیر مؤسسه ملی بهداشت نوشته 

است.
در بخشی از این مقاله آمده اســت: واضح است كه نیاز 
غیرقابل شمارشــی برای تولید و توزیع كافی واكســن 
كرونا جهت ایمن كردن تعداد زیادی از افراد دنیا داریم. 
هیچ تك واكسن یا پلتفرم واكسنی به تنهایی نمی تواند 
پاسخگوی نیاز همه افراد دنیا باشد، بنابراین یك رویكرد 
اســتراتژیك برای تالش چند جانبه برای تولید واكسن 

علیه كووید-19 كامال منطقی به نظر می رسد.
درصورتی كه فرایند تولید یك واكسن به نوعی باشد كه 
با تغییرات اندكی بتوان واكسن دیگری را به وسیله آن 

تولید كرد، می تواند پلتفرم واكسن خوانده شود.
در حالی  كه چندین پروژه واكســن در سراسر دنیا در 
حال انجام است، دانشــمندان هشدار داده اند كه تولید 
فقط یك نوع واكسن مؤثر می تواند چالشی اساسی برای 
دنیا باشد. تأخیر در تولید واكسن و در دسترس قراردادن 
آن برای عموم معموال فرایندی طوالنی دارد كه سال ها 
زمان می برد، اما مقامات دولتــی امیدوارند گروه های 
تحقیقاتی كه مدتی است در تالش برای ساخت واكسن 
ویروس كرونا هســتند، ركورد زمان تولید واكسن را در 

طول تاریخ بشكنند.
تاكنون میزان قابــل توجهی بودجــه و حمایت مالی 
برای تولید واكســن ویروس كرونا تامین شــده است. 
برنامه هایــی مانند ACTIV  از ســوی انســتیتو ملی 
بهداشت با مشــاركت آژانس های دولتی و شركت های 
دارویی، با هدف سرعت بخشی به تولید واكسن و درمان 
كووید-19 در حال پیگیری جهانی هستند كه تا پیش از 

این هرگز رخ نداده بود.
هنوز دانشمندان بر این باورند كه كه تامین بودجه های 
بیشتر برای ســاخت و تولید هرچه زودتر واكسن و رقم 
زدن یك موفقیت در اندازه های جهانی، الزم و ضروری 

است.
لری كوری، رئیس مركز تحقیقات سرطان هاچیسون، 
در یك نشست رسانه ای در این باره گفته است: منتظریم 
هرچه زودتــر موفقیت های متعــددی در زمینه تولید 
واكســن و پلتفرم واكســن كووید-19 ببینیم. ما برای 
پاسخگویی به نیاز عظیم دنیا به منظور ایمنی میلیاردها 
سالمند و كودك و همچنین نجات اقتصاد و سالمت به 
تالش برای تولید انبوه و هرچه سریع تر این واكسن نیاز 
داریم. در این مقاله ذكر شده است كه جهش های نسبتا 
كمی در پروتئین های سنبله ای شكل كه ویروس برای 
اتصال به سلول ها از آن اســتفاده می كند، وجود دارد و 
همین امر باعث ایجاد نوعی خوش بینی می شود، چراكه 
در این صورت هر واكسنی كه تولید شود تا زمان توزیع 

سراسری می تواند روی این ویروس مؤثر باشد.
كالینز نیــز می گوید: البته انتظار من از واكســن كمی 
خوش بینانه اســت. به  نظــرم از بین تمــام گروه های 
تحقیقاتــی كــه در حال كار روی ســاخت واكســن 
كووید-19 هستند، ما فقط یك واكسن مؤثر نخواهیم 
داشت، بلكه 2 یا 3واكسن مؤثر به مرحله آزمایش امنیت 
و كارایی خواهند رسید و خب، این برای همه مردم دنیا 

می تواند خبر خوبی باشد.
از ســوی دیگر ممكن اســت هركدام از این واكسن ها 
با خصوصیات متفاوتی تولید شــوند كه به این ترتیب 
می توانیم آنها را براســاس رفتار ویــروس در هرجای 
دنیا، دسته بندی و ارسال كنیم. با این حال هر واكسن 
مؤثری كه تولید شــود به ظرفیت تولید واكسن در كل 
جهان نیاز دارد تا میزان تقاضای ناشــی از این بیماری 

را برطرف كند.
میلیون ها نفر در جهان ماه هاســت كه در انتظار تولید 
واكســن كووید-19 هســتند اما با همــه تالش های 
دانشمندان كشورهای مختلف خود را برای سناریوهای 
پیش رو، ازجمله به نتیجه نرسیدن تولید واكسن آماده 

می كنند.

نیاز به تولید واكسن های مختلف 
برای مقابله با كرونا

ابرخودروی ارگانیك از یونان 
استفاده از چاپگرهای سه بعدی و مواداولیه خاص، هیوالیی را تولید كرده 

كه قرار است با سرعت 500كیلومتر بر ساعت حركت كند

در چند ســال اخیر خودروهــای فوق مــدرن زیادی به 
ســرعت به دنیای ما وارد شــده ا ند اما هیچ كدام به اندازه 
این ماشــین جدید ســوپرمدرنی كه قرار است درباره آن 
Spyros Panop�بخوانید، نبوده است. شــركت یونانی 

oulos تیونینگ كننده خودروهــای درگ یونان در حال 
آماده سازی برای رونمایی از خودرویی با موتور درون سوز و 
بی نظیری است كه حتی یك پله از خودروهای فوق مدرن 
و مگاخودروها نیز باالتر قرار می گیرد؛ یك فوق مدرن تك.

این خودرو كه به دالیل خوبی میان دوستداران خودرو نام 
Project Chaos برای آن انتخاب شده است، در 2 نسخه 
معرفی می شود كه هر دو از یك موتور 4لیتری 1۰سیلندر و 
توربوشارژرهای دوقلو بزرگ ساخته شده از كربن و تیتانیوم 
با چرخه  ای توربین تركیبی سرامیكی سود می برد؛ موتوری 
كه می تواند بین 2هزار تا 3هزار اسب بخار قدرت را به زیر 

پای راننده اش منتقل كند.
در یكی از آنها از پیســتون و میله های چاپ ســه بعدی 
تیتانیوم استفاده شده اســت كه می تواند دور موتور را به 
12هزار دور در دقیقه برســاند! همین ویژگی آن را خیلی 
سریع به موتور اول در لیســت ما از لحاظ قدرتمندترین 
اتومبیل های جهان در كنار لوتوس اویجــا پرقدرت قرار 

می دهد.
اما از آنجا كه اویجا 2هزار اسب بخار به صورت برقی تولید 
می كند و از طریق یك گیربكس تك ســرعت به چرخ ها 
ارسال می شود، Chaos كار را با یك سیستم احتراق بسیار 
پیچیده تر انجام می دهد و یــك جعبه دنده كالچ دوبل با 
۸نسبت مختلف به شما می دهد تا با آن بازی كنید. خب این 
وحشتناك است. در نسخه دوم محدوده های ناشناخته ای 
از استراتوسفر به كار رفته است و به 12هزار دور در دقیقه 

می رســد كه آن را به دومین موتور تولید دور تند جهان 
تبدیل می كند، با تنها 1۰۰دور در دقیقه فاصله از هیوالیی 
 Gordon Murray T.50 كه بــرای Cosworth به نام
جدید در حال ساخت است. این مدل دارای فیبركربن های 
مخروطی شكل خواهد بود و پیســتون های سه بعدی كه 
به دلیل استحكام فوق العاده، وزن سبك، سختی و مقاومت 
تقریبی در برابر انبساط حرارتی قبال به عنوان رویه بیرون 
در شاتل های فضایی استفاده می شده است. این نسخه با 
قدرت كمتری از 3هزار اسب بخار به بازار عرضه خواهد شد. 
نگاهی به برگه مشخصات انداختیم تا ببینیم دقیقاً كدام 
شركت قرار است الستیك های این سوپرخودروی مدرن را 

تامین كند اما چیزی دستگیرمان نشد.
به گزارش تك كرانچ، پانوپولوس در ســاخت هیوالهایی 
از این دســت یدطوالیی دارد. او و تیمش تا سال1997به 
ساختن مخروط های مســابقه ای فوق مدرن، دریچه های 
تیتانیوم، صندلی های سوپاپ بریلیم، چرخ های كمپرسور 
توربــو، بلوك های موتــور، فلــش و موتورهــای كامل 
اقدام كرده اند. تا ســال 2۰۰۸، او یــك موتور 1.۸لیتری 
میتسوبیشی ایوولوشن را با 2145اسب بخار و 12۸۰۰دور 
 4WD Evo در دقیقه آزمایش كرده بود و تا سال 2۰17 او
را تا 2۸۸۰ اســب بخار و 141۰۰دور در دقیقه رســاند و 

ركوردی جهانی برای اسب بخار در هر لیتر به دست آورد.
این خودرو سال گذشــته ركورد 7.9ثانیه در یك چهارم 
مایل را در مســابقات ابوظبی كسب كرد، اگرچه شایعاتی 
وجود دارد كه در زمان بندی ترمز، مسائلی به وجود آمد كه 
مانع از رسیدن به ركورد 6ثانیه ای كه برای خودرو درنظر 

گرفته شده بود، شد.
در دنیای مســابقه، او با تیم های مختلفی در رشــته های 

گوناگون مانند موتوجی پی و همچنین تولید سیستم های 
الكترونیكی و كنترلی برای تیم های فرمول یك همكاری 
داشته اســت. این رزومه مردی اســت كه هر كاری را به 

عظیم ترین و حماسی ترین شكل آن انجام می دهد.
در سال های اخیر او به طراحی مولد رسیده است. طراحی 
مولد، فرایندی است كه در آن نقاط ثابت یك مؤلفه، بارهای 
فشــار، مواد و خصوصیات عملكرد مورد نظر در یك مدل 
CAD قرار می گیرند و ســپس به یك سرویس پردازش 
ابری ارسال می شــوند كه در آنجا به طور تصادفی بیش از 
هزاران بار جهش پیدا می كنند یــا حتی میلیون ها مدل 
طراحی می شوند تا به یك انتخاب طبیعی برسند؛ سپس 
طرح هایی با عملكرد بهتر مجاز به تكثیر و تكامل می شوند 
درحالی كه نمونه هــای بدتر از بین می رونــد و در نهایت 
اشــكال پیچیده اما مؤثر ظهور می كنند كه هرگز امكان 
نداشت با دست طراحی شــوند. آنها به طور معمول دارای 
استحكام و وزن ســبك فوق العاده باورنكردنی هستند كه 
حداقل مواد در آنها استفاده شده است كه به دلیل اشكال 
عجیب و غریب و ظاهری ارگانیك، تنها با چاپ سه بعدی 

قابل دستیابی هستند.
پانوپولوس در مصاحبه ای با رسانه های یونانی گفته است 
كه این خودرو از نظر آیرودینامیك برای سرعتی بیش از 
5۰۰كیلومتر در ساعت )31۰مایل در ساعت( آماده خواهد 
شد كه آن را تبدیل به سریع ترین خودروی جهان می كند.

البته ما فقط توانستیم به فرم نهایی اتومبیل نگاهی كوتاه 
بیندازیم. پانوپولوس قصد دارد آن را در نمایشگاه اتومبیل 
ژنو 2۰21رونمایی كند. بــا وجود این آنچــه می توانیم 
ببینیم ارائه هــای نوری پیچیده ترمــز LED، اگزوزهای 
تیتانیومی با چاپ ســه بعدی و بدنه كربن كه از سقف به 
پشت می رســد كه یك جفت بال تاشــوی را در قسمت 
انتهای آن یــادآوری می كنــد. Project Chaos بدون 
شك یك اسباب بازی یك میلیارد دالری برای ثروتمندان 
خواهد بود. اما نباید فراموش كنیم كه این خودرو یكی از 
پیشرفته ترین فناوری هایی است كه ما تاكنون دیده ایم - با 
موتور درون سوز كامل – و با نفس هایی در سینه حبس شده 
منتظریم زودتر از روز رونمایی بتوانیم اطالعات بیشتری 

از آن كسب كنیم.

Summit
IBM Power System AC922 :مدل

IBM :شركت
كشور: آمریكا

سال ساخت: 2018
POWER9, Tesla V100 :پردازنده

)RHEL( سيستم عامل: لينوكس
این ابررایانه كه به اندازه 2زمین بســكتبال فضا اشــغال 
كرده ســرعتش به لطف 2میلیون و 41۰هزار هســته، 
14۸/6پتافالپس اســت. ضمن اینكه در زمان پیك كار، 
سرعت آن به 2۰۰پتافالپس هم می رسد. دپارتمان انرژی 
آمریكا این ابررایانه را با قراردادی به ارزش 325میلیون دالر 
سفارش داد و در آزمایشگاه ملی اوك ریج مستقر كرد. در 
میان 1۰ابررایانه برتر جهان، این ماشــین تأثیرگذارترین 
در زمینه انرژی بوده و ظرفیت هارد آن، 25۰هزار ترابایت 

است!

TRINITY
Cray XC40 :مدل

Cray :شركت
كشور: آمریكا

سال ساخت: 2015
Xeon E5–2698v3, Xeon Phi 7250 :پردازنده

)CLE( سيستم عامل: لينوكس
شركت كری )Cray( پیش از آنكه نمونه ای را برای سوئیسی ها 
بســازد، ابررایانه ای را به منظور اســتفاده در آزمایشگاه ملی 
لس آالموس آمریكا طراحی كرده و ســاخته بــود. ابررایانه 
»ترینیتی« كه 174میلیون دالر قیمتش بوده است، كاربرد 
نظامی دارد و قرار است در سال جاری میالدی به كارش پایان 
دهد. به همین دلیل اطالعات زیادی درخصوص آن منتشــر 
نشده است. مصرف برق این دســتگاه ۸/6مگاوات در ساعت 
است و حداكثر سرعت آن به 2۰/159پتافالپس می رسد كه 

این عدد در پیك 41/461پتافالپس خواهد بود.

Sierra
IBM Power System S922LC :مدل

IBM :شركت
كشور: آمریكا

سال ساخت: 2018
POWER9, Tesla V100 :پردازنده

)RHEL( سيستم عامل: لينوكس
دومیــن ابررایانه برتر در میان برترین هــای جهان هم به 
شركت IBM اختصاص دارد. برق مصرفی اش، 11مگاوات 
در ســاعت بوده و ســرعت آن به بیــش از 94پتافالپس 
می رســد. البته در اوج كار این سرعت می تواند به بیش از 
125پتافالپس هم برسد. تخصص این ابررایانه، شبیه سازی  
كاركرد سالح های هســته ای در آزمایش های زیرزمینی 
است. بنابراین بسیاری از كارایی های سیرا، فوق محرمانه 
بوده و طبیعی اســت كه اطالعات كمــی درخصوص آن 

منتشر شده باشد.

 AI BRIDGING CLOUD
INFRASTRUCTURE

PRIMERGY CX2550M4 :مدل
Fujitsu :شركت

كشور: ژاپن
سال ساخت: 2018

Xeon Gold 6148, Tesla V100 :پردازنده
سيستم عامل: لينكوس

این ابررایانه ژاپنی كه در دانشگاه توكیو مستقر شده است، 
حدود 23۰میلیون دالر قیمت دارد. یكی از اهداف ساخت 
این ابررایانه، كاهش وابســتگی به ابرهای خارجی مانند 
مایكروســافت و گوگل بوده اســت. كاربرد آن نیز بیشتر 
به منظور اهداف علمی و صنایع كوچك بوده اســت. برق 
مصرفی این ابررایانه، 3مگاوات در ساعت بوده و سرعت آن 
نیز حداكثر 19/۸۸۰پتافالپس است. البته در شرایط پیك، 

این رقم به 32/577پتافالپس می رسد.

SUNWAY TAIHULIGHT
Sunway MPP :مدل

NRCPC :شركت
كشور: چین

سال ساخت: 2016
SW26010 :پردازنده

)Raise( سيستم عامل: لينوكس
تا پیش از اینكه آی بی ام دو ابر رایانه برتر فهرست كنونی را 
بسازد، چینی ها با این رایانه كه ساخت مركز ملی تحقیقات 
مهندسی و فناوری محاســبات موازی بود، پیشتاز بودند. 
مركز ملی رایانه در شهر ووسی محل استقرار این ابررایانه 
است. هارد این ماشــین كه قیمت آن حدود 273میلیون 
دالر اســت، 2۰هزار ترابایت ظرفیــت دارد. برق مصرفی 
ســان وی تایهوالیت، 15مگاوات در ساعت بوده و سرعت 
این ابررایانه 93پتافالپس است كه در زمان پیك به بیش از 

125پتافالپس نیز می رسد.

FRONTIER
Dell C6420 :مدل
Dell EMC :شركت

كشور: آمریكا
سال ساخت: 2019

Xeon Platinum 8280 :پردازنده
)CentOS( سيستم عامل: لينوكس

این ابررایانه در ماه سپتامبر سال2۰19و در دانشگاه تگزاس 
در آستین مستقر شــد تا ســریع ترین رایانه دانشگاهی 
جهان نام بگیرد. سرعت این ماشین به 23/516پتافالپس 
می رسد كه این در زمان پیك 3۸/746پتافالپس خواهد 
بود. ابررایانه فرانتیر از زمان شروع كارش در دانشگاه تگزاس 
در آستین برای امور علمی مختلف به كار گرفته شده و تأثیر 
بسزایی در رشد علمی این دانشگاه داشته است. البته از نظر 
ســرعت نیز باید گفت كه این ابررایانه فاصله معناداری با 

رایانه های باالی سر خود در لیست دارد.

SUPERMUC-NG
ThinkSystem SD530 :مدل

Lenovo :شركت
كشور: چین

سال ساخت: 2018
Xeon Platinum 8174 :پردازنده

)SLES( سيستم عامل: لينوكس
این ســوپركامپیوتر چینی در مركز ابررایانه لیبنیتس 
در نزدیكی شــهر مونیخ در آلمان مســتقر شده است. 
بــا حافظــه 34۰و ظرفیت هــارد 15هــزار ترابایتی 
قدرتمندترین و سریع ترین رایانه حاضر در اتحادیه اروپا 

محسوب می شود. 
حداكثر سرعت سوپرموك - ان جی به 19/477پتافالپس 
می رسد و در پیك نیز سرعت آن 26/۸74 پتافالپس است. 
از این ابررایانه ســاخت لنوو برای توســعه امور پزشكی، 
محاسبات شیمی، محاسبات كوانتوم و... استفاده می شود.

TIANHE-2A
TH-IVB-FEP :مدل

NUDT :شركت
كشور: چین

سال ساخت: 2013
Xeon E5–2692v2, Matrix-2000 :پردازنده

)Kylin( سيستم عامل: لينوكس
چینی ها جایگاه چهارم برتریــن ابررایانه های جهان را هم 
به خود اختصــاص داده اند. با قیمــت 39۰میلیون دالری 
و هاردی بــه ظرفیت 12هزار و 4۰۰ترابایت، این ماشــین 
ســرعتش به حداكثر 61/544پتافالپس می رسد. در زمان 
پیك اما ســرعت می تواند از 1۰۰پتافالپس نیز عبور كند. 
این ابررایانه براساس اعالم دولت چین به امور محرمانه آنها 
اختصاص یافته است. این ماشین كه در مركز ملی ابررایانه 
در شهر گوانگژو مستقر شده است با سیستم خنك كننده اش 

حدود 24مگاوات در ساعت برق مصرف می كند.

PIZ DAINT
Cray XC50 :مدل

Cray :شركت
كشور: آمریكا

سال ساخت: 2016
Xeon E5-2690v3, Tesla P100 :پردازنده

)CLE( سيستم عامل: لينوكس
قوی ترین ابررایانه اروپایی در ســوئیس قرار دارد. نام این 
ماشین از كوهی در رشــته  كوه های آلمان برگرفته شده 
است. حداكثر سرعت این رایانه 21/23۰پتافالپس است 
كه در زمان پیك به 27/154می رســد. ظرفیت هارد این 
ابررایانه، ۸7۰۰ترابایت اســت و مصرف برق آن به بیش از 
2/27مگاوات می رسد. PIZ DAINT تا پیش از سال2۰1۸، 
در رده سوم برترین ابررایانه های جهان قرار داشت، اما پس 
از ارائه دو ابررایانه آی بی ام و ابررایانه دل، وضعیت تغییر كرد 

و این رایانه مستقر در سوئیس به رتبه ششم سقوط كرد.

LASSEN
IBM Power System S922LC :مدل

IBM :شركت
كشور: آمریكا

سال ساخت: 2018
POWER9, Tesla V100 :پردازنده

)RHEL( سيستم عامل: لينوكس
السن در اصل برادر كوچك تر سیرا است. این ابررایانه كه 
شركت آی بی ام آن را با همان فناوری سیرا ساخته است، 
در آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور در ایالت كالیفرنیا قرار 
دارد.  طبق اطالعات ارائه شــده توسط شــركت سازنده، 
حداكثر سرعت این ابررایانه 1۸/2پتافالپس است و پیك 
آن نیز به 23/۰47پتافالپس می رسد. به دلیل سری بودن 
اطالعات مربوط به این ابررایانه همچون برادر بزرگ ترش، 
اطالع چندانی درخصوص مشخصات و كارایی های آن در 

دسترس نیست.

معرفی 10  ابررایانه برتر جهان
»فهرســت 500 « برای آنهايی كه با علم رايانه ســر و كار دارند، نامی آشناســت. در اين فهرســت، اســامی 
500سوپركامپيوتر برتر جهان وجود دارد و شــركت های مختلف برای نشان دادن قدرت و توانايی شان در ساخت 
رايانه، می كوشند تا به گونه ای محصوالت خود را توليد كنند كه در اين جدول جايی داشته باشد. در اينجا، 10مدل 

برتر جهان در اين فهرست را معرفی می كنيم.

Summit

Sierra
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این شمارهدرنگ

 کنکور
99

گفت و گوي همشهري با رئيس سازمان سنجش كشور درباره نگراني از  كنكور كرونا زده و بررسي همه ابهامات آن

غلبه بر استرس
در نحوه مطالعه 
توصيه مي شود 
دانش آموزان روي 
80درصد سؤاالتي 
كه تا اسفندماه در 
مدرسه خوانده اند 
بيشتر تأكيد 
كنند. مهم ترين 
تكنيك در كنترل 
استرس شان 
نحوه صحيح 
تنفس كردن 
است

گزارش

ابراهیم خدایی، 
رئیس سازمان 
سنجش:
براساس اعالم 
ستاد ملي مبارزه 
با كرونا و وزارت 
بهداشت، بهترين 
زماني كه مي توان 
آزمون هايي به اين 
بزرگي را برگزار 
كرد، در ماه هاي 
تيرو مرداد است. 
به لحاظ تعيين 
زمان، دست ما 
باز نبود و نيست. 
نمي توانستيم 
براي مثال كنكور 
را به شهريور 
منتقل كنيم. 
ريسك شيوع 
كرونا در ماه هاي 
شهريور و مهر 
بيشتر است

ابهام در منابع كنكور و خستگي از مطالعه طوالني، 
بسياري از پشت كنكوري ها را سردرگم كرده است

دل آشوب هاي كنكوري
آوردن نام »كنكور« مانند ِوردي است 
كه با خودش بذر اضطراب و استرس 
را در دل پشت كنكوري ها مي كارد، آن 
هم در شرايطي كه دانش آموزان پايه دوازدهم در كنار نگراني 
از شــرايط برگزاري كنكور، دغدغه كرونا را نيز با خود به دوش 

مي كشند.
در شرايطي كه كنكور ســال99 با بيش از يك ماه تأخير يعني 
در مرداد برگزار مي شود، خيلي از دانش آموزان هنوز نسبت به 
مباحث طرح شــده در كنكور ابهام دارند و نمي دانند كه به چه 
شكلي قرار است از 20درصد باقي مانده كتاب هاي پايه دوازدهم 

در كنكور سؤال مطرح شود.
حنانه در يكي از مدارس دولتي در حال تحصيل اســت. او فكر 
نمي كرد كه اســفند آخرين حضورش در مدرسه باشد و كرونا 
برايش يك خاطره عجيب از كنكور بسازد. ريحانه از سردرگمي 
اين روزهــاي كنكوري مي گويــد: » بعــد از تعطيلي مدارس 
به خاطر كرونا، برنامه هايم براي درس خواندن تغيير كرده است. 
معلم هايمان به ما گفته اند كه 20درصد باقي مانده كتاب ها در 
كنكور نمي آيد اما بعد اعالم كردند كه اين موضوع هنوز نهايي 
نشده است و همين اتفاق بيشتر ما را سردرگم كرد. ما نصف اين 
20درصد باقي مانده از كتاب ها را خوانده بوديم اما يك روز آمدند 
و گفتند كه خب! از امروز ديگر با آن 20درصد كاري نداريم. همه 
اين اتفاقات باعث شد تا ما بيشتر سردرگم بشويم. مبهم بودن 
شرايط كنكور، مهم ترين دغدغه اين روزهاي من به عنوان بچه 

كنكوري هست.«
شــرايط نامعلــوم موجب شــد تا اغلــب مدارس دســت به 
تصميم گيــري بزنند و اغلــب خواندن 20درصــد باقي مانده 
كتاب ها را معلق كردند؛ »معلم هايمان تصميم گرفتند كه براي 
امتحان نهايي اين 20درصد را بخوانيم اما خب براي كنكور هنوز 
وضعيتمان مشخص نيست. درس خواندن براي ما خيلي سخت تر 
شده است. وقتي در فضاي مدرسه ياد مي گرفتيم و براي كنكور 
آماده مي شديم خيلي اتفاق بهتري بود اما امسال به خاطر كرونا، 
همه  چيز ســخت تر شد. االن مجبور هســتيم كه از يك طرف 
حواسمان به تست زدن باشد و از طرف ديگر آ نالين درس هاي 
مدرسه را پيگيري كنيم«. اخبار متعدد و مبهم در مورد كنكور 
يكي از دغدغه هاي اصلي حنانه در روزهاي منتهي به كنكور99 
است؛ »مدرسه خيلي دير به ما اطالع مي دهد و معموال خودمان 
زودتر از طريق شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها باخبر مي شويم. 

مدرسه معموال 2تا 3 روز از اخبار عقب است«.

هرروزيكشايعهكنكوريميشنويم
علي عليزاده كه دانش آموز يك مدرسه غيرانتفاعي در رباط كريم 
است، شــرايط مشــابهي دارد؛ »معلم هاي مدرسه، كالس ها را 
آ نالين برگزار مي كنند، درسنامه را به صورت آ نالين يا پي دي اف 
در اختيار ما مي گذارند و در نهايت اگر فرصتي باقي بماند تست 
حل مي كنيم. در اين مدت كه در خانه هستم بيشتر از قبل درس 
مي خوانم. به نظر من اين تعطيلي و آموزش از راه دور به نفع من 
شده است. من قبال از صبح به مدرسه مي رفتم و تا به خانه بيايم 
ساعت6 مي شد و زمان كمي براي درس خواندن در خانه داشتم 

اما االن نزديك به 11ساعت در خانه درس مي خوانم«.
علي از شايعه هاي كنكوري و از اينكه هر روز يك شايعه دهان به 
دهان مي چرخد، كالفه شده است، آنطور كه او توضيح مي دهد: 
»امسال شايعه هاي زيادي پشت كنكور هست، برخي مي گويند 
ممكن است كه كنكور به خاطر شرايط پيش آمده آسان تر باشد، 
 روزهاي اول هم خيلي ها مي گفتند كنكور امسال لغو مي شود. 
آن زمان كه به خاطر ويروس، مدرســه ها تعطيل شد بعضي از 
شــاگردزرنگ هاي كالس كنكور خوشــحال بودند كه امسال 
كنكور لغو مي شــود و مي گفتند كه براي نمره امتحان نهايي 
هم همان نمره نوبت اول استفاده مي شود. اين بچه ها با خيال 
راحت زمان درس خواندنشــان را كمتر كردند و مطمئن بودند 
كه امسال كنكور ندارند.« از نظر علي عقب افتادن كنكور به نفع 
او و دانش آموزاني است كه درس را ديرتر شروع كرده اند اما در 
مقابل بعضي از بچه ها هم كه خيلي درس خوانده بودند، ديگر 
خسته شده اند و توان درس خواندن ندارند چون خيلي از بچه ها 

از تابستان در حال درس خواندن بودند و االن كالفه هستند.

برزختعويقكنكور
ريحانه جزو دانش  آموزاني است كه از يك حس دوگانه نسبت به 
تعويق كنكور صحبت مي كند و نمي تواند با قطعيت از منفعت 
يا ضرر اين اتفاق بگويــد؛ »نمي دانم اين تأخير در كنكور تا چه 
حد خوب يا بد است. از يك طرف دوست دارم يك مقدار فاصله 
داشته باشد و بيشتر مطالعه كنم، چون يك سري از درس هايم 
را هنوز تمام نكردم، از طرف ديگر هم دوست دارم كه زود تمام 

بشود، چون ديگر از اين شرايط خسته شده ايم«.
از نظر اين دانش آمــوز پايــه دوازدهمي، آماده شــدن براي 
كنكور در شــرايط قرنطينه، كاري طاقت فرساست؛ » شرايط 
درس خواندنمان به خاطر كرونا خيلي سخت شده است. در حالت 
عادي اينكه مدام بخواهيم در خانه بمانيم سخت است، حاال فكر 
كنيد ما بايد در خانه زنداني باشيم و مدام درس بخوانيم، خب! 
اينطور وضعيت خيلي بدتر مي شود. وقتي در مدرسه بوديم، با 
هم كالسي هايمان درس مي خوانديم و از هم انرژي مي گرفتيم 
اما االن هر كدام به تنهايي اين مســير را مي رويــم«. ريحانه 
مي گويد كه هيچ وقت فكر نمي كرد، كنكور امســالش به اين 
وضعيت ختم شود. او تمام ســال تحصيلي منتظر اردوي عيد 
براي آمادگي كنكور بود؛ »معلم هايمان از اول ســال تحصيلي 
مدام به ما مي گفتند كه اردوي عيد براي آمادگي كنكور خيلي 
مهم اســت، ما هم براي اين اردو آماده بوديم. وقتي كرونا آمد، 
دعا كرديم كه اين بيماري به عيد كشــيده نشــود، فكرش را 
نمي كرديم كه اين ويروس به اين زودي رفتني نيســت. خود 
كرونا براي كنكور به ما استرس مي دهد،  حتي تصور اينكه براي 
كنكوردادن بايد در يك فضاي شلوغ حاضر شويم،  خودش يك 
مقدار نگران كننده اســت اما خب فعال بيشتر نگراني مان براي 

آمادگي كنكور است«.
در كنار استرس كنكور و كرونا، مهم ترين دغدغه ريحانه همچون 
علي و حنانه مربوط بــه ابهام در حذفيات كنكور اســت و اين 
بالتكليفي در مورد بخش هايي كه قرار است در كنكور بيايد او 

را سردرگم كرده است.

از مباحث تدريس نشده، سؤالي طرح نخواهد شد
عملكرد كند ستاد ملي مبارزه با كرونا و اطالع رساني دير و قطره چكاني موجب سردرگمي كنكوري هاي 99 شده است 

هر روز خبر تازه اي مي رســد و نگرانــي جديدي براي  
كنكوری ها مي سازد. اين روزها، كنكوري هاي سال 99كه 
كرونا به جان سرنوشــت تحصيلي شان افتاده است، حال 
و روز خوشــي ندارند. روند كند اطالع رساني و جابه جايي 
نســيه تاريخ هاي برگزاري آزمون ها آنها را كالفه كرده 
است. شايد اگر همان اسفند ماه، ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و وزارت بهداشــت و ...مي پذيرفتند اين ويروس چيني با 
كسي شوخي ندارد و براي برگزاري آزمون ها يك تصميم 
جدي مي گرفتند، امروز فشار كمتري بر دوش كنكوري ها 
بود. روند درس خواندن براي كنكوري ها فرسايشي شده. تا 
مدت ها درباره تاريخ ها بالتكليف بودند و حاال هم قرار است 
در گرم ترين ماه سال به حوزه هايي بروند كه عموما تهويه 
مناسبي ندارند. هنوز كســي نمي داند كه دانش آموزان و 
دانشجويان قرار است در گرماي مرداد با ماسك و دستكش 
با غول كنكور دســت و پنجه نرم كنند يا شرايط در اين 
ماه، براي همه ما بهتر خواهد شد. اما چه كسي پاسخگوي 
وارد آمدن اين تنش ها بر روح و روان محصلين است؟ چه 
معيارهايي براي به تعويق انداختن يك ماهه كنكور وجود 
داشته است؟ تكليف دانش آموزان روستاها و شهرها و اساسا 
هر كسي كه به هر دليلي به آموزش آنالين دسترسي نداشته 
چه مي شود؟ امروز همشهري اين سؤال هاي بي جواب  را با 
ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در 

ميان گذاشته  است.

مائده اميني 
روزنامه نگار

ليال شريف 
خبرنگار

هر روز خبر تازه اي مي رســد و نگرانــي جديدي براي  
كنكوری ها مي سازد. اين روزها، كنكوري هاي سال 99كه 
كرونا به جان سرنوشــت تحصيلي شان افتاده است، حال 
و روز خوشــي ندارند. روند كند اطالع رساني و جابه جايي 
نســيه تاريخ هاي برگزاري آزمون ها آنها را كالفه كرده 
است. شايد اگر همان اسفند ماه، ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و وزارت بهداشــت و ...مي پذيرفتند اين ويروس چيني با 
كسي شوخي ندارد و براي برگزاري آزمون ها يك تصميم 
جدي مي گرفتند، امروز فشار كمتري بر دوش كنكوري ها 
بود. روند درس خواندن براي كنكوري ها فرسايشي شده. تا 
مدت ها درباره تاريخ ها بالتكليف بودند و حاال هم قرار است 
در گرم ترين ماه سال به حوزه هايي بروند كه عموما تهويه 
مناسبي ندارند. هنوز كســي نمي داند كه دانش آموزان و 
دانشجويان قرار است در گرماي مرداد با ماسك و دستكش 
با غول كنكور دســت و پنجه نرم كنند يا شرايط در اين 
ماه، براي همه ما بهتر خواهد شد. اما چه كسي پاسخگوي 
وارد آمدن اين تنش ها بر روح و روان محصلين است؟ چه 
معيارهايي براي به تعويق انداختن يك ماهه كنكور وجود 
داشته است؟ تكليف دانش آموزان روستاها و شهرها و اساسا 
هر كسي كه به هر دليلي به آموزش آنالين دسترسي نداشته 
چه مي شود؟ امروز همشهري اين سؤال هاي بي جواب  را با 
ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در 

ميان گذاشته  است.

آقاي خدايي! اين روزها سردرگمي بسياري 
بين كنكوري ها وجود دارد. به خصوص داوطلبان كنكور 
كارشناسي كه حداقل 20درصد سرفصل هاي آموزشي 
آنها به اتمام نرسيده است. امروز يك نگراني سراسري 
در كشــور وجود دارد. آيا از اين سرفصل ها هم سؤال 

طرح خواهد شد؟ 
خير. داوطلبان نگران نباشند. ســرفصل هايي كه آموزش 
و پرورش نتوانســته آنها را تمام كند، به صورت رسمي به 
سازمان ســنجش در قالب گزارش هايي داده شده است. 
بدون شك از قسمت هايي كه آموزش و پرورش به سازمان 
سنجش به عنوان سرفصل تدريس نشده  اعالم كند، سؤالي 

مطرح نخواهد شد.
 بررسي شما و در نهايت اخذ تصميم نهايي بر 
چه اساسي انجام مي شود؟ اينكه گزارش هايي به طور 
كلي از بعضي مدارس و بعضي اســتان ها به شما برسد 
لزوما نمي تواند منبع مناسبي براي تصميم گيري باشد.

بررسي هاي ما كامال دقيق اســت. مباحث تدريس شده و 
نشده به صورت جزئي، به تفكيك ســرفصل و صفحه را در 
اختيار داريم و همين گزارش ها را مبناي اصلي تصميمات 
خود قرار خواهيــم داد. كنكور سراســري 99، كنكوري 
نخواهد بود كه سؤالي در آن از مبحث درس نداده شده آمده 
باشد. كنكور به شكل متمركز و عمومي براي سراسر ايران 

با همين شرايط برگزار خواهد شد.
اين به تعويق انداختن به مدت يك ماه براي 

كنكورهاي مختلف از چه اســتداللي پيروي مي كند؟ 
چه ديدگاه كارشناسي شده اي پشت اين تصميم وجود 
دارد؟ درحالي كه به نظر نمي رســد تعويق يك ماهه 

كنكور، مشكلي را حل كند.
براساس اعالم ستاد ملي مبارزه با كرونا و وزارت بهداشت، 
بهترين زماني كــه مي توان آزمون هايي بــه اين بزرگي را 
برگزار كرد، در ماه هاي تير و مرداد اســت. به لحاظ تعيين 
زمان، دست ما باز نبود و نيست. نمي توانستيم براي مثال 
كنكور را به شــهريور منتقل كنيم. ريسك شيوع كرونا در 
ماه هاي شهريور و مهر بيشتر است. اين بهترين زماني بود 
كه به لحاظ اجرايي و در اين شرايطي كه كشور با آن مواجه 

است، كنكورها را برگزار كنيم.
 اما مرداد،  ماه بسيار گرمي است و اين كنكور 
قرار نيست فقط در تهران برگزار شود... خوزستاني ها... 
سيستان وبلوچستاني ها... بوشــهري ها و... چطور در 
حوزه هايي كه عموما تهويه مناسب ندارند از پس آزمون 

سرنوشت سازشان برآيند؟ 
ببينيد! هر زماني كه ما در نهايت اعالم مي كرديم، يك سري 
مزايا داشــت و يك ســري معايب. ما به اين مزايا و معايب 
واقف هستيم اما بايد بين آن زماني كه در درجه اول وزارت 
بهداشت با آن موافقت مي كند و در درجه بعدي دانش آموز 
و دانشــجو آســيب كمتري مي بيند انتخاب كنيم. ما هم 
مي دانيم كه مرداد،  ماه گرمي است و در اين شرايط تعداد 
زيادي از حوزه ها نياز به ساماندهي بيشتري پيدا مي كنند. 

اين مشكالت را برطرف خواهيم كرد اما فراموش نكنيد ما 
غير از اين چاره اي نداشتيم.

يعني قرار است دانش آموز بيايد و با ماسك 
و دستكش، در گرماي 40درجه بنشيند و كنكور دهد؟ 

اصال رعايت اين پروتكل اجباري است؟ 
اميدواريم كه كار به ماسك و دستكش نكشد. برنامه ريزي 
در اين شرايط سخت است. باور كنيد امكان تعيين تكليف 
صد در صدي براي 2 ماه ديگر از االن وجود ندارد. بگذاريد 
زمان بگذرد تا كشــور كمي از اين سردرگمي بيرون بيايد. 
ما نهايت تالش مان را مي كنيم كه بهترين شرايط را براي 
كنكوري هاي امسال فراهم كنيم تا با آرامش بيشتري سر 

جلسه حاضر شوند.
آقاي خدايي ! تفاوت هــاي كنكور كرونايي 
با كنكور سال هاي ديگر چيست؟ آيا قرار است شكل 

آزمون، محتواي آن، درجه سختي و... ثابت بماند؟
كنكور امســال از لحاظ محتوايي )به جز ســرفصل هاي 
تدريس نشــده( تفاوتي با كنكور ســال هاي ديگر ندارد. 
دشواري اصلي در فرايندهاي روتيني است كه همواره بايد 
طي شــود. امســال ما مجبوريم اين فرايندهاي زمان بر را 
فشرده تر كنيم. براي مثال سال گذشته 10روز براي انتخاب 
رشته درنظر گرفته مي شد، امسال اين بازه زماني به۵ روز 
كاهش پيدا مي كند. يا از ســوي ديگر زمــان آزمون هاي 
 عملي رشــته هاي خــاص ممكن اســت بنا به شــرايط 

تغيير كند.

و در اين ميان تكليف عدالت آموزشــي چه 
مي شود؟ چه بر سر حقوق تضييع شده از دانش آموزان 
در روستاها و شهرستان هايي كه به هر علتي دسترسي 

به آموزش هاي آنال ين نداشتند، مي آيد؟ 
در اصل دوســتان آموزش و پرورشــي بايد به اين سؤال 
جواب بدهند. اما پاسخي كه من مي توانم به شما بدهم و تا 
حدودي خيال كنكوري ها را راحت كنم اين است كه درنظر 
داشته باشيد محتواي آموزشي مورد نظر كنكور كارشناسي 
عموما از سال دوم و سوم متوسطه است. بچه هاي كنكوري 
اين دروس را كامل خوانده اند. از سوي ديگر مطالب آموزشي 
مربوط به سال آخر هم عموما در اسفند ماه تمام مي شود. با 
اين اوصاف آموزش و پرورش آموزش هاي مجازي را مبناي 
قضاوت قرار نداده و به حداقل ها قناعت كرده است. من بر 
اين باورم كه اكثر دبيرســتان ها به طور متوسط،  آموزش ِ 
80درصد مطالب را پيش از شــيوع كرونا به اتمام رسانده 
بودند. تا حدي مي توان گفت كه با اين اوصاف دغدغه شما، 

عدالت آموزشي، چندان خدشه دار نشده است.
و در نهايت آقاي خدايي! درباره كنكور ارشد 
چطور؟ آيا اين كنكور مانند ســال هاي پيش برگزار 

خواهد شد؟ 
تنوع رشته و تنوع ســؤاالت كنكورارشــد باالتر است اما 
شــرايط برگزاري آن آســان تر و با اما و اگرهاي كمتري 
مواجه است و مانند ســال هاي پيش )اما با تعويق( برگزار 

خواهد شد.

تنفس درست را 
تمرين كنيم

در اين روزها، اســترس دانش آموزان زيــاد بوده و 
بهداشــت رواني آن دســته از محصالن كه مشاور و 
راهنمايي بــراي خواندن و چگونــه خواندن ندارند 
در خطر است. در چنين شــرايطي معموال براي اين 
دانش آموزان به علت فشــار رواني و اســترس زياد 
بازخواني و يادآوري هر آنچه آموخته اند نيز دشــوار 
به نظر مي رســد. اضطراب ناخودآگاه باعث فراموش 
كردن منابعي خواهد شــد كه ما پيش از اين آنها را 
آموخته ايم. بنابرايــن بايد با كانال ها يا مشــاوراني 
همراه شــوند كه بتوانند آنهــا را از نظر روحي آماده 
اين آزمون كننــد. اما از نظر علمي نيز ســردرگمي 
بين دانش آموزان و محصالن وجود دارد. آنها درست 
نمي دانند كه  عملكرد سنجش درباره آن 80درصد 
منابع اســتفاده شــده در ســؤاالت كنكور چگونه 
اســت؟ برنامه زمان بندي و نوع خواندن نيز برايشان 
مشخص نشده اســت. البته تعدادي از دانش آموزان 
كه در مدارس غيرانتفاعي، تيزهوشــان و... تحصيل 
مي كردند، معموال از ارديبهشت ماه ديگر سر كالس ها 

حاضر نمي شــدند تا در خانه فرصت مطالعه داشته 
باشند. اما اين دسته افراد نيز در درس هاي تخصصي 
چون حسابان، هندسه، زيست، فيزيك و... با مشكل 

مواجه شده اند. 
به حجم مطالعه هــم توجه كنيد و چنــدان درگير 
ســاعت و زمانبنــدي نباشــيد. ظرفيــت مطالعه 
دانش آموزان بسته به هوش، استعداد و نوع مطالعه 
با يكديگر متفاوت است. درنظر بگيريد منابع مطالعه 
هزار صفحه است و شــما آن را تقسيم به روزهايتان 
مي كنيــد و روي كل مطالــب تســلط 40درصدي 
خواهيد داشت. اين چندان برايتان مفيد نخواهد بود. 
درحالي كه اگر تسلط شــما روي نيمي از منابع مثال 

۵00صفحه 90درصدي باشد، موفق تر خواهيد بود.
اما در نحــوه مطالعه توصيه مي شــود دانش آموزان 
روي 80درصد ســؤاالتي كه تا اسفندماه در مدرسه 
خوانده اند بيشتر تأكيد كنند. و مهم ترين تكنيك در 
كنترل استرس شان نحوه صحيح تنفس كردن است. 
هر چه اكسيژن بيشــتري به بدن برسد، فرد آرامش 
بيشتري خواهد داشت. اما راهكار ديگر براي كنترل 
استرس نوشتن هر آن چيزي است كه ذهن را مشغول 
كرده و آزار مي دهد. بيرون كشيدن مشغله هاي ذهني 
باعث مي شود فرد راحت تر فكر كند، ياد بگيرد و به ياد 
بياورد. دانش آموزان بايد زمان بندي را تمرين كنند و 
به اين فكر باشند كه تالش خود را كرده و نگران نتيجه 
نباشند. بي شك دولت نيز اقداماتي براي اين وضعيت 

درنظر خواهد گرفت.

 از هر بحراني
فرصت  صيد كنيم

 وضعيت به گونه اي اســت كه كنكوري ها با اضطراب بيشتري 
اين روزها را ســپري مي كننــد. معموال در چنين شــرايطي 
2توصيه را مي توان مدنظر قرار داد و از محصالن خواســت تا 
به آن عمل كنند؛ يك توصيه علمي اســت و شامل تست زدن 
مي شــود و ديگر توصيه، راهنمايي هاي روحــي و رواني براي 
اين دسته از دانش آموزان است كه آماده كنكورند. در شرايط 
فعلي كشــور كه همه مردم ناخواســته با آن دســت و پنجه 
نرم مي كننــد، دانش آموزان به نوعي دچار مشــكالت روحي 
مي شــوند. در آنها اين فكر پرورش پيدا مي كنــد كه با وجود 
ســال ها تحصيل، حال كه زمان آزمون و پرتاب آنها به مسير 
آينده  فرا رسيده است، شرايط كشور تغيير كرده، زمان آزمون 
مشخص نيست و همه  چيز دســت به دست هم داده تا آنها را با 
دشواري هاي بيشتري روبه رو كند. معموال در چنين زمان هايي 
براي دانش آموزان، ورزشــكاراني را مثال مي زنيم كه همواره 
بايد آمادگي بدني خود را حفظ كنند تا زمان مســابقه بتوانند 
در ميدان، عملكرد درستي از خود نشــان بدهند. كنكور نيز 
چنين است، ممكن است در سال هاي ديگر نيز چنين اتفاقاتي 
رخ دهد. بي شك آنها كه شايستگي بيشتري دارند، مي توانند 

با حفظ روحيه خود، از اين بزنگاه عبور كنند. اما از هر بحراني 
شايد بهتر آن باشد كه فرصت ها را صيد كرد. در اين مواقع بهتر 
است دانش آموزان به اين فرصت ها بينديشند؛ به زمان بيشتر 
براي تست بيشتر، دوره و مرور هر آنچه ممكن بود، فرصت آن 

در ديگر زمان ها به دست نيايد.
اما درباره توصيه علمي؛ دانش آموزان بايد مراقب باشــند كه 
به وسوســه متنوع خواني تن ندهند. در چنين شرايطي براي 
خيلــي از دانش آموزان پيــش آمده كه در ورطه اســتفاده از 
منابع بيشــتر و متنوع تر افتاده اند. آنها خيال مي كنند، حال 
كه فرصت آن پيش آمده و زمان به ياري شــان شتافته، بهتر 
است نمونه سؤال ها، تســت ها و آزمون و آموزش هاي ديگر را 
هم از نظر بگذرانند. در اين شرايط بايد به اين نكته توجه كنند 
كه تعداد تست مهم نيست بلكه تفســير آن است كه اهميت 
دارد. معموال مالك تســت ها، آزمون هاي ســال هاي گذشته 
اســت كه حتما همه محصــالن آن را دوره كرده اند. ممكن 
است در همه چيزخواني درگير منابعي براي مطالعه شوند كه 
 استانداردهاي الزم در طراحي سؤال را ندارد و دچار گمراهي 

و نگران شان كند.
اما صبور باشيد و با منابعي كه براي شما توصيه شده، مطالعه 
را ادامه  دهيد. گاهــي چندباره خواني منابع درســت و مفيد 
از فراوان خوانــي نتيجه بهتري خواهد داشــت. از دانلود انواع 
فايل هاي آموزشــي پرهيز كنيد زيــرا زمان آنچــه بايد ياد 
مي گرفتيد به پايان رسيده و هر آنچه بايد، به شما آموزش داده 
شده است. مشغول شدن به خواندن، به هر شكلي درست نيست 
زيرا شما را به شك مي اندازد و بدترين وضعيت براي محصل در 

آستانه كنكور، شك است.

سال هاي گذشته برنامه ريزي معلم ها بر اين بود كه 
تا پايان فروردين ماه تدريس را به پايان برسانند و در 
ماه هاي منتهي به كنكور به مرور درس ها و آمادگي 
براي امتحان نهايي بپردازند. امسال نيز با تعطيلي مدارس در اسفند98 با دروسي 
روبه رو هستيم كه 80درصد آن آموزش داده شده و حجم زيادي از آن باقي نمانده 
است. با شيوع ويروس كرونا، به توصيه آموزش و پرورش، مدارس روش تدريس به 
شكل آنالين را در پيش گرفتند و آموزش را ادامه دادند. هرچند طيف گسترده اي 
از معلمان پيش از اعالم آموزش و پرورش درباره امتحان از 80درصد سرفصل ها، 
مطالب را به صورت كامل براي بچه ها تدريس كردنــد. اما با وجود اين، با تصميم 

جديد آموزش و پرورش و جدول منتشر شده توسط اين سازمان، مالك عمل براي 
امتحان نهايي همان 80درصد خواهد بود. 20درصد باقي مانده نيز به شكل امتياز 
يا حذفي درنظر گرفته خواهد شد. اما درباره كنكور هنوز به طور قطع اعالم نظر و 
تصميم گيري نشده است. با اتفاقي كه امسال براي محصالن سال دوازدهم رخ داد و 
كالس هاي درسي اسفندماه تعطيل شد، خيلي ها با اين شوك بزرگ روبه رو شدند 
كه كنكور به جاي هفته هاي ابتدايي مردادماه، آخر ماه برگزار مي شود. اين زمان 
اضافه شده به تاريخ تعيين شده پيشين برگزاري كنكور البته مي تواند براي عده اي 

ترسناك و براي عده اي ديگر اميدبخش باشد.
پيشنهاد ما اين است كه بچه ها الزم است از اين تهديد به عنوان فرصت استفاده كنند. 
اين بازه زماني گسترده، صدروزه مي تواند براي آنهايي كه اميد نداشتند بتوانند همه 
سرفصل ها را بخوانند يا به جبران عقب ماندگي ها برسند، بهترين فرصت است. در 
مقابل بچه هاي بسيارخوان كه در برنامه ريزي هايشان هفته هاي ابتدايي تيرماه كار 
را به سرانجام مي رساندند، 3ماه حفظ داده  برايشان دشوار خواهد بود. اين دسته از 
دانش آموزان بايد بدانند اگر به خاطر خستگي از درس فاصله بگيرند، ممكن است 
ورق كامال برگردد. در سال كنكور چون مطالب در بازه زماني كوتاه با حجم وسيعي به 

ذهن سپرده مي شوند، عمق چنداني ندارد. بنابراين با كمترين كنش و واكنش منفي 
از ايده آل خود فاصله مي گيرند. اين گروه بايد همچنان به مرور و تست زدن ادامه 
دهند و خود را سر پا نگه دارند. پس دانش آموزان به چند دسته تقسيم مي شوند؛ 
آنها كه فرصت كمي داشتند و نمي توانستند كامل منابع را مطالعه كنند و منابع 
حذفي درنظر گرفته بودند و حاال اين زمان برايشان درخشان خواهد بود و آنها كه 
بايد خود را در همان شرايط آماده نگه دارند. البته بايد اين را درنظر گرفت كه الزم 
نيست ايده آل به خواندن نگاه كرد. ما در كنكور با سؤاالت فراواني روبه رو هستيم 
كه به عمق نياز ندارد. به عبارتي رشــد هاي كاريكاتوري در زمان كنكور مناسب 
نيست؛ اينكه مطالبي عميق و مطالبي سطحي خواني شود. مطالب بايد در كنار 
هم رشد نسبي داشته باشند، زيرا بسياري از سؤاالت كنكور در قسمت هاي اوليه 
عمق مطالب، مطرح مي شوند. بنابراين ايده آل نگري درباره مطالبي ممكن است ما 
را مجبور به حذف بخش ديگري از مطالب كند كه در اين صورت ممكن است ما را 
از رسيدن به نتيجه دلخواه دور نگه دارد. توصيه نهايي اينكه در اين زمان باقي مانده 
مرور مرور مرور، رشد نسبي و سرفصل بيشــتر به دور از عمق دادن به دسته اي از 

مطالب فراموش نشود.

مرور،مرور
وبازهممرور

علي مقدم
مدرس كنكور

سيداحمد اسفندياري
 كارشناس ارشد روانشناسي و مشاور

محمد مفتاحي
 مدرس كنكور
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این شمارهدرنگ
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كالس هاي كنكور در دوره همه گيري بيماري 
در تمام سال هايي كه جنگ و بالياي طبيعي چه برنامه هايي اجرا كردند؟

كشور را احاطه كرد، استرس  كنكوري ها، در 
شرايط خاص كشور ضرب شده بود
 كنكور در شرايط خاص

 
امسال نخســتين باري نيست 
كه پشــت كنكوري ها- به دليل 
شيوع كرونا- در شرايط خاص 
به استقبال كنكور مي روند. اگر كمي به عقب بازگرديم 
و خاطرات دهه هاي گذشته را ورق بزنيم، مي بينيم كه 
در هر دهه وقتي كشور دچار تنش و مشكلي طبيعي يا 
غيرطبيعي شده بود، پشت كنكوري ها مجبور بودند در 
ميان استرس  و رقابت جانفرساي كنكور، جايي نيز براي 
مشكل آن سال كشور باز كنند. از زمان جنگ گرفته 
تا روزهايي كه رقابت براي نشستن بر صندلي كنكور 
ميليوني شد، هر سال به شكلي يك كنكور در شرايط 

خاص براي داوطلبان رقم خورد.

سال هاي بدون كنكور
پيروزي انقالب در بهمن57 همانطور كه ســاختار قدرت 
را تغيير داد، زمينه تحول در حــوزه فرهنگ به خصوص 
دانشــگاه ها را مهيا كرد. هر چند يك سال پس از انقالب 
يعني در سال58 كنكور برگزار شد اما با فرارسيدن انقالب 
فرهنگي و بسته شدن دانشــگاه ها در سال59 براي مدتي 
پرونده كنكور و پشــت كنكوري ها معلق شــد. در نهايت 
كنكور بعد از ۲سال وقفه يعني در سال61 آن هم تنها براي 
رشته هاي پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي، الهيات و 

معارف اسالمي برگزار شد.

آزمون زير آژير قرمز
تمام سال هاي جنگ همانطور كه دانش آموزان زير سايه 
هراس از موشك  باران ها به مدرســه مي رفتند، آنها كه به 
پشت ســد كنكور رســيده بودند، خود را براي جنگيدن 
و تصاحب يك صندلــي از همان چند دانشــگاه محدود 
آماده مي كردند. حافظه تمام آنها كه در ســال هاي جنگ 
به دانشگاه رفته اند، پر است از خاطرات سختي كه بعد از 

گذشت بيش از 30سال هنوز به ياد دارند.
خانم محبي كه  در ســال هاي انتهايي جنگ به دانشگاه 
رفت، از شــب هايي مي گويد كه از هراس موشــك باران 
با يك شــمع براي كنكور آماده مي شــد؛ »آن زمان اگر 
دانشگاه نمي رفتي بايد ســريع ازدواج مي كردي، من هم 
تمام توانم را گذاشــتم تا در كنكور قبول شــوم. در زمان 
جنگ درس خواندن در شب سخت بود و خانواده ام مدام 
تذكر مي دادند كه اين درس خواندن تو زير نور چراغ باعث 
مي شود تا صدام ما را با موشك بزند. همين هراس موجب 
شد تا من اكثر شب ها زيرنور شــمع درس بخوانم و براي 

كنكور آماده بشوم«.
كنكور در زمان جنگ براي مردها كمي متفاوت بود؛ چرا 
كه بخشي از آنها راهي جبهه ها شده بودند و درس خواندن 
و كنكوردادن در آن شرايط، تدابير خاص خود را مي طلبيد.

احمد شــريعتمدار كه در زمان جنگ به جبهه رفته بود، 
در مورد كنكور در آن زمان مي گويد: »در آن زمان كنكور 
مانند اين روزها جدي نبــود اما با توجه به هرم ســني و 
تعداد كم دانشگاه ها، رقابت ســنگين بود. در زمان جنگ 
كنكور عقب نيفتاد و براي بچه هايي كــه در جنگ بودند 
كالس آمادگي كنكور برگزار كردند اما چون امكانات كم 
بود، يك ســري از مدارس در شــيفت دوم يا اول صبح به 
مدارس رزمندگان تبديل شدند. بچه هاي رزمنده هنگام 
بازگشــت از جبهه به اين مدارس مي رفتند تا عقب ماندن 
از درس هايشــان جبران و براي كنكور هم آماده شوند.« 
براساس گفته شــريعتمدار، برخي از افرادي كه در جبهه 
مشغول بودند در زمان كنكور مرخصی مي گرفتند و براي 
شركت در آزمون به شهرشــان مي رفتند. براي افرادي كه 
امكان بازگشت از جبهه را نداشتند در برخي پادگان ها يا 
شهرهاي نزديك جبهه، فضايي براي برگزاري كنكور ايجاد 
شده بود؛ »خاطرم هست كه يكي از دوستان من از جبهه 
برگشت و در كنكور شركت كرد. او پس از امتحان به شلمچه 
بازگشت و شهيد شــد. وقتي كه رتبه هاي كنكور سال65 

آمد، فهميدم كه او رتبه46 در كنكور را كسب كرده بود«.

سال رقابت ميليوني
سال هاي منتهي به دهه70 و شــروع دهه80 با توجه به 
هرم جمعيتي كشــور، ســال هاي پررقابت براي تصرف 
صندلي هاي كنكور به شمار مي آمد. در آن دوران، رقابت 
براي نشســتن بر يك صندلي دانشــگاه چنان سخت و 
نفسگير شده بود كه شكست هر پشت كنكوري به معناي 

يك  سرخوردگي خانوادگي بود.
با نيم نگاهــي به آمار داوطلبان شــركت كننده در كنكور 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه سال81 يكي از سخت ترين 
خاطرات براي كنكوري هــاي آن دوره بود؛ چرا كه حضور 
يك  ميليون و 800هزار نفر داوطلب، آن سال را به عنوان 

ركورددار شركت كنندگان كنكور ثبت كرده است.

سيلي كه كنكور را نبرد
بهار 98با خود سيل را روانه استان هاي خوزستان، لرستان 
و گلســتان كرد. اين بالي طبيعي چنان خســارتي به اين 
اســتان ها وارد كرد كه در همان روزهــاي بعد از تعطيالت 
عيد، بســياري از شرايط نامناسب پشــت كنكوري ها براي 
شركت در اين آزمون كشــوري صحبت كردند. در آن زمان 
پشت كنكوري هاي اين 3 اســتان تالش كردند با استفاده 
از شــبكه هاي اجتماعي صداي خود را به گوش وزير علوم 
برسانند. آنها با ثبت نظر در صفحه شخصي منصور غالمي، 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواستار تعويق برگزاری كنكور 
شدند اما اين خواسته با مخالفت وزير مواجه شد. نمايندگان 
مجلس نيز در كنار پشت كنكوري ها وارد ميدان شدند تا شايد 
كنكور98 با كمي تأخير برگزار شــود اما سرانجام با حضور 
رئيس سازمان سنجش در مجلس حكم نهايي صادر شد. در 
آن زمان، ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش به داليلي 
همچون تعويق در شروع سال تحصيلي اشاره كرده و براين 

اساس مانع تأخير در برگزاري كنكور شده بود.

تايم الين

شيوع ويروس كرونا درست زماني گريبانگير كشورمان شد كه قرار بود چند  ماه بعد از آن يعني در 
تيرماه بزرگ ترين رويداد علمي كشور برگزار شود. اما ورود اين بيماري تمام برنامه ريزي اساتيد 
و دانش آموزان را به كلي به هم زد و منجر به تعطيلي آموزشگاه هاي كنكور در سراسر كشور شد. 
اما در اين بين آموزشگاه ها كه قرارداد مالي با خانواده ها داشتند و متعهد به آموزش بودند نمي توانستند برنامه ريزي هاي 
آموزشي تا كنكور را به حال خود رها كنند و با استارت كالس هاي آنالين، ارائه سي دي هاي آموزشي دروس و دادن فايل هاي 
صوتي، تغييري اساسي در سمت و سوي آموزشي خود ايجاد كردند تا لطمه اي به محصالني كه يك سال متوالي را براي شركت 

در آزمون سراسري زحمت كشيده و تالش كرده بودند، وارد نشود و عقب ماندگي ها به حداقل برسد.

ضبط ويدئو و برگزاري كالس هاي آنالين
هر آموزشــگاه درخصوص مديريت و هدايت دانش آموزان پشت 

كنكوري برنامه هاي خاص خود را دنبال مي كند.
مسعود كثيري فر، مديرعامل آموزشــگاه كنكور هنر »هونَر« در 
گفت وگو با همشهري درخصوص مديريت آموزش پشت كنكوري ها 
با توجه به بحران كرونــا و افتادن وقفــه كوتاه مدت درخصوص 
بحث هاي آموزشي مي گويد: »روزهاي اولي كه اين بحران در كشور 
همه گير و ما ناچار به تعطيلي آموزشگاه شديم، بسيار سخت بود كه 
بتوانيم از راه دور و به صورت آنالين شرايط را مديريت كنيم. چون 
عالوه بر هنرآموزان و خانواده هايشــان، براي خودمان هم تجربه 
جديدي بود. اما به كمك اساتيد مجرب تصميم گرفتيم دروس را 
به صورت ويدئو يا صدا به همراه جزوه ضبط كرده و با كمك سايت 
آموزشگاه در اختيار هنرجويان قرار دهيم تا بتوانند آنها را به بهترين 
نحو ممكن دوره كنند. كرونا و ماندن در منزل موجب شد تا روند 
برنامه ها از تشكيل كالس هاي حضوري به آپلود ويدئوي تدريس ها 
در ســايت و فضاي مجازي و پس از آن با اســتفاده از تجربيات 
آموزشگاه هاي ديگر به برگزاري كالس ها به صورت آنالين تغيير 
كند و هم اكنون با همكاري خوب اساتيد و هنرجويان، اين كالس ها 

بسيار خوب برگزار و مديريت مي شوند«.
البته ضبط دروس از سوي مدرسان و اساتيد مجموعه هاي آموزشي 
همراه با دردسرهايي نيز هست و هر استادي براي كاري كه ارائه 
مي دهد نرخ مجزايي پيشنهاد مي دهد. كثيري فر در اين خصوص 
عنوان مي كند: »ما نيز در اين خصوص مشكالتي با برخي اساتيد 
داريم. بعضي از اساتيد كه يك جلسه فيلم ضبط مي كنند، ۲ جلسه 

زمان براي آن صرف مي كنند تا به اندازه يك جلسه فيلم ويرايش 
شود و به همين دليل بعضي از اين اســاتيد قبول نمي كنند كه 
به اندازه همان يك جلســه حق التدريس دريافت كنند. از طرفي 
استادي كه به عنوان مثال قبال در3 گروه تدريس مي كرده براي هر 
جلسه آنالين دستمزد 6جلسه را براي يك جلسه ضبط و اديت شده 
طلب مي كند. البته اين موضوع در مورد تمامي اســاتيد نبوده و 
برخي نيز همكاري هاي خوبي در اين زمينه با آموزشگاه داشته اند. 
اما در كنار هزينه هاي اين چنيني براي آموزشگاه، برخي خانواده ها 
همكاري الزم را ندارند. برخي تصور مي كردند پرداخت اقســاط 
منوط به حضور فرزندانشان در كالس ها به صورت حضوري است 
و حاضر نبودند براي كالس هاي آنالين هزينه اي پرداخت كنند و 
برخي در وصول چك ها يا اقساط ما را به دردسر انداختند، آن هم 
دقيقاً در زماني كه بايد تمام انرژي و توان مالي آموزشگاه براي خلق 
بهترين فرصت ها و با بهترين شيوه هاي نوين براي يادگيري و تمرين 

و تكرار دروس در شرايط جديد براي فرزندانشان باشد«.
به گفته چند مدير مسئول آموزشگاه كنكور تا كنون هزينه اضافي 
بابت ارائه كالس هاي آنالين گرفته نشــده و آنها اذعان داشته اند 

خانواده ها نيز زير بار پرداخت چنين هزينه هايي نمي روند.

پيشرفت يا پسرفت
كثيري فر در مورد افت يا پيشــرفت بچه ها بــا توجه به برگزاري 
كالس هاي آنالين و از طريق آموزش بــا فيلم و فايل هاي صوتي 
مي گويد: »در مدتي كه كالس ها به صورت آنالين در حال برگزاري 
است، برخي مشاوران تحصيلي نيز براي شكل گيري ارتباط دوباره 

با دانش آموزان، شــروع به ارتباط تصويري در شبكه هاي مجازي 
كرده اند. با توجه به نتايج هنرجويان در آزمون آزمايشــی ای كه 
اخيراً شركت تعاوني سازمان ســنجش به صورت آنالين برگزار 
كرده، دانش آموزان ما در اين مدت پيشرفت بسيار قابل توجهي 

داشته اند«.
فريده ريحاني، مدير آموزشــگاه كنكور ريحاني هم در گفت وگو 
با همشــهري اما نظري متفاوت دارد و مي گويــد: »در اين مدت 
كه كالس هــا به صورت آنالين برگزار شــده بچه ها بســيار افت 
كرده اند و من برگزاري چنين كالس هايي را خيلي مفيد نمي دانم. 
دانش آموزان سر كالس هاي حضوري با معلم و ساير دانش آموزان 
ارتباط تنگاتنگي دارند و از هم انگيزه مي گيرند و مدام با يكديگر 
در رقابتند اما در كالس هاي آنالين اين امتياز از آنها سلب شده. 
از طرفي در كالس هاي آنالين همه دانش آموزان نمي توانند وارد 
شوند و گاهي ضعيف بودن نت ارتباط بين استاد و دانش آموزان را 
دچار اختالل مي كند. البته در اين مدت اساتيد در كنار تدريس و 
حل تمرين نمونه سؤاالت امتحاني خوبي در اختيار دانش آموزان 
براي تست زني گذاشــته اند اما در آزمون هاي آنالين ميزان افت 

دانش آموزان كامال مشخص است«.
وي در ادامه مي افزايــد: »برخي خانواده ها هم كــه اعتقادي به 
كالس هاي آنالين ندارند حاضر نشدند هزينه اي در اين خصوص 
پرداخت كنند و از ادامه طي مســير كنكور از طريق آموزشــگاه 
كناره گيري كردند. البته اين اتفاق در آموزشگاه هاي جنوب شهر 

كه خانواده ها بضاعت مالي كمتري دارند، وجود دارد«.

تاريخ كنكور؛ به هم ريختگي و فرصت
يكي از مشكالتي كه در مدت شيوع كرونا سبب به هم ريختگي 
فكري و ذهني دانش آموزان پشت كنكوري شد، ندانستن تاريخ 
كنكــور، امتحانات نهايي و امتحانات هنرســتان بــود كه حتي 
برنامه ريزي اساتيد آموزشگاه ها را نيز به هم ريخته بود و برخي از 
آموزشگاه ها براي پيگيري يك برنامه زمانبندي شده خودشان يك 
تاريخ احتمالي درنظر گرفتند تا راحت تر به مرور مطالب درسي و 
تمرين و تكرار نكات طاليي بپردازند. خوشبختانه با اعالم تاريخ 

برگزاري آزمون از سوي سازمان ســنجش كمي از اين نگراني ها 
كاسته شده و اكنون ديگر بايد گفت يك فرصت طاليي يك ماهه 
نيز به آن افزوده شده كه بسيار به دانش آموزان كمك خواهد كرد. 
گرچه بهتر بود اين تاريخ زودتر اعالم مي شــد تــا در روند كاري 

دانش آموزان مؤثرتر واقع مي شد.
مديرعامل آموزشگاه هونر مي گويد: »دانش آموزان در بحران 
كرونا با يك به هم ريختگي اما با اطالع رساني هاي درست، به 
شكلي مثبت روبه رو شدند چون عمال دست و بالشان بازتر شد. 
آنها قبل از تعطيلي هاي مربوط به شــيوع بيماري كرونا ناچار 
به حضور در مدارس بودند و پس از ساعات مربوطه، بعضي در 
آموزشگاه هاي كنكور شــركت مي كردند و چون زمان اندكي 
بابت مطالعه داشــتند حجم زيادي از دروس روي هم تلنبار 
شده بود اما يكباره با فرصت و حجم زمان بسيار زيادي مواجه 
شدند؛ يكي از داليل بي انگيزگي داوطلبان در اوايل شيوع كرونا 
غيراز ترس از ناشناخته ها، عدم اطالع از تاريخ جديد كنكور و 
امتحانات مدارس بود كه با راهكار ارائــه يك تاريخ فرضي به 
هنرجويان اين مسئله مرتفع شد. با زمان باقيمانده تا 30 و31 
مرداد كه به تازگي تاريخ كنكور در گروه هاي مختلف آموزشي 
اعالم شــده، هنرجويان براي آمادگي در كنكور عماًل بخشي 
از ارديبهشــت، كل خرداد و تير و مرداد ماه را زمان دارند. اين 
بدين معني است كه درصورت عدم شيوع اين بيماري در كشور 
نسبت به تاريخ قديمي كنكور كه اكثراً در اوايل تيرماه برگزار 
مي شده، انگار هنرجويان اكنون در نيمه اسفند ماه هستند! در 
مورد امتحانات نهايي نيز چــون از 80درصد مطالب هر درس 
۲0نمره سؤال طرح مي شــود و از ۲0درصد باقيمانده 4نمره 
به صورت تشويقي از طرف آموزش وپرورش درنظر گرفته شده 
است، تمامي دانش آموزان كشور فرصت خوبي براي درخشيدن 
در اين امتحانات داخلي مــدارس و امتحانات نهايي خواهند 
داشت. هيأت مديره  اين آموزشگاه، در اين روزها تالش دارند 
تا موفقيت خود را با دانش آموزانــي كه به آنها اعتماد كرده اند 
به اشتراك گذاشته تا با بهترين نتيجه از سد كنكور هنر عبور 

كنند«.

 فرصتي به توان دو 
براي كنكوري ها 

 مديران آموزشگاه ها از برنامه هايشان در زمان
 خانه نشيني و ميزان پيشرفت دانش آموزان مي گويند

نورا عباسي 
روزنامه نگار

کنکور 
جنگی
در زمان جنگ كنكور 
عقب نيفتاد و براي 
بچه هايي كه در جنگ 
بودند كالس آمادگي 
كنكور برگزار كردند 
اما چون امكانات 
كم بود، يك سري از 
مدارس در شيفت دوم 
يا اول صبح به مدارس 
رزمندگان تبديل 
شدند. بچه هاي 
رزمنده هنگام 
بازگشت از جبهه به 
اين مدارس مي رفتند 
تا عقب ماندن از 
درس هايشان جبران 
و براي كنكور هم 
آماده شوند

عليرضا عابدين، 
عضو شورای عالی 
آموزش و پرورش:

متأسفانه مسئوالن 
فكر مي كنند كه 

به طور ميانگين شرايط 
براي همه كشور 

يكسان است. با اين 
سيستم تصميم گيري 

و سياستگذاري، 
 ما حتي فرصت 

نفس كشيدن به 
داوطلبان نداديم

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

گفت وگو با عليرضا عابدين، عضو شوراي عالي آموزش و پرورش و مولف كتاب هاي درسي
 عدالت آموزشي  نقض شده است

پذيرش دانشجو از بهمن ماه مي توانست براي آنها كه در اين روزهاي تورم زده، امكان استخدام معلم خصوصي نداشتند، فرصت حضور منصفانه 
را در رقابت كنكور99 فراهم كند 

 با توجه بــه اينكه كنكور سراســري به پايان 
مرداد ماه موكول شد، فكر مي كنيد اين تأخير چقدر براي 
داوطلبان، مفيد واقع خواهد شد؟ به خصوص كه كنكوري ها 

از اين تصميم راضي به نظر نمي رسند.
داوطلبان هم مانند همه افــراد جامعه، از كرونا مي ترســند و 
نگراني هايي دارند. اگر قرار است پذيرش دانشجو براي مهر ماه 
انجام شــود، چاره اي جز برگزاري كنكور در مرداد ماه )با رعايت 
پروتكل هاي جدي بهداشتي( نيست. با توجه به اينكه همه كشور 
تحت شرايط كرونا قرار گرفته و همه امور به نوعي به تعويق افتاده 
است، مي توانستيم پذيرش دانشجو را به ترم بهمن موكول كنيم. 
با اين سياست مي توانستيم آزمون كنكور را در ماهي مثل شهريور 
يا مهر برگزار كنيم و با اين شيوه هم نسبت به مقابله با بيماري 
آماده تر شويم و هم دانش آموزان را از گرماي طاقت فرساي مرداد 
نجات دهيم. اين تصميم مي توانست از حجم استرس حاكم بر 

داوطلبان كم و آرامش بيشتري براي جامعه فراهم كند.
چرا با پذيرش دانشجو از ترم بهمن آنقدر مخالفت 

مي شود؟ 
در ســطح كالن سياســتگذاري، اين نگراني وجود دارد كه اگر 
پذيرش دانشــجو را به بهمن ماه موكول كنيم، سال تحصيلي 
آينده هم از تبعات كرونا آسيب ببيند. اما نبايد فراموش كنيم كه 
از تابستان امسال فقط 30 روز باقي مي ماند. در اين 30روز بايد با 
پاسخ هاي مرحله اول مواجه شوند، تعيين رشته كنند، درصورت 

نياز اعتراض بزنند و....بعيد مي دانم كه پذيرش دانشجو در مهرماه 
سر موقع انجام شود.

 و اين تأخير ناگزير در شروع ترم مهر، چه تبعاتي 
با خود به همراه دارد؟ 

ترم آينده قطعا با تأخير شروع خواهد شد. ترم فشرده به معني 
كالس هاي فشــرده و فوق العاده است. كالس هاي فوق العاده به 
معني تراكم رفت وآمد و نقض فاصله گذاري هوشــمند است و 
همه اين فرايند به شيوع كرونا دامن مي زند. تجربه سال ها زندگي 
در كالنشهرها به ما نشان داده كه در ماه مهر چقدر رفت وآمد ها 
كالفه كننده و خيابان ها شلوغ مي شود و حجم ترافيك افزايش 
پيدا مي كند. اگر هنگام تعيين تاريــخ كنكور به تبعات آن فكر 

مي كردند، قطعا تصميم بهتري مي گرفتند.
يكي از مهم ترين دغدغه های امروز،  نقض كامل 
عدالت  آموزشي است. كنكور كرونايي چقدر تبعيض آميز 

برگزار خواهد شد؟ 
متأسفانه مســئوالن فكر مي كنند كه به طور ميانگين شرايط 
براي همه كشور يكسان اســت. با اين سيستم تصميم گيري و 
سياستگذاري،  ما حتي فرصت نفس كشيدن به داوطلبان نداديم. 
آنها نياز دارند كه با فروكش كردن شــيوع كرونا، به سطحي از 
دريافت آموزش برابر در سراسر كشور برسند و بتوانند خود را پيدا 
كنند. در اين روزها، عالوه بر آسيب هاي رواني كه به خانواده ها 
وارد شده، ممكن است بسياري از خانواده ها داغدار شده باشند و 

داوطلبان در اين خانواده ها، آرامش كافي براي رسيدن به گردونه 
رقابت نداشته باشند.

حتي اگر امكان آموزش آ نالين براي همه افراد وجود داشته باشد، 
باز نمي توان مطمئن بود كه از كيفيت استانداردي برخوردار باشد. 
بسياري از كساني كه وضعيت مالي مناسبي داشتند در اين ايام 
سراغ معلم هاي خصوصي رفتند و در رقابت ناعادالنه برنده شدند، 
در شرايطي كه چنين امكاني براي قاطبه داوطلبالن فراهم نبود.

 شما به عنوان يكي از فعاالن حوزه آموزش، فكر 
مي كنيد در اين شــرايط، بهترين تصميمي كه بايد گرفته 

مي شد، چه بود؟ 
فرصت بيشــتر به متقاضيان دادن، تنها راه حل سريع و ممكن 
بود. سيستم آموزشي كشور موظف بود در اين شرايط محتواي 
استانداردي براي همه كشور توليد كند و آن را به شكلي به دست 
همه داوطلبان برساند. اين تصور كه همه دانش آموزان تا پايان 
بهمن ماه مدرســه رفته اند و عمده مطالب را فراگرفته اند تصور 
غلطي است. در بسياري از مناطق كشور، دانش آموزان از زمستان، 
برف و بارش هاي سيل آسا آسيب بسياري ديدند و تعطيل شدند. 

تقويم آموزشي پيش از كرونا هم توزيع يكساني نداشت.

آقاي دكتر! آيا زيرساخت هاي الزم براي اصالح 
وضع آموزشي موجود فراهم است؟ 

به تعويق انداختن پذيرش دانشجو مي توانست فرصتي را براي 
سيستم آموزشي كشــور مهيا كند تا در آن به ساخت، توسعه و 
بهبود زيرســاخت هاي مورد نياز متقاضيان كنكور توجه كند؛ 
فرصتي كه به نظر مي رســد ديگر از دست رفته است. متأسفانه 
مسئوالن ما همواره عجله دارند؛ عجله دارند تصميم بگيرند؛ عجله 
دارند تاريخ نهايي را اعالم كنند؛ عجله دارند مسئوليت را از سر 
خود باز كنند. اين تصميم هاي شتاب زده، تنش هاي داوطلبان را 
افزايش مي دهد. بسياري از متقاضيان هنوز حتي مطمئن نيستند 
كه آيا اين تاريخ اعالم شده، تاريخ نهايي است؟ به خصوص كه بارها 
از رسانه هاي مختلف اعالم كردند كه فاصله بين آخرين امتحان 

نهايي و كنكور 99، 3 هفته باشد؛ اتفاقي كه در نهايت هم نيفتاد.
فاصله بين امتحان هاي نهايي و كنكور بيش از 

يك ماه است؛ اين فاصله نامعقول نيست ؟ 
فاصله به اندازه اي نامعقول است كه نه مي توان به عنوان فرصت 
براي آنها كه عقب مانده اند، از آن اســتفاده كرد، نه آنهايي كه 

آمادگي كامل دارند، مي توانند از اين زمان بهره مند شوند.

برگزاري كنكورهاي كرونايي به مرداد ماه موكول شد؛ گرم ترين ماه سال. تا اينجاي كار قرار است بيش 
از يك ميليون و ۵1 هزار داوطلب كه در آزمون سراسري سال 99 ثبت نام كردند در سراسر ايران در 
حوزه هاي امتحاني و بيش از ۶۵9 هزار نفر براي آزمون كارشناسي ارشد گرد هم جمع شوند و اين در 
حالي است كه تجمع بيش از 10نفر خطر شيوع كرونا را افزايش مي دهد و در سراسر جهان برگزاري اتفاق هاي جمعي تا اطالع 
ثانوي لغو شده است. سال سخت كنكوري هاي 98، در حالي رقم مي خورد كه با تعيين تاريخ برگزاري آزمون در مرداد اين نگراني 
بين داوطلبان شكل گرفته كه قرار است در گرم ترين ماه سال، با ماسك و دستكش سرنوشت خود را رقم بزنند؛ در شرايطي كه 
بسياري از حوزه ها حتي تهويه مناسبي نداشتند و ندارند و به نظر مي رسد نخواهند داشت. از سوي ديگر مفهوم عدالت آموزشي 
كه پيش از اين هم در ايران مورد انتقادهاي بسيار واقع مي شد حاال به طور كلي نقض شده است و در شرايطي قرار شده داوطلبان 
بر سر جلسه حاضر شوند كه حتي يك تقويم آموزشي يكسان بين آنها پيش از كرونا هم توزيع نشده بود. اما راه چاره چيست؟ 
داوطلبان از انتظار خسته اند و درس خواندن براي آنها روندي فرسايشي پيدا كرده. عليرضا عابدين، عضو شوراي عالي آموزش 
و پرورش و مولف كتاب هاي درسي بر اين باور است كه مي شد با پذيرش دانشجو در بهمن ماه، قدري آزمون هاي سراسري را 

آرام تر، سالم تر و عادالنه تر برگزار كرد.

مائده اميني
روزنامه نگار
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کتاب

نگاهی به مهم ترین آثار داستانی 
سال 2020 که می توان آنها را 

در خانه خواند

عـصر کتاب های 
ونایی پست کر

شیوع ویروس كرونا چاپ و فروش نسخه های چاپی را در دنیا 
متوقف و اقتصاد بازار كتاب را در این بخش دستخوش بحران 
بی ســابقه ای كرده؛ با این حال بازار كتاب در حوزه آنالین 
همچنان پررونق است. نویســندگان و ناشران نیز فرصت 
پیش روی فروش كتاب در بازار آنالین را غنیمت شمرده اند و 
همچنان مانند دوران پیشاكرونا به نگارش و انتشار كتاب ها در 
زمینه های مختلف ازجمله كتاب های داستانی اشتغال دارند. 
امروز و درحالی كه همچنان شــیوع كرونا ادامه دارد و اغلب 
مردم همچنان در خانه هایشان هستند و كمتر از خانه بیرون 
می روند و وقت آزاد بیشتری نیز دارند، فرصت مناسبی برای 
كتاب خواندن و ایجاد كتابخانه های دیجیتال برای مردم فراهم 
شده است. امروزه كتابخوانی از نظر اقتصادی نیز اهمیت یافته 
و هر فردی كه به صورت آنالین كتاب می خرد در واقع به اقتصاد 
فروشندگان كتاب، نویسندگان و تعداد زیادی از افرادی كه 
در سیكل نگارش و انتشــار یك كتاب فعالیت دارند، كمك 
می كند. كتاب در دوره شیوع كرونا می تواند به عنوان بهترین 
داروی تسلی دهنده در تسكین روح و روان انسان های در خانه 
مانده مؤثر واقع شــود. در این گزارش كه در نشریه گاردین 
انتشار یافته به بهترین كتاب هایی كه تا كنون در سال2020 
انتشار یافته اند اشاره شده است. این كتاب ها شما را به دنیای 
رمان های طوالنی یا به سطور داستان های كوتاه می برند. در 
این مطلب همچنین به رمان هایی در زمینه موضوعاتی نظیر 
خانواده، هویت و داستان های عاشقانه و به ویژه داستان های 

تاریخی و سیاسی پرداخته شده است.

 آرش نهاوندی
روزنامه نگار

ودهام« »ر
 اثر كورتیس سیتنفلد

كورتیس ســیتنفلد در این كتاب به بررســی این 
موضوع می پــردازد كه اگر هیــاری رودهام با بیل 
كلینتون ازدواج نمی كرد چــه اتفاقی رخ می داد. در 
این كتاب كه بر مبنای تصورات نویســنده نگاشته 
شــده، هیاری كلینتون زندگی كامــا متفاوتی را 
در پیش می گیرد و پس از آشــنایی با بیل كلینتون 
شك و تردیدهایی از آینده ازدواج با كلینتون ذهن 
هیاری را به خود مشغول و او مســیر خود را از بیل 
كلینتون جدا می كند و دوران سخت جدایی از عشق 
زندگی اش را با ترك آركانزاس پشت سر می گذارد و 
4دهه آینده زندگی خود را به تنهایی دنبال می كند و 
طی این 4دهه چندبار با بیل كلینتون روبه رو می شود. 
كورتیس در این رمان به مكاشــفه تنهایی، دمدمی 
مزاجی و گرفتن تصمیمات قاطع كه از مشخصه های 
افرادی است كه رسیدن به قدرت سیاسی را در سر 
می پرورانند، می پردازد. از البه الی سطور این كتاب 
نویســنده این پیام را به مخاطب خود می رساند كه 
زنان برای رسیدن به جاه طلبی های خود در دنیایی 
كه توسط مردان اداره می شود راه سخت و دشواری 

در پیش دارند.

»مرگ در دستانش«
 اثر آتوسا مشفق

مرگ در دستانش، رمانی است كه در ژانر تعلیق دار 
و ترسناك ماوراءالطبیعی نگاشته شده است. آتوسا 
مشــفق، نویســنده آمریكایی از پدری ایرانی است 
كه برای نخســتین بار نامش را با رمان »آیلین« كه 
در ایران توسط مهدی موسوی ترجمه شده، مطرح 
شد. آتوسا مشفق اما در رمان جدید خود به داستان 
دختری می پردازد كه با سگش در حال قدم زدن در 
نزدیكی یك جنگل است كه به كاغذی بر می خورد 
كه زیر یك سنگ قرار داده شده. در این كاغذ فردی 
با دستخط خود نوشته: »نام او ماگدا بود. هیچ گاه راز 
قتل او برما نخواهد شد. بدن بی جان او اینجاست. 
من او را نكشــته ام.« بــا دیدن این دست نوشــته، 
فرضیه های زیــادی درباره اینكه ماگــدا كه بوده و 
چگونه كشته شده در ذهن این دختر شكل می گیرد.

ودخانه طوالنی درخشان « »ر
 اثر لیز مور

لیز مــور در این كتاب، داســتان زندگــی متفاوت 
دو خواهر را روایــت می كند. میكــی فیتز پاتریك 
در فیادلفیــا بزرگ شــده و یك افســر پلیس در 
كینزینگتــون یكی از محله های شــهر كــه در آن 
اعتیاد رواج دارد، اســت. میكی و كیسی خواهرش، 
به دلیل اعتیاد پدر و مادرشــان، كودكی و نوجوانی 
خود را نزد مادربزرگشــان سپری كردند. كیسی نیز 
اكنون برخاف خواهرش كه افســر پلیس اســت، 
گرفتار دام اعتیادشــده، او و میكی مدت هاســت با 
هم حرف نمی زنند. اما زمانی كه تعدادی از زنان به 
طرز مشكوكی كشته می شــوند و كیسی نیز ناپدید 
می شود، میكی، زندگی و كارش را در خطر می اندازد 

تا قاتل سریالی زنان و خواهرش را پیدا كند.

وزگار شورانگیز« »ر
 اثر ناواز دالن

دالن در نخستین كتاب خود كه با لحنی استعاری و 
زیبا نگاشته شده نگاه خود را بر داستان زندگی آوا، 
دختر تبعیدی ایرلندی كه در هنگ كنگ به فرزندان 
خانواده های ثروتمند این شهر زبان انگلیسی درس 
می دهد، متمركز كرده اســت. دالن در این داستان 
هجوآمیز و عاشقانه، به نرمی و لطافت و با ژرف نگری، 
نگاهی دارد مكاشــفه آمیز به واقعیت ها و نوسانات 

عشق های مدرن امروزی.

»مسیر یادبود«
 اثر ناتاشا تریتوی

برای ناتاشا تریتوی پایان مسیر همان آغاز مسیر است. 
تریتوی كتاب مسیر یادبود را بافاصله با خاطراتش از 
دوران پس از قتل مادرش توسط پدرخوانده اش آغاز 
می كند. او در زمان مرگ مادرش تنها 19سال داشت. 
تریتوی پس از این شــروع شوكه كننده، به سال ها و 
رویدادهای پیش از قتل مادرش می پــردازد. او در 
این كتاب به این نكته اذعان كرده كه برای ســال ها 
تاش كرده خاطره حادثه قتل مادرش را به فراموشی 
بســپارد، اما خاطره قتل مــادرش به طور عمیق در 
ذهنش ریشه دوانده بود. استحكام زبان تریتوی در 
این كتاب ریشه در شاعربودنش دارد. تریتوی شاعر 
آمریكایی است كه در سال2007 برنده جایزه پولیتزر 

شده است.

»کیم جیونگ، متولد1982«
 اثر چو نام – جو

این كتاب درباره زنی است كه نقش های پدرساالرانه 
را در زندگی خــود ایفا می كند امــا هیچ گاه موفق 
نمی شود به جایگاه مطلوب خود در اجتماع برسد. 
این كتاب تا كنون به فــروش باالیی در كره جنوبی 
دســت یافته و باعث بروز مباحثی درباره فمینیسم 
و نقــش جنســیت در این كشــور شــده اســت. 
ضد فمینیست ها در كره جنوبی به شدت به محتوای 
این كتاب انتقاد و آن را كتابی توصیف كرده اند كه 
باعث برانگیخته شدن احساســات مردستیزانه در 

كره جنوبی می شود.

»آیینه و نور«
 اثر هیالری مانتل

عاقه مندان به سری داستان های هیاری مانتل و 
كتاب آیینه و نور 8سال انتظار كشیدند تا آخرین 
كتاب از سه گانه داستان آیینه و نور كه به داستان 
زندگی توماس كرامول می پردازد، انتشــار یابد. 
توماس كرامول یكــی از اصلی ترین وزرای هنری 
هشتم، پادشاه انگلیس بود كه از خانواده ای عادی 
به باالترین مراحل قدرت می رســد. در این كتاب 
فراز و فرود زندگی وی روایت شده است. هیاری 
مانتل در كتاب اول این ســری داســتان ها به نام 
»تاالر گرگ ها« به سال های اولیه زندگی توماس 
كرامول پرداخته بود. كتاب تاالر گرگ ها به فارسی 
توسط كیومرث پارسای ترجمه شده است. هیاری 
مانتل در سال2012 با نگارش كتاب »مجرمان را 
بیاورید«، توانســته بود جایزه بوكر را از آن خود 

كند.

»چشمان کوچك«
 اثر سامانتا شوبلین

شوبلین آرژانتینی در این كتاب به طور مبتكرانه ای 
به این مسئله می پردازد كه اگر فردی می توانست 
به صورت مجازی و تصادفــی وارد زندگی فردی 
كاما ناشــناخته شــود، این اتفاق چــه تأثیری 
می توانســت بر هر دوی آنها بگذارد؟ و در نتیجه 
این اتفــاق چه حقایقــی از زندگی آنان آشــكار 
خواهد شــد؟ به باور منتقدان در كتاب چشمان 
كوچك، درباره نحوه ارتباط میان افراد و همدردی 
میان آنها در یك دنیای جهانی شده صحبت های 
زیادی می شود. مكاشفه شوبلین در دنیای تنهایی 
افــراد و تجربیات آنایــن آنها در دوران شــیوع 
كرونا و قرنطینه جهانــی برای مخاطب این كتاب 

درك پذیر تر است.

»آب و هوا«
 اثر جنی آفیل

در ایــن رمان چند بخشــی و ســرگرم كننده و 
ترسناك، جنی آفیل به داســتان زنی می پردازد 
كه كار خود را به عنوان مشاور فردی كه در زمینه 
ساخت و انتشار ویدئوهای زیست محیطی فعال 
اســت آغاز می كند. او به مرور بــا گوش دادن به 
بسیاری از پادكســت ها  به این مسئله پی می برد 
كه بحران  آب و هــوا و بحران های سیاســی در 
دنیای امــروزی به آســتانه تحمل رســیده اند. 
آفیل از نزدیك ما را با زندگی روزمره افراد آشــنا 
می كند و باعث می شود تا با نگرانی مسائل دنیای 
پیرامونی خود را دنبال كنیم. او آیینه ای در برابر 
دیدگانمان قرار می دهد تا متوجه شــویم چقدر 
خودخواه هستیم و مسائل و مشكات آب و هوایی 
و سیاسی كه بر نســل های دیگر تأثیرگذارند را 

نادیده می انگاریم.

»هامنت«
اثر مگی اوفارل

نام این كتاب برگرفته از نام فرزند شكسپیر، شاعر 
و نمایشــنامه نویس مشهور انگلیســی است كه 
در سن 11 ســالگی از دنیا رفت. محور اصلی این 
داســتان نیز مادر این پسر است كه اوفارل در این 
كتاب دوباره نام آگنس را برای وی بر گزیده است. 
در این كتاب عاوه بر اینكه بــه زندگی روزمره و 
خانوادگی یك فرد مشــهور پرداخته می شود، به 
راه ها و شیوه هایی اشاره شده كه این خانواده برای 
كاهش غم و اندوه ناشــی از دست دادن فرزند، به 
آنها متوسل می شــوند. در واقع در این كتاب گذر 
خانواده شكسپیر و خود این نویسنده از این مرحله 
اندوهناك زندگی و بازگشــت به زندگی عادی، 

روایت می شود.

»شیر رنگین کمانی«
 اثر پل مندز

پل مندز در رمانی اصیل و پركنش كه البته نخستین 
كتاب وی نیز هست، از البه الی مضامین و محتوای 
2داســتان مجزا از هم به زندگی مردان سیاه پوست 
در بریتانیا می پــردازد. نورمن، بوكســوری كه در 
دهه1950 وارد بریتانیا می شود و مرد سیاه پوست 
دیگری كه پیشــتر تعلقات مذهبی داشته و اكنون 
از نظر فكری و روحی و روانــی احواالت درونی اش 
تغییر كرده و عاشق زنی شــده است كه هیچ گاه در 
شرایط عادی به فكرش هم نمی رسید، 2شخصیت 
اصلی داستان هستند كه نویسنده از خال زندگی 
آنها وضعیت مردان سیاه پوست در بریتانیا را بررسی 

می كند.

»هزاران ماه«
 اثر سباستیان بری

رمان هزاران ماه، داســتان خیره كننده ای با محور 
خاطرات است. محل وقوع داستان شهر پاریس واقع 
در ایالت تنسی و زمان رخدادهای آن مدتی پس از 
خاتمه جنگ های داخلی آمریكاســت. وینونا كول، 
دختر بچه یتمی از ســرخ پوستان الكوتا، سال های 
كودكی و نوجوانی خود را درخانواده ای غیرمتعارف 
در مزرعه ای در تنسی می گذراند اما آرامش شكننده 
این خانواده بر اثر حادثه ای دردناك به هم می خورد 
و وینونا در پی این حادثه تاش می كند درك خود را 
از حوادث رخ داده باال ببرد. هزاران ماه، داستانی است 
كه در آن عشق و پشیمانی روایت می شود. این رمان، 
داســتان زنی كه مصمم به ادامه زندگی و نگارش 

حوادثی است كه بر وی رفته است.

»صخره باس«
 اثر ایوی وایلد

جزیره كوچك صخره باس در اســكاتلند، میزبان 3 
زن از 3 زمانه متفاوت است كه زندگی آنها به دلیل 
اینكه هر سه به نوعی و به شیوه ای متفاوت قربانیان 
خشــونت بوده اند در این جزیره در هم تنیده شده 
است. سارا یكی از این زنان است كه در سده هجدهم 
به جادوگری متهم شده بود. روت، زن دیگری است 
كه در سال های پساجنگ جهانی دوم، ازدواج كرده 
و در حال گذراندن زندگی خود در محیط متاطم 
و عجیب یك جامعه محلی است. ویو كه زنی است 
نزدیك به زمانه ما و شــش دهه پس از روت زندگی 
می كند، همچنان در غم از دست دادن پدرش است 
و در حال دســته بندی كردن وسایل متعلق به روت 
در خانه ای خالی اســت. هر چه به جلوتر می رویم و 
حوادث داستان این سه زن برای ما آشكار می شود، 
متوجه می شویم كه حق انتخاب این سه زن توسط 
مردانی كه زندگی آنهــا را اداره می كردند، محدود 

شده است.

وغ ها  »نردبان نجات: عشق، در
و عدالت در دادگاه یك 

پناهنده نازی«
 اثر فیلیپ ساندز

اوتو فون واشتر یك جنایتكار جنگی آلمان نازی بود 
كه به طرز مشكوك و اسرار آمیزی در رم و در زمانی 
كه منتظر بود توسط قاچاقچیان از مسیر موسوم به 
نردبان نجات به آرژانتین انتقال داده شود، درگذشت. 
نردبان نجات یك مسیر پنهانی برای خروج نازی ها 
از اروپا بافاصله پس از پایــان جنگ جهانی دوم و 
تصرف برلین و سقوط هیتلر بود. فیلیپ ساندز توسط 
پسر فون واشتر به نگارش این كتاب و یافتن واقعیت 
درباره مرگ پدرش ترغیب شده. او در این كتاب به 
زندگی یك همسر ایده آل و پدری اشاره می كند كه 
دستانش به خون آلوده است ازجمله خون اعضای 

خانواده فیلیپ ساندز، نویسنده این كتاب.

»وارهول: یك زندگی به مثابه 
هنر«

 اثر بلیك گوپنیك

در این كتــاب به زندگــی اندی وارهــول یكی از 
تاثیرگذار ترین هنرمندان قرن بیســتم و به زوایایی 
از زندگی خصوصی وی پرداخته شــده اســت. این 
كتاب ضمن اینكه حــاوی روایت هــای جذابی از 
زندگی وارهول است، بســیار محققانه نگاشته شده 
و برای نگارش آن از آرشــیو غنی وارهول، نامه های 
عاشقانه و اسناد مالیاتی برگشت خورده موجود در 
آرشیو وی استفاده شده است. در این كتاب گوپنیك 
نتیجه گیری می كند كه وارهول حتی پیكاسو را نیز 
در زمینه هنری پشت سر گذاشــته و بدل به تأثیر 

گذارترین هنرمند قرن بیستم شده است.

»مردم پوتینی«
 اثر كاترین بلتون 

در این كتاب روایتی جذاب از برخاســتن نظام جدید 
روســیه از خاكســترهای اتحاد جماهیرشوروی به 
رهبری والدیمیر پوتین، ارائه می شود. كاترین بلتون 
در این كتاب به بررسی شیوه استفاده مأموران سابق 
كی جی بی،  از نفوذ خــود در مؤسســات و نهادهای 
روسیه برای بركشــیدن خود به قدرت در این كشور 
پرداخته است. او برای آنكه كتاب مردم پوتیني، اثری 
كاما محققانه جلوه كند، با مقاماتــی در داخل كاخ 
كرملین، مقامات امنیتی، ثروتمنــدان، عناصر مافیا 
و اولیگارش های روســی گفت وگوهای زیادی انجام 
داده است. نتیجه این كتاب شاید چیزی مشابه یكی از 

رمان های جان له كاره باشد.

»زنان سر سخت«
 اثر هلن لوئیر

در این كتاب، داســتان و فعالیت های موفقیت آمیز 
زنان در راه كســب حقوق خــود در دنیای غرب در 
سده های نوزدهم و بیســتم روایت شده است. زنان 
و جنبش هایی كه برای به دست آوردن حق طاق، 
حــق رای، حق تحصیــل و حق كار و شــركت در 
مسابقات ورزشی در غرب تاش كرده اند. برخی از 
این زنان از راه های غیرمرســوم، غیرقانونی و حتی 
گاه خشونت آمیز، برای دستیابی به حقوق خود، وارد 
شده اند. از این میان از تاش های تعداد اندكی از آنها 
قدردانی شــده و خیلی از آنها نیز مجازات شده اند. 
لوئیز در ایــن كتاب تاش نكرده اســت كه به طور 
مشــخص این زنان را در رده های زنــان قهرمان یا 
شورشی یا زنان خشن دسته بندی كند بلكه او صرفا 

خواسته زنان پیشگام در این مسیر را معرفی كند.

»یك، دو، سه، چهار«
 اثر كریگ براون

50سال از زمانی كه اعضای گروه موسیقی راك بیتلز 
از یكدیگر جدا شدند می گذرد. كریگ براون طنز پرداز 
در این كتاب تاش كرده فراز و فرود این گروه مشهور 
و پرطرفدار را به صورت مستند بررسی كند و میراثی 
كه این گروه و اعضای آن از خود به جا گذاشــتند را 
مورد ارزیابی قرار دهد. او همچنین به بررســی نقش 
طرفداران بیتلز در شــهرت این گروه پرداخته است. 
بنابراین كتاب یك، دو، ســه، چهار، فقط یك كتاب 
زندگینامه ای حاوی 150تصویر از گروه بیتلز نیست. 
این كتاب در برگیرنده تعداد زیادی از داســتان ها و 
روایت هایی درباره بیلتز است كه نویسنده تاش كرده 
با كمك تصاویر جانی تازه به آن ها بدهد. یك، دو، سه، 
چهار، روایتی صرف از داستان زندگی جان لنون، پل 
مك كارتنی، جرج هریســون و رینگو استار)اعضای 
گروه بیتلز(، نیست. بلكه به افرادی كه ارتباط نزدیك 
دوســتانه و خانوادگی و هنری  بــا اعضای این گروه 
داشتند نیز در این كتاب پرداخته شده است. افرادی 
نظیر یوكو اونو)همسر دوم جان لنون(، فرد لنون، هلن 
شاپیرو، فیل اسپكتر وجان رایلی، نیز از جمله افرادی 
هستند كه با روایت های خود، به كتاب جنبه مستند 

تری داده اند.

»خانه شیشه ای«
اثر هیدلی فریمن

خاطره نگاری جذابی از داستان زندگی یك خانواده 
است كه توســط هیدلی فریمن، خبرنگار روزنامه 
گاردین به نگارش درآمده. او در این كتاب داستان 
واقعی مادربزرگش، ســاال گاهس و 3برادر خود را 
روایت می كند. هیدلی فریمن در واقع در این كتاب 
به تغییراتی كه در زندگی اعضــای خانواده اش در 
سال های پس از حادثه كشــتار یهودیان در جنگ 

جهانی دوم، ایجاد شده بود، می پردازد.

»یادداشتی از آخرالزمان: 
سفری شخصی به پایان دنیا و 

بازگشت از آن«
 اثر مارك اوكانل

اوكانل در این كتاب به بررســی این مســئله پرداخته 
كه دنیای ما چگونه به پایان راه خود می رســد. او برای 
مستندكردن این كتاب با تعداد بسیاری از بازماندگان 
حوادث طبیعی و گروهی ازافــراد گفت وگو كرده كه 
بر این باورند كه درصورت نزدیك شدن به آخرالزمان 
بهترین امید ما ســفر به كره مریخ و زندگی كردن در 
آنجاست. او در این كتاب در واقع امیدهای فزاینده خود 

به آینده بشریت را مستند كرده است.
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3سال پس از متالشي شدن 
بزرگ تريــن بانــد قاچــاق داخلي

دختران ايراني بــه خارج از 
كشور و دستگيري بيشــتر اعضاي اين باند 
سرانجام سركرده اين شبكه فساد در مالزي 

دستگير و به كشور منتقل شد.
به گزارش همشهري، اواسط سال 96انتشار 
فيلم مســتندي به نام پول و پورن جنجال 
زيادي به پا كرد. اين مستند به ماجراي قاچاق 
دختران ايراني به دوبی مي پرداخت و نشان 
مي داد شــبكه اي ســازمان يافته در پشت 
پرده اين ماجرا قرار دارد. آنطور كه شــواهد 
به دست آمده نشان مي داد شبكه اي تو در تو 
ماموريت شناسايي و انتقال دختران جوان يا 
زن هاي مطلقه به آن سوي مرزها را بر عهده 
داشــت تا در آنجا از آنها به عنوان كارگران 
جنسي اســتفاده شــود. در اين شرايط بود 
كه پرونده ويژه اي در پليس امنيت عمومي 
در اين خصوص تشــكيل شد. در تحقيقات 
اوليه مشخص شد پشــت پرده اين شبكه 
فساد مردي به نام شهروز سخنوري معروف 
به الكس قرار دارد كه با همدســتي مادرش 
و زني معروف به مانلي، دختران جوان را به 
دوبی منتقل مي كنند. نحوه كار آنها به اين 
شكل بود كه ابتدا از طريق نفراتي كه در داخل 
از كشور داشتند دختران جوان يا زنان مطلقه 
را كه در شــبكه هاي اجتماعي عكس هاي 
بدون پوشــش از خود منتشــر كرده بودند 
شناسايي و به آنها پيشــنهاد كار مي دادند. 
اين افراد اغلب در تهران، كيش، بابلســر و... 
زندگي مي كردند كه وقتي با پيشنهاد  اعضاي 
باند درخصوص شــرايط مالــي، زندگي در 
دوبی و... روبه رو مي شــدند اغلب راضي به 
همكاري مي شدند. در ادامه از اين طعمه ها 
عكس هاي مســتهجن تهيه و براي الكس 
ارسال مي شــد و اگر او آنها را تأييد مي كرد 
مقدمات انتقال صادر مي شد. در اين مرحله 
دختران جوان به محض ورود به دوبی همراه 
يك رابط به يكــي از هتل هاي دوبی منتقل 

مي شــدند و در آنجا زندگي فالكت بار شان 
آغاز مي شد. آنها در ازاي پول هاي كالن در 
اختيار مشتريان قرار مي گرفتند. افرادي از 
مليت هاي مختلف كه هركاري كه دل شان 
مي خواست با دختران ايراني انجام مي دادند 
و گاهي آنها را به باد كتك مي گرفتند. رابط 
اين شبكه پول و پاســپورت دختران جوان 
را از آنها مي گرفت و به آنــان به جز يك روز 
در هفته اجازه خــروج از هتل را نمي داد و از 
پول هنگفتي كه به دست مي آمد بين 100تا 
200هزار تومان به آنها داده مي شد. پس از 
مدتي فعاليت اين باند آنچنان گسترده شد 
كه آنها از ده ها دختر در شبكه گسترده شان 
بهره كشــي و آنها را با سرنوشت نامعلومي 
روبه رو  كردند. اغلب طعمه هاي اين باند پس 
از مدتي به بيماري هاي رواني دچار مي شدند. 
خيلي ها نيز بعد از مدتي تازه متوجه مي شدند 
كه در چه گردابي گرفتار شــده اند اما راهي 

براي بازگشت نداشتند.

اولين متهم 
تالش ها براي شناســايي عوامل داخلي اين 
باند به شناســايي دختري به نام عسل كه از 
چهره هاي سرشناس اينســتاگرام بود و در 
زمينه مدلينگ فعاليت مي كرد، منتهي شد. 
شواهد به دست آمده از رفت وآمدهاي پي در 
پي او به دوبی حكايت داشت و نشان مي داد 

دختران دوبيرستاني زيادي را براي سفر به 
دوبی تشويق كرده است. تحقيقات از اين زن 
نشان داد او با الكس و مانلي به طور مستقيم 
ارتباط دارد و با آنها كار مي كند. با اعترافات 
اين زن بود كه در چند عمليات نفرات اين باند 
كه در كشور حضور داشتند، ازجمله مانلي 

دستگير شدند.

اعترافات اعضاي باند
مانلــي مهم ترين عضو اين شــبكه فســاد 
در كشــور بود. او كه فارغ التحصيل رشــته 
هنر در مقطع كارشناســي ارشــد است در 
اعترافاتش گفت: از طريــق دختري به نام 
صدف با الكس آشنا شــدم. با او پارتي هاي 
زيادي رفتم. او من را تشويق كرد كه سيستم 
پولسازي در دوبی به راه بيندازيم. او خانه اي 
در محله دروس، خودروي بنز و حساب بانكي 
ميلياردي در اختيارم گذاشت و من هم كه از 
زندگي معمولي ام خســته شده بودم حاضر 
به همكاري با او شــدم. از طرفي مادر الكس 
به نام شاينا كه تابعيت آمريكا را هم داشت 
آپارتماني 160متري در كيش برايم خريد 
و من براي همكاري با آنها مجاب شدم. وي 
در ادامه گفت: من به زبان انگليسي و عكاسي 
تسلط داشتم و آنها از من خواستند دختران 
جوان را شناسايي و آنها را براي سفر به دوبی 
راضي كنم. آنطور كه مانلي مي گويد نخستين 

دختري كه به دوبی منتقل شد خود او بود. او 
در اعترافاتش گفت: سال 91 همراه شاينا به 
دوبی رفتم و بعد از بازگشت به ايران، الكس 2 
دختر ديگر را در اختيارم قرار داد تا آنها را به 
دوبی ببرم. الكس در اين مدت با كمك يك 
مهندس هندي وب سايتي با عنوان اسكورت 
دختران ايرانــي راه انداخته بــود كه در آن 

تصاوير من و 2 دختر ديگر قرار داشت.
اعترافات اين زن در شرايطي بود كه تقريبا 
همه نفرات اين باند در كشور دستگير شدند، 
اما شواهد نشــان مي داد كه الكس به عنوان 

سركرده شبكه به مالزي گريخته است.

دستگيري الكس
بررسي سوابق الكس نشــان مي داد كه او تا 
پيش از ســال90 در آمريكا زندگي مي كرد 
اما به دليل انجــام فعاليت هاي غيرقانوني از 
اين كشور ديپورت و ساكن دوبی شد. او اما 
در دوبی هم به كارهاي غيرقانوني اش ادامه 
داد اما به اتهام تجاوز 6 مــاه به زندان افتاد و 
در نهايت به ايران فرستاده شد. الكس بعد از 
بازگشت به ايران به فكر راه اندازي شبكه فساد 
و اسكورت دختران ايراني به دوبی افتاد. او در 
ادامه راهي مالزي شد و از آنجا باند مخوفش را 
هدايت مي كرد. وقتي كار او با فريب دختران 
جوان رونق گرفت به درآمــدي ماهانه بين 
100 تا 400 ميليون تومان رسيد و دائم در 
حال گسترش كارش بود تا اينكه دستگيري 
اعضاي باندش در ايران كار را برايش سخت 
كرد. ماموران پليس كه از مدت ها قبل الكس 
را تحت نظر گرفته بودند پس از دستگيري 
اعضاي باند  اطالعات بيشتري درباره او كسب 
كردند تا اينكه سرانجام با همكاري اينترپل به 
شواهدي درباره مخفيگاه او در مالزي دست 
يافتند و روز گذشته موفق شدند او را دستگير   
و به كشور منتقل كنند. هم اكنون سركرده 
اين شبكه فساد با قرار قانوني در بازداشت به 
سر مي برد و بازجويي ها براي افشاي جرائم او 

آغاز شده است. 

دستگيري سردسته باند قاچاق دختران به مالزي
تالش چندين ساله پليس براي انهدام كامل باند قاچاق دختران به خارج از كشور نتيجه داد

سفر با جسد همسر  از پايتخت به دزفول
مرد آشپز وقتي در درگيري با همسرش او را به قتل رساند، به همراه جسد وي از تهران 

راهي دزفول شد تا خودش را تسليم پليس كند.
به گزارش همشهري، نهم ارديبهشت ماه امسال مردي قدم در اداره پليس شهرستان 
دزفول گذاشت و به محض ديدن افســر پليس گفت: »من همسرم را به قتل رسانده ام 
و جسدش داخل   پژويم اســت.« اين مرد در ادامه توضيح داد: قتل را در تهران انجام 
دادم؛ درست مقابل چشــمان دختر 23ماهه ام. بعد از قتل درحالي كه جسد همسرم 
داخل ماشين بود به سمت زادگاهم دزفول كه محل زندگي پدرو مادرم است رانندگي 
مي كردم. به برادرم زنگ زدم و او گفت خودت را تسليم پليس كن و حاال آمده ام خودم 

را تسليم كنم.
بعد از اظهارات اين مرد، افســر كالنتري به همراه وي به طــرف خودروي او كه مقابل 
كالنتري پارك بود حركت كردنئ و پس از باز كردن در ماشين با جسد خونين زني جوان 
كه روي آن را پتويي پوشانده بود روبه رو شدند. با دستگيري مرد جوان ماجراي جنايت 
به مراجع قضايي گزارش  شد. وقتي معلوم شــد مرد جوان در پايتخت و حوالي اتوبان 
بسيج دست به اين جنايت زده اســت، پرونده با صدور قرار عدم صالحيت به دادسراي 
امور جنايي تهران فرستاده شد. به اين ترتيب متهم روز گذشته براي انجام تحقيقات 
به شعبه دهم بازپرسي انتقال يافت و وقتي پيش روي قاضي رحيم دشتبان قرار گرفت 
به قتل همسرش اعتراف كرد. اين مرد 34ســاله كه آشپز يكي از ارگان هاي دولتي در 
پايتخت است و سال 85با همسرش ازدواج كرده، درباره درگيري با همسرش گفت: ما 
بيشتر به خاطر خانواده هايم درگير بوديم. خانواده همسرم خيلي در زندگي ما دخالت 
مي كردند و من اگر اعتراضي مي كردم همسرم به شدت عصباني مي شد. او به خانواده اش 

بيشتر از من اهميت مي داد.
متهم ادامه داد: در تعطيالت نوروز همســرم به همراه 2 دختر 11ساله و 23ماهه ام به 
دزفول رفته بودند. خودم سركار بودم و 14فروردين وقتي كارم تمام شد راهي دزفول 
شدم. چند روزي آنجا بودم و بعد تصميم گرفتيم به تهران برگرديم. دختر 11ساله ام 
اما اصرار كرد كه پيش بســتگان من بماند. او ماند و من به همراه همســر و 
دختركوچكترم به تهران برگشتيم. چند روز بعد دوباره راهي سفر شديم. 
به شمال رفتيم و بعد از چند روز همسرم خواست كه به خانه مان در تهران 
برگرديم. هشتم ارديبهشت بود و در راه بازگشت، بحث هاي هميشگي مان 
شروع شــد؛ دعوا به خاطر حرف و حديث هاي خانواده هايمان. او مي گفت 
خانواده تو در زندگي ما دخالت مي كنند و من نظرم عكس اين بود. بحثمان 
باال گرفت و او گفت طالق مي خواهد. اين را كه شنيدم عصباني شدم، هلش 
دادم و سرش خورد به شيشه ماشين اما چيزي نشد. به او گفتم صبر كن 
به تهران برگرديم و يك دفترخانه پيدا كنم براي طالق. بعد گفتم بايد 
به دزفول برويم و دخترمان را به تهران برگردانيم تا او را در جريان طالق 
قرار دهيم. همسرم از داخل كيفش قرصي بيرون آورد و خورد. قرص را 
كه خورد حالش بدتر شد. ناگهان چاقوي كوچكي كه هميشه براي كندن 
پوست ميوه در داخل كيفش بود را بيرون آورد و به سمت من گرفت. من 
هم از عصبانيت آن را گرفتم و چند ضربــه به وي زدم. وقتي به خودم آمدم 
ديدم همسرم خون آلود روي صندلي جلو افتاده و دختر كوچكم شوكه شده 

و حرفي نمي زند.
متهم در ادامه توضيح داد: وقتي به خودم آمدم تصميم گرفتم خودم را معرفي 
كنم، اما قبل آن بايد دخترم را به يكي مي سپردم. در تهران كسي را نداشتم با 
جسد همسرم به سمت دزفول راه افتادم. وقتي رسيدم به برادرم زنگ زدم و او 

دخترم را تحويل گرفت و من خودم را تسليم كردم.
با اعترافات اين مرد، قاضي جنايي براي او قرار بازداشت صادر كرد. تحقيقات 

در باره اين پرونده ادامه دارد.

پليس در تعقيب قاتل داماد 

    همه دولت ها نقاط قوت و ضعف دارند
با وجود همه ضعف هاي دولت قبلي، واگذاري سهام عدالت از كارهاي 
خوب آن دولت بود كه امروز به ثمر نشسته است. منظور اين است كه 

عالوه بر نقاط ضعف دولت ها، نقاط قوت شان را هم ببينيم. 
قرباني از تهران 

 سربازهاي بيمارستان ها را ويژه ببينند
سربازهايي كه اين روزها در بخش تامين امنيت فيزيكي بيمارستان ها 
يا حراست مشغول به كار هستند، مانند ساير پرسنل بيمارستان در 
معرض خطر بيش از اندازه شيوع كرونا هســتند و توقع داريم براي 
اين عده از سربازان تشويقي ويژه يا ترخيص زودتر از موعد از خدمت 

درنظر بگيرند.
بهادري از رشت 

  قطع مكرر برق در پرديس
اخيرا پرديس مكررا دچار قطعي برق مي شــود كه اين موضوع عالوه 
بر اختالل در عملكرد وســايل الكترونيكي و به خصوص آسانسورها، 
خطرات زيادي براي ســاكنان ايجاد كرده است. در شرايط ترسالي و 

توليد برق فراوان علت اين اتفاق مكرر چيست؟
جورجاني از جاجرود

 قيمت مكالمات ايرانسل سرسام آور شده است
از مســئوالن تعزيرات توقع داريم به قيمت مكالمات ايرانسل و ساير 
هزينه هاي اين اپراتور توجه كنند. كلي پول شــارژ با كسر مستقيم و 
درجاي ماليات و كارمزد بانك در حد 4 تــا 5 دقيقه كفاف مكالمه را 
مي دهد. تقاضا مي كنيم ورود كرده و بررسي كنند و جلوي گرانفروشي 

را بگيرند.
قدسي از تهران 

  بسياري از دانش آموزان از درس عقب افتاده اند
امتحانات پايان ســال مدارس در حالي آغاز شــده كه بســياري از 
دانش آموزان به خاطر شرايط كرونا از درس و مدرسه عقب افتاده اند و 
به دليل ساختار خانواده، فقر يا امكانات كم در شهرشان گويا به حال 

خود رها شده اند.
دالوند از خرم آباد 

  فروشگاه ها، جايزه هاي تبليغ  شده را نمي دهند
قبل از عيد باخريد از فروشگاه زنجيره اي هفت در قرعه كشي شركت 
كردم و در اسامي اعالم شده شــان من را برنده صدهزارتومان اعالم 
كردند و اسم ما را هم بر در و ديوار سايت نوشتند. اما تا امروز جايزه را 
نداده اند و مدام هم تبليغ مي كنند كه تا سوم خرداد 99فرصت داريد 

جايزه تان را بگيريد. آيا بر جايزه دادن و تبليغات نظارت نمي شود؟
دشتي از تهران

 قراردادي هاي آموزش و پرورش همچنان مورد كم توجهي
سال هاســت كه در آموزش و پرورش مشــغول به كار هستيم، ولي 
متأسفانه نه تبديل وضعيت شده ايم و نه حقوقمان هم تراز بقيه شده 
است. هم اكنون اضافه حقوق براي قراردادي ها شامل كمترين حقوق 

است و به مدرك و حق اوالد و سابقه توجهي نمي شود.
 قلي زاده از تهران

پليس پايتخت در جست وجوي قاتل فراري است كه 5سال 
قبل دامادشــان را به قتل رســاند و فراري شــد. به گزارش 
همشهري، 11آبان سال94 گزارش قتل تازه دامادي حوالي 
شــادآباد به تيم جنايي اطالع داده شد. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه مقتول مقابل خانه اش با ضربات چاقو به قتل 

رســيده و عامل جنايت كســي جز برادرزن وي، نيست. در 
ادامه تحقيقات مشخص شد كه مقتول به تازگي با دختري 
عقد كرده بود اما آنها به شدت با يكديگر اختالف داشتند به 
حدي كه درصدد جدايي بودند. روز حادثه عامل جنايت كه 
برادر تازه عروس بود به مقابل خانه پدري دامادشــان رفته و 
ســراغ خواهرش را گرفته بود. مقتول و خانواده اش مدعي 
شدند كه با عروس دچار اختالف شــده اند و او ديگر به خانه 

آنها نرفته است. ظاهرا عروس خانم ناپديد شده بود و برادرش 
تصور مي كرد خانواده دامادشــان او را در خانه زنداني كرده 
و نمي خواهند حقيقت را بگويند. براي همين با دامادشــان 
درگير شد و او را مقابل خانه به قتل رساند و گريخت. به دنبال 
اين حادثه، گروهي از مأموران براي دستگيري برادرزن قاتل 
راهي خانه اش شدند اما دريافتند كه او ساعتي پس از جنايت 
به خانه برگشته و با برداشــتن 60هزارتومان پول، مدارك و 

ساكي پر از لباس از خانه اش فرار كرده است. با گذشت 5سال 
از زمان جنايت در حالي كه هنوز ردي از قاتل فراري به دست 
نيامده است، بازپرس شعبه پنجم دادسراي امور جنايي تهران 
مجوز انتشــار تصوير قاتل فراري را صادر كرده و افرادي كه 
اطالعاتي درخصوص مخفيگاه او دارنــد مي توانند آن را در 
اختيار مأموران اداره دهم پليــس آگاهي تهران و يا بازپرس 

شعبه پنجم دادسراي امور جنايي تهران قرار بدهند. تصوير متهم با مجوز قضايي 
منتشر مي شود
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اين راه مسدود است
چگونه است كه يك سر طيف، مردمي هستند 
كه وضعيت ســفيد را شــنيده اند و خيالشان 
اينچنين راحت شده اما خبر وضعيت قرمز شهرها و 6رقمي شدن آمار 
مبتاليان و منحني هاي افزايشي به گوششان نرسيده؟ آن هم در ميانه 

بحراني اينچنين پرمخاطره، غيرقابل پيش بيني و مرگبار.
 اين وضعيت تهران است، ديگر شهرها چه شرايطي دارند؟ آمارهاي 
افزايشي در شهرهاي دور و نزديك به ما چه مي گويند؟ از تعدادي از 
اســتان ها خبرهايي از بي توجهي مردم به پروتكل  هاي بهداشتي در 
شهرهاي دور و نزديك كشــور به گوش مي رسد و ويدئوهايي كه در 
همين باب در شــبكه هاي اجتماعي )كه بخشي از آنها واقعيت دارد 
و بخشي هم نه( دست به دست مي شــود، مصداقي از اطالع رساني 

معيوب، ناكارآمد و ناقص است. 
شــكاف آگاهي اينچنيني درباره اپيدمي يك بيمــاري خطرناك 
كه مســئله اي همگاني اســت از كجا ســر برآورده؟ جز از ابهام ها، 

تناقض گويي ها و طبل زير گليم زدن ها؟
يكي از مهم ترين ضرورت هاي اطالع رساني در زمان بحران، به ويژه 
بحران هاي فراگير كه مديريت و مهار آنها نيازمند مشاركت همگاني 
است و درصورت فقدان مشــاركت، ابعاد گسترده و فاجعه باري پيدا 
مي كند، استفاده از سازوكارهاي بسيار شفاف، ساده و بدون ابهام است. 
تنها در اين صورت مي توان مانع از سرگرداني مخاطب در مواجهه با 
بحران شد و رفتارهاي فردي و جمعي او را به عنوان يك عضو تأثيرگذار 
و تأثيرپذير در شرايط پرخطر تصحيح كرد و در كانال درست به نفع 

خير جمعي قرار داد.
ما در حالي بار مسئوليت اجتماعي و حرفه اي براي اطالع رساني دقيق 
و همه جانبه درباره كرونا را بر دوش داريم كه اين روزها در رسانه ها 
جز اخبار پراكنده و گزارش هايي كه حاصل گردآوري مصاحبه هاي 
منتشر شــده از اين و آن در كانال هاي رســمي اطالع رساني است، 

اطالعات بيشتري به مخاطب نمي رسد.
ما در شرايط فعلي با اطالع رساني روزانه و ارائه آمارهاي كلي مواجه 
هستيم، با رويكرد و روالي كليشه  اي و به تكرار افتاده، آنچنان كه اغلب 
مي توان متن خبرهاي روزانه سخنگوي وزارت بهداشت را عينا براي 
روز بعد اســتفاده كرد و تنها جاي عددها را تغيير داد. درست است 
كه وزارت بهداشــت به عنوان مرجع اصلي اطالعات تالش كرده با 
نشست هاي خبري روزانه و در ســاعت مشخص آخرين اطالعات را 
در اختيار رســانه ها و مردم قرار دهد اما رسانه ها در پيگيري اخبار و 
رويدادهاي مهم اين روزها كه مرتبط با ســالمت مردم است، امكان 
بســيار محدودي براي پرسشگري دارند. دسترسي  شــان به آمار و 
اطالعات و منابع دست اول چقدر است؟ نشست هاي خبري آنالين 
روزانه با حق پرسش يك ســؤال، قطع و وصل هاي مكرر، اطالعات 
ناكافي، محدود و گزينش شده، بخشي از واقعيت مربوط به كرونا و 

تأثير آن را بر جامعه نشان مي دهد، بخش ديگر چه مي شود؟ 
مقصودم تشــكيك در آمار يا زيرســؤال بردن عملكــرد و خدمات 
نهادهايي كه 3 ماه است براي مهار و مديريت كرونا تالش مي كنند، 
نيست؛ مسئله همان اســت كه بارها گفته شده و همچنان ناشنيده 
مانده: اينكه رسانه ها براي عملكرد مؤثر، انتقال اطالعات صحيح به 
افكار عمومي و اثربخشي در زمان بحران، نيازمند دسترسي آزاد به 

اطالعات هستند.
 شفاف سازي اين نيست كه هر روز يك نفر به عنوان سخنگوي وزارت 
بهداشت يا معاون وزير، آمار و عددها يي را براي ما، براي مردم اعالم 
و تكرار كند؛ اين عددها با شيوه ارائه يك طرفه، تأثيرشان را در افكار 
عمومي از دست داده اند. وقتي مي گوييم عادي سازي  يعني همين؛ 
اينكه مردم هر روز عددهايي را مي شنوند كه باال و پايين مي روند اما 
نمي توانند آن را درست تحليل كنند. رسانه ها هم اغلب قادر به ارائه 
تحليل دقيقي از شرايط موجود نيســتند، چون آنها هم دسترسي 
محدود و اغلب يكطرفه اي به منابع اطالعاتي دارند. مسير اطالع رساني 
از طرف دولت و وزارت بهداشت و ساير نهادهاي متولي يك سويه شده، 
بسياري از منابع خبري از مصاحبه با خبرنگاران منع شده اند و به اين 
ترتيب خبرنگاران صرفا پوشش دهنده اطالعاتي هستند كه از منابع 

رسمي و درواقع از باال به آنها مي رسد.
ما نيازمند دسترسي آزاد به اطالعات هســتيم؛ نه براي اينكه آن را 
ابزاري براي ناكارآمد نشان دادن دولت و نهادهاي باالدستي بدانيم، 
براي اينكه خودمان بتوانيم فهم درســتي از آنچه مي گذرد، داشته 
باشيم و براساس آن اطالع رساني را در مسير دقيق و مؤثري هدايت 
كنيم. در عمل اما با چه شــرايطي مواجه شــده ايم؟ يك نمونه آن، 
سازمان بهشت زهراست؛ ســازماني كه اتفاقا هميشه جزو نهادهاي 
نسبتا شفاف اطالع رساني به شمار مي رفت اما در همين بحبوحه اخير 
تبديل شد به يكي از آمارندهندگان. استدالل مدافعان اين وضعيت 
»تالش براي پيشــگيري از ارائه آمار متناقض« اســت؛ درحالي كه 
مسئله اصلي همين جاســت؛ تالش براي يكدســت  كردن جريان 
اطالع رساني، از ترس رواج شايعات و اخبار تأييد نشده، عمال به قيمت 
بسته شدن بخشي از مجراهاي مهم اطالعات تمام شده و نتيجه   اين 
فرايند چيست جز اينكه بر ابهام ها بيفزايد و ديوارهاي بي اعتمادي 

را باال ببرد؟ 
مهم ترين انتظــار جامعه از دولت و دســتگاه ها در شــرايط فعلي، 
شفاف سازي بيشتر و گشودن مجاري اطالع رساني است؛ اينكه بدون 
افتادن به دام مصلحت انديشي هاي سياسي، از بن بست پيشيني بيرون 

بيايند و واقعيت را بگويند؛ همه آن را.
آنچه را كه نمي گوييد يا بنا به هر دليلي، چند روز، چند هفته يا چند ماه 
بعد از جاي ديگري بيرون مي افتد. پيامدهاي اجتماعي آن، مردم را 
درگير مي كند و بعد از آن، سيل ويرانگر پرسش ها به راه مي افتد. تجربه 
نشان داده دولت و نهادهاي رسمي در ايران اغلب عملكرد موفقي در 
اطالع رساني در زمان بحران ندارند. نزديك ترين نمونه افزايش قيمت 
بنزين و زمينه سازي  حوادث پس از آن در آبان98 و پس از آن سانحه 
ســقوط هواپيماي 752اوكرايني اســت. درحالي كه هنوز روزهاي 
شوك آور و تجربه تكان  دهنده ســقوط هواپيماي 752اوكرايني را 
به خاطر داريم، 3ماه پس از اعالم نخستين موارد شناسايي كرونا در 
كشور، به نظر مي رسد خواسته يا ناخواسته در پروسه ديگري از تكرار 
اشتباه ها در فرايند اطالع رساني و ارتباط با افكار عمومي قرار گرفته ايم؛ 
اين بار اما با روش هايي متفاوت. اطالع رساني در زمان بحران، پيوسته 
و متصل به مسئوليت اجتماعي است و اتفاقا در شرايطي كه جامعه با 
مسئله اجتماعي مانند كرونا مواجه است كه مديريت و مهار آن جز با 
مشاركت مردم، اصالح بخشي از رويه ها و عادت ها ممكن نخواهد بود، 
اطالع رساني نامناسب و بستن منابع خبري راهگشا نيست؛ اثربخش و 
اعتماد آفرين نيست؛ اين راه مسدود است. در زمانه اي كه هر شهروندي 
با اكانت شخصي اش در صفحات شبكه هاي اجتماعي مي تواند يك 
ديده بان و حتي رسانه و ناظر باشد، حركت در مسير مديريت اطالعات، 
پاي گذاشتن در مسير بن بست است؛ در همين بن بست درنهايت بايد 
رو در روي پرسش كنندگان و افكار عمومي ايستاد و با آنها چشم در 
چشم شد.تمام واقعيت را  بگوييد؛ به ما خبرنگاران، به مردم، به همه.

آينه تمام نماي كرونا
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

يك ويروس ريز و چموش كه اندازه اش كوچك تر 
از نقطه اي است كه بچه ها پايان ديكته هايشان با 
مداد قرمز روي دفتر مشقشان مي گذارند، درست 
3 ماه پيش در همين روزها از 8هزار و 28كيلومتر 
مرز زميني و دريايي ايران عبور كرد و خودش را 
رساند به شهرهاي كوچك و بزرگ كه در دل نقشه 
جا خوش كــرده بودند و روزشــماري مي كردند 
براي رســيدن بهار و نوروز و بوي خوش شادي 

مردمانشان در كوچه و خيابان.
همين نقطه كوچك و بي مقدار، همه جا ســرك 
كشــيد. جان هاي عزيز را گرفــت. خانواده هاي 
زيادي را داغدار كرد. اقتصاد كشــورها را ويران و 
كارگران و كارمندان زيادي را بيكار كرد. پزشكان 
زيادي را كشــت و حتي به پارك ها و مدرسه ها 
هم رحم نكرد و درهايشــان را به روي كودكان و 

نوجوانان بست.
اين نقطه منحوس و كشنده اگر هزار و يك بدي 
داشت، يك خوبي هم داشت و آن اين بود كه آينه 
تمام قدي گذاشت روبه روي بسياري از انسان ها و 
نقاط قوت و ضعف را به رخشان كشيد. به مديران 
و مسئوالن نهادهاي مختلف نشان داد كه چقدر 
زيرساخت هاي كشور براي روزهاي سخت و دشوار 
سست و ضعيفند و اگر حادثه اي بزرگ تر رخ دهد 

هيچ آمادگي براي كنترل شرايط ندارند.
آموزش و پرورش يكي از نهادهايي بود كه زودتر از 
همه، ساختار معيوبش در اين آينه تمام نما بيرون 
زد و نواقصش در اين مدت آشــكار شــد. برنامه 
نداشــتن در آموزش هاي از راه دور، عقب ماندن 
از فناوري ها و تكنولوژي هاي جديد آموزشــي و 
بازگشــت به آموزش تلويزيوني همچون دهه60 
كه كشور درگير جنگ تحميلي بود، ثابت كرد كه 
اين وزارتخانه تا رسيدن به قله آموزش هاي جديد 

و نوين چقدر فاصله دارد.
اين ويــروس چموش بــار ديگر بحــث عدالت 
آموزشي و طبقاتي شــدن دسترسي به آموزش 
عمومي را عيان ســاخت، اما اين بار فقط با يك 
گوشــي موبايل و اپليكيشــن ســاده. نشان داد 
ثروت پيش قراول علم شــده و طبقات فرودست 
جامعه هر روز فاصله شــان با آمــوزش باكيفيت 

بيشتر مي شود.
 اگر به عنوان دانش آموز گوشي موبايل هوشمند 
چند ميليوني و اينترنت پرســرعت با حجم باال 
داشتي، سهم بيشــتري را از علم و دانش و زمان 
آموزشــي مي بري؛ وگرنه بايــد منتظر فداكاري 
معلمي در روســتاي دورافتاده ات بماني كه براي 
تدريس سراغت بيايد يا چشمت به دستان پرمهر 
نيكوكاران مشــهور در فضاي مجــازي بماند كه 
شايد روزي گذرشــان به كوچه و خانه شما هم 
بيفتد و گوشي موبايلي براي ادامه تحصيل به تو 

مرحمت كنند.
كرونا اين بار نشان داد بخش زيادي از نقد و نظرها 
درباره ناكارآمدي اقتصادي بســياري از مدارس 
غيردولتي درست است. مدارسي كه دانش آموزان 
را به چشم ريال و اسكناس و واريزهاي ميليوني 
مي بينند و اگر پايش بيفتد حاضر نيســتند كه 
شــفافيت مالي خود را به والديــن دانش آموزان 
خود هم ارائه دهند و بگويند كه هزينه سرويس 
رفت وآمد و پول غذا و نيم چاشــت، اردوهاي لغو 
شده در اين 3ماه چه شــده كه نه حاضرند آن را 
به خانواده دانش آموز پــس بدهند و نه مي توانند 

حقوق و بيمه معلمانشان را بپردازند.
اين ويروس كوچك تر از نقطه دفتر مشق كودكان 
حتي اين بار هم حريف اين نشــد كه آموزش و 
پرورش تكاني به خود بدهد و آســتين باال بزند و 
زيرســاخت هاي تكنولوژي و فناوري آموزشــي  
مدارس را باال ببرد. به جاي آن دودســتي آمار و 
اطالعات 14ميليون دانش آموز و 700هزار مدير 
و معلم را تقديم شــركت هاي بزرگ تجاري كرد 
تا آنها در خــالل هزار و يك نــوع ثروت اندوزي، 
آموزشــي حداقلي به دانش آموز ارائــه دهند و 

اسمش را هم بگذارند شاد.
اين روزهاي سياه كه كرونا آن را تبديل به كابوس 
كرده، مي گذرد و انسان ها به هر طريق به جريان 
زندگي برمي گردند، اما بايد ديــد كه كرونا، اين 
ويروس ناديده، چگونه بــر نواقص و بي عدالتي ها 

اثر خواهد گذاشت.

2 سه شنبه 30 ارديبهشت 99  شماره 7946 22 3 0 2 3 6 1 8 جامعه

امروز يعني سي ام ارديبهشت، 3 ماه از روزي كه خبر شناســايي ويروس كرونا در ايران براي نخستين بار به طور رسمي 
اعالم شده، گذشته است. زندگي در همه ابعادش به قبل و بعد از بروز و شيوع اين ويروس تقسيم شده و بسياري از مردم به 
شنيدن گزارش هاي هرروزه و باال و پايين رفتن عددهاي ابتال، مرگ ومير و كشته ها عادت كرده  اند. همانطور كه به ماسك 
و اسپري هاي ضد عفوني كننده. نقشه ها با شهرهايي كه رنگ به رنگ مي شوند، سفيد، زرد و قرمز و خبرها با عددهايي كه 
باال و پايين مي روند بخش كوچكي از تغييراتي هستند كه در 3ماه گذشته به زندگي روزمره ما اضافه شده اند اما پشت اين 
تغييرات به ظاهر روزمره شده يا به زبان ساده عادي سازي  شده، انبوهي از اتفاق هاي اجتماعي در جريان است. در زندگي 
روزمره شهرهاي دور و نزديك، رويدادهاي هرروزه بيمارستان هاي سنتر كرونا و مردماني كه با عادت ها و آداب فرهنگي 
متفاوتشان، برداشتي متفاوت از اين بيماري دارند و واكنش هايشان هم متفاوت است. 3 ماه بعد از 30بهمن، ما هنوز به 
سبك زندگي متفاوت با كرونا خو نگرفته ايم درحالي كه مسئوالن وزارت بهداشت مي  گويند اين بيماري دست كم بين 18 
تا 24 ماه ديگر در كنار ما خواهد بود. زندگي با بيماري به شدت مسري و با خطر كشندگي باال در بلندمدت، چالش اجتماعي 
تازه اي براي ما خواهد بود. تغييرات بيشتري در زندگي ها، انتخاب ها و عادت هايمان پديد خواهد آورد و اين تغييرات به 
تأثيرات گسترده تري بر زندگي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي منجر خواهد شد. اما حاال 3 ماه پس از بروز كرونا در 
ايران تا چه اندازه   با ابعاد مختلف اين بيماري و پيامدهايش شناخت پيدا كرده ايم؟ كارشناسان علوم اجتماعي كه متخصص 
ارتباطات هستند مي گويند، رسانه ها نتوانستند در اين بازه زماني دسترسي مطلوبي به اطالعات داشته باشند و آنچه از 
كرونا به تصوير كشيده شده، بخش كوچكي از پيامدهاي آن را روايت مي كند. آنچه در ادامه مي خوانيد ديدگاه هاي 2 تن از 
متخصصان رسانه و علوم ارتباطات است: »حسينعلي افخمي« و »داوود زارعيان« كه هر دو بر ضرورت بازنگري در شيوه هاي 
اطالع رساني و پرهيز از عادي سازي  كرونا در افكار عمومي تأكيد كرده اند. به گفته آنها در بحران كرونا از رسانه ها در جايگاه 
خودشان و به درستي استفاده نشده و يكي از داليل واكنش هاي اجتماعي متفاوت مردم به موضوع فاصله گذاري اجتماعي 

و همچنين روش هاي پيشگيرانه ناكارآمدي هايي است كه در اين حوزه وجود داشته است.

اصوال اطالع رساني در زمان بحران نيازمند استفاده از تكنيك هايي 
متفاوت با شرايط عادي اســت. از روزي كه شيوع كرونا در ايران 
مطرح شد تاكنون يكي از مهم ترين نكات اين است كه نگاه علمي 

و دقيقي به مقوله اطالع رساني مرتبط با آن وجود نداشته است.
اين انتقاد به اين معنا نيست كه اطالع رساني انجام نشده، اتفاقا 
اطالع رســاني بوده آن هم با حجم باال اما نگاه و رويكردي كه در 
اين مسير دنبال شده، دقيق و اثربخش نبوده است. به اين موضوع 
توجه نشده كه الزم است چه تفاوتي ميان اطالع رساني در زمان 
بحران و زمان عادي وجود داشــته باشــد. تنهــا افزايش حجم 
اطالع رساني مورد توجه قرار گرفته و كيفيت آنچه به افكار عمومي 
منتقل مي شود. اينكه چه محتوايي از چه طريقي و با چه تأثيري 

بايد به مردم منتقل شود مورد توجه قرار نگرفته است.
در زمانه ما كانال هاي غيررسمي قدرت باالتري از كانال هاي رسمي 
دارند. اين كانال ها اصوال مديريت پذير هم نيستند و مديريتي بر آنها 
حاكم نيست. اطالع رساني درباره كرونا در فضاي مجازي رهاست. 
وقتي اطالع رساني علمي و دقيق نباشد بزرگ ترين آسيبش اين 
اســت كه براي مردم تكراري و عادي مي شود. در هفته هاي اخير   
بخش هاي مختلف خبري هر شب با رويكرد مشابهي اطالعات به 
روز شده را تكرار مي كنند. مي گويند آمار ايران اينقدر و آمار جهان 
آنقدر. آيا اين شيوه اطالع رساني مناسب شرايط فعلي ماست؟ حتما 
مناسب نيست. از يك ماه قبل بايد روند اطالع رساني درباره ويروس 
كرونا تغيير مي كرد و نگاه پســا كرونايي به خــود مي گرفت. بايد 
واقعيت ها و اتفاقاتي كه بعد از گذر از دوره پيك اول درانتظار جامعه 
است، مطرح مي شد و مردم مطلع مي شدند چه اتفاقاتي زندگي 

آنها را در آينده نزديك تحت تأثير قرار مي دهد.
روزنامه ها هم همين رويكرد را دارنــد. همان آمارهاي تلويزيون 
را روز بعد در روزنامه ها   منتشــر مي كنند، بــدون تحليل كافي. 
مخاطب از طريق رسانه مي شنود كه مثال 1300نفر ديگر مبتال 
شــدند اما اطالعات بيشــتري نمي گيــرد، در ذهنش مي گويد 

1300نفر نسبت به جمعيت كل كشور كم است و ايرادي ندارد، 
درحالي كه اين شيوه اطالع درست نيست و در واقع عادي سازي 

صورت گرفته است.
برخي معتقدند در اين شرايط بايد از تكنيك ترس استفاده كنيم؛ 
تكنيك ترس براي خطرات و بحران هاي ملموس اثرگذار اســت 
اما براي هر موضوعي اثرگذار نيســت. در مــورد بيماري كرونا، 
مخاطبي كه خودش و اطرافيانش كســي به اين ويروس مبتال 
نشده نمي ترسد. بايد از روش هاي متفاوت و متناسب بهره گرفت.

اخبار تكراري، آمار تكراري و گزارش هاي تكراري آسيب مي رساند. 
اتفاق ديگري كه افتاده اين است كه به تدريج پس از بازگشايي ها، 
مسئوالن اعالم دســتاوردها را در دســتور كار دارند. در يكي از 
برنامه هاي خبــري    زماني كــه به طرح موضوع دســتاوردها و 
موضوعاتي مثل خودكفايي در توليد ماسك و مواد ضدعفوني كننده 
و صادرات و واردات اختصاص داده شد، به مراتب بيشتر از زماني بود 
كه درباره كرونا اطالع رساني كردند. اين هم روش ديگري است كه 

به عادي سازي  مي انجامد.
 شيوه اطالع رســاني درباره كرونا با تجربه سه ماهه به دست آمده 
نيازمند بازنگري است. ستاد اطالع رســاني مقابله با كرونا بايد از 
افراد نخبه و مؤثر دعوت كند و نقطه نظرات را بگيرد و كار ميداني 
انجام شود ونتيجه ســنجش افكار با نظرات اينها را تلفيق كند. 
اين ستاد بايد براي اطالع رساني درباره كرونا برنامه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلند مدت داشته باشد. اگر نداشته باشد. آسيب هاي 
پسا كرونا به مراتب بيشتر مي شــود. تجربه گسترش بيماري در 
شهرهاي مختلف و بي تفاوتي اين شهرها به فاصله گذاري اجتماعي 
و سختگيري هاي پيشگيرانه نشــان مي دهد كه به تفاوت هاي 
فرهنگي و جغرافيايي توجه نشده است. يكي از ضرورت هاي مهم، 
استاني كردن اطالع رســاني در بحران كروناست. وقتي شرايط 
شــهرها متفاوت اســت و ويژگي هاي فرهنگي و عادت متفاوت 
مي تواند الگوهاي شــيوع بيماري را تغيير بدهد، اطالع رســاني 
منطقه اي بيشتر جواب مي دهد. در عين حال مردم در شهرهاي 
مختلف با رسانه هاي محلي ارتباط بيشــتري دارند، مرجع هاي 

فكري محلي را بيشتر مي شناسند و به آنها بيشتر اعتماد دارند.

كرونا، روي خط تكرار

ويروس كرونا و بيماري كوويد-19شــرايط 
پيچيده اي را ايجاد كرده است. ما در شرايطي 
هستيم كه خطر و بحران را همزمان تجربه 

مي كنيم.
 در بحران هــا يكي از راهكارهــاي مهم اين 
است كه دانش مردم وگروه هاي در معرض 
خطر يا آسيب پذير را به شكل هاي مختلف 
باال ببريم. از همان 3 ماه يعني در آغاز شيوع 
بيماري، ما بايد با اســتفاده از رســانه هاي 
كوچك اطالعات مردم را از بيماري افزايش 
مي داديم. مقصودم از رســانه هاي كوچك 
همــان رســانه هايي مثل بروشــور، مجله، 
پوستر و مانند آنهاست. اين رسانه ها اگرچه 
االن رقبــاي تازه به ميدان آمــده اي دارند، 
اما همچنان اثرگذارند و نبايد از نقشــي كه 
مي توانند به ويژه در آموزش در زمان بحران 
ايفا كنند، غافل شد. اصوال در زمان بحران، 
آموزش از طريق رسانه هاي مكتوب، كاركرد 
باالتري از آموزش هــاي صوتي، تصويري يا 

ويدئويي دارد.
 بيشتر ســازمان ها به اطالع رساني از طريق 
شــبكه هاي اجتماعــي روي آورده انــد؛ 
درحالي كــه ايــن روش، ناكافــي اســت. 
كژانديشــي همين اســت كه مــا فقط به 
شبكه هاي اجتماعي اكتفا كرديم، درصورتي 
كه در زمان بحران، آن هم بحراني اين چنين 
فراگير كه همه افراد جامعــه را تحت تأثير 
قرار مي دهد، همه رسانه ها نقش خودشان را 
دارند و بايد در جاي درســت از آنها استفاده 
شــود. مراكز بهداشت كشــورهاي مختلف 
پر است از بروشورها، جزوه هاي راهنماها و 
مجموعه متنوعي از پوسترهاي اطالع رسان 
كه روي ديوار زده شده است، اما در ايران در 
اين زمينه عملكرد بسيار ضعيفي داشته ايم. 
با تصور اينكه فضاي مجازي در دســترس 
همــگان اســت، برنامه ريزي هــا و انتخاب 
مجاري انتقال پيام به سمت آنها رفته، اما اين 
شبكه ها نمي توانند به ويژه در زمانه فعلي و با 
وجود بحران فراگيــري مثل كرونا اثر كامل 
داشته باشند؛ اطالع رساني درست در زمان 
بحران در 3 مرحله بايد شكل بگيرد كه هر 3 
مرحله را نمي توان صرفا از طريق شبكه هاي 

اجتماعي پيش برد:
مرحله اول،»اطالع رساني و آگاهي بخشي« 
اســت. در اين مواقع مردم بايد اعتماد كنند 
به اطالعاتي كه از طريق رســانه ها دريافت 
مي كنند تا دانش شــان درباره كرونا بيشتر 
شــود، مرحله دوم »تغيير نگرش« اســت؛ 
در اين مرحلــه بايد به دنبال اين باشــيم كه 
نگرش شان را عوض كنيم. ما االن در مقطعي 
هستيم كه مدام بايد به مردم يادآوري كنيم 
وضعيت عادي نيست و زمان زيادي مانده تا 
شرايط عادي شود. مرحله سوم »تغييررفتار« 
اســت. در اين مرحله بايد اندازه گيري كنيم 
كه دريافــت اطالعات در مراحــل قبل چه 
تأثيري داشــته و تا چه اندازه بر رفتار آنها اثر 
گذاشته و طبق يافته هايي كه به دست مي آيد، 
اطالع رساني را اصالح، تقويت يا تكميل كنيم. 
عملكرد موفقيت آميز طي اين مراحل سه گانه، 
افكار عمومي را براي عملكرد مؤثر و صحيح در 
زمان بحران آمــاده مي كند و براي تحقق آن 
الزم است كه هر رســانه اي در جاي خودش، 

 كاركرد و عملكرد درستي داشته باشد.
با توجه به تجربه اي كه در اين ماه ها به دست 
آمده، به نظر مي رسد ما در زمينه نقشي كه 
رسانه ها در بحران كرونا ايفا كرده اند و تأثيري 
كه بايد داشــته باشــند، نيازمند بازنگري 
جــدي هســتيم. برنامه ها و نشســت هاي 

خبري مطبوعاتي در 3 ماه گذشــته عمدتا 
»شبه برنامه هاي خبري« بوده اند. مصاحبه 
مطبوعاتي برنامه اي نيســت كه در ماه هاي 
اخيــر در وزارت بهداشــت اجرا مي شــود. 
مصاحبه مطبوعاتي جايي نيســت كه صرفا 
سخنگو صحبت كند. نشســت مطبوعاتي 
جايي است كه خبرنگاران پرسش هاي جامعه 
را مطرح مي كنند، اما شيوه اطالع رساني در 
ماه هاي اخير شــبيه اطالعيه هايي است كه 
لزومي هم ندارد خبرنگار در آن حاضر باشد. 
مي توانند به جاي اين شيوه بگوييد اطالعيه 

شماره فالن.
رسانه ها بايد براي پوشش خبري موضوعي 
مانند كرونا كه ابعادي وســيع و پيامدهايي 
گســترده دارد عــالوه بر مجاري رســمي، 
كانال هاي اطالعاتي خودشان را هم داشته 
باشــند. با اين سبك اطالع رســاني از باال و 
تكيه بيش از اندازه به منابع خبري رســمي 
تماشاكننده برنامه هاي تلويزيون يا خواننده 
روزنامه، به تدريج با منبــع اطالعاتي فاصله 
مي گيــرد و فكر مي كنــد اطالعات ديگري 
وجود دارد كه مهم اســت، اما بــه او گفته 
نمي شــود و جاي ديگري بايــد دنبال آن 

بگردد.
اگرچه كرونا يك مســئله جهاني اســت كه 
مشكالت و بعضا شرايط اجتماعي مشابهي 
را در نقاط مختلف جهان ايجــاد كرده، اما 
همه جوامع در نهايت واكنش يكســاني به 
پيامدهــاي آن نخواهند داشــت. جوامع با 
هم فرق  مي كنند، ميــزان اعتماد مردم به 
دولت ها از كشــوري به كشور ديگر متفاوت 
اســت. جامعه ايران همان جامعه اي است 
كه اســفند ماه به انتخابات رفته و ســاكنان 
شهرهاي بزرگ آن كمترين مشاركت را در 
اين انتخابات داشته اند. اين بي تفاوتي و كنار 
كشيدن، نشان دهنده باور پذيري پايين مردم 
و در واقع يك مانع زيرساختي است. ما بايد 
مدام اين نكته را به خودمان يادآوري كنيم كه 
در ايران بحران شفافيت حرف اول را مي زند.

 در بســياري از مــوارد از جملــه در ايران، 
رسانه ها نتوانسته اند كوويد- 19و پيامدهاي 
مرگبــار و ويرانگرش را به درســتي تصوير 
كننــد؛ درصورتي كه در ايــن زمان ها ما به 
تصويرهــاي دقيق و تأثيرگــذار نياز داريم. 
3 تكنيــك اصلي»تهديد، تطميع، ترغيب« 
كه در زمان بحران بــه كار مي آيد:» خيلي از 
كشورها هر ســه را به كار بردند، اما براي اثر 
بخشــي به ويژه در بحراني مثل كرونا بهتر 
است كه اين ســه دركنار هم باشند. تطميع 
مثل سياستي كه آمريكا در ابتداي ورود كرونا 
به اين كشور در پيش گرفت: به مردم حداقلي 
كمك هزينه و تســهيالت بدهيد كه خانه 
بنشينند و رعايت كنند. حداقلي بدهيد كه 
احساس رضايت كنند و پيشنهاد را بپذيرند؛ 
چون مي دانيم خطر بزرگ تري در راه است.

ما اين سياســت را به خوبي اجــرا نكرديم. 
اقداماتي انجام شــد، اما هم همه گروه ها را 
شامل نشده و هم اينكه بخشــي از آن دير 

انجام شده  است.«
دومي ترغيب اســت كه از طريق وســايل 
ارتباط جمعي، موجب باورپذيري و شفافيت 
موضوع مي شــود، مــا در ايــن زمينه هم 

دستاورد قابل قبولي نداشتيم.
ســومي هم تهديد مثل اينكــه دولت ها با 
اســتفاده از ابزارهاي مختلف سياست هاي 
تنبيهي براي متخلفان درنظر مي گيرند و در 
اين زمينه به وحدت رويه اي مي رسند كه ما 
در اين زمينه هم عملكرد مناسبي نداشتيم.

االن بازگشايي انجام شــده، اما همه  چيز در 
حد توصيه است و هيچ دستورالعملي براي 

زندگي روزمره الزام آور نيست.

صداي رسانه ها شنيده نشد

ادامه از 
صفحه اول

آسيب  شناسي  اطالع رساني در فراگيري كرونا

عادي سازي عليه اعتماد عمومي

داوود زارعيان
استاد ارتباطات 

حسينعلي افخمي
 استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي
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كيوسك

 »الــــــــــحاق شهرك هاي 
يهودي به سرزمين هاي اشغالي گزارش

و ثبت فصلي جديــد در تاريخ 
صهيونيسم«؛ نتانياهو با اين دو شعار از رأي 
اعتماد كنســت به دولت خود استقبال كرد؛ 
شــعارهايي كه بــه خوبي نشــان مي دهد 
»تنش آفرينــي« ويژگي بارز ايــن دولت در 
داخل فلسطين و به طور كلي در سطح منطقه 
خواهد بود. البته از سوي ديگر نبايد فراموش 
كرد كه نتانياهو هرگز از آزادي عمل گذشته 
خود در مديريت پرونده هاي امنيتي و سياسي 
برخوردار نيست، چرا كه اين دولت براساس 
ائتالف ميان احزاب ليكود و آبي- ســفيد و با 
هدف جلوگيري از برگزاري انتخابات چهارم 
تشكيل شده است. به اين ترتيب نتانياهو تنها 
براي 18 ماه در رأس قدرت حضور داشته و بعد 
از آن، رياســت دولت را براي مدتي مشابه در 
اختيار معاون نظامي-امنيتي خود، بني گانتز 

قرار خواهد داد.
به ايــن ترتيب بحران سياســي اســرائيل 
پس از برگــزاري 3دور انتخابــات پارلماني 
به پايان رســيده و دولت جديــد اين رژيم با 
رأي اكثريــت پارلمــان )73مقابل 46رأي( 
كار خود را به زودي آغــاز مي كند. تمام اينها 
اما در حالي اســت كه فرايند قضايي پرونده 
فساد سياسي- اقتصادي بنيامين نتانياهو و 
همسرش همچنان در دادگاه عالي اسرائيل 
ادامه داشــته و قرار است نخســتين جلسه 
علني اين دادگاه طي كمتر از يك هفته آينده 
برگزار شود؛ اگرچه هيچ يك از اينها دست كم 
در آينده اي نزديك نمي تواند مانعي بر سر راه 

نخست وزيري نتانياهو باشد.
به نوشــته روزنامه يديعوت احرونوت، دولت 
جديد اسرائيل متشكل از 36وزارتخانه است 
كه مجموعه گسترده اي از احزاب و ائتالف هاي 
سياسي اين رژيم، از جريانات چپ )حزب كار( 
تا راســت افراطي )يهوديت توراتي( را در بر 
مي گيرد؛ تركيبي كه مي توان آن را نشانه اي 
از پايان عصر حاكميت شــبه مطلق »حزب 
ليكود« بر اسرائيل به شمار آورد. با اين حال 

»راســت افراطي« با وجود اختالفات دروني 
همچنان دســت برتر را در معادالت سياسي 

اسرائيل در اختيار دارد.

معامله قرن و چالش هاي خارجي
شبكه الجزيره با اشاره به تشكيل دولت جديد 
رژيم صهيونيســتي مي نويسد: سياست هاي 
افراطي احزاب راســت صهونيســتي، دولت 
ائتالفي نتانياهو-گانتز را با چالش هاي اساسي 
در داخل فلسطين و خارج از آن روبه رو خواهد 
ساخت. بدون شك نخستين چالش پيش روي 
اين دولت، اجماع بي ســابقه فلسطيني ها در 
مخالفت با اجراي معامله قرن است؛ اجماعي 
كه موقعيت نيروهاي ميانه رو، نظير تشكيالت 
خودگردان و محمود عباس را تضعيف كرده 
و فضا را براي تشديد تنش هاي نظامي فراهم 

مي سازد.
هم اكنــون نزديك بــه 500هزار شــهروند 
فلسطيني در مناطقي اقامت دارند كه براساس 
معامله قرن قرار است رسما به سرزمين هاي 
اشغالي ملحق شود. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: الحاق شهرك هاي جديد 
يهودي در كرانه غربي به معناي سلب تابعيت 
از نيم ميليون شــهروند فلســطيني، آن هم 
تنها در مرحله اول اســت كه قطعا تنش هاي 
شديدي را در سراسر فلسطين اشغالي و نوار 
غزه به وجود خواهد آورد. اين در حالي است 
كه هشدارها نســبت به اجراي معامله قرن 
در سطح نيروهاي فلسطيني نظير حماس و 
جهاد اسالمي باقي نمانده و كشورهاي ديگري 
ازجمله اردن را نيز در بر مي گيرد. عالوه بر اين، 
بسياري از قدرت هاي جهاني، ازجمله روسيه 
و اتحاديه اروپا هم تا كنون به طور علني با طرح 
صلح ترامپ براي پايان بحران اسرائيلي-عربي 
مخالفت كرده اند. بر اين اساس مي توان گفت 
دولت ائتالفي اسرائيل براي اجراي معامله قرن 
با چالش هاي متعددي در ســطح بين المللي 
روبه روست؛ چرا كه در اين مســير، صرفا از 
حمايت دولت ترامپ )و نــه حتي مجموعه 

صاحبان قدرت در آمريكا( برخوردار است.

ايران؛ محور اختالفات داخلي
به همان اندازه كه معامله قرن و الحاق بخش 

بيشتري از ســرزمين هاي فلسطيني محور 
وحدت نيروهاي راســت گرا در كابينه جديد 
اســرائيل به شــمار مي رود، ايــران و روش 
رويارويي با آن، محور اختالف يا حتي تعارض 
اين نيروهاســت. ائتالف آبي- ســفيد كه با 
هويت نظامي- امنيتي در صحنه سياسي رژيم 
صهيونيستي شناخته مي شــود از نخستين 
روز تاسيس خود انتقادات تندي را نسبت به 
عملكرد نتانياهو در قبــال ايران مطرح كرده 
اســت. ســران اين ائتالف، ازجمله موافقان 
توافق برجام در رژيم صهيونيستي بودند چرا 
كه به باور آنها، برجام دستاوردي تاريخي در 
زمينه منع دستيابي ايران به سالح هسته اي 
بود! عبدالباري عطوان در اين باره مي نويسد: 
مخالفت سران ائتالف آبي- سفيد با نتانياهو 
در پرونده ايران را مي توان از جنس مخالفت 
سران پنتاگون با سياستمداران جنگ طلب 
آمريكايي دانســت. نظاميــان همواره درك 
بهتري از موازنه قوا و پيامدهــاي رويارويي 
نظامي با دشمنان خود دارند و بر همين اساس 
در بسياري از مواقع، برخالف انتظار عمومي با 

گزينه نظامي همسو نيستند.
روزنامه العربي الجديد هم با مروري بر روابط 
سران ائتالف آبي- سفيد ازجمله يائير الپيد با 
قدرت هاي اروپايي مي نويسد: آبي- سفيدها 
ادامه فشار حداكثري عليه تهران را تهديدي 
براي منافع اسرائيل در سطح منطقه مي دانند 
چرا كه نگاه آنها در ايــن پرونده بيش از آنكه 
مانند ترامپ باشد به سياستمداراني همچون 
مكرون نزديك است. به اين ترتيب مي توان 
انتظار داشــت ايران و نحوه رويارويي با اين 
كشــور و متحدانش در سطح منطقه به يكي 
از محورهاي تنش در داخــل كابينه جديد 
اسرائيل بدل شود. اين در حالي است كه آبي- 
سفيدها از نظر موقعيت نظامي و ديپلماتيك 
در كابينه جديد از وضعيت بهتري نســبت 
به ليكود و ســاير متحدان نتانياهو برخوردار 
هســتند، چرا كه عالوه بر معاونت نظامي- 
امنيتي بني گانتز )پستي كه عمال براي محدود 
ســاختن نتانياهو طراحي شده(، وزارت امور 
خارجه دولت جديد رژيم صهيونيستي نيز در 
اختيار ژنرال اشكنازي، از نظاميان محافظه كار 

اسرائيلي است. 

بحران سياسي اسرائيل بعد از يك سال و نيم سرانجام با رأي اعتماد كنست به كابينه 
ائتالفي نتانياهو-گانتز در حالي خاتمه يافت كه در آغاز كار با دو چالش عمده روبه رو است

اتحاد در معامله قرن اختالف برسر ايران

اداره امنيت ملي افغانستان مي گويد شبكه حقاني در عمليات تروريستي هفته گذشته در ننگرهار دست داشته است.

   با وجود كاهش خودكشي ها در ماه 
آوريل، نگراني وجود دارد)ژاپن(

   وزارت بهداشت تست 
اتفاقي)كرونا( از رانندگان را آغاز 

كرد)كويت(

   دولت فدرال شهردار اسالم آباد را 
بركنار كرد 

   پايين ترين آمار مرگ بر اثر كرونا 
در تركيه در يك ماه گذشته

   دوچرخه هاي برقي مي توانند 
بريتانيا را به كار بازگردانند؟

   دوبي بازگشايي مرحله اي پارك ها 
را همزمان با ادامه تست كرونا شروع 

مي كند
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چين در گوشه رينگ سازمان بهداشت جهاني 
مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني با درخواست پرشمار اعضا براي تحقيق درباره واكنش 

چين به كرونا، برگزار شد

مجمع عمومي بهداشــت جهاني با درخواســت هاي 
پرشــمار اعضا براي تحقيق دربــاره واكنش چين به خاورميانه

همه گيري كرونا شروع شد.
مجمع عمومي سازمان بهداشــت جهاني، ديروز زير سايه سنگين 
اتهامات غيرمستقيم به چين، درباره واكنش اوليه اش به همه گيري 
كرونا شروع شد و شي جين پينگ، رئيس جمهور اين كشور در چنين 
فضايي، در ســخنراني افتتاحيه، اين اتهام ها را با فهرســت كردن 
اقدامات كشورش براي شفاف سازي و كمك به ديگر كشورها پاسخ 

داد.
به گزارش سي ان ان، بيش از 100كشور دنيا، ازجمله روسيه متحد 
نزديك چين، با امضاي پيش نويس قطعنامه اي، بر تحقيق مستقل 
درباره جهان گيري ويروس كرونا تأكيــد كرده اند. اين پيش نويس 
توســط اتحاديه اروپا ارائه شــده، با اين حال نخستين كشوري كه 
خواســتار تحقيق درباره شــيوه برخورد چين با بحران كرونا شده 

استراليا بوده است.
شي جين پينگ، ديروز بعد از ظهر به وقت تهران، در اين اجالس كه 
به صورت مجازي برگزار مي شد به عنوان يكي از سخنرانان افتتاحيه 
شركت و از اقدامات كشورش دفاع كرد. او همچنين گفت كه چين 
2 ميليارد دالر براي تامين بهداشــت جهاني به اين سازمان كمك 
مي كند. رئيس جمهور چيــن در حالي اين مســئله را مطرح كرده 
كه آمريكا، بزرگ ترين تامين كننده مالي سازمان بهداشت جهاني، 
يك ماه پيش اعالم كرد كه كمك هايش به اين ســازمان را متوقف 
مي كند. شي جين پينگ در سخنراني اش گفت: »بعد از تالش هاي 
طاقت فرسا و فداكاري هاي فراوان، توانسته ايم ورق را برگردانيم. در 

تمامي اين مسير، با شفافيت و مسئوالنه رفتار كرده ايم.« 
به گزارش بي بي سي، قطعنامه  پيشنهادي اتحاديه اروپا براي تصويب 
به رأي دو سوم 194عضو سازمان نياز دارد. رويترز ديروز بعد از ظهر 
گزارش داده بود كه 116كشــور از آن حمايت كرده اند. قرار اســت 

رأي گيري درباره اين قطعنامه امروز انجام شود.
متن پيش نويسي كه اتحاديه اروپا تهيه كرده، بسيار ماليم تر از متن 
پيشنهادي استرالياست. استراليا مشــخصا به دنبال تحقيق درباره 
نقش و مســئوليت چين در همه گيري ويروس بود. با اين حال در 
پيش نويس اتحاديه اروپا، روي چين مانور داده نشده و روي مسئله 
تحقيق جامع درباره عملكرد سازمان بهداشــت جهاني و پاسخ به 

ابهامات تأكيد شده است.
ويرجيني باتو- هنريكسون سخنگوي اتحاديه اروپا به بي بي سي گفته 
كه اتحاديه اروپا به دنبال پرسش هايي است كه پاسخ آنها مبهم است. 
او گفته است: »اين همه گيري چطور شروع شد؟ نظرات كارشناسان 
درباره منشا آن چطور است؟ دانستن همه اين سؤاالت براي حركت 
به جلو و جلوگيري از يــك همه گيري مثل اين حياتي اســت.« او 

همچنين گفته كه حاال زمان مناسبي براي  سرزنش نيست.
دكتر تدروس آدانوم گبريه سوس، رئيس سازمان بهداشت جهاني هم 
ديروز در ســخنراني افتتاحيه مجمع عمومي سازمان ملل خواستار 
اتحاد كشورها شد و در توييتر نوشــت: »تنها راه نجات با هم بودن 

است.«
واكنش هاي اوليه چين به درخواست تحقيق درباره منشا همه گيري 
كرونا، بســيار تند بوده.  ماه پيش پن ونف ديپلمات ارشــد چين به 
بي بي سي گفته بود كه چنين درخواست هايي، انگيزه سياسي دارند 
و تمركز و منابع را از هدف مبارزه با ويروس منحرف مي كنند. هفته 
گذشته هم ليو شــيائومينگ، ســفير انگليس در لندن در پاسخ به 
درخواست ها درباره تحقيق از چين گفت: »ما شفاف هستيم، چيزي 
نداريم كه پنهان كنيم و چيزي نداريم كه از آن بترســيم. ما از يك 
بازبيني مستقل بين المللي استقبال مي كنيم، اما اين كار بايد توسط 

سازمان بهداشت جهاني انجام شود.«
تا پيش از افزايش كشورهاي حامي پيش نويس اتحاديه اروپا، چين 
تالش زيادي مي كرد تا جلوي مطرح شدن اين قطعنامه را بگيرد، اما 
سخنراني شي جين پينگ در افتتاحيه مجمع عمومي به نوعي نشان 

از تغيير موضع اجباري چين دارد.
رئيس جمهور چين ديروز همچنين گفت كه كشــورش در انتشار 
اطالعات ژنتيك اين ويروس، سريع عمل كرده و گام هاي مستحكمي 
براي كمك به ديگر كشورها برداشته اســت. او همچنين گفت كه 
چين بعد از مهار كامل اين ويروس، به سازمان بهداشت جهاني براي 

بازبيني و بررسي همه گيري كمك خواهد كرد.
اتهام زني ها بــه چيــن، بعــد از آن اوج گرفت كه دونالــد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا مستقيما به چين به خاطر پنهان كاري درباره 
بحران كرونــا حمله كــرد. او و برخي رهبران ديگــر چين را متهم 
مي كنند كه با سركوب و پنهان كاري اطالعات درباره ويروس، فرصت 
طاليي براي مهار آن را از دنيا گرفته اســت. حمالت ترامپ به چين 
بعد از آن افزايش يافت كه بحران در كشورش اوج گرفت و انتقادها 
از واكنش همراه با ناكارآمدي دولت او بيشتر شد. حتي كار به جايي 
رسيد كه برخي افراد در دولت او، ازجمله مايك پمپئو، وزير خارجه، 

به احتمال توليد اين واكسن در يك البراتوار در چين اشاره كردند.
ترامپ همچنين سازمان بهداشت جهاني را هم به همدستي با چين 
متهم كرد و توقف كمك هاي مالي به اين نهاد زيرنظر سازمان ملل، 

در همين زمينه صورت گرفته است.
مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني هر ســاله در ماه مي  در ژنو 
سوئيس برگزار مي شود و دســتور كار آن تعيين سياست هاي كلي 
و بودجه سازمان و انتخاب رهبر آن اســت. ديروز در افتتاحيه اين 
مجمع، آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل هم سخنراني كرد و از 
كشورهاي عضو خواست تا دستورالعمل هاي آن را با دقت اجرا كنند؛ 
»كشورهاي مختلف اســتراتژي هاي متفاوت و حتي گاهي مغاير يا 
دستورالعمل هاي سازمان را در دســتور كار قرار داده اند و ما بهاي 

سنگيني براي آن مي پردازيم.«

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار

پس لرزه هــاي 2حمله تروريســتي هفته 
گذشته در ننگرهار و كابل كه به كشته شدن خاورميانه

بيش از 50نفر از مردم افغانستان منجر شد، 
همچنان ادامه دارد و اكنون عالي ترين نهاد اطالعاتي اين 
كشور، از همكاري طالبان و داعش در انجام اين حمالت 

مي گويد.
محمد مسعود اندرابي، سرپرست وزارت كشور افغانستان 
ديروز در يك نشست خبري مشترك با احمدضيا سراج، 
سرپرست اداره امنيت ملي اين كشور تأكيد كرد كه گروه 
طالبان، برخالف تعهداتش در چارچــوب توافق صلح با 
آمريكا، همچنان به خشونت ها ادامه مي دهد و همزمان، 
روابطش با گروه هاي تروريستي را نيز تقويت كرده است. 
به گفته اندرابي، اگرچه طالبان آغاز عمليات بهاره اش عليه 
نيروهاي دولتي را رسما اعالم نكرده، اما عمال اين عمليات 
آغاز شده اســت. او حمالت برنامه ريزي شــده اخير در 
ننگرهار، كابل، پكتيا و غزني را نشانه اي از در جريان بودن 

عمليات بهاره طالبان دانست.
از سوي ديگر، احمدضيا سراج، سرپرست اداره امنيت ملي 
افغانستان كه مهم ترين نهاد اطالعاتي در اين كشور است، 
براي نخستين بار اعالم كرد كه اين سازمان اسنادي را در 
اختيار دارد كه نشان دهنده همكاري شبكه حقاني با گروه 
داعش اســت. طبق گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، 
سراج حمله تروريستي هفته گذشته در ننگرهار را عمليات 
مشترك شبكه حقاني و داعش دانست و گفت كه اعترافات 

افراد دستگير شده از اين 2 گروه، تأييد كننده اين اطالعات 
است. او همچنين گفت: »روابط طالبان با ديگر گروه هاي 
تروريستي بيشتر شده اســت؛ اين گروه با لشكر طيبه و 

شبكه القاعده ارتباط دارد.«
حدود 3 ماه از امضاي توافق صلــح ميان طالبان و آمريكا 
براي پايان دادن بــه جنگ در افغانســتان مي گذرد، اما 
هيچ يك از اتفاقات اخير اين كشور، رنگ و بوي صلح ندارد. 
توافقي كه ميان مالبرادر، معاون سياسي طالبان و زلماي 
خليل زاد، فرستاده ويژه رئيس جمهور آمريكا در دوحه به 
امضا رســيد، در همان پايتخت قطر ماند و آثارش هرگز 
در كابل و ديگر مناطق افغانســتان احساس نشد. حتي 
آتش بس موقتي كه در چارچوب اين توافق اعالم شده بود، 

كمتر از 24ساعت بعد نقض شد.
هفته گذشته 2 حمله همزمان يكي در كابل و ديگري در 
ننگرهار، در مجاورت كابل، افغانستان را به لرزه در آورد. 
در حمله ننگرهار، يك عامل انتحاري خود را در ميان يك 
جمعيت عزادار منفجر كرد. اين حمله 32كشــته و بيش 
از 130زخمي بر جاي گذاشــت. در كابــل نيز 3مهاجم، 
بيمارستان منطقه شيعه نشين اين شهر را هدف قرار دادند 
كه در جريان آن 24نفر كشته شدند. 19نفر از قربانيان، 
مادران بستري در بخش مامايي بودند. 2نوزاد هم در ميان 

كشته شده ها ديده مي شوند.
مســئوليت حمله ننگرهار را داعش به عهــده گرفت، اما 
مسئوليت حمله كابل را هنوز هيچ گروهي به عهده نگرفته 
اســت. البته مقامات دولتي، طالبان را مسئول اين حمله 
مي دانند. به گفته محمدمسعود اندرابي، اين گروه »با حيله 
و نيرنگ« مسئوليت حمالت اخير را به عهده نمي گيرد. به 

گفته او، طالبان بعد از امضاي توافق صلح، بيش از 4هزار و 
500حمله كوچك و بزرگ انجام داده، اما مسئوليت 3هزار 
و 800حمله را به عهده نگرفته و حتي در مواقعي با انتشار 

اطالعيه، حمله ها را محكوم هم كرده است.
به گفته احمدضيا ســراج، حمالت طالبان بعد از امضاي 
توافق صلح، بيش از 400كشــته و حدود هزار زخمي بر 
جاي گذاشته اســت. با اطالعات ارائه شده از سوي اداره 
امنيت ملي افغانستان، رد پاي طالبان در حمله ننگرهار 
هم ديده مي شود. شــبكه حقاني كه متهم به همدستي 
با داعش بــراي انجام عمليات ننگرهار شــده، هم پيمان 
طالبان است و رهبر آن يعني سراج الدين حقاني، معاون 

رهبر طالبان است.

معماي شبكه حقاني
شــبكه حقاني مثل بســياري از ديگر گروه هاي فعال در 
خاك افغانستان، در دهه 1980ميالدي يعني زماني كه 
گروه هاي جهادي افغان با شــوروي مي جنگيدند، مورد 

حمايت آمريكا و عربســتان بود. با قدرت گرفتن طالبان، 
جالل الدين حقاني، بنيانگذار شبكه حقاني، به اين گروه 
پيوست و در كابينه طالبان پست هم گرفت. سراج الدين، 
فرزند جالل الدين، پس از مرگ پدر فرماندهي شــبكه 
حقاني را در دست گرفت و از 5سال پيش، همزمان معاون 

گروه طالبان نيز شد.
طي سال هاي اخير، شــبكه حقاني مسئول مرگبار ترين 
حمالت طالبان به خصوص در كابل بوده است. به همين 
دليل، اعضاي اين خانواده، هميشه در صدر فهرست تحت 
تعقيب نهادهاي امنيتي و اطالعاتي افغانســتان بوده اند. 
كوچك ترين فرزند جالل الدين حقاني يعني انس حقاني 
در سال 1393، زماني كه فرد شماره2شبكه حقاني به شمار 
مي رفت، توســط نهادهاي امنيتي افغانستان دستگير و 
به زندان بگرام منتقل شد. دســتگيري انس برگ برنده 
نهادهاي امنيتي افغانستان در تعامل با شبكه حقاني بود. 
با وجود اينكه طي سال هاي گذشته، اين نهادها از سوي 
مردم براي اعدام انس حقاني تحت فشــار بوده اند، سال 

قبل اشرف غني رئيس جمهور افغانستان در يك تصميم 
غيرمنتظره، دستور آزادي او را صادر كرد. آزادي انس، خط 
قرمز نهادهاي اطالعاتي و امنيتي افغانستان بود كه غني با 

هدف كمك به روند صلح افغانستان از آن گذشت.
طالبــان از ابتــدا نــام انــس را در فهرســت 14نفره 
مذاكره كنندگان خود قرار داده و خواستار آزادي اش بود. 
اشرف غني تصور مي كرد با اين اقدام، شبكه حقاني نيز به 
حمالت خود پايان خواهد داد. درصورت صحت اطالعات 
ارائه شده از ســوي اداره امنيت ملي افغانستان در مورد 
همكاري شبكه حقاني و داعش، تصميم غني مي تواند به 
يكي از بزرگ ترين اشتباهات عمر سياسي اش تبديل شود.

عمليات تهاجمي عليه طالبان
در پي حمالت تروريستي هفته گذشته در افغانستان، 
اشــرف غني دســتور داد نيروهاي دولتــي از حالت 
»تدافعي« به حالت »تهاجمــي« تغيير موضع دهند. 
اين دســتور به معناي آغاز موج تازه حمالت به مواضع 
طالبان خواهد بود. رهبران طالبان اما دائما تأكيد دارند 
كه نيروهاي نظامي افغانستان هميشه در حالت تهاجمي 
بوده اند و حمالت اين گروه هم در پاسخ به حمالت اين 

نيروهاست.
طالبان صبــح ديروز نيز در يك حملــه انتحاري، صدور 
فرمان غني را پاسخ داد. در اين حمله كه در شهر غزني در 
جنوب شرق افغانستان به وقوع پيوست، دست كم 7نفر 
كشته و بيش از 40نفر ديگر زخمي شدند. حمله عليه مقر 
نيروهاي ويژه امنيت ملي انجام شد و گفته مي شود رئيس 

امنيت ملي غزني نيز در اين عمليات كشته شده است. 
19سال است كه جنگ افغانســتان ادامه دارد و مردم 
قربانيــان اصلــي آن بوده اند. به نظر مي رســد با وقوع 
حمالت اخير، آتش درگيري ها در اين كشور شعله ورتر 
خواهد شد. درصورتي كه همكاري ميان دو سر معادالت 
افغانســتان يعني طالبان و داعش نيز به اثبات برسد، 
وضعيت بحراني امنيت در افغانستان پيچيده تر از قبل 

پيش خواهد رفت.

طالبان، همدست داعش؟
مقامات اطالعاتي و امنيتي دركابل، شبكه حقاني وابسته به گروه طالبان را به 

همكاري با داعش متهم كرده اند

محمد امين خرمي
خبرنگار
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قصدجاناســتطمعدرلبجانانكردن
تومرابينكهدراينكاربهجانميكوشم

پشتكردنكادردرمانيبهنخستوزير
بروكسل: زماني كه ســوفي ويلمز، نخست وزير بلژيك براي 
بازديد از بيمارستان سن پير در بروكســل وارد محوطه اين 
بيمارستان شد، پرستاران و كادردرماني به كاروان خودروهاي 
وي پشت كردند. به گزارش ديلي ميل، دليل روي برگرداندن 
اين كاركنــان، اعتراض به كاهش بودجه بخش بهداشــت و 
دستمزدهاي پايين كادردرماني بلژيك است. همچنين آنها 
به اســتخدام افراد فاقد صالحيت به جاي پرستاران خبره در 

زمان بحران كرونا معترض هستند.

بيخوابيگوركنهنديپسازكرونا
بمبئي: گوركني در هند با وجود اينكه حدود 20سال به اين 
حرفه مشغول اســت اما از كار در شرايط كنوني بسيار هراس 
دارد و دچار بي خوابي شده است. به گزارش بي بي سي، شميم 
مي گويد: براي نخســتين  بار از مرگ خود هراســان است و 
شب ها نمي تواند بخوابد و همه اينها با وجود 2دهه اي است كه 
در اين قبرستان مشغول به كار است. شميم مي گويد: با اين 
حال سعي مي كند به خويشاوندان متوفي هاي كرونا در مورد 

مبتالنشدن آنها روحيه بدهد.

توزيعغذاتوسطباندهايخالفكار
كيپتاون: يــك كشــيش در آفريقاي جنوبــي، از كمك 
باندهاي خالفكار براي توزيع مواد غذايي در يك منطقه فقير و 
پرخشونت پايتخت بهره گرفته تا در شرايط قرنطينه ناشي از 
شيوع ويروس كرونا، به خانواده ها غذا برساند. يك مرد ۳۵ساله 
كه عضو يكي از باندهاست مي گويد: در وضعيت عادي باندهاي 
ديگر اگر او را در اين منطقه ببينند به روي او شليك مي كنند 
اما در وضعيت فعلي او و اعضاي باندهاي ديگر در حال پخش 

نان، آرد و سبزيجات به خانواده هاي فقير هستند.

مرگدرجشنپايانقرنطينه
آنتاليا: زني اهل قزاقســتان هنگامي كــه به همراه زن 
ديگري پايان قرنطينه را در تركيه جشــن مي گرفت از 
پرتگاهي ۳۵متري ســقوط كرد و جان خود را از دست 
داد. به گزارش ديلي ميل، اوليســا سوبستسينا، ۳۱ساله 
بعد از اعالم پايان قرنطينه در شهر آنتاليا خود را به يكي 
از مناطق كوهستاني رساند و خواست كه روي يك صخره 
بلند در لبه پرتگاه عكس يادگاري بگيرد؛ اما نزديك شدن 

به لبه پرتگاه باعث شد او سقوط كند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من كثر ضحكه مات قلبه؛ 
كسي كه خنده اش بسيار باشد، دلش بميرد.
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عكس:امينرحماني برداشتچايبهاره-گيالن

خاطراتكولونالسلطنه
صبح حمام رفتم، نوكــر قبله عالم 
شــتابان سر رســيد، دالك مشت 
و مالش را شــروع نكــرده بود كه 
به محضر احضار شــدم. از شــتاب 
شست وشــوي تن و بــدن، بوي 
صابون و ليف مــي دادم. از خوف 
ديررسيدن نفهميدم چطور خودم 

را شستم.
 با بقچه حمام و سروصورت صابوني به محضر قبله عالم 
رسيدم و شرفياب حضور شدم. قبله عالم از مرض كولون 
روي رختخواب نالــه مي كرد و عق مــي زد. في الواقع 
خوف كردم نكند چيزخورش كردند. حكيم فرانسوي 
مرخص شده بود براي ديدار اهل و عيال در فرانسه. از 
قرار نوكرباشي بانگ برآورد قبله عالم به مرضي گرفتار 
شده. از رنگ و روي پريده قبله عالم خوف كردم. وزير 
داخله عرض كرد يقين قبله عالم، مرض اسهال، وبا يا 
ذوسنطاريا ميل كرده اند. نوكرباشي چشم غره اي رفت 

و وزير داخله خفه شد.
با آه و ناله قبله عالم معطل نكردم. عرض كردم در فرنگ 
اينطور مواقع، اســتفراغ بفرماينــد. چندبار عق زدند. 
تمام تن و بدنمان رعشه افتاد اما مفيد نيفتاد. فرمودند 
فالني، انگشت بزن.  نوكر باشي بانگ برآورد، قبله عالم 
از دست رفت، از پريشان حالي، دســتم را تا آرنج فرو 
كردم در حلق مبارك. دست و پايي زد، تا آمدم دستم را 
بيرون بياورم نوكرباشي و خدمتكارها با چوب و چماق 
افتادند به جانم... شــكر خدا تجويز مفيد افتاد، تكان 
خوردند و نفســي چاق كردند و مرا از دست جماعت 

وحشي خالص...
صبح بانگ برآمد، جماعتي از مرض كولون، اسهال، وبا 
و ذوسنطاريا غزل خداحافظي را خوانده اند. روايت شد 
حوالي طهران، جماعتي مرض گرفته آفتابه به دست، 
پي قضاي حاجت هســتند. اطبا از فراواني مرض بين 
جماعت طهران و روستاهاي اطراف، انگشت به دهان 
مانده اند. خبر آوردند صدراعظم، وزيران داخله و خارجه 
با احضار سفراي فرنگي شور نشسته اند تا عالجي يابند. 
مرض اگر در طهران خفه نشود يقين عالم گير خواهد 
شــد. خفيه نويس ها نوشــتند تاجرهاي چشم بادامي 
چين، گمان مرض را آورده اند و چند صباحي است از 

اغيار ناپديد...
از قرار تقرير بعد از صحت قبله عالم، جارچيان به فرمان 
همايوني جار زدند، جماعت در معابر، دكان ها، مساجد 
و مقابر عام، خاص و بازار تردد نكنند تا مرض دفع شود. 
اداره حفظ الصحه از صبح به تكاپو افتادند تا منشأ مرض 
بيابند. قبله عالم با عريضه االطباي حاذق ملتفت ماجرا 
شدند و وزير داخله و خارجه را احضار كردند. از وزير تا 
وكيل، بازاري، جماعت عوام، ولگردها و اوباش حوالي 
ارگ حكومتي، از درد شكم مي نالند، چه مرضي است 
كه عالم گير شده. از ارگ حكومتي زدم بيرون.  اطباي 
علفي از اين ميان تا آمدن حكيم طولوزان فرانســوي، 
بازارگرمــي راه انداختند. رعيت و ارباب در ســوداي 
ســالمت، از عنبرنســا بگير تا روغن بنفشه، دارچين، 
زنجبيل، سير، افشــرده شاهدانه، حشــيش، نعناع و 
علف هاي ديده و ناشــنيده را به اقسام منافذ مي مالند 

تا نفسي چاق كنند.
تصدقت گردم، رعيت بي نوا با اين مرض مي سوزند و دم 
برنمي آورند، ازدســت اداره حفظ الصحه، حكيم باشي، 
اطباي حاذق، قبله عالم، صــدر اعظم، وزراي داخله و 
خارجه كاري برنمي آيد. حكيم باشــي را سراغ سفراي 
فخيمه ســفارت روس و انگليس فرســتادند تا دوا و 
درماني براي مرض بياورد افاقه نكرد. ســفارت فخيمه 
روس اصال كلون دِر ســفارت را باز نكرد تا چه رسد به 

درمان كولون.
 رو به قبله نشســته ايم و منتظر قبض روح هستيم تا 
مگر خدا شفاعتي كند. تكليف معلوم است، خدا مرضي 
فرستاده تا از انس و جنس حســاب بكشد. قبله عالم 
سهله، وزرا، علما، معلمان، وكال، بازاريان، اطبا، سران 
قشــون و رعيت بيچاره، تقاص مظالم كرده و ناكرده 
صاحب منصبان و لشگريان و كشوريان را پس بدهند.  
زبانم الل، نكند بليه اي آسماني اســت نازل شده و تا 
رد مظالم اجنبي و اجنبي پرســت دوام خواهد يافت. 
زياده گويي زبان، سر ســبز به باد مي دهد، قصه كوتاه 

و سخن تمام.

هوشنگصدفيروايت
روزنامه نگار

عليمالئكهنگاهبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيشرضوانيه
روزنامه نگار

ِكلك 

من فكر نمي كنم كه اندوهِ يك آدم به هنگاِم ترك چيزي ناشي از اين باشد 
كه دارد چيزي را كه دوســت دارد ترك مي كند. اندوِه آدم ممكن است 
ناشي از نقطه مقابلش باشد. آدم احساس مي كند كه پيوند ها چه آسان 
پاره مي شود، و نيز اينكه ديگران چه آسان از آدم جدا مي شوند آدم با اندوه 
شبِه روابطي را به ياد مي آورد كه شكل گرفته بودند و با اندوِه پيشاپيش 
شبِه روابطي را مي بيند كه شكل خواهند گرفت. در واقع آدم هم به آزادي 
نياز دارد و هم به وابستگي، اما هر كدام به جاي خود، و آدم با ناراحتي در 
مي يابد كه جاها را با هم قاطي كرده است.                                  فرانتسكافكا

ويترين

كرونا،عالئمپوستيهمايجادميكند
انواع گوناگــون دانه هاي پوســتي يك 
عالمت رايج در بسياري از بيماري هاي 
ويروسي هستند، اما يك عالمت پوستي 

در ميانه شــيوع كرونا جلب توجه كرده 
است:»انگشــت كوويــد«، تــورم 

انگشتان پا كه با قرمزي، دردناكي 
و گاهي خارش پوست همراه است 
و شبيه به ســرمازدگي پوست در 

دست ها و پاهاي افرادي اســت كه براي مدت طوالني در 
هواي سرد در بيرون از خانه بوده اند.

انجمن متخصصان پوست آمريكا مي گويد: اگر تنها مشكل 
بيماران اين عارضه پوستي در انگشــتان باشد، نيازي به 

مراجعه به بيمارستان نيست.
اين انجمن توصيه مي كند افرادي كه فكر مي كنند دچار 
انگشــت كوويد هســتند و دليل ديگري بــراي مراجعه 
اضطراري ندارند، موضوع را از راه دور با پزشك شــان در 
ميان بگذارند. بعد پزشكان بايد تصميم بگيرند كه آيا بيمار 
بايد در خانه بماند يا به بيمارستان مراجعه كند و آزمايش 

ويروس كرونا بدهد.
عالئم پوستي ديگري هم در كوويد-۱9 گزارش شده است. 
متخصصان پوست در يك پژوهش 88 بيمار كوويد-۱9 را 
در بيمارستاني در ايتاليا بررسي كردند و دريافتند از هر ۵ 
نفر يك نفر عالئم پوستي دارد كه اغلب به صورت دانه هاي 

پوستي كوچك پهن يا برجسته روي تنه بودند.
پزشكان اسپانيايي در يك بررسي ديگر رشته اي از ۳7۵ 
بيمار با عفونت ثابت شده كرونا را گزارش كردند كه انواعي 
از شكايات پوستي را داشــتند؛ از كهير گرفته تا ضايعات 

پوستي شبيه آبله مرغان و تورم انگشتان پا.
اين عالئم پوستي براي برخي از بيماران نخستين يا حتي 
تنها عالمتي است كه از بيماري بروز مي كند. در بيماران 
ديگر اين عوارض پوستي ممكن اســت همزمان يا حتي 
چند هفته پس از دچار شدن به عالئم شايع تر و وخيم تر 

كوويد- ۱9 رخ  دهد.
عالئم پوستي مانند انگشت كوويد فقط در بزرگساالن رخ 
نمي دهد، كودكان دچار عفونت با ويروس كرونا نيز ممكن 

است دچار آنها شوند.
هنوز دقيقا معلوم نيســت كه اين ضايعات پوستي صرفا 
نتيجه واكنش التهابي هستند يا ويروس با تكثير در پوشش 
دروني عروق پوست آنها را ايجاد مي كند يا لخته هاي خوني 

ميكروسكوپي عامل ايجاد آنها هستند.
خبر خوب اين است كه اغلب اين تظاهرات پوستي ازجمله 
انگشت كوويد عالئم وخيمي به شمار نمي روند و معموال 

به خودي خود بهبود پيدا مي كنند.
 

تصميماتعجوالنهمن
اوايل شب بود. دوستم كنار خيابان پارك كرد و داخل 
سوپرماركت رفت تا خريد كند. داخل اتومبيل منتظر 
نشستم و نگاهي به اطراف انداختم. موتورسواري را 

ديدم كه خالف جهت مي آمد. طبق معمول 
هميشــه حرص خوردم كه چرا تخلف 
براي خيلي ها به يك عادت تبديل شده. 
كمي جلوتر دو خانم با چمدان كنار جوي 

آب ايستاده بودند. يكي از آنها گوشي به دست داشت. شيشه اتومبيل پايين 
بود. شنيدم كه به راننده مســافرياب اينترنتي آدرس مي دهد. در همين 
لحظه همان موتورســوار متخلفي كه ديده بودم، گوشي آن خانم را ربود 
و گريخت. ديدم دزد به ســمت من مي آيد. ناگهان فكر كردم كه مي توانم 
مانند »جيسون بورن« با باز كردن در ســمت راننده، موتورسوار را نقش 
زمين كنم. اما ناگهان زمان در ذهنم متوقف شــد. تجسم كردم كه سارق 
بعد از برخورد با در روي زمين مي افتد و مي توانيم او را بازداشت كنيم، اما 
مي تواند به خاطر جراحت هايي كه برمــي دارد از من غرامت بگيرد. حتي 
ممكن است مجبور شوم برايش يك موتورسيكلت جديد هم بخرم. از طرف 
ديگر ممكن است دچار ضربه مغزي شود و بميرد. از طرفي، اتومبيل دوستم 
هم بايد به صافكاري برود و از ارزش قيمت آن كاسته مي شود. خانم ها جيغ 
مي كشيدند و كمك مي خواستند. تصميمم را گرفتم. اجازه دادم تا سارق از 
كنارم عبور كند و برود. از اينكه او را نگرفتم، عصباني بودم. اما عقل و منطق 
به من مي گفت نبايد جان آن خالفكار را با خطر مواجه كنم. از سوپرماركت 
دو بطري آب خريدم، به خانم ها دادم و دوباره داخل اتومبيل نشستم. هنوز با 
خودم فكر مي كنم يك گوشي موبايل ارزش آن را نداشت كه مغز موتورسوار 
را كف آســفالت پهن كنم. آيا ترســيده بودم؟ بايد بدانيد، چند سال قبل 
وقتي در يكي از ميدان هاي مركز شهر مشغول تصويربرداري بودم، سارقان 
موتورسوار دوربينم را با سه پايه ربودند. من بالفاصله به تعقيب آنها پرداختم، 
اما در اين ميان تصادف كردم و سپس راهي بيمارستان شدم. در اين سال ها 
ياد گرفته ام كه سعي كنم هميشه عواقب و احتماالت هر تصميمي را درنظر 
بگيرم. بارها در زندگي ام خيلي چيزها را به خاطر تصميم هاي عجوالنه از 

دست داده ام. بايد از گذشته عبرت بگيرم.
 

پرسشهاييازماركس
كتاب »پرسش هايي از 
ماركس« نوشــته تري 
ايگلتــون را رحمــان 
بوذري و صالح نجفي به 

فارسي برگردانده اند.
اثــر حاضر، تالشــي 
اســت در رد ۱0انتقاد 
رايج دربــاره »كارل 
هــدف  ماركــس«. 

نگارنــده، روشــن كــردن تفكر 
ماركس و انديشه هاي او و همچنين، پاسخگويي 
به برخي از شبهات درباره آرا و نظرات ماركس 
بوده است. مطالب اثر در ۱0فصل تنظيم شده و 
در هر فصل، يكي از انتقادهاي رايج مورد نقد و 
تحليل قرار گرفته است. در آغاز هر فصل، ابتدا 
ديدگاه هاي منتقدين به صــورت خالصه ذكر 
شده و سپس، براســاس گفته هاي »ماركس« 
پاسخگويي شده است. »ماركس در قرن بيست 
و يكم« و »ماركس و ماركسيسم«، »ماركس و 
موجبيت گرايي«، »ماركس و ناكجا انديشي«، 
»ماركــس و اقتصــاد« و... عناويــن برخي از 

فصل هاي اين كتاب هستند.
تري ايگلتون در اين كتاب تعدادي از مهم ترين 
و قابل بحث ترين انتقاداتــي را كه به ماركس و 
ماركسيسم وارد شده، پاســخ مي دهد و البته 
برخي از اين انتقادات را با اكراه مي پذيرد. فارغ 
از مسئله انتقادات، اين كتاب شناخت خوبي از 
تفكر ماركس به خواننــده مي دهد. مخاطبان 
كتاب، هم عالقه مندان به تفكر ماركس هستند 

و هم بدبينان به تفكرات اين فيلسوف.
تــري ايگلتــون )زاده 22 فوريــه ۱94۳( 
نظريه پرداز ادبي بريتانيايي اســت. بســياري 
او را تأثيرگذارتريــن منتقــد ادبــي زنــده  
بريتانيــا مي داننــد. او با تكيه بــر نظريه هاي 
ماركسيست هاي اروپايي ازجمله والتر بنيامين، 
لويي آلتوسر و پير ماشــري، مخاطبان فراواني 
يافت و با پيروي از افكار ايــن نظريه پردازان از 
شيوه اي ماترياليستي براي مطالعه ادبيات بهره 
برد. اين شيوه او در نوشته هايش درباره ساموئل 

ريچاردسون و خواهران برونته نمود دارد.
نشــر هرمس ايــن كتــاب را در264صفحه با 
شمارگان هزار نســخه به بهاي ۳8هزارتومان 

منتشر كرده است.

هستهدرونيزميندرحالچرخشاست
محققان دانشگاه پكينگ چين در مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند هسته دروني زمين در 
حال چرخش است. به گزارش تك اكسپلوريست، زمين شناســان شيوه عملكرد ژنراتور 
ميدان مغناطيســي زمين را درك نمي كنند. با اين حال فرضشان بر اين است كه ژنراتور 
ميدان مغناطيسي زمين به طور قطعي با روش هاي ديناميك نزديك به منطقه مرزي هسته 
 ،)XiaodongSong( »بيروني- هسته دروني زمين مرتبط اســت. »ژيا اودونگ سونگ
استاد زمين شناسي و يكي از نويسندگان اين مطالعه از دانشگاه پكينگ گفت: در سال۱996 
يك تغيير كوچك، اما اصولي و قاعده دار از امواج لرزه اي كه از هسته دروني عبور مي كردند، 
براي نخستين بار توسط گروه ما كشف شد كه ما آن را شواهدي مبني بر چرخش افتراقي 

هسته دروني زمين مرتبط با سطح زمين تفسير كرديم. 

دانستني ها

احتمالكشفواكسنكرونادرسال2021
مقام پيشين سازمان غذا و داروي آمريكا دســتيابي اطمينان بخش به واكسن كرونا را در 
سال202۱ محتمل دانست و گفت: ممكن است اين واكسن ها به طور كامل ايمني ندهند 
و افراد بار ديگر مبتال شوند. به گزارش سي بي اس آمريكا، وي در پاسخ به اين سؤال كه وزير 
بهداشت گفته تا ژانويه ۳00ميليون ُدز واكسن كرونا توليد خواهد شد، گفت: احتماال به 
نيمي از اين عدد دست يابيم زيرا بسياري از اين واكسن ها به 2دز نياز دارند. از اين رو ممكن 
است براي گروه هاي پرخطر درصورت بروز شيوع دوباره اين بيماري در پاييز، مجوز استفاده 

اضطراري از اين واكسن هايي كه در مرحله نخست يا دوم مطالعات هستند، داده شود.
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لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ اْجَعلِْني فِيِه ُمِحّبا ِلَْولِيائِك َو ُمَعاِديا ِلَْعَدائِك ُمْسَتّنا بُِسنَِّة َخاتَِم أَنِْبيائِك يا 

َعاِصَم ُقُلوِب النَِّبييَن
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا مرا در اين  ماه دلبسته اوليا، و دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش 

خاتم پيامبرانت گردان،  اي نگهدارنده دل هاي پيامبران.
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