
وضعيتقرمزدرمناطقحفاظتشده
22درصد از مناطق تحت حفاظت كشور زير فشار شديد ناشي از فعاليت هاي انساني هستند

نتايج پژوهش مشترك دانشگاه فردوسي مشهد و كمبريج نشان مي دهد 

از دور کاری تا تعدیل

 خط قرمزها،  اصالحات را
به بن بست برد

  گفت وگو با عبدالكريم حسين زاده، نماينده اصالح طلب 
ادوار مجلس كه از دل جنبش هاي دانشــجويي به جريان 

اصالحات پيوست
  پدرخواندگی يک نقش است كه اصالح طلبی را دچار 
 فســاد و ركود درونی كرده  و اجازه پويايی و ســازگاری

و به روزشدن را از آن گرفته است

  همشــهری از تأثيــر كرونا بر تغيير شــكل اشــتغال 
روزنامه نگاران ايرانی گزارش مي دهد

  عباس عبدی: كرونا در كنار نداشــتن آزادي مطبوعات
اثــرات زيانباري برصنعــت مطبوعات و ســاير كاالهاي 

مطبوعاتي گذاشته است
  نگاهي به تأثير كرونا بر آينده رســانه ها و امنيت شغلي 

روزنامه نگاران
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 فاصله طوالنی
آزادی تا آبادی

 قتل رومينا 
در خانه پدري

غلبه حاشيه بر متن

خرمشهری ها دوســت دارند با رفع 
مشــكالت و بيكاری در همين شهر 
بمانند، شهری كه ميراث پدرانشان 

از روزهای مقاومت و ايثار است

دختر 14 ســاله گيالني به دليل فرار 
از خانه به دست پدرش به قتل رسيد

نامه 250 امضايي، نياز جامعه تئاتر 
به حركت هاي صنفي منســجم تر را 

اثبات كرد

ديدگاه
سيدمحمود محمدي؛  حقوقدان

سال1392 كه كليات قانون مجازت اسالمي اصالح 
شد نظام مقرراتي ويژه اي ازجمله مواد 88 تا 95 و 
146 و 148 درباره اطفال و نوجوانان وضع شد. در 
قانون آيين دادرسي كيفري اصالحي سال94 هم مقرراتي در بخش نوجوانان 
و اطفال )در مواد 304، 312، 315، 402، 410، 413 الي 416، 444 و 447( 
پيش بيني شد. در اين قانون، دختر در سن زير 9ســال قمري و پسر زير سن 
15سال قمري طفل محسوب مي شود. در همين نظام حقوقي، نوجوان به فردي 
اطالق شده كه زير 18سال سن دارد. در قانون پيش گفته نوجوان هم به 2بخش 
زير 15 و باالي 15ســال تا 18سال تقسيم بندي شده اســت. آنچه مشخص 
اســت به رغم فقدان قانون واحد و جامع، نظام حقوقي خاصي براي رفتارهاي 
مجرمانه نوجوان ها و اطفال در قانون پيش بيني شــده اســت. بر اين اساس، 
قاطعيت و سختگيري هايي كه در جرائم مربوط به بزرگساالن تبيين شده، در 
بخش نوجوانان و اطفال وجود ندارد. سياســت هاي كيفري در بخش اطفال و 
نوجوانان جملگي داراي جنبه هاي تأميني و تربيتي است. اين به آن معني است 
كه قانونگذار عالوه بر تربيت بر اهميت تأمين امنيت نوجوان يا طفل نيز تأكيد 
كرده؛ كما اينكه مســتفاد از بند»ب« ماده88 قانون مجازات اسالمي 1392 و 
ماده1173 قانون مدني مي توان در مواردي كه سالمت جاني يا رواني يا رفتاري 
طفل يا نوجوان به لحاظ فقدان صالحيت والدين در خطر است، ايشان را تحويل 
اشخاص حقيقي يا حقوقي صالح كرد. از سوي ديگر، در جرائم اخالقي و منافي 
عفت، روابط متضمن اقدامات مقاربتي نامشروع و يا روابط نامشروع مادون زنا، 
جرم انگاري شده و چنانچه منتهي به تقبيل و مضاجعه نشود مستوجب تعقيب 
كيفري نبوده و صرف اينكه دختري با پســري روابط دوستانه بدون مالمسه 

داشته باشد با وجود محدوديت شرعي در قوانين كيفري جرم نيست.
در چنين شرايطي نيز، بنا به صراحت ماده102 قانون آيين دادرسي كيفري، 
تعقيب و تحقيق توسط مقامات صالح قضايي صورت خواهد پذيرفت، بنابراين 
پليس حق دســتگيري افراد را نخواهد داشــت. براســاس قانــون، تا قبل از 
ســال1394، تعقيب تمام جرائم منافي عفت با پليس و تحقيق آن با شخص 
قاضي بود اما اكنون، كل اين فرايند يعني تعقيب و تحقيق آن با شخص قاضي 
است. براساس اين قانون، حق تعقيب و تحقيق قابل واگذاري به پليس به عنوان 
ضابط قضايي نيســت. در موضوع دختر 13ساله اي كه از خانه فرار كرده و بالغ 
نوجوان محسوب مي شود، ممكن است والدين اين فرد به عنوان شاكي به دادگاه 
مراجعه كرده و از بي اطالعي خود از وضعيت فرزندشان شكايت داشته باشند يا 
حتي ادعاي ربوده شدن او را كرده باشند. در چنين شرايطي پليس بنا به دستور 
مقامات قضايي دادسرا موظف است در ســامانه  جامع پليس آگاهي تحقيقات 
خود را در دايره مفقودين ثبت و آغاز كند و اين رونــد را تا جايي كه اطمينان 
حاصل كنند كه جرمي اتفاق نيفتاده و فرد مفقودي زنده است پيگيري كنند. 
در مورد اين پرونده، اصوال پليس در دستگيري و عودت دختر تابع دستورات 
صريح قضايي خواهد بود و به لحاظ بالغ بودن دختر و انجام نشدن بزهي عليه 
وي، محمل قانوني براي دستگيري آنها وجود ندارد؛ مگر اينكه دختر اعالم كند 

كه او را ربوده اند و از او سوءاستفاده شده و دختر شاكي باشد.
بنابراين متأسفانه صرف فرار دختر بالغ از خانه با وجود اينكه آسيب اجتماعي جدي 
محسوب مي شــود و هيچ قانوني ناظر به چگونگي مقابله با آن وجود ندارد، جرم 
نيست. وقتي دستور قضايي صادر مي شود، قطعاً والدين شكايت داشته اند و قاضي 

دستور داده كه پليس آگاهي جست وجوي خود را آغاز كرده 
است. قاعدتا دستور دستگيري دختر و پسر فراري در فرض 

واقع نشدن جرائم مستوجب جلب ابتدايي، خالف قانون است و قاضي موظف است 
بررسي كند كه آيا فردي كه فرار كرده، نسبت به او جرمي اتفاق افتاده است يا نه؟

 بي مباالتي 
در يك پرونده غم انگيز

نگاه
علي چشمي؛ اقتصاددان

سال ها بود كه بانک مركزي ايران در امور پولي كشور 
به طور روزمره و اقتضايي رفتار مي كرد. در واقع بانک 
منتظر بود كه دستگاه هايي مانند مجلس، هيأت وزيران 
و شــوراي پول و اعتبار )با اعضاي تقريبا دولتي( چه 
دستوري براي تامين مالي از محل گسترش پايه پولي دارند تا دستورات را با دادن 

اعتبار به خزانه دولت و بانک ها اجرا كند.
بنابراين، كشور يک بانک مركزي، كه سياســتگذار پولي باشد و اهداف دوگانه ثبات 
اقتصادي و ثبات قيمت ها را پيگيري كند، نداشــته است. به دو دليل مهم اينچنين 
بانک مركزي كم خاصيت شكل گرفته اســت؛ يک، بانک از استقالل الزم برخوردار 
نيست به ويژه خزانه دولت بر بانک، سلطه مالي دارد. دو ابزار الزم به ويژه امكان خريد و 
فروش اوراق قرضه دولتي و غيردولتي )عمليات بازار باز( وجود ندارد و جايگاه نرخ بهره 
)به عنوان مهم ترين متغير اقتصاد( به دليل مسائل شرعي در كل اقتصاد و سياستگذاري 
پولي ابهام دارد. انتشار بيانيه چارچوب هدف گذاري تورمي توسط بانک مركزي ايران 
يک گام مهم در توسعه سياستگذاري پولي كشور است. اين گام مي تواند اجازه به بانک 
براي عمليات بازار باز و نيز تعميق بازار بدهي در سال هاي اخير را در خدمت سياست 
پولي قرار دهد. هرچند هنوز در استقالل بانک و كيفيت بانكداري و انضباط بودجه اي 
دولت بهبودهاي نهادي مورد انتظار حاصل نشده، با اين حال همين گام نيز به الزامات 

متعدد  ديگري نياز دارد كه شفافيت در هدف گذاري تورمي يكي از آنهاست.
اما بانک در گزارش هاي پشــتيبان خود بايد موارد زير را براي مســئوالن و عموم 

شفاف سازد: 
بانک چه تحليلي از روند متغيرهاي مهم اقتصاد به ويژه اشــتغال، توليد و  رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و تورم دارد؟ 1
درحالي كه آمار اشتغال در ايران بر مبناي نظرسنجي توسط مركز آمار تهيه  مي شــود نه بر مبناي اشــتغال واقعي مانند تعداد شــاغالن بيمه شده و 2
متقاضيان بيمه بيكاري، بانک چگونه مي توانــد وضعيت اقتصاد را تبيين كند؟ آيا 

نواقص آماري گمراه كننده نيست؟ 
درحالي كه آمار توليد و صادرات نفت در ماه هاي اخير منتشر نشده بانک  چگونه مي تواند روند اين بخش مهم اقتصاد را تبيين كند؟ 3
ســاير بخش ها مانند مسكن و ساير متغيرها مانند ســرمايه گذاري نيز از  نواقص آماري رنج مي برند.4
ثبات بازارها و نهادهاي مالي نيز بايد در اســتخراج نرخ تورم هدف تحليل  شود. در بي ثباتي شــديد بازارهاي ارز، مسكن، طال و سهام طي سال هاي 5
اخير، بانک مركزي چه ارتباطي بين ثبات اين بازارها و ثبات قيمت كاالها و خدمات 

مصرفي استخراج كرده است؟
فروض بانک مركزي در ارتباط بين متغيرهاي مؤثر و تورم چيست؟ يعني  به نظر بانک، پايه پولي، نقدينگي، نرخ ارز و قيمت انرژي و خوراكي ها چه 6
تأثيري بر تورم دارند و در سناريوهاي مختلف در آينده چه تأثيري خواهند داشت؟
فروض بانک درباره عوامل غيراقتصادي مؤثر بر تورم مانند آينده تحريم ها  و روابط بين المللي و اهميت آن در تأثير بر تراز پرداخت ها چيست؟ 7
درحالي كه در برخي كشورها تا 20 سال آينده، رشــد اقتصادي و اجزاي  بودجه دولت و متغيرهــاي مرتبط را پيش بيني مي كنند و براســاس آن 8
سياســتگذاران پولي به پيش بيني ثبات توليد )شــكاف توليد( و ثبات قيمت ها 
)انحراف تورم از تورم هدف( پرداخته و سياســت پولــي را تجويز مي كنند، بانک 

مركزي ايران تا چند سال آينده پيش بيني هاي الزم را انجام داده و با چه مدلي؟
نرخ تورم هدف براي يک سال معموال اعالم نمي شود بلكه براي حداقل يک  دوره ميان مدت اعالم مي شود. بانک بايد شفاف كند نرخ فعلي چه ارتباطي 9
با نرخ سال هاي آتي دارد؟ و نرخ تورم مطلوب بلندمدت بانک مركزي چيست و در 

چه سالي محقق مي شود؟

شفافيت در هدف گذاري تورمي

يادداشت
علي نوذرپور  ؛ شهردار منطقه22

انجام برخــي از وظايــف شــهرداري ها، نيازمند 
قوه قهريه اســت و به صورت اختيــاري و به زبان 
مدني صــورت نمي پذيــرد و معمــوال در مقابل 
درخواســت مديريت شــهري، مقاومت و ممانعت 
اســت و در برخي از موارد منجــر به درگيري بيــن كاركنان شــهرداري و 
ذينفعان مي شــود؛ درگيري ها و تزاحم هايــي كه ورود نيروهــاي انتظامي 
 و در نهايــت قــوه قضاييــه را مي طلبــد و بدون حضــور آنها امــكان انجام

آن نيست.
مهم ترين آنها، وظيفه مندرج در ماده100 قانون شهرداري است، بدين مضمون 
كه شهرداري بايد از ساخت وسازهاي بدون پروانه يا مغاير پروانه ساختماني در 
محدوده شهر و نيز تمامي ساخت وسازهاي واقع در حريم شهر ممانعت كرده 
و درصورت انجام موارد ياد شده، پس از اخذ رأي كميسيون مندرج در تبصره 
يک ماده 100 قانون شهرداري ها، مبني بر قطع مستحدثات، نسبت به تخريب 
بناي تخلفي اقدام نمايد. معموال شهرداري ها پس از اخذ حكم قاضي به همراه 
نيروي انتظامي جهت انجام ماموريت اقدام مي كنند. در اينجا شهرداري به مدد 
حكم قانون و كمک نيروهاي انتظامي به دســتور قاضي، وظيفه قانوني خود را 

انجام مي دهد.
رفع سد معبر و جمع آوري وســايل و ادوات منصوبه در معابر شهري، دومين 
وظيفه شهرداري است كه درگيري با دستفروشان و مردم را به همراه دارد كه 

هزينه هاي اجتماعي زيادي براي مديريت شهري داشته است.
سومين وظيفه شهرداري كه داراي ويژگي مشتركي با وظايف پيش گفته است، 

عبارت است از: 
پلمب، توقيف اموال و همچنين بازرســي و نظارت عملياتي بر آن دســته از 
فعاليت ها، اماكن و تاسيسات واقع در محدوده و حريم شهر كه انجام آنها مستلزم 
رعايت مقررات و ضوابط قانوني اســت؛ اين وظيفه در راستاي وظايف قانوني 

شهرداري چون احداث بنا، سد معبر و نيز امور صنفي است.
چهارمين مورد، توقيف و انتقال خودروهايي است كه سد معبر را موجب شده اند 

كه انجام آن مستلزم برخورداري از نيروهاي قضايي و قهريه است.
جداي از مواردي كه آمد، انضباط در آمد و شد شهري كه هم اكنون توسط پليس 
راهنمايي و رانندگي انجام مي شود، از اموري است كه تجربه كالنشهرهاي دنيا 
نشان از انجام آن توسط شهرداري ها دارد و چقدر خوب مي شود كه انجام اين 
وظيفه مهم در كنار ساير وظايف حمل ونقل بار و مسافر شهري به شهرداري ها 

واگذار شود.
اگر اين وظيفــه مهم بــه اضافه وظايــف ديگر شــهرداري ها كــه ماهيتي 
انتظامي دارد و در گذشــته در شــهرهاي ايــران تحت عنوان امور حســبيه 
توســط محتسب شــهر انجام مي شــد، مجددا توسط شــهرداري ها صورت 
 پذيرد، ضرورت تشــكيل ارگاني تحــت عنوان پليس شــهري اجتناب ناپذير 

خواهد بود.
در ضرورت اين امــر، همين بس كه اكنــون تحت عنوان »يــگان حفاظت« 
افرادي از نيروهاي انتظامي در اختيار شهرداري ها هستند، بخشي از نيازهاي 
وظيفه اي شــهرداري را انجام مي دهند و ســازماني تحت عنوان »شهربان و 
معبربان« به بخشــي از اين وظايف رســيدگي مي كنند بدون اينكه بتوانند 
 از مهم تريــن وجه انتظامــات يعني »ضابط قــوه قضاييه بــودن« برخوردار

 باشند.
بنابر ضرورت ها و داليل برشمرده و اقدامات پيش گفته، پيشنهاد مي شود وزارت 
كشور  يا شوراي عالي اســتان ها با اجتماع وظايف و ماموريت هاي پيش گفته، 
اليحه تشكيل پليس شــهري را تحت مديريت شهرداري ها به مجلس شوراي 

اسالمي ارسال كنند.

پليس شهري
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06  بوستان می شود
 عمليات اجرايی برای تبديل پادگان  واقع  در پاسداران تهران 

به فضای همگانی آغاز شد

هديه ارتش به مردم

ادامه در 
صفحه21
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نخســتين نقشــه ملي ارزيابــي تاثير 
فعاليت هــاي انســاني در مناطــق 
تحت حفاظت ايران به منظور بررســي 
جايگاه كمي و كيفي حفاظت از مناطق تحت حفاظت كشور با همكاري گروه محيط زيست 
دانشگاه فردوسي مشهد و مؤسسه پژوهشــي بين المللي انجمن حفاظت از حيات وحش 

مستقر در دانشگاه كمبريج انگلستان تهيه شد.
هدف از تهيه اين نقشه، ارزيابي ميزان موفقيت اقدامات حفاظتي جهاني در مديريت مناطق 
تحت حفاظت و جلوگيري از افزايش فعاليت هاي انساني و تأثير منفي آن بر تنوع زيستي 

مناطق ارزشمند طبيعي يا كند كردن روند اين تأثيرات است.
اين پژوهش درخصوص ارزيابي ردپاي انساني در مقياس ملي براي ايران انجام شده و هدف از 
آن، تحليل شدت فشار ناشي از فعاليت هاي انساني و اثربخشي اقدامات حفاظتي در كاهش 
تأثير تداخالت انساني در مناطق حفاظت شده ايران اســت. اين پژوهش مشخص كرده 

است كه فعاليت هاي انساني در بسياري از مناطق تحت حفاظت كشور رواج گسترده دارد.
براساس اين پژوهش حدود 22درصد از وســعت مناطق تحت حفاظت كشور تحت تأثير 
فشارهاي شديد ناشي از فعاليت هاي انساني است كه عمدتا در شمال و غرب كشور مشاهده 
مي شوند. حدود 7درصد از مناطق تحت حفاظت ايران نيز در تمامي گستره خود تحت فشار 
شديد فعاليت هاي انساني قرار گرفته است. بيش از 40درصد از مناطق تحت حفاظت كشور 
نيز در نيمي از گستره خود فشارهاي شديد ناشي از دست اندازي انساني را تجربه مي كنند.

اين پژوهش مشخص كرد كه مناطق يادشــده قادر به دســتيابي به اصلي ترين هدف 
تأسيس خود كه متوقف كردن فعاليت هاي انساني منجر به كاهش 
تنوع زيستي است، نيســتند. گسترده ترين فشــارهاي انساني در 

داخل محدوده مناطق تحت حفاظت، عواملي همچون احداث جاده، فعاليت  كشاورزي 
و دامداري است.

وضعيت قرمز در مناطق حفاظت شده
 آزاده كريمي

 دكتراي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد
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ياركشي در دقيقه90
مجلس يازدهم امروز در جلسه اي با سخنراني حسن روحاني رئيس جمهور، كار خود را 
آغاز مي كند. روز گذشته محمدباقر قاليباف و حميدرضا حاجي بابايي 2جلسه جداگانه 
براي يارگيري در انتخابات هيأت رئيسه برگزار كردند؛ جلساتي كه مورد انتقاد و گاليه 
مصطفي ميرسليم رقيب سوم قرار گرفت و در توييتي نوشت: »همكاران گرامي و نمايندگان 
محترم حضور در جمع شما عزيزان براي اينجانب افتخاري است ولي به دليل اعتقاد به 
تقويت وحدت نمايندگان و پرهيز از افتراق، مناسب مي دانم كه همه بزرگواران درجلسه 
فراكسيون اكثريت شركت نمايند و سخنان عزيزان به بحث و گفت وگو گذارده و از برگزاري 
جلسات جداگانه پرهيز شود.« بنا به اخباري كه از اين جلسات بيرون آمده، در جلسه اي 
كه محمدباقر قاليباف ترتيب داده بود بيش از 170نماينده حضور داشتند و در جلسه اي 
كه حاجي بابايي برگزار كرده بود حدود 50نماينده حضور داشتند. اميرحسين قاضي زاده 
 هاشمي، عبدالرضا مصري، الياس نادران و محمدرضا ميرتاج الديني گزينه هاي نايب رئيسي 
مجلس هستند. علي نيكزاد، نماينده مردم اردبيل و وزير مسكن دولت احمدي نژاد كه 
پيش از اين اعالم كرده بود به نفع حاجي بابايي از رقابت براي رياست مجلس كنار مي كشد 
ديروز اعالم كرد كه براي نايب رئيسي نامزد مي شود. او با اشاره به كانديداتوري خود براي 
نايب رئيسي مجلس يازدهم، اظهار كرد: من براي قدرت و حضور در هيأت رئيسه نيامده ام. 
تكليف انقالبي همه اين بود كه يكي شويم، بر همين اساس كانديداي نايب رئيسي مجلس 
شدم. با اينكه اين استمزاج را درســت نمي دانم اما آن را پذيرفتم و زير آن نخواهم زد. 
امروز قرار است جلسه فراكسيون انقالب اسالمي اصلي ترين فراكسيون سياسي مجلس 
يازدهم هم برگزار شود و تكليف رياست مجلس در آن جلسه مشخص خواهدشد. با اين 
حال حميدرضا حاجي بابايي از برگزاري اين جلسه انتقاد كرده و با اشاره به برگزاري جلسه 
فراكسيون انقالب اسالمي در روز هفتم خرداد گفت: فرايند برگزاري جلسات شتابزده 
است اما شتابزدگي اين شائبه را ايجاد نكند كه به سرعت مي خواهيم كاري كنيم و وقتي 

چشممان را بازمي كنيم، اتفاق ديگري افتاده است.
اداره مراسم افتتاحيه بر عهده هيأت رئيسه سني است كه طبق ماده۹ آيين نامه داخلي 
مسن ترين فرد از نمايندگان حاضر به عنوان رئيس سني و فرد بعدي به عنوان نايب رئيس 
و 2نفر از جوان ترين نمايندگان حاضر به ســمت  منشي معين مي شــوند و در جايگاه 

هيأت رئيســه قرار مي گيرند. در دوره يازدهم حجت االسالم رضا تقوي منتخب تهران؛ 
رئيس هيأت رئيسه سني، مصطفي آقاميرسليم منتخب تهران؛ نايب رئيس، روح اهلل نجابت 
منتخب شيراز و محسن فتحي منتخب سنندج نيز دبيران هيأت رئيسه سني هستند. 
وظيفه هيأت رئيسه سني، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و 
برگزاري انتخابات هيأت رئيسه است. 1۴كرسي دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي به 
داليلي همچون كرونا، جعل مدرك و عدم كسب حداقل آرا خالي خواهد ماند و مجلس با 
27۶نماينده كار خود را آغاز مي كند. پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
فاطمه رهبر و محمدعلي رمضاني منتخبين تهران و آستانه اشرفيه به دليل بيماري كرونا 
فوت كردند. همچنين شوراي نگهبان از ورود سينا كمالخاني به مجلس به دليل جعل مدرك 
تحصيلي خودداري كرد. تكليف اين 3كرسي در انتخابات ميان دوره اي مجلس كه همزمان 
با انتخابات رياست جمهوري در سال1۴00 خواهد بود، مشخص مي شود. تكليف كرسي هاي 
ميانه، سميرم، لنجان، كرج و اشتهارد و فرديس، دهلران و آبدانان، باوي و حميديه و كارون، 
زنجان و طارم، بيجار، كرمانشاه، اسالم آباد غرب و داالهو و همچنين كردكوي، بندر تركمن، 

بندرگز و گميشان با برگزاري دور دوم انتخابات مجلس مشخص مي شود.

ث
مك

در 40ســالي كه از تشكيل نخســتين دوره مجلس 
در جمهوري اسالمي گذشته است پارلمان 6رئيس 
به خود ديده كه از قضا نقطه مشــترك همه آنها ميل 
به رياست بر قوه مجريه هم  بوده اســت؛ چه آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
اول، دوم و 2سال ابتدايي مجلس سوم كه از ســال68 به بعد قباي رياست پارلمان از تن كند 
و رداي رياســت جمهوري به تن كرد؛ چه مهدي كروبي كه آن دو ســال پاياني مجلس سوم 
و 4سال مجلس ششــم را تا خرداد83 بر كرسي رياست نشســت و پس از پايان آن مجلس، 
سوداي پاستور كرد و در انتخابات84 با شعار يارانه نقدي خود را در معرض رأي مستقيم مردم 
گذاشت؛ او در بين روساي مجالس جمهوري اسالمي به لحاظ سبقه و سابقه سياسي تنها رئيس 
اصالح طلب پارلمان بود كه آخرين حضورش در عرصه سياسي به همان انتخابات پرحاشيه و 
پرحرف و حديث88 برمي گردد و بعد از آن انتخابات دچار حصر شد و از عرصه سياست كنار 
گذاشته شده است؛ در واقع رياست مجلس از دوره سوم تا آخر مجلس ششم، بين 2چهره از 
جامعه روحانيت و مجمع روحانيون مبارز دست به دست مي شد، از مهدي كروبي به علي اكبر 
ناطق نوري. شيخ نور  هم كه 4سال در مجلس چهارم رياست كرده بود، در مجلس پنجم تنها 
با 11رأي اختالف، رياست را از همنام خود عبداهلل نوري ربود، اما در سال76 درحالي كه تنها 

يك سال از عمر مجلس پنجم گذشــته بود راهي را رفت كه اسالفش در پارلمان رفته 
بودند. ناطق نوري وارد كارزار رياست جمهوري شد و بعد از شكست در آن انتخابات 
معروف، رسم مروت به جاي آورد و با تبريك به ســيدمحمد خاتمي؛ به بهارستان 
برگشت، به مجلسي كه عبداهلل نوري را كه به وزارت كشور رفته بود از وزارت خلع 
كرد و استيضاح تاريخي عطاءاهلل مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي را رقم زد. 

قصه رياست مجلس پارلمان از اينجا به بعد، داستان هاي عجيب و زدوبندهاي 
پشــت پرده خودش را دارد؛ غالمعلي حداد عادل كه در مجلس ششم 

بعد از ابطال آراي عليرضا رجايي وارد فهرست 30نفره تهران شده 
بود و به زعم خودش 5 ماه در آن مجلس يــك لنگه پا مانده بود تا 
اعتبارنامه اش تصويب شود، در مجلس هفتم سوار بر اسب بخت 
خود شد و مجلس هفتم را به ماه عسل با دولت نهم برد. همو بود 
كه بالفاصله يك روز بعد از انتخابات84 در مقام رئيس مجلس، به 
شهرداري تهران رفته و در آنجا به محمود احمدي نژاد گفته بود 
مجلس آمادگي دارد همه امكانات الزم را در اختيار رئيس جمهور 
منتخب بگذارد و اينگونه آقاباالســري دولت را بر مجلس خريده 

بود. رياست مجلس هشــتم رقابت بين اصولگرايان با اصولگرايان 
بود، حداد با الريجاني. علي الريجاني چهره اي برخاسته از جناح راست 

بود كه قانون شــكني هاي رئيس دولت اصولگــرا را برنمي تابيد؛ نه كه 
برنمي تابيد بلكه در مقابل آن هم مي ايستاد.  ماه عسل مجلس اصولگرا و 
دولت اصولگرا، در دوران رياست علي الريجاني تمام شده بود. در واقع در 
مجلس هشتم، علي الريجاني تالش كرد پارلمان را به ريل برگرداند و 
اين طبيعتا اصطكاك هايي بين دولت و مجلس شكل داد كه مهم ترين 
آن، يكشنبه سياه مجلس و جلسه استيضاح وزير كار دولت احمدي نژاد 

بود؛ يكشنبه روزي كه الريجاني رئيس دولت را به بيرون مجلس مشايعت 
كرد و به او گفت كه شما در يك جلسه علني شئونات نظام جمهوري اسالمي 
را رعايت نكرديد. طبيعي هم بود در فضايــي چنين، رئيس دولت پيش از 
عزيمت به يكي از ســفرهاي متعددش به نيويورك، در گفت وگو با ارگان 
مطبوعاتي دولت، آتش به خرمن پارلمان بيندازد و بگويد »مجلس ديگر در 
راس امور نيست.« قصه رياست علي الريجاني با همه روساي قبلي مجلس فرق 
مي كرد؛ آيت اهلل زاده  اي كه در قم مورد وثوق جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
بود و حمايت مراجع و علماي قم را در پس خود داشت، پشتش به روحانيت 
قم گرم بود اما رفتار سياسي و عملكردش در مجلس چنان بود كه در يكي از 
مراســم هاي 22بهمن، مورد حمله طيفي از روحانيون تندرو قرار گرفت كه 
به حلقه پرتو معروف بودند. او تنها رئيسي بود كه با ابتكارعملش در سال 87 
براي نخســتين و آخرين بار، در يك اقدام نمادين همه روساي ادوار مجلس، 
روساي جمهور و روســاي قوه قضاييه و جمعي از نمايندگان با گرايش هاي 

چپ و راست را زير ســقف مجلس جمع كرد. فقط علي الريجاني به بهانه 
همايش صدمين ســال قانونگذاري در ايران مي توانست علي اكبر ناطق 
نوري، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، ســيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي، 

غالمعلي حدادعادل، شيخ محمد يزدي، آيت اهلل سيدمحمود هاشمي شاهرودي، آيت اهلل صادق 
آملي الريجاني، آيت اهلل محمدرضا مهدوي كني و آيت اهلل احمد جنتي را دور هم جمع كند و 
فقط محمود احمدي نژاد مي توانست در چنين جمعي غيبت كند. انتخابات سال88 و وقايع 
پس از آن، آزمون ديگري براي علي الريجاني در قامت رئيس مجلس بود، جمعي از اصولگرايان 
الريجاني را به ساكت فتنه متهم كردند و عليه او حمالت را تشديد كردند، اما علي الريجاني بعد 
از سكوت در برابر اين حمالت اصولگرايان باالخره واژه »كاسب فتنه« را براي اين افراد ساخت و 
لب به گاليه گشود و گفت: » فتنه به يك مسئله اي تبديل شده كه يك عده اي از اين راه كاسبي 
مي كنند و بر مركب فتنه سوارند و فكر مي كنند دستاورد زيادي از اين بابت دارند«. او گفته 
بود: شب نامه هاي زيادي براي من پخش كرده اند و حرف هاي خيلي نادرستي بيان كردند. من 
در اين مدت بنايي براي پاسخگويي به اين امور نداشتم ولي اين كارها خيلي وهن آميز است. 
شب نامه اي عليه من پخش كردند و عكس من و آقاي هاشمي را كنار هم انداختند. اين چه 
معنايي دارد؟ بنده رئيس قوه مقننه و ايشان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند؛ 
حاال در نماز جمعه يا جاي ديگري كنار هم نشسته ايم معناي آن چيست؟ علي الريجاني كه 
با 12سال رياستش بر قوه مقننه نامهرباني ها و بدخلقي هاي زيادي از هم طيفان خود ديده بود 
بعدها جنس همين گاليه ها را به خاطر تهمت و ناروا به هاشمي رفسنجاني هم طرح كرده 
و با طرح اين ســؤال كه »اين همه تحقير و تهمت به آقاي هاشمي رفسنجاني به چه 

انگيزه اي زده مي شود« گفته بود: هاشمي بخشي از تاريخ انقالب اسالمي است.
او با همه روساي مجلس تفاوت داشت. او سياستمدار استخوان خرد كرده اي بود 
كه از عرصه ديپلماسي وارد پارلمان شده بود و در عالم ديپلماسي شناخته شده 
بود، شايد هر كس ديگري جاي او بود در مجلس از عهده هياهوي مخالفان برجام 
برنمي آمد. او را متهم به تصويب برجــام در 20دقيقه مي كنند اما همين افراد را 
علي الريجاني به نقض عهد متهم كرده و از مذاكرات طوالني پشت پرده 
براي تصويب برجام خبر داده و گفته بود: »براي اين كار مهم احتياج 
به بحث هاي زياد و توافقاتي در خــارج از صحن بود تا بحث هاي 
طوالني كه در ظرف كار مجلس نمي گنجد، آنجا صورت گيرد. چرا 
بايد به تعهدات پايبند نبود؟ مگر توافق در متن صورت نگرفته 
بود؟ چرا عده اي مطلب را طور ديگــري جلوه دادند؟ چرا آنچه 
توافق شد به موقع به دوستان خود منتقل نكردند؟« وي گفته 
بود: عده اي خود نقض عهد كرده و پايبند به تعهدات نبودند و 
آن را به ديگران منتقل كرده و نسبت مي دهند درحالي كه نقض 
عهد را نمي توان با فرار به جلو به گردن ديگران انداخت. او در تمام 
اين 12سالي كه در پارلمان حضور داشت عقالنيت را به صحن كشاند 
و به زعم خود قواعد سياست ورزي خود را داشت. همو كه سياست ورزي 
را در هر سطحي يك هنر مي داند، در تمام 40سالي كه در پست هاي 
مختلف اجرايي از سپاه پاسداران تا صدا و سيما و شوراي عالي امنيت 
ملي كار مي كرد، جنس كار مجلس را با همه آن پســت ها متفاوت 
مي ديد. او در گفت وگوي خود با همشــهري به همين مورد اشاره 
كرده و گفته بود »من در اين 40ســال كارهاي اجرايي متفاوتي 
انجام داده ام، اما واقعا جنس كار مجلس متفاوت است. كار در مجلس 
كار جمعي اســت، خيلي حوصله مي خواهد. نبايد در مجلس زود از 
كوره دررفت. بايد پذيرفت كه ما كار جمعي انجام مي دهيم، چون بعضا 
مجلس تصميماتي مي گيرد كه ممكن است مورد پسند آدم نباشد اما 
انسان بايد به خودش بباوراند كه از نتيجه اي كه گاه خودش هم قبول 
ندارد دفاع كند.« شايد علي الريجاني هم به مانند اسالف خود سوداي 
پاستور را در سر داشته باشد، اما او اين راه را يك بار در سال84 رفته و 
در آن سال خيلي با اقبال عمومي مواجه نشده است؛ با تمام اين احوال 
راهي كه علي الريجاني از 84 تا 1400 رفته؛ مسير 16ساله اي است كه 
از او سياستمدار اعتدال گرايي ساخته است كه اين روزها مورد تجليل 
علماي قم تا فرماندهان سپاه قرار مي گيرد. شايد مجلس در سال هاي 
پيش رو رئيســي مثل علي الريجاني را به خود نبيند، شايد روساي 
آينده مجلس، پارلمان را پل پاســتور تصور كنند. به هرحال امروز 
مجلس، بعد از 12سال رئيس جديد خود را مي شناسد، با اتفاقاتي كه 
در ياركشي هاي ديروز رخ داد، او احتماال رئيسي بايد باشد كه پيش 

از اين 3بار بخت خود را در انتخابات رياست جمهوري آزموده است.

هنر سياست و رياست

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

دومين نفتكش حامل فراورده هاي نفتي 
صادراتي ايران بــه ونزوئال بعد از ظهر گزارش

سه شنبه به وقت محلي به محل تخليه 
رســيد و ســومين نفتكش نيز ديروز بــه موقعيت 
اســكورت در آب هاي منطقه انحصــاري اقتصادي 
ونزوئال رســيد؛ ديروز تصاويري از 4جنگنده نيروي 
هوايي ونزوئال منتشــر شــد كه در حال مشايعت 

نفتكش ايران در درياي كارائيب بودند.
در مراسم استقبال از نخستين نفتكش ايراني به نام 
فورچــون در بندر »پوئرتوكابيو« طارق االيســامي 
معاون رئيس جمهور و وزير نفت، سرلشكر »پادرينو 
لوپز« وزيــر دفــاع، »ادميرال رمخيو ســبايوس« 
فرماندهي عمليات استراتژيك، »اسد روبال چاوز« 
رئيس شركت نفت و حجت اهلل سلطاني سفير ايران 

در ونزوئال حضور داشتند.
نفتكش »فارســت« كه دومين شناور از ناوگان پنج 
فروندي نفتكش هاي جمهوري اسالمي ايران است 
كه فراورده هاي نفتــي را به مقصــد ونزوئال حمل 
مي كند، يكشــنبه شب حدود ســاعت 24به محل 
اسكورت رســيد و با همراهي ناوهاي نظامي ونزوئال 

عازم بندر تخليه شد.
طارق االيسامي روز دوشنبه از ايران به خاطر انتقال 
ســوخت، مواد افزودني و قطعات يدكي و باال بردن 
بازده پااليشــگاهي در ونزوئال قدردانــي كرد. او كه 
در محل پااليشــگاه ال پياتو در بنــدري درمناطق 
مركزي ونزوئال كه نفتكش ايراني فورچون به آن جا 
رسيده است سخن مي گفت به خبرنگاران گفت: ما 
خوش اقباليم كه مي توانيم در اين دوران روي ايران 
حساب كنيم. در مراسم اســتقبال از نفتكش هاي 
ايران، پرســنل نفتي ونزوئال تصاويري از پرچم هاي 
ايران و ونزوئال و نيز هوگو چاوز، رئيس جمهور فقيد 

اين كشور در دست داشتند.
وزير نفت ونزوئال پيش از اين در پي ورود نخستين 
نفتكش ايراني به منطقه اقتصادي ونزوئال در پيامي 
توييتري نوشــته بود: همكاري ايــران و ونزوئال در 

حوزه انــرژي بر مبنــاي تبادالت علمي و توســعه 
سازنده صنعت هيدروكربن بنا شده است. اين تجربه 
همچنين ما را به عنوان كشورهاي عضو اوپك متحد 

مي كند. ممنون برادران
نيكوالس مادورو، رئيس جمهــور ونزوئال هم پس از 
ورود دوميــن نفتكش ايراني حامل ســوخت ايران 
به كشــورش در پيامي توييتري درباره اين كشتي 
نوشت: فورچون روز دوشــنبه 25مه ]5خرداد[ به 
نماد آزادي و شجاعت 2ملت ونزوئال و ايران تبديل 

شد.
مادورو پيــش از ايــن از دولت و ملت ايــران بابت 
همبســتگي با مردم ونزوئال و پشتيباني از كاراكاس 
قدرداني و تشكر كرده و گفته بود: ونزوئال و ايران هر2 
خواهان صلح هستند و ما حق داريم آزادانه تجارت 
كنيم. شــايد خريد و فروش بنزين امري عادي در 
دنياي تجارت باشــد، اما ونزوئال و ايران هر 2 تحت 
تحريم هاي شديد آمريكا هستند به گونه اي كه ونزوئال 
كه خود توليد كننده بنزيــن بود و روزگاري به ايران 
صادرات بنزين داشت، اين روزها با مشكالت عديده 
در تامين سوخت شهروندانش دســت و پنجه نرم 
مي كند، صادرات بنزين ايران به ونزوئال آنقدر اهميت 
يافته كه از لحظه بارگيري نفتكش ها در بنادر ايران 
چشماني در سراسر جهان به سوي آنان است؛ مردم 
ونزوئال براي تامين نيازهايشــان، مسئوالن امنيتي 
آمريكا براي تهديد و مقابله با آن و خبرنگاران براي 
رصد سرنوشــت اين نفتكش ها و حاال نفتكش هاي 
ايران يك به يك پس از سپري كردن هزاران كيلومتر 
به سواحل ونزوئال رسيده اند و عالوه بر نفتكش هاي 
فورچون، فارست و فاكسون 2 نفتكش ديگر ايران به 
نام هاي پتيونيا و كالول هم در راه رسيدن به سواحل 

ونزوئال هستند.
جاناتان هافمن، سخنگوي وزارت دفاع آمريكا هشدار 
داده بود كه ما مرتب مي گوييم كــه ايران و ونزوئال 
2 كشــوري كه خارج از نظام بين المللي هســتند، 
تحريم هــاي بين المللي را با اين مبادالت آشــكارا 

نقض مي كنند. 
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا هم ماه گذشته به 
پروازهاي هواپيمايي ماهان به ونزوئال معترض شده 
بود. حتي آمريكايي ها مدعي شده بودند ايران با اين 
پروازها در حال انتقال فناوري تعمير پااليشگاه هاي 
ونزوئال هســتند و در ازاي آن به ايــران طال منتقل 
مي كننــد، اما ايــن ادعا را ســيدعباس موســوي 

سخنگوي وزارت خارجه ايران رد كرد.
به گزارش همشــهري، ماجراي نقل و انتقال بنزين 
به ونزوئال به پرونده برجام هم كشــيده شده است. 
براســاس قطعنامه 2231شــوراي امنيــت، ايران 
منعي براي صادرات نفت و فراورده هاي نفتي ندارد 
درحالي كه براســاس قطعنامه هاي قبلي كه پس از 
برجام لغو شــدند، همه كشــورها ملزم به بازرسي، 

توقيف و حتي امحاي محموله هاي ايراني بودند!
احتمال توقيــف محموله هاي نفتي ايــران به اين 
دليل جدي شد كه آمريكا 4ناو را به محدوده درياي 
كارائيب منتقل كرده بود و حتــي اخباري مبني بر 
تعقيب يكــي از نفتكش هاي ايران توســط اين ناو 
منتشر شده بود؛ موضوعي كه به نظر مي رسد جدي 
بوده چون كاپيتان يكي از نفتكش ها گفته ورود آنان 
به ونزوئال پشــت پرده هايي دارد كه بعدها منتشــر 
مي شــود. ايران پيش از اين طعم توقيف نفتكش را 
در ماجراي نفتكش گريس يك كه در جبل الطارق 
توســط انگليس توقيف شــد، دارد. در آن زمان اما 
نفتكش با پرچــم پاناما در حركت بــود درحالي كه 
اين بار هر 5نفتكش با پرچــم ايران و بدون توجه به 
تهديدات آمريكا در حركــت بوده اند. ايران با احضار 
سفير ســوئيس به عنوان حافظ منافع آمريكا درباره 
عواقب مزاحمت براي نفتكش هاي خود هشدار داده 
بود و حسن روحاني هم رسما آمريكا را تهديد به عمل 
متقابل كرد. روحاني ديروز هم با همتاي سوئيســي 
خود گفت وگو كرد. بعيد نيست انتقال پيام به آمريكا 
از طريق حافظ منافعش يكــي از محورهاي مطرح 

شده در اين مذاكرات بوده باشد. 
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مذاكرات هيأت هاي سياسي ايران و افغانستان درباره غرق شدن تعدادي از 
 سياست
مهاجران افغانستاني در مرز با ايران روز سه شنبه، انجام شد.خارجي

هيأت ايراني كه ديروز راهي كابل شد متشــكل از محسن بهاروند، معاون 
حقوقي وزير خارجه، سيدرسول موسوي، دســتيار وزير خارجه و نماينده مرزباني ايران 

هستند.
نيمه ارديبهشت برخي رسانه هاي محلي افغانســتان با انتشار تصاويري مدعي شدند كه 
تعدادي از اتباع افغانســتاني توســط مرزباني ايران در رودخانه هريرود غرق شده اند. اين 
رســانه ها مدعي بودند كه مرزبانان ايران اتباع افغانستاني را به كار اجباري مجبور و آنان را 
مورد اذيت و آزار قرار داده اند؛ ادعايي كه هم از طرف مرزبانــي ايران و هم از طرف وزارت 

امورخارجه قاطعانه رد شد.
با اين حال نخستين جلسه بررسي حادثه مورد ادعا با توجه به قرارداد كميساريان سرحدي 
)مرزبانان( 1335، 25ارديبهشت ماه، با حضور هيأتي متشكل از كارشناسان مرزباني كشور 
افغانستان و ايران و با حضور در محل مورد ادعا برگزار و موضوعات به طور ميداني مورد بررسي 
قرار گرفت. در اين نشست دو طرف به نتيجه مورد نظر دست پيدا نكردند و قرار شد بعد از 

عيد فطر در سطح سياسي و ديپلماتيك هيأت ها در اين باره گفت وگو كنند.
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران در رد ادعاي مطرح شده گفته بود در 
تاريخ مورد نظر هيچ مواجهه اي بين مرزبانان ايران و اتباع افغانستاني ثبت نشده و عالوه بر 
اين، ادعاي كار اجباري آنان در اردوگاه ها به دليل  شيوع كرونا، بايد بگويم كه  هيچ اردوگاهي 

داير نيست و از اساس كذب است.
موسوي البته احتمال داده بود كه در شب موردنظر اتباعي از افغانستان قصد ورود غيرقانوني 
به خاك جمهوري اسالمي ايران را داشــته اند و براي احتراز از مواجه شدن با پاسگاه هاي 

ايراني، تالش كرده اند از بخش هايي از رودخانه كه نزديك پاسگاه هاي ما نيست عبور كنند 
و احتمال مي رود اين افراد چون به منطقه ناآشنا بوده و از شدت آب و عمق رودخانه بي خبر 

بوده اند وارد رودخانه شده و دچار حادثه شده باشند.
به گفته موسوي يك احتمال ديگري كه مطرح است اين است كه اين افراد در شاخه هاي 
فرعي هريرود در داخل خاك افغانستان گرفتار آب شــده و در بخش مرزي هريرود از آب 
گرفته شده باشند. به خصوص كه هيچ گونه جسدي از اتباع افغان در ساحل ايران مشاهده 
نشده كه با توجه به وضعيت توپوگرافي رودخانه كه شيب آن به سمت ايران است احتمال 

وقوع رويداد در هريرود را كم مي كند.
پس از انتشار ادعاي وقوع حادثه براي اتباع افغان توسط مرزبانان ايران، سفارت آمريكا در 
افغانستان خواستار تحقيقات در اين رابطه شد و وزير خارجه آمريكا هم گفت كه شوكه شده 
است! پس از آن بود كه تجمعاتي ضد ايراني در مقابل نمايندگي هاي ديپلماتيك ايران در 
كابل و هرات برپا شد. وزارت خارجه در واكنش به مداخله آمريكا در اين قضيه موضع گيري 
كرد و نوشت: آنچه براي مهاجران در استان هرات اتفاق افتاد، مصيبت بار است، اما اتهامات 
رژيم آمريكا عليه ايران، يك طنز تلخ است. اين رژيم، جنايتكار جنگي در افغانستان و حامي 

دولتي تروريسم در سرتاسر جهان است.
ادعاها در رابطه با برخورد با اتباع افغانستان در حالي مطرح شده كه ايران در 40سال اخير 
ميزبان حدود 4ميليون افغانستاني است كه بيش از نيمي از آنان غيرقانوني در ايران حضور 
دارند و با اين حال همه آنان از امكانات آموزشي، حمل ونقل، يارانه هاي معيشتي آب، برق، 
گاز، بنزين استفاده كرده اند، همچنين خدمات درماني، سرويس ديگري بوده كه ايران به 
افغانستاني ها ارائه داده به نحوي كه در روزهاي اخير شيوع كرونا، اتباع افغانستاني مبتال به 

كرونا، رايگان در مراكز درماني ايران پذيرش مي شدند.

استقبالازنفتكشها
 علي الريجاني با همه روساي مجلس تفاوت داشت؛ راهي كه الريجاني از سال 84 تا كنون طي كرده 

از او سياستمداري اعتدالگرا ساخته كه اين روزها مورد تمجيد علماي قم و فرماندهان نظامي و دولتمردان است
سومين نفتكش ايران هم به منطقه اقتصادي ونزوئال نزديك شد

مذاكرات ايران و افغانستان براي رفع سوءتفاهم 

 تكذيب اظهارات علي باقري
كمال خرازي، رئيس شورای راهبردی روابط خارجی اظهارات نقل شده از سوی  علي باقري، معاون سابق سعيد جليلي را تكذيب 
كرد.  در اطالعيه شورای راهبردی روابط خارجی آمده است: انتظار می رود ايشان از نسبت دادن چنين اقدام نادرستی به دولتی 
كه كمک های آن به حزب اهلل در مقايسه با ساير دولت ها همواره مورد توجه و تقدير سيد مقاومت، قرار داشته است، احتراز كنند.



سه شــنبه هاي بدون خودرو كه از زمان حضور و 
دوچرخه ســواري پيروز حناچي به عنوان شهردار پويش

تهران در شهر باب شد، همچنان در شهرداري اجرا 
مي شود. حناچي در مدت يك سال و نيم گذشته هر سه شنبه با 
دوچرخه در شهر تردد كرده يا با مترو بر سر كار حاضر شده است 
و مديران شــهري نيز به عنوان الگويي مناســب در اين مسير 
حركت مي كنند. او ديروز نيز فاصله ميــدان توحيد تا خيابان 

بهشت را ركاب زد.
از ســوي ديگر ديروز در نخســتين سه شــنبه خردادماه و در 
چهارمين اجراي اين پويش در شــهرداري منطقه 13، مرتضي 
رحمان زاده، شــهردار اين منطقه به همراه جمعي از معاونين 
و مديران شــهري محدوده ناحيه 3، حدفاصل ميدان امامت و 
سي متري نيروي هوايي را تا ســاختمان اداري ناحيه 3 ركاب 
زده و در بازديد ميداني معبر به معبر مشكالت و مسائل شهري 
اين ناحيه را بررســي و احصا كردند. مباحثــي ازجمله اجراي 
پروژه هاي مشــاركتي، رنگ در شــهر، مناسب سازي  فضاهاي 
شهري براي كليه اقشار جامعه، هويت بخشي به محالت و جلب 

حداكثري مشاركت شهروندان، تالش حداكثري جهت ارتقاي 
كيفيت خدمات رساني به شــهروندان در حوزه هاي مختلف و... 
ازجمله تأكيدات شــهردار منطقه در اين بازديد بود. همچنين 
با اجراي پنجمين پويش سه شــنبه هاي بدون خودرو، پيمان 
پورنصر، شهردار منطقه 16به اتفاق معاونين و مديران منطقه، 
محله ياخچي آبــاد را با دوچرخه ركاب زدنــد. در اين بازديد با 
رعايت فاصله فيزيكي و اســتفاده از دوچرخه با درنظر گرفتن 
اصول بهداشتي، زمين هاي رها شــده، پروژه هاي محله محور و 
آخرين وضعيت نگهداشت شــهر، اسكان كارگري، فضاي سبز، 

پروژه هاي عمراني و ورزشي و... در سطح ناحيه 4مورد بازديد و 
ارزيابي قرار گرفت.

مديران شــهري منطقه 10نيز براي تحقق شعار »تهران شهري 
براي همــه« از ميدان آزادي تا محــل كار را ركاب زدند. جمعي 
از معاونين، مديران و پرســنل با هدف ترويج و توســعه فرهنگ 
استفاده از وســايل حمل ونقل عمومي و پاك از ميدان آزادي تا 
محل كار را با دوچرخه رفتند. اين برنامه با هدف توسعه فرهنگ 
و ترويج استفاده از وســايل حمل ونقل عمومي و پاك و به منظور 
كاهش در روند ترافيك و همچنين آلودگي هوا برگزار شد تا عالوه 

بر تغيير رويكرد شــهري از خودرومحوري به دوچرخه محوري، 
شتاب بيشــتري به ترويج فرهنگ دوچرخه سواري و استفاده از 

وسايل حمل ونقل عمومي داده شود.
همچنين وحيدرضا اناركي محمدي، شهردار منطقه15با استفاده 
از تاكســي به ناحيه 4رفت و همراه معاونين، مديران ســتادي، 
شهردار ناحيه4و اعضاي شــوراياري محله رضويه از پروژه هاي 
كوچك مقيــاس اين ناحيه بازديــد كرد. اين پــروژه در زميني 
به مســاحت 2000مترمربع براي احداث زميــن روباز واليبال، 

بسكتبال و فوتسال در محله رضويه درنظر گرفته شده است.

 تبديــل پــادگان 06 به 
فضاي همگانــي وارد فاز گزارش

عملياتــي شــده و اوايل 
هفته آينده كلنــگ اقدامات الزم براي 

اين منظور به زمين مي خورد.
به گزارش همشــهري، سال 72بود كه 
با تصويب طرح جامع ساماندهي تهران 
)اتك( بحث انتقال پادگان ها به خارج از 
شهر هم مطرح شد. آن زمان قرار بر اين 
بود كه يك سري از پادگان ها به خارج از 
شهر منتقل شوند و زمين هاي آنها به نفع 
شــهروندان تغيير كاربري دهند. بعدها 
تعدادي از پادگان ها انتقال پيدا كردند، 
اما در طــرح جامع ســال 13۸6، روي 
بعضي از پادگان ها كاربري هاي خاصي 
گذاشته شــد تا مســئله كمي پيچيده 
شود. از اين ميان، انتقال پادگان 06 نيز 
اما و اگرهاي خاص خود را پيدا كرد كه 
ماجراي اصلي، دربــاره توافق مديريت 
شهري دوره پيشين درباره ميزان تراكم 
وعده داده شده، بود. ســرانجام ميزان 
مجوز تراكم هايي كــه در اين محدوده 
محــل بحث بــود با جلســات مختلف 
ميان كميســيون ماده 5، شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، ارتش و شهرداري 
كاهش يافت و ســپس كار به مديريت 
شهري فعلي رسيد تا موضوع جدي تر از 
هميشه دنبال شود. حال اينطور كه خبر 
مي رسد امراي عالي رتبه ارتش و وزارت 
دفاع با اهداي فضاي گسترده اي از اين 
پادگان قديمي تهران به مردم موافقت 
كرده اند. بر همين اساس اقدامات توسعه 
و ســاماندهي فضاي ســبز اين پادگان 
آغاز شــده و به زودي خبرهاي خوشي 
درباره اين محل منتشــر خواهد شد. با 
اين حساب تبديل 35هكتار از 50هكتار 
اراضي پادگان   06تهران به پارك براي 
منفعت عمومــي، نويد خوشــي براي 
شهروندان اين منطقه از كالنشهر تهران 
خواهد بود. نكته اينجاســت كه خروج 
پادگان 06 تهران و طــرح مركز مدني 
پاسداران در شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري نيز به تصويب نهايي رســيده 

است.

پادگانيازسلطنتآباد
پادگان 06 واقع در شــمال شرق تهران 
و در محدوده خيابان هاي پاســداران، 
دولت، گلستان و اتوبان صياد شيرازي، 
هويت تاريخي دارد و به بخشي از خاطره 
جمعي مردم اين كشــور تبديل شــده 
است. چند نســل از مردم ايران در اين 
مكان دوران سربازي خود را گذرانده اند. 
06جزو پادگان هايي است كه درختان 
قابــل توجهــي دارد و بخشــي از باغ 
سلطنت آباد نيز بوده است. در ادامه نظر 

شهردار تهران، تعدادي از مديران شهري 
و امراي ارتش را در رابطه با تبديل آن به 

فضاي سبز مي خوانيد.

اميرسرتيپدوممحمدحسيني
معاونمهندســيارتشجمهورياسالمي

ايران
واگذاري بخشي از پادگان 06 
جواداالئمه يا همــان پادگان 
06پاســداران باعث ارتقــاي كاركرد 
بوم شناختي تهران خواهد شد. اين كار با 
حفظ منافع ارتش انجام مي شــود تا در 
آن ارتــش جمهــوري اســالمي ايران 
به عنوان يك الگوي جامع و مترقي تمام 
جنبه هاي خود را به منصه ظهور بگذارد. 
شــايد تمام مردم تهران با  پادگان 06 
آشــنا نبودند، اما اميدواريــم كه تمام 
شهروندان تهران از فرصت به دست آمده 

بهره ببرند.

پيروزحناچي
شهردارتهران

به دليل اينكه باغ سلطنت آباد از 
دوران قاجــار در اين محدوده 
قرار داشــت، ســلطنت آباد نام گرفت. 

اكنون هــم پــادگان  06و بخشــي از 
تسليحات ارتش در محل همين باغ قرار 
دارد. موضــوع پــادگان 06از يك دهه 
پيش مطرح و ايده هاي مختلفي براي آن 
ارائه شــده اســت. اكنون بناست اين 
پادگان به گونه اي بازطراحي شــود كه 
مردم تهران بتوانند از آن به صورت يك 
فضاي تجهيز شده شهري براي گذراندن 
اوقات فراغت استفاده كنند. اگر همكاري 
همه دســتگاه هاي ذيربط مانند ارتش، 
وزارت راه و شهرســازي و دبيرخانــه 
شوراي عالي شهرسازي نبود، اين اتفاق 
خوب رقــم نمي خــورد. پاركي معادل 
پارك ملت در محدوده پاسداران شكل 
پيدا مي كند و »بوســتان بزرگ ارتش« 
كه نماد همدلي و همياري مردم ايران، 

نيرو هاي مســلح و يــادآوري خاطرات 
۸سال دفاع مقدس ايجاد مي شود.

محمدحسنطالبيان
معاونميــراثفرهنگــيوزارتميراث

فرهنگي،صنايعدستيوگردشگري
مجموعــه باغ هــاي ييالقــي 
ســلطنت آباد در دوره هــاي 
مختلف به لحــاظ ارزش هاي طبيعي و 
فرهنگي ملموس و ناملموس براي كشور 

خيلي ارزشمند بوده است.
خوشــبختانه در ارديبهشــت 9۸بــا 
همــكاري فرماندهــان و مجموعــه 
ارتش، شــهرداري تهران، وزارت راه و 
شهرســازي، وزارت ميــراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي، هم كل 

مجموعه ســلطنت آباد و هــم پادگان 
06كه يكي از باغ هاي سلطنت آباد بود، 
در فهرســت آثار ملي به ثبت رســيد. 
اميدواريم بخشي از موزه هاي ملي تهران 
در اين محدوده ايجاد شود و بهره برداري 
مناسبي از آنها اتفاق بيفتد تا در آينده 
تمام مجموعه سلطنت آباد به صورت يك 

مقصد ملي و جهاني دربيايد.

محمدساالري
رئيسكميســيونشهرســازيومعماري

شورايشهرتهران
به عنــوان يكــي از نمايندگان 
مردم در شــوراي پنجم عرض 
مي كنم كه براســاس وعده اي كه ما به 
مردم داده بوديم، اســتراتژي توجه به 
انســان محور كــردن شــهر، افزايش 
سرانه هاي زيستي توســعه و گسترش 
عرصه هاي عمومي را دنبال مي كنيم. در 
اين مسير توانستيم در يك الگوي موفق 
و مبتني بــر تعامل نهاد هــاي دولتي، 
نظامي، حاكميتي و مديريت شــهري 
35هكتار از محدوده حدود 50هكتاري 
پــادگان 06 را  با رويكرد بــرد - برد به 
مردم تقديم كنيم. ايــن كار در نتيجه 
تعامل با ارتش انجام شد و بايد از اهتمام 
شــهرداري، وزارت راه و شهرســازي و 
همينطــور شــوراي عالي معمــاري و 

شهرسازي تشكر كنيم.

عبدالرضاگلپايگاني
معاونشهرسازيومعماريشهردارتهران

در منطقه پاسداران مشكلي در 
نبود فضا هاي همگاني داشتيم 
كه پادگان 06 فرصتي بود كه بتوانيم آن 
را تبديل به فضــاي همگاني كنيم و در 
اختيار مردم قــرار دهيم، ولي براي اين 
كار نياز بود كه با ذينفع اصلي آن يعني 
ارتش به توافق برسيم. اين توافق بعد از 
1/5سال در شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري به تصويب رســيده اســت و 
اميدوارم به خلــق كيفيت بهتر زندگي 
شــهري كمك كرده باشــد. پاركي به 
وســعت 35هكتار كه از پــارك ملت 
5هكتــار بيشــتر اســت، در اختيــار 
شهروندان تهران قرار مي گيرد. پاركي 

كه پر از خاطرات دوران سربازي است.

هديه ارتش به مردم

 عمليات اجرايی برای تبديل پادگان  
واقع  در پاسداران تهران به فضای همگانی آغاز شد

06بوستانمیشود
يادداشت

عيارطبيعتتهران

هرگاه به تهران مي انديشيم، الجرم مشكالت 
زيســت محيطي و آلودگي هاي آن مقابل 
ديدگانمان مي نشــيند. گرچه فاصله تهران امروز با چنارســتان 
ديروز بسيار هست، ولي در تهران برجاي مانده از ساخت و سازها و 
بارگذاري ها همچنان مي توان رّد طبيعتي منحصر به فرد و بي مانند 
را مشاهده كرد. تهران از معدود كالنشهرهاي جهان است كه در 
دامنه يكي از رشــته كوه هاي بلند قرار گرفته است، همجواري با 
كوهستان البرز و امتزاج ميان شــهر و كوه، جالي خاصي به تنوع 
زيستي جانوري و گياهي پايتخت داده است. عالوه بر جاذبه هاي 
طبيعي كوهستان، روددره ها، مسيل ها و رودخانه هاي درون شهر 
به عنوان عناصر ساختاري و كريدورهاي طبيعي، سهم بسزايي در 
ارتقاي وضعيت زيست محيطي شــهر دارند. مناطق كوهستاني 
شــمال تهران، تپه هايي چون ســوهانك، تلو و همچنين پارك 
پرديسان در داخل شهر و رودخانه هاي دارآباد، دركه، فرحزاد، كن و 
دربند همچنان اصلي ترين زيستگاه هاي گونه هاي مختلف گياهي و 
جانوري پايتخت محسوب مي شوند. منطقه حفاظت شده جاجرود، 
پارك هاي ملي ســرخه حصار و خجير نيز به عنوان گنجينه هاي 
طبيعي پيراموني شــهر تهران، به رغم سال ها بي مهري و تخريب 
همچنان از پتانسيل زيســت محيطي بااليي برخوردارند.   اكنون 
بيش از 130۸گونه گياهي كه 167گونــه آن ازجمله گونه هاي 
انحصاري اقليم تهران هستند و بالغ بر 1۸0گونه پرنده، 3۸گونه 
پستاندار، 27گونه خزنده و 7گونه ماهي را مي توان در زمره تنوع 
زيســتي جانوري تهران برشــمرد. به دليل همجواري روددره ها 
با انواعي از اكوسيســتم ها ازجمله اكوسيســتم هاي كوهستاني، 
پارك هاي طبيعي و مصنوعي، تنوع زيســتي در اين پهنه ها قابل 
توجه اســت. از اين رو براي حفاظت از گونه هاي جانوري به ويژه 
پرندگان نياز اســت بســترهاي طبيعي و بكر و پوشش گياهي 

متناسب براي بقاي اين گونه ها حفظ شود.
الزم به ذكر است كه در ميان زيستگاه هاي طبيعي شهر، تعدادي 
از اين عرصه ها به دليل ويژگي هاي خاص، زيســتگاه هاي برخي 
گونه هاي گياهي و جانوري در معرض تهديد هســتند و ضرورت 
دارد تا در رديف ميراث طبيعي تهران قرار گيرند. متأسفانه بعضي 
مناطق طبيعي تهران به خصوص مناطق تفرجگاهي دربند، توچال 
و دركه به دليل مجاورت با مناطق مســكوني و امكان دسترسي 
آسان، تحت تأثير عواقب و عوارض ناشي از شهرنشيني قرار دارند 
و وضعيت شكننده و آســيب پذيري را براي اين اكوسيستم هاي 

طبيعي به ارمغان آورده اند.
اگر بپذيريم كه شهرها صرفا مكاني براي زندگي انسان ها نيستند 
و تمامي موجودات زنده در آنها حق حيات دارند، آنگاه مي توان 
به نحوي فعاليت هاي انساني را برنامه ريزي كرد تا در محيط هاي 
شهري انواع گوناگوني از موجودات زنده اعم از گياهان و جانوران 
نيز قادر به بقا باشند. در حقيقت هراندازه كه محيط زيست شهري 
سالم تر و پاك تر باشد، مجموعه زيستمندان موجود در آن نيز از 
تنوع و شادابي بيشــتري برخوردار خواهند بود. به عبارتي نقش 
حائز اهميت موجودات زنده در اكوسيستم هاي شهري و آرامش 
روحي و رواني ناشــي از نزديكي با طبيعت براي شهرنشــينان 
به خصوص در كالنشهرهايي چون تهران بيانگر اين واقعيت است 
كه زندگي همه موجودات زنده به نحوي با يكديگر پيوند دارد. از 
اين رو تأثيرات مخرب بر هريك از آنها عمال مي تواند بر كيفيت 
محيط زيست شهر و سالمت روح و روان شهروندان آثار منفي بر 

جاي گذارد.
هرچند امروز در دل تهران از شــهرچنارها، توتستان ها، باغ هاي 
ميوه، قنات ها و نهرهاي پرآب و گوارا نشــاني نيست ولي همين 
كه مي توان در بخش هايي از اين شهر بزرگ، مناطق طبيعي زيبا 
و گونه هاي گياهي و جانوري متنوعي را مشاهده كرد، حكايت از 
غنا و عيار طبيعت پايتخت دارد كه مي طلبد پيش از نابودي تتمه 
اندوخته ها و دارايي هاي محيط زيستي تهران، آنها را قدر دانست و 

در حفاظت و نگهداري شان كوشيد.

تهرانامسالهمسفيدبالکندارد

درحالي كه طي روزهــاي گذشــته برخي از احتمــال طغيان 
مگس هاي ســفيد يا همان ســفيدبالك ها در تهران داده اند اما 
طبق اعالم معاونت خدمات شهري شهرداري تهران و كميسيون 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر، اين آفت كنترل شده است 
و خبري از طغيان آنها نيست. به گزارش همشهري، سروكله اين 
آفت  بسيار ريز چند ســالي بود كه از اوايل خرداد در تهران پيدا 
مي شد و طي ماه هاي گرم، شهروندان را حسابي كالفه مي كرد. با 
وجود اين، طي دو سال گذشته سفيدبالك ها با اقداماتي كنترلي، 
مهار شــدند تا ســال هاي 97و 9۸كمتر اثري از آنها در پايتخت 
ديده شــود. حال گفته مي شــود كه امسال نيز ســفيدبالك ها 
به طور كامل پايش شده اند و اقدامات الزم براي عدم انتشارشان 
صورت گرفته اســت. در همين خصوص اجراي طرح ريشه كني 
سفيد بالك ها در 4پهنه شرقي، شمال شرقي، غربي و شمال غربي 
تهران صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
اسالمي شهر تهران نيز اعالم كرده كه با توجه به اقدامات مديريت 
شهري و رصد و پايش كميسيون ســالمت و محيط زيست شورا 
خوشبختانه رشد جمعيت آفت سفيد بالك ها تحت كنترل است.

حميدرضا فرخي، معاون خدمات شهري و محيط زيست منطقه4 
هم در همين خصوص گفت: »با افزايش دماي نســبي هوا طرح 
پايش و كنترل آفت ســفيدبالك در دستور كار قرار گرفت. نصب 
نوار زرد، آبشويي مستمر درختان توت با محلول پاليزين، سمپاشي 
و روغن پاشي درختان با روغن ولك جهت از بين بردن تخم، پوره 
و شــفيره ســفيدبالك و برنامه ريزي درصورت احتمال مشاهده 
مجدد آفت ســفيد بالك در اولويت قرار گرفته است.« علي اكبر 
كريمي پور، معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه2نيز 
عنوان كرد: » دفع كنترل آفت درختان و فضاي ســبز به منظور 
نگهداشت آن در دستور كار منطقه قرار گرفت. سمپاشي درختان 
با رعايت كامل اصول فني و با استفاده از سموم استاندارد به صورت 
شبانه توسط اكيپ هاي مختلف در منطقه انجام مي شود. عمليات 
خشــكه زني و فرم دهي ترون هاي معابر و بوستان هاي شهري از 
ديگر فعاليت هاي نگهداشتي است و همچنين عمليات الزم براي 

كنترل سفيدبالك ها صورت مي گيرد.«

شيناانصاري
مديركل محيط زيست شهرداري تهران

اخبار كوتاه

ايجادنخســتينشــهركنوآوري
جنوبپايتختدرمنطقه19

عليتوكلي،شهردارمنطقه19تهران
تفاهمنامه احداث شــهرك نوآوري با حضور 
دكتر قادري فر معاون توســعه فناوري هاي 
راهبردي معاونت علمي رياســت جمهوري، 
شهرداري منطقه19 و متولي موقوفه جراح 
تهراني در محل ســاختمان معاونت علمي 
رياست جمهوري امضا و تبادل شد. مطالعات 
و تهيه طرح توجيهي و امكان سنجي شهرك 
نوآوري توســط دانشــگاه صنعتي شــريف 
صورت گرفته اســت. اين شهرك در زميني 
به مســاحت 27هكتار احداث می شود و در 
اختيار استارتاپ هاي صنعتي قرار مي گيرد 
تا طرح ها و ايده هــاي جديد صنعتي خود را 

طراحي و ارائه كنند. )همشهري(

ضدعفونيونظافت245ميدانوبازار
ميوهوترهبارپايتخت

سيدســعيدراد،مديرعاملسازمان
مديريتميادينشهرداريتهران

عمليات ضدعفوني و نظافت كلي 245ميدان و 
بازار ميوه و تره بار پايتخت با استفاده از فرصت 
دوروزه تعطيالت »روز جهاني قدس« و عيد 
سعيد فطر انجام شد. شبكه گسترده ميادين 
و بازارهاي ميوه و تره بــار پايتخت از امروز با 
تمام ظرفيت در خدمت شــهروندان خواهد 
بود و تالش كرده ايم تا عالوه بر ميوه و تره بار، 
ارزاق و مايحتاج عمومي مورد نياز شهروندان 
را نيز در اين مراكز آماده و مهيا كنيم. اختالف 
قيمت ميادين با ميانگين قيمت هاي سطح 
شــهر در حبوبات به 23.5درصد، گوشــت 
گوســفند به 20.5درصد، گوشت گوساله به 
1۸.5درصد، گوشــت مرغ بــه ۸.5درصد و 

تخم مرغ به 13درصد مي رسد. )فارس(

تعللمعاونتبرنامهريزيشهرداري
تهراندرارائهاليحهسازمانگردشگري
مهرشادكاظمي،رئيسستادگردشگري

شهرداريتهران
اليحه ايجاد ســازمان گردشــگري در شهر 
تهران بايد از ســوي معاونت برنامه ريزي به 
شوراي شهر ارائه شود اما تاكنون اين امر به 
سرانجام نرسيده و پيگير آن هستيم. معاونت 
برنامه ريزي شــهرداري بايد اين اليحه را به 
شوراي شهر ارائه دهد. معاونت برنامه ريزي 
معتقد اســت اين امــر بايــد در قالب كلي 
ساختار شهرداري ديده شــود ولي شوراي 
شهر معتقد است بايد موضوع ايجاد سازمان 
گردشگري به صورت مجزا ارائه شود تا زودتر 
به ســرانجام برســد. اهميت گردشگري در 
حال افزايش است و بعد از كرونا گردشگري 
شهري رونق بيشتري خواهد داشت؛ ضمن 
اينكه از اين حوزه درآمدهايي براي شهرداري 
پيش بيني شده است. نه تنها مديريت شهري 
بلكه دولت هم بــه اين نتيجه رســيده كه 
گردشــگري مي تواند به ايجاد درآمد كمك 
كند. گردشگري مي تواند به صورت مستقيم 
و غيرمســتقيم بر درآمد ثابت شــهرداري 
تأثيرگذار باشــد و باعث نشــاط اجتماعي و 

همبستگي ملي شود. )فارس(
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اجرايفازبهفازطرحهادرپادگان06
اينطوركهمعاونبرنامهريزيوتوسعهشهريسازماننوسازي
شهرداريتهرانعنوانكردپادگان06بيشاز50هكتاروسعت
داردوطبقتوافقبينشــهرداريوارتش،70درصدمعادل
35هكتاردراختيارشهرداريتهرانوشــهروندانتهراني
قرارگرفتهو30درصدديگرمعادل15هكتاربرايبهرهبرداري
متناســبباپهنهدراختيارارتشخواهدبــود.عليخانيبه
همشهريگفت:»رويكردكليبرنامههاييكهشهرداريتهران
قصددارددراينپهنه35هكتاريبرايشهرونداناجراكند،
احيايساختمانهايتاريخي،مرمتودرنهايت،بهرهبرداري
برايمردمخواهدبودوســازماننوسازيهممتوليآناست.
شهرداريتهرانبراساسمصوبهشورايعاليشهرسازيقرار
استدرفضاي35هكتاريآزادشــدهازپادگان06،طرحهاي
الزمبرايمنظرشهريواحيايابنيهراتهيهكندوبعدازتصويب
دركميســيونماده5،اينطرحها،مالكعملشهرداريقرار
خواهدگرفت.«اوبابياناينكهمعاونتشهرسازيشهرداري
تهرانكلياتطرحهاراآمادهكردهوبــراياجرايجزئياتاز
مشاورانكمکخواهندگرفت،افزود:»مشاورانطرحنيزقرار
اســتازهفتهآيندهتهيهطرحهارادردستوركارقراردهند.
ممكناستتهيهطرحهاچندماهطولبكشد؛بنابرايندراين
فاصله،سازمانبوستانهاكارهايالزمبرايبهرهبرداريازپهنه
رادراولويتقرارميدهدتاشهروندانمعطلاجرايپروژههاي
مدتدارنشوند.برهميناساسميتوانگفتكهرويكرداجراي
برنامههافازبهفازاستتاهرچهســريعتراينپهنهبهعنوان

بوستانشهريدراختيارشهروندانقراربگيرد.«
براساساينگزارشازهفتهگذشــته،فضايبازوسبزمنطقه
دراختيارسازمانبوستانهاقرارگرفتهواينسازماندرمحل
مستقرشدهتاكارهايالزممانندپاركسازيورسيدگيبهفضاي
ســبزراانجامدهد.خاني،معاونبرنامهريزيوتوسعهشهري
سازماننوسازيشهرداريتهراندراينرابطهگفت:»باتوجه
بهاينكهسالهااينفضامورداســتفادهعمومنبوده،بهتامين
بهداشتوايمنسازينيازدارد.بنابراين،سرويسهايبهداشتي
وفضاهايخدماتيازايندست،برايتامينآسايششهروندان،

جزوفازهاياولطرحخواهدبــود.طرحهاييكهمانعاجرايي
كمترواثرگذاريبيشتريدربهرهبرداريورضايتشهروندان
دارند،بهطوركليدراولويتاجراقــراردارند.امابرنامههايي
كهالزمهاشكارهايفنيترودقيقتراست،درفازهايبعدبه
بهرهبرداريخواهندرسيد.بههمينخاطر،فضاهايخدماتي
مانند،رستورانها،كافيشــاپهاوجاهاييازاينجنسكه
بايدبهمردمســرويسدهيكننددرمرحلهبعدقراردارد.«او
اضافهكرد:»درزونشــرقيمحوطههمطيصحبتهاييكه
باشركتهاياستارتاپيداشــتيم،قرارشدهباسرمايهگذاري
خودشان،فعاليتهايدانشبنيانمتناسبباشرايطمحل،در
آنجامستقرشود.ضمناينكههزينههاياقتصاديپروژهنيز
ازطريقمشاركتتامينخواهدشد.طرحهاييكهمانعاجرايي
كمتريدارندواثرگذاريبيشــتريدربهرهبرداريورضايت
شهرونداندارددراولويتاولاست.اماطرحهاييكهكارهاي

فنيترودقيقتر،الزمهاشاستدرفازهايبعداست.«
جزئيات:

پادگان06تهراندرشــمالشــرقودرمنطقهپاسداراندر
مساحتيبالغبر50هكتارواقعشدهكهدراجرايقانونطرح
انتقالپادگانهاازشهر،طرحانتقالآننيزدردستوركارقرار

گرفت.
50هكتار:كلمساحتپادگان

70درصددراختيارشهرداري:35هكتار
30درصددراختيارارتش:15هكتار

پهنهايكهدراختيارشهرداريقرارداردشامل3زوناصلي
ميشود:

زونغربي)باسابقهتاريخيدورهقاجاري(:رويكردفعاليتها
دراينزون،بعدازمرمتواحياء،متناســببابناهاپيشبيني

خواهدشد
زونمياني:قبالرستوران،آشپزخانهومسجدبودهواينزون

قراراستبهفضايخدماتيمجموعهتبديلشود.
زونشرقي)باســابقهتاريخيدورانپهلوي(:اينزونهم
متناسببافعاليتشطرحهاييبرايآنپيشبينيخواهدشد.

ث
مك

سهشنبههايبدونخودرو
وركابزنيبرخيازشهرداران

بازارگلمحالتیمنتقلمیشود
 زميني به مساحت 7 هزار مترمربع در ضلع شمالي 

مجموعه فعلي بازار گل محالتي كه متعلق به وزارت فضايسبز
مسكن است به شهرداري واگذار خواهد شد تا بازار 
گل محالتي به آن مكان منتقل شود. پيش از انتقال اين مجموعه 
ساخت پاركينگي به وســعت 2 هزار متر در اطراف اين زمين آغاز 
شده تا مشــكالت ترافيكي اين محدوده رفع شــود. رضا عباسي، 
شهردار منطقه 14 در گفت وگو با پايگاه خبري شهر گفت: »پس از 
ايجاد مشكالتي درباره بحث پاركينگ و ايجاد ترافيك در محدوده 
بازار گل محالتي و همچنين تنگ شدن عرصه براي افراد فعال و 
صاحبان ســرمايه در اين بازار، شــهرداري منطقه در دوره جديد 

تعارضات بين اين مجموعه و مجموعه تعاوني هيأت مديره بازار گل 
را تبديل به تفاهم كرده وتصميم گرفته شد كه اين بازار به مكاني 
نزديك ضلع شــمال مجموعه فعلي منتقل شود.« او با بيان اينكه 
طبق قانون همــه نهادها و مجموعه ها مي تواننــد زمين هايي كه 
به صورت باغ است را در اختيار شهرداري ها قرار دهند تا شهرداري ها 
در آن راستا از آن استفاده كنند، افزود: »زميني با مساحت حدود 
7هزار مترمربع كه متعلق به شوراي عالي شهرسازي وزارت مسكن 
است براي اين انتقال درنظر گرفته شده و چون پرورش گل و بازار 
گل در همين راستاست و تغيير كاربري محسوب نمي شود مي توان 

اين زمين را در اختيار بازار گل قرار داد.«

تكميلمسيردوچرخهخيابانكريمخانباروشهاینوين
 فاز نخست عمليات اجراي بتن روسازي در مسير 

دوچرخه ضلع شمال محور كريمخان، با توجه به فني
تأكيدات معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
مبني بر اســتفاده از روش هاي نوآورانه و بهره گيري بيشتر از 
ظرفيت شركت هاي دانش بنيان، با استفاده از نمونه بتن ساخته 
شــده با تكنولوژي جديد در حــال انجام اســت. به گزارش 
همشهري، ســيدمجيد غمخوار، مديرعامل سازمان عمراني 
مناطق شــهرداري تهــران در اين رابطه گفت: »اســتفاده از 
روش هاي نوين در اجراي بتن روسازي سبب افزايش مقاومت 
خمشي و سايشي مي شود كه مســير دوچرخه سواري ضلع 

شــمال خيابان كريمخان با اســتفاده از هميــن روش اجرا 
مي شود.« وي با بيان آنكه عمليات بهسازي مسير هاي پياده رو 
و احداث مسير دوچرخه در دو ضلع شــمالي و جنوبي محور 
كريمخان از خيابان حافظ تا ميــدان وليعصر )عج( در اولويت 
كاري اين سازمان است، يادآور شد:»عمليات اجرايي اين پروژه 
ضمن رعايت تمام پروتكل ها و مالحظات بهداشــتي و ايمني 
ادامه دارد. « بخشي از فاز نخســت پروژه بهسازي مسير هاي 
پياده رو و احداث مســير دوچرخه خيابان كريمخان در ضلع 
جنوب اين محور حدفاصل خيابان حافظ تا خيابان مفتح به طور 

كامل به اتمام رسيده است.
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شارژ قيمت در معامالت صوري
كاســتي هاي موجود در نظارت بر معامالت بازار مســكن و نبود ابزارهاي مالياتي براي كنترل 
رفتارهاي سفته بازي در اين بازار باعث شــده امكان ثبت معامالت صوري و دستكاري قيمت 
راحت تر از ساير بازارها وجود داشته باشــد و با كمترين هزينه نسبت به انحراف آمارها اقدام 
شود. يكي از مشاوران امالك نواحي مركزي تهران در گفت وگو با همشهري اذعان مي كند كه در 
دوره هاي آشفتگي بازار مسكن، برخي از افراد واحدهاي مسكوني در اختيار خود را به صورت 
صوري و به قيمت باالتر از بازار به يكديگر مي فروشــند و با ثبت در سامانه امالك و مستغالت و 
پرداخت ماليات ارزش افزوده، كد رهگيري نيز مي گيرند. به گفته او، اين معامالت در حالي مبناي 
جديد قيمت گذاري در بازار مسكن قرار مي گيرد كه به محض پيدا شدن خريدار واقعي فسخ و از 
سيستم حذف مي شود درحالي كه هم از نظر آمار و هم از نظر رواني به رشد قيمت مسكن دامن زده 
است. به گزارش همشهري، اجرا نشدن ماليات بر عايدي مسكن و همچنين باگ سامانه امالك و 
مستغالت در ابطال قراردادها و حذف كد رهگيري باعث شده استفاده از اين شيوه براي جهت دهي 
به قيمت مسكن در سطح وسيعي مورد استفاده سودجويان قرار گيرد و انتظارات تورمي در اين 

بازار فراتر از واقعيت رشد كند.

ث
مك

نرخ تورم در يك سال پيش رو در حوالي 
22درصد نوسان خواهد داشت و بانك تورم

مركزي مي گويــد به احتمال زياد نرخ 
تورم در يك سال آينده با دامنه نوسان 2درصد بين 
20 تا 24درصد نوسان خواهد داشت؛ اتفاقي مهم و 
بي سابقه كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران 
رخ مي دهد و مي تواند باعث كنترل انتظارات تورمي، 
استمرار روند كاهش نرخ تورم و آينده نگري روشن تر 
در فعاليت هاي اقتصادي شــود. نتيجه انتشار اين 
گزارش ســاعتي بعد در بازار آزاد ارز ايران مشخص 
شد به نحوي كه قيمت هر دالر آمريكا در سبزه ميدان 
تهران ديروز تا حدود 500تومان هم كاهش يافت و 
تا لحظه تنظيم اين گزارش به 17هزارو570تومان 
هم رسيد. همزمان قيمت سكه و طال هم با روندي 
نزولي مواجه شد به نحوي كه با پيش بيني نرخ تورم 
22درصدي از سوي بانك مركزي بخشي از التهابات 
قيمتي در بازار طالي ايــران فروكش كرد و هر گرم 
طالي 18عيار 104هزار تومان و هر سكه طالي بهار 
آزادي هم 80هزار تومان كمتر از روز قبل دادوستد 

شد.

ريل جديد تورمي ايران
به گزارش همشــهري، تا پيش از ايــن ابزارهاي در 
اختيار بانك مركزي براي مهار تــورم محدود بود و 
اين نهاد سياستگذار پولي از طريق تعيين نرخ سود 
بانكي، تالش داشت تا نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي 
را كنترل كند اما اين ابزارهــا ديگر كارآيي خود را از 
دســت داده و بانك مركزي هم تنها راه را در تزريق 
ارزهاي نفتي و واردات كاال از خارج از كشور مي ديد 
كه كنترل ســطح عمومي قيمت ها با تزريق ارزهاي 
ارزان قيمت و تشــديد واردات نه تنها به ايجاد پديده 
رانت ارزي دامن مــي زد، بلكه ذخاير ارزي كشــور 
را به ويژه در تنگناي شــديد ارزي ناشــي از وسعت 
تحريم ها تخليــه مي كرد. حاال بانــك مركزي كه از 
سال گذشته مقدمات اجرايي شــدن عمليات بازار 
باز را فراهم كرده تــالش مي كند تا داالن جديدي را 
براي نرخ تورم تعيين كند و جلوي شكل گيري موج 
انتظارات تورمي را بگيرد. اقتصاد ايران كه از ابتداي 

دهه50 خورشيدي با افزايش سطح درآمدهاي نفتي 
با بي ثباتي شديد مواجه و نام كشورمان را در فهرست 
كشورهاي با تورم باال قرار داده بود، ديگر توان تجربه 
نرخ هاي تورم باال را ندارد و نتيجه استفاده از ابزارهاي 
محدود در اختيار بانك مركزي تك رقمي شدن نرخ 
تورم در برخي ســال ها و پرش دوباره سطح عمومي 
قيمت ها بود؛ نشانه اي آشــكار از ناپايداري روند نرخ 
تورم و كوچك تر شــدن سفره مردم. اســتمرار اين 
وضعيت نه تنها معيشت مردم را به خطر انداخته كه 
دولت را در تامين كسري بودجه در تنگناي شديد قرار 
داده و شوك هاي بيروني ازجمله نوسان شديد قيمت 
نفت  يا افزايش فشار تحريم ها تزلزل در اقتصاد كشور 

را دامن زده است.

اثر تحريم ها بر تورم
ديروز بانك مركزي با انتشار بيانيه هدف گذاري تورم 
خود برخي داليل افزايش نرخ ارز به ويژه پس از خروج 
آمريكا از برجام و شــدت گرفتن فشار حداكثري بر 
كشور از نيمه دوم ســال96 را فاش و اعالم كرد: اين 
اتفاق باعث شده تا فعاالن اقتصادي قدرت پيش بيني 
خود را از دســت بدهند و بازار ارز كشــور با حمالت 
سفته بازي مواجه شده و نرخ تورم در مسير افزايشي 

قرار گيرد. اين گزارش مي افزايد: هرچند عبدالناصر 
همتي از زمان در اختيار گرفتن سكان هدايت بانك 
مركزي تالش كرد تا با محدود كردن نقل و انتقاالت 
پول جلوي سفته بازي و پولشويي را از طريق تحريك 
انتظارات تورمي بگيــرد و از اثــر تحريم ها كم كند 
اما شــيوع ويروس كرونا ورق را برگردانــد و دوباره 
شاخص هاي رو به بهبود اقتصادي ازجمله نرخ تورم، 
رشد بخش غيرنفتي و شاخص توليد صنعتي را تهديد 
كرد. حاال بانك مركزي مي گويد شوك اوليه ناشي از 
دوره  گذار كرونا منتشر شــده كه نشانه آشكار آن را 
مي توان در افزايش قيمت جهاني نفت و البته صادرات 
بيشتر غيرنفتي پس از بازشــدن تدريجي مرزهاي 

تجاري مشاهده كرد.

توقف پخش هلي كوپتري دالر و ريال!
به گزارش همشهري، با فروكش كردن چالش فكري 
بين تيم اقتصادي دولت و بانــك مركزي در ارتباط 
با مســير مطلوب براي عبور از تنگناها و كاهش نرخ 
تورم، حاال بانك مركزي اعالم كرده كه دولت مصمم 
است تا درآمدهاي خود را متنوع تر كرده و هزينه ها را 
كاهش دهد و كليد تامين كسري بودجه دولت از اين 
پس انتشار گسترده اوراق بهادار خواهد بود. دولت در 
حالي به جاي فشــار آوردن بر بانك مركزي كه باعث 
قفل شــدن روند كاهنده نرخ تورم شده بود، تصميم 
دارد تا با انتشــار اوراق بدهي اين قفل را باز كند كه 
بانك مركزي هم به صراحت اعالم كرده كه سياست 
ارزي اش نه تزريق دالرهاي نفتي براي كاهش دادن 
تصنعي نــرخ ارز كــه تقويت ذخايــر ارزي و تامين 
نيازهاي ارزي اساسي كشــور خواهد بود و نوسانات 
ارزي را از اين پس تنها با تكيــه بر كاركرد بازار براي 
تعيين نرخ ارز مديريت خواهد كرد. به نظر مي رســد 

همزمان با انتشار بيانيه هدف گذاري تورم، قيمت طال، سكه و دالر هم روند نزولي را در پيش گرفت

كاهش  انتظارات تورمي و پيش بيني پذيري آينده؛ 2مأموريت دشوار دولت و بانك مركزي

رضا كربالئي
روزنامه نگار

آغاز عمليات  مهارآتش تورم

 بانك مركزي نرخ تورم يك سال آينده را با دامنه نوسان 2درصدي 22درصد پيش بيني كرد.   عكس: همشهري/  حامد خورشيدي
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شــاخص كل بورس تهران در 
مبــادالت روز گذشــته براي بورس

چندمين روز متوالي با يك نزول 
سنگين مواجه شــد و با 33هزارو 707واحد 
كاهش معادل 3.5درصد افت كرد. با اين حال 
تحليلگران بر اين باورند كه بــورس در حال 
تجديد قواست و روند اصلي بازار در بلندمدت 

صعودي است.
به گزارش همشهري، روند نزولي بورس كه از 
دو هفته پيش شروع شده كماكان ادامه دارد 
به طوري كه در مبادالت روز گذشــته شيب 
نزولي بازار ســهام تند تر شــد و شاخص كل 
بورس تهران با 33هــزارو 707واحد كاهش 
معادل 3.5درصد كاهش يافت و به 926هزارو 
132واحد رسيد. شاخص كل بورس تهران دو 
هفته پيش به محدوده يك ميليون و 47هزار 
واحد رسيده بود اما از آن زمان تاكنون به طور 
متناوب نزول كرده و تا اينجاي كار نزديك به 
12درصد از بازده ســهامداران كم شده است. 
اين نزول گمانه زني ها در مورد تداوم روند نزولي 
بورس را بيشتر كرده به ويژه آنكه از ابتداي سال 
تاكنون صحبت هاي زيادي از سوي كارشناسان 
درباره رشــد حباب گونه شاخص هاي بورس 
مطرح شده بود و برخي از تحليلگران اقتصادي 
معتقد بودند كه روند صعودي بورس با توجه 
به روند توليد ناخالص داخلي منطقي نيست. 
اكنون ســهامداران از خود مي پرسند كه آيا 
روند نزولي بورس آغاز شــده است يا شاخص 
بورس صرفا در يك مرحله  گذار يا اصالح به سر 
مي برد. اغلب كارشناسان بازار سرمايه معتقدند 

رشد بورس ناشــي از انتظارات تورمي است و 
بازار ســهام در حال تجديد ارزيابي دارايي ها 
با توجه به تورم 40درصدي در اقتصاد اســت. 
برهمين اساس كارشناسان بازار سرمايه تأكيد 
مي كنند كه بورس در حال تجديد قواســت 
و دوره كنوني صرفا يك اصــالح در يك روند 

صعودي بلندمدت است.

بازار درحال تجديد قوا
يك كارشــناس بازار ســرمايه، با بيان اينكه 
در بازار ســرمايه درحال يــك تجربه بزرگ 
دسته جمعي هســتيم، پيش بيني كرد بازار 
همچنان مســير صعودي را طي خواهد كرد. 
محسن عباسي با بيان اينكه معتقدم در مسير 
صعودي بزرگي هستيم تأكيد كرد: فعال همه، 
چشم بسته مي فروشند و به زودي دوباره همه 
چشم بســته مي خرند. در نهايت انتهاي اين 
بازي، يك تجربه بزرگ دســته جمعي براي 
همه رقم خواهد خورد. اين مدرس دانشگاه با 
بيان اينكه بورس فقط بر مبناي عوامل اثرگذار 
حركت مي كند، محدوديــت بازارهاي رقيب 
و سرازير شــدن نقدينگي به بورس، كاهش 
نرخ سود سپرده، ورود عده كثيري از مردم با 
عرضه هاي اوليه به بورس، افزايش قيمت دالر 
و قيمت كاالهاي اساســي در داخل و خارج و 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي، ازجمله 
عوامل رشــد بورس اند كه همچنــان پابرجا 

هستند و باعث رشد بورس خواهند بود. عباسي 
افزود: ما شديدا عالقه داريم در كوتاه مدت به 
آخرين اطالعات در دســترس، وزن بيشتري 
بدهيم اما در ميان مدت و بلندمدت، شركت ها 
صرفا براساس پارامترهاي واقعي قيمت گذاري 

مي شوند.
عباسي همچنين با اشــاره به موضوع سهام 
عدالت و تأثيــر آن بر كليت بــازار گفت: اين 
موضــوع صرفا يــك همهمه عمومي اســت 
كه به زودي با انتشــار گزارش هــاي ماهانه و 
سه ماهه اول سال 99، با اعالم افزايش سرمايه 
شــركت هاي بزرگ و اتمام اصالح بــازار به 
فراموشي سپرده خواهد شــد. او ادامه داد: با 
اوج گيري قيمت سكه، مسكن و خودرو، امكان 
انتقال پول از بورس به اين دو بازار از بين رفت 
و نقدينگي دوباره بورس را انتخاب خواهد كرد. 
بازار هم در حال تجديد قوا و كسب نيرو براي 

شروع موج بعدي صعود است.
به گفته او صنايع بانكداري، فلزات و پااليشي 
رهبري بورس را برعهده خواهند گرفت و بقيه 

بازار هم روند مثبت را پي خواهند گرفت.
ســعيد ذوالفقاري، مديرعامل كارگزاري مهر 
اقتصاد ايرانيان نيز درباره داليل نزول بازار سهام 
گفت:درجا زدن بازار درمحدوده يك ميليون 
واحدي، منطقي است و نمي توان گفت بعد از 
اين نقطه، بازار سرمايه صعودي خواهد بود يا 
نزولي؛ چرا كه صعود بازار نيازمند مولفه هاي 

بنيادي است و بايد ديد مولفه هاي اثرگذار بر 
بازار سرمايه، چه وضعيتي خواهند داشت. او 
افزود: يكي از اين مولفه ها، نرخ ارز اســت كه 
درصورت افزايش نرخ ارز، تمام بازارها صعودي 
خواهند شــد و بازار ســرمايه هم تحت تأثير 
قرار خواهند گرفــت. درغيراين صورت، بايد 
صبر كنيم تا تأثير نرخ 17 تا 18 هزار توماني 
دالر )نرخ فعلي( در ماه هــاي آينده عملكرد 
شــركت ها را تحت تأثير قرار دهد و آن زمان، 
شايد رشد قيمت بخشي از سهم ها قابل توجيه 
باشــد. ذوالفقاري تصريح كــرد: واقعيت اين 
است كه سهام برخي شركت ها در قيمت هاي 
فعلي، گران است ولي سهام شركت هاي بزرگ 
و ارزنده بازار ســرمايه، قرباني ســهام حبابي 
شده اند و هر زمان سهامداران قصد نقدكردن 
ســهم دارند و يا صندوق هاي سرمايه گذاري 
قصد ابطال دارند، سهام شــركت بزرگ را به 
بهانه نقدشوندگي باالتر عرضه مي كنند. اين 
رفتارها، بازار ســرمايه را به سمت سفته بازي 

سوق داده است.

بورس به روزهاي اوج بازمي گردد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره داليل 
نزول بازار سهام گفت: سهامداران تازه واردي 
كه با رشد شــاخص كل در اوايل سال، به بازار 
ســرمايه هجوم آوردند، به دليل اينكه تجربه 
كافي ندارند، با شكل گيري صف هاي فروش، به 
اين صف ها هجوم برده و شروع به فروش سهام 
خود كردند و به اين ترتيب، افت هاي پي درپي 

در بازار ايجاد شد.
محمدحسن نژاد درباره پيش بيني آينده بازار 
سهام گفت: مسلما در كوتاه مدت بازار به روند 
صعودي خود بازمي گردد و سهامداران از رفتار 
عجوالنه امروز خود پشيمان مي شوند. توصيه 
من اين اســت كه عجله نكنند، صبر داشــته 
باشند و ببينند كه به زودي بازار مسير صعودي 

خود را در پيش خواهد گرفت.
او با بيان اينكه روند نزولي فعلي بازار ســهام 
موقتي و گذراســت افــزود: با پايــان يافتن 
محدوديت هاي كرونا، توليدات به چرخه قبلي 
بازمي گــردد و تقاضا دوباره شــكل مي گيرد. 
اين چند ماه خواب توليد نيز باعث شــده كه 
انبارها خالي شود و ممكن است با از سرگيري 
فعاليت ها، قيمت مواد و سود شركت ها افزايش 

يابد.

مباحث مطرح شده در جلسه اخير كارگروه تخصصي 
كميته ماده12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه دستمزد

كشــور حاكي از اين اســت كه برخي از كارفرمايان با 
مختومه كردن قرارداد نيروي كار در پايان سال گذشته و عقد قرارداد 
جديد در ابتداي سال جاري به دنبال اجراي طرح فريز مزدي و كاهش 
دستمزد پرداختي به نيروي كار بوده اند كه ازقضا با مقاومت سازمان 
تأمين اجتماعي مواجه شده اند اما همچنان در تالش هستند با مطرح 
كردن اين موضوع در صحن اصلي كميته ماده12، زمينه را براي اجراي 
اين سناريو مهيا كنند. به گزارش همشهري، براساس مفاد قانون كار و 
ضوابط سازمان تأمين اجتماعي، در ماجراي دستمزد، هرگونه تغيير 
قرارداد يا جايگاه شغلي كه منجر به كاهش حقوق كارگر شود بايد با 
موافقت كتبي كارگر همراه باشد و حتي در اين موارد نيز حقوق كارگر 
در قرارداد جديد نمي تواند از حداقل حقوق قانون كار به اضافه مزاياي 
مصوب شوراي عالي كار اعم از حق مسكن، بن خواربار، حق اوالد كمتر 
باشد. اين در حالي است كه طبق اعالم نمايندگان كارفرمايي در جلسه 
اخير كميته ماده12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، برخي از 
بنگاه هاي اقتصادي به بهانه حفظ اشتغال و پرهيز از تعديل نيرو به دنبال 
تجديد قرارداد كاركنان موجود با حداقل دستمزد مصوب هستند و در 

اين مسير از سنگ اندازي سازمان تأمين اجتماعي گاليه مند هستند.

اجراي چراغ خاموش فريز مزدي
در جريان مذاكرات مزد سال99، نمايندگان كارفرمايي در شوراي عالي 
كار پيشنهاد داده بودند براي رعايت حال بنگاه هاي اقتصادي در بحران 
كرونا، طرح فريز مزدي انجام شود و دستمزد كارگران تا پايان دوره كرونا 
تغيير نكند. اين طرح با موضع گيري شديد طرف كارگري و حتي دولت 
مواجه شــد و در مصوبه مزد99 نيز مدنظر قرار نگرفت اما حاال آنگونه 
كه محسن عامري، مدير دبيرخانه كميته ماده12 در نشست اخير اين 
كميته گفته است: در شرايط كنوني برخي بنگاه هاي اقتصادي پس از 
اتمام دوره قرارداد كاركنان و تسويه حساب با آنها، قراردادهاي جديدي 
با درنظر گرفتن شرايط جديد و بعضاً براساس حداقل مزد مصوب قانون 
كار با اين افراد منعقد كرده اند؛ اما سازمان تأمين از پذيرش ليست بيمه 
كاركنان به استناد كاهش دستمزدهاي مندرج در ليست خودداري 
مي كند. به گفته عامري، ازنظر كارفرمايان اين مسئله باعث شده برخي 
كارفرمايان تعديل نيرو كرده يا به جاي تمديد قرارداد با كاركنان قبلي، 

از نيروهاي جديد استفاده كنند.

قانون تراشي براي نيل به مقصود
كارفرماياني كه دســت به اجراي طرح فريز مزدي زده اند، اين اقدام 
را در راستاي حفظ اشــتغال و پيامدهاي مخالفت با آن را در تضاد با 
سياست هاي توسعه اشتغال دانسته اند؛ درحالي كه از منظر قانون كار 
و عرف، كاهش دســتمزد پرداختي به كارگران موردپذيرش نيست 
و ازنظر ســازمان تأمين اجتماعي نيز اين اقدام يك تخلف مشــهود 
محسوب مي شود. بااين وجود، طبق گزارش اتاق ايران، در نشست اخير 
كميته ماده12 احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، محمد اصابتي، 
مشاور دبيرخانه اين كميته در حوزه كار گفته اســت: اگر كارفرما با 
كارگر داراي قرارداد بلندمدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد با كارگر 
تسويه حساب كند، مي تواند نسبت به تعيين حقوق و مزاياي جديد با 
رعايت حداقل هاي قانوني و اعمال پايه ســنواتي اقدام كند؛ حتي اگر 
مزد و مزاياي مورد توافق در قــرارداد كار جديد كمتر از مزد و مزاياي 
سنوات پيش از آن باشد. همچنين قاسم پور، نماينده معاونت حقوقي 
رياســت جمهوري در اين كميته نيز در مورد درخواست كارفرمايان 
براي پرداخــت حداقل مزد به كارگــران اعالم كرده اســت: رعايت 
حداقل دســتمزد به عنوان مصداق نظم عمومي و خط قرمز محسوب 
مي شود و افزايش هاي مصوبه شوراي عالي كار ربطي به نظم عمومي 
ندارد، بنابراين زماني كه قرارداد يكساله تمام مي شود و تسويه صورت 
مي گيرد، قرارداد بعدي به منزله قرارداد جديد تلقي مي شــود و طبق 

قانون تنها بايد حداقل دستمزد در آن رعايت شود.

بازار مســكن تهــران در حالي در 
ارديبهشــت امســال بــا جهش مسكن

قابل مالحظه در ميانگين قيمت و 
تعداد معامالت مواجه شــد كه در ماه قبل از آن 
تحت تأثير بحران كرونا و جذب نقدينگي از سوي 
بازار سرمايه با ســنگين ترين ركود معامالتي در 
11سال گذشته مواجه شده بود. بررسي ها نشان 
مي دهد بازار مسكن تهران در ماه گذشته، عمدتاً 
تحت تأثير بازگشــت نقدينگي به بازار مســكن، 
افزايش تقاضا براي تبديل واحدهاي مسكوني و 
سفته بازي ســودجويان با قراردادهاي صوري با 

فضايي ملتهب و نابسامان مواجه شده است.
به گزارش همشهري، بررسي اطالعات منتشر شده 
از وضعيت بازار مسكن در ارديبهشت امسال نشان 
مي دهد در اين ماه ميانگين قيمت يك مترمربع 
زيربناي مسكوني در شــهر تهران به 17ميليون 
تومان رسيده است كه نسبت به فروردين امسال 
9.35درصد و نســبت به ارديبهشــت پارســال 
34.1درصد افزايــش دارد. همچنين در اين ماه، 
با رفع محدوديت هاي كرونا و ورود بازار ســرمايه 

به فاز اصالح، تعداد معامالت بازار مســكن تهران 
نسبت به ماه قبل 9برابر شــده و از هزار و 96مورد 
در فروردين به 9هزار و 996فقره در ارديبهشــت 

رسيده است.

تكرار ارديبهشت پر معامله
رشــد 9برابــري معامالت مســكن تهــران در 
ارديبهشت امسال نسبت به ماه قبل در حالي است 
كه به واسطه استقبال از آغاز فصل جابه جايي بازار 
مسكن در ارديبهشــت، همواره معامالت مسكن 
در اين ماه وضعيت مساعدتري نسبت به ماه هاي 
قبلي و بعدي دارد؛ ضمن اينكه امسال به واسطه 
محدوديت هاي كرونا، تعــداد معامالت فروردين 
به شــدت افت كرده بود و بر همين اســاس رشد 
معامالت در ارديبهشــت بيشتر جلب توجه كرد. 
بررســي ها نشــان مي دهد معامالت مسكن در 
ارديبهشت سال 97، 280درصد، در سال 96حدود 
205درصد، در ســال 94حدود 190درصد و در 
سال 93نزديك به 235درصد نسبت به فروردين 
همان سال رشد كرده است؛ درحالي كه در مقايسه 
با ماه مشابه ســال قبل تفاوت محسوسي نداشته 
است. در ارديبهشــت امســال نيز گرچه تعداد 
معامالت مسكن 9برابر شده اما همچنان اين تعداد 

در مقايسه با ارديبهشت ســال قبل 17.5درصد 
كمتر است.

تحريك قيمت در معامالت زنجيره اي
يكي از فعاالن بازار مســكن پايتخت، دليل رونق 
نسبي بازار مسكن در ارديبهشت  هرسال را اقدام 
مالكان براي تبديل به احســن كردن واحدهاي 
مسكوني عنوان مي كند و به همشهري مي گويد: 
امسال هم سهم قابل توجهي از معامالت مسكن 
ارديبهشت به كساني اختصاص دارد كه به دنبال 
تبديل واحد مسكوني خود بوده اند و با وقوع موج 
افزايش قيمت، مجبور شده اند براي جا نماندن از 
بازار قيمت پيشنهادي خود را باال ببرند. به گفته او، 
اين اتفاق عماًل باعث شده زنجيره اي از معامالت 
مسكن با تغيير قيمت مواجه شود و به عنوان يك 

محرك مؤثر به رشد قيمت دامن بزند.

برگشت پول از بورس
مشاوران امالك در فروردين ماه اظهار كرده بودند 
كه گزارش صاحبان نقدينگي به سرمايه گذاري در 
بورس و كســب بازده هاي نجومي در كوتاه مدت 
باعث شده تعداد متقاضيان سرمايه گذاري در بازار 
مسكن به شــدت افت كند؛ به خصوص كه بحران 
كرونا، ريسك انجام معامالت مسكن را نيز باال برده 
بود. حاال اما، در شرايطي كه بازار سرمايه وارد روند 
اصالحي شده و قيمت برخي سهام مطرح بازار با 
شيب تندي تا 30درصد نيز كاهش يافته، تمايل 
نقدينگي سرگردان به بازار سرمايه كاهش يافته و 
بخشي از آن به سمت بازار سنتي مسكن كوچ كرده 
است.  اين اتفاق از يك سو به رشد تقاضا و افزايش 
قيمت دامن زده و از سوي ديگر زمينه مساعدي 
براي سفته بازان و ســوداگران براي قيمت سازي  

فراهم آورده است. 
يكي از مشاوران امالك منطقه 17، معتقد است 
رشد قيمت مسكن در ارديبهشــت امسال فراتر 
از انتظار بوده و احتمال تكرار آن در ماه هاي آتي 
بعيد به نظر مي رسد؛ هرچند به واسطه چسبندگي 
قيمت ها در اين بازار، احتمال كاهش جدي آن نيز 

ضعيف است.

خبرهاي كوتاه

  قيمت آب سرباال رفت
محمدرضا احمدنســب، قائم  مقام شركت 
آب و فاضالب استان تهران به ايسنا گفت: 
براساس مصوبه شوراي اقتصاد، هر سال بايد 
قيمت آب 7درصــد افزايش يابد و از اين رو 
امســال نيز تعرفه آب از دهم ارديبهشت 

معادل 7درصد افزايش يافته است.

  احراز هويــت غيرحضوري 
سجام از فردا

حســين فهيمــي، مديرعامــل شــركت 
سپرده گذاري مركزي از آغاز احراز هويت 
سامانه سجام از فردا خبر داد و گفت: از فردا 
)8خرداد( متقاضيان ثبت نام در ســجام و 
به خصوص دارندگان ســهام عدالت نيازي 
به حضور فيزيكي در دفاتر پيشخوان دولت 

براي احراز هويت ندارند.

  استارتاپ ها در راه بورس
امير ناظمي معــاون، وزيــر ارتباطات به 
بورس نيوز گفت: هم اكنون 7شركت حوزه 
آي تي و 4شــركت حوزه ارتباطات مهياي 
ورود به بازار ســرمايه اند كه شــركت هاي 
ديجي كاال، تپســي، كافه بازار و شيپور در 
حوزه آي تي و آسياتك در حوزه ارتباطات 
ازجمله آنها هستند. به گفته او در فاز اول، 
غول هاي استارتاپي در بازار سرمايه عرضه 
مي شــوند؛ اما در مرحله بعدي، قرار است 
اســتارتاپ هاي كوچك تر هــم از مزاياي 

حضور در بازار سرمايه برخوردار شوند.

  تكرار فروش فوق العاده خودرو 
در 4مرحله

مهدي صادقي نياركي، معاون امور صنايع 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت مي گويد: 
تا پايان ســال جاري 4مرحله ديگر فروش 
فوق العاده خودرو انجام مي شود ضمن اينكه 
از نيمه دوم ماه جــاري، طرح پيش فروش 
خــودرو براســاس قيمت خــودرو در روز 

تحويل نيز اجرا خواهد شد.

  نوســازي ۵۳هــزار كاميون 
فرسوده استارت خورد

محمد اســالمي، وزير راه و شهرســازي با 
اشاره به آغاز طرح نوسازي ناوگان فرسوده 
باري جاده اي از روز سه شنبه گفت: هدف 
اين طرح، نوسازي 53هزار دستگاه كاميون 
فرســوده با كاميون هاي نــو ظرف مدت 
3سال است و اشــخاص حقيقي و حقوقي 
مي توانند با ورود به سامانه rpf.rmto.ir  براي 
دريافت مجوز واردات يا تأمين كاميون هاي 

موردنياز ثبت نام كنند.

فن بدل كارفرمايي به مصوبه مزد99

   رفتار مالي دولت اصالح مي شود
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي ديروز در گفت وگو با تلويزيون با بيان اينكه بانك مركزي براســاس تجارب 
موفق جهاني سياست عمليات بازار باز را با هدف مهار تورم در دستور كار خود قرار داده، گفت: از اين پس دولت به عنوان 
سياستگذار مالي براي جبران كسري بودجه اش اوراق بدهي منتشر مي كند و بانك مركزي هم به جاي تمركز صرف روي 
متغيرهاي پولي نظير پايه پولي و نقدينگي بر روي نرخ سود متمركز شده و به هدايت و كنترل نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي 
مي پردازد. وي تصريح كرد: ديگر شاهد تكرار سيكل هاي گذشته در تامين كسري بودجه دولت نخواهيم بود و دولت به 
هنگام كسري بودجه اوراق بدهي منتشر مي كند و وقتي درآمدهاي دولت بيشتر شود، اقدام به بازخريد اين اوراق مي كند. 
قرباني مي گويد: نسبت بدهي دولت در مقايسه با ميزان بدهي ساير كشورهاي دنيا بسيار پايين است و با رويكرد جديد 

انتظار مي رود نرخ تورم كاهش يابد و اين روند استمرار خواهد داشت

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
جمع كلفرابورسبورس تهراننام نماگر

-92613210827شاخص كل
-195-33707-تغيير شاخص - مقدار
-1.7-3.5-تغيير شاخص - درصد

34740006820004156000ارزش بازار- ميليارد تومان
197.838.8236.7ارزش بازار - ميليارد دالر

888,4386322191,520,657تعداد معامالت
6800622313023ارزش معامالت - ميليارد تومان

82.310.3حجم معامالت - ميليارد سهم

3 راز افزايش قيمت خانه در پايتخت
بازگشت نقدينگي، افزايش تقاضاي تبديل واحدهاي مسكوني و رشد سفته بازي با قراردادهاي صوري 

مؤثرترين عوامل اثرگذار بر رشد قيمت مسكن در ماه گذشته بوده  است

نزول ۳.۵درصدي بورس
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته با يك نزول سنگين  

33هزارو 707واحد كاهش يافت

دولت و بانك مركزي در يك سياســت هماهنگ با 
هدف كم كردن فشارهاي تورمي بر مردم و مديريت 
انتظارات تورمي و پيش بيني پذيري اقتصادي كشور 
به صورت واحد تصميم دارند تا سياســت هاي پخش 
هلي كوپتري دالر براي پايين آوردن نرخ ارز و چاپ 
بدون پشتوانه اسكناس براي تامين كسري بودجه را 

براي هميشه متوقف كنند.

راه جديد همكاري با بانك ها
يكي از چالش هاي جدي اقتصــادي ايران اوضاع بد 
بانك ها و ناتواني آنها در تاميــن نيازهاي اعتباري و 
تســهيالت دادن به بخش هاي اقتصادي بود و قرار 
اســت از اين پس راه جديدي پيش روي بانك داران 
گذاشته شــود و آنها ملزم خواهند بود كه به سمت 
اصــالح ترازنامه خود بروند و به جاي تبديل شــدن 
به حياط خلوت دولت ها به هنگام كسري بودجه، با 
خريد اوراق بدهي دولت به دولت كمك كنند و وقتي 
كه پول كم آوردند به جاي استقراض با نرخ سود باال از 
بانك مركزي، اوراق خود را به بانك مركزي بفروشند 
و كسري نقدينگي شان را تامين كنند؛ راهي كه از نظر 
بانك مركزي به معناي تغيير سازوكار تامين كسري 
بودجه از درآمدهاي نفتي به ســمت اوراق بدهي و 
استفاده از ظرفيت جديد عمليات بازار باز خواهد بود 
و به عنوان كليد اصلي موفقيت در مهار تورم قلمداد 
شده اســت؛ كليدي كه به عنوان حلقه آخر اقدامات 
ايجاد كننده ثبات در اقتصاد گرفتار تورم و ركود ايران 
قلمداد مي شود و نه تنها نرخ تورم را در داالن از پيش 
تعيين شــده قرار مي دهد كه جلوي عميق تر شدن 

شكاف در توليد را خواهد گرفت.

قطب نماي جديد تورم
سياســتگذاري جديــد بانــك مركــزي به معناي 
قطب نمايي است كه ايستگاه بعدي نرخ تورم را نشان 
خواهد داد و هرگاه اين نهاد با پديده خارج شدن نرخ 
تورم از ريل تعيين شده مواجه شود با تغيير نرخ سود 
سياستي و استفاده از عمليات بازار باز جلوي انحراف 
را خواهد گرفت و از اين پس سقف و كف نرخ سود در 
بازار بين بانكي با خريد و فــروش اوراق بهادار دولت 
تعيين مي شود؛ چالش اصلي پيش روي بانك مركزي 
اما اين اســت كه بايد شــفاف، آمارهاي اقتصادي و 
دادوستد حراج اوراق بدهي و نرخ ســود را مداوم با 
مردم در ميان بگــذارد. رئيس كل بانك مركزي قول 
داده كه از اين پس فعاالن اقتصادي، بانك ها و مردم 
نيز به تحليل ها و نيز عملكرد حراج اوراق و نرخ هاي 
سود دسترسي خواهند داشت و مسير سياستگذاري 

اين نهاد كامال قابل پيش بيني خواهد بود.
 سياســت آينده پولي ايران كم كــردن تدريجي از 
سياست هاي انبســاطي پولي خواهد بود و قرار است 
سياست هاي فعلي انبســاطي تا مدتي باقي بماند اما 
با احياي تدريجــي متغيرهاي اقتصادي به روندهاي 
طبيعي از ميزان انبساط پولي كاســته شود و بانك 
مركزي هم نرخ تورم هدفگذاري شده را در ميان مدت 
به سمت نرخ هايي حتي پايين تر از 22درصد كاهش 
دهد و براي همين اعالم شــده كه براي شفاف بودن 
مســير آينده هر  ماه تحوالت بازار پول و نرخ تورم و 
ســاير متغيرهاي اقتصادي با مردم در ميان گذاشته 
شود؛ خبري كه نشان از پايان طلسم شدن آمارهاي 

بانك مركزي دارد.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار



از  نيمــي  از  بيــش  در  ادامه از 
صفحه اول

 
استان هاي كشور، بيشتر از 
50درصد اراضي حفاظتي، زير فشار شديد انساني 
قرار دارند. در مورد پارك هــاي ملي كه مناطق با 
باالترين درجه حفاظتي كشور هستند، 100درصد 
مساحت آنها در استان هرمزگان، حدود 90درصد 
در استان خوزستان و گيالن و 60 تا 80درصد اين 
مناطق ارزشمند در استان هاي تهران و بوشهر در 
معرض فشار شديد انســاني قرار دارند. دانشگاه 
كمبريج در اين پژوهش مشخص كرده  كه گيالن 
تنها استان ايران اســت كه ميزان قابل توجهي از 
مناطق تحت حفاظــت آن )بيــش از 90درصد 
وسعت پارك هاي ملي و پناهگاه هاي حيات وحش 
و حدود 50درصد وســعت مناطق حفاظت شده( 
فشار انساني شديدي را تجربه مي كنند. براساس 
اين پژوهش در استان هاي كردستان، آذربايجان 
شــرقي، آذربايجان غربي و كرمانشاه نيز وسعت 
زيــادي از پناهگاه هاي حيات وحــش و مناطق 
حفاظت شده زير فشار شديد ناشي از فعاليت هاي 
انساني همچون احداث جاده، دامداري و كشاورزي 
قرار دارند. در اســتان تهران نيز بيش از نيمي از 
وسعت پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده در 
معرض تهديد ناشي از فعاليت هاي انساني شديد 

قرار گرفته اند.
براساس مصوبه ســال2011 كنوانسيون جهاني 
حفاظت از تنوع زيستي، ايران متعهد به حفاظت از 
17درصد مساحت خشكي ها تا پايان سال2020 
است. مناطق تحت حفاظت ايران هم اكنون حدود 
11درصد كل مساحت كشور را شامل مي شوند. 
اگر سطح مناطق حفاظتي كه تحت فشار شديد 
ناشي از فعاليت هاي انســاني قرار گرفته اند از اين 
محاسبه مستثني شوند، در آخرين سال دستيابي 

به اين هدف تنها حفاظت 8.5درصد از وســعت 
خشكي هاي ايران ممكن اســت. پژوهشگران در 
اين تحقيق اعالم كرده اند، برنامه ريزي عملياتي و 
اجرايي براي حفاظت از محيط زيست و عرصه هاي 
طبيعي ايران نه تنها به ســمت پيشــرفت براي 
دســتيابي به اهداف مورد اشــاره در كنوانسيون 
حفاظت از تنوع زيستي در حركت نيست كه حتي 
نشانه هاي پســرفت از اهداف اين كنوانسيون نيز 
مشهود است. محققان تأكيد كرده اند: صرف توجه 

به كميت حفاظت و گسترش وسعت مناطق تحت 
حفاظت، نمي تواند به عنوان راهكاري براي جلب 
افكار ملي و جهاني درنظر گرفته شود؛ بلكه توجه 
به كيفيت حفاظــت، مديريت مطلوب و يكپارچه 
مناطق تحت حفاظت موجــود در ايران، برقراري 
تعامل بهتر با جوامع محلي حاشيه مناطق تحت 
حفاظت و شناســايي و پاســخگويي به نيازهاي 
آنها در برنامه هاي حفاظت از عرصه هاي طبيعي 
كشور ضروري است. براساس اين پژوهش، اجراي 
مؤثر برنامه هاي مديريتي مربوط به احيا و بهبود 
وضعيت اراضــي تخريب شــده در مناطق تحت 

حفاظت بيش از هر زمان ديگر ضروري است.
محققان اعالم كرده اند: با افزايش رشد جمعيت، 

تهديد تنوع زيستي نيز ادامه مي يابد.
پژوهشــگران اعالم كرده اند: يافته هاي به دست 
آمده در مطالعه انجام شــده براي بررســي تأثير 
فعاليت هاي انساني در مناطق تحت حفاظت ايران، 
اطالعات ارزشــمندي در اختيار دست اندركاران 
حفاظت از عرصه هاي طبيعي كشور قرار مي دهد و 
مي تواند به اين پرسش پاسخ دهد كه سياست هاي 
ملي اجرا شده در امر حفاظت از تنوع زيستي كشور 
آيا در دستيابي به اهداف ملي و جهاني موفق بوده 

است يا نياز به تجديدنظر دارند؟ 

وضعيت قرمز در مناطق حفاظت شده
   22درصد از وسعت مناطق تحت حفاظت كشور زير فشار شديد ناشي از فعاليت هاي انساني هستند

   پارك هاي ملي در استان هاي هرمزگان، خوزستان، گيالن، تهران و بوشهر در آستانه نابودي تنوع زيستي قرار گرفته اند
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جنگلهادرآتشبیمسئولیتیمیسوزند
درخواست های اداری برای اعزام بالگردهای اطفای حريق جنگل ها در 5استان جنوبي و غربي به نتيجه 

نرسيده و اعزام بالگردها برای مهار آتش با البي های شخصي انجام می شود

زهرا رفيعي
خبرنگار

ساالنه با فرارسيدن فصل گرما 
و افزايش حضور مردم هزاران جنگل

هكتار از جنگل هاي ايران در 
آتش مي سوزد. نيمه اول ســال تا مردادماه 
استان هاي جنوبي و غربي مانند هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان، لرســتان و ايالم بيشتر 
مستعد آتش سوزي هستند. برپايي آتش در 
اين مناطــق جرم اســت و عدم مالحظات 
امنيتي مي تواند فاجعه وسيعي را رقم بزند؛ 
آنچنان كه آتش سوزي وسيع جنگل و مرتع 
در مناطق زاگرسي صعب العبور كوه »سياه 
پير« شهرســتان بدره ايالم با گذشت 4روز 

خاموش شد.
در تعطيــالت اخيــر اما آتش ســوزي در 
540هكتار از ارتفاعات و مراتع كوهستاني 
غرب منطقه دهرود ســفلي در دشتستان 
استان بوشهر نيز منابع طبيعي اين منطقه 
را از بين برد. عمدي يا غيرعمدي بودن اين 
فاجعه در دست بررسي اســت، ولي به طور 
حتم طبيعي نيست. 60هكتار از اين اراضي 
مشــجر بود كه 10درصد آن به كلي از بين 
رفته است.  سرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده 
يگان حفاظت منابع طبيعي به همشهري، 
مي  گويد: بــارش باران علفزارهاي كشــور 
را سرسبزتر از هميشــه كرده است. با گرم 
و خشك شــدن هوا، اين علفزارها مستعد 
آتش سوزي مي  شــوند. اندك غفلت مردم 
عامل آتش سوزي مي شــود و اين اتفاق در 
آتش سوزي هاي اخير در عرصه هاي طبيعي 
انديمشك، گچســاران، دشتستان و خاييز 

قابل مشاهده است.

اطفاي حريق با ارتباط شخصي 
دوشنبه شب آتش سوزي گچساران باالخره 
با پرواز چند فرونــد بالگرد نيروهاي نظامي 
خاموش شد اما به اعتقاد سرهنگ عباس نژاد 
اين بالگردهــا اگر روز اول بــه كمك منابع 
طبيعي مي  آمدند صدها هكتار اراضي طبيعي 

كشور از دست نمي  رفت.

او مي  گويــد: جاي تعجب اســت كه به اين 
سادگي منابع طبيعي را از دست مي  دهيم 
درحالي كه امكانات اطفاي حريق در كشور 
وجود دارد. وزارت دفاع با تفاهمنامه اي كه 
با ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخيزداري 
دارد در اطفاي حريق كمك كرده است، ولي 
بالگردهايشان از سوي نيروي انتظامي، هالل 
احمر، ســپاه و هوانيروز تامين شد. آنها هم 
مي  گويند حداقل هزينه ســوخت پرداخت 
شــود چون اين مبلغ در اعتبارات آنها براي 
اطفاي حريق جنگل هــا و مراتع گنجانده 

نشده است.
پرداخت مطالبات مالــي نيروهاي نظامي 
براي اطفاي حريق جنگل هــا با وجود آنكه 
در اليحه بودجه پيش بيني شده بود، تامين 
نشده است و در نتيجه به گفته فرمانده يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها، آنها تمايلي براي 
همكاري در خاموش كردن آتش جنگل ها 
ندارند؛ به همين دليل حضــور بالگردهاي 
آبپــاش و هلي بــرد نيروها بــا تماس هاي 
مكرر اســتفاده از ارتباطــات فردي رئيس 
 ســازمان جنگل هــا صــورت مي گيــرد.

كاش بالگردها برسند
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها آرزو 
مي كند كه  اي كاش بالگردهاي امدادرسان 
براي اطفاي حريق منابع طبيعي بوشهر هم 
به آن منطقه اعزام شوند؛ چون بخش هايي از 
منطقه حفاظت شده خاييز در استان بوشهر 
پس از حضور گردشگران در تعطيالت اخير 
آتش گرفته است. گرماي 35درجه بوشهر 
عمال مانع از اطفاي حريق توسط نيروهاي 
انساني مي شود و غالمرضا منتظري، رئيس 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
بوشهر به همشهري مي گويد: امسال 27مورد 
آتش ســوزي در عرصه هاي طبيعي استان 
بوشــهر رخ داد كه دامنه 5مورد آن بيش از 

10هكتار بود.
او گفت: اطفاي حريق آتش دهرود دشتستان 
نيز از روز جمعه آغاز شده است كه به دليل 
صعب   العبور بودن منطقه، گرماي هوا و وزش 
باد، آتش اين عرصه پس از 3روز مهار شد. با 

وزش بادهاي موسمي شمال غرب نيز كه در 
اين فصل از سال مي  وزد، آتش بارها دوباره 
جان گرفت و در اين فاصله گياهان يكساله 

علفي از بين رفت.
به رغم درخواســت هاي مكرر بــراي اعزام 
بالگردهاي اطفاي حريق بــراي مهار آتش 
جنگل ها در چند روز گذشته، فقط نيروهاي 
مردمي تازه نفس به مناطق كوهستاني بوشهر 

براي مهار آتش اعزام شدند.
مديركل منابع طبيعي استان بوشهر اما حاال 
اميدوار است همه درخواست ها منجر به اعزام 
كمك به منطقه كوهستاني و حفاظت شده 
خاييز آن استان بينجامد. آتش سوزي اين 
منطقه توريستي از دامنه كوهستان و درست 
نقطه اي كه گردشگران حضور داشتند آغاز 
شده و به منطقه اي غيرقابل دسترس رسيده 

است.
مديركل منابع طبيعي اســتان بوشهر اما از 
عدم ارســال تجهيزات اطفاي حريق گاليه 
دارد چون با بي اعتنايي مسئوالن مواجه شده 
اســت. تاكنون نيز نيروهاي مردمي شامل 
بسيج، تشــكل هاي غيردولتي و مرتع دارها 
هنوز نتوانسته اند در فقدان بالگردهاي اطفاي 

حريق آتش خاييز را مهار كنند.
اطفاي حريق در عرصه هاي منابع طبيعي و 
محيط زيست با درخواست هاي مكرر و تأخير 
چندروزه رخ مي  دهــد؛ درحالي كه به گفته 
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي، در سال 
97با يك تماس تلفني، بالگردهاي نهادهاي 
نظامي براي حفظ محيط زيست مي  پريدند 
كه امروز به دليل بدهي انباشته 30ميليارد 
توماني و عدم تحقق 20ميليــارد تومان از 
اين بدهي در سال گذشــته با وجود رديف 
بودجه مشخص، ديگر رغبتي براي پروازهاي 
اطفاي حريق جنگل ها و عرصه هاي طبيعي 

وجود ندارد.
صدها هكتار از جنگل ها و مراتع كشور در اين 
نقص اداري و خأل مديريت صحيح از دست 
مي  روند و اين در حالي اســت كه هم اكنون 
16پايگاه فعال با حدود 30بالگرد تجهيز شده 
براي اطفاي حريق جنگل ها در كشور وجود 

دارد كه همگي زمينگير شده اند.

يرويتبلطملادبع
رفزومرطاطخقل
معيتفگشميركاي
لزيدتشهدفواد
وحمميتناسيرجا

نمايتنايربداي
تنوفعزرونفني

كيتايسهديسكا
فراوسامناورش

ردصتوملادنوتگ
سنوميرامعمنام
تلحمييادنايب
نيتالپمتسيسنر
دشسوامويويبو
هماننيگنرشهوكن
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افقی:
 1- بسيار خوب- خميدگي

2- بزرگ ترين درياچه جهان- 
هيدراته- باقيمانده

3- گلــه چارپايــان- موضوع، 
مسئله- از حروف الفبا

4- از تداول افتاده- خنك كن- 
اسب سياه

5- نشــانه صفــت تفضيلي- 
گياهي براي درمان ســرفه و 

گلو درد- بيماري ها
در  رشــته اي  هــال-   -6

شمشيربازي- وحشت
7- نزديك بيــن- اشــاره بــه 

نزديك- فست فود آباداني
8- فلزي كه روي آن تصويري 
براي چاپ حك مي شود- ظرف 

غذاخوري
9- رنگ نشانگر عشق- سبزي 

ساالد- نوعي نان حجيم
10- قــوم حضرت هــود)ع(- 
مربوط به ادبيات- از شاگردان 

ميرعماد خوشنويس
11- به هــم پيچيــده- نوعي 
بيسكوئيت ســاده- ضربه سر 

در فوتبال
12- حالل رنگ- خبرگزاري 

ايتاليا- پروتئين سلول زنده
13- دفاع فوتبال- از بخش هاي 

اوستا- زبان پهلوي اشكاني
14- بــي ارزش و بي مصرف- 

كليد خودرو- گلشن
15- معاصــر- رماني نوشــته 

احمد بيگدلي
  

عمودی:
1- بزرگواري- جواهرنشــان- 
آخرين غزوه پيامبر اسالم)ص(

2- صداي زنبور- از پادشاهان 
ساساني- مقر پاپ

3- دوازده دوجيــن- بيــزار- 
مخفف از او

4- داراي ذهن پريشان و فاقد 
تمركز- شهرستاني در استان 

اصفهان
5- كركس- از نماز هاي واجب- 

صفت سرو
اندازنــد-  دوش  روي   -6
تكيه كالم درويــش- از اجزاي 

دستگاه گوارش
ملزومــات  از  قاتــل-   -7
ســازمان  خوشنويســي- 

فضانوردي آمريكا
8- مــادر لــر- ناحيــه اي در 
شمال شــرقي ايتاليا- اشــعه 

مجهول- كاروان
9- امپراتور روم شرقي- ميوه اي 
شيرين با هسته درشت- نوعي 

قلم رسم
10- ضرب كننده سكه- سوره 
چهل و دوم قرآن- بيماري رايج 

ماهيان آكواريومي

11- بي سواد- آرنج- صياد
12- غذاي ظهر- هزار تو

13- دوســتي- موزه طبيعت و 
حيات وحش ايــران- مثل  ماه 

شب چهارده
14- رگ خواب- بعضي اوقات- 

حرف ندا
15- روز ها- مجوز ورود به سينما- 
در علــم جغرافيــا به پيشــروي 

خشكي در آب گفته مي شود

 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 | 3659
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تنوع زيستي را از دست داده ايم

ث
آيا ايران قادر به حفظ تنوع زيستي بوده است؟ گزارش همشهري از پژوهش مشترك محققان دانشگاه مك

كمبريج و دانشگاه فردوسي مشهد از ردپاي تخريب هاي انساني در مناطق تحت حفاظت كشور مشخص 
كرده است كه ايران در تحقق كنوانسيون جهاني حفظ تنوع زيستي پسرفت داشته است. اسماعيل 
كهرم، بوم شناس پژوهش اخير منتشر شــده را بدون علت نمي داند و با تأكيد بر صحت اين پژوهش 
به همشهري مي گويد: ايران 4هزار راس گورخر داشــت كه اين تعداد حاال به 400راس رسيده است. 
هزاران قالده تمساح پوزه كوتاه ايراني در سيستان و بلوچستان و سرباز حضور داشتند كه تعدادشان 
به 150 تا 200 قالده رسيده است. كهرم معتقد است، مناطق حفاظت شده درصورتي حفظ مي شوند كه 
تعداد استاندارد محيط بان و شكاربان در اين مناطق به كار گرفته شوند. با توجه به اينكه 10درصد كل 
خاك كشور جزو مناطق حفاظت شده است، 11هزار محيط بان براي حفاظت از اين مناطق نياز است 
درحالي كه تعداد محيط بانان كشور تنها 3هزار نفر است.با اين وضع چگونه بايد مناطق حفاظت شده را 
پاسداري كرد؟ او به مناطق حفاظت شده كشور كه در اين سال ها به شدت آسيب ديده اند اشاره مي كند و 
مي گويد: پارك هاي ملي باالترين درجه حفاظتي را دارند و حتي نمي توان يك سنگ در آنها جابه جا كرد، 
اما مي بينيد كه در پارك ملي خجير و سرخه حصار بولدوزر انداختند و زمين هايش را براي ساخت وساز 
به مردم واگذار كردند. در ميانكاله كه پناهگاه حيات وحش است و درجه دوم حفاظت را دارد، آنجا هم 

بولدوزر انداختند و زمين خواري كردند. در درياچه پريشــان هم همين اقدام را انجام دادند. به گفته 
كهرم، در مناطق حفاظت شده ايران استانداردهاي جهاني مرتبط با حفظ تنوع زيستي و حفاظت از اين 
مناطق وجود ندارد. به همين خاطر است كه در پناهگاه حيات وحش ميانكاله با 68هزار هكتار وسعت 
50هزار بال پرنده را سم مي دهند و مي كشند و هيچ كس نمي پرسد چرا؟ غيرقانوني ماهي صيد مي كنند 
و شيالت براي صيادان حتي استراحتگاه هم مي سازد. آنجا در ميانكاله كه نام پناهگاه حيات وحش 
به خود گرفته و در درجه دوم حفاظت است زراعت و كشاورزي انجام مي شود و 200هزار راس گوسفند 
نگهداري مي شود و گاوميش هم پرورش مي دهند. ويالسازي كه ديگر جاي خود دارد. درحالي كه اين 
رفتارها در مناطق حفاظت شده غيرقانوني است. آتش سوزي جنگل هاي حفاظت شده و بي مسئوليتي 
در اطفاي حريق جنگل ها نيز از ديگر موضوعاتي است كه اسماعيل كهرم بوم شناس و كارشناس حيات 
وحش آنها را در نابودي تنوع زيستي كشور بي تأثير نمي داند. او مي گويد: جنگل هاي گچساران 3روز در 
آتش سوخت. آن  وقت يك بالگرد فرستادند.تنها يك بار آبپاشي و بعد رها شد. در منطقه جنگلي تاالب 
بين المللي پريشان هم كه 4روز در آتش مي سوخت، همين اتفاق افتاد.  هيچ كس خود را در حفظ منابع 
طبيعي و تنوع زيستي مسئول ندانست. در چنين شرايطي ديگر نمي توان با رعايت استانداردهاي ايراني 

پاسخگوي انتظارات جهاني بود و گفت در حفظ تنوع زيستي موفق عمل كرده ايم.
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متــن كـامـل در سایت

طرح تله کابین کبودوال متوقف می شود 
 پنج سال قبل طرح مطالعه و اجرای تله کابین در پارک جنگلی کبودوال استان گلستان به مناقصه گذاشته شد و پس از کش و 
قوس های فراوان اجرای این طرح موافقت های الزم را گرفت، اما با ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی احتمال توقف اجرای این پروژه قوت گرفته است. 
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    شهرهای آذربایجان غربی در حالی با افزایش 
روند ابتال به کرونا مواجه شــده اند که از هر 10 سالمت

بیمار یک نفر در مراکز درمانی بستری می شود. 
این خبر را رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی هم 
تایید می کند و به همشهری می گوید: از ابتدای خرداد تاکنون 
شاهد افزایش تعداد مبتالیان به کووید 1۹ و همچنین تعداد 

بستری ها در استان هستیم.
جواد آقازاده با هشــدار به کم توجهی مردم نسبت به رعایت 
فاصله هوشمند و رعایت پروتکل های بهداشتی، بیان می کند: 
بر اساس بررسی های انجام یافته عالوه بر افزایش تعداد مبتالیان 
به بیماری کرونا در اســتان، تعداد بیماران مراجعه کننده به 

بیمارستان با حال بد و درگیری بیشتر ریه ها هم نسبت به قبل 
رشد پیدا کرده است. به همین دلیل است که مردم باید تا زمان 
یافتن درمان بیماری، آگاه تر باشند و با رعایت بهداشت فردی و 

فاصله گذاری اجتماعی زنجیره انتقال را قطع کنند. 
آذربایجان غربی جزو مناطقی با تعداد باالی بیماران شیمیایی 
اســت و آقازاده در این باره عنوان می کند: معاونت بهداشت 
دانشــگاه علوم پزشــکی تمام تالش خود را برای مراقبت از 
گروه های حساس و افراد با بیماری زمینه ای انجام می دهد اما 
خود افراد هم باید مراقبت های الزم را داشته باشند تا گرفتار این 
بیماری نشوند. شهروندان باید نسبت به بیماری کرونا حساس 
باقی بمانند، چون تنها در صورت حســاس ماندن و رعایت 

فاصله  گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش یکبار 
مصرف، سیر کاهشی بیماری را شاهد خواهیم بود.

این مسئول با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا در استان در 
پنج روز گذشته، روندی افزایشی داشته، تاکید می کند: 10۹ 

مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در استان شناسایی شده که 
11 نفر از این تعداد بستری شده اند. 

فارسان هم تعطیل شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هم با اشاره به 
افزایش آمار مبتالیان به کرونا در فارسان چهارمحال و بختیاری 
بیان می کند: از مهم ترین دالیل این افزایش بیماری شرکت 
 مردم شهرســتان در مراسمات ترحیم، شــادی و تجمعات

 است. 
سیدراشــد جزایری می افزاید: برای جلوگیری از انتشار این 
ویروس در فارسان از برگزاری تمام مراسمات ترحیم و شادی 
جلوگیری می شــود. همچنین آرامستان ها، مراکز تفریحی، 
توریستی، سالن ها و مکان هایی که امکان تجمع در آنها وجود 

دارد تا اطالع ثانوی در این شهرستان تعطیل است.

افزایش آمار بستری های کرونایی در آذربایجان غربی 

فاصله طوالني آزادي تا آبادي
خرمشهری ها دوست دارند با رفع مشکالت و بیکاری در همین شهر بمانند، شهری که میراث پدرانشان از روزهای مقاومت و ایثار است

بازخوانی خرمشهر امروز  البرز

فردیس در حسرت احیای بانک های سوخته 
اعتراض به گرانی بنزین و مشکالت معیشتی در آبان ۹8 منجر به نابودی بخشی از اموال عمومی 
و از بین رفتن بسیاری از بانک ها و فروشگاه ها شد. اتفاقی که بیش از همه جمعیت 200 هزار نفری 
فردیس در استان البرز را با مشکل مواجه کرده است. این روزها در فلکه اول تا پنجم فردیس و 
بازار بزرگ پررفت وآمدش تنها یک بانک وجود دارد که بی شک پاسخگوی جمعیت ساکن در 
این منطقه و مردمی که برای خرید از شهرهای اطراف مراجعه می کنند، نیست. این کمبودها در 
روزهای شیوع و بحران کرونا بیشتر از گذشته مردم را آزار می دهد و به نظر می رسد بعد از گذشت 
7 ماه برنامه ای هم برای ترمیم بانک های آسیب دیده در فردیس وجود ندارد. اگرچه در شرایط 
اقتصادی موجود، حتی از بانک ها نیز نمی توان انتظار داشت تا ظرف این مدت، تمام تجهیزات 
سوخته را مجددا تهیه و خدمت رسانی را آغاز کنند. اما ایجاد حداقل باجه های سیار از بانک های 
مختلف می توانست اقدامی عاجل برای سهولت در امور بانکی مردم و کاهش تردد بین شهری باشد.

سفرهای بین شهری برای خدمات بانکی
نبود خودپرداز و کمبود خدمات بانکی باعث شده اغلب مردم فردیس برای انجام امور مالی خود 
مجبور به سفر به شهرهای همسایه شوند. این مطلب را یکی از اهالی فردیس مطرح می کند و 
می گوید: در فردیس بانک ملت و تجارت نداریم و این بانک ها بعد از حوادث آبان سال گذشته 
دوباره راه اندازی و احیا نشدند. سحر احمدی می افزاید: برخی امور اداری از طریق این دو بانک 
انجام می شود و به همین خاطر در هفته چندین بار به مالرد و کرج می روم. شرایطی هم فراهم 
نیست که بتوانیم از طریق خدمات الکترونیک مشکالتمان را حل کنیم. وصول کردن چک 
به جای خود اما برای جابجایی پول از حساب هم با توجه به محدودیت های برداشت و انتقال 
گاهی تا چند رو گرفتار می شویم.  دیگر شهروند ساکن فردیس هم به تنها شعبه بانک ملی در 
فردیس اشاره می کند و ادامه می دهد: تا قبل آتش سوزی ها 2 شعبه وجود داشت اما اکنون یک 
شعبه فعال است که تنها دو باجه آن کار می کند. ازدحام زیاد شهروندان در بانک باعث می شود 
برای انجام حتی یک کار کوچک هم ساعت ها معطل شویم. اغلب ساعت ها سیستم های همین 
یک بانک هم قطع است و در نهایت امور بانکی مردم به روز بعد موکول می شود. قابل تصور 
نیست در دنیای امروز که همه خدمات الکترونیکی شده برای گرفتن یک رمز پویای ساده یک 
هفته معطل ماند.  این شهروند نمای نامناسب بانک های فردیس را نیز یکی از عوامل زشتی 
چهره شهر عنوان می کند و می گوید: این که خرید تجهیزات با وجود تحریم ها مشکل است 
را می توان پذیرفت اما آیا رنگ هم ندارند که ظاهر سیاه و سوخته بانک ها را درست کنند؟ در 

این هفت ماه حتی به این موضوع هم رسیدگی نشده است.  

فرمانداری پیگیر راه اندازی بانک ها
طبق بند 33 قانون شرح وظایف فرمانداران، هدایت و هماهنگی فعالیت های بانکی بر عهده فرماندار 
به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در هر شهرستان است. به همین دلیل برای پیگیری مشکالت 
بانکی مردم فردیس به سراغ فرماندار این شهرستان رفتیم. ابوالفضل اینانلو از تالش فرمانداری 
برای حل این مشکل خبر می دهد و می گوید: با سرپرستان شعب تمام بانک ها در استان مکاتباتی 
انجام شده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آسیب ها اقدام کنند. برخی از شعب در حال حاضر مراحل 
اصالحی را پشت سر گذاشته اند اما تعدادی هم هنوز هیچ اقدامی نکرده اند.  اینانلو با تایید محدودیت 
خدمات رسانی بانکی و کمبود دستگاه های خودپرداز در فردیس اظهار می کند: باید هر چه زودتر 
بازسازی بانک ها و نصب خودپردازهای جدید انجام شود. البته برخی شعب راه اندازی و فعال شده اند، 
اما در مکان قبلی نیست و به جای دیگر نقل مکان کرده اند. باید این بانک ها و دستگاه های خودپرداز 
در هسته مرکزی و پرتراکم شهر فعال شوند، چرا که در حاضر به دلیل مسافت طوالنی دسترسی به 

این بانک ها برای بسیاری از شهروندان به ویژه سالمندان سخت شده است. 

   در میان آمارها، هنوز خرمشهر جزو 20 شهر اول 
دارای نرخ بیکاری باال در کشور است. شهری بندری گزارش

در مرز مشترک ایران و عراق که هنوز بعد از گذشت 4 
دهه از اشغال دشمن و آزادسازی آن به رســم هر ساله در سالروز 
آزادسازی نامش بر سر زبان ها می نشــیند، اما دوباره به فراموشی 
سپرده می شود. گرچه مردم خرمشهر از سال های پایانی دهه 60 به 
دنبال بازسازی شهر خرم خود بودند، اما در این مدت روند بازسازی 
همواره مورد انتقاد آنها بوده است و خرمشهری ها هنوز خرمی گذشته 

شهر را به دست نیاورده اند.

  
تابلو »خرمشهر؛ دیار دریادالن« خوشامد می گوید. شهر از باالی 
پل قدیمی پیداست. ساختمان های تخت و یک طبقه، نخلستان ها 
و کارون. نشــانه های جنگ و 578 روز اشغال هنوز بر چهره شهر 

دیده می شود.
شهروند بی گالیه ای در کوچه و بازار شهر نیست. در کوچه ها هنوز 
جای برخی خانه ها خالی  است؛ خانه هایی که تخریب شد، اما ساخته 
نشد و آب هنوز شور است. بخشی از شهر گاز ندارد و بیکاری و فقر 
معضل بزرگ جوانان به حساب می آید. خیلی از مردها دست زن و بچه 
را گرفته اند و رفته اند جایی که آب باشد و نان. مهاجرت از این خاک 
گرمسیری که روزگاری نه چندان دور »عروس شهرهای خوزستان« 

نام داشت، رویه بسیاری از مردم خرمشهر شده است. 
عبداهلل سلیمانی از شهروندان قدیمی خرمشهر است و سال هاست 
روی تاکسی کار می کند. از کسانی است که در آزادسازی خرمشهر 
بوده، در همین شهر ازدواج کرده و بچه دار شده، اما حاال می خواهد از 
این شهر برود: »در خرمشهر کار نیست، کار که نباشد ترقی هم نیست. 
بیشتر مردم رفتند یزد و اصفهان برای کار. آنجا حداقل حقوق و بیمه 
دارند. ما و بچه هایمان در این شهر آینده نداریم. بعد از جنگ شهر 

جوری آسیب دید که نتوانست بلند شود.«
پسر بزرگش با مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی بیکار است و یک 
دختر دانشجو دارد. با ته لهجه عربی می گوید: »منطقه آزاد اروند که 
راه افتاد وعده های زیادی به ما برای اشتغال دادند، اما بیشتر کسانی که 
در سازمان منطقه آزاد استخدام شدند ،غیربومی بودند. از کرمانشاه، 
لرستان و شهرهای دیگر آمدند و در این منطقه مشغول به کار شدند. 
حاال خیلی از جوان های محله ما یا دست فروشی می کنند یا کارگری 

که امسال با وجود کرونا خیلی هایشان هم بیکار شده اند.«
محمدرضا عیسی پور از همان جوانانی است که عبداهلل درباره شان 
حرف می زند. گرافیک خوانده و عضو انجمن هنرهای نمایشــی 

است، اما از ساعت 6 صبح در دکه ای آهنی که 
کولر ندارد، فتوکپی می گیــرد تا بتواند خرج 
دانشــگاهش را بدهــد: »کار فرهنگی در این 
شهر درآمد ندارد. من 4 ســال تئاتر کار کردم 
و دلم می خواست این رشــته را ادامه دهم، اما 
با این کارها نمی شــود زندگی کرد. خرمشهر 
ظرفیت های زیادی دارد؛ بندر، فرودگاه، راه ریلی 
و منطقه آزاد که هر کدام از اینها برای آبادانی یک 
شهر کافی است، اما هیچ کدام نتوانسته به مردم 
خرمشهر کمک کند. نمی دانم تا چه زمانی مردم 

این شهر باید تاوان جنگ را بدهند.«
او معتقد است که دولت باید از کارآفرینان و صاحبان مشاغل حمایت 
کند تا فرصت های شغلی برای جوانان این شهر فراهم شود: »بیکاری 
آسیب های زیادی دارد. خیلی ها نمی توانند تحمل کنند. به اعتیاد و 
سرقت روی می آورند و به خودشان و دیگران آسیب می زنند و در 
نهایت امنیت شهر را از بین می برند. باید جلو این آسیب ها را با ایجاد 

اشتغال گرفت.« 

مردم خرمشهر کار می خواهند
کریم مرد روزهای جنگ است. در خرمشهر به دنیا آمده، بزرگ شده و 
با چشمان خود اشغال شدن این شهر را دیده. در همین جنگ جانباز 
شده و حاال با موهایی سپید و کمری خمیده برای امرار معاش خود و 
بچه هایش در میدان راه آهن دست فروشی می کند: »سیمای واقعی 
خرمشهر، چهره شهری نیست که سوم خرداد هر سال برای چند 
دقیقه  از شبکه های رنگارنگ تلویزیون نشان می دهند. باید شهر را 
قبل از جنگ می دیدید؛ آبادانی اش زبانزد بود.« او برای بچه ها گریه 
می کند. دستمال بزرگی روی سر و چشم می کشد و عرق و اشک را 
پاک می کند: »جوان و سالم بودم، اما بعد از مجروح شدن، همه جور 
درد به سراغم آمد. خدا را شکر. در هر صورت ما برای کشورمان رفتیم 
و جنگیدیم. اما شما از زبان ما به مسئوالن بگویید که مردم خرمشهر 
کار می خواهند. آب آشامیدنی سالم و بهداشتی می خواهند. سرپناه 
می خواهند. رونق و شکوفایی شــهر و دیارشان را طلب می کنند. 

امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی مناسب می خواهند.«
عدنان 18 ساله در کنار پیرمرد، بساط سی.دی فروشی دارد. درس 
را رها کرده تا کمک خرج پدر باشــد. می گوید: »تا چند ماه پیش 
در کارگاه مصالح ساختمانی کار می کردیم. باید هر روز هزار بلوک 

سیمانی می ساختم تا 50 هزار تومان گیرم بیاید. کار طاقت فرسایی 
بود، اما از بیکاری بهتر بود. بعد از این که کرونا آمد عذرم را خواستند. 
گفتند وضع اقتصادی خراب است و پولی ندارند که به کارگر بدهند.«
بساطش را مرتب می کند و می گوید: »دست فروشی هم کار است 
دیگر. حقوقش چندان فرقی با کارگری ندارد، اما دیگر کسی نیست 

که بگوید از فردا نیا سرکار.«

فرصت های شغلی در اختیار غیر بومی ها
معاون سیاسی فرماندار خرمشهر، مهم ترین عامل بیکاری در این شهر 
را از بین رفتن زیرساخت ها بعد از جنگ می داند و می گوید: »علت 
اصلی نارضایتی مردم این است که خرمشهر فعلی را با شهری که 
پیش از جنگ می شناختند مقایسه می کنند. خرمشهر در گذشته 
یکی از بزرگ ترین و مجهزترین بندرهای ایران و خاورمیانه بود و 
حتی از تهران برای کار به این شهر می آمدند، اما با 
شروع جنگ تحمیلی و بعد از اشغال شهر توسط 
نیروهای بعثی، تمامی زیرساخت های شهر نابود 
شــد و تا به امروز با وجود هزینه های زیادی که 
برای عمران و آبادانی شده، خرمشهر دیگر مانند 

گذشته نشد.« 
احمد زابلی تاکید می کند وضعیت بد اقتصادی 
کشور، تحریم ها و حاال کرونا تاثیر زیادی بر باال 
رفتن آمار بیکاری در این شهر داشته است و بدون 
دادن آمار می افزاید: »بندر، تاسیسات دریایی و 
مجموعه مناطق نفت خیز حوزه آزادگان که در محدوده شهرستان 
خرمشهر قرار دارند، توانسته بودند بخشی از بار اشتغال در این منطقه 
را به دوش بکشند و کمی از مشکل بیکاری را حل کنند، اما حاال با 
توجه به این که در شرایط اقتصادی فعلی فروش نفت پایین آمده و 
17 دکل نفتی در خوزستان تعطیل شده است و تبادل کاالیی از بندر 
به دلیل تحریم ها صورت نمی گیرد، تعداد زیادی از مردم شغلشان 
را از دست داده اند و بیکاری افزایش یافته است. حتی مرز شلمچه 
که محل تبادل تجاری ما با عراق بود و تعداد قابل توجهی بازرگان و 
کارگر در آنجا مشغول کار بودند، اکنون به خاطر شیوع کرونا به حالت 

تعطیل در آمده و افراد زیادی بیکار شده اند.«
زابلی با قبول این موضوع که فرصت های شــغلی به وجود آمده در 
خرمشهر در اختیار نیروهای غیربومی قرار می گیرد و این یکی از علل 
بیکاری افراد بومی است، توضیح می دهد که پروتکل های استخدامی 
شرکت های بزرگ مانند شــرکت های نفتی در منطقه بر اساس 
دستورالعمل هایی است که در وزارتخانه ها تدوین می شود. بنابراین 
استخدام ها به صورت سراسری انجام می شود، اما نیروهای غیربومی 
را هم جذب می کنند. او می گوید: »باید در این قانون اندکی تغییر 
ایجاد شود و اولویت استخدام با افراد بومی باشد. ما از بعضی شرکت ها 
خواستیم که این مورد را لحاظ کنند و افراد بومی را به کار بگیرند و 

روی آن پافشاری می کنیم تا این مشکل حل شود.«
معاون فرماندار خرمشهر یکی از راهکارهای پایین آوردن آمار بیکاری 
در این شهر را استفاده از بندر برای حمل  و  نقل کاالی ملوانی عنوان 

می کند و می گوید: »در بندر آبادان و اروندکنار 
اکنون حمل کاالی ملوانی یا همراه مسافر صورت 
می گیرد، اما در بندر خرمشهر هنوز این امکان به 
وجود نیامده است. دولت باید زیرساخت های 
حمل کاالی همراه مسافر را در بندر این شهر نیز 
ایجاد کند، چراکه با این کار تعداد قابل توجهی 
شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و 
تعداد زیادی بازرگان و ترخیص کار مشغول به 
فعالیت می شوند. مردم هم می توانند این کاالها 
را با قیمت مناســب تری از این بندر خریداری 

کنند. ما پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم به زودی محقق شود.«

خرمشهر آزاد شد، آباد نه
فرهاد دربندی کارمند یکی از ادارات وابسته به شهرداری است و 4 
سال دیگر بازنشسته می شود. او که دل پری از وضعیت نابسامان شهر 
دارد می گوید: »بعد از جنگ ترکیب شهر به هم خورد. این زمین های 
خالی در کوچه ها قبالً خانه بود. مردم اینجا زندگی می کردند. جنگ 
باعث مهاجرت آنها شد. برای بازسازی هم اگر خانه ای با خاک یکسان 
شده بود، صددرصد تخریب به حساب آمد، اما خانه هایی که 20 سال 

عمر داشتند و 8 ســال هم در جنگ لرزیدند ولی دیواری داشتند، 
درصد تخریب کمتر و وام کمتری گرفتند، در حالی  که آنها را هم 

دیگر نمی شد بازسازی کرد.«
جای گلوله ها هنوز روی تن شهر زنده است و زخم های کهنه این 
شهر هنوز که هنوز است از پس تمام دولت هایی که آمده و رفته اند، 
التیام نیافته. دربندی می گوید: »در همین خیابانی که ما زندگی 
می کنیم نمای بیرونی چند خانه را با سرامیک نوسازی کرده اند، اما 
دیوارهای ترک خورده و سوراخ سوراخ از کناره آن معلوم است. مثل 
خیابان مسجد جامع که یک دیوار کشیده اند و همه  خرابی های شهر 
پشتش پیداست. هر سال هم مسئوالن برای سالگرد آزادی خرمشهر 
مستقیم می آیند به همین خیابان و بدون دیدن چهره  واقعی شهر 

می روند تا سال دیگر.«
اما ساختمان ها تنها درد این شهر نیست. زباله های انباشته شده در 
کوچه ها، آسفالت های خراب و آب هایی که به علت نبود فاضالب 
در خیابان ها جمع می شوند هم تناسبی با اسم شهر ندارند. در محله 
کوت شیخ، زینب برای گذران زندگی عروسک های پارچه ای درست 
می کند و می فروشد. می گوید: »ما در شهری زندگی می کنیم که در 
کنار 3 رودخانه است، اما آب شیرین را باید بخریم. شب ها هم برق 
نداریم و باران که بیاید از خانه هم نمی توانیم خارج شویم، چون همه 

خیابان ها را آب می گیرد و رفت و آمد سخت می شود.«
او که 2 دختر چهار و هشت ساله دارد از انبوه زباله هایی می گوید که در 
خیابان های این محله روی هم تلنبار شده و دیر به دیر جمع می شود: 
»نمی گذارم بچه هایم در کوچه بازی کنند. آلودگی زباله هایی که در 

کوچه ها جمع شده ممکن است آنها را بیمار کند.«

خرمشهر یا محمره
این روزها نام شهردار خرمشــهر در فضای مجازی پیچیده است. 
داود دارابی در بیانیه ای که به مناسبت سوم خرداد و روز آزادسازی 
خرمشهر در صفحه شخصی اش منتشر کرده  ، خرمشهر را محمره 
خوانده و این موضوع با واکنش تند کاربران روبه رو شده است ، چراکه 
محمره نام عربی شهر است و این شهر در گذشته به این نام شهرت 
داشت. شهردار پیش از آن که درباره خرابی های شهر بگوید ، برای رفع 
سوءتفاهم توضیح می دهد که آوردن نام محمره به جای خرمشهر 
اشتباهی سهوی بوده و می گوید: »در متن فارسی نام شهر خرمشهر 
ذکر شده، اما روابط عمومی سازمان برای ترجمه متن به عربی به 
اشتباه نام شهر را محمره نگاشته است که البته اصالح شد. دلیلش 
هم این است که هنوز اهالی خرمشــهر در زبان عربی به خرمشهر 
»محمره« می گویند و این نام مصطلح است. اما بعضی برای تخریب 

و تفرقه میان اقوام به این اشتباه دامن زدند و آن را بزرگ کردند.« 

بودجه کافی برای ساخت شهر نیست
شهردار خرمشهر در ادامه از پروژه هایی می گوید 
که برای بهبود اوضاع شهر کلید خورده و در حال 
تکمیل است: »پروژه های ما در شهرداری در 2 
قسمت ساحل کارون و محله های کم برخوردار 
تقسیم شده است. هم در قسمت شمال و هم 
قسمت جنوب کارون 4 پروژه ساحل سازی با 
اعتبار 40 میلیارد تومان در حال انجام اســت 
و تاکنون 500 متر از این مســیر به طور کامل 
افتتاح شده و مردم می توانند از این فضا استفاده 
کنند. همچنین محله های محروم در شهر نیز 
با انجام طرح های نوسازی در حال ساماندهی هستند. مثال محله 
۹0 هکتاری یکی از محالتی بود که مردم سال های سال از فضای 
نامناســب آن رنج می بردند. این محله اکنون در طرح زیرسازی و 
آسفالت قرار گرفت و بوستان ها و پارک های آن بازسای و تکمیل 
شد. محالت دیگر شهر نیز به همین ترتیب در طرح بازسازی قرار 
دارند و به مرور هم ساختمان ها بازسازی می شوند و هم خیابان ها 
دوباره آسفالت خواهد شد. در همه این پروژه ها نیز از نیروهای بومی 
استفاده می شود تا فرصت های شــغلی برای مردم شهر به وجود 
بیاید.« دارابی گالیه مردم از وضعیت شهر را قبول دارد و توضیح 
می دهد: »خرمشهر به لحاظ بضاعت مالی، شهر برخورداری نیست 
و تعداد زیادی از مردم این شهر نمی توانند عوارض پرداخت کنند. ما 
هم در مجموعه شهرداری فقط می توانیم در چارچوب بودجه ای که 
داریم فعالیت کنیم که با توجه به محرومیت ها، بودجه برای ساخت 
شهر کافی نیست. قبول دارم که با وجود کارهای زیاد انجام شده  در 
این شهر، هنوز خیلی از محله ها نیازمند ساماندهی و تکمیل شبکه 
فاضالب و روکش آسفالت و ساخت محل دپوی زباله هستند. الزم 
است که همه دستگاه ها و ادارات با هماهنگی بیشتری کار کنند تا 

وضعیت شهر تغییر کند.«

  
پل قدیمی، آبادان را به خرمشهر وصل می کند. به بندرشهری که 
روزگاری بزرگ ترین بندر تجاری ایران بوده و کشتی ها خسته از سفر 
در کناره  آن پهلو می گرفتند و حاال در گوشه ای مهجور به کارون چشم 
دوخته است. جوانان این شهر در انتظار تغییر، روز را شب می کنند و 
امیدوارند بتوانند بمانند و در همین شهر پیر شوند. شهری که میراث 

پدرانشان از روزهای مقاومت و ایثار است. 

معاون سیاسی فرماندار 
خرمشــهر: تحریم های 
نفتی و تعطیلی 17 دکل 
باعث شده تعداد زیادی از 
مردم این شهر شغل شان 

را از دست بدهند 

شــهردار: خرمشهر به 
لحاظ بضاعت مالی، شهر 
برخورداری نیســت و 
تعداد زیادی از مردم این 
شهر نمی توانند عوارض 

پرداخت کنند

فاطمه عباسی 
 خبرنگار

 خرمشهری ها بعد از 4 دهه از دوران جنگ تحمیلی همچنان با محرومیت های زیادی زندگی می کنند./ عکس: همشهری- سیدمدیار شجاعی

   سوءمدیریت ها؛ عامل بیکاری 
عبداهلل سامری ، نماینده خرمشهر در مجلس، در گفت و گو با همشهری می گوید که آمار دقیقی از وضعیت بیکاری در این شهر وجود 
ندارد و اضافه می کند: »وضعیت بیکاری در خرمشهر بسیار نگران کننده است، به طوری که نرخ بیکاری در این شهر 2 تا 3 برابر نرخ 
کشور است و با وجود داشتن نیروهای انسانی فراوان این امر پذیرفتنی نیست.« او با بیان این که خرمشهر فرصت های شغلی زیادی 
دارد که غیر بومی ها آنها را اشغال کرده اند می گوید: »استان خوزســتان همه چیز دارد و هیچ چیز ندارد. به علت سوءمدیریت ها 
فرصت های زیادی را در خوزستان، به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی استان، از دست داده ایم. یکی از علل بیکاری در این شهرها 
نیز همین سوءمدیریت هاست. اوضاع ساختاری شهر نیز از لحاظ مختلف مطلوب نیست و با وجود تالش هایی که در زمینه های مختلف 
شهری انجام شده، به دلیل کثرت کارهای مانده در خرمشهر، این تالش ها نتیجه مطلوب نداشته است.« سامری اضافه می کند: »باید 
قانونی برای به کارگیری نیروهای بومی در منطقه وضع شود تا جوانان خرمشهری دیگر مجبور نباشند برای کار به عسلویه، ماهشهر 

و یزد بروند و در شهر و بندر خودشان کار کنند.«  

فتانه احدی 
 کرج – خبرنگار



 گفت وگوي همشهري با كارشناسان درباره اينكه 
در شرايط فعلي بايد چگونه بر كرونا و ترافيك تهران غلبه كرد

طلسم طرح ترافيك99
مجيد جباري

خبر نگار

خبرهاي كوتاه

  بازگشايي غرفه هاي ايستگاه هاي 
مترو از ۱۰خرداد

طبق مصوبه ســتاد ملي مقابله بــا كرونا از 
۱۰خرداد ماه كه روال كار دستگاه هاي اداري 
به حالت قبل بازخواهد گشــت، غرفه هاي 
ايستگاه مترو نيز بازگشــايي خواهند شد. 
براساس گزارش پايگاه خبري شهر، فرنوش 
نوبخــت، مديرعامل شــركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه ضمن اعالم اين خبر 
افزود: بازگشــايي تمامي اماكــن، مراكز و 
مشاغل از ۱۰ خرداد سبب افزايش مسافران 
مترو نيــز خواهد شــد. او با بيــان اينكه 
»عادي ســازي « و امكان فعاليت مشــاغل 
پرخطر با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، 
سبب افزايش تعداد مسافران مترو مي شود، 
يادآور شــد: همچنــان از مســافران مترو 
درخواســت مي شــود كه به منظور حفظ 
ســالمت خود و ديگران از ماسك استفاده 
كنند. مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومــه در ادامه افــزود: اقدامات 
مبارزه با كرونا هزينه هاي مازاد بسياري به 
مترو تحميل كرده اســت. همچنين درآمد 
موجود تنهــا صرف بخشــي از هزينه هاي 
جاري مترو مي شود. او با بيان اينكه درحال 
حاضر سازمان تأمين اجتماعي، دفترچه هاي 
پرسنل شركت بهره برداري مترو را تمديد 
نمي كند، توضيح داد: باتوجه به نبود درآمد 
از سوي شركت بهره برداري مترو و نپرداختن 
پول به سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان 
دفترچه ها را تمديــد نمي كند. مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با اشــاره به وضعيت بحراني اين شــركت، 
گفت: اميد اســت كه دولت بودجه ويژه اي 
اعم از كمك هاي ارزي و مــادي به ناوگان 
مترو پايتخت تخصيص دهد تا بتواند از اين 

شرايط سخت و پيچيده عبور كند.

  ملخ ها به تهران نرسيدند
ملخ ها در حالي به جنوب شرق استان تهران 
ازجمله شهرستان هاي ورامين و پاكدشت 
هجوم آورده اند كه مديــركل امور خدمات 
شهري شهرداري تهران اعالم كرده ملخ ها به 
شهر تهران نرسيدند و هجوم آنها به جنوب 
شرق اســتان تهران هم اتفاقي است كه هر 
ســال رخ مي دهد. اين درصورتي است كه 
طي روزهاي گذشــته در برخي نقاط شهر 
تهران به طور محدود ملخ هايي ديده شده اند.
به گزارش پايگاه خبري شهر، اصغر عطايي 
اما گفــت: حملــه ملخ ها به شــهر، تهران 
مشاهده نشده و هيچ گزارشي از هجوم ملخ 
به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مطرح نشده 
و اظهارنظر كارشناســان هم حكايت از آن 
دارد كه هجوم ملخ در پاكدشت و ورامين رخ 
داده است. او با تأكيد بر اين موضوع كه هيچ 
دسته اي از ملخ به شهر تهران نرسيده است، 
افزود: »ظاهرا اين ملخ ها در جنوب شــرق 
استان تهران، محلي هستند و هجوم آنها هر 
سال رخ مي دهند؛ اين موضوع شهر تهران 
را درگير نكرده است و در همان مناطق نيز 
كنترل مي شود. بنابر نظر كارشناسان، اين 
نوع از ملخ هاي محلي در اين منطقه آسيبي 
ندارند و تعداد آنها هم محدود است. با اين 
حال درباره اينكه علت هجوم آنها چيست، 
سازمان هاي مرتبط مانند محيط زيست بايد 
نظر دهند. «منصور درجاتي رئيس مديريت 
بحران اســتان تهران هم با اعالم آماده باش 
براي مقابله با ملخ ها دربــاره هجوم آنها به 
جنوب شرق استان تهران اعالم كرد: »هجوم 
ملخ ها يك امر فصلي و اجتناب ناپذير است. 
سال گذشته استان تهران درخصوص مقابله 
با هجوم ملخ ها موفق عمــل كرد به طوري 
كه در كشــور جزو اســتان هاي موفق بود. 
سال گذشــته 8 نوع ملخ شناسايي شد كه 
خوشــبختانه هيچ كدام از نــوع صحرايي 
نبودند اما امسال هجوم ملخ ها زودتر از سال 
گذشــته آغاز شد. ســال ۹8، هجوم آنها از 
اواخر خرداد ماه بود، اما امسال از فروردين   
شروع شــد. قبل از هجوم ملخ ها هم هجوم 
پروانه ها رخ داد كه برنامه هاي سال گذشته، 

امسال هم عملياتي مي شود.«
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چالش شفافيت مالي شركت ها و سازمان هاي شهرداري براي ورود به بورس 
در شــرايطي كه يكي از مهم ترين شروط 
ورود شــركت ها به بورس، شفافيت مالي 
است، تحليلگران شهري معتقدند، برخي 
شركت ها و سازمان هاي شهرداري تهران 
برخــالف صراحــت قانــون، درآمدهاي 
خود يا بخشــي از آن را به حســاب خزانه 
كل شهرداري واريز نمي كنند و به صورت 

جزيره اي عمل مي كنند.
 بــه گــزارش شهرنوشــت، محســن 
طباطبايي مزدآبادي، دبيركل انجمن علمي 
اقتصاد شــهري ايران، يكــي از مهم ترين 
مشكالت عرضه شركت هاي زيرمجموعه 
شهرداري به بازار ســرمايه را مبهم بودن 
وضعيت بيشتر اين شركت ها عنوان كرد و 
افزود: براساس قانون، شرط ورود به بورس 
براي شــركت ها يا حداقل شــركت هاي 

غيردولتي نداشتن بدهي، صورت هاي مالي 
شفاف، روشن بودن بيالن مالي و بودجه، 
شــفاف بودن تركيب اعضاي هيأت مديره 
و ضوابط مربــوط به اساســنامه و از همه 
مهم تر سودآوري و نداشتن زيان انباشته 
اســت. او با بيان اينكه اين جديت ممكن 
است براي شركت هاي دولتي كمتر باشد 
و حساب هاي مالي و مالياتي آنها به دقت 
بخش خصوصي ارزيابي نشود، گفت: درباره 
شركت هاي شهرداري تهران حتي در مورد 
بودجه سنوات هم جاي بحث است و آنها 
اغلب برخالف صراحت قانون، درآمدهاي 
خود يا بخشــي از آن را به حســاب خزانه 
كل شهرداري واريز نمي كنند و به صورت 
جزيره اي عمــل مي كننــد. درواقع اداره 
كل بودجه شهرداري چشــم انداز دقيقي 

از وضعيت دخل و خرج اين شــركت ها و 
ســازمان ها ندارد. به گفته ايــن تحليلگر 
اقتصاد شــهري، اين شركت ها اگر سودده 
بودند نبايد شــهرداري تهــران اكنون با 
بحران بدهي هاي انباشــته شــده مواجه 
 بود. با اين حال نفس واگذاري خوب است 
و سبب چابكي شهرداري مي شود اما بايد 
شرايط اين شركت ها براي ورود به بورس 
به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد. طباطبايي 
مزدآبادي درباره ميزان دارايي قابل عرضه 
شــهرداري تهران در بازار سرمايه توضيح 
داد: از آنجايي كه درآمــد و ارزش واقعي 
شركت ها و سازمان ها ابهام دارد نمي توان 
برآورد دقيقي از دارايي هاي قابل عرضه به 
بورس داشــت. اما برآوردها نشان مي دهد 
سهم منابع سازمان ها و شركت هاي تابعه 

شهرداري در بودجه ســاالنه سال ۱3۹8 
حدود 6 هزار و 5۰۰ميليــارد تومان بوده 
اســت كه نشــان مي دهد اين سازمان ها 
و شــركت ها دارايــي چشــمگير و قابل 

مالحظه اي دارند.
 او بيان كرد: موضوع عرضه شــركت هاي 
زيرمجموعه شــهرداري يــا به طور كلي 
شركت هايي كه بيش از 3۴درصد سهام آنها 
متعلق به شهرداري است در بازار سرمايه 
به نيمه دوم سال گذشــته برمي گردد كه 
شوراي اسالمي شــهر تهران در مصوبه اي 
شــهرداري را ملزم كرد كــه ظرف مدت 
3ماه اليحه اين كار را آمــاده و ارائه كند. 
تعداد شركت هايي هم كه مشمول عرضه 
تشخيص داده شده اند ۴۴ شركت عنوان 

شده است.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از انتشار كتاب مسابقه بازآفريني محور 
شهري، طراحي فضاي فوقاني تونل راه آهن تهران - تبريز )نيلوفري( خبر داد.

به گزارش همشهري، كاوه حاجي علي اكبري در اين باره گفت: در دوره جديد 
مديريت شهري و با توجه به رويكرد شهرداري تهران درخصوص بازآفريني 
عرصه هاي ناكارآمد و رها شده شهري و نيز توسعه محالت كم برخوردار )داراي 
بافت فرسوده و ناكارآمد( و در راستاي اهدافي چون، ارتقاي منزلت اجتماعي، 
اقتصادي، زيست محيطي و فضايي پهنه جنوبي شهر تهران، پروژه شاخص و 
بي سابقه بازآفريني فضاي فوقاني تونل راه آهن تهران- تبريز با همكاري دولت 
و شهرداري و بهره گيري از ظرفيت جامعه تخصصي ذيربط، در قالب مسابقه 
بين المللي در سال هاي ۹8-۹7 توسط سازمان نوسازي شهر تهران برگزار شد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران خاطرنشان كرد: در اين راستا و به منظور 
ثبت تجارب و آموزه ها، اين سازمان اقدام به مستندنگاري فرآيند برگزاري 
مسابقه مذكور در قالب يك مجلد كرده اســت. به گفته حاجي علي اكبري، 
كتاب مسابقه بازآفريني محور شهري، مستندسازي فرآيند انجام برگزاري 

مسابقه به همراه معرفي آثار را دربر مي گيرد و حاوي مطالبي چون، پيشينه 
احداث راه آهن در ايران، معرفي طرح اوليه، هماهنگي ها و اقدامات انجام شده 
در راستاي برگزاري، معرفي طرح هاي ارسالي به دبيرخانه در ۲مرحله و معرفي 
آثار برگزيده است.اين كتاب به همت سازمان نوسازي شهر تهران و توسط نيكو 

صالحي گردآوري و تدوين و توسط مؤسسه همشهري منتشر شده است.

انتشار كتاب مسابقه بازآفريني طرح نيلوفري 

طرح ترافيك99 به اندازه كفش هاي ميرزا نوروز به جلسه هاي مختلف 
رفته و بي نتيجه برگشته است. آخرين جلسه درباره اين تصميم به 
29ارديبهشت بازمي گردد كه شــوراي ترافيك تهران رأي به اجراي طرح داد اما به علت تعطيالت به 6خرداد 
موكول شد. شهرداري و استانداري، اجراي طرح را تأييد كردند و موضوع رسانه اي شد اما تماس تلفني شبانه 
وزير بهداشت همه  چيز را تغيير داد. حاال اينكه سرنوشت مردمي را كه بايد نيمه شب از اين تغيير يكباره اما مهم 

مطلع شوند، چه مي شود كسي نمي داند.
حال سوال اين است در چنين شرايطي كه ترافيك در مناطق مركزي شهر به اوج خود رسيده و كرونا نيز كنترل 
نشده است، چه بايد كرد؟ براي اين مهم سراغي از 2استاد دانشگاه و يك عضو شوراي شهر گرفتيم و پرسيديم 

كه در شرايط تقابل كرونا و ترافيك بايد براي كنترل كدام يك اقدام كرد و راهكار چيست؟

كنترل مكانيزه 
محدوده طرح ترافيك

علي اعطا
سخنگوي شوراي شهر تهران

اجتناب از تصميم هاي خلق الساعه

به نظر مي رسد در بحث كرونا در رابطه با موضوعاتي كه تأثير عاجل و 
روزانه در زندگي شهروندان دارد، نظام تصميم گيري و پيام رساني ما 
كارآمد نيست. ما به درستي ساختاري ستادي براي مديريت بحران 
كرونا تشــكيل داده ايم كه سلسله مراتبي از ســطح ملي تا سطوح 
استاني و شهري دارد، اما در نظام توزيع اختيارات، به درستي تعيين 
تكليف نكرده ايم و مشخص نيســت تصويب كدام مورد در سطوح 
پايين تر كفايت مي كند و كدام تصميمات حتما نياز به مصوبه ستاد 
ملي كرونا دارد كه مصوبات آن هم سنگ مصوبات شوراي عالي امنيت 

ملي دانسته شده است.
در مورد پيشنهاد شــوراي شــهر تهران براي تعطيلي حمل ونقل 
عمومي تا پانزدهم فروردين، شوراي فرماندهي كالنشهر تهران به 
رياست آقاي زالي در تاريخ 7فروردين ماه امسال مصوبه اي داشت 
كه منتشــر شــد. در آن مصوبه اعالم شــده بود تعطيالت ناوگان 
عمومي شــامل مترو، اتوبوس و ســرويس ون در كالنشهر تهران 
انجام پذيرد و ضامن اجراي آن دادستان تهران است. طبيعتاً وقتي 
چنين صورتجلسه اي منتشر مي شود و به عنوان ضمانت اجرايي از 
دادستاني نام برده مي شــود، الزم االجراست؛ اما در سطوح فوقاني 
سلسله مراتب ســتاد كرونا اين امر نقض شد و تعطيلي حمل ونقل 

عمومي پذيرفته نشد.
حاال اين موضوع، امر عاجلي نبود و با اينكه ســردرگمي ها را دامن 
مي زد اما باالخره چند روزي تا تصميم گيــري و اعالم خبر قطعي 
فرصت بود، از ما سؤال مي شــد اما طبيعتاً من كه مسئوليت اعالم 
مواضع رسمي شــورا و اخبار را بر عهده دارم، توضيح مي دادم كه 
ما پيشنهادهاي خودمان را ارســال كرده ايم، بايد ديد آيا تصويب 

مي شود يا خير؟
اما در مسئله اجراي طرح ترافيك، موضوع از چه قرار بود. واقعيت اين 
است كه صورتجلسه شوراي ترافيك تهران به تاريخ ۲۱ارديبهشت 
مقرر مي كند از ۲۹ارديبهشــت اوال شروع ســاعت طرح ترافيك 
8صبح و خاتمــه آن ۱6عصر براي هر دو محــدوده طرح ترافيك 
و كنترل آلودگي هواســت. در ادامه مي گويد از ســاعت۱۴ به بعد 
خروج از اين هر دو محدوده مجاز است. مقرر شده بود كه اين طرح 
از ۲۹ارديبهشت تا اطالع ثانوي اجرا شود، تا دوشنبه شب هم اتفاق 
متفاوتي رقم نخورده بود، اما دوشــنبه شب ما شاهد اخبار مبهم و 
متفاوتي از زبان برخي مقامات مســئول در رسانه ها و شبكه هاي 

اجتماعي بوديم.
آقاي حناچي نيز موضوع را به صورتجلســه شــوراي ترافيك تهران 
ارجاع دادند؛ يعني طرح بــر همان منوال پابرجاســت. اما گويا در 
ســاعات پاياني شــب 5 خرداد تماسي از ســوي يكي از مسئوالن 
عالي رتبه ســتاد ملي كرونا با شــهرداري گرفته مي شود و خواهان 
توقف طرح ترافيك مي شوند و شهرداري نيز تبعيت مي كند. معناي 
اين كار چيست؟ از يك ســو مصوبه اي براي اجراي طرح ترافيك از 
ساعت 8 تا ۱6 با خروج آزاد از ساعت۱۴ وجود دارد و از سوي ديگر 
بدون اينكه مرجع ديگري يا حتي ســتاد ملي كرونــا اين مصوبه را 
لغو يا ابطال كرده باشــد يا حتي مصوبه ديگري به تصويب رسيده 
باشد، تماسي گرفته  شــده و اجراي طرح متوقف مي شود. در پايان 
بايد نكاتي را براي جمع بندي اين بحث عرض كنم؛ اول اينكه نبايد 
در موضوعي كه تمامي شــهروندان با آن مواجه هســتند، تصميم 
خلق الساعه شبانگاهي بگيريم. وقتي نيمه شب تصميم گيري درباره 
اجراي طرح ترافيك براي روز بعد تغيير مي كند پس كي قرار است 
به شهروندان اطالع رســاني كنيم؟ دوم اينكه باالخره ما بايد بدانيم 
براساس مصوبات عمل مي كنيم يا با تماس هاي تلفني؟ولو از طرف 
مقامات عالي رتبه ستاد ملي كرونا. اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا  
شأن ملي دارند و كالمشان نافذ است اما اگر قرار باشد تماس هاي تلفني 
مالك عمل باشد آن هم تماس هايي كه بر مبناي اين مصوبه نباشد اين 
كار تشتت و نابساماني در حوزه اداره شهر ايجاد خواهد كرد. اعضاي 
ســتاد ملي كرونا از ابتداي شيوع اين ويروس 
متحمل زحمات بسياري شدند. حاال به نظر 
مي رسد اين مشكل كه از ابتدا وجود داشته 
يعني روشن نبودن محدوده اختيارات هر 
سطح و اشــكال در نظام توزيع اختيارات، 
بايد حل و فصل شــود و گرنه ممكن است 
باز هم با مواردي از اين دســت 
كه شــهروندان را بالتكليف 

مي كند مواجه شويم.

اميرحسين پورجوهري
استاد دانشگاه در برنامه ريزي شهري

استناد به الگوهاي جهاني

كرونا، مســئله غيرمترقبه اي در مقياس جهاني است. تقريبا 
در سطح مديريت شهرِي كشــورهاي دنيا، فرمول مشخصي 
براي مواجهه با اين مسئله وجود نداشته است. راه حل هايي كه 
شــهرهاي مختلف در اين زمينه پيش گرفته اند، تاحد زيادي 
مبتني بر سعي و خطا و مفروضاتي بوده كه اتخاذ آنها مي تواند 
به بهبود شــرايط كمك كند. همانطور كــه تجربه جهاني در 
تمامي كشورها را مي بينيم، شاهديم كه بسياري از راه حل هاي 
اتخاذ شــده در مقاطع مختلف زماني، براساس بازخوردهايي 
كه داشته، يا كنار گذاشــته شــده و يا اينكه اصالح و تعديل 
شده است. از اين رو، طبيعي اســت كه مديريت شهري تهران 
هم براساس سياست هايي كه ستاد ملي كرونا اتخاذ كرده، در 
يك مقطع زماني در رابطه با شــهر تهران كه به لحاظ وسعت، 
جمعيت و جايگاه ثقلي كه در نظام شــهري ايران دارد، تدابير 
خاص و ويــژه اي را - همچون توقف اجراي طــرح ترافيك، با 
هدف تسهيل تردد مردم براساس قاعده فاصله گذاري فيزيكي و 
اجتماعي- اتخاذ كرده است. اينكه حاال، بعد از گذشت يك بازه 
زماني نزديك به 3 ماه، به اين جمع بندي رسيده اند كه محدوده 
طرح ترافيك بايد به حالت ســابق برگردد و محدوديت ها بار 
ديگر ايجاد شود، به خودي خود بد نيســت. چراكه شرايط به 
نســبت 3 ماه قبل تغيير پيدا كرده و طبيعتا، شــرايط جديد، 
سياست هاي جديدي را هم مي طلبد. صرف نظر از اينكه تجربه 
افزايش آلودگي هوا و مســائل ترافيكي شــديدي را در ناحيه 
مركزي اجراي طرح داشــتيم، اما به هر حال براي اين مقطع 
زماني اتخاذ سياست جديد، منطقي به نظر مي رسد. كما اينكه 
در اين برهه زماني، بسياري از سياســت هايي مثل قرنطينه، 
دوركاري و تعطيل شــدن ادارات را هم كه پيش از اين، اتخاذ 

كرده بوديم كنار گذاشــته ايم. از طرف ديگر، اينكه 
بازخورد اجراي مجــدد طرح ترافيك چه خواهد 
بود، بايد به نحوي باشــد كه بعد از رصد شــدن 
و نســبت به بازخوردهاي اعالم شــده از سوي 
ســتاد ملي كرونا بخشــي از اين محدوديت ها 

برداشته شود. بر اين اساس، اين موضوع، 
وجه مهمي است كه مي تواند به نحوي 
باشد كه وضع مجدد محدوديت ورود 
به محدوده طرح ترافيك نگراني هاي 
جدي را براي ما ايجاد نمي كند. از 
اين رو به عقيده مــن مي توانيم با 
رصدهاي دوره اي مثال هفتگي يا 

دو هفتگي، در سياست ها تجديد نظر كنيم. اما در اين رابطه، 
بايد به موضوع مهمي توجه بيشتري شود؛ به عبارتي وقتي يك 
سياست وضع مي شــود بايد با مجموعه سياست هاي به اجرا 
درآمده، تناسب داشته باشــد؛ به بيان ديگر، بايد در يك بستر 
سياستگذاري سنجيده شود. از سوي ديگر، از روزي كه محدوده 
طرح ترافيك برقرار شود، ما شاهد افزايش هزينه هاي حمل ونقل 
عمومي در شهر تهران هستيم و بليت مترو، هزينه هاي تاكسي 
و اتوبوس ها افزايش پيدا مي كند. بنابراين به نظر مي رســد در 
اين قسمت ما با يك مشكل مواجه خواهيم شد. به عبارت ديگر 
اجراي سياست بازگشــت مجدد ممنوعيت ورود به محدوده 
طرح ترافيك با تسهيالت و تشويق هايي كه بايد براي استفاده 
بيشتر از حمل ونقل عمومي قائل شويم، همخواني ندارد. يعني 
اگر سياست هاي ما در جايي، سياست هاي سلبي است، حتما 
بايد در جاي ديگري مشوق هاي جايگزين را براي شهروندان 
ايجاد كنيم.  مديريت شهري تهران مي توانست دست كم، بحث 
افزايش هزينه هاي تردد با حمل ونقل عمومي را مسكوت بگذارد 
و آن را به زمان ديگري موكول كند؛حتي به باور من مديريت 
شهري با كمك دولت، مي توانست از محل افزايش درآمد حاصل 
از اجراي طرح ترافيك، سوبسيدهايي را براي موازنه هزينه اي 
شــهروندان تهراني پرداخت كند. اما با توجه به مشكالت حاد 
مالي و بي توجهي دولت به مســاعدت به شهرداري ، هم اكنون 
اين اتفاق به نوعي نگران كننده است؛ چرا كه در اين برهه زماني، 
محدوديت به همراه افزايش هزينه را شــاهد هستيم. در اين 
ميان، شهروندان نيز از بابت اطالع رساني نادرست درباره وجود 
ممنوعيت يا عدم ممنوعيت در خصوص محدوده طرح ترافيك 
حسابي سر در گم شده اند و همين مسئله به پيچيدگي ماجرا 

افزوده است.
 به هر حال پيشنهاد من به مجموعه مديريت شهري تهران اين 
است كه ضمن اجراي مجدد محدوديت ورود به طرح ترافيك  
كه برداشته شدنش منجر به تمايل شهروندان به سفرهاي كاذب 
شده بود، سوبسيدهايي را براي ناوگان حمل ونقل عمومي 
-مثل نيم بهــا كردن نرخ بليت متــرو يا اتوبوس هاي 
شهري-  در دســتور كار خود قرار دهد. شايد بتواند 
در مورد ساعت اعمال محدوديت ورود به محدوده يا 
گستره محدوده طرح ترافيك به صورت موقت، تجديد 
نظر كند و حتما براساس سنجش هزينه 
فايده افزايش آمار مبتاليان به كرونا 
در شــهر تهران و يا پارامترهاي 
ديگري مثل هزينه هاي ايجاد 
آلودگي هوا و يا ترافيك، دائما 
نســبت به بازبيني سياســت 

خودش اقدام كند.

شهاب الدين كرمانشاهي
عضو هيأت علمي دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران

در جست وجوي زمان از دست رفته

به عنوان يك معلم در دانشــگاه تهران، در5  ســال گذشته حدود 
۱۰مرتبه از اتومبيل شــخصي ام براي رفتن به دانشــگاه استفاده 
كرده ام، در ۲ماه گذشــته كه كالس ها به صــورت مجازي برگزار 
مي شده و حضورم در دانشگاه بســيار كم رنگ بوده، 5 بار! طبيعي 
است كه به عنوان يك شهروند كه در شرايط موجود نگران سالمتي 
خود و خانواده ام هستم، ترجيح مي دهم براي جابه جايي از خودروي 
شخصي استفاده كنم. بنابراين در ابتدا ممكن است با هر سياستي كه 
من را مجبور به تغيير وسيله از خودروي شخصي به ساير شيوه هاي 

جمعي كند، مخالفت كنم.
اما سؤال اين  است كه عواقب اســتفاده من و بقيه افرادي كه مثل 
من از خودروي شخصي استفاده مي كنند براي ساير افراد جامعه 
چيست؟ مگر همه شهروندان خودروي شخصي دارند كه فقط با 
آزاد كردن قيدها از خودروي شخصي به ظاهر مسئله را حل كرد؟ 
برداشتن اين قيود ممكن است ما را به ورطه بي عملي و بي توجهي 
به نيازهاي ساير اقشار جامعه بيندازد. تا كي مي توان به اين روش 
ادامه داد؟ آيا با اين وضعيت يك ماه يا دو ماه ديگر روبه رو هستيم؟ 
برخي پيش بيني ها نشان مي دهد ممكن است در دوره اي طوالني تر 
از يك سال و حتي تا ۲ سال با خطر طغيان مجدد مواجه باشيم و 
بايد بياموزيم كه چگونه با آن زندگي كنيم. آيا در نيمه دوم ســال 
با وقوع پديده وارونگي هوا اتفاقي كه خود ساالنه به مرگ زودرس 
حدود 5هزار تهراني مي انجامــد و با افزايش غلظــت آالينده ها 
متأسفانه اين آمار نيز ممكن است افزايش يابد - مي توان با همين 
شيوه ادامه داد يا بايد راهكارهاي جايگزين و متنوع براي مديريت 
اين بحران  داشــت؟ دقيقاً همان زماني كه پيش بيني مي شود با 
طغيان مجدد ويروس مواجه باشيم )پاييز و زمستان( ممكن است 
با شرايط اضطرار از نظر آلودگي هوا، تعطيلي كامل شهر و احتماالً 
نياز به تخليه اضطراري هم مواجه شــويم. از ديدگاه من، راهكار 
درســت نه اصرار به اجراي طرح ترافيك يا طرح هايي شبيه به آن 
و برگشت به شرايط قبل از شــيوع بدون فراهم كردن تمهيدات 
مناســب براي روش هاي جايگزين ايمن اســت و نه آزاد كردن 
خودروي شخصي از قيود و بي توجهي به راهكارهاي همه شمول و 
افتادن در دام بحران هاي قريب الوقوع ديگر. بايد راهكارهاي پايدار 
را با استفاده از تجارب بين المللي و توان و دانش داخلي بررسي كرد 
و آزمود. زمان قابل توجهي از دســت رفته و فرصت زيادي وجود 
ندارد؛ افتادن در دام هريك از ۲سر طيف از بازگشت به شرايط قبل 
از شيوع كرونا تا برداشــتن تمام قيدهاي معقول مديريت تقاضا 

مي تواند عواقب خطرناكي داشته باشد.
ستاد ملي كرونا نشان داد با تدبير، ايجاد وفاق و به رسميت شناختن 
توان نيروهاي مردمي و جهادي مي توان بحراني را كه بسياري از 
كشورهاي پيشــرفته را با چالش جدي مواجه كرده است كنترل 
كرد. ضمن ارج نهادن به اين پيروزي بــزرگ و غرورآفرين و ارج 
نهادن به زحمات مدافعان سالمت كشــور، بايد متذكر شد حفظ 
اين پيروزي و حفظ تعادل در اهداف متفاوت ســالمت و اقتصاد 
و اجتماع كماكان يك كار پيچيده و بزرگ اســت. فرصتي حدود 
3 ماه وجود دارد تا با همكاري وزارت كشور، وزارت راه وشهرسازي 
و كميته هاي مديريت بحران در كالنشــهرها و به خصوص ستاد 
مقابله با كرونا در شــهر تهران، راهكارهايي براي همزيســتي با 
اين ويــروس و حفظ تعادل در اهداف متفــاوت و گاهي متناقض 
حوزه هاي سالمت، اقتصاد و اجتماعي يافت. در اين راه از ايده هاي 
نوآوران و استارتاپ ها به خوبي مي توان بهره برد. هر چند نزديك 
۲  ماه از فرصت از دست رفته، ولي هنوز فرصت كمي براي يافتن 
راه حل هاي پايدار و بلندمدت وجود دارد و مي توان اين چالش را 
براي حمل ونقل شهري به فرصتي براي اصالح تبديل كرد. اصالح 
ســاختار طرح ترافيك و محل هزينه كرد درآمــد آن، نوآوري در 
حمل ونقل همگاني با رعايت فاصله گذاري اجتماعي )به خصوص 

اســتفاده از ناوگان تقريباً خالي اتوبوســراني 
بخش خصوصي( و توســعه تســهيالت 
پياده روي و دوچرخه ســواري برخي از 
راهكارهاي محتمل هســتند و ليســت 
مفصل تر و نقاط قوت و ضعف راهكارها با 

كمك كارشناسان و فعاالن اجتماعي بايد 
شناسايي شود تا سبدي متنوع از راهكارها 

براي مديريت بحــران در اختيار 
داشته باشيم.



پرسپوليس در اعتراض به رأي فيفا در مورد پرونده مطالبات برانكو 
ايوانكوويچ يك اليحه دفاعي نوشته و به فدراسيون جهاني فرستاده 
است. به جرأت مي توان گفت سر هيچ كدام از جشن هاي هفت جامي 
كه برانكو براي پرسپوليس برد، ســر هيچ كدام از آن تشويق هاي 
ايســلندي، هيچ يك از هواداران حتي فكرش را هم نمي كرد كار 
باشــگاه با چنين مربي محبوب و موفقي به دادگاه بكشد. يك نفر 
ديگر بايد چه كار كند كه حقش را بدهيد؟ داســتان غم انگيز اين 
است كه مسئله فوتبال ايران با همه مربيان خارجي اش در دادگاه 
حل مي شود؛ چه مثل برانكو اهل سازش باشند، چه مثل كي روش 
سختگير و مقرراتي به نظر برسند. استراماچوني و كالدرون ندارد، 
موفق و ناموفق هم ندارد؛ ما عادت نداريم به تعهدات مان عمل كنيم 

و در نهايت بايد برويم دادگاه، حتي با شما دوست عزيز! 

حتي شما دوست عزيز!

سهيل مهدي، مسئول كميته برگزاري مســابقات سازمان ليگ 
گفته: »باشگاه هايي كه قبل از ارسال تست كروناي بازيكنان شان 
تمرين كرده اند متخلف هستند«؛ خب ســؤال اينجاست كه االن 
با اين متخلفان چه مي كنيد؟ اسم شان را روي تخته مي نويسيد و 
جلويش ضربدر مي زنيد؟ شما قبال هم گفته بوديد تا زمان صدور 
مجوز از سازمان ملي مبارزه با كرونا باشگاه ها حق تمرين ندارند، اما 
مي دانيد و مي دانيم كه بسياري از تيم ها تمرين كردند، دسته جمعي 
هم تمرين كردند. مگر مي شود تيمي كه 7 يا 8 بازيكنش كرونا گرفته، 
تمرين دسته جمعي نكرده باشد؟ يعني اينها هر كدام جدا جدا در 
خانه خودشان مبتال شــده اند؟ همين االن شواهد حاكي است كه 
برخي تست هاي اخذ شده در تعدادي از باشگاه ها فاقد كيفيت الزم 
بوده؛ خب با اين مسئله چه مي كنيد؟ در تك تك اين موارد خأل قانوني 

داريم و با مصاحبه كردن هم چيزي درست نمي شود.

خب چه كارشان مي كنيد؟

باشگاه هميشــه در حال تغيير تراكتور بار ديگر شاهد 2 انتصاب 
در حوزه هاي اقتصادي و رسانه اي بود. در اين باشگاه طي 2 سال 
گذشته دست كم 5 مديرعامل عوض شده و طبيعي هم بوده كه 
هر كدام از اين مديران، تغييراتي را ايجاد كنند. االن شما هر كسي 
را در خيابان هاي تبريز ببينيد، 50درصد احتمال دارد قبال عضو 
كادر اداري تراكتور بوده باشد! خارج از شوخي 2 انتصاب جديد در 
حالي انجام مي شود كه مالك تراكتور به شدت در پي لغو مسابقات 
است. اصرار زنوزي تا جايي است كه حتي تهديد به كناره گيري از 
ليگ كرده است. خب اگر حرف مالك تراكتور به كرسي بنشيند 
كه مسابقات رسمي تا پايان كرونا، يعني شايد يك يا 2 سال ديگر 
لغو خواهد شــد و همه  چيز مي خوابد. اين وسط ديگر چرا حكم 

انتصاب جديد مي زنيد؟ حقوق بگير اضافي مي خواهيد؟

ديگر چه انتصابي؟

نكته بازي

  فصل مشترك صفحه حوادث و فوتبال
  آمار مصدوميت، قتل، خودكشي، تجاوز، سرقت، همسرآزاري و... در دوران كرونا باال بوده است

2 چهارشنبه 7 خرداد 99  شماره 7950 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 مسي به ورژن خودش برگشت
مسي بعد از مدت ها ريش و سبيل اش را زده و اين بدترين خبر براي بدل ايراني مسي است كه از راه شباهت به ورژن ريش دار 
اين ستاره فوتبال، كسب وكاري به راه انداخته است. آخرين بار مسي در فصل 15-2014 با اين ظاهر ديده شده بود. حاال 
مشخص نيست تكليف كامنت مسي پاي پست باباي آرات چه مي شود، چون او اين كامنت را با ريش و سبيل گذاشته بود!

هيچ بعيد نيست كار ايگور كوالكوويچ براي گرفتن 
پولش از فدراسيون واليبال ايران به شكايت كشيده 
شود. اين مربي صربستاني تا پايان بازي هاي المپيك 
با فدراسيون واليبال ايران قرارداد داشت اما داورزني 
به عنوان رئيس جديد فدراســيون واليبال پس از به 
تعويق افتادن يكســاله بازي هــاي المپيك تصميم 
گرفت قرارداد او را فســخ كند و سراغ يك سرمربي 

بزرگ برود، ســرمربي كه به نظر مي رســيد والسكو 
باشــد. با وجود اين هنوز تكليف سرمربي جديد تيم 
ملي مشــخص نشــده و جالب اينكه فدراسيوني ها 
تكليف هزينه مالي قرارداد فســخ شده كوالكوويچ 
را هم مشخص نكرده اند! براساس اخبار منتشر شده 
در رسانه ها، فســخ قرارداد با مربي صربستاني براي 
فدراســيون هزينه اي 65 هزار دالري داشــته است. 

مهم تر اينكه 2بحث در پرداخــت اين بدهي مطرح 
است. اول اينكه فدراسيون مي تواند اين مبلغ را تامين 
كند و دوم اينكه فدراســيون چطور مي خواهد آن را 
به دست كوالكوويچ برساند. البته ميالد تقوي، دبير 
فدراسيون واليبال مدعي است پول كوالكوويچ آماده 
اســت. تقوي در اين خصوص به ميزان گفته است: 
»مبلغي كه بايد به كوالكوويچ پرداخت شود، آماده 
است و هيچ مشــكلي وجود ندارد. متأسفانه بعضي 
دوســت دارند موضوع طلب كوالكوويچ را به بحران 

تبديل كنند.«
با توجه به تحريم ها فدراســيون هاي ورزشي ايران 

نمي توانند در سطح بين المللي پولي را جابه جا كنند. 
اين مشكل بعيد نيســت كه براي فدراسيون واليبال 
دردسرساز شود. تقوي اين مشــكل را تأييد كرده و 
گفته اســت: »چگونگي پرداخت اين مبلغ خارج از 
توانمندي فدراسيون است. اگر چاره اي براي پرداخت 
طلب كوالكوويچ نباشــد پرداخت حضوري به اين 

مربي يكي از گزينه ها خواهد بود.« 
از صحبت  هــاي تقوي اين برداشــت شــده كه او و 
فدراسيون منتظر هستند ايگور براي گرفتن طلبش 
به ايران بيايد اما آيا او حاضر اســت اين كار را انجام 
بدهد؟ نزديكان كوالكوويــچ مي گويند، او تصميمي 

براي آمدن به ايــران ندارد. فرامــوش نكنيم كرونا 
رفت وآمد ها را محدود كرده و در اين شرايط حداقل 
تا 2ماه آينده هيچ رفت وآمدي بين ايران و صربستان 
انجام نخواهد شــد. اگر ايگور بخواهــد هم در اين 
مدت نمي تواند به ايران بيايد. حتي اگر مســئوالن 
فدراسيون تصميم داشته باشند اين پول را خودشان 
دستي به كوالكوويچ هم برســانند، امكانش نيست. 
تأكيد كوالكوويچ اين است كه فدراسيون ايران طبق 
قرارداد موظف است اين پول را به او برساند و اگر اين 
پول روزهاي آينده به دست او نرسد، ترجيح مي دهد 

از مراجع قانوني پيگير شود.

  كوالكوويچ از ايران شكايت مي كند؟ 
  فدراسيون براي پرداخت طلب 65 هزار دالري مربي سابق خود با مشكل روبه رو شده است

چند ماه تأخير افتاده فوتبال جوانب زيادي داشت. مصدوماني كه مصدوميت هاي شديد 
و جراحي داشتند و قرار بود فصل را از دســت بدهند، با وقفه به وجود آمده توانستند 
بهبودي خود را پيش از پايان فصل به دست آورند؛ بازيكناني مثل ادن آزار و آسنسيو 
)رئال مادريد(، سوارس )بارســلونا(، هري كين و سون )تاتنهام(، زانيولو )رم(، فرانك 
ريبري )فيورنتينا( و... به ادامه فصل مي رسند. پوگبا معلوم نيست كي تصميم بگيرد 
خوب شــود، عثمان دمبله هم كه حدود يك ماه ديگر سالمتي كامل خود را به دست 
مي آورد، به دليل استفاده بارسلونا از يك بازيكن به جاي او قانونا قادر به حضور در ادامه 
مسابقات نيست. در عوض، آمار مصدومان در روزهاي اخير باال رفته. بوندس ليگا كه 
شروع شد، خيلي ها مصدوم شــدند. مصدوميت ها فقط مختص ليگ تازه آغاز شده 
فوتبال آلمان نبود؛ برخي بازيكنان در تمرينات باشگاهي خود هم دچار آسيب ديدگي 
شــده اند. يوويچ، مهاجم صرب رئال مادريد كه اصال بدون تمرين و در كشور خودش 
مصدوم شد و ادامه فصل را از دســت داد. زالتان ايبراهيموويچ كه به خاطر تمرين در 
باشگاه خودش در سوئد -همربي- به نظر مي رسيد از ساير بازيكنان آماده تر است، در 
نخستين تمرين هاي ميالن شديدا مصدوم شــد. او از ناحيه عضله ساق پا احساس 
ناراحتي مي كرد اما اين ترس وجود دارد كه مصدوميت او پارگي تاندون آشيل باشد و 
6هفته را از دست بدهد. در اتلتيكو گران ترين خريد تاريخ اين باشگاه يعني ژائو فليكس 
احتماال رباط صليبي پاره كرده اما ممكن اســت درد زانوي چپ او جزئي باشد و اين 
بازيكن تنها 2 تا3 هفته غيبت داشته باشد. مانوالس، مدافع سابق آاس رم و اين فصل 
ناپولي هم دچار مصدوميت ران شد و 2 ماه را از دست داد. در بوندس ليگا در همان هفته 
اول 12بازيكن به عالوه 2بازيكن از بوندس ليگا-2دچار آسيب ديدگي جزئي و جدي 
شدند. دلي الي، هافبك انگليسي تاتنهام در درگيري با سارقين خانه اش، مورد اصابت 
چاقو قرار گرفت و دچار مصدوميت جزئي شد. يوردي آلبا براي سومين بار در اين فصل 
به مصدوميت عضالني دچار شد. داگالس كاستا، بازيكن برزيلي يوونتوس هم از تعداد 
مصدوميت هاي خود شاكي است و به شوخي گفته كه تعداد عكس هاي پزشكي اش 
از تعداد بازي هايش بيشتر شده. او گفته ممكن است به بازنشستگي زودهنگام فكر 

كند؛ آن هم در 29سالگي! اومتيتي هم كه تا االن از 216 بازي ممكن 11۴ بازي كرده 
و بقيه را به علت مصدوميت يا محروميت يا ذخيره بودن در تركيب حضور نداشته، در 
دومين جلسه تمريني بارسلونا باز هم آسيب ديد. روزنامه ماركا با استفاده از يك مدل 
رياضي، شبيه سازي اي انجام داده كه براساس انجام 11بازي در يك بازه زماني 36روزه 
در شرايط اپيدمي كرونا انجام شده است. در طول تاريخ، فوتباليست ها هيچ گاه مدتي 
چنين طوالني از تمرين دور نبوده اند. اين بدون شــك بــه كاهش عملكرد عضالني 
و عملكرد قلبي- عروقي و تنفسي آنها منجر خواهد شــد. از اين گذشته هماهنگي 
مغزي- عضالني فوتباليست ها هم نسبت به شــرايط عادي كاهش خواهد يافت. در 
گزارش ماركا آمده كه افزايش استرس وارد شــده به بازيكنان، در اين شبيه سازي، 
احتمال مصدوميت آنها را هم 5درصد افزايش داده است؛ احتمال مصدوميت عضالني 
 تا 32درصــد و مصدوميت عمومي تا 9درصــد افزايش خواهد يافــت. اگر بازيكني

 كوويد-19گرفته و خوب شــده باشــد، ريه هاي او 10 تا 30 درصد كمتر از گذشته 
قابليت دارد. در روزهاي اخير چند مرگ ومير و خودكشي و اخبار حوادثي هم مرتبط 
با فوتبال اتفاق افتاده است. ايوه ژان بارت ملقب به دادو كه رئيس فدراسيون فوتبال 
هاييتي است، به دليل تجاوز به تعدادي از بازيكنان جوان تيم ملي زنان اين كشور فعال 
3 ماه از هرگونه فعاليت ورزشي و مديريتي محروم شده است. در انگليس اعالم شده كه 
۴1نفر از فوت شدگان كرونا به بازي برگشت ليورپول با اتلتيكو كه 3هزار نفر از هواداران 
تيم اسپانيايي به آنفيلد آمده بودند ربط دارد. هانا كيمورا، كشتي گير حرفه اي ژاپني 
كه در سريال نتفليكس به نام »تراس هاوس« هم ايفاي نقش مي كرد، در 22 سالگي 
درگذشت. علت مرگ او اعالم نشده اما ممكن است بي ربط به تهديدات و آزار و اذيت 
سايبري عليه او نباشد. يك مهاجم سابق تيم ملي صربستان هم به نام ميالن مرداكوويچ 
كه در پارتيزان بلگراد، اندرلخت و ســتاره سرخ بازي مي كرد و در المپيك2008 هم 
حضور داشت، روز شنبه با شليك گلوله به سر خود در آپارتمانش، خودكشي كرد. تلفات 
فوتبال در كرونا باالست. در اين دوران كتك زدن نامزد، همسرآزاري، سرقت و... مرتبط 

با فوتبال و بازيكنان كم نداشتيم.



مديران 4 باشگاه ليگ برتري با انتشار نامه اي 
سرگشــاده خطاب به وزير ورزش، مشكالت 
بهداشتي و پزشكي ازســرگيري ليگ برتر را 
برشمرده اند و البته در پايان تهديد كرده اند 
كه درصورت اصرار ســازمان ليــگ به انجام 
مســابقات، از حضور در ادامه بازي هاي اين 
فصل سر باز خواهند زد. 4 باشگاه امضا كننده 

اين نامه كه گمان مي رود نتوانسته اند متحدان 
بيشــتري براي خود پيدا كننــد، عبارتند از 
تراكتور و ماشين ســازي تبريز، شهرخودرو 
مشــهد و نســاجي قائم شــهر. نكته جالب، 
مالكيت مشــترك 2 باشــگاه تبريزي است 
كه باعث مي شــود يك اراده و تفكر، صاحب 

2 امضا باشد!

در مورد اســتدالل هاي مطرح شــده در اين 
نامه بحث هاي زيــادي وجــود دارد. اينكه 
نمونه هاي مثبــت و بدون عالمــت كرونا تا 
چه اندازه تهديدي براي برگزاري مســابقات 
هستند يك بحث اســت و اينكه زمان پايان 
كابوس اين ويروس روشــن نيست هم يك 
بحث ديگر به شــمار مي آيــد. در اين مورد 
به اندازه كافي حرف زده شــده و موافقان و 
مخالفان نتوانســته اند يكديگر را قانع كنند؛ 
چرا كه هر دو طرف بيشتر از مسائل بهداشتي 
و نوعدوســتانه، دنبال نفع شخصي هستند. 
با وجود ايــن چيزي كه در اين نامه بســيار 
آزاردهنده به نظر مي رســد، مسئله تهديد به 

انصراف است. به نظر مي رسد رفته رفته قبح 
كناره گيري از مســابقات در فوتبال ايران در 
هم شكسته و تيم ها به راحتي اين كار را انجام 

مي دهند يا تهديد به آن مي كنند.
بعد از عدم حضور استقالل در بازي سوپرجام 
كه با شكايت بي نتيجه اين تيم به دادگاه عالي 
ورزش نيز همراه شد، سپاهان اصفهان ديگر 
تيمي بود كه در ژانري به مراتب بزرگ تر، يعني 
در ليگ برتر از رويارويي برابر پرســپوليس 
پرهيز كرد. داســتان عدم حضور سپاهان در 
زمين چنان شفاف بود كه بنا به ادعاي يكي 
از اعضاي كميتــه انضباطي، رأي اين پرونده 
با اجماع كم نظير قضات كميته صادر شــد و 

به همين دليل هم بعد از شكســت دوباره در 
اســتيناف، ظاهرا ســپاهاني ها از شكايت به 
دادگاه عالي ورزش منصرف شده اند. در اين 
ميان اما احكام صادر شــده براي استقالل و 
ســپاهان به خاطر خودداري از حضور در دو 
مسابقه رسمي، بسيار ســبك و صرفا در حد 
تعيين نتيجه بود. طبيعي اســت كه چنين 
حكمي نمي تواند بازدارندگي كافي داشــته 
باشــد و واژه انصراف را از زبان و دهان ساير 
باشــگاه ها ســاقط كند. به همين دليل هم 
االن فضا طوري شــده كه هر باشــگاهي از 
هر مسئله اي خوشــش نيايد، فورا تهديد به 

انصراف مي كند.

بحث اين مطلب بر ســر اين نيست كه ليگ 
برتر بايد ادامه بيابد يا نه؛ داســتان سر لزوم 
تمكين از قانون و جدي گرفتن آن است. همه 
حق اعتراض و اظهارنظر دارند، اما اگر قانون 
گذاشــتند كه »بازي مي كنيم« ديگر نوبت 
تبعيت است. مطمئن باشيد اگر فرانسه هم 
شــبيه ايران بود و تيمي مثل آميان به دليل 
نيمــه كاره مانــدن فصل ســقوط مي كرد، 
مسئوالن اين باشــگاه تا االن 150 بار تهديد 
به عدم حضور در مسابقات دســته پايين تر 
كرده بودند! سؤال اين است كه پس كي نوبت 
سختگيري بيشــتر براي صيانت از قداست 

»قانون« مي رسد؟

  كنتور ليگ را صفر كنيد
يكي از رايج ترين پيشــنهادها بــراي ليگ نوزدهم 
اين بود كه نتايج مسابقات برگزارشده در اين فصل 
به طور كامل ناديده گرفته شود و از چند ماه ديگر با 
رفع كرونا، يك بار ديگر ليگ نوزدهم با همين تيم ها 
از هفته اول استارت بخورد. اين پيشنهاد البته نسبت 
به راهكارهايي كه بعدا داده شــد كمتر عجيب بود، 
اما اشكاالت زيادي داشــت. اين مثل حذف يكباره 
يك مقطع از تاريخ بود؛ فكرش را بكنيد مثال نتايج 
داربي هاي 91 و 92 بايد از جدول شهرآوردها پاك 
مي شد و كلي داســتان شــبيه اين پيش مي آمد! 

به عالوه تيم هايي كــه در ليگ برتر يا دســته اول 
زحمت كشيده بودند و باالي جدول حضور داشتند، 
نمي توانستند با چنين ايده اي كنار بيايند. در حقيقت 

اين پيشنهاد حق آنها را ضايع مي كرد.
 جدول فعلي را نهايي كنيد

اين پيشنهادي بود كه در برخي كشورهاي دنيا مثل 
فرانسه اجرا شد. بر اساس آن مســابقات اين فصل 
بدون چند هفته پاياني خاتمــه مي يافت و جدول 
رده بندي فعلي، نهايي تلقي مي شــد. به اين ترتيب 
جام به صدرنشين فعلي ليگ برتر مي رسيد، تيم هاي 
اول تا چهارم سهميه آســيايي مي گرفتند، دو تيم 

پايين جدول به دسته يك ســقوط مي كردند و دو 
تيم اول ليگ يك، راهي دســته برتر مي شدند. اين 
پيشنهاد هم به اندازه راهكار قبلي مخالف داشت و 
شديدترين مقاومت را در مقابل آن، دو تيم انتهاي 
جدول انجام مي دادند. االن شبيه همين داستان در 
فرانسه رخ داده و باشگاه آميان كه به دسته پايين تر 
ســقوط كرده، از فدراســيون فوتبال اين كشور به 

مراجع بين المللي شكايت برده است.
  بنويسيد سالمتي!

در يكي از خالقانه ترين پيشنهادها، مديران باشگاه 
تراكتور با انتشــار بيانيــه اي بلندبــاال خواهان آن 

شــدند كه مســابقات اين فصل بدون اهداي جام 
به هيچ تيمي خاتمه پيدا كنــد. در بيانيه تراكتور 
پيشنهاد شده بود جلوي اسم قهرمان ليگ نوزدهم 
بنويسند »سالمتي«. در عين حال اما تراكتوري ها 
در مواضع همزمان، حاضر به چشم پوشي از سهميه 
آسيايي شان نبودند يعني قبول نداشتند كه جلوي 
تيم سوم جدول و برنده ســهميه آسيايي بنويسند 
ســالمتي. آنها اين كلمه را فقط شايســته درج در 

مقابل اسم قهرمان مي دانستند!
  ليگ هجده تيمي

اين پيشــنهادي بود كه بيشتر از ســوي تيم هاي 
فانوس به دســت و انتهاي جدول ارائه مي شد. آنها 
كه خطر سقوط را حس مي كردند، دوست داشتند 
از فرصت پيش آمده به نحو احســن استفاده و بقاي 
خودشــان در ليگ را تضمين كنند. اين پيشنهاد 
مبتني بر عدم ســقوط هيچ كــدام از تيم هاي ليگ 
برتــر و افزوده شــدن دو تيم باالي جدول دســته 

يك به مســابقات ليگ بيســتم بود. 
مســلما اما چنين اتفاقي ديگر 

در فوتبال ايران رخ نخواهد 
داد؛ فوتبالي كــه از نظر 
ظرفيت تقويمي و توان 
اجرايي حتي در اداره 
كردن هميــن ليگ 
16تيمي هم وامانده 
و البته حيات بسياري 
فعلــي  تيم هــاي  از 

حاضر در آن هم توجيه 
اقتصادي ندارد. كلي طول 

كشــيد تا از ليگ 18تيمي به 
ليــگ 16تيمي برســيم، بنابراين 

ديگر كســي حاضر به انجام ايــن عقبگرد 
نيست.

  برگزاري در كيش
در تقســيم بندي جغرافيايي ايران بر اساس ميزان 
شــيوع كرونا، هم اكنون جزيره كيش جزو مناطق 
به اصطالح سفيد محســوب مي شود. همين مسئله 
هم باعث شــد برخي ســراغ يك فكر بكر بروند و 
پيشنهاد كنند باقيمانده مســابقات امسال در اين 
جزيره زيبا برگزار شــود. البته اين گروه از مغزهاي 
متفكر توجه چنداني به فقــدان زمين هاي تمرين 
و مسابقه استاندارد در جزيره نداشتند و همينطور 
توضيح ندادند كه آيا قرار اســت هر 16 تيم 45روز 
در كيش اردو بزنند يا براي هر مســابقه هي بروند 
و بيايند. خوشحال مي شديم اگر اين نكته مجهول 

آخر روشن مي شد!
  همه مسابقات را صفر- صفر كنيد

اين پيشــنهاد را حســين ماهيني مطــرح كرد. او 
اعتقاد داشــت نتايج 9هفته پاياني بايد صفر- صفر 

مساوي درنظر گرفته شــود. به اين ترتيب جدول 
فعلي با همين تركيب حفظ و فقط 9 امتياز به جمع 
امتيازات هر تيم اضافه مي شد. ماهيني خواسته بود 
با اين پيشنهاد هم نساجي را از شر تداوم ليگ نجات 
بدهد و هم جام قهرماني را به دست پرسپوليسي ها 
برساند. باز خدا رحم كرد اســتاد با اين سلول هاي 
خاكســتري پيشــنهاد نداد نتايج همه مسابقات 
به دليل عدم حضور تيم هاي مهمان 3 بر صفر به سود 

ميزبان ها اعالم شود! 
  نتايج مسابقات رفت را لحاظ كنيد

اين ابتكار بيژن ذوالفقارنسب بود. دكتر اعتقاد داشت 
بهتر است مسابقات انجام نشــود و نتايج بازي هاي 
رفت را براي ديدارهاي برگشت هم درنظر بگيرند. 
حاال بگذريم از امتياز ميزباني و مهماني؛ اينطوري 
تيمي مثل شــاهين كه نيم فصل اول بدي داشت و 
اين اواخر به خوبي اوج گرفت، با كله راهي ليگ يك 

مي شد. آيا اين عدالت بود دكتر جان؟
  اول فصل آينده، بعد اين فصل

ايــن از آن پيشــنهادهايي بود 
كه جنازه همه دانشــمندان 
جهان را در گــور لرزاند. 
اين راهــكار مبتني بر 
آن بود كــه االن تيم ها 
بروند به زندگي شــان 
برســند و در قرنطينه 
اول  بعــد  بماننــد، 
مســابقات فصل بعد را 
برگزار كنيم و در ادامه در 
يك فرصت مناســب سراغ 
9هفتــه باقيمانده از اين فصل 
برويم! در اين ميان فقط چند ايراد 
كوچك وجود داشت؛ مثل اينكه از كجا بايد 
مي فهميديم در اين فصــل كدام تيم ها به ليگ يك 
سقوط مي كنند تا از حضور آنها در بازي هاي فصل 
بعد جلوگيري كنيم؟ همينطــور تكليف برندگان 
سهميه آسيايي چه مي شد؟ خب اينقدر فكر نكنيد، 

اينقدر به خودتان فشار نياوريد! 
  ليگ رايانه اي

اين عين جمالت شگفت انگيزي بود كه ميرمعصوم 
ســهرابي، مديرعامل تراكتور در گفت وگو با رسانه 
رسمي اين باشــگاه به زبان آورد: »كاش مسئوالن 
به جاي مصاحبه هاي متعدد، به فكر برگزاري ليگ 
رايانه اي با حضور نماينده اي از هر باشــگاه باشــند 
تا بــه اين صورت نشــاط اجتماعي تــا حدودي به 
جامعه فوتبال بازگردد.« اين اظهارات غيرقابل باور، 
كليدواژه »ليگ پلي استيشني« را به ادبيات فوتبال 
ايران اضافه كرد، هرچند بعد از موج بزرگ شوخي ها 
و انتقادات، مديرعامل تراكتور گفت اين پيشنهاد را 

به عنوان طعنه و كنايه مطرح كرده است! 

مركزمغزهايفوتبالايرانتقديمميكند!
  نگاهي به مجموعه پيشنهادهاي ارائه شده براي تعيين تكليف ليگ نوزدهم

درسوگقـانون
  »انصراف« چگونه به كليدواژه جديد فوتبال ايران تبديل شد؟
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 بازگشت اسکوچيچ و هاشميان

با توجه به مشخص شدن وضعيت و برنامه مسابقات ليگ، سرمربي تيم ملي به همراه وحيد هاشميان پيش از آغاز رقابت ها 
به ايران باز خواهند گشت و در كنار كريم باقري و 2دستيار خارجي ديگر مسابقات را زيرنظر مي گيرند. همچنين پس از 

قطعي شدن تاريخ هاي جديد فيفادي و برنامه مسابقات درخصوص اردو و تمرينات تيم هاي ملي تصميم گيري مي شود.

محمد زارعي| مشاور ارشد فدراسيون فوتبال معتقد 
است ليگ تحت هر شرايطي بايد برگزار شود وگرنه 
تيم ها ورشكسته مي شــوند. غالمرضا بهروان درباره 
شــروع مجدد بازي هاي ليگ به روزنامه همشهري 
گفت: »همه دارند خودشــان را آمــاده مي كنند تا 
ليگ را تحت هر شرايطي برگزار كنند. هم باشگاه ها، 
هم فدراسيون و هم ســازمان ليگ همگي در حال 
آماده شدن براي بازي ها هستند. از آن طرف هم ستاد 
مبارزه با كرونا پروتكل هايي را اعالم كرده و تأكيد هم 
دارد كه اين پروتكل ها دقيقا بايد اجرا شود. هرچند 

يك مقدار سخت است.«
بهروان درخصوص نامه 4باشگاه خصوصي كشور و 
درخواست آنها براي تعطيلي ليگ برتر گفت: »هزينه 
باشگاه هاي دولتي از سوي دولت تامين مي شود اما 
باشگاه هاي خصوصي كه قبل از هر بازي بايد تست 
بدهند هزينه هايشــان سنگين مي شــود. هر بازی 
حدود 50ميليون تومان هزينه دارد. وزارت ورزش، 
وزارت بهداشــت و فدراسيون پزشــكي بايد كمك 
كنند. حاال ما از رشــته فوتبال صحبت مي كنيم اما 
همه رشته ها همينطور است. اگر ما مي خواهيم هر 
بازي تســت كرونا بگيريم -آن هم تستي كه ضريب 
خطايش كم باشــد- براي هر نفــر 600، 700هزار 
تومان هزينه مي شــود. هر تيم هم 30نفر عضو دارد 
و هزينه هنگفت خواهد بود. اين شــرايط در كشور 
آلمان هم هست. انجام اين تست ها مهم است. البته 
اين نمي شود كه باشگاه هاي خصوصي اعالم كنند ما 
در ليگ شركت نمي كنيم. به هرحال ورزش فوتبال 

يك نياز است و سرگرمي نيست.«
مشاور ارشد فدراسيون فوتبال درباره اينكه در برخي 
تيم هاي ليگ برتري بازيكنــان دچار بيماري كرونا 
شده اند گفت: »اين موضوع در همه مشاغل هست. 
ولي اگر مسائل بهداشــتي رعايت شود همه گيري 
قطع مي شود. در كشــورهايي كه ليگ شان به دليل 
كرونا تعطيل شــد دولت به باشــگاه ها كمك مالي 
كرد، ولي ما اگر بازي ها را لغو كنيم باشــگاه هايمان 
ورشكسته مي شوند و به ورطه نابودي مي افتند. من 
سؤالم اين است اگر االن ليگ را برگزار نكنيم در مهر 
و آبان كه احتماال بيماري تشديد خواهد شد چه كار 
بايد كرد؟!« او اضافه كرد: »ليگ يك  ماه ديگر برگزار 
مي شود و معلوم هم نيست تا آن موقع شرايط چطور 
خواهد بود اما به نظرم شايد شرايط بهتر شود. البته 
ما پيش بيني اين را هم كرده ايم كه اگر در اواســط 
تمرينات تيم ها يا حين برگزاري مســابقات بيماري 
كرونا تشديد شد چه تدابيري داشته باشيم. اگر همه 
افراد وظايف خودشان را درست انجام دهند مشكلي 
پيش نمي آيد. مگر مي شــود مثال كارخانه هايي كه 
دوباره شــروع به  كار كرده اند به خاطر اينكه ممكن 
است 2ماه ديگر كرونا تشديد شود از االن كارخانه را 
تعطيل كنند؟! فوتبال هم همينطور است، بايد برگزار 

شود تا ببينيم در آينده چه مي شود.«
بهروان با اشاره به اشتغال زا بودن فوتبال گفت: »من 
باز هم تأكيد مي كنم كه فوتبال ســرگرمي نيست و 
امروزه ديگر يك نياز محسوب مي شود. ضمن اينكه 
اشتغال زايي هم دارد و اگر نباشد كسب وكار خيلي ها 
دچار ركود مي شود. ما حتي درنظر داريم به مرور اگر 
فضا مناســب بود با رعايت فاصله گذاري شرايطي را 

فراهم كنيم تا تماشاگران هم به ورزشگاه بيايند.«

ليگبرگزارنشودتيمها
ورشكستهميشوند

مشاور ارشد فدراسيون فوتبال: فوتبال 
سرگرمي نيست، نياز است

بهروز رسايلي| با وجود همه اعتراض ها و مقاومتي كه همچنان هم ادامه دارد، بازيكنان تيم هاي ليگ برتري باالخره از خانه بيرون آمدند و تست كرونا 
دادند. به اين ترتيب اگر اتفاق خاصي رخ ندهد و سازمان ليگ تسليم فشارها نشود، قرار است مسابقات رسمي از سر گرفته شود. در اين مدت كه 
ويروس تاجدار همه را قرنطينه كرده بود و ليگ نوزدهم در بالتكليفي به سر مي برد، نخبگان فوتبال ايران آستين ها را باال زدند و پيشنهادهايي 
براي تعيين تكليف اين مسابقات دادند؛ راهكارهايي كه يكي از ديگري جالب تر بود و حاال كه سرنوشت مسابقات روشن شده، بد نيست برخي از 

مهم ترين آنها را در يك مجموعه گردآوري كنيم!

در بیانیه تراکتور پیشنهاد 
شده بود جلوی اسم قهرمان لیگ 

نوزدهم بنویسند »سالمتی«. در عین حال 
اما تراکتوری ها در مواضع همزمان، حاضر 
به چشم پوشی از سهمیه آسیایی شان نبودند 

یعنی قبول نداشتند که جلوی تیم سوم 
جدول و برنده سهمیه آسیایی 

بنویسند سالمتی



يادداشت

جهان

  3ثلث، 3قهرمان
از ليگ برتر مجموعا 21هفته سپري شــده و 
اگر اين 21هفته را به 3مقطع تقســيم كنيم 
روند تيم ها و فرم نتيجه گيري آنها در مقاطع 
مختلف فصل بيشتر و بهتر به چشم مي آيد. در 
3جدول زير كه 21هفته را به ثلث هاي اول تا 
سوم تقسيم كرده اند مشخص است كه در ثلث 
اول يعني در شروع ليگ ســپاهان و تراكتور 
بهترين فرم را داشــته و موفق تر از بقيه عمل 
كرده اند. در ثلث دوم، تيم استقالل كه در آن 
زمان استراماچوني را روي نيمكت داشت در 
اوج آمادگي توانست به 17امتياز برسد و بهتر 
از تمامي تيم ها عمل كند. اما در ثلث سوم اين 
پرسپوليس بود كه بهترين نتايج را گرفت. از 
7بازي پرسپوليس در اين مقطع، 2بازي سهم 
كالدرون بود كه با 2پيروزي مقابل ســايپا و 
پارس جنوبي به پايان رسيد. در 5بازي بعدي 
يحيي گل محمدي روي نيمكت سرخپوشان 
نشســت كه اين تيم تراكتور، نفــت آبادان و 
شهرخودرو را شكســت داد، مقابل سپاهان 
برنده اعالم شــد و فقط در مصاف با استقالل 
به تســاوي رســيد. در واقع پرسپوليس طي 
10بازي اخيرش فقط يك بار پيروز نشده كه 
همان تساوي 2-2 در داربي تهران بوده است. 
قرمزها بعد از شكســت خانگــي مقابل نفت 

مسجدسليمان )در هفته يازدهم( 28امتياز 
از 30امتياز ممكن را كســب كرده اند. به جز 
پرســپوليس تنها تيمي كــه در يك مقطع 
از فصــل چنين فــرم ايده آلــي از آمادگي و 
نتيجه گيري را داشت استقالِل استراماچوني 
بود كه طي 8هفته صاحب 7برد و يك تساوي 
شد. اما چنان كه مي بينيد اين تيم بعد از رفتن 
سرمربي ايتاليايي دچار افت شده و 2شكست 
مقابل ماشين ســازي و گل گهر داشته است. 
البته اســتقالل يك بازي عقب افتاده مقابل 
فوالد دارد كه برنده اين بازي مي تواند در ثلث 
سوم همسايه تراكتور باشد. در ثلث آخر ليگ، 
شاهين بوشــهر و گل گهر بيشترين صعود را 
داشته اند و نفت آبادان، نفت مسجدسليمان 
و پيكان نســبت به مقاطع قبلــي دچار افت 
شده اند. كافي است به رتبه نفت آبادان در ثلث 
دوم و ســوم نگاه كنيد تا متوجه شويد رفتن 
اسكوچيچ چه باليي سر اين تيم آورده است. 
نفت مسجدسليمان هم ثلث اول و دوم ليگ 
را بدون باخت ســپري كرد اما در ثلث سوم 
نيمي از بازي هايش را باخت. از ليگ  نوزدهم 
9هفته باقي مانده اســت كه نتايج آن خيلي 
تعيين كننده تر از 3مقطع قبلي خواهد بود و 
بايد ديد بعد از 16هفته تعطيلي تيم ها با چه 
ميزان از آمادگي به اين رقابت ها پا مي گذارند.

  بازگشت به تنظيمات ليگ
   در آستانه ازسرگيرِي ليگ برتر، شرايط تيم ها و روند نتايج آنها در 21هفته سپري شده را مرور كنيد

حالل ميثاقي، حرام عادل
تاريخچه بادگيرهايت كجا رفت آقاي شبكه3 ؟

رسول بهروش| راستش اصال از زير و بم كنداكتور شبكه3 اطالع نداريم، 
اما خب چيزي كه به چشــم مي بينيم اين اســت كه هر روز هفته و هر 
ساعت از شبانه روز ممكن است محمدحسين ميثاقي و فوتبال برترش 
روي آنتن باشند! يعني شنبه و دوشنبه ندارد، عصر و غروب و شب هم 
ندارد، به اينكه ليگ باز است يا تعطيل هم ربطي ندارد. در هر صورت او 
هست و يك ميهمان هم مقابلش نشسته كه با هم در مورد هر مسئله بجا و 
بيجايي حرف مي زنند؛ بدون اينكه مناسبت خاصي داشته باشد يا شبكه 
اصال تعريف و فلسفه خاصي پشت اين برنامه ببيند. آدم اين رفتارها را كه 
مي بيند ياد عادل فردوسي پور مي افتد كه بيشتر از يك دهه 90 را در اوج 
موفقيت روي آنتن داشت، اما باز گاهي پيش مي آمد كه در چالشي ترين 
لحظات برنامه اش براي 15دقيقه وقت اضافي به 50نفر رو بزند. چه بسيار 
پيش آمد كه خداحافظي هاي عادل روي تيتراژ برنامه اتفاق افتاد. طوري 
برنامه اش را قطع مي كردند كه انگار قرار اســت بعد از 90 بهترين فيلم 
سينمايي ســال را پخش كنند، اما عادل كه مي رفت اول يك نماهنگ 

كسالت بار سنتي مي ديديم و بعد تكرار مستند تاريخچه بادگيرها را! 
هنوز يادمان نرفته بيست وسوم مهرماه ســال 97 - چند  ماه پيش از 
خانه نشين كردن هميشگي فردوســي پور- برنامه 90 به بهانه پخش 
بازي انگلســتان و اســپانيا در چارچوب ليگ ملت هــاي اروپا پخش 
نشــد؛ درحالي كه آن بازي نه چندان مهم قاعدتا بايد از طريق شبكه 
ورزش روي آنتن مي رفت. بعد از آن اتفاق عادل 2خط مصاحبه كرد و 
گفت: »همه آيتم هاي مان آماده بود، اما در ساعات آخر گفتند پخش 
نمي شويد.« بعد سي ام مهرماه به بهانه همين مصاحبه تلگرافي براي 
دومين هفته پياپي 90 را از كنداكتور بيرون كشيدند. آخ كه چه عذاب ها 
به عادل تحميل كردند و چه تازيانه هايي بر روحش زدند. اين روزها هم 
البد بزرگ ترين آزار او، تماشاي شبانه روزي ميثاقي روي آنتن است؛ 

مستمر و مستدام، بي محدوديت، بدون تاريخچه بادگيرها!

بيل: چرا به كري گير نمي دهيد؟
گرت بيل بــراي چندمين بــار مجبور شــد به انتقاداتــي كه از 
گلف بازي كردنش مي شود پاسخ بدهد. يك مدت هواداران رئال از 
او انتقاد مي كردند كه چرا عضله سازي كرده و باعث مصدوميت هاي 
فوتبالي خودش شــده. حاال عشــق اين بازيكن به گلف را بهانه 
كرده اند. بازيكن ولزي در پاسخ مي گويد: »نمي دانم مشكل بقيه با 
گلف بازي كردن من چيست؟ در آمريكا، استف كري )بازيكن تيم 
بســكتبال وريرز( صبح روزي كه بازي بسكتبال دارند گلف  بازي 
مي كند و مشكلي برايش پيش نمي آيد اما اينجا اگر من 3 روز قبل 
گلف بازي كنم همه مي گويند اين چه كاري است كه مي كني!؟«.
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 صفحه مسي بسته شد 
صفحه اينستاگرام  مسي به داليل نامعلومي از كار افتاد و از دسترس خارج شد. اينستاگرام در حال بررسي دليل 
اين اتفاق است. از زماني كه شركت هاي خارجي دوركاري براي كارمندان خود را در دستور كار قرار داده اند از اين 
اتفاق ها مي افتد. طرف در خانه اش مثال مشغول كار آنالين است، اما يواشكي خوابيده يا دارد آشپزي مي كند!

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيم
1431119-761پرسپوليس

741286213تراكتور
7331105512سپاهان
732275211نساجي

11-732277شهرخودرو
6312118310استقالل
631286210فوالد

724165110گل گهر
410-7313913شاهين
18-72231011سايپا

28-722368ذوب آهن
17-714245پارس جنوبي
37-721469نفت آبادان

16-713367مسجدسليمان
75-7124613ماشين سازي

72-25512-7پيكان

ليگ نوزدهم- ثلث سوم

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيم
1871117-752استقالل

75111221016پرسپوليس
14-74211111نقت آبادان

733163312ماشين سازي
732242211فوالد

31111-725مسجدسليمان
10-731377ذوب آهن
8-71511010سپاهان

28-722346شهرخودرو
27-72141012پيكان
47-7214913تراكتور

26-713368پارس جنوبي
36-713336گل گهر
75-52310-7شاهين
34-4314-7سايپا

53-3438-7نساجي

ليگ نوزدهم- ثلث دوم

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيم
1017-10-752سپاهان

817-8-752تراكتورسازي
751183516شهرخودرو

733164212فوالد
733153212نفت آبادان
12-355-74پرسپوليس

75211-725مسجدسليمان
723210739استقالل
29-72321214نساجي

17-714267پارس جنوبي
47-7214913ماشين سازي

57-7214914سايپا
15-71241314پيكان

44-4359-7ذوب آهن
53-3438-7گل گهر
101-16414-7شاهين

ليگ نوزدهم- ثلث اول

باالخره بعد از كش وقوس هاي فراوان،  سازمان 
ليگ تاريخ شروع مجدد رقابت هاي ليگ برتر 
را اعالم كرد و اين مسابقات از اواخر خردادماه 
دوباره برگزار خواهد شد. البته در روزهاي اخير 
برخي از تيم ها تحركات و نامه نگاري هايي براي 
تعطيلي اين مسابقات انجام داده اند اما آنچه 
مسلم است سازمان ليگ برنامه اي را كه اعالم 
كرده لغو نخواهد كرد و تيم ها بايد خودشان را 
براي ابتداي تيرماه و انجام فشرده بازي ها آماده 
كنند. در اين ميان، احتماال خيلي از هواداران 
فوتبال سرنخ اين مســابقات را تا حدودي از 
دست داده و شرايط دقيق تيم ها را از ياد برده اند. 
فقط آنچه در ايام تعطيلي دائما تكرار شده و از 
ياد نرفته صدرنشيني پرسپوليس و اختالف 
10امتيازي اين تيم با تعقيب كننده هاست. اما ريز 
نتايج گذشته و شرايط تيم ها در زماني كه ليگ 
به اجبار تعطيل شد، كمتر در خاطر هواداران 
مانده اســت. ليگ برتر تا نخستين روزهاي 
اسفندماه98 جريان داشت و در حالي تعطيل 
شد كه تيم هاي قعرنشين شاهين و گل گهر تازه 
اوج گرفته بودند و براي رهايي از انتهاي جدول 
امتياز جمع مي كردند. در بــاالي جدول و در 
ميان تعقيب كننده هاي پرسپوليس نيز شرايط 
تراكتور از همه تيم ها بهتر بود و اگر اين تيم در 
آخرين بازي اش مغلوب پارس جنوبي نمي شد 
حاال اميد زيادي براي ســبقت از صدرنشين 
داشت. تراكتور در 7بازي آخرش 4بار پيروز 
شده و از اين لحاظ بعد از پرسپوليس موفق ترين 

تيم بوده است.



کارگزاران طــوری در مقام دانای 
کل تحلیــل می کنند کــه گویا 
علی رغم آنکه بسیاری از چهره های 
آنان در دولت و قدرت قرار گرفتند 
در شــکل گیری وضــع موجود 
تقصیری ندارند، اتحــاد ملت با 
شدت کمتری هم به همین منوال

در اصالحات از ظرفیت و تجربه 
چهره هایی مانند صفایی فراهانی، 
بهزاد نبوي، محســن آرمین و یا 
سایر چهره هایی که توانایی تربیت 
نیروی انســانی را دارند به هیچ 

عنوان استفاده نمی شود
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دوم خردادي كه گذشــت 
بروز و تولد جريان اصالحات در ايران 
23ساله شــد؛ يعني سني كه قاعدتا 
بايد اوج ثمردهي يك حركت نظام مند 
باشد اما چه شده كه اصالحات نسبت 

به آينده عاجر مانده است؟
قبل از شروع بحث این را بگویم من اساسا 
با نامحرم دانستن ملت مشکل دارم. من 
رفرم خواه هســتم و خود انتقادي اي که 
مدتي است درخصوص آن حرف مي زنم، 
از سر دلسوزي براي اصالحات و رفرم در 
ایران است. این را از این جهت مي گویم 
تا 2کلمه نقد مي کنــي بالفاصله عده اي 
مي شــورند که چرا اصولگرایان را شــاد 
مي کني. به عنــوان فردي با خاســتگاه 
حزبي، گروهي یا به واســطه معرفي یك 
چهره متنفذ یا نزدیکــي خاص به این و 
آن وارد جریان اصالحات نشــدم. براي 
من در دوران اوج اصالحــات همه  چیز 
آرماني بــود؛ از مجلس تا اصالح طلبان و 
بسیاري از شخصیت هاي اصالح طلب. اما 
به مرور زمان با کوچه بن بست عظیمي 
روبه رو شــدم و دلیلش باز زایش هرروزه 
خطوط قرمز بود، به تعبیري بهتر معتقدم 
باز زایش خط قرمزها اصالحات را درون 
کوچه هاي بن بست محصور کرده است. 

آنقدر سقف خطوط قرمز به پایین آمده 
که دیگر هر حرفــي در این فضا، معناي 
خود را به عنوان یك نقد دقیق، درست، 
اخالقي و شفاف از دست مي دهد. بیراهه 
نیســت اگر بگویم جریان اصالح طلبي 
براي من چون یك خانه شــني بود که 
فروریخت؛ چراکه از هر آنچه اســمش 
را معرفت اندیشــي و سیاســت ورزي 

استراتژیك مي توان نامید، تهي بود.

چرا خانه شني؟
اصالحــات را 23ســاله توصیف کردید 
یعني تا حدي مانند یك انسان 23ساله به 
آن نگاه کردید. مي خواهم از همین حسن 
تعبیر شما استفاده کنم و وضعیت کنوني 
اصالحات را از نظــر خودم توصیف کنم. 
این جریان 23ساله شده اما هنوز پختگي 
یك فرد 23ساله را ندارد و مانند کودکان 
کم سن و ســال همچنان با آزمون و خطا 
جلو مي رود. اگر غیــر از این بود از دوران 
حضور در قدرت بین سال هاي 76 تا 84 
و »دوران فترت« پــس از آن درس هاي 
بي شــماري مي گرفت اما نگرفت و قصد 
ندارد از تجربیاتش در جهت بهســازي و 
یا نوسازي جریان استفاده کند. از طرفي 
حرف ها، پیام هــا، عملکردها و آدم هاي 
تکراري اصالحات را چنان ناکار آمد کرد 
که ســبقه آن را نزد افکار عمومي پیر و 

بسیار بیشتر از سنش نشان مي دهد.
اگر فردي نقشه و مســیر درستي را در 
زندگي اش طي کرده باشــد، به هرحال 
در 23ســالگي باید تصمیم هاي مهمي 
درباره آینده خودش بگیــرد و هر آنچه 
قبال تحصیل کرده و به دســت آورده، در 
این تصمیم ها به کارش مي آید اما جریان 
اصالحات امروز حتي بــرآورد دقیقي از 
داشته هایش ندارد؛ یعني از وضع موجود 
خودش و حتي احوالش با خبر نیســت 
یا تحلیل درســتي از آن ندارد یا اساسا 
چهره هاي متنفــذ آن در موقعیت طرح 
سؤال هاي درستي از خودشان نیستند، 
چون ارتبــاط حقیقي بــا جامعه هدف 
خودشــان ندارند و براســاس انگاره ها 
یا تصــورات قدیمي مســائل را تحلیل 
مي کنند. برخي مواقع کــه تحلیل ها و 
توجیهات آقاي جالیي پــور یا تاج زاده را 
درباره وضعیت اصالح طلبان  مي خوانم، 
احساس مي کنم این دوستان خبر ندارند 
که اصالحــات در انتخابــات92 و چند 
انتخابات بعد از آن پیروز شده و به هرحال 
در قدرت حضور داشته و باید نسبت به آن 
و عملکرد خودش پاسخگو باشند. یعني 
این مقطع را در تحلیل هایشــان نادیده 
مي گیرند و همچنان در شرایط پیشا92 و 

پسا88 قرار دارند و انگار در آن برهه زماني 
گیر کرده انــد. بنابراین اصالحات نه تنها 
در مقطع ثمردهي نیست که براي بقاي 
خودش هم تحلیل درســتي از وضعیت 
موجود خودش ندارد و در بن بست هاي 

مختلفي مانده است.

مثال عيني تري مي زنيد ؟
مثال کارگزاران طوري در مقام داناي کل 
تحلیل مي کنند که گویا این حزب به رغم 
آنکه بسیاري از چهره هاي آن در دولت و 
قدرت قرار گرفتند، در شکل گیري وضع 
موجود تقصیري ندارنــد، اتحاد ملت با 
شدت کمتري به همین منوال و بسیاري 
از احزاب هم که فقط ایام انتخابات نمود 
پیدا مي کنند و بس، تحلیل هاي مشابهي 
دارند. اکثریت اصالح طلبان از صدر تا ذیل 
اینگونه تصور مي کنند که پذیرش اشتباه 
از سوي خودشــان به معناي خودکشي 
یا رسیدن به آخر دنیاســت، حتي اکثر 
منتقدان درون اصالحات آنچنان حرف 
مي زنند گو اینکه در شــکل گیري وضع 
موجود کمترین نقدي بر آنان وارد نیست 

و هیچ نقشي هم نداشته اند.

پدرخوانده ها واژه اي است 
كه مدام در نقدها تكرار مي شــود اما 
فكت دقيقي از آنها در دست نيست. 
اين پدر خوانده ها چه كساني هستند؟

پدرخواندگــي یــك نقش اســت که 
اصالح طلبــي را دچــار فســاد و رکود 
دروني کرده  و اجازه پویایي و ســازگاري 
و به روز شــدن را از آن گرفته  است. این 
پدرخوانده ها لیســت هاي انتخاباتي را 
مهندسي مي کنند و مناصب و غنایم را 
میان خودي ها تقسیم مي کنند و سعي 
دارند با نخ هاي نامرئي همه  چیز را کنترل 
و هدایــت کنند اما درباره سرنوشــت و 
بازسازي اصالحات کمترین مسئولیتي 

را قبول نمي کنند.

ابقاي در قدرت و مصالحه 
اصالحات با قدرت چقــدر در وضع 
موجود اصالح طلبان تأثيرگذار بوده 

است؟
از نظر من بیشــتر اصالح طلبان پس از 
حضور در قدرت بــراي ماندن در قدرت 
مدام بر افزایش خط قرمزها مي افزایند و 
به جاي خدمت براي جریان، جریان را به 
خدمت خود درمي آورند و مردم و پایگاه 
اجتماعــي هم این موضــوع را به تدریج 
متوجه مي شوند و تصور مي کنند که رأي 
دادند تا تنها جایگاه افراد بدون کمترین 

سودي براي آنها عوض شود.

مي شــود گفــت جريان 
اصالحات در همه اين ســال ها رها 
شده بوده و كسي براي بارور كردن آن 
تالشي نكرده بود؟ چراكه نه آموزشي، 
نه تعيين اهداف و برنامــه و... هيچ 
اقدامي براي ايجاد يك جريان سياسي 

- اجتماعي صورت نگرفته است.
بله. ببینید در همین دوره اي که در جریان 
اصالحــات از دولت انتقاد مي شــد که 
مدرسه پیرمردها شده و جوانان را به کار 
نگرفته انتقاد درستي بود اما واقعا کدام 
جوان باید به کار گرفته شود؟ اصالحات 
کــدام جــوان را آمــوزش داد؟ بنده به 
صراحت عرض مي کنم حتي در گزینش 
جوانان هــم از »شــبکه پدرخوانده ها« 

استفاده شد. شما مي بینید که در همین 
فضا فالن وزیر و شخصیت و مقام مسئول 
در دولت به اســم جوانگرایي، شاگردان 
گوش به فرمان خودش را یــا نزدیکان 
خــودش را به عنوان معــاون و مدیر و... 
انتخاب مي کند. از طرفــي مي بینید از 
ظرفیــت و تجربــه چهره هایــي مانند 
صفایي فراهاني، بهزاد، آرمین، آقاجري 
یا ســایر چهره هایي کــه توانایي تربیت 
نیروي انســاني را دارند بــه هیچ عنوان 
استفاده نمي شــود؛ یعني گویا از اساس 
نیازي به چنین آموزش ها و تربیت هایي 

احساس نمي شود.

اصالحات با شعار زنده باد 
مخالف من آمد اما شــرايطي پيش 
آمده كه نقــد درون گروهي هم طرح 
نمي شود. بر سر ايده آل هاي اصالحات 

چه آمده است؟
ببینید اصالح طلبــي در ایران مانند یك 
طفل صغیر اســت که هیچ کس حاضر 
نیســت در شــرایط فعلي سرپرستي و 
مســئولیت آن را قبول کنــد اما همین 
اصالح طلبــي چــون در انتخابات 92 تا 
96 ثروتمند بود و فرصت و منافع داشت 
هرکســي خودش را به آن مي چسباند و 
قوم و خویش آن مي شــد. ما باید تا چه 
زماني با اصالح طلبي از نوع نامه پراکني، 
بیانیه پراکني و امضا جمع کردن روبه رو 
باشــیم و کمترین اقدام تشــکیالتي را 
نبینیم؟ چرا در این مقطع هیچ کس حاضر 
نیست بگوید رهبریت جریان اصالحات 
کیست و از صدر تا ذیل بار سنگین آن و 

مسئولیت وضع موجود را بپذیرد؟
یکي از آقایان براي نامــه اخیر ۱54نفر 
براي محصــوران و گرفتــن امضا به من 
زنگ زد و من سرراست گفتم؛ خیر بنده 
امضا نمي کنم نه اینکه بترســم نه، اول 
اینکه این بیانیه نویســي ها دیگر کهنه 
شده اســت و بي خاصیت و تا چه زماني 
باید بیانیه نویسي، نامه نویسي، امضا جمع 
کردن، توییت زدن بخشي از اصلي ترین 
یا تمام فعالیت اصالح طلبان باشد؟ دوم 
اینکه مــن نمي دانم برخي افــراد تا کي 
مي خواهند از حصر سوء استفاده  کنند، 
شــاید براي تنها 6نفر آنان که اسمشان 
در تیتر اصلي مي آید یك شــوآفي به بار 
بیاورد، ولي ســؤال این اســت خروجي 
آن چه شــد؟! چه بود؟! چه تغییري در 
حال محصوران ایجاد کــرد؟! براي من 
محصوران باارزش تــر از آنند که از قبل 
آنها بخواهم براي خود الیك جمع کنم، 
براي راســتي آزمایي حرف مــن بروید 
بیانیه و نامه نویسي 8سال اخیر این افراد 
را دربیاورید و آسیب شناسي بکنید میزان 
تأثیر آن  را در اصالحات چه درون قدرت 
چه درون جامعه  یا نیل به دمکراسي  یا 
نیل به همان هدف تك پروژه اي مثال رفع 

حصر، ببینید چه شده است؟! 

چهره هــاي  از  برخــي 
اصالح طلب كــه طي اين ســال ها 
براي بارورشــدن جريان اصالحات 
هزينه داده انــد، معتقدند جمعي از 
اصالح طلبان بدلــي از دل محبوبيت 
عامه اين جريان رشد كرده اند و جريان 
را به نام خود زده اند و بر سر قدرت و 
سمت از ايده آل هاي جريان كاستند 

و اصالحات را نحيف و ضعيف كردند؟
با کلیــت این موضوع موافقــم. قبال هم 
گفته ام افــرادي در جریــان اصالحات 
هستند که براي اســتفاده از موقعیت ها 
سوار قطار این جریان مي شــوند اما در 
هنگام هزینه از آن پیاده مي شــوند. این 
جماعت را هم مي توان »بدلي« نامید و 
هم »فرصت طلب« اما فراموش نکنیم که 
برخي افراد در همین جریان اصالحات از 
مفهوم »اصالح طلب بدلي« هم استفاده 
ابزاري مي کنند و به ویــژه پدرخوانده ها 
براي اعتبارزدایي از آن استفاده کرده اند. 

بنابراین در عین حال کــه به وجود این 
پدیده و آســیب هاي کشــنده قائلم به 
استفاده ابزاري از آن براي تسویه حساب 

داخلي در جریان اصالحات هم قائلم.

چرا اصالحات فيلتري براي 
راندن اين جماعت نداشت؟

نخســتین و اصلي ترین فیلتــر همان 
مرامنامه برآمده ناشــي از یــك ارتباط 
ســازنده میان اصالح طلبــان و پایگاه 
اجتماعي اســت که البته وجود ندارد و 
بدلي ها از فقدان مرامنامه و گلو گشاد بودن 
اصالحات به خوبي اســتفاده مي کنند. 
فیلتر بعــدي احزاب هســتند که البته 
احزاب اصالح طلب هم از نظر من فعالیت 
اســتاندارد حزبي ندارند و بیشتر گعده 
کسب قدرت هســتند؛ یعني آموزش و 
تربیــت نیروي انســاني ندارنــد و تنها 
برپایه روابط پدرســاالري و نوچه پروري 
مدیریت مي شــوند و دافعه آنها بســیار 
بیشتر اســت  و بر فعالیت نفرات خود در 
پســت هاي مدیریتي کمترین نظارت و 
پاسخ گیري را دارند، چه رسد به بدلي ها 
و در مجموع معتقدم چون اصالح  طلبي 
در ایران رشد ارگانیکي  در حوزه فعالیت 
حزبي و تدوین مرامنامــه و نمایندگي 
پایگاه اجتماعي نداشته است، بدلي ها هم 

فرصت عرض اندام زیادي پیدا کرده اند.
البته اینجــا مي توان به مــوارد دیگري 
هم اشــاره کرد ازجمله اینکه »نظارت 
اجتماعي« بــر احزاب به دلیــل فقدان 
همین رابطه ارگانیك ضعیف اســت یا 
»رســانه هاي اصالح طلب« در مجموع 
آنطور که باید و شــاید ایــن موضوع را 
دیده باني نمي کننــد و زیرنظر ندارند یا 
حتي بعضي رسانه ها یا بعضي مطالب در 
جهت تقویت این وضع و چهره هاي بدلي 

عمل مي کنند.
شــما ببینید در همین فراکسیون امید 
برخي  بــا همیــن نیــت فرصت طلبي 
خالف مصالح جمعي عمــل مي کردند 
اما في الواقع هیچ نظارتي بر آنها نشده و 
مثال کسي یقه من نماینده و یا فالن عضو 
شوراي شهر یا فالن وزیر را نگرفته که چرا 
به عنوان یك اصالح طلب فالن مواضع را 

دارید و یا فالن عمل را انجام داده اید؟!

به نظر شــما عمر جريان 
اصالحات در ايران به پايان رســيده 

است؟
به نظر  من احزاب فصلــي، اصالح طلبان 
بدلي و پدرخوانده هــاي فرصت طلب که 
نتایج زیست ناسالم و فارغ از ارتباط ارزشي 
با پایگاه اجتماعي هستند، در انتهاي مسیر 
خودشان قرار دارند و حتما اصالح طلبان 
در نخســتین فرصت باید نسبت به اعالم 
برائت از آنان اقــدام الزم را انجام بدهند، 
در غیراین صورت این موریانه خزنده تمام 
سرمایه اجتماعي اصالح طلبي را خواهد 
خورد و بر سر هر چیزي معامله خواهد کرد 
و اما درباره کلیت جریان اصالح طلبي باید 
مشــروط حرف زد؛ یعني به این بستگي 
دارد که این جریان چقــدر انگیزه و توان 
بازســازي کامل خودش را به لحاظ ایده 
و بازیگران داشته باشد و در نهایت چقدر 
این بازســازي مورد قبول و توجه پایگاه 
اجتماعي قرار بگیــرد. در این مقطع و با 
توجه به آنکه همــان آدم ها و حرف هاي 

قدیمي میدان داري مي کنند و بیشتر آنچه 
مي گویند از ســر توجیه و حفظ جایگاه 
است، من دورنما و افق روشني براي آینده 

جریان اصالحات نمي بینم.

اصالحات براي گذر از اين 
روزها چه بايد كند؟

تا زماني کــه نپذیریــم رفرم خواهي و 
اصالح طلبــي به همــان میــزان که از 
مشکالت بیروني که بر آن تحمیل شده 
تأثیرپذیر است و آسیب دیده، به همان 
میزان و چه بسا بیشــتر نیز از مشکالت 
جدي دروني رنج مي برد و تا زماني که این 
جریان خــودش را از درون اصالح نکند، 
هیچ چیز، هیچ کــس و هیچ نهاد قدرتي 
را نخواهد توانســت به اصالح بکشــاند. 
به نظرم »بازسازي اصالحات« مبتني بر 
یك ارتباط حقیقــي و ارگانیك با پایگاه 
اجتماعي به رغم همه موانع موجود باید 
دغدغه اصلي باشد و این بازسازي نیاز به 
یك »نقشه استراتژي« دارد؛ یعني یك 
مســیر کلي و ذیل آن مجموعه نقاطي 
که باید به هم وصل شــود تا بازســازي 
اصالحات محقق شــود. متأســفانه من 
نمي بینم کسي دغدغه این نقشه را داشته 
باشــد یا از آن صحبت کنــد. فعال همه 
درباره این موضوع از منظــر داناي کل 
صحبت مي کنند و یادداشت مي نویسند 
بي آنکه به این فکر کنند که شاید بخشي 
از مسیر تفکر براي بازسازي اصالحات را 
هم باید جمعي انجام داد و باید چارچوب 
فکري شان را براي ورود ایده هاي دیگر باز 
نگه دارند، تهیه نقشه استراتژي بازسازي 
اصالحات در فقدان دیالوگ و غلبه این 

نوع مونولوگ ناشدني است.
بیایید با خودمان روراست باشیم ابهامات 
بســیاري حول آینده سیاســي جریان 
اصالحات شکل گرفته است که حامیان 
دیروز و امروزش را به جــد در امیدواري 
به این روند اصالحات مردد کرده است، 
سؤاالتي که خوب است آنها را بشنویم و 

برایشان به دنبال پاسخ باشیم. 
 

سرمایه اجتماعي ماست، وقتي 1 دوســتان مي دانند مانایي ما به 
سرمایه اجتماعي ما تحلیل برود که رفته 
اســت، ما بایــد چگونه قــدرت نفوذ و 

تأثیرگذاري داشته باشیم؟
بزرگي که از بهبود اوضاع توسط 2 براي بازگرداندن امید به طیف 

ما دلسرد شده اند، چه برنامه اي داریم؟
ما براي برگرداندن طیفي که به  ســمت براندازها شیفت کردند، 3

چه مي خواهیم بکنیم؟
ولي سؤال اساسي این است که 4 ما از آشتي ملي سخن مي گوییم 
درخصوص آشــتي مردم با خودمان چه 

تدبیري داریم؟ 
در جایي که مردم باوري به درون  نداشــته باشــند، مثال این نوع 5
آشتي ملي که ما دنبال آن هستیم و مردم 
آن را آشــتي قدرت با تشــنگان قدرت 

مي نامند، به چه کارشان مي آید؟
مجلس یازدهمي که شکل گرفته  است، در واقع مبنایش این است 6
که براي طیفي که پاي صندوق هاي رأي 
نیامدند، اهمیتي قائل نیســت، مؤیدش 
همان دیدگاهي اســت که مي گوید اگر 
دوســت ندارید، از این مملکــت بروید. 
سؤال این است که ما براي این امیدواران 
دیــروز و ناامیــدان امــروز برنامه مان 

چیست؟
فکر کنند شرایط کشور از طریق 7 عملکرد ما باعث شده که مردم 
اصالحات درســت نمي شــود چون ما 
اصالح ورزي به مفهــوم واقعي نکردیم و 
بیشتر سعي کردیم با قدرت سازش کنیم 
تا رفرم، با این مخاطــره عظیم که حتي 
مي تواند زنگ خطر تجزیه ایران باشــد، 

مي خواهیم چه بکنیم؟

چهره ها

روحاني پيگير شرايط خوزستان

روحاني پیوسته پیگیر شرایط خوزستان بوده است. معاون 
ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئیس جمهور با اعالم این 
خبر به مشکالت آب بخش غیزانیه خوزستان اشاره کرده 
و گفته: »رئیس جمهوري طي روزهاي یکشنبه و دوشنبه 
عالوه بر گفت وگو با وزراي کشــور و نیرو درباره شــرایط 
استان خوزستان، 2مرتبه با استاندار این استان گفت وگو 
داشته و دستورات فوري صادر کرده است.«  علیرضا معزي 
در توضیحات توییتري خود نوشت: » روحاني با  اردکانیان 
و استاندار درباره وضع آب آشــامیدني مناطقي از  اهواز 
گفت وگو کرد و دستور رســیدگي فوري و رفع سریع این 
معضل را داد و تأکید کرد، تمامي مسئوالن موظف هستند 
براي تأمین آب آشامیدني اقدامات الزم را انجام دهند تا 

مشکالت کنوني تکرار نشود.«

 موضع فرانسه درباره 
يك محكوم امنيتي در ايران

وزیر امورخارجه فرانســه در اظهاراتي مداخله جویانه به 
محکومیت فریبا عادلخواه، شهروند ایراني- فرانسوي در 
ایران واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، ژان ایو لودریان 
با طرح این ادعا  که محکومیــت عادلخواه یك تصمیم با 
انگیزه هاي سیاسي بوده اســت، گفت: پس از حکم این 
شهروند ایراني- فرانسوي، روابط با تهران سخت تر شده 
است. لودریان که با یك شبکه رادیویي فرانسوي گفت وگو 
مي کرد، همچنین از مقامات ایران خواست تا هرچه زودتر 
عادلخواه را آزاد کنند. وکیل مدافــع فریبا عادلخواه در 
صفحه شخصي خود در توییتر نوشــته بود: موکلش به 
اتهام اجتماع و تباني علیه امنیت ملي به 5ســال و بابت 
عنوان اتهامي تبلیغ علیه نظام به یك سال حبس از سوي 

شعبه۱5 دادگاه انقالب محکوم شده است.

 26 سورتي  پرواز هوانيروز 
در جنوب غرب كشور

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوري اســالمي ایران از ثبت 
26  سورتي پرواز بالگردهاي هوانیروز براي اطفاي حریق 
جنگل هاي گچساران و مسجدسلیمان خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رساني ارتش، سرتیپ »یوسف قرباني« با بیان 
اینکه از روز گذشته 3 فروند از بالگردهاي هوانیروز براي 
کمك به اطفاي حریق در جنگل هاي گچساران و منطقه 
هفت شهیدان مسجد ســلیمان وارد عمل شدند، اظهار 
داشــت: یك فروند از این بالگردها در مسجد سلیمان و 
2فروند دیگر در گچساران مشغول انجام عملیات هستند. 
فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه این 3بالگرد صرفا در 
زمینه جابه جایي نیروهاي امدادي فعالیت داشتند، عنوان 
کرد: ما فناوري اطفاي حریق توسط بالگرد را در اختیار 
داریم اما مدیریت بحران کشور و سایر قسمت ها باید پاي 

کار بیایند و برنامه ریزي هاي الزم را انجام دهند.

 بخشنامه رئيسي
براي شفافيت مالي وكال

رئیس قوه قضاییــه بخشــنامه اي را در چارچوب تکریم و 
ارتقاي منزلت، شفاف ســازي  قرارداد هــاي مالي وکالت و 
ایجاد نظام پیشــنهاد هاي وکال براي تقویت اثربخشي این 
نهاد به واحد هاي قضایي سراسر کشور ابالغ کرد. براساس 
گزارش سایت میزان از این بخشــنامه، از مهم ترین احکام 
این بخشنامه مي توان از لزوم رعایت  شأن و منزلت شغلي 
وکال در مراجع قضایي، ثبت الکترونیك قرارداد هاي مالي و 
شفاف سازي  میزان حق الوکاله دریافتي توسط آنان و دریافت 
پیشــنهاد هاي کانون هاي وکال براي اصالح و به روزرساني 
آیین نامه اجرایي الیحه استقالل یاد کرد. یکي از مهم ترین 
بند هاي این بخشــنامه، یعني بند 2 آن در راستاي اجراي 
تکلیف مقرر در قانون بودجه 99، به شفاف سازي  قرارداد هاي 

مالي وکال و اعالم حق الوکاله هاي آنان مربوط مي شود.

خط قرمزها اصالحات را به بن بست برد
فرزانه آئيني

خبر نگار

گزارش

 شبهه مدارك تحصيلي
نخستين آزمون مجلس يازدهم

ماجراي مدارك تحصیلي منتخبــان مجلس یازدهم، 
نخستین آزمون صحت و سالمت عملکرد تشکیل این 
دوره از مجلس شده و در همین ابتداي کار جدي ترین 
چالش راه یافتگان به صحن قانونگذاري مجلس شــده 
اســت. پس از رد صالحیت ســینا کمالخاني، منتخب 
مردم تفرش به علــت نامعتبر بودن مــدرك تحصیلي 
کارشناســي ارشــد وي، گزارش هایي درباره مدارك 
تحصیلي منتخبان برخي استان ها نیز منتشر شده بود. 
اسداهلل عباسي، سخنگوي هیأت رئیسه مجلس دهم در 
اظهارنظر جدیدي از تخلــف 8نماینده دیگر در مدرك 
حوزوي و دانشــگاهي آنان خبر داده است. پیش از این 
اسماعیل موسوي، دبیر ستاد انتخابات کشور با انتقادات 
مطرح شــده از ضعف نظارتي وزارت کشور در استعالم 
مدارك تحصیلي داوطلبــان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس ازجمله ســینا کمالخاني گفته بود: »در قانون 
4مرجع رسمي به نام وزارت اطالعات، نیروي انتظامي، 
دادســتاني کل و ســازمان ثبت احوال براي استعالم 
درخصوص صالحیت داوطلبان وجــود دارد و ما براي 
دریافت سوابق داوطلبان با این مراجع چهارگانه مکاتبه 
و استعالم مي کنیم.« به گفته او؛ »براي سینا کمالخاني 
نیز مانند ســایر داوطلبان در تاریخ ۱4آذرماه۱398 از 
وزارت علوم استعالم سیستمي انجام دادیم که مدارك 
۱60داوطلب توسط وزارت علوم داراي مغایرت اعالم شد 
و در هیأت هاي اجرایي و نظارت به آنها توجه شد؛ لکن 
در مورد وي و تعدادي دیگر، پاسخي از سوي وزارت علوم 
دریافت نشــد. لذا در آن بازه زماني، امکاني براي کشف 
بي اعتباري مدرك موصوف بــراي هیأت هاي اجرایي و 

نظارت فراهم نبود.«
سخنگوي هیأت رئیسه مجلس در عین حال از ایرادات 
مدرك تحصیلي برخي منتخبان استان گیالن، اصفهان 
و برخي استان هاي جنوبي کشــور نیز خبر داده بود. او 
در اظهارات جدیدي گفتــه: »مدارك برخي منتخبین 
مجلس یازدهم خدشه دار است. به نظر مي رسد با توجه 
به حجم زیاد منتخبین مراجع ذي صالح که بایســتي 
مدارك تحصیلي منتخبین را بررسي مي کردند در آن 
زمان امکان بررسي دقیق را نداشتند اما باید سامانه اي 
طراحي و تعریف شــود، زیرا این موضوع یکي از ایرادها 

در انتخابات است.«
به گفته عباسي؛ »شــوراي نگهبان نظرش بر این است 
بخشي از مدرك که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تأیید 
شده کفایت مي کند و دیگر به فرایند آن ورود نمي کند، 
در اینجا خأل وجود دارد. باید وزارت علوم، شوراي عالي 
انقالب فرهنگي و حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسي 
کنند. حداقل افرادي را که شبهه درخصوص آنها مصداق 
پیدا کرده را بررسي کنند، نیاز نیست حدود 250نفري 
که انتخاب شدند مدرکشان مجدد بررسي شود، همان 
تعداد اندکي که شبهه دارند بررسي شود و از دانشگاه و 
حوزه علمیه استعالم گرفته شود و نمرات و تقلب هایي که 
اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس هایي که 

جعل کردند و پایان نامه درست کردند، مشخص شود.«
اظهارات سخنگوي هیأت رئیسه مجلس، عملکرد آتي 
مجلس یازدهم در تصویب اعتبارنامه نمایندگان را نیز 
به چالش مي کشــد؛ اینکه آیا تن به مالحظات سیاسي 
خواهند داد یا از ورود نمایندگان بــا مدارك جعلي به 
مجلس جلوگیري خواهند کرد. این نماینده مردم رودسر 
گفته: »انتظار مي رود وزارت کشور و شوراي نگهبان تا 
روز بررســي اعتبارنامه ها در شعب مجلس، مستندات 
الزم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعالم 
مجلس نباشد. اسامي نمایندگاني که مدرك آنها داراي 
ایراد است به شــوراي نگهبان ارجاع شده و شورا باخبر 
است، شوراي نگهبان در پاسخ مطرح کرده که مي بایست 
وزارت کشــور این کار را انجام مي داد، وزارت کشور هم 
مي گوید ما شاکله مدرك را نگاه کرده ایم و اعتبارنامه ها 
صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمي کنیم؛ شوراي 
نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس مي دهند 
و هیچ کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانوني و 

محتوایي پاسخ دهند.«
او در پاسخ به این سؤال که »نمایندگان کدام حوزه هاي 
انتخابیه مدارك شان مخدوش است؟« گفت: منتخبین 
استان اصفهان و اســتان هاي جنوبي جزو نمایندگاني 
هستند که مدارك شان دچار ایراد است. انتظار مي رود 
در این فرصت باقیمانده از مراجع ذي صالح استعالم ها 
صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه اي جهت 
استعالم ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و براي دوره آینده 
مجلس جدي تر عمل کنند. عباسي در پاسخ به این سؤال 
که چه تعداد از منتخبین مدارك شان دچار ایراد است، 
گفت: حدود 8مورد از منتخبیــن به طور قطع مدرك 
حوزوي و دانشگاهي شان دچار مشکل است و تخلف آنها 
محرز است. به جاي فرافکني شفاف سازي شود. انتظار 
برخورد قاطع از سوي شوراي نگهبان داریم زیرابه آنها 

اطالع داده شده است.

44 سالش اســت و 21ساله بود كه با 
روي كار آمدن دولــت اصالحات به 
شعار »جامعه مدني و آزادي بيان« دل 
خوش كرد و دل در گرو اصالحات بست. حال اما 23سال بعد 
از باور به اين جريان مي گويد: »اصالحات خانه اي شني بود كه 
فروريخت.« عبدالكريم حسين زاده، نماينده نقده و اشنويه 
در ادوار نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي است كه در مجلس 
دهم با تشكيل فراكسيون اميد به نايب رئيسي اين فراكسيون 
رسيد و چند صباحي بعد به عضويت شوراي عالي اصالحات 
در آمد، طي 4سال گذشته در لواي امور فراكسيون براي زنده 
نگه داشتن اميد تالش كرد. به رغم تالش هايش اما معتقد است 
كه اميد و اصالحات در تمام اين ايام رها شده بودند و نه خبري 
از تدبير بود و نه برنامه! او در پي دلســردي بروز يافته پايگاه 
اجتماعي اصالحات در اسفند گذشته حاال اما انگشت اتهام 
را به سمت بزرگان اصالحات نشانه گرفته و آنها را متهم اصلي 
ناكارآمدي جريان و رشد طيف براندازها در برابر آن مي داند. 

مشروح گفت وگوي همشهري با حسين زاده درپي مي آيد:

سخنگوي هیأت رئیسه مجلس دهم: مدرك تحصیلي 
8منتخب به طور قطع دچار مشکل است

گفت وگو با عبدالکریم حسین زاده، نماینده اصالح طلب ادوار مجلس که از دل جنبش هاي دانشجویي به جریان اصالحات پیوست
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نامش تلفيقي بود از مهدي اخوان ثالث و شمس 
لنگرودي و براي هميــن قدري عجيب و متفاوت ادبيات

به نظر مي رسيد. اغلب ما چيزي از او در مقام شاعر 
نخوانده بوديم. اما كتابي كه او را به نسلي كه از دهه هفتاد ادبيات 
ايران را دنبال مي كردند، شناســاند، »يك هفته با شاملو« بود؛ 
گزارش يك هفته حضور شاملو و محمود دولت آبادي در اتريش. 
شاعري بود كه مي توانست به خوبي بنويسد. با نثري گزارشگر و 
آميخته با تحسين و شيفتگي. »يك هفته با شاملو« در سال هايي 
كه شــاعر بزرگ امروز ســال هاي آخر زندگــي را مي گذراند و 
دوستداران بامداد تشنه شنيدن از او بودند، اما چيزهاي اندكي 
درباره او منتشر مي شــد، اتفاقي متفاوت بود و طبيعتاً با اقبال 

خوانندگان مواجه شد.
    

مهدي اخوان لنگرودي در ســال 1324در لنگرود به دنيا آمد. 
كودكي و نوجواني را در لنگرود گذراند. در ســال 1351مدرك 
كارشناسي خود را در رشته جامعه شناسي از دانشگاه ملي گرفت 
و بعد براي ادامه تحصيل به اتريش رفت و تا آخر عمر در آنجا با 

تجارت فرش ماندگار شد.
    

كتاب ديگري از او در ســال هاي پاياني دهه هفتاد منتشر شد با 
عنوان »خدا غم را آفريد، نصرت را آفريد«. آنچه غلبه داشت، باز 
هم ســتايش و تمجيد بود و در بهترين حالت توصيف به جاي 
تحليل. نمونــه كارهاي اين چنيني دربــاره نصرت رحماني كم 
انجام نشــده اما چيزي كه شــعر را باال مي برد، خود شعر است، 
نه كتاب هاي تحليلي و توصيفي كه منظر تازه اي پيش چشــم 

نمي گذارد.
    

مهدي اخوان لنگرودي در مقام شــاعر قدري دير به ميدان آمد. 
از او مجموعه شعر »سپيدار« در ســال 1345منتشر شده بود. 
مجموعه هاي بعدي او در سال هاي پاياني دهه شصت و دهه هفتاد 
منتشر شدند؛ »چوب و عاج« 13۶۹، »آبنوس بر آتش« 13۷۰، 
»خانه« 13۷5، »ساليا« 13۷8 و »گل يخ« )گزيده اشعار 13۷8(  
شاعري بود ذيل گفتمان شاملويي كه درست در زماني كه گفتمان 
شعر شاملويي داشت به پايان مي رسيد، شروع به انتشار شعرهاي 

خود كرد. زماني كه شعر در دســت ساختارشكنان دهه هفتاد و 
»چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم« بود و طبيعي بود كه شعرهاي 
او جلوه نكند. شعر او بيشتر به دهه 4۰ و 5۰ يا با اغماض به دهه 
۶۰تعلق داشت و براي خوانندگان شعر امروز چيز تازه اي نداشت. 
اين حكم درباره بسياري از شاعران امروز نيز صادق است. شاعراني 
كه مطبوعات در دهه ۶۰ و ۷۰ در ارائه دوباره كارهايشــان بسيار 
كوشيدند اما خوانندگان شعر فارسي ديگران را برگزيدند. »اگر 
تو نماني/ درخت كوچك گيالس اين خانه/ كه تو آن را كاشته اي/ 
شكوفه نخواهد داد/ اين لحظه هاي تلخ/ فقط با عسل چشم هاي تو 
شيرين مي شود/ مي خواهم/ بر دست هايت/ مرواريد چشم هايت را 

ببوسم/ بمان!/ تا درخت كوچك گيالس »خانه«/ بشكفد«
    

مهدي اخوان لنگرودي در ســال هاي بعد داســتان و رمان نيز 
منتشر كرد اما در مقام داستان نويس نيز هيچ گاه جايگاه نيافت. 
»آنوبيس« 13۷4، »درمان« 13۷5، »پنجشنبه سبز« 13۷5، 
»ارباب پسر« 13۷۷، »در خم آهن« 13۷۹، »اال تي تي« 13۷8 

و »توسكا« 13۹2. باز هم شايد قدري دير به ميدان آمده بود.
استقبال از يك هفته با شاملو بود كه سبب شد او »از كافه فيروز 
تا كافه نادري« را منتشــر كند. آن هم در دوره اي كه گرايش به 
گذشته و خاطره بازي سكه رايج بازار شده بود. كتاب مجموعه اي 
است از خاطره هاي شفاهي از شــاعران در سال هاي دهه 4۰ و 
5۰ و توصيفي از حال و هواي ســال هاي گذشــته كه فراموش 
شده و راويان دست اول كمتر روايت ماجرا را مكتوب كرده اند. در 
سطرهايي از كتاب آمده است: »4۰سال از آن روزها گذشته. از 
برگ برگ خاطرات آخرين مردان كافه نشين. در ذهن هايي كه 
امروز بيشترشان غم زده اند. حاال حياط كافه نادري درخت ندارد. 
اگر هم در آن بايستي و سيگار بكشي، خنكايي ندارد. حوضش 
آب ندارد. كنار حوض بند كشي دارد كه آن روزها نداشته است. 
حاال تنها مي تواني ساعت 1۰شنبه روزي از تقويم بيايي كنار نسل 
گذشته بنشيني و از آن روزها بپرســي و آه بكشي با تداعي اين 

جمله در ذهن »سهم ما از زندگي اين است!« 
    

عصر جمعه وقتي خبر درگذشت مهدي اخوان لنگرودي رسيد، 
بسياري نوشــتند: »ترانه ســراي »گل يخ« درگذشت.« شايد 
خيلي ها نمي دانستند شاعر خلوت گزيده دور از وطن ترانه شاهكار 
جاودانه كورش يغمايي را سروده اســت. نام او با ترانه »گل يخ« 

جاودانه خواهد ماند.

زايش مشكل جديد
 با سرو سامان يافتن نوع ارائه مجوز به فيلم  - تئاتر، مسئله ديگري نيز وجود 
دارد و آن بي خبري برخي از اهالي تئاتر از استفاده سايت هاي نمايش فيلم از اين 
فيلم  - تئاترها ست. تهيه و توزيع فيلم - تئاترها فرصتي است كه عالقه مندان 
به هنرهاي نمايشي در شــهرهاي مختلف بتوانند آثار موفق روي صحنه را 
تماشا كنند و شيوع ويروس كرونا نيز باعث شد كه فيلم- تئاترها و ضرورت 
آن پررنگ تر شــود. اما نكته قابل تامل اين است كه برخي از كارگرداناني كه 
فيلم-  تئاترهايشان ضبط و منتشر شده، از فروش آثارشان در سامانه هاي پخش 
اينترنتي بي خبر هستند؛ سامانه هاي وي او دي كه فيلم - تئاترها را به اشتراك 
گذاشته و بابت تماشاي آن هزينه اي از مخاطبان خود دريافت مي كنند. سؤال 
اينجاست كه آيا نبايد به صاحبان اثر اطالع داده شده و از آنها اجازه گرفته شود 

و يا اينكه هزينه اي بابت فروش به صاحبان اثر تعلق گيرد؟

ث
مك

در اين ســال ها، از سوي 
هنرمنــدان فعــال در تئاتر

مختلــف،  حوزه هــاي 
نامه هاي زيادي بــه بهانه هاي مختلف 
نوشته شده است؛ نامه هايي با محتواي 
عمومي كردن يك اعتراض و يا براي بيان 

يك درخواست از مسئوالن. 
از اكــران فيلم هاي توقيفــي گرفته تا 
اعتراض به مداخله هاي غيرهنري از سوي 
ارگان ها و ســازمان هاي مختلف، از عفو 
مالياتي تا دفــاع از حقوق هنرمندان و... 
اما نامه نوشته شده از سوي يك يا چند 
نگارنده با امضاي 25۰نفر از هنرمندان 
تئاتــر در آخرين روزهاي ارديبهشــت 
بيشتر بابت ايجاد سروصدا و درتاريخ ثبت 
خواهد شد تا موضوعي كه نامه به خاطر 

آن نوشته شده بود.
نامه اي كه به خاطر حل مشكل مجوز به 
فيلم - تئاترها نوشته شده بود. اما به زعم 
بسياري از هنرمندان تئاتر، متن اين نامه 
بيشتر ســاختار هاي حرفه اي و رابطه با 
مديران را در فضاي هنرهاي نمايشــي 

كشور  زير سؤال برد.

اعتراض اول؛ مميزي 
اين نامه كه پيش تر باعث اعتراض شده، 
با موضوع سانسور و مميزي آغاز مي شود. 
نگارنده يــا نگارندگان نامــه آورده اند؛ 
»مميــزي را رعايت كرده ايــم؛ نه چون 
دوســتش داريم يــا پذيرفته ايمش يا 
براي مان محترم است؛ بلكه چون ساكن 
سرزميني هستيم كه عاشقانه دوستش 
داريم  و قانون اين ســرزمين - خوب يا 
بد - مميزي را بر گردن مــا نهاده. ما در 
همه  كارهاي خود، پيش از توليد، به اين 
مميزي فكر مي كنيم و رعايتش مي كنيم 
و اگر چيزي از دست مان در برود، مميزان 
زحمتش را مي كشند. پس اين نامه درباره  
كليت مميزي نيست؛ بلكه به موضوعي در 

دل مميزي مي پردازد.«
در همــان پاراگــراف اول خيلي هــا به 
موضوع مميزي و پذيرفته شــدن علني 
آن از سوي هنرمندان اعتراض كردند، اما 
همين اعتراض نيز دو نكته دارد؛ عده اي 
معتقدند كه تئاتر چون متكي به دولت و 
حمايت دولتي است، در اين سال ها  دچار 
محافظه كاري شده و به داليل اقتصادي 
هميشه دچار مشــكل بوده و به همين 
دليل خيلي راحت مميزي را پذيرفته اند 
اما برخي نيز معتقدند كه نبايد موضوع 

مميزي به اين شكل بيان مي شد و همين 
باعث شــده تا نگاه ها به تئاتر تغيير كند. 
اينكه هنرمندان به سانسور قائل هستند 
و درخواست سانسور كمتر دارند و اين در 
حالي است كه بسياري از هنرمندان كه در 
اين حوزه كار مي كنند، خطوط قرمز نظام 
و آيين نامه مدون شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي را مي شناســند، پس نبايد اين 

نامه اينگونه نوشته مي شد.

اعتراض دوم؛ تئاتري كه مخاطب ندارد
نكته ديگري كه در پاراگراف هاي بعدي 
عنوان شده، اين اســت كه »تعداد كل 
بينندگان يك تئاتــر، با تعداد بينندگان 
مجازي آن در كل ايران به نسبت جمعيت 
شهر به كشــور، چندان تفاوتي نخواهد 
داشت. بينندگان سريال ها يا فيلم هاي 
ارائه شده در رســانه مجازي، به تماشاي 
تئاتر نخواهند نشست. قياس كنيد تعداد 
مخاطبان تله تئاترهاي تلويزيون را با تعداد 
بينندگان سريال ها تا صحت گفته  ما را 
دريابيد. تئاتر تعداد بينندگان مشخصي 
دارد كه با تغيير رسانه تغيير نخواهد كرد 
و سختگيري شما تنها عالقه مندان تئاتر 
در ديگر شهرها يا كســاني كه به داليل 
شــغلي و زماني كه امكان حضور ندارند 

را از يك فعاليت كامال ســالم فرهنگي 
محروم خواهد كــرد.« اعتراض به اينكه 
كه چرا عنوان شده تئاتر مخاطب ندارد 
و مطرح كردن اين موضوع يعني تئاتر هنر 
جدي بوده، كما اينكه نويسنده  عجول با 
اين نوع نگرش باعث مي شود ديگران هم 
تئاتر را جدي نگيرند و نتيجه آن است كه 
نبايد به كمبود بودجه و نبود حمايت ها 
نيز معترض شد؛ چراكه تئاتر هنري براي 

اقليت است و مخاطبي ندارد.
اما نكته سوم كه به نظر قابل تامل  است، 
به نظر مي رسد نامه توسط اهلش نوشته 

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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نامه 250 امضايي، نياز جامعه تئاتر كشور به حركت هاي صنفي منسجم تر را اثبات كرد

غلبه حاشيه بر متن

 جشنواره فيلم ونيز در موعد مقرر برگزار مي شود

شروع تازه سينما در ونيز

در هفته هاي اخير روند بازگشايي مشاغل 
در تعدادي از كشورهاي درگير با بيماري سينما

كرونا آغاز شــده و آن دسته از رويدادهاي 
هنري كه همچون جشنواره فيلم كن قرباني اين ويروس 
نشــده اند، اميدوارند كه با بهبود شرايط بتوانند در موعد 
مقرر برنامه هاي خود را اجرا كنند. مسئوالن قديمي ترين 
جشنواره سينمايي جهان، جشــنواره فيلم ونيز، هم در 
تالش اند، با توجه به كاهش تعداد مبتاليان به كرونا و آغاز 
بازگشايي مشاغل مختلف در ايتاليا، اين جشنواره را مثل 
هر سال از 2 تا 12سپتامبر )12تا 22شهريور( برگزار كنند. 
لوكا زايا - فرماندار ونيز- اعالم كرد: »جشنواره فيلم ونيز، 
به عنوان قديمي ترين جشنواره سينمايي جهان، امسال 
مطابق برنامه ريزي ها در  ماه سپتامبر برگزار خواهد شد تا 
نخستين جشنواره مهم سينمايي سال باشد كه در ماه هاي 

اخير به دليل شيوع كرونا لغو نشــده يا به تعويق نيفتاده 
است.«

اين در حالي اســت كه هفدهمين دوســاالنه معماري 
ونيز كه برگزاري آن در سال 2۰2۰به دليل شيوع كرونا 
به تعليق درآمده بود، به ســال2۰21 موكول شــد. اين 
دوساالنه كه قرار بود از ارديبهشت تا آبان امسال برگزار 
شود، مانند بســياري از رويدادهاي هنري سال، به دليل 
همه گيري كرونا، تاريــخ افتتاحيه خود را عقب انداخت. 
همچنين قرار بود كه مدت زمان اين دوساالنه معماري 
از ۶ ماه به 3 ماه كاهش يابد كه ســرانجام مشــخص شد 
اين دوساالنه، با يك ســال تأخير، از 22مي  تا 21نوامبر 
2۰21 )ارديبهشت تا آبان 14۰۰( پذيراي عالقه مندان 
به معماري خواهد بود. نكته جالب اينجاست كه معموال 
دوساالنه معماري و جشنواره فيلم ونيز همپوشاني داشتند 
و اعالم خبر به تعويق افتادن اين دوساالنه باعث شده بود 
تا ترديدهايي درباره برگزاري جشنواره فيلم ايجاد شود. 
اما گويا دست اندركاران جشــنواره ونيز قصد ندارند كه 

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

بگذارند مصاف همه جشــنواره هاي سينمايي با ويروس 
كرونا با شكست سينما همراه باشد. هرچند به گفته لوكا 
زايا، احتماال تعداد فيلم هاي حاضر در جشــنواره امسال 

كمتر خواهد بود.
به گزارش ورايتي، مسئوالن جشنواره ونيز، در اوايل  ماه 
مي، دغدغه ها و پيشنهادهاي طيف گسترده اي از مديران 
صنعت فيلم را دربــاره دوره آتي اين رخداد ســينمايي 
جويا شــده بودند. در نامه اي كه به امضاي مدير هنري 
اين جشنواره- آلبرتو باربرا- رســيده بود، ميزان تمايل 
فيلمسازان، بازيگران و تهيه كنندگان سينما براي شركت 

در اين جشنواره ارزيابي شده بود.
باربرا در اين نامه نوشت: »ما مي دانيم كه برنامه ريزي براي 
يك جشنواره بدون دانستن اينكه آيا همه شما حاضر به 
استفاده از آن هستيد تا شــروعي تازه و نشانه اي قوي از 
زنده نگه داشتن سينما را حتي در اين اوقات دشوار بروز 
دهيد، به وضوح غيرممكن خواهد بود.« همچنين در اين 
نامه از تهيه كنندگان و كارگزاران فــروش درباره امكان 
قطعي حضور چهره هاي برجسته براي همراهي فيلم هاي 

دعوت شده پرس وجو شده بود.
جشــنواره ونيز پيش تر اعالم كرده بود كــه تمايلي به 
برگزاري آنالين اين جشــنواره ندارد، اما براي آن دسته 

از افراد معتبر و شناخته شده اي كه امكان حضور در اين 
جشنواره را ندارند، امكان استفاده از اتاق نمايش مجازي از 
طريق يك پلتفرم آنالين مطمئن را فراهم مي سازد. رئيس 
هيأت  داوران بخش رقابتي هفتادوهفتمين جشــنواره 
بين المللي فيلم ونيز، كيت بالنشــت- بازيگر سرشناس 
آمريكايي- است. البته جز دوســاالنه معماري ونيز كه 
لغو شد، جشــنواره هاي بين المللي تئاتر و موسيقي ونيز 
به ترتيب از 24شهريور تا 5 مهر و از ۶ تا 1۶مهر، همچون 

جشنواره فيلم ونيز، برگزار خواهند شد.
با همه اين تفاصيل، بايد منتظر ماند و ديد كه در هفته هاي 
پس از بازگشايي  مشــاغل در ايتاليا و كاســته شدن از 
مقررات رعايت فاصلــه اجتماعي، كرونــا جاني دوباره 

مي گيرد يا مرگ در ونيز انتظارش را مي كشد.

 سهم ما از زندگي
اين است؛ گل يخ

چند سطري در سوگ مهدي اخوان لنگرودي

نشده و تنها به هدف مقطعي فكر مي كرده 
و به  شأن و جايگاهي كه  نمايندگي اش را 
به عنوان نگارنده  داشــته، فكر نمي كرده 
است. كساني هم كه امضا كرده اند را همه 
مي شناسند و شــايد گمان نمي كردند 
كه اين امضا تبعاتي داشته باشد و شايد 
موضوع حل شدن مشكل مجوز به فيلم  
- تئاتر را در اولويت گذاشته اند. بايد قبول 
داشته باشيم كه متن و ادبيات اين نامه 
بدون درنظــر گرفتن جوانــب مختلف 

اشتباه بوده و هست.

بيگانه با كار صنفي
هنرمندان ما و بيشتر از همه اهالي تئاتر 
هميشــه در حركت هاي صنفي گرفتار 
مي شوند كه اين نوع حركت ها در ميانشان 
كمترين  معنا را دارد. مسئله نامه سانسور 
تئاتر و يا كوچك ديدن تئاتر تنها نيست. 
االن موضوعي كه مشخص شده، اين است 
كه تئاتري ها نمي توانند يك كار صنفي 
انجام دهند. كارها و واكنش هايي كه به 
جاي نتيجه دادن باعث به هم ريختگي و 

به حاشيه بردن موضوعات مهم مي شود.

مشكلي كه حل شد
با تمام حواشي اي كه نامه با امضا 25۰نفر 
از هنرمندان به همراه داشت، در نهايت 
مشــكل حل شــد. به گفتــه مديركل 
هنرهاي نمايشي مشكل فيلم - تئاترها 
و ارائه مجوز به آنها حل شد. چندي پيش 
مديركل هنرهاي نمايشــي از توافق با 
سازمان ســينمايي براي تسريع در روند 
صدور مجوز فيلم- تئاترها بدون بازبيني 
مجدد خبر داد. براســاس توافقي كه با 
رئيس سازمان سينمايي صورت گرفته، 
مقرر شــد هر تئاتري كه به فيلم تبديل 
مي شود و متقاضي نمايش دادن آن )در 
وي اودي ها( است، در اداره كل هنرهاي 
نمايشي به لحاظ محتوايي تأييد، سپس 
به سازمان ســينمايي ارسال و در نهايت 
تأييديه مركز توسط سازمان سينمايي 

اعمال شود.
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بازار

فاصله گذاری در 
رستوران ها

كاهش مواجهه چهره 
به چهره كاركنان با 
مشتری، ضرورت 
استفاده از محافظ یا 
شیلدهای پالستیكی 
یا شیشه ای برای 
میز صندوق دار و 
ممنوعیت پرداخت 
نقدی، از مواردی 
است كه در 
دستورالعمل ابالغی 
به رستوران ها مورد 
تأكید قرار گرفته 
است

اثر نرخ ارز
 بر بازارموبایل
 به گفته فعاالن 
صنفی، شركت های 
رسمی، گوشی های 
موجود در انبارها 
را با ارز نیمایی 11 تا 
12هزار تومانی سال 
گذشته وارد كرده و 
اكنون مبنای توزیع 
این گوشی ها در 
واحدهای صنفی 
خرده فروشی را نرخ 
ارز بازار آزاد قرار 
داده اند

اما و اگرهاي طرح شناسه داركردن لوازم خانگي
تولیدكنندگان بازار را تأمین 

نكنند به مشكل مي خوریم
مقدمــات اجــراي طــرح 
ممنوعیت خریــد و فروش 
كاالهاي بدون شناسه با هدف 
كاهش حجم كاالي قاچاق در 
بازار لوازم خانگي از تابستان 
98فراهم شد و اجراي آن از 

اسفندماه كلید خورد اما شیوع كرونا، تعطیلي بازار و شرایط 
خاص كشور اجراي كامل آن را دو سه ماهي با وقفه مواجه 
كرد. حاال اما ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از آغاز اجراي 
این طرح خبر داده و اعالم كرده كــه از پایان ماه مبارك 
رمضان خرید و فروش كاالهاي بدون كد شناسه در بازار 
لوازم خانگي با پیگرد مواجه خواهد شــد. براي اطالع از 
جزئیات اجراي این طرح و شرایط امروز بازار لوازم خانگي با 
سیدمرتضي میري، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 

گفت وگو كردیم.

طرح شناسه داركردن لوازم خانگي از چند ماه 
پیش مطرح شد، چه اتفاق جدیدي قرار است رخ دهد؟

اجراي اين طرح قرار بود از 25اســفند پارســال آغاز شــود و 
برنامه ريزي هاي مربوط به طرح نيز انجام شده بود و كارخانه ها 
و گمرك، شناســه را قبل از ورود كاال به بــازار روي آن نصب 
مي كردند و كاالهاي بدون شناسه موجود در بازار نيز براساس 
توافق اتحاديه با ستاد مبارزه با قاچاق كاال ليست برداري شد كه 
يك نسخه از اين ليست در اتحاديه و يك نسخه با مهر اتحاديه 
در فروشگاه وجود دارد، ســي دي مربوط به اين كاالها نيز در 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال موجود است كه اگر مأموران اين ستاد 
براي كنترل اجراي طرح به فروشگاه مراجعه كردند كاالهاي 
موجود در فهرست قاچاق تلقي نشود، به اين شرط كه حداكثر 
تا شــهريورماه اين اجناس فروخته شود و بعد از شهريور كليه 
كاالها شناسه رسمي داشته باشد. مقدمات اجراي اين طرح از 
مرداد پارسال فراهم شد و به فروشگاه هاي تهران و شهرستان ها 
آموزش هاي الزم داده شد ولي متأسفانه به دليل محدوديت هاي 
ناشــي از كرونا 2ماه در اجرای اين طرح وقفه افتاد. اما از هفته 
گذشته جلسات دوباره برگزار و مقرر شد اجراي طرح با جديت 
پيگيري شود. با پايان ماه مبارك رمضان بازرسان ستاد به مغازه ها 
مراجعه و كاالهاي بدون شناسه و خارج از ليست اعالم موجودي 
را جمع آوري مي كنند، اين كاالها جزو امالك تمليكي به حساب 
خواهد آمد و به ازاي آن براي فروشنده جريمه منظور مي شود. 
اعتبار رسيد كاالهاي بدون شناسه مدت زمان مشخص دارد 
كه تا پايان شهريور امسال اســت و پس از آن اين كاالها يا بايد 
فروخته شده يا جمع آوري شده باشند. ما قبال به همكارانمان 
اعالم كرديم از خريد اجناس بدون رسيد كاال يا شناسه رسمي 

خودداري كنند و براي اين كار تا 25اسفند فرصت داشتند. 
چه سازوكاري براي جلوگیري از جعل شناسه 

پیش بیني شده تا تجربه طرح شبنم رخ ندهد؟
اين طرح تفاوت هاي مهمي با طرح شبنم دارد. طرح داراي سه 
قسمت است؛ شناسه، كد رهگيري و سامانه گارانتي. اگر بخش 
الصاق شناسه كاال به تنهايي اجرا شــود هيچ تأثيري نخواهد 
داشت؛ چون اگر يك شناسه به طور مثال براي يك مدل يخچال 
يا لباسشويي صادر شود، فروشنده مي تواند كپي آن را روي ده ها 
كاالي مشــابه نصب كند. اما اگر سه مرحله اين طرح همزمان 
اجرا شود، خريدار اگر شماره سريال كاال را با تلفن همراه خود در 
سامانه #7777 *4 * شماره گيري كند، شناسه، كد رهگيري و 
سامانه گارانتي براي او ارسال مي شود. در اين طرح چون شماره 
سريال ثبت مي شود ديگر نمي توان شناسه را براي كاالي ديگري 

استفاده كرد و اين وجه تمايز اين طرح با طرح شبنم است .
آیا اجناس فروشــگاه ها و سایت هاي فروش 

آنالین هم تعیین تكلیف شده است؟ 
مشكل بزرگ ما در زمينه فروش لوازم خانگي همين سايت ها و 
فروشگاه هاي مجازي هستند. قرار شده  وقتي عكس و قيمت كاال 
در سايت گذاشته مي شود حتما شناسه كاال هم در همان محل 
قيمت درج و نوع گارانتي مشــخص شود اما تا امروز هيچ كدام 
از اين فروشــگاه هاي مجازي،  اين كار را انجام نداده اســت. 
قيمت هايي كه در اين سايت ها براي كاالها اعالم مي شود خيلي 
باالتر از قيمت كارخانه ها و فروشگاه هاست و اتحاديه مدارك 
اين تخلفات را جمع آوري كرده است. فروشگاه هاي مجازي به 
افراد ناشناخته پنل اجاره مي دهند و وقتي مشتري به اعتبار آن 
سايت، خريدي انجام داد اگر كاال فيك و تقلبي يا قاچاق باشد و 
به شكايت منجر شود، به راحتي خود را كنار مي كشند و قرارداد 
اجاره پنل را اعاده مي دهند، درحالي كــه خريدار با اعتماد به 
اپليكيشن و سايت شناخته شده خريد خود را انجام داده و فرد 
ديگري را در اين ميان نمي شناسد. در اين زمينه هم با تعزيرات و 
هم با ستاد مبارزه با قاچاق كاال صحبت شده كه تمام مسئوليت 
فروش كاال در فضاي مجازي برعهده شخص مدير سايت است.

با وجود ممنوعیت واردات و جمع آوري كاالهاي 
بدون شناسه، آیا تولید داخلي جوابگوي نیاز بازار هست؟

اين بحثي بــود كه ما در ابتداي تدوين طرح شناســه كاال با 
شــخص وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونانشان مطرح 
كرديم و نامه مربوطه موجود است. در آن زمان هشدار داديم 
كه حدود 70درصد فروشگاه هاي لوازم خانگي تهران جنس 
خارجي دارند و اگر اين اجناس جمع آوري شــود و جنسي 
هم وارد كشــور نشــود، بايد توليدكنندگان داخلي بتوانند 
بازار را تامين كنند. ما هشدار داديم كه بايد نياز بازار برآورد 
و از توليدكنندگانــي كه مدعي تامين بازار هســتند در اين 
زمينه تعهد گرفته شــود. آمار مربوط به ميزان تقاضاي بازار 
درباره تمام كاالهاي خانگي اعم از يخچال و لباسشــويي و 
ظرفشويي تا ديگر كاالها در ســازمان صمت موجود است و 
بايد مشخص شــود چه ميزان از اين تقاضا در داخل كشور 
قابل تامين است. اگر كاالهاي موجود در مغازه ها ضبط شود 
و توليدكنندگان داخلي هم نتوانند تقاضا را پوشش دهند، در 
شرايط ممنوعيت واردات با كاهش شديد كاال در بازار مواجه 
مي شويم. توليدكنندگان در اين زمينه قول مساعد داده اند اما 
قول تنها كافي نيست و بايد از آنها تعهد اخذ شود چون همين 
امروز هم بعضي از اين كارخانه ها و شركت ها پول مي گيرند 
اما تحويل كاال را به يك يا 2ماه بعــد موكول مي كنند چون 

كاال ندارند. 

 رستوران ها و اغذیه فروشی ها بعد از 3  ماه تعطیلی سرانجام 
با تصمیم ستاد مقابله با كرونا مجوز گرفتند با رعایت كامل 

پروتكل های بهداشتی به فعالیت عادی برگردند

پایان تعطیالت 
قوه غذاییه

گفت وگو

تعطیالت طوالنی به پایان رسید و رستوران ها سرانجام بعد از یك وقفه 
سه ماهه در كار،  زندگی را از سر گرفتند. رستوران ها و اغذیه فروشی ها 
البته پیش از این و از نیمه اردیبهشت ماه اجازه فعالیت به صورت بیرون بر را دریافت كرده و كركره ها را 
باال كشیده بودند ولی از یك هفته پیش كه رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا از بازگشایی 
رستوران ها و هتل ها بعد از  ماه رمضان خبر داد، آماده شدند تا با رعایت پروتكل های بهداشتی بعد از  ماه 
مبارك رمضان به صورت كامل فعالیت خود را آغاز كنند.  رستوران ها و سالن های غذاخوری حاال دیگر 
می توانند پذیرش مشتری را در سالن های پذیرایی شان از سر گیرند و هتل ها هم كه مجوز پذیرش مسافر 
را از هفته قبل دریافت كرده بودند از حاال می توانند خدمات رستورانی را نیز از سر گیرند. ستاد ملی مقابله 
با كرونا البته برای هریك از كسب وكارهایی كه مجوز فعالیت دریافت كرده اند پروتكل بهداشتی متناسب 
با آن شغل را نیز تدوین و ابالغ كرده كه ادامه فعالیت مشاغل به رعایت این دستورالعمل ها مشروط است. 

رستوران ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

فرخنده رفائی 
خبر نگار

رستوران ها پر می شوند؟
راهكارهای حمایتی دولت از اصناف آسیب دیده از كرونا، هم از لحاظ شیوه اجرا و هم از نظر میزان 
كمك، تقریبا از سوی تمامی اصناف مورد انتقاد قرار گرفته است و كارشناسان بر این عقیده اند 
كه پرداخت وام های با سود باال در غیاب بخشش های مالیاتی و بیمه ای، در شرایطی كه بسیاری از اصناف 
نزدیك به 3ماه حتی یك ریال درآمد كسب نكرده اند نمی تواند راهگشا باشد. با این حال با یا بدون كمك 
دولت، دریافت مجوز فعالیت، شرط الزم و نخستین گام واحدهای صنفی ازجمله رستوران  ها به سوی 
جبران تدریجی زیان های ناشی از كروناست، در دیگر سوی ماجرا اما مردمی ایستاده اند كه گرچه از 
محدودیت های قرنطینه خانگی خسته شده اند و تمایل دارند هرچه سریع تر به زندگی عادی برگردند اما 
می دانند شرایط هنوز عادی نشده و خطر ابتال به ویژه در اماكن پر ازدحام و پر رفت وآمد وجود دارد؛ مثل 
رستوران ها. از این گذشته شرایط تهیه غذا در پشت دیوار آشپزخانه رستوران ها و وضعیت سالمت 
كاركنان، چیزی است كه مردم به هیچ عنوان نمی توانند از آن اطمینان داشته باشند. باید دید رستوران ها 
تا چه حد می توانند با رعایت دستورالعمل های ابالغی اعتماد مشتریان را جلب كنند. شاید ماه ها زمان 

نیاز باشد تا رستوران های تهران دوباره بتوانند میزهای خود را پر از مشتری ببینند.

رستوران ها باز شوند به شرط اینكه...
بازگشايی اصناف به رعايت پروتكل های بهداشتی 
منوط شده و هر صنف موظف است شرايط محل كار 
را براساس مندرجات دستورالعمل ابالغی از سوی 
ســتاد مقابله با كرونا بهداشتی كند. دستورالعملی 
كه برای رستوران ها تدوين شده موارد مختلفی را در 

برگرفته است؛ از كاركنان تا فضا و البته غذا.
رستوران ها موظف شده اند فاصله گذاری اجتماعی را 
به عنوان يكی از راه های كاهش مواجهه و قطع زنجيره 
تماس رعايت كنند. در ايــن ابالغيه آمده: »از آنجا 
كه بسياری از شــاغالن صنايع و واحدهای توليدی 
و خدماتی در معرض بيماری كوويد-19 هستند و 
محل های كسب وكار، يكی از اماكن تجمع محسوب 
می شود و از طرفی حفظ سالمت نيروی كار از اهميت 
بااليی برخوردار است الزام است مقررات ويژه ای از 
طريق فاصله گذاری اجتماعی عالوه بر رعايت اصول 
بهداشتی برای كاهش مواجهات درنظر گرفته شود«. 

موارد بهداشتی مرتبط با كاركنان
كاركنان رستوران ها موظف شــده اند فاصله يك تا 
2متری را با يكديگر و همچنين با مشــتری حفظ 
كنند، از دست دادن با هم اجتناب كنند، در رختكن، 
آبدارخانه، انبار و يا اطراف محيط كار تجمع نكنند، 
فاصله ايمن حداقل يك متر را در قسمت های عمومی 
ازجمله نمازخانه، ســلف ســرويس و مسير ورود و 
خروج رعايت كننــد و چيدمان ميــز غذاخوری و 
نشستن مشــتری را طوری تنظيم كنند كه فاصله 

حداقل يك متر رعايت شود.

موارد بهداشتی مرتبط با مشتریان
كاهش مواجهه چهره به چهره كاركنان با مشتری، 

ضرورت استفاده از محافظ يا شيلدهای پالستيكی يا 
شيشه ای برای ميز صندوق دار و ممنوعيت پرداخت 
نقدی، از مواردی است كه در دستورالعمل ابالغی به 
رستوران ها مورد تأكيد قرار گرفته است. رستوران ها 
بعد از بازگشايی موظفند بين ميزهای سالن حداقل 
يك متر فاصله گــذاری كنند، مبلمــان و صندلی 
ميهمان يا مشتری را در فواصل ايمن )حداقل يك 
متر( از يكديگــر و به دور از كاركنــان قرار دهند و 
برای حذف يا كاهش مواجهه مســتقيم كاركنان با 
مشتری از موانع فيزيكی شيشــه ای يا پالستيكی 

استفاده كنند.

غربالگری كاركنان
 در بخش ديگــری از دســتورالعمل بهداشــتی 
رستوران ها كه غربالگری و بازتوانی نام دارد، موارد 
مربوط به شرايط سالمت يا ابتالی احتمالی كاركنان 
آمده و براساس آن همه شــاغلين موظف شده اند 
درصورت وجود عالئم تنفسی مرتبط با كوويد-19 

يا وجود تماس نزديك با بيمار در بدو ورود به محل 
كار فــرم خوداظهاری را تكميــل كنند. همچنين 
رســتوران ها موظف شــده اند تا پايان همه گيری 
كاركنان را هرروز به صورت تصادفی از حيث عالئم 
تنگی نفس و ســاير عالئم مورد ارزيابی قرار دهند. 
در اين پروتكل تمام تاالرها و سالن های پذيرايی و 
نيز رستوران های باالی 200مترمربع بايد مجهز به 
تب سنج برای كاركنان و مشتريان باشند و همه افراد 

در زمان ورود تب سنجی شوند.

بهداشت فردی
در بخشــی كه تحت عنوان بهداشــت فردی برای 
كاركنان و مشتری ها تدوين شده، تمام شاغالن شامل 
گارسون ها، آشپزها و كمك آشــپزها به استفاده از 
وسايل حفاظت فردی يعنی ماسك و دستكش در تمام 
زمان های كشيك كاری ملزم شده اند و تعويض ماسك 
و دســتكش در فواصل زمانی كوتاه و شست وشوی 
دائمی دست ها و ضدعفونی آنها با محلول های بر پايه 
الكل نيز الزامی شده است. كاركنان همچنين ملزم 
شده اند بعد از دست زدن به دهان، بينی و چشم و هر 
سطح و شیء و حتی گوشی تلفن و موبايل دست ها را 
با آب و صابون مايع و مواد ضدعفونی كننده بشويند. 
مشتريان هم موظفند فاصله حداقل يك متری را با 
متصديان و شاغالن در هنگام دادن سفارش يا تحويل 
غذا رعايت و از ماســك و دســتكش استفاده كنند. 

استفاده از نی يا ليوان يك بارمصرف نيز برای نوشيدن 
انواع نوشيدنی ها الزامی شده است.

بهداشت مواد غذایی
بعضی از نكاتی كه در بخش بهداشــت مواد غذايی 
آمده نيز به اين شــرح اســت: مــواد غذايی فاقد 
بسته بندی حتما بايد پوشش بهداشتی داشته و در 
ظروف مناسب نگهداری شوند. تحت هيچ شرايطی 
غذا جز در زمان سرو و مصرف نبايد به صورت روباز 
قرار گيرد. درصورت امكان برای سرو غذا از ظروف 
يك بار مصرف مناسب اســتفاده شود. موادی مثل 
نمك و قندوشــكر بايد دارای پروانــه بهره برداری 
و استاندارد باشــد و همچنين ســرو نمك، فلفل، 
سماق، قند، شكر و آب آشاميدنی در رستوران ها و 
اغذيه فروشی ها و آشــپزخانه ها در بسته بندی های 
يك بار مصرف يك نفره انجام گيرد. در اين پروتكل 
تأكيد شده كه استفاده از قندان، نمكدان و نظاير آن 

تا اطالع ثانوی ممنوع است.

بهداشت ساختمان
در اين بخش رستوران ها به رعايت موارد بهداشتی 
زيادی موظف شده اند؛ ازجمله استفاده از سيستم 
تهويه و هواكش و باز گذاشــتن درها و پنجره های 
مجهز به تــوری، گندزدايی ســطوح دارای تماس 
مشترك شامل ديوار و كف، درها، دستگيره درها، ميز 
و صندلی، شيرآالت، نرده پله ها، تخت، كمد، كابينت، 
گوشی تلفن، دستگاه های كارتخوان و خودپردازها، 
كف پوش ها و كليد و پريزهــا و حتی پرده ها، تهويه 
مناسب هوای آسانسور و گندزدايی آن به طور مرتب 
و خارج شدن آبخوری ها و آب سردكن ها از سرويس 

به صورت موقت تا اطالع ثانوی.

زیان بی سابقه رستوران ها
 رستوران ها و هتل ها ازجمله كسب و كارهايی بودند 
كه بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا ديدند 
و بيشــترين محدوديت ها برای فعاليت آنها اعمال 
شد به طوری كه بعد از بازگشــايی بيشتر مشاغل با 
مجوز ســتاد مقابله با كرونا در پايــان فروردين ماه، 

اين دسته با قرار گرفتن در فهرست مشاغل پرخطر 
به همراه هتل ها، آرايشگاه ها و ســالن های ورزشی 
همچنان ممنوع الكار بودنــد. اين تعطيالت طوالنی 
زيان مالی شديدی را به اين صنف وارد كرد تا جايی 
كه گفته می شود بســياری از آنها نه تنها نتوانستند 
كارگرانشــان را حفظ كنند بلكه تــوان مالی برای 
ازسرگيری كسب وكارشان را هم ندارند. شيوع يكباره 
بيماری و ناشناخته بودن ويروس در شرايطی كه هر 
روز اطالعات جديد و متناقضی درباره اين بيماری 
منتشر می شــد، در كنار ضريب باالی انتقال باعث 
شــد مردم با درنظر گرفتن جانب احتياط، نه تنها 
به رستوران ها و مراكز عمومی مراجعه نكنند بلكه 
از تهيه غذا از بيرون هم خــودداری كنند. بيش از 
70درصد رســتوران ها تعطيل شدند و تنها حدود 
30درصد از اين واحدهای صنفی بــا تهيه غذای 
بيرون بر به فعاليت خــود ادامه دادند. اين تعطيلی 
خودخواســته، از ابتدای امسال رســميت يافت و 
فعاليت اين صنف با قرار گرفتن در ميان مشــاغل 
پرخطر به طور كلی ممنوع اعالم شد. رئيس اتحاديه 
رستوران ها و سلف ســرويس تهران در گفت وگو با 
همشهری از زيان مالی شديد رستوران ها و بيكاری 
تعداد زيــادی از كارگران و پرســنل اين واحدها 
خبر داد. به گفتــه ســيدعلی اصغر ميرابراهيمی، 
به دليل ناتوانی در پرداخت دستمزد و حقوق، برخی 
از رســتوران ها حتی رســتوران های معروف تهران 
اكثر كارگران خود را تعديل كردند و برخی شــعب 
رستوران ها در مناطق مختلف تهران تعطيل شد. مدير 
روابط عمومی اين اتحاديه نيز در گفت و گو با همشهری 
اعالم كرد كه تحليل داده های خوداظهاری رستوران ها 
در سايت اتحاديه رســتوران ها و سلف سرويس های 
تهران نشان می دهد كه 99درصد رستوران ها در خط 
قرمز آسيب ديدگی قرار دارند و هركدام بين 300تا 
500ميليون تومان خسارت متحمل شده اند كه اين 
خسارت با احتساب هزينه های جانبی مثل تبليغات 
و هزينه های شــب عيد در برخی رستوران ها تا يك 
ميليارد تومان هم می رسد. مازيار حسام همچنين از 
معرفی 60درصد كارگران رستوران های تهران برای 

دريافت بيمه بيكاری خبر داد.

از نوسان نرخ ارز تا رشد تقاضا
توقف ســه ماهه توليد، مبادالت تجاری، ثبت سفارش، واردات و 
تعطيلی كسب وكار واحدهای صنفی پس از اعمال قرنطينه خانگی 
شرايط خاصی را به بازار تحميل كرد. از يك سو برخالف سال های 
گذشته، از تقاضا برای خريد گوشی موبايل در بازار شب عيد خبری 
نبود، اما با فروكش كردن تب شيوع كرونا و بازگشايی واحدهای 
صنفی، تقاضای انباشته خريد گوشی يكباره به بازار تحميل شد. 
در شرايطی كه 98درصد گوشی های تلفن همراه مورد نياز بازار 
وارداتی است هجوم تقاضای انباشته به بازار، قيمت ها را به سوی 
صعود ســوق داد. در كنار اين عامل، سير صعودی نرخ ارز، توقف 
ثبت سفارش و تخصيص ارز واردات موبايل در 3 ماه گذشته، عرضه 
گوشی را به شــدت در بازار كاهش داد. با اين روند به نظر می رسد 
200شركت رسمی وارد كننده گوشــی موبايل و قطعات و لوازم 
جانبی، عرضه محصوالت خود را در بــازار كاهش داده اند. اما در 

اين ميان فشار عمده ناشی از كمبود و افزايش قيمت گوشی های 
هوشــمند تلفن همراه در بازار بر دوش خانوارهايی تحميل شد 
كه به دليل آموزش آنالين فرزندان خــود ناچار به خريد اين نوع 

گوشی ها، حتی كاركرده و دست دوم بوده اند.

نرخ 2/5 تا بیش از 20میلیون تومانی گوشی 
موج تازه گرانی گوشی موبايل با افزايش نرخ ارز در يك  ماه گذشته 
رقم خورد. به گفته فعاالن صنفی، شركت های رسمی، گوشی های 
موجود در انبارها را با ارز نيمايی 11 تا 12هزار تومانی سال گذشته 
وارد كرده و اكنون مبنای توزيع اين گوشی ها در واحدهای صنفی 
خرده فروشی را نرخ ارز بازار آزاد قرار داده اند. بررسی قيمت فروش 
انواع گوشی در بازار موبايل نيز نشان می دهد كه مشتريان برای 
خريد گوشــی با سيســتم عامل اندرويد و حداقل امكانات بايد 
2/5ميليون تومان پرداخت كنند. نرخ يك گوشــی رده قيمتی 

نبض تورم در راسته موبايل فروشان
همشهری بررسی می كند؛ چرا گوشی موبایل گران و چند نرخی شده است؟

گزارش دو    

ارزان و گران معنی ندارد؛ این روزها نبض قیمت ها در بازار گوشی های موبایل روزانه و ساعتی 
تند و ُكند می زند. مشاهدات خبرنگاران همشهری در مراكز عمده فروش موبایل در تهران نشان 
می دهد كه این روزها بازار گوشی تلفن همراه از كمبود و عرضه چندنرخی رنج می برد. دلیل این اتفاق، افزایش نرخ ارز و هجوم 
تقاضای انباشته به بازار پس از پایان قرنطینه است. به نظر می رسد موج آموزش مجازی در پی  خانه نشین شدن دانش آموزان و 
دانشجویان موجب افزایش اقبال به انواع گوشی های هوشمند دارای سیستم عامل اندروید شده است. روند عرضه و تقاضا به تب 
تند قیمت ها منجر شده و بازار خرید و فروش گوشی های كاركرده را داغ كرده است. آنها كه وسعشان به گوشی های كاركرده هم 
نمی رسد به اجبار راهی مراكز تعمیرات گوشی های مستهلك می شوند، اما آنجا هم مراجعان را نقره داغ می كنند. نرخ تعمیرات و 
قطعات باالست. فعاالن صنفی منشأ كمبود قطعات مورد نیاز برای انجام تعمیرات گوشی موبایل را توقف چندماهه خطوط تولید 
در چین، كاهش مبادالت تجاری به دلیل لغو اغلب پروازها و تخصیص نیافتن ارز نیمایی مورد نیاز برای واردات این قطعات قلمداد 
می كنند. اما آنچه مسلم است بازار این روزهای گوشی تلفن همراه با وجود كاهش قدرت خرید مشتریان، به  دلیل كمبود و عرضه 
چندنرخی، پرتنش است. مشاهدات خبرنگاران همشهری در چند پاساژ اصلی فروش موبایل در تهران حاكی است كه كمبود گوشی 
و نبود نظارت بر عرضه آن موجب شده قیمت گوشی تلفن همراه یك برند خاص از یك فروشگاه تا فروشگاه دیگر متفاوت باشد و 

نداشتن موجودی حرف نخست اغلب فروشندگان گوشی موبایل در بازار است.

علی ابراهيمی 
خبر نگار

متوسط نيز از 4ميليون تومان شروع می شود. اما قيمت گوشی های 
برند آيفون از 12 ميليون تومان به باالست. حتی مدل های قديمی 
و دست دوم اين برند گوشی با 3سال كاركرد نيز 3/5ميليون تومان 
قيمت دارد و نرخ انواع جديد اين برند گوشی يا گوشی های جديد 
سامسونگ از مرز 20ميليون تومان هم عبور كرده است. كاهش 
عرضه در شرايطی زمينه گرانی گوشــی موبايل در بازار را فراهم 
كرده كه بنابر اعالم انجمن موبايل، تبلت و لوازم جانبی، واردات 
اين كاال در سال گذشته طبق رويه تجاری 90درصد رشد داشته 
است. پارسال 15ميليون و 300هزار دستگاه گوشی وارد كشور 
شده كه از اين تعداد 14ميليون آن رجيستر و فعال شده است. اما 
سهم بهمن  ماه98 از تعداد گوشی رجيستر شده و مورد استفاده 
با رقم 1/5ميليون دستگاه، بيشتر از ســاير ماه های سال بوده و 
می توان گفت كه تنها در  ماه بهمن، هر روز 50 هزار نفر گوشــی 
همراه خريداری و استفاده كرده اند. بررسی ســهم واردات انواع 
گوشی موبايل در سال گذشته نيز نشان می دهد كه گوشی های 
آيفون ســهم 5درصدی از مجموع واردات رسمی گوشی موبايل 
به ايران را داشته اســت. همچنين 56درصد گوشی های وارداتی 
متعلق به سامسونگ، 17درصد نوكيا و 9 درصد هوآوی بوده و سهم 

گوشی های شيائومی از بازار 7 درصد بوده است.

گرانی گوشی؛ پاشنه آشیل آموزش آنالین 
بازار ملتهب گوشــی تلفن همراه به چالش اصلی آموزش مجازی 
تبديل شــده و اغلب خانواده های كم درآمد از تامين گوشی تلفن 
همراه مورد نياز برای تحصيل آنالين فرزندان شان ناتوان هستند. 
الزامات استفاده از گوشــی تلفن همراه با سيستم عامل اندرويد و 
قيمت باالی اين گوشــی ها با به هم خوردن تعــادل نظام عرضه و 

تقاضای بازار برای خريداران گوشــی تلفن همراه مشكل ساز شده 
اســت. در حالی  كه وارد كنندگان تخصيص يافتــن ارز نيمايی به 
واردات گوشی، بازشدن پروازهای كشورهای مجاور به سمت ايران 
و بهبود مبادالت تجاری را پيش شرط آرامش در بازار گوشی موبايل 
تلقی می كنند و فروشندگان گوشی موبايل تخلف وارد كنندگان در 
زمينه عرضه قطره چكانی و با دالر نرخ روز گوشی موبايل را عامل 
به  هم ريختگي قيمت ها می دانند، گرانی گوشی تلفن همراه موجب 
سردرگمی خريداران اين كاال در بازار شده است. نايب رئيس انجمن 
واردكنندگان موبايل با تأكيد بر اين مسئله كه مشكل بازار موبايل 
حل شدنی است، گفت: اگر به 800 هزاردستگاه گوشی موبايل كه در 
گمرك هستند، ارز تخصيص يابد و وارد بازار شود، می تواند تا 15روز 
پاسخگوی نياز بازار باشد؛ به خصوص اينكه با شروع آموزش مجازی 
در شبكه شاد، درخواست برای گوشی اندرويد به شدت افزايش يافته 
است. رضا ديهيمی، افزود: مشكل بازار موبايل از اواخر اسفند آغاز 
شد اما تا 25 اســفند كه گمرك در حال كاركردن بود نيز مشكل 
آنچنانی ای برای تامين كاال نداشتيم؛ هرچند فروشگاه ها 10روز قبل 
از آن به  دليل شيوع كرونا كسب وكارشان به سمت تعطيلی رفت. او 
افزود: اواسط فروردين امسال با اعالم برنامه اپليكيشن شاد و استفاده 
پزشكان، كسب وكارها و افراد از پلتفرم های موبايلی، در حالی موجب 
رشد تقاضا برای گوشی های اندرويدی شد كه از 12اسفند تا كنون 
هيچ تخصيص ارزی از بانك مركزی به شركت های وارد كننده موبايل 
يا قطعات تعلق نگرفته و گوشی ها در گمرك باقی مانده كه به همين 

داليل بازار با كمبود شديد گوشی موبايل مواجه شده است.
 

سودجویی وارد كنندگان و گرانی گوشی موبایل 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصويری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی و نماينده ويژه وزير صنعت در اتاق اصناف ايران 
در گفت وگو با همشهری در زمينه علت كمبود و گرانی اين كاال در 
بازار، گفت: بايد بپذيريم كه نرخ گوشی تلفن همراه وابسته به نرخ ارز 
است، زيرا 98درصد اين كاال وارداتی است و تخصيص ارز به واردات 
اين كاال از 3 ماه پيش متوقف شده و ثبت سفارش نمی شود. از سوی 
ديگر حمل و نقل هوايی و مبادالت تجاری با كشورهای همسايه به 
 دليل كرونا متوقف يا بسيار سخت شده است. ابراهيم درستی افزود: 
آموزش آنالين نيز تقاضا برای گوشی های اندرويد در بازار را افزايش 
داده است، با وجود اين اختالف قيمت، گرانی و كمبود گوشی در بازار 
به دليل عرضه چندنرخی اين كاال  توسط واردكنندگانی است كه 
سال گذشته و با نرخ ارز 11 تا 12هزار تومانی گوشی موبايل را وارد 
كرده و اكنون با قيمت هاي بسيار باال به واحدهای صنفی عرضه كننده 
گوشی می فروشند. او با بيان اينكه واحدهای صنفی تقصيری در 
كمبود و افزايش قيمت گوشی ندارند، زيرا نوع كسب وكار و توانايی 
مالی آنها اجازه احتكار و عرضه نشدن گوشی موبايل را نمی دهد، 
افزود: بايد سازمان حمايت بر نرخ عرضه گوشی های موبايل وارداتی 
توسط شركت های رسمی به واحدهای صنفی نظارت و از سودجويی 

برخی واردكنندگان جلوگيری كند.

برخورد با متخلفان عرضه گوشی موبایل 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در مورد اقدامات انجام شده 
برای برخورد با   تخلفات عرضه گوشی تلفن همراه گفت: امیدوارم با تغییراتی كه در وزارت صمت صورت گرفته است در 
بخش بازرسی بازار گوشی موبایل نیز تحوالتی ایجاد شود و با كســانی كه ارز دولتی گرفته اند و گوشی را خارج از ضوابط عرضه 
می كنند، برخورد كنند. درستی افزود: در جلساتی كه با مسئوالن تنظیم بازار داشته ایم این موارد را اعالم كرده و خواستار اتخاذ 
راهكار مناسب برای آن شده ایم. اما واقعیت این است كه دولت به دلیل تحریم، افت قیمت نفت و شیوع كرونا با شرایط سختی مواجه 
است و در چنین شرایطی باید وارد كنندگان و فروشندگان گوشی موبایل نیز با پرهیز از سودجویی در چارچوب ضوابط فعالیت 
كنند. درستی تأكید كرد: وقتی دولت برای كمك به واحدهای صنفی كه از شیوع كرونا آسیب دیده اند اكنون 13رسته شغلی متوسط 
و پرخطر كه دارای كد كارگاهی بوده اند را برای دریافت تسهیالت با دوره تنفس سه ماهه و نرخ بهره 12درصدی به بانك های عامل 
معرفی كرده، انصاف نیست كه وارد كنندگان و كسبه به  دنبال سودجویی بیشتر باشند. او افزود: در مرحله دوم این طرح نیز در نظر 

است تا 55رسته شغلی باقیمانده كه حدود 650كسب وكار زیر مجموعه آنها فعالیت می كنند، این تسهیالت را دریافت كنند.
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این شمارهدرنگ

 دنيای
مترجمها

حرفه:مترجم
  آشنايي با هنر، ادبيات، فلسفه و... را چقدر مديون  

  مترجمان هستيم و  آنها چگونه جهانمان را تغيير دادند؟
سعید مروتی 

روزنامه نگار

نامي كه مي شناسيم و به آن اعتماد داريم

  سال ها فعالیت پرثمر بي حاشیه و بدون جنجال و ترجمه بهترين آثار ادبي 
با وسواس فراوان و فارسي درست )شامل متن هايي كه براي نخستین بار 
ترجمه مي شدند و كتاب هايي كه قبال منتشر شده بودند( سروش حبیبي 
را به نامي مطمئن براي مخاطبان تبديل كرده. ممكن است ما نه با نام كتاب 
و نه با نويسنده اش آشنايي داشته باشیم ولي مشاهده نام سروش حبیبي 
براي جلب اطمینانمان كفايت مي كند.   من شخصا هرگز از اعتماد به او 
ضرر نكرده ام. سروش حبیبي مثل هر مترجم بزرگ ديگري صاحب سلیقه 
و بینش است. كتره اي و براساس خواست بازار و موج هاي زودگذر ترجمه 
نكرده و نمي كند. براي هر كتاب هم لحن متناسب با اثر را يافته و مي يابد. 
ابلوموف را مثل خداحافظ گري كوپر ترجمه نكــرده و نه قائل به ترجمه 

مكانیكي و تحت الفظي است و نه ادعاي سبك شخصي دارد. توضیح دادن 
سروش حبیبي در چنین فضاي محدودي غیرممكن است. فقط اين نكته 
را درنظر بگیريد كه او در سن باالي ۶۰ ســالگي و در اوج شهرت و اعتبار 
حرفه اي تصمیم مي گیرد آثار داستايوفســكي و تالستوي را از زبان مبدا 
به فارسي برگرداند و در نتیجه روسي ياد مي گیرد. نمي دانیم با وقتي كه 
براي آموختن زبان روسي صرف كرد چند كتاب ديگر مي توانست ترجمه 
كند و خودش اين اواخر در گفت وگويي نسبت به اينكه تصمیمش درست 
بوده يا نه، ترديدهايي مطرح كرده.  ما به عنوان خواننده اما، جنگ و صلح، 
آنا كارنینا، شب هاي روشــن، آبلوموف، همزاد، شیاطین و... را به ترجمه 
او خوانده ايــم و نمي توانیم خودمان را بازنده بدانیــم. تازه دكتر ژيواگو و 
يادداشت هاي زيرزمیني هم در راه هستند. يعني ضیافت همچنان ادامه 
دارد.سروش حبیبي ۸۶ ساله با گذشت ۴۲ ســال از مهاجرتش از ايران، 
احتماال بیش از هر هم وطن غربت نشــین ديگري، متن فارسي نوشته و 

با واژه سر و كار داشته. نامي كه حضورش بر پیشاني هر كتابي يك اتفاق 
مهم ادبي اســت. حاال چه آن كتاب براي نخســتین بار به فارسي زبانان 
معرفي شود و چه اثري مشهور باشد كه قبال بارها ترجمه شده باشد. كمتر 
مترجمي را مي توان با چنین جايگاهي سراغ گرفت. سروش حبیبي نامي 

است كه مي شناسیم و به آن اعتماد داريم.

 مترجمی پای تخته سياه

نام   يادآور ســال هايي اســت كه ادبیات سینمايي ما 
اين چنین فربه نشــده بود و پیدا كردن كتاب جذاب 
و مفیدي درباره ســینما به راحتي امروز نبود كه اغلب 
كتاب فروشي ها قفســه اي را به كتاب هاي سینمايي 
اختصاص داده باشــند. چند فیلمنامه از آنتونیوني، 
برگمن، آلن رنــه - مارگريــت دوراس، فريتز النگ و 
كوروساوا با ترجمه مرحوم هوشنگ طاهري، مجموعه 
سینمايي انتشارات ۵۱ كه زيرنظر شمیم بهار منتشر 
شــده بود، »آنتونیوني« نوشــته يان كامرون و رابین 
وود با ترجمه فريدون معزي مقــدم، مجموعه »ويژه 
ســینما و تئاتِر«بهمن مقصودلو،» فیلم مستند« اثر 

حمید نفیسي، و چند كتابچه اي كه به 
مناسبت جشن هنر شیراز منتشر شده 
بودند، احتماال  مهم ترين داشته هاي 
ادبیات ســینمايي ايران در يكي،دو 
ســال پس از انقالب بود. براي پیدا 
كردن همین ها هم بايد كلي مكافات 
مي كشیديد و قیمت هاي دوال پهناي 
دســت دومي فروش هاي انقــالب را 
به حساب بهاي عشِق ســوزانتان به 
سینما و كتاب مي گذاشتید تا شايد 
باالخره خورشــید بخت تــان طلوع 
مي كرد و يكي از ايــن كتاب ها را كه 
فقط وصف شان را از زبان بزرگ ترها 
شنیده يا در نوشــته هاي منتقدان 
مجله فیلم خوانده بوديد، در دســت 
مي گرفتید. خواندن اين كتاب ها هم 
اصول و قاعده  خودش را داشت؛ اول 
بايد - درست و دقیق - جنس جلد، 
طرح جلد، پشت جلد و جنس كاغذ 
كتاب را ســیاحت مي كرديــد و اگر 
گوشه اي يا صفحه اي مجروح شده بود 

و به تیمار كردن و ضماد گذاشتن نیاز داشت، در نهايت 
احتیاط، عملیات درمان را شروع مي كرديد. بعد، نوبت 
تماشا و نوازش يار/ رفیِق ديرآشنا بود؛ فیلمنامه ها بیشتر 
شبیه معشوقي بودند كه وصالشان بعد سال ها دست 
داده بود، و كتاب هاي تحلیلي و تئوري هیبت رفیقي 
از بند رهاشده را داشتند. دست آخر هم مي رفتید سراغ 
متن كتاب كه معموال اگر هر چه جــز فیلمنامه بود، 
بعید نبود چه بسا به واسطه ترجمه بد )مثل چند مورد 
در مجموعه انتشــارات ۵۱( يا بیان بديهیات و مسائل 
بي ربط به موضــوع، قید خواندنــش را بزنید و فقط از 

داشتن چنین متاع نايابي در كلكسیونتان حظ كنید.
اما كم كم از اواسط دهه۶۰ افرادي مثل بابك احمدي، 
بهروز توراني و رحیم قاسمیان كه در مجالت سینمايي 
مي نوشتند و ترجمه مي كردند، كتاب هايي را منتشر 
كردند كه در قحطي آن ســال ها شــگفت آور بودند و 

بعضي هايشان هنوز هم خواندني هستند.
قاسمیان در دهه۶۰ » زندگي و فیلم هاي فريتز النگ« 

)۱۳۶۳( اثر پیتر باگدانوويچ، »فرانسوا تروفو؛ زندگي 
و آثار«)۱۳۶۵( كتابي جزوه مانند به كوشش مرحوم 
حمید هدي نیا و»ياســوجیرو ازو « )۱۳۶۷( نوشــته 
دانلد ريچي ترجمه مشترك با بهروز توراني را روانه بازار 
كتاب هاي سینمايي كرد )نسخه پي دي اف كتاب النگ 

و ازو در بسیاري از سايت ها موجود است.(
عناوين همین كتاب ها نشان مي دهد كه قاسمیان از 
ابتدا به ترجمه كتاب هاي كامال تئوريك تمايلي نداشت 
و از ترجمه آن دسته از متوِن سینمايي استقبال مي كرد 

كه رويكرد آموزشي داشته باشند.
در میانه دهه۷۰ بود كه ۲ كتاب» ســینماي اورسن 
ولز« )۱۳۷۴( جوزف مك برايد و »تئوري هاي سینما« 
)۱۳۷۵( اندرو تیودور با ترجمه قاسمیان منتشر شد. 
تئوري هاي ســینما با زبــان ثقیل 
كتاب هاي نظريه فیلم نسبتي نداشت 
و ترجمه آن توســط قاســمیان را 
مي توان در چارچــوب گرايش او به 
ترجمه متون بي دست انداز و قابل فهم 

آموزشي تعبیر كرد.
»فرهنــگ كامل فیلــم« )۱۳۷۹( 
نوشــته آيرا گوينزبرگ در واپسین 
سال دهه ۷۰ با ترجمه قاسمیان به 
چاپ رســید و با اينكه با امكانات آن 
سال ها طراحي صفحات و گرافیك 
مناسب و درخوري نداشت، تا سالیان 
ســال تنها منبع جامــع و همه فهم 

سینمايي بود.
از آن ســال ها تا امروز، قاسمیان هر 
متني كه درباره سینما ترجمه كرده، 
وزن آموزشي  داشته است. حتي كتاب 
»درك تئوري فیلــم« )۱۳۹۷( كه 
جديدترين ترجمه سینمايي او است، 
آموزش تئوري هاي ســینمايي را به 
زبان ساده وجهه همت خود قرار داده 
است. ترجمه هاي قاسمیان را نمي شود با نثر و لحن شان 
از ديگران تشخیص داد يا مدعي شد كه نبود هر يك از 
ترجمه هاي او مي توانست خسران بزرگي براي ادبیات 
سینمايي ما باشد؛ اما اين مترجِم دور از وطن و بي هیاهو 
هنوز گويي كه پاي تخته سیاه در حال درس دادن به 
دانشجويانش باشد، با ترجمه هايش قصد دارد فهم و 
درك ابعاد مختلف سینما را براي ديگران ممكن كند. 
مي توان حدس زد، مباني سینما، آموزش ساخت فیلم 
كوتاه و حتــي هیچكاك براي قاســمیان موضوعاتي 
هستند كه نبايد از خواندن درباره شان به هراس افتاد. 
ترجمه هاي قاسمیان مخصوصا به كساني كه گام هاي 
اولشان را در مسیر سینما برمي دارند نشان مي دهد كه 
سینما، حداقل در اين گام هاي نخست، آنقدر پیچیده 
و ترسناك نیســت و لزومي هم ندارد كه چنین باشد. 
خالصه اگر آنچه مي خواســتید درباره سینما بدانید، 
اما جرأت پرسیدنش را از كسي نداريد، به ترجمه هاي 

قاسمیان سري بزنید.

وش حبيبی سر

رحيم قاسميان

محمد ناصر احدی 
روزنامه نگار

مهرنوش سلماسي 
روزنامه نگار

تربيت احساسات

ترجمه فقط يكي از هنرهاي مهدي ســحابي بود. او 
روزنامه نگار، نويسنده، نقاش، عكاس، مجسمه ساز هم 
بود. با تجربه سال ها زيستن در اروپا، تحصیل نقاشي و 
رها كردن، گذراندن دوره كارگرداني سینما و تنفس 
در فضاي روشنفكري اروپا، به نیت فیلمسازي به ايران 
آمد كه نشد. دهه ۵۰ وقتي سحابي به وطن بازگشت 
تا فیلم بسازد فضاي ســینماي ايران به يمن موج نو، 
تغییر كرده بود ولي حتي ايــن تحول هم براي اينكه 
او پشــت دوربین برود، كفايت نمي كرد. پس سحابي 
روزنامه نگاري پیشــه كرد و كنارش نوشت، نقاشي 
كرد، عكس گرفت، مجسمه ساخت و البته به ترجمه 
رو آورد. دستاورد سحابي مترجم غبطه برانگیز است. 
تسلط بر ۳ زبان انگلیسي، فرانســه و ايتالیايي همه 
داستان نبود. شــناخت عمیق از هنر و ادبیات نكته 

اصلي بود.
 سحابي براي ترجمه بیشتر سراغ متن هايي مي رفت 
كه معموال مترجمان به واسطه دشواري و پیچیدگي 
از كنارشــان عبور مي كردند. مثــل رمان هاي لويي 
فرديناند ســلین كه او »قصــر به قصر«، »دســته 
دلقك ها« و »مرگ قسطي اش« را ترجمه كرد چنان 

كه با ترجمه مادام بوآري و تربیت احساسات از فلوبر، 
سلیقه و ديدگاهش از ادبیات را به نمايش گذاشت. كار 
سترگش اما، همت در ترجمه آثار مارسل پروست بود. 
رمان ۸جلدي »در جست وجوي زمان از دست رفته« 
سال هاي زيادي از زندگي سحابي را به خود اختصاص 
داد. رمان پرحجمي كه نثر خاص، دشوارياب و تشكیل 
شده از جمله هاي بسیار طوالني، هر مترجم زبردستي 
را از ترجمه پشیمان مي كرد، براي او به يك دلمشغولي 
بزرگ تبديل شد؛ رماني كه خیلي از ايراني ها آن را به 
نشانه تشخص و نزديكي به عوالم روشنفكري در قفسه 
كتابخانه شان دارند و در جست وجوي زماني مناسب 
براي مطالعه اش هستند. سحابي بقیه آثار پروست را 
هم ترجمه كرد. ازجمله خوشــي ها و روزها كه مرور 
بر فرازي از آن هنــر او در ترجمه جمله هاي طوالني 
پروست را تا اندازه اي نمايان مي كند؛»در واقع زماني 
كه عشــق آغاز مي كنیم، تجربــه و عقلمان- به رغم 
اعتراض هاي دل كه اين حس يا شــايد توهم را دارد 
كه عشقش ابدي اســت- به ما مي گويند كه روزي به 
دلداري كه امروز فقط به انديشه او زنده ايم همان اندازه 
بي اعتنا مي شويم كه امروزه به هر زني جز او هستیم... 
روزي نامش را مي شــنويم و ديگر دچــار هیچ لذت 
دردآلودي نمي شــويم، خطش را مي خوانیم و ديگر 
نمي لرزيم، در خیابان راهمان را كج نمي كنیم تا او را 
ببینیم، به او بر مي خوريم و دست و پا گم نمي كنیم، 
به او دست مي يابیم و از خود بي خود نمي شويم. آنگاه 
اين آگاهي بي ترديد آينده، به رغم اين حس بي اساس 
اما نیرومند كه شايد او را همواره دوست داشته باشیم، 
ما را به گريه مي اندازد، و عشق، عشقي كه هنوز چون 
بامدادي ملكوتي بي نهايت اسرارآمیز و غم انگیز بر سر 
ما گسترده خواهد بود كمي از افق هاي عظیم و شگرف 
و بسیار ژرفش، اندكي از برهوت افسونگرش را در برابر 

درد ما خواهد گشود«.

خورشيد خاوران

جايگاه عبداهلل كوثري بیــش از هر چیز مديون خود او 
است و كارنامه پربرگ و باري كه در ترجمه به دست داده. 
نه عضو حلقه اي بوده است كه اعضاي حلقه ترجمه هاي او 
را توصیه كنند، نه به نسبت آن قدر اهل رسانه و گفت و گو 
است كه رسانه ها در شــهرت او تأثیر داشته باشند، نه 
مركز نشین اســت كه بخواهد زينت مجالس پايتخت 
باشد، سال هاست در مشهد نشســته و در خلوت كار 
خود را كرده و كتاب به كتاب پیش آمده و خوانندگان 
بیشتري را از آِن خود كرده اســت. خوانندگان ادبیات 
داستاني از ســال هاي دهه ۷۰كم كم ترجمه هاي او را 
كشف كردند و از شیفتگان مترجمي شدند كه به نظر 
مي رسید مي تواند، در سال هاي سالخوردگي و كم كار 
شــدن و فقدان مترجمان بزرگ، جانشین شايسته اي 
براي ايشان باشد. نام او با ترجمه آثار ادبیات آمريكاي 
التین پیوند خورده است و هنوز هم بســیاري او را به 
همین نام مي شناســند؛ »آئورا« و »پوست انداختن« 
از كارلوس فوئنتــس، »جنگ آخرالزمان« و »ســور 
بز« و »گفت و گو در كاتدرال« از ماريو بارگاس يوســا، 
»اعتمــاد« از آريل دورفمن، »خاطــرات پس از مرگ 
براس كوباس« از ماشــادو د آســیس كــه البته اثري 

قديمي تر اســت در كارنامه كوثري طرفداران خود را 
دارد و سال هاست كه دوستداران او درباره اينكه كدام 
ترجمه از ديگري بهتر است، بحث مي كنند. از دهه ۸۰ 
است كه كم كم نام عبداهلل كوثري بر هر كتابي مي تواند 
شمار بسیاري از خوانندگان را به سوي كتاب بكشاند، 
چرا كه دنبال كنندگان ترجمه هــاي او دريافته اند، هر 
آنچه او ترجمه مي كند، اثري درجه يك است و خواندني. 
زماني كه كوثري »ريشه هاي رومانتیسم« آيزايا برلین را 
ترجمه كرد، حتي كساني كه لزوماً به بحث هاي نظري 
و رومانتیسم و آيزايا برلین عالقه نداشتند، به خاطر نام 
مترجم رفتند و كتاب را خريدند و خواندند. در ســال 
۲۰۱۰ كه ماريو بارگاس يوسا نوبل گرفت خوانندگان 
ايراني با اعتماد به نفس مي توانســتند ســر خود را باال 
بگیرند و بگويند نوبلیست ادبیات امسال كسي است كه 
ما كتاب هاي او را به ترجمه يكي از بهترين مترجمان 
حال حاضر زبان فارســي خوانده ايم. نمي توان درباره 
عبداهلل كوثري نوشــت و از انبوه نقدهاي روشنگرانه  او 
درباره ترجمه هاي امروز ننوشــت. او كارنامه بسیاري 
از مترجمان امروز را به دقت بررسي كرده تا برگ هاي 
ارزشمند ديگري به دانســته هاي خوانندگان فارسي 
درباره ترجمه اضافه كند. شــايد بســیاري ندانند كه 
كوثري از گذشته با شعر پیوندي ناگسستني دارد و چند 
مجموعه شعر نیز منتشــر كرده است. غناي مطالعات 
او در زبان و ادبیات فارسي گذشــته و امروز و تجربه ها 
و دست و پنجه نرم كردن هاي شاعرانه او در ترجمه هاي 
آثار كالسیك و شعر، كه جلوه گاه زبان ادبي است، تجلي 
مي يابد، مثل ترجمه او از مجموعه آثار »آيسخولوس« 
و »ريچارد سوم« شكسپیر و گزيده شعرهاي »جورج 
سفريس« و »سالومه« اسكار وايلد. اينجاست كه عبداهلل 
كوثري مي تواند با بزرگ ترين مترجمان فارسي تحدي 
كند و وادارشان سازد تا او را به پانتئون بزرگان ترجمه 

امروز راه دهند.

عبدالله كوثریمهدی سحابی

شهاب مهدوي 
روزنامه نگار

مرتضي كاردر 
روزنامه نگار

چگونــه مي تــوان در دو صفحه به موضــوع ترجمه 
فارسي پرداخت و در مورد سوژه اي با اين گستردگي 
حق مطلب را ادا كرد؟ پاســخ قاطع و درســت به اين 
پرســش اين اســت كه چنین ماموريتــي در چنین 
فضاي محدودي غیرممكن اســت. پرونده اي هم كه 
پیش رو داريد چنیــن ادعايي نــدارد. اين مجموعه 
محدود و مختصر، تنها حكم قطــره اي از دريا را دارد. 
موضوع مترجم و ترجمه فارسي آنقدر گسترده است 
كه اگر كمــي از ســاحل فاصله بگیــري در آن غرق 
مي شــوي. قرار ما در پرونده امــروز درنگ، باز كردن 
دريچه اي محدود به داســتان ترجمه فارســي است. 
بهانه اش مي تواند درگذشــت نجف دريابندري باشد 
كه نامدارترين و شــاخص ترين مترجم اين سرزمین 
بود كه تــازه اهمیتش هم نه صرفــا از ترجمه هايش 
كه از نقش و اهمیت حضورش به عنوان روشــنفكر و 
نويســنده هم مي آيد. نمونه نجف دريابندري نشــان 
مي دهد كــه چگونه يك مترجم بــا انتخاب هايش، با 
فارسي درست و تســلط بر زبان هاي مبدا و مقصد، و 
دانش و ديدگاه هاي متمايزش مي تواند فرهنگســاز 
باشــد. اهمیت نجف دريابنــدري همان قدر مي تواند 
به ترجمه مثال »وداع با اســلحه« همینگوي بازگردد 
كه مقدمه مفصلش بر پیشــاني »پیرمــرد و دريا« يا 
كتاب مستطاب آشپزي كه دستاوردي در نثر فارسي 
است و مقاله هاي مهمش درباره »قیصر« كیمیايي و 
»تنگســیر« چوبك كه همچنان خواندني و روشنگر 
هســتند. نجف دريابندري را با گفت وگوي مهمش با 
مجله آدينه به ياد مي آوريم كه نظرش درباره منحط 

بودن »بوف كور« هدايت، فقط حكم شــنا در خالف 
جهت آب را نداشت. بخشي از اهمیت دريابندري، از 
كوشش به بار نشسته او در بازآفريني متن هاي دشوار 
به فارســي ســلیس بازمي گردد. تاريخ فلسفه غرب 
مي توانست، خیلي ســاده به يكي از انبوه كتاب هاي 
فلسفي دشوار و ســنگین و در مواردي مبهم و گنگ 
)حتي براي مترجمي كه ترجمــه اش كرده!( تبديل 
شود كه نشد. داســتان امانت داري به متن اصلي، در 
اينجا گاهي به كتاب هايي انجامیــده كه ترجمه اش 
نمي تواند توضیح دهنده اهمیت متن باشد يا مترجم 
چنان در متن غرق شده كه محصول كارش به جسمي 
بي جان مي ماند؛ ترجمه اي نارســا و گنگ از متني كه 
»درست« به فارسي بازگردانده نشده است. ما همان 
قدر از ترجمه هاي رها و ناشیانه آسیب ديده ايم كه از 
ترجمه هاي مدعي اصالت و وفاداري به جهان مولف. 
مترجم عالوه بر سواد بايد فروتن هم باشد. سواد براي 
انتقال درست متن و فروتني براي فراموش نكردن اين 
نكته كه مترجم حكم يك واســطه را دارد؛ واسطه اي 
میان نويسنده و خواننده. تازه به اينها قريحه را هم بايد 
اضافه كرد؛ قريحه اي كه اگر نباشد محال است نتیجه 
زحمت مترجم، به متن درخشاني منجر شود. اينكه به 
بهانه ترجمه دقیق، خواندن چه متن هايي فرساينده 
روحمان شــده هم خودش داســتاني است. ماجراي 
مترجمان تازه كار، كم سواد و شتابزده هم داستاني است 
پر آب چشم. كالهبرداري ناشراني كه متخصص ترجمه 
فارسي به فارسي)!( هستند هم خودش ماجرايي است 
كه مي شود مفصل به آن پرداخت. از روزي كه هر كسي 

بعد از چند ترم كالس زبــان رفتن، در خود صالحیت 
ترجمه متن ادبي و فلســفي و روانشناســي ديد و هر 
اقبال عمومي به نويسنده يا موضوعي خاص، بهانه اي 
شد براي تولید ســريع و ارزان كااليي به نام ترجمه، 
به همین جايي رســیديم كه االن گرفتارش هستیم. 
هر نويسنده اي كه نوبل برد، به سرعت كتاب هايش با 
حداقل صرف وقت و دقت در ترجمه به بازار آمد. بازنده 
هم همیشه خواننده بود؛ خواننده اي كه حیرت مي كرد 
از نوبل بردن نويســنده اي كه داستان هايش سست و 
مالل آور بود يا متعجب مي شــد از حاصل كار شاعري 
جهاني كه اشــعارش در بهترين حالت میانمايه و در 
اغلب موارد فاقد معنا بود؛ آقا يا خانم مترجم در تخريب 
اثر برنده نوبل ادبي، سنگ تمام گذاشته بود؛ سودش را 

ناشر برده و دودش به چشم خواننده رفته بود.
همیشه مترجمان ناشــي خطا نمي كنند، تعدادي از 
بدترين و نخواندني ترين ترجمه هاي همچنان موجود 
در بازار حاصل كار استادانی است كه از سواد و دانش 
بهره مند و از شتاب و بي دقتي در ترجمه بري هستند. 
اما نیافتن لحن مناسب و درست در ترجمه، مي تواند 
تالش هر استاد سرشناسي را به هرز ببرد. خیلي از ماها 
»برادران كارامازوف«ي در خانه داريم كه خواندنش 
عذابي الیم است. داستايوفسكي هم اين وسط گناهي 
ندارد چون سال ها پیش از اين ترجمه، مشفق همداني 
نشــان داده بود كه برادران كارامازوف چه شاهكاري 
است. در سال هاي اخیر هم يكي،دو ترجمه قابل قبول 
از كتاب داستايوفسكي بیرون آمد كه مترجمان لحن 

را به درستي گرفته و منتقل كرده بودند.

كیفیت ترجمه الزاما ارتباط معناداري با جايگاه ادبي 
مترجم ندارد. به آذين نويســنده  اي بود كه همیشــه 
زير سلطه رئالیســم سوسیالیســتي مي نوشت و در 
بهترين حالــت و در بهترين داســتان هايش مي توان 
او را داستان نويسي متوســط دانست. در حالي كه زير 
سؤال بردن جايگاه رفیع احمد شــاملو به عنوان يكي 
از قله هاي ادبیــات معاصر، به انكار آفتــاب مي ماند. 
در داستان ترجمه اما، به شــهادت رمان »دن آرام« 
به آذين مترجم بهتري اســت. در واقع میراث ماندگار 
به آذين ترجمه هايش اســت نه حتــي رمان »دختر 
رعیت« )كه شايد بهترين داســتان او باشد(. به آذين 
را با ترجمه هايش از بالزاك و شولوخف و رومن روالن 
به ياد مي آوريم. با »چرم ســاغري«، »زن سي ساله«، 
»ژان كريستیف« و »دن آرام«. شــاملوي مترجم اما 
در بهترين آثارش به باز آفريني مجدد متن پرداخته. 
شعر هايي كه شاملو ترجمه كرده در واقع دوباره سروده 
شده و در بسیاري از موارد  حاصل كار در فارسي بسیار 
زيبا تر از متن اصلــي از كار درآمــده. ترجمه مجدد 
دن آرام توسط شاملو هم بیشتر حكم  تسويه حساب 
با به آذين را داشــت. اين روايت محمد قائد در مقاله 
درخشــان » مردي كه خالصه خود بــود« از ترجمه 
دن آرام توسط شاملو است: » شــاهد بودم كه درباره 
ترجمه به آذين از دن آرام براي معاشراني صحبت كرد 
و گفت اين كتاب را دوباره ترجمــه مي كند. تك تك 
داليلش در دفاع از كلمات و عباراتي كه اعتقاد داشت 
بايد در ترجمه اين كتاب به كار رود قابل تأمل بود، اما 
نتیجه كلي حرفش در لزوم ترجمه مجدد ۴جلد رمان 

گمان نمي كنم كسي را از آن جمع قانع كرد. هر نسلي 
مختار اســت هر كتابي را دوباره به زبان عصر خويش 
ترجمه كند، و درســت به همین دلیــل بهتر به نظر 
مي رسید كه شاملو بگذارد نوجوان هايي كه اين رمان را 
مي خوانند وقتي مترجم شدند ترجمه بهتري به دست 
بدهند. تمايل به رقابت با مترجم قديمي دن آرام كه 
از زمان كتاب هفته از او دلخوري داشــت، و در واقع 
حكم رو كم كني از اديبان حزب توده، در  شأن او نبود. 
نه مي كوشید اين تمايل را مخفي كند و نه حاضر بود 
بپذيرد كه به عنوان ملك الشعراي مملكت، بهتر است 
اين قبیل خرده گیري ها را به منتقدان ادبي بســپرد. 
پیش تر در حسب حال مانندي گفته بود: میوه بر شاخه 
شدم/سنگپاره در كف كودك./ طلسم معجزتي / مگر 
پناه دهد از گزند خويشتنم/ چنین كه / دست تطاول 
به خود گشاده منم!« )دفترچه خاطرات و فراموشي / 

محمد قائد/ طرح نو/ چاپ اول ۱۳۸۰(
يكي از چالش برانگیزترين موضوعــات در اين حوزه 
ترجمه مجدد آثار است. مي گويند بهترين ترجمه ها هم 
بعد از گذشت زمان طوالني دوباره بايد ترجمه شوند. 
مي شــود اين قول رايج را پذيرفت اما در آشفته بازار 
ترجمه در ايران، گاهي وقت ها كتاب هايي به فارســي 
برگردانده مي شــوند كه نه تنها برتري بــر ترجمه يا 
ترجمه هاي قديمي ندارند كه فرســنگ ها هم از آنها 
عقب تر هستند؛ مثال گابريل گارسیا ماركز نويسنده اي 
بوده كه از همان ابتداي شــهرتش بهترين مترجمان 
آثارش را به فارسي برگردانده اند. برخي از اين ترجمه ها 
مربوط به ســال هاي قبل از انقالب مي شــوند، مثل 

ترجمه بهمن فرزانه از »صد سال تنهايي« كه سال ها 
اجازه چاپ نداشت و نسخه افست اش كنار پیاده روها به 
فروش مي رسید و هنوز هم اين ترجمه پاي ثابت بساط 
دستفروش هاي مستقر در حوالي میدان انقالب است. 
كاوه میر عباســي اين رمان و چند اثر ديگر ماركز را از 
زبان مبدا )اسپانیايي( به فارسي برگرداند كه حاصل 
تالش اش قابل  تأمل اســت اما شهرت ماركز باعث شد 
هر فردي با هر میزان تســلط و سواد با داستان هاي او 

طبع آزمايي كند. 
در اين ســال ها پديده اي داشــته ايم كه بیشتر آثار 
ماركز را به بدترين شــكل ممكن ترجمه كرده و البته 
ســراغ نويســنده هاي ديگر هم رفته. فصل مشترك 
طبع آزمايي هاي اين پديده منحصربه فرد، اين اســت 
كه تمام كتاب هايش قبال ترجمه شده بوده است! يعني 
استاد براي نمونه حتي يك كتاب را هم براي نخستین 
بار به فارسي ترجمه نكرده! بازار كتاب انباشته از اين 
ترجمه هاي مغشوش و آشفته اســت. از اين مثال ها 
فراوان مي شود زد و اين بحث را مي توان همچنان ادامه 
داد. نیمه پر لیوان اما، كوشش به بار نشسته مترجماني 
اســت كه دانش و تســلط و ذوق ترجمه را با فروتني 
همراه كردند و همپاي نويســنده متن، با عرق ريزان 
روح بهترين ترجمه ها را به ما عرضه كردند. چهره هايي 
چون نجف دريابندري، محمد قاضي، ابوالحسن نجفي، 
حســن كامشــاد، احمد میرعاليي، مهدي سحابي، 
عبداهلل كوثري، سروش حبیبي، سروژ استپانیان و همه 
آن مترجماني كه بخش قابل توجهي از دانسته هايمان 

را مديون آنهايیم.

نمونه نجف دريابندري نشان مي دهد كه 
چگونه يك مترجم با انتخاب هايش، با فارسي 

درست و تسلط بر زبان هاي مبدا و مقصد، 
و دانش و ديدگاه هاي متمايزش مي تواند 

فرهنگساز باشد. اهميت نجف دريابندري 
همان قدر مي تواند به ترجمه مثال »وداع 
با اسلحه« همينگوي بازگردد كه مقدمه 

مفصلش بر پيشاني »پيرمرد و دريا« يا كتاب 
مستطاب آشپزي كه دستاوردي در نثر 

فارسي است
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این شمارهدرنگ

 دنيای
مترجمها

پاسخ به چند پرسش درباره چند و چون ترجمه
 در گفت وگو با 6 مترجم ايراني

تو ترجمان جهاني
 بگو چه مي بيني؟

علي اصغر حداد، مترجم در پاسخ به اين سؤال كه »چرا 
آثار ترجمه شــده، بعد از چند دهه دوباره به فارســي 
بازگردانده  مي شود؟ شما خود از مترجمان صاحب نامي 
هستيد كه تجربه بازگرداندن دوباره يك اثر را در كارنامه 
داريد. چه لزومي باعث شد چنين تصميمي بگيريد؟« 

مي گويد:
اين مســئله داســتاني طوالني دارد و چنين برداشتي 

نيز غلط اســت. هيچ كس معتقد به اين نيست كه آثار 
نويسنده اي مانند شكسپير بايد به زبان امروز بازگردد، 
بلكه از آنجا كه زبان پوياســت، جهان زبان فارسي نيز 
تغييراتي كرده است. از اين رو مي توان به گونه اي بهتر 
با ظرفيت هايي جديدتر اثر را منتشر كرد. اين به معناي 
آســان تر يا محاوره كردن زبان نيز نخواهد بود. اما باز 
ترجمه آثار به چند دليل ممكن اســت اتفاق بيفتد؛ يا 
اثري پرفروش بوده و بازار عــده اي را تضمين كرده يا 

ترجمه اي بهتر و درست تر از ترجمه پيشين است.
مثال »پيرمرد و دريا« كه نجف دريابندري ترجمه كرده 

است، بارها توســط مترجمان ديگري نيز ترجمه شده 
و اين به معناي افزودن ظرفيت و پويايي زبان فارســي 
نيست بلكه به اين خاطر اســت كه اين كتاب همواره 
بازار خواهد داشــت. اما اگر مترجم تشــخيص دهد با 
ترجمه مجدد يك اثر كه پيش از اين نيز ترجمه شــده 
است، مي تواند برگرداني دقيق و درست تر ارائه كند، چه 
اشــكالي دارد؟ هرچند معموال غير از اين است و اصوال 
بازار ســهم عمده اي در دوباره بازگرداندن يك كتاب 
دارد. اين امر زماني اهميت بيشــتري پيدا خواهد كرد 
كه اثر نيز ارزشمند باشــد. من نيز از جمله مترجماني 

هستم كه كتاب هايي را كه ترجمه شده، دوباره ترجمه 
كرده ام، اما با اين نگاه كه ترجمه ام بهتر از ترجمه پيشين 
باشد. هم اكنون فارغ التحصيالن بسياري وجود دارند و 
با توجه به بيكاري جوانان اين امر طبيعي است كه هر 
بازاري اشباع شود. كسي نمي تواند به ديگران بگويد چه 
بكنند. اين رسانه ها هستند كه بايد منتقد باشند. اگر در 
رســانه هاي ما نقد ترجمه وجود داشت، شايد اين بازار 
اينقدر دچار هرج و مرج نمي شد. شايد اگر منتقدان چند 
ترجمه از يك اثر را كنار يكديگــر قرار مي دادند و آنها 
را با هم مي سنجيدند، ديگر ترجمه عرصه تاخت و تاز 

هر كســي نبود. معموال اگر منتقد به اثــري بپردازد، 
درباره كتاب و نويســنده اش مي نويســد و از اهميت 
ترجمه آن ســخني به ميان نمي آيد. البته شايد داليل 
گوناگوني داشته باشــد؛ مثال اينكه ما كسي كه سواد 
اين كار را داشته باشد، نداريم. در كشورهاي ديگر نيز 
اين امر صادق است كه گاه مترجم باعث شناخته شدن 
نويسنده در كشوري ديگر خواهد شد؛ مثال اگر نويسنده 
صاحب نامي در آلمان اثري انگليسي را ترجمه كند، 
بي شــك مخاطبان با توجه به شهرت مترجم اثر، 

آن كتاب را مطالعه خواهند كرد.

احمد پوري، مترجم در پاســخ به اينكه »آيا وفاداري به متن اصلي 
توسط مترجمان الزم است يا خير و اينكه چرا مترجمان در كشور ما 

از ارج و قرب خاصي برخوردار هستند؟« مي گويد: 
اگر منظور از وفاداري، ترجمه واژه به واژه اثر است، معتقدم كه مترجم بايد 
به متن اصلي وفادار باشد اما عده اي تلقي سطحي و مكانيكي از وفاداري 
دارند كه اثر بايد نعل به نعل در زبان مقصد برگردانده شــود. چنين امري 
جز در مســائل علمي و نان فيكشــن )غيرتخيلي( ممكن نيست. وفادار 
مترجمي است كه توانسته بخش اعظمي از كتاب مبدا از حس، فضا، حالت 
و... را برگردانــد. اگر وفاداري را اينگونه معنا كنيــم، معتقدم كه مترجم 
بايد شديدا وفادار به متن باشــد. بايد اين را درنظر گرفت، وقتي مترجم 
متني را انتخاب مي كند، در واقع آن اثر را دوســت داشته و انتخاب كرده 

است. به عبارتي مترجم به اين نتيجه رسيده كه اثر پيش رو مي تواند براي 
هم زبانانش لذتبخش و مفيد باشــد. اينكه متن را تغيير داده و خود را با 
نويسنده آن شريك كنم، عمل خائنانه اي انجام داده ام. البته ترجمه آزاد 
امر ديگري است؛ مثال خيام در زبان انگليسي و با ترجمه فيتس جرالد به 
صورت آزاد برگردانده شده است. يا اشعار مولوي در آمريكا به شكل آزاد 
ترجمه مي شود. البته بايد بگويم با بومي سازي اثر در ترجمه نيز مخالفم. 
زيرا معتقدم ذات ترجمه آشــنايي با فرهنگ ديگري با رنگ و بوي ديگر 
است. حفظ اين شرايط در ترجمه اثر بخشي از رسالت مترجم است. گاهي 
تا اندازه اي در اين باره افراط مي شــود كه براي مخاطب خنده دار است. 
مگر در موارد خاص كه لوكيشن، فرهنگ و شــخصيت بسيار نزديك به 
فرهنگ ما شكل گرفته باشد. در اين مورد به خصوص مي توان به ترجمه 
نجف دريابندري در كتاب »پيرمرد و دريا« اشاره كرد. او در اين كتاب نام 
ماهيان را از بين ماهی هاي جنوب كه براي خيلي از ما آشناست، استفاده 
كرده اســت يا در كتاب »بازمانده روز« از واژگان مصطلح در دوره قاجار 

استفاده مي كند، زيرا اين داستان از زبان نوكري در خانواده ای اشراف زاده  
است، اما در همين داستان نيز فضاسازي داستان بومي نشده است. از آنجا 
كه ما چندان توليد كننده نيستيم و با برگردان اثر قصد داريم مخاطب را 
با آن توليد، آشنا كنيم. در نتيجه تعداد مترجمان بيشتر از مولفان خواهد 
بود؛ مثال در رمان مدرن بيشتر مصرف گرا هستيم. به همين خاطر مترجم 
اهميت خاصي پيدا مي كند؛ مثال در اروپا شــاهد آن هستيم كه ترجمه 
بخش كوچكي از آثار منتشر شده را به خود اختصاص مي دهد در حالي كه 
بيشتر  بازار كتاب ما را آثار ترجمه تشــكيل داده است. همين امر نقش 
مترجم را پررنگ تر مي كند. به همين خاطر خواننده به مترجم كهنه كار 
اعتماد كرده و دايره مطالعه اش را به انتخاب مترجم و آثار برگردان شده 
توســط او محدود مي كند؛ مثال هر اثري كه  توسط محمد قاضي ترجمه 
شده است، مخاطب را در انتخاب پشيمان نمي كند. مهم اين نيست كتاب 
را چه كسي نوشته، مهم اين است كه قاضي كتاب را براي ترجمه انتخاب 

كرده است.

احسان مهتدي، شاعر و مترجم در پاســخ به اين سؤال  كه »آيا شعر ترجمه پذير 
است؟ و اساســا در ترجمه مي توان به اثر وفادار بود يا ترجمه بعضي آثار نياز به 
مترجم مولف دارد؟ مثل آثاري كه بيژن الهي از رمبو، اليوت و كاوافي ترجمه كرده 
يا نجف دريابندري در »چنين كنند بزرگان« ويل كاپي انجام داده است« مي گويد:

در ايده ترجمه وفادار، بايد به اين نكته اشــاره كرد كه اساسا چيزي به عنوان 
وفاداري به متن وجود ندارد. نه در زماني كه متني ترجمه مي شود، بلكه حتي 
زماني كه شعري را در زبان مادري مي خوانيم. هر يك از ما دريافت متفاوتي از 
متن داريم و وفاداري ما بر اساس ادراك شخصي مان از متن است. فرض اين 
است كه با شباهت ظاهري در اســامي و لغات فكر مي كنيم ترجمه وفادارانه 

بوده، در حالي كه چنين نيست. به عبارتي گوهر متن، گوهري واحد نيست كه در اختيار بعضي يا همگان 
قرار بگيرد. ما خصلتا در زبان با تاويل مواجهيم. ترجمه نيز تاويلي از تاويل ما از يك متن است. همانگونه 
كه روالن بارت درباره نقد مي گويد: »زباني درباره زبان«. شاملو را مثال مي زنم: او به استقبال هر متني 
كه مي رود، آن متن را تبديل به خودش مي كند. در اين شباهت سازي نيز به علت اينكه ذائقه مخاطب 
فارسي زبان شعر شاملو در اين سال ها با المان ، رويكرد و تكنيك هاي زباني خو كرده است، به حساب 
ترجمه خوب گذاشته مي شود. درحالي كه اساسا مترجم شــاعر بايد از شعري كه ترجمه مي كند، 
فاصله بگيرد. اما كيفيت ترجمه با چه مبنايي تعيين خواهد شد؟ بيژن الهي تفاوت اساسي با احمد 
شاملو دارد. درست است كه الهي نيز از ويژگي هاي زباني خاص خود بهره مند شده، اما نوع نگاه الهي 
به زبان است كه او را متفاوت مي كند. الهي اگر ترجمه نمي كرد و آن مقدمه و موخره هاي درخشان را 
نمي نوشت، شايد با شعر كمتر كسي با او ارتباط برقرار مي كرد. از سويي الهي مواجهه هرمنوتيكالي با 
ذات متن برقرار مي كند؛ مثال در ترجمه او از رمبو، جا به جا و متن به متن با پانوشت هايي روبه رو مي شويد 
كه نه مي توانيد شعر را قطع كرده و مدام به ارجاعات برويد و نه اين امكان وجود دارد كه قيد پانويس ها 
را بزنيد و با متن روبه رو شويد، در واقع الهي، ادبيات را به سرحدات ناممكن خود، ذات غايي زبان نزديك 
مي كند. اما رويكرد من به ترجمــه، البته»من« با معنايي 
كه نيما مدنظر دارد، »تن من يا تن مردم، همه را با تن من 
ساخته اند«، از نيما شروع شده، از يداهلل رؤيايي گذر مي كند، 
خيلي ها را پشت سر مي گذارد تا به پيش من برسد. تا ادراكم 
از من زباني من شــكل بگيرد. در نتيجه در اينجا براي من 
عرصه هويت حائز اهميت نيست. بنابراين در ترجمه هاي 

من از شاعران مختلف كوهن، بودلر، پسوا و... سعي ام 
اين بوده كه به ادراكي از حيث نحو و ساخت زباني 

برسم. رســيدن به ادراكي مبتني بر استغراق به 
اين معنا كه مترجم به اين نگاه مسلط مي شود 

كه اگر شــاعر فارســي زبان  بود چگونه شعر 
مي نوشــت؛ يعني به ادراكي همه جانبه از 
نگاه نويســنده يا شــاعر اثر مبدا رسيده 
باشــيم. به نظرم تا جايي كه ممكن است 

بايد مترجم روي يك شاعر متمركز شود.

كورش صفوي، زبان شناس و مترجم، در پاسخ به اين 
ســؤال كه »چرا ما در ايران بنگاهي براي ترجمه آثار 
نداريم و مترجمان از كار يكديگر بي خبر بوده و گاه چند 

مترجم به ترجمه اثري واحد دست مي زنند؟« مي گويد:
ما هيچ گاه چنين مركزي براي هماهنگي نداشتيم و اينگونه نبود كه 
بدانيم هر مترجمي در خانه اش مشغول ترجمه چه اثري است. البته 
چنين برنامه اي با فرهنگ ما هم چندان سازگار نيست. در فرهنگ 

ما نوعي پنهان كاري و فاصله گذاري وجود دارد كه باعث مي شود تا 
زماني كه كاري را به پايان نرسانده ايم، از آن سخني به ميان نياوريم؛ 
مثال تصور كنيد ما آژانسي مخصوص ترجمه داشته باشيم كه زمان 
انتخاب و ترجمه اثري به آن نهاد اطالع دهيم كه چنين كاري را آغاز 
كرده ايم... تصور چنين فرهنگي بسيار دور از انتظار است. ما اساسا با 

چنين مقوله  فرهنگي اي غريبه ايم.
 وقتي چنين فرهنگي نداريــم، نمي توانيم دنبــال آن را در چنين 
موقعيت هايي پيگيري كنيم. اما دربــاره ترجمه دوباره يك اثر، اين 
مســئله در همه دنيا، نه تنهــا در رمان، كه در مباحث پژوهشــي و 
علمي نيز وجود دارد؛ مثال وقتي كتابي چون »سوفيست« افالطون 

بازترجمه می شود، به اين دليل است كه شــايد بر اساس يافته ها و 
اطالعات امروز بتوان ايرادهاي ترجمه قبلــي را برطرف كرد. البته 
خودم را مترجم حرفه اي نمي دانم، اما به اين مسئله واقفم كه ما در 
ترجمه فقط با رمان سر و كار نداريم كه بخواهيم لزوم باز ترجمه اثري 
را كه بازگرداني خوبي هم داشته، موردنقد قراردهيم. گاهي در ترجمه 
آثار ادبي كه مبناي علمي دارد، به نكاتي در ترجمه هاي نخستين اثر 
توجه نشده است. پس اين ادعا را قطعي صادر نكنيم كه متن ترجمه 
شده نبايد باز ترجمه شود؛ مبناي خود را بر اين قرار دهيم كه اگر اثر 
در ترجمه مجدد افزونه و نكات قابل توجه تازه اي خواهد داشت، بايد 

ترجمه دوباره شود.

آرش نقيبيان، مترجم و ناشر، در پاسخ به اين سؤال  كه »آيا ترجمه تاريخ مصرف دارد  و الزم است هر چند دهه يك بار 
آثار مهم دوباره ترجمه  شــود يا خير؟ آيا ترجمه هاي متعدد از يك اثر و اشــباع بازار از آن باعث زيان  ناشر و مترجم 
نخواهد شد؟« مي گويد: اينكه آثار مهم هر دو يا ســه دهه ترجمه شود، امر معمولي در جهان به حساب مي آيد؛ مثال 
در فرانسه از »جن زدگان« داستايوفسكي 8ترجمه وجود دارد. حتي آثار معاصراني چون ماركز نيز در زبان انگليسي 
4ترجمه دارد. البته اين امر كمي به نبوغ مترجمان نيز مربوط است. گاهي مترجم در خود اين توانايي را سراغ دارد 
كه مي تواند ترجمه اي بهتر و كامل تر ارائه كند. هر چند به نظر چنين كاري ريســك به حساب مي آيد؛ گاهي نتيجه 
خوب و گاهي بد خواهد شد. ترجمه هايي كه در كشور ما از آثار مختلف مي شود، بدون لحاظ كردن اين موضوع شكل 
مي گيرند؛ مثال از كتاب »كوري« ساراماگو 11 ترجمه به زبان فارسي انجام شده. اين ترجمه ها بيشتر كار ِگل كردن 
است. ناشران به علت اينكه چنين كتاب هايي همواره بازار دارند، دست به نشر اين آثار مي زنند اما گاه ترجمه بازآفريني 
در زبان خواهد بود؛ مثال به احمد شاملو ايراد مي گرفتند كه چرا »دن آرام« را با ترجمه روان به آذين دوباره ترجمه كرده 
است؟ او معتقد بود در اين متن قابليت هايي وجود دارد كه به ظرفيت هاي زبان فارسي اضافه خواهد كرد. در اين كار 
نيز بسيار موفق بود. اگر كسي چنين قابليتي را در خود بشناسد كه بتواند به ظرفيت هاي زبان بيفزايد، مثل ابوالحسن 
نجفي، احمد شاملو و نجف دريابندري، بايد آثار مهم دوباره ترجمه شود. اما مشكل اينجاست كه ما با حجم زيادي از 

مترجمان ميان مايه روبه روييم.
چنين دوباره كاري هايي در زبان زماني اتفاق مي افتد كه ناشران به دنبال كتاب هاي پرفروش مي گردند؛ مثال كتاب هايي كه 
جوايز بوكر و... گرفته اند از جمله آثاري هستند كه مورد هجوم ناشران قرار مي گيرند و به ناگاه چند ناشر با ترجمه هاي مختلف 
آن را منتشر و عرضه مي كنند. اين وضعيت درباره ناشراني كه دســت به كارهاي سخت و خاص مي زنند اتفاق نمي افتد؛ 
مثال وقتي قصد داشتم رمان كلوديو ماگريت را كه نويسنده اي ايتاليايي است با زبان فارسي معرفي كنم، مطمئن بودم اين 
نويسنده آنقدر سخت و نخبه گراست كه در بازار رقابت، قرار نخواهد گرفت. اين نقد به ناشران و مترجمان نيز وارد است كه 
اهل بصيرت نيستند. ناشر يا مترجم مي تواند به جامعه خط بدهد كه چه آثاري را مطالعه كند. مشكل اساسي  ای نيز وجود 
دارد؛ امتناع ما از پيوستن به پيمان كپي رايت. ما بايد موظف شويم كه مانند همه ملل مترقي جهان به پيمان برن بپيونديم.

 محمود حسيني زاد، مترجم و نويسنده، در پاسخ به اين پرسش كه »نا بساماني وضعيت ترجمه 
ممكن است چگونه برطرف شود؟« مي گويد:

البته من معتقد به آژانسي در اين باره نيســتم. هرچه آزاد باشيم بهتر است، زيرا ممكن است 
فضاي اين چنيني ما را به سمت ديكتاتوري هدايت كند. در عين آزادی مترجم و ناشر، براي 
اينكه بتوانيم هر آنچه دوست داريم ترجمه و منتشــر كنيم، به اين نيز معتقدم كه بايد به قانون 
كپي رايت مجهز شويم تا از ترجمه هاي مكرر يك اثر، پراكندگي و ترجمه هاي ضعيف جلوگيري شود. 
همچنين اين را بايد از ناشران پرسيد كه چرا اثر ترجمه شده را دوباره ترجمه و منتشر مي كنند؟ شايد 
ما نياز به فرهنگي داريم كه به احترام به هم و همكار مجهز باشد. البته من نيز اگر بخواهم كتابي منتشر 
كنم حتما تأكيد مي كنم كه ناشر كپي رايت كتاب را تهيه كند اما من يك نفر هستم و اين مسئله را بايد 

دولت حل كند. در اين جريان عالوه بر ناشر و مترجم، خواننده نيز موظف است در اين باره حساس باشد. او بايد بداند كه پيش از اين مترجمي زحمت ترجمه كتاب را كشيده و او 
بايد چنين كتاب هايي را تهيه نكند. اما فعال دولت مقاومت مي كند، درحالي كه چاره حل اين مشكل كپي رايت است.

علی اصغر حداد، مترجم

احسان مهتدی، شاعر و مترجم

كورش صفوی، زبان شناس و مترجم

آرش نقيبيان، مترجم و ناشر

محمود حسينی زاد، مترجم و نويسنده

یک عنــوان و چنــد ترجمــه. کــدام را بایــد خوانــد؟ به کــدام متــن بایــد اعتماد کــرد؟ خیلــی وقت هــا برای  
رســیدن به پاســخ این پرســش ها می تــوان  پیشــینه مترجــم را در نظر گرفــت. طبیعی اســت که بــرای خواندن 
صد ســال تنهایی بــه بهمــن فرزانــه یــا کاوه میر عباســی بیشــتر اعتماد مــی کنیم تــا نام هــای ناآشــنایی که 
 نمی دانیم چگونــه رمان مارکــز را به فارســی برگردانده انــد. می گوینــد بهترین ترجمــه ها هم پس از چند ســال بایــد دوباره ترجمه شــوند.

در مورد کتاب هایــی که از 2 مترجم به صــورت همزمان یا با فاصله کوتاهی از یکدیگر به بازار نشــر می آیند چه می شــود گفــت؟ ترجمه هایی که 
خیلی وقت ها به لحاظ کیفی فاصلــه معناداری هم با یکدیگــر ندارند. احتماال اگر مترجمــان از کار یکدیگر با خبر بودند، با تعامل، یکی شــان 
 می توانســت وقت و انرژی اش را صرف ترجمه اثر دیگری کند. حاال ســوال اینجاســت که چرا چنین تعاملی میان مترجمان وجود ندارد؟
یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در ترجمه، به فارسی برگرداندن شعر است. جوری که عده ای معتقدند اساسا شعر ترجمه پذیر 
 نیست. آیا اصالت شعر در ترجمه از دست می رود؟

این پرســش ها را با ۶ مترجم در میان 
گذاشته ایم.

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

احمد پوری، مترجم
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تجسمي

زیبایی شناسی 
دورریختنی ها
خرده ریزهایی از زندگی و نقاشی در گفت و گو با 

واحد خاكدان

 مترسك ها به جای سالطین
مترسك ها در كار من جدید هستند. 4-3 سال است كه آمده اند. داشتم فكر می كردم 
مطلوب ترین چیزی كه روی یك بوم عمودی می شــود كشید كه هم واقع گرا باشد و 
هم ذهنیت مرا برساند، چه می تواند باشد. در هر موزه دنیا بروید پر از تابلوهای عمودی 
بزرگ است از تصویر سالطین و آدم های متمول. یعنی تقریباً همه تابلوهای عمودی 
چنین تصویرهایی است. خیلی فكر كردم كه من براســاس ذهنیت های خودم چه 

چیزی را می توانم جایگزین آنها كنم كه رسیدم به مترسك ها.

نقاشی را دوباره یاد گرفتم
وقتی در ســال های 53و 54نمایشگاه های 
اولم را در گالری سیحون و قندریز گذاشتم، 
متوجه شــدم هنرهــای تجســمی كه در 
تهران تولید می شود، منحصر به یك طبقه 
آریستوكرات و متمول جامعه تهرانی است و 
در شهرهای دیگر یا جاهای دورافتاده هیچ 
كاركردی ندارد. بعدها متوجه شدم همین 
رویه در هنر تمام كشــورها و شهرهای دنیا 
حاكم اســت، علی الخصــوص در هنرهای 
تجسمی كه همیشه در خدمت طبقه خاصی 
اســت. اینها دالیلی بود كه یكی دو سال در 
ســال های 55و 56نقاشــی نكردم. بعد كه 
دوباره مداد به دست گرفتم، هدفم اصال این 
نبود كه كاری بكنم كه برود در گالری های 
شیك و لوكس و به فروش برود، هدفم این 
بود كه نقاشی را دوباره یاد بگیرم. دوباره یاد 
گرفتن نقاشی این است كه بتوانید آنچه را 
كه اطراف خودتان می بینید، بازنمایی كنید.

موقعیتی بی نظیر در تاریخ نقاشی ایران
اتفاقی كه در ایران دارد می افتد بی سابقه و بی نظیر اســت و این امر مرهون عده 
خاصی است كه توانستند بازار خوبی را برای هنر ایران ایجاد كنند كه منجر به ایجاد 
بازارهای جدیدتر شد. آثار هنرمندان ایرانی از اینجا به كشورهای غربی و گالری های 
دنیا می رود. توجه اروپایی ها و آمریكایی ها به هنرمندان اینجا معطوف شده است. 
اینها اتفاقاتی است كه در تاریخ نقاشی ما نظیر ندارد. البته كه اتفاقات بد هم ممكن 
است بیفتد. اگر می آیند كارهای بهمن محصص را كپی می كنند، حركت زشتی 

است ولی نشان می دهد كه كارهای محصص ارزش پیدا كرده كه كپی می شود.

كوالژی از همه تاریخ هنر
خیلی از این اشــیاء ناخودآگاه پیدا شدند. مثاًل عكس های 
سیاه و ســفید كه در كارهای من می بینید، حربه ای است 
برای اینكه تركیب بندی ام را مستحكم تر كنم. جای خالی ام 
را پر كنم. در عین حال، حس نوستالژیكی به تابلو می دهد 
كه نمی شود از آن فرار كرد. پارچه ها در كارهای من نقش 
اساسی دارند. پارچه پیشینه مفصلی در تاریخ نقاشی دارد. 
پارچه هایی كه از 30 سال پیش تا به امروز كشیده ام خیلی 
فرق كرده. پارچه هایی كه كشیدم خیلی كارواجو یا تیه پولو یا 
نقاشی های باروك را تداعی می كند و به آنها نزدیك تر است 

تا نقاشی های پاپ آرت یا فوتورئالیست ها.
در حقیقت نقاشی های من كوالژی است از تمام خاطراتی 
كه از تاریخ هنــر برایم مانده اســت. در جاهایی با زندگی 
شخصی خودم، مرتبط است. گاهی عكس هایی كه كشیدم 

از زندگی خانوادگی خودم اســتفاده كردم. اوایل كار آدم متوجه نیست كه به كجا می رود. گذر زمان 
سبب ناپایداری اشیاء و آدم ها می شود. دلبستن به آنها عبث است. این را به نظرم هر بیننده ای می تواند 

از كارهای من دریابد.

پاپ آرت همه  چیز را به هم ریخت
زمانی كه من هنرجوی هنرستان بودم، اوج نقاشی سقاخانه بود. نسل قبل از ما نقاشی مدرن را در ایران رواج داده 
بودند. آغاز كار حرفه ای نسل ما همزمان بود با پیدایش پاپ آرت در آمریكا. پاپ آرت همه معیارها و روابط و ضوابطی 
را كه سقاخانه چی ها به آن اعتقاد داشتند، كن فیكون كرد. اصال كل مدرنیسم را كن فیكون كرد و همه  چیز به هم 
ریخت. در واقع اصال شروع پست مدرنیسم بود. پاپ آرت كیفیت برخورد تماشاگر با اثر هنری تجسمی را به كل 
عوض كرد. پاپ آرتیست ها آمدند روی بوم های بزرگ و یك سری موضوعاتی كه فكر می كنید باید عكس باشد، 
آن هم عكس های بیهوده را نقاشــی كردند. مثال آمدند قالپاق یك فولكس واگن را كشیدند یا سوپرماركت های 
پیش پا افتاده در خیابان و امثالهم. در نگاه اول شــما فكر می كردید عكس اســت، اما جلو كه می رفتید متوجه 
می شدید كه نقاشی است و اكثرا خیلی هم روی آن زحمت می كشیدند. نقطه عطفی بود در برگرداندن نوعی از 

واقع گرایی به نقاشی معاصر آن دوره. متعاقب پاپ آرت فوتورئالیسم آمد كه در حقیقت شاخه ای بود از پاپ آرت.

اشیاء ساده، خرده ریزها، چیزهایی كه دورریختنی به نظر می رسند، 
در بوم نقاشی كنار هم می نشینند. رنگ هایی سیر، رنگ هایی غلیظ، 
رنگ هایی مكدر بوم ها را پر كرده اند. نتیجه كار، نقاشی هایی است 
كه شبیه عكس به نظر می رسند، ولی عكس نیستند، نقاشی هایی كه از تركیب اشیاء و رنگ های غریب 
حاصل شده و جهانی تازه خلق كرده اند. » واحد خاكدان« نزدیك به 50 سال است كه  شكل حرفه ای نقاشی 
می كند. سال های بسیاری را در آلمان گذرانده اما یكی از متفاوت ترین نقاشان ایران است كه بر بسیاری 
تأثیر گذاشته است. اگر واقع گرایی عكاسانه و فراواقع گرایی را یكی از گرایش های اصلی نقاشی ایران در 
سال های اخیر بدانیم، واحد خاكدان یكی از آغازگران چنین رویكردی در نقاشی امروز ایران است. او در 

عرصه های بین المللی نیز نقاشی متفاوت و یگانه است كه زبان و بیان ویژه خود را دارد.
آنچه می خوانید بخش هایی از گفت و گوی بلندی است با واحد خاكدان كه مدتی پیش برای همشهری انجام 

شده و نخستین بار است كه منتشر می شود.

اشیائی كه شی ء نیستند
از بوم سفید وحشــت زیادی دارم. بوم را با رنگ 
می پوشــانم. با قلم مویی نــازك و خیلی دقیق 
شــروع می كنم به خط كشــی و طراحی. این 
خط كشــی ها زمینه هایی ایجاد می كنند برای 

ساختن تركیب بندی.
 مجموعه ای از خط خطی هایی است كه خودم 
هم كمتر متوجه می شــوم   چــه كار می كنم. 
می خواهم تركیب بندی مستحكمی داشته باشم. 

بعد كارم را شروع می كنم. 
اینطور نیست كه یك میز بكشم و 2 تا تخم مرغ 
بكشم. به ندرت اتفاق می افتد. تابلوهایی به این 
شلوغی را نمی توانید با برنامه شروع كنید. اكثراً 
خیلی انتزاعی شروع می شــود. بدون برنامه. از 
لكه های رنگ و تاش ها اشــیاء خودم را بیرون 
می كشــم. اگر لكه ای نزدیك به مربع قرمزرنگ 
است می توانم بگویم كه این می تواند یك جعبه 

باشد.
 به خاطر همین در خیلی از كارهای من اشیائی 
را می بینیم كه درســت است شــیئی را تداعی 
می كنند ولی در حقیقت شیء نیستند. یك لكه 
رنگی است كه با سایه روشن تبدیل به یك شیء 

سه بعدی شده است.

خالف جهت آب
كاری كه من می كنم از نظری شــنا 
در خالف جهت آب اســت. شما االن 
مثاًل كلمه هنر ایرانــی را در اینترنت 
جست و جو كنید. 80 درصد كارهای 
سقاخانه و خطاطی و... است. بنابراین، 
كاری كه من می كنم از جهاتی ریسك 
هــم دارد. محبوبیتی  را كــه باید در 
محافل هنری داشــته باشم، به دست 
نیاورده ام، اما 40سال است كار خودم 
را كــرده ام و خوشــبختانه مخاطبان 

خودم را داشته ام.

مرتضی كاردر
روزنامه نگار

كودكی پشت صحنه تئاتر
چند ســال پیش در ایران 
نمایشــگاه داشتم، خانمی 
كه نقاش معروفی اســت 
آمده بــود و بــه می گفت 
متوجه شدی اندرونی هایی 
كــه می كشــی خیلــی 
پرســپكتیو تئاتری دارد. 
درســت می گفت. من در 
سنین خیلی كم در پشت 
صحنه هــای تئاتــر بزرگ 
شدم. پدرم طراح دور تئاتر 
بود. پشــت صحنه بودم و 
می دیدم كه دكورها چطور 

ساخته می شــود. در خاطرات پدرم هســت كه وقتی پرده باز می شد دكورها 
آن  قدر چشمگیر بودند كه اســماعیل مهرتاش می گفت 10 دقیقه صبر كنید 
دست زدن مردم برای دكور تمام شود بعد بازیگران بروند روی صحنه. به جز خود 
تئاتر، دكورها یك اتفاق استثنایی بود برای جامعه هنری و تماشاگران. ناگهان 
پرده كنار می رفت و می دیدند روی صحنه جنگل است یا قلعه یا قصر یا خانه ای 

اشرافی. چیزهایی بود كه آن زمان روی صحنه تئاتر به چشم ندیده بودند.

گلخانه ای از خنزرپنزرها
خانه ما از نادر خانه هایی بود در تهران كه كتابخانه هنری داشت.   انواع و اقسام كتاب های 
تاریخ هنر از نقاشی و مجسمه سازی و معماری همه را داشتیم. كتاب به زبان فارسی كم بود. 
اكثر این كتاب ها به زبان خارجی بودند. من در سنین خیلی كم این موهبت نصیبم شد كه 
بتوانم عكس ها و تصاویر كتاب را نگاه كنم. گلخانه ای داشتیم كه خیلی بزرگ بود و دیگر 
به عنوان گلخانه استفاده نمی شد. تمام خنزر پنزرها و چیزهایی كه از صحنه های تئاتر به كار 
نمی آمد یا زیادی آمده بود آنجا را پر كرده بود. شیء هایی كه در تابلوهای من می آیند، در 
واقع یك تكه رنگ هستند كه منشأ آنها به همان گلخانه برمی گردد. در آن گلخانه اشیائی 
بودند كه من دستم می گرفتم و نمی دانستم چیست. مثاًل اگر از پدرم می پرسیدم ممكن 

بود بگوید یراق اسب است كه برای یك فیلم تاریخی استفاده كرده ایم.

نمایندگان سندیکای هنـرمنـدان در ساختمان سندیکا، ۱۳۵۵ 
ایستاده از راست:مجتبی عربی )مدیر تولید(، زنده یاد عین اهلل صفوری )مدیر تولید(، زنده یاد رضا رخك )دستیار كارگردان(.

نشسته از راست: محمود اسكوئی )گروه فنی(، زنده یاد حمید افشار )مدیر تولید(، زنده یاد محمود اقبالی پیراسته )مدیر تولید(، اصغر بیچاره 
)مدیر تولید(، زنده یاد ولی اهلل خاكدان )دكور(، زنده یاد حسین محسنی )مدیر تولید(، و صنعان كیانی )مدیر تولید(.
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   سود سهام از طريق سامانه سجام توزيع شود
 اغلب شركت هاي بورســي بعد از برگزاري مجمع ساالنه يا فصلي يا 
افزايش سرمايه، سودي بين ســهامداران توزيع مي كنند كه پروسه 
دريافت آن بسيار وقت گير و غيرعقالني است و خيلي ها از گرفتن آن 
صرف نظر مي كنند؛ مثال سود سهام شما رقم 8هزار تومان شده است 
كه براي دريافت آن بايد كلي هزينه كنيد؛ حتي چند برابر رقم سود و 
از يك سر شهر به سمت ديگر شهر برويد، تا بتوانيد آن را دريافت كنيد. 

هماهنگي پرداخت از طريق سامانه سجام كار سختي نيست.
صمديان از تهران 

   تعداد اتوبوس هاي كرج بسيار كم است
تعداد اتوبوس هاي خطوط داخل شهر كرج و بين شهري به خصوص 
مسير تهران به كرج خيلي كم است. معطلي 30تا 40دقيقه اي براي 
اتوبوس در كرج عادي شده و ضروريست حداقل با هدف جلوگيري از 

شيوع كرونا به اين وضع، ساماني داده شود.
فائقي از كرج

   20ميليون تومان براي جابه جايي مسكن مهر در پرديس
به تازگي قانوني گذاشــته اند كه اگر قرار باشد ملكي در مسكن مهر 
پرديس جابه جا شود بايد 20ميليون به شركت عمران پرداخت. اين 
رقم عالوه بر ارقام محضر و بنگاه و وجوهي اســت كه بين خريدار و 
فروشنده رد و بدل مي شود. دليل اين موضوع هرچه كه باشد تاوان آن 

را من كه خريدار ملك در پرديس هستم نبايد بدهم.
جويني از پرديس تهران 

   حامي زنان كشاورز و دامدار كيست؟
در يكي از روســتاهاي دهگالن زندگي مي كنيم و بــا وجود 3 فرزند 
و وظايف و مســئوليت هاي خانه داري، همپاي مردان، كشاورزي و 
دامداري مي كنم كه جزو پرزحمت ترين مشــاغل براي زن هاست. 
همه جا حرف از حقوق كارگران و كارمندان است ولي هرگز نشنيدم 
كسي از خانم هاي كشاورز و دامدار كه نه بيمه اي دارند و نه حمايتي 
حرف بزند. اگر در روستاي ما امكان درس خواندن بود حتما امروز من 
هم شغلي داشتم كه شايد مورد اندكي حمايت بود و اينطور گمنام و 

پرحسرت نبودم.
خانمي از روستاهاي دهگالن كردستان

   بزرگراه امام رضا از گردنه تنباكويي تا پاكدشت، خاموش است
روشــنايي بزرگراه امام رضا حدفاصل گردنه تنباكويي تا پاكدشــت 
سال هاست خاموش است و شب ها با توجه به تردد ماشين هاي سنگين 

بسيار خطرناك است. لطفا رسيدگي كنيد.
مظفري از پاكدشت تهران

   معاش كارگران كجاي برنامه هاي دولت است
ساماندهي به وضع معيشت كارگران كجاي برنامه هاي دولت است كه 
هر چه مي گويند ما تأثيرش را نمي بينيم. با 2 فرزند مدرسه اي قادر به 
ادامه زندگي متعارف نيستيم. اينكه به عنوان يك پدر در سال جديد از 
خريد گوشت معذورم يا تاكنون نتوانسته ام براي پسرم يك جفت كفش 
بخرم يا قادر به تامين هزينه ثبت نام پيش دبســتاني دخترم نيستم، 

نشان مي دهد كه چه وضع اسفناكي براي كارگران رقم خورده است.
سليماني از هشتگرد 

   توسعه منطقه آزاد انزلي متوقف شود
در خبرهاي استاني شنيدم كه اليحه توســعه منطقه آزاد انزلي در 
روزهاي پاياني مجلس دهم و با سرعت باال تصويب شد. اين در حالي 
است كه اين توسعه به نفع اقتصاد منطقه و سالمت زيست محيطي آن 
نيست. در همين خبرها مي توان خواند كه واردات منطقه آزاد انزلي 
يازده برابر صادرات اســت. وقتي به توفيقي در صادرات نرســيده اند 
گسترش اين منطقه كه حتما همراه با تخريب محيط زيست خواهد 

بود به چه معناست.
وااليي از بندرانزلي

   كسب و كارمان در مهران همچنان فلج است
كسب و كار در شهر مهران همچنان فلج است و تا زماني كه مرز تجاري 
مهران باز نشود رونقي در كسب و كار ما ايجاد نخواهد شد. تازه معلوم 

نيست تاوان چند ماه بيكاري را چگونه بايد بدهيم.
نوري از مهران ايالم

    مشكل بي آبي غيزانيه خوزستان چيست؟
بعد از مدت ها بي آبي در غيزانيه اهواز كه در قلب لوله هاي طالي سياه 
واقع شده و در واقع روي گنج نشسته است و بعد از اعتراض مردم به 
بي آبي و تشنگي، به تازگي عنوان كرده اند كه 45روز ديگر مشكل حل 
مي شود. واقعا يعني در چله تابســتان مردم اين منطقه به شدت گرم 
چگونه بايد با بي ّآبي سر كنند؟ براي رعايت بهداشت و مقابله با كرونا 

در بي آبي چه كنند؟
محمدي از اهواز

بي مباالتي  در يك پرونده غم انگيز
بارها مشاهده كرده ايم كه پدر و مادري شكايت از  ادامه از 

مفقودي فرزند خود داشته اند كه بعد از بررسي و صفحه اول
اطمينان از سالمت فرزند به والدين اعالم كرديم فرزند آنها در صحت و 
سالمت كامل است و خطري او را تهديد نمي كند. قاضي بايد حصول 
اطمينان سالمت و بزه نديدن فرد مفقودي را تأييد كند اما اينكه در 
فرض واقع نشدن وقوع، دستور به بازگشت او را صادر كند الزام قانوني 
ندارد. در فرضي كه دختر به قاضي اعالم كند چنانچه به خانه برگردد، 
از سوي پدرش به قتل مي رسد در واقع دختر با بيان اين جمله به قاضي 
از انحطاط رفتاري و نداشتن صالحيت والدين و احتمال وقوع جرمي 
در آينده خبر داده بوده، در چنين شرايطي مقام قضايي دادسرا بايد 
موضوع را صورتجلسه كرده و آن را فورا به اطالع دادستان مي رسانده و 
براساس وظايف مصرح در اصل156 قانون اساسي و نيز ماده4 قانون 
ناجا ناظر به رياست دادستان به ضابطان به اين هشدار از باب پيشگيري 
از وقوع جرم و اقدام تأميني واكنش نشان مي دادند كه اين اتفاق رخ 
نداده است. الزم است مجلس يازدهم نسبت به وضع قانون شفاف و 
جامع و واحد مقابله با آسيب هاي اجتماعي و ضوابط حمايتي از قشر 
آســيب پذير )اطفال و نوجوانان و همچنين زنان( اقدام كند تا شاهد 

موارد مشابه نباشيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

معماي مرگ فرزندان 
طالق در پايتخت 

با كشف جسد 2 برادر در خانه، تحقيقات براي 
رمزگشايي از مرگ آنها توســط تيم جنايي 
پايتخت آغاز شده است. به گزارش همشهري، 
ساعت23:30 دوشــنبه مردي جوان قدم در 
كالنتري جامي گذاشــت و از ناپديد شــدن 
2نفر از دوســتانش خبر داد. وي گفت: 2نفر 
از دوستانم كه با يكديگر برادر هستند و با هم 
در آپارتماني در مركز تهران زندگي مي كنند، 
به طرز مرموزي ناپديد شده اند. آنها قرار بود روز 
شنبه به خانه مادربزرگشــان در تهران بروند 
و گفتند روز يكشــنبه خانه هســتند. سابقه 
نداشت كه آنها جواب موبايل هايشان را ندهند؛ 
به هميــن دليل احتمال مي دهــم كه باليي 
سرشان آمده است. بعد از اظهارات اين دوست، 
پرونده اي در اين خصوص تشكيل و ماجرا به 
قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران 
اعالم شد. با دستور او آتش نشانان با شكستن 
قفل در وارد خانه شــده و با جســد دو برادر 
23ساله و 25ساله در اتاق خواب روبه رو شدند. 
برادر كوچك تر دانشجو و برادر بزرگ تر در بازار 
كار مي كرد. به گفته پزشكي قانوني 24ساعت 
از مرگشان مي گذشــت و علت آن مشخص 
نبود. به همين دليل قاضي دستور داد تا اجساد 
2 برادر براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي 

قانوني منتقل شود. 
در ادامه مشخص شد كه پدر و مادر قربانيان 
حدود 15ســال قبل از يكديگر جدا شده اند. 
پدر آنها  مجــددا ازدواج كرده و در شــمال 
كشــور زندگي مي كند. مادر آنها نيز در يكي 
از شهرهاي شمال شرقي كشور ساكن است. 
در اين شرايط مأموران تحقيقات خود را براي 

رمزگشايي از مرگ اين 2برادر آغاز كرده اند.

»چون از خانه فرار 
كرده بود، او را به داخلي

قتل رســاندم؛« 
اين مهم ترين بخش از اعترافات 
مرد گيالني است كه در جنايتي 
هولنــاك دختر 14ســاله اش، 
رومينا را به قتل رسانده است. او 
كه دقايقي پــس از اين جنايت 
دستگير شــده، مدعي است كه 
به دليل آبروريزي دست به قتل 
دخترش زده است. اما اين حادثه 
هولناك چگونه اتفاق افتاد و چه 
مجازاتي در انتظــار پدر رومينا 
اســت؟ به گزارش همشــهري، 
نخستين روز خرداد ماه امسال به 
پليس تالش در اســتان گيالن 
خبر رسيد حادثه تلخي در بخش 
حويق اتفاق افتــاده و در جريان 
آن دختري 14ساله به نام رومينا 
توســط پدرش به قتل رسيده 
است. دقايقي بعد مأموران پليس 
خود را به محل حادثه رساندند و 
با پيكر بي جــان رومينا مواجه 
شدند و پدرش كه هنوز آنجا بود 
به قتل دختر نوجوانش اعتراف 
كرد و گفت به دليل آبروريزي كه 
چند روز قبل اتفــاق افتاده بود 
دخترش را به قتل رسانده است.

فرار از خانه
امــا علــت آبروريزي كــه پدر 

رومينا از آن صحبــت مي كرد 
چه بــود؟ هفتــه قبــل از اين 
حادثــه دختر نوجــوان يكباره 
مفقود شد و پدرش بعد از آنكه 
همه جا را براي پيــدا كردن او 
زير پا گذاشــت متوجه شد كه 
او همــراه با پســري جــوان از 
خانه فــرار كرده اســت. آنطور 
كه او متوجه شــده بــود دختر 
14ساله اش مي خواست با پسر 
جوان كه حدود 30سال داشت 
ازدواج كند و چون مي دانســت 
پدرش بــا ايــن ازدواج مخالف 
اســت از خانه فرار كرده بود. در 
اين شرايط پدر رومينا تالش ها 
براي پيدا كردن دخترش را آغاز 
كرد تــا اينكه فهميد او و پســر 
جوان به آســتارا فرار كرده و در 
خانه يكي از نزديكان پسر جوان 
پناه گرفته اند. پدر رومينا راهي 
آستارا شد و از پسر جوان شكايت 
كرد و از پليس براي بازگرداندن 
دخترش كمك خواست و به اين 
ترتيب مأموران با مجوز قضايي 
دختر نوجوان را به پدرش تحويل 

دادند.
رومينا و پدرش در شــرايطي به 
خانه بازگشتند كه پدر مي گفت 
اين كار دخترش آبرويش را برده 
است. رومينا اما مي گفت به پسر 
جوان عالقه داشته و هدفش از 

اين كار ازدواج با او بوده است. در 
اين شرايط بود كه دختر نوجوان 
اجازه خروج از خانه را نداشــت 
تا اينكه دو روز بعد پدر تصميم 
به قتل دخترش گرفت و او را با 

داس به قتل رساند.

پاسخ به ابهامات 
انتشــار اين خبر هولناك افكار 
عمومي را تحت تأثير قرار داد و 
با واكنش هــاي مختلفي همراه 
بود. برخي اعــالم كردند رومينا 
در خواب به قتل رســيده است. 
برخي ديگر از پليس انتقاد كردند 
كه چرا رومينا را به پدرش تحويل 
داده و برخي ديگر درباره ابهامات 
فرار او از خانه گفتند. اما سرهنگ 
مجيد رســول زاده، سرپرست 
معاونت اجتماعي پليس استان 
گيالن در پاسخ به اين ابهامات 
به همشهري مي گويد: »آنطور 
كه پزشــكي قانوني اعالم كرده 
دختر نوجوان بر اثر اصابت جسم 
نوك تيز به گردنش جان خود را 
از دست داده است و درباره اينكه 
او هنگام وقوع قتل در خواب يا 
بيداري بــوده اظهارنظر قطعي 
نشده است.« وي ادامه مي دهد: 
»درباره اينكه گفته شده رومينا و 
پسر جوان قصد ازدواج داشته اند 
نيز اطالعات قطعي وجود ندارد 

اما آنهــا بعد از آنكه در آســتارا 
پيدا شدند اعالم كرده بودند كه 
هدف شان ازدواج بوده است كه 
بايد در اين باره بيشــتر تحقيق 

شود.«
سرهنگ رســول زاده در ادامه 
مي گويــد: »برخــي گفته اند 
كه پليس نبايــد دختر نوجوان 
را به پدرش تحويــل مي داد اما 
در اين بــاره بايد يك ســري از 
واقعيت ها را نيــز درنظر گرفت. 

مثال نمي شــود هــر دختري را 
كه از خانــه پدري فــرار كرد و 
مدعي شــد امنيت جاني ندارد 
به پدرش تحويل نــداد. آن هم 
دختري نوجوان مثل رومينا. در 
اين صورت ممكن اســت روزانه 
افراد زيادي با اين ادعا به پليس 

مراجعه كنند.« 
وي درباره اعترافات پدر رومينا 
نيــز مي گويــد: »او در جريان 
بازجويي ها علــت و انگيزه قتل 

دخترش را اختالفات خانوادگي 
و فرار او از منزل به قصد ازدواج 
اعالم كرده و به خاطر اينكه اين 
جوان فاصله ســني 16ساله با 
دخترش داشته دست به اين قتل 
زده اســت. او بعد از دستگيري 
نيز هيــچ پشــيماني از كاري 
كه مرتكب شــده بود نداشــت 
و هم اكنون در بازداشــت به سر 
مي برد و تحقيقــات در اين باره 

ادامه دارد.«

همزمان با ناپديدشــدن خانم بهيار، پيامكي 
مرموز از موبايل او به همكارانش ارسال شد و داخلي

خواهر اين زن كه به دامادشان مشكوك شده 
بود پليس بازي هايش را شروع كرد تا اينكه راز همسركشي 

فاش شد.
به گزارش همشهري، شامگاه 27ارديبهشت ماه بود كه زني 
به اداره پليس رفت و خبر از ناپديد شدن خواهرش داد. وي 
گفت: خواهرم بهيار اســت و تنها زندگي مي كند. هرچند 
همسر و يك پسر 14ساله دارد اما از مدت ها قبل با همسرش 
دچار اختالف شده و براي خودش خانه اي اجاره كرده بود. با 
وجود اين هر ازگاهي براي ديدن پسرش به خانه شوهرش 

مي رفت. 
وي ادامه داد: معموال هــر روز تلفني بــا خواهرم صحبت 
مي كنــم و قرار بود ديــروز )جمعه 26ارديبهشــت ماه( به 
خانه اش بروم، اما هرچه به موبايلش زنگ مي زنم در دسترس 
نيست. نگران شــدم و خودم را به مقابل خانه اش رساندم. 
چندين بار زنگ زدم اما كسي باز نكرد. سابقه نداشت كه روز 
جمعه در خانه اش نباشد. حدس زدم شايد خانه همسرش 
باشد،  هرچند بايد به من اطالع مي داد چون قرار قبلي داشتيم 
براي روز جمعه. با اين حال راه افتادم به سمت خانه شوهر 
خواهرم. وقتي به آنجا رسيدم شوهرخواهرم و خواهرزاده ام 
مدعي شدند كه خواهرم آنجا بوده اما رفته است. اما ماشين او 
در پاركينگ ساختمان پدر و پسر بود. وقتي گفتم ماشينش 
اينجاست، چرا خودش نيست شوهرش گفت معموال ماشين 
را در پاركينــگ خانه او پارك مي كند چــون خانه خودش 

پاركينگ ندارد. 
وي ادامه داد: شــكي نداشتم كه باليي ســر خواهرم آمده 
است؛ با اين حال تصميم گرفتم تا فردا صبح صبر كنم و به 
محل كارش بروم. مي دانستم هركجا باشد قطعا به سركارش 
مي رود. اما همكارانش مي گفتند خواهرم از گوشي خودش 
پيامكي به آنها فرستاده و مدعي شده كه براي تعطيالت عيد 
فطر قصد دارد به سفر خارجي برود. او از همكارانش خواسته 
بود تا برايش برگه مرخصي رد كنند. اين پيامك مرموز كه 
از گوشي خواهرم به همكارانش ارسال شده بود شك مرا به 
يقين تبديل كرد و مطمئن شــدم باليي سر خواهرم آمده 
است. چون اكثر پروازهاي خارجي لغو شده بود و اصال سابقه 
نداشت كه خواهرم بدون اينكه به من خبر بدهد برنامه سفر 
بچيند آن هم در اين اوضاع و با وجود بيماري كرونا. من شكي 
ندارم كه شــوهرخواهرم حقيقتي را از من پنهان مي كند و 

باليي سر خواهرم آورده است.

سرنخ
با اين شــكايت، پرونده اي در اين خصوص تشــكيل شد و 
گروهي از مأموران با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي 
جنايي تهران تحقيقات خــود درخصوص يافتن زن ناپديد 
شده را آغاز كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين زن 
متولد سال63 بوده و از يك سال قبل به دليل اختالفاتي كه با 
همسرش داشته خانه اش را ترك كرده و جدا زندگي مي كرد. 
اما به صورت قانوني طالق نگرفته بودند و شوهر وي با مراجعه 
به دادگاه خانواده درخواست عدم تمكين داده بود. زن جوان 
هم به تازگي مهريه اش را به اجرا گذاشته و با يكديگر اختالف 
داشــتند. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه از حساب اين 
زن 15ميليون تومان پول برداشت شده است. كارآگاهان به 
بررسي پرداختند و دريافتند كه پول در 3مرحله از دستگاه 
خودپردازي برداشت و به حساب پسر نوجوان اين زن واريز 

شده است. 
بررسي تصاوير دوربين مداربسته بانك نشان داد فردي كه 
پول را به حساب پسر نوجوان واريز كرده بود كسي جز پدرش 
يعني همسرزن ناپديد شده نيست. ديگر براي پليس محرز 
شده بود كه شوهر وي راز ناپديد شدن همسرش را مي داند 

و حقيقت را كتمان مي كند. با اين ســرنخ و شــواهدي كه 
عليه مرد جوان بود قاضي جنايي دســتور بازداشت وي را 

صادر كرد.

اقرار 
كارآگاهان با دستور قاضي جنايي شوهر اين زن را بازداشت 
كردند و بازجويي از او آغاز شد. هرچند او در بازجويي هاي 
اوليه سعي داشت خودش را بيگناه نشان بدهد و مدعي بود 
كه همسرش به سفر رفته است اما وقتي شواهد و مدارك را 
عليه خود ديد لب به اعتراف گشــود و راز قتل همسرش را 
فاش كرد. او گفت به دليل اختالفاتي كه با همسرش داشته او 
را به قتل رسانده و پس از آن جسد را مثله كرده است. متهم 
مي گفت بعد از قتل به بيابان هاي شهريار رفته و بقاياي جسد 
را در آنجا انداخته اســت. با اعتراف وي گروهي از مأموران 
راهي محل حادثه شدند تا به جست وجو دست بزنند و بقاياي 
جسد را كشف كنند. از سوي ديگر متهم به قتل با قرار قانوني 
در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

قتل رومينا در خانه پدري

سقوط مرگبار زن و مرد در مهماني شبانهكارآگاه بازي هاي خواهرزن راز جنايت را فاش كرد
ســقوط مرگبار زن و مردي جوان از ســاختماني در غرب پايتخت،  تيم جنايي را با يك 
معما روبه رو كرده اســت. به گزارش همشهري، ســاعت22:50 دوشنبه پنجم خرداد به 
قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران خبر رسيد كه زن و مردي از طبقه چهارم 
ساختماني در غرب تهران سقوط كرده و جانشان را از دست داده اند. به دنبال اين تماس تيم 
جنايي در محل حادثه كه ساختماني حوالي شهر زيبا بود حاضر شد و به تحقيق پرداخت. 
آنطور كه مشخص بود زن و مردي جوان به فاصله 5دقيقه از يكديگر به پايين سقوط كرده 
بودند و وقتي مأموران خود را به پشت در آپارتمان طبقه چهارم رساندند با در بسته روبه رو 
شدند. ظاهرا در از داخل قفل شده بود و زماني كه مأموران با دستور قضايي قصد ورود به 
خانه را داشتند ناگهان در ورودي آپارتمان باز و زن صاحبخانه در چهارچوب در ظاهر شد. 
ماجرا مرموز بود و مشخص نبود كه زن جوان چرا حاضر نمي شد در را به روي تيم جنايي 
باز كند. مأموران در نخستين اقدام به تحقيق از اين زن پرداختند كه او گفت: مردي كه به 
پايين افتاده و جانش را از دست داده، همسرم است، اما زني را كه فوت شده، نمي شناسم. وي 
ادامه داد: امشب در خانه ام مهماني گرفته و چند نفر از دوستانمان را به خانه ام دعوت كرده 
بودم. زن جوان كه به پايين سقوط كرده و فوت شده به همراه نامزدش جزو مهمان هاي ما 
بودند كه من تا به حال آنها را نديده بودم و حدس مي زنم به همراه دوستانمان به مهماني 
آمده بودند. اما من نمي دانم چه شد كه اين زن و شوهرم به پايين پرتاب شدند چون من 
سرگرم پذيرايي بودم. وي گفت: نامزد اين زن و مهمان هاي ديگر به محض اينكه اين حادثه 
رخ داد و آنها به پايين سقوط كردند، از ترسشان خانه ام را ترك كردند.  گفته هاي عجيب 

و مرموزانه اين زن دليلي شد تا بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت وي را صادر كند.

پســري جوان در جنايتي هولناك پدر و 
مادر سالخورده اش را به گلوله بست و جان 
آنها را گرفت. به گزارش همشهري، عصر 
يكشنبه به پليس شهرســتان ممسني 
در استان فارس خبر رسيد حادثه تلخي 
در يكي از محله هاي شــهر رخ داده و در 
جريان آن زن و شوهري سالخورده بر اثر 
اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. 
دقايقي بعد با حضور پليس ابعاد تازه تري 
از اين حادثه فاش شد. شواهد اوليه حاكي 
از آن بود كــه اين زن و شــوهر كه 63 و 
67ســاله بودند بر اثر اصابت گلوله هايي 
كه پســر جوان شان شــليك كرده جان 
باخته اند. تحقيقات مقدماتي نشان مي داد 
پســر جوان از مدتي قبل با پدر و مادرش 
دچار اختالف شده بود و با باالگرفتن اين 
اختالفات او با اســتفاده از يك سالح برنو 
پدر و مادرش را به قتل رســانده و سوار 
بر يك خودروي پرايد به مكان نامعلومي 
فرار كرده است. در اين شــرايط بود كه 
تالش ها براي دســتگيري وي آغاز شد. 
در شــرايطي كه حدود 12ساعت از اين 
جنايت خانوادگي مي گذشــت، مأموران 
به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد 
متهم به قتل در محلــي در نزديكي كوه 
دكل شهر مخفي شده است. به اين ترتيب 
مأموران در عملياتي غافلگيركننده او را 

دستگير كردند. ســرهنگ محمدهاشم 
قسام، فرمانده انتظامي شهرستان ممسني 
در اين باره گفــت: همكارانم با تحقيقات 
فني و تخصصي موفق شــدند در كمتر 
از 12ســاعت قاتل را در يكي از محالت 
شهرستان ممسني دســتگير كنند. وي 
درباره بازجويي هــاي مقدماتي از متهم 
گفت: او در اعترافاتش به قتل پدر 67ساله 
و مادر 63ســاله خود اقرار و انگيزه اش از 
اين جنايت را اختالفات خانوادگي اعالم 
كرده است. به گفته وي در بازرسي متهم 
يك قبضه اســلحه برنو به همراه تعدادي 
مهمات كشف شــد و هم اكنون متهم در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.

چه مجازاتي در انتظار پدر روميناست؟
حميدرضــا گــودرزي، وكيل 
پايه يك دادگســتري درباره 
اينكه چه مجازاتــي در انتظار 
پدر رومينا است به همشهري 
مي گويد: »باوجــود اينكه اين 
مرد دخترش را به قتل رسانده 
است اما قصاص نمي شود اما به 
لحاظ جنبه عمومي جرم 3 تا 

10سال حبس در انتظار او است.« وي ادامه مي دهد: »براساس ماده612 
قانون مجازات اسالمي هر كسي مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته 
يا شاكي داشته اما از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر دليلي قصاص 
نشود، درصورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت 
جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، دادگاه مرتكب را به حبس 
از 3 تا 10سال محكوم مي كند كه در اين پرونده هم چون پدر خود ولي 
دم است و قصاص نمي شــود، فقط جنبع عمومي جرم درباره او اعمال 
مي شــود.«  وي درباره اينكه دادگاه چگونه ميزان مجازات را بين 3 تا 
10سال تعيين مي كند مي گويد: »دادگاه با توجه به مسائل و شرايطي كه 
قتل براساس آن رخ داده درباره حبس و جنبه عمومي جرم تصميم گيري 
مي كند. البته گاهي ممكن است دادگاه براساس شرايط خاص پرونده 
حتي مجازاتي كمتر از 3ســال هم براي متهم درنظر بگيرد يا برعكس 

عالوه بر 10سال حبس از مجازات هاي تكميلي نيز استفاده شود.« 
اين وكيل با سابقه كه خود ســال ها قاضي دادگستري بود درباره تأثير 
چنين پرونده هايي در جامعه مي گويد:» چنين پرونده هايي افكار عمومي 
راتحت تأثير قرار مي دهد و بازتاب هاي گوناگوني دارد. به همين دليل 
همانطور كه به مجازات و رسيدگي سريع به اين پرونده ها توجه مي شود 
روي چرايي و عواملي كه زمينه ساز چنين حوادث تلخي نيز كار شود، 

چرا كه به صرف مجازات قاتل كافي نيست.«

ث
مك

تصميم هولناك
مرد همســركش مي گويــد در يك لحظه 
خشمگين شده و تصميم هولناكي گرفته، اما 
بعد از قتل پشيمان شده و حتي قصد داشته تا 
به زندگي اش پايان بدهد. اما چون تبديل به 

آدمكش شده از مرگ ترسيده است.

انگيزه ات از جنايت چه بود؟
اختالفات پيش پا افتاده. خودم هنوز باورم نمي شود 
كه بر سر اين مسائل جان همســرم را گرفتم و شدم 
آدمكش. راســتش ما يك سالي مي شــد كه جدا از 
هم زندگي مي كرديم. طالق عاطفــي گرفته بوديم 
و وقتي همســرم مرا ترك كرد راهي دادگاه خانواده 
شدم و درخواســت عدم تمكين دادم. او هم به دادگاه 
خانواده رفت و مهريه اش را به اجرا گذاشــت. همين 
مسائل باعث كشمكش ميان ما مي شد و اختالفاتمان 

را بيشتر مي كرد.
چــرا از يكديگــر جــدا زندگي 

مي كرديد؟

راستش ما چند سال پيش از هم جدا شده بوديم. يعني طالق گرفته بوديم و جداييمان ثبت شده بود اما مجددا سال 88 دوباره 

ازدواج كرديم. اين بار هم دچار اختالف شديم و از يك سال قبل همسرم براي خودش خانه اي گرفت و جدا از من زندگي كرد.
پس از همان ابتدا باهم اختالف داشتيد؟

از همان ابتدا كه نه. زندگي ما اوايل خيلي خوب بود. سال80 بود كه همسرم را به من معرفي كردند و به خواستگاري اش رفتم. 

خيلي زود مراسم عقد و عروسيمان برگزار شد و زندگيمان را شروع كرديم. نمي گويم هيچ بحثي نداشتيم چون معموال در 

زندگي هر زن و شوهري بحث و دعوا هســت اما آنقدر جدي نبود كه بخواهيم به جدايي فكر كنيم. سال85 بود كه پسرمان 

به دنيا آمد اما بعد از تولد فرزندمان اختالفاتمان به اوج خودش رسيد. معموال دعواهايمان به خاطر عدم تفاهم و دخالت هاي 

خانواده، فاميل و دوستان او در زندگيمان بود. درگيري هايمان ادامه داشت تا جايي كه به دادگاه خانواده رفتيم و جدا شديم.
خب چه شد كه دوباره باهم ازدواج كرديد؟

بعد از طالق، پسرم پيش من بود. خيلي كوچك بود و واقعا براي من رسيدگي به او سخت بود. به همين دليل تصميم گرفتم 

مجددا ازدواج كنم اما با زن ديگري. مادر بچه ام )مقتول( وقتي شنيد كه من ازدواج كرده ام مثل اسپندي شد روي آتش. مدام 

به خانه من رفت وآمد داشت و بين من و همسر دومم دوبهم زني مي كرد. آنقدر اذيت كرد تا اينكه همسردومم خانه ام را ترك 

كرد و به دليل اختالفاتي كه در زندگيمان به وجود آمده بود جدا شديم. 284 ســكه مهريه اش بود كه 80سكه اش را دادم و 
مابقي را به صورت اقساطي مي پردازم. بعد از آن با مادر فرزندم ازدواج كردم اما مدام دعوا داشتيم.

از روز جنايت بگو چه شد كه جانش را گرفتي؟
آن روز همسرم به خانه ام آمده بود تا پسرم را ببيند. پســرم با من زندگي مي كرد اما همسرم هر ازگاهي به خانه ام مي آمد تا 

پسرمان را ببيند. از طرف ديگر چون خانه اش پاركينگ نداشت اكثر اوقات به خانه من مي آمد و ماشينش را در پاركينگ خانه 

من مي گذاشت. آن روز وقتي آمد گوشي موبايلش را به پسرم داد تا بازي كند. من اتفاقي پيامك هايش را خواندم. با دوست 

و فاميل و آشــنا بود اما در تمام پيام هايش از من بدگويي كرده بود. به او گفتم چرا اينطــور زندگيمان را خراب كردي؟ چرا 

هميشه پيش اطرافيان غيبت مرا مي كني؟ او دست پيش را گرفت و گفت لجبازي هاي من زندگيمان را تباه كرد. اما چرا به 

من مي گفت لجباز چون، تا وقتي كه پدر و مادرش زنده بودند اصرار داشت كه به شهرستان برويم و نزديك آنها باشيم. پدر و 

مادرش ساكن شمال كشور بودند. من اما مخالفت كردم و بعد از مدتي پدرش فوت شد و مادرش به تهران آمد. باز هم اصرار 

داشت كه بايد نزديك مادرش خانه بگيريم و من قبول نمي كردم. به همين دليل مي گفت من لجبازم. آن روز بر سر همين 

مسائل با هم درگير شديم و اين درحالي بود كه پسرم براي ديدن دوستش از خانه بيرون رفته بود. به او گفتم چرا مهريه ات را 

به اجرا گذاشتي و او گفت دليلش اين است كه درخواست عدم تمكين داده اي. بحثمان كه باال گرفت او با سنگي كه كنار خانه 

براي شكستن گردو بود ضربه اي به پايم زد. من هم عصباني شدم و با سيم برق او را خفه كردم. بعد از قتل تصميم گرفتم تا 

پسرم به خانه برنگشته، جسد را از بين ببرم. به همين دليل آن را مثله كردم و داخل كيسه پالستيكي گذاشتم. از خانه بيرون 

رفتم و در آسانسور پسرم را ديدم. به او گفتم كه مادرش را كشته ام و پسرم نيز واكنشي نشان نداد. من هم جسد را به بيابان هاي 

شهريار بردم و در آنجا انداختم. بعد از آن با موبايل همســرم به همكارانش پيامك دادم تا صحنه سازي  كنم. مي خواستم به 

زندگي ام پايان بدهم اما از مرگ ترسيدم. مي دانستم در نهايت گير مي افتم به همين دليل از حساب همسرم پول برداشت 
كردم و به حساب پسرم واريز كردم.

گو
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گف
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مهديهتقويراد
خبرنگار

 تحريم  و گراني كاغذ پيش از شيوع ويروس 
كرونا نفس مطبوعات را به شماره انداخته گزارش

بود. مردمــان خوگرفته به شــبكه هاي 
اجتماعي انگيزه چنداني براي ورق زدن روزنامه در خود 
احســاس نمي كردند؛ ناگهان كرونا هم از راه رســيد و 
روزنامه خواني را به عنوان يكي از راه هاي احتمالي انتقال 
ويروس از زندگي روزمره به حاشيه راند. حاال 3 ماه و چند 
روز گذشــته، چيزهاي زيادي تغيير كــرده  و تغييرات 
ديگري هم در راه اســت. براي روزنامه نــگاران تجربه 
دوركاري در دوران كرونا و نشســتن جلوي دوربين در 
خانه هايشــان اگرچه تجربه تازه اي بوده، اما اين همه 
آن چيزي نيســت كه آنها در آينده از كرونا از اين روزها 
به خاطر مي آورند. بيكاري، تعديل حقوق و دســتمزد 
بخشي از پيامدهايي است كه در آينده نزديك گريبانگير 

بسياري از آنها خواهد شد.
از اسفند سال گذشته، بسياري از روزنامه نگاران هم مثل 
ديگر مشاغل با دوركاري به كارشان ادامه دادند تا پس از 
تعطيالت نوروز كه بنا بر اعالم هيأت دولت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا تصميمي براي تعطيلي موقت مطبوعات 

گرفته شد.
 تعطيلي  يك هفته اي مطبوعات و پيش  از آن تعطيالت 
نوروزي، شماري از روزنامه ها را به فكر انتشار نسخه آنالين 
انداخت. با ادامه دارشدن مصايب كرونا مطبوعات ايران 
كه اغلب تجربه موفقي در اطالع رساني آنالين ندارند، با 
مشكالتي مثل كم شدن تيراژ و دشواري هاي اقتصادي و 
كمبود در آمد روبه رو شده اند. حاال رئيس هيأت مديره 
انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران به »همشهري« 
مي گويد: »شرايط پيچيده اي پيش روي همه است و افق 
پيش روي مطبوعات ايران روشن نيست. با شيوع ويروس 
كرونا، مطبوعات كشور و در همه مراحل توليد و توزيع با 

مشكالت فراواني مواجه شده اند.«
»عباس عبدي« در گفت وگو با همشهري افزود: »با طرح 
فاصله گذاري اجتماعي، در مرحله توليد خبر و گزارش كه 
معموال نيازمند  حضور خبرنگار در ميدان است، مشكالت 
زيادي به وجود آمد چرا كه خبرنگاران نيز همانند ساير 
اقشار بايد فاصله اجتماعي و ساير محدوديت هايي كه 
وزارت بهداشت در اين ايام مقرر كرده  را رعايت مي كردند. 
از سوي ديگر، ذات مطبوعات داشتن تحريريه است ولي 
دور هم جمع شدن خبرنگاران در محيط كار مي توانست 
مشــكالتي را براي آنها به وجود بيــاورد. بنابراين افراد 
تحريريه از هم دور شــدند و تالش كردند با دوركاري تا 

حدي مشكالت را حل و فصل كنند.«
او ادامه داد: »مســئله اصلي مطبوعات موضوع توزيع 

آنهاست. مطبوعات جزو كاالهاي ضروري تلقي نمي شود 
و مردم خيلي راحت اين نوع رسانه را از سبد خانوار خود 
حذف و كانال ها و ســايت هاي خبري در شــبكه هاي 
مجازي را جايگزين رسانه هاي چاپي مي كنند. با وجود 
اين، معتقدم كه كرونا در كنار نداشتن آزادي مطبوعات، 
اثرات زيانباري را بر صنعت مطبوعات و ســاير كاالهاي 

مطبوعاتي گذاشته است.«
 

زمانيبرايآشكارشدنقوتهاوضعفها
مدير مسئول و ســردبير روزنامه هفت صبح هم  با بيان 
اينكه دوركاري در دوران شيوع كرونا باعث شد تا نقاط 
قوت و ضعف در حوزه روزنامه نگاري مشخص شود، گفت: 
»شايد تا چند سال تصور مي كرديم كار روزنامه نگاري 
به صورت دوركاري غيرممكن است اما با شرايطي كه در 
ماه هاي گذشته به وجود آمد، توانستيم اين شيوه كاري را 
در روزنامه ها نيز آزمايش كنيم و در برخي حوزه ها شاهد 

نتايج خوبي بوديم.«
آرش خوشخو در گفت وگو با همشــهري درباره تجربه 
كاري در روزهاي اوج كرونا، توضيــح داد: »در روزنامه 
هفت صبح، حوزه هاي فني و مميــزي اين روزنامه نيز 
دوركار شــد و يكي از تبعات خوب اين دوركاري دقت 
بيشتر و كم شدن غلط هاي روزنامه بود، اما در برخي جاها 
كه نياز به حضور مداوم داشت و  نمي شد كه موضوعات 
و بحث ها را در شــبكه هاي اجتماعــي پيگيري كنيم، 
ضعيف تر شــديم. مثال در گزارش ويژه سياسي كه نياز 
به معاشرت داريم تا بتوانيم مطالب بهتري داشته باشيم، 

اين اتفاق افتاد.«
او با بيان اينكه اكنون حــدود 40درصد نيروهاي فني و 
مميزي در روزنامه حاضر هستند و مابقي در خانه كارهاي 
خود را انجام مي دهند، افزود: »در حوزه توليد محتوا شايد 
حدود 15درصد شــاهد افت كيفيت بوديم اما در ديگر 
حوزه ها مشكل ديگري نداشتيم. چرا كه ما در روزنامه به 
جز حوزه هاي حوادث و بازار كه بايد گزارش هاي ميداني 
داشته باشــند، در حوزه هاي ديگر مبناي ميداني بودن 

سوژه ها را نداريم.«
مدير مسئول روزنامه هفت صبح ادامه داد: »مخاطبان 
روزنامه يكي از مهم ترين مسائلي هستند كه بايدتوجه 
ويژه به آنها داشته باشيم. ما در شهرستان ها زياد با كاهش 
مخاطب روبــه رو نبوديم و مثل ســابق روزنامه فروش 
مي رفت اما در تهران به دليل اينكه مالحظات بيشــتر 
بود، كمي در حوزه فروش با مشكل مواجه شديم كه  با 
برگشــتن تيراژ روزنامه به حالت عادي، اين مسائل نيز 

برطرف مي شود.«

پيشازكروناهمشرايطخوبينداشتيم
از نگاه مديرمســئول روزنامه شرق، وضعيت مطبوعات 
در دوران كرونا همانند شــرايط ديگر بخش هاي كشور 

در اين دوران بوده اســت.  مهدي رحمانيان ، در اين باره 
به  همشهري  گفت: »مطبوعات قبل از كرونا با 2مشكل 
مواجه بودند؛ يكي شركت هايي بودند كه آگهي خارجي 
به مطبوعات مي دادند و از كشورمان رفتند و شركت هاي 
داخلي هم به لحاظ وضع بد اقتصادي تواني براي توليد 
نداشتند كه بابت توليدشان بتوانند آگهي بدهند. مسئله 
دوم كاهش فروش بود. زماني روزنامه ها يك ميليون و 
200هزار تيراژ داشتند و االن تيراژ كل روزنامه ها به زير 
300هزار رســيده  و روزنامه هايي كه از رهگذر فروش و 
كسب آگهي درآمد داشتند، بعد از تحريم ها دچار معضل 
شدند و كرونا هم ميخ ديگري به تابوت رسانه ها زد و باعث 

شد تا با بحراني بسيار جدي مواجه شوند.«
آسيب ديدن بسياري از مشاغل با شيوع ويروس كرونا در 
تمام دنيا اتفاق افتاد، خبرنگاران هم از اين قاعده مستثني 
نبودند، حاال و با گذشت 2 ماه از دوركاري كه مطبوعات 
مجبور به رعايت آن شدند، برخي آسيب ها بيشتر نمايان 
مي شود. شرايط نامســاعد اقتصادي، فروش كم و تيراژ 
پايين باعث شده تا برخي مديران مسئول به فكر تعديل 
نيرو بيفتند، اين در حالي اســت كه با اعالم دوركاري 
مطبوعات، »پيام برازجاني«، دســتيار وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعــي از اختصاص 100ميليــارد تومان به 
مطبوعات براي گذر از كرونا خبر داد. برازجاني در صفحه 
شــخصي اش در توييتر تأكيد كرد كه اين تسهيالت به 
رسانه هايي تعلق مي گيرد كه تعديل نيرو نداشته باشند اما 
آنطور كه پيداست، اين كمك هزينه و شرط و شروطش 
هم باعث نشده تا بعد از 2 ماه دوركاري در مطبوعات برخي 
مديران مسئول به فكر تعديل نيرو نيفتند. »عبدي« در 
اين باره مي گويد: »با شيوع ويروس كرونا نه تنها هزينه ها 
باال رفته بلكه درآمدها نيز كم شــده است، هزينه هاي 
رسانه ها باالرفته چون مطبوعات ناچارند غير از هزينه هاي 
جاري خود، هزينه هاي بهداشــتي و رعايت مســائل 
بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود و افزايش هزينه 
ناشي از تورم را هم داشته باشند. رعايت موارد بهداشتي 
اگر چه ممكن اســت كم هزينه به نظر بيايــد، اما براي 
مطبوعات كه بنگاه هاي كوچك اقتصادي هستند، قابل 

توجه است.«
به گفته رئيس هيأت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران 
اســتان تهران، زماني كه وضعيت اقتصادي كشــور رو 
به افول مــي رود، آگهي هاي مطبوعــات و به دنبال آن 
فروش مطبوعات نيز كم و زيان ده مي شــوند و به دنبال 
راهكارهايي همچون تعديل نيرو براي جبران مشكالت 

خود مي افتند.
»آرش خوشــخو«، مدير مسئول و ســردبير روزنامه 
هفت صبح هــم در اين باره مي  گويد: »كم نگه داشــتن 
هزينه هاي روزنامه يكي از مهم تريــن كارهايي بود كه 
مسئوالن روزنامه هفت صبح انجام دادند تا روزنامه دچار 
ضرر انباشته نشود. اميدواريم بعد از  ماه مبارك رمضان 

اوضاع مطبوعات به حالت عادي برگردد و شــاهد اين 
باشيم كه خوانندگان وفادار روزنامه هفت صبح همچنان 

بتوانند روزنامه مورد عالقه شان را تهيه كنند.« 
او با بيان اينكه روزنامه آنالين در فضاي مجازي به فروش 
نمي رود، ادامه داد: » روزنامه ها نمي توانند از طريق فضاي 
مجازي درآمد داشته باشند، مگر اينكه سرمايه گذاري 
بزرگي انجام دهند و بتوانند از اين طريق خرج خودشان 
را در بياورند وگرنه در فضاي مجازي شانسي براي ادامه 
حيات روزنامه ها وجود ندارد. تنها راه براي ادامه حيات 
روزنامه ها اين اســت كه اين روزنامه ها هزينه هاي خود 
را كم كنند و به سمت جذب مخاطب وفاداري بروند كه 

عادت به روزنامه خواندن دارد.«
»تقي پور«، مدير مســئول روزنامه جهــان اقتصاد هم 
مي گويد اين روزنامه  به دليل رعايت مســائل بهداشتي 
ناگزير از دوركاري كارمندانش شده و مثل ساير رسانه ها  
وضعيت در روزنامه جهان اقتصاد به گونه اي بود كه ميزان 
آگهي ها به يك چهارم تقليل پيــدا كرد و وصول هزينه 
آگهي هاي قبلي نيز به دليل كاهش ميزان فعاليت بنگاه ها 

با تأخير مواجه شد.« 

آياتعديلدرراهاست؟
روزنامه ها در ايران اگرچه سازمان هاي سوددهي نيستند و 
بسياري از آنها به يارانه هاي دولتي وابسته اند، اما همچنان 
بخشي از درآمد آنها از طريق جذب آگهي به دست مي آيد.
 »عبدي«  در اين باره مي گويد: » هنوز براي ارزيابي ابعاد 
اثرات اقتصادي كرونا بر مطبوعات زود اســت، هر چند 
از اسفند ماه سال گذشته تا كنون تعداد قابل توجهي از 
روزنامه نگاران به دليل شرايط نامساعد اقتصادي رسانه ها، 
بيكار شده اند. درنظرسنجي كه از اعضاي انجمن صنفي 
داشتيم، متوجه شديم كه حدود 10درصد از اين افراد يا 
بيكار شده و يا درآمدشــان كم شده و يا كرونا مشكالت 

ديگري را براي زندگي شغلي آنان ايجاد كرده است.«
او درخصوص تعديل نيروهاي مطبوعات بعد از شــيوع 
ويروس كرونا در كشــور گفت: »خبرهايي درخصوص 
تعديل نيروها در مطبوعات بود، تعــدادي از روزنامه ها 
به اشــكال مختلف تعديل نيرو داشــتند. در اين ميان 
روزنامه هاي دولتي و وابسته به دولت مشكالت كمتري را 
شاهد بودند، با وجود اين درخصوص ترسيم تصوير كامل 
از عوارض كرونا بر حرفه مطبوعاتي بايد صبر كرد تا اين 
ويروس آثار خودش را بيشتر نشان دهد، آن موقع است 
كه مي توانيم گزارش جامع و كاملي از عوارض كرونا بر 
اقتصاد رسانه ها و فعاليت هاي مطبوعاتي داشته باشيم.«

»خوشخو«، سردبير روزنامه هفت صبح نيز معتقد است: 
»يكي از راه هايي كه مي توان روزنامه ها را از تعطيلي نجات 
داد، تقسيم منصفانه يارانه هاست. براي اين كار مي توان 
روزنامه هايي كه تيراژ و مخاطب ندارند و در فضاي مجازي 
هستند را از دور خارج كرد تا روزنامه هاي واقعي بتوانند 
روي پاي خودشان بايســتند. حتي اگر دولت پولي به 
روزنامه هاي واقعي ندهد و كمكي هم به آنها نكند، همين 
كه شرايطي مهيا شود كه روزنامه هايي كه چاپ نمي شوند 
و روي كيوسك نيستند از دور خارج شوند،  كافي است. 
به اين صورت هم در توزيع آگهي ها تعادل بهتري برقرار 

مي شود و هم مشكالت روزنامه ها رفع مي شود.« 
رحمانيان، مدير مســئول روزنامه شــرق با بيان اينكه 
تعدادي از رسانه ها يا نيروهاي خود را تعديل كرده و يا به 
شكلي اخراج كرده اند، گفت : »برخي روزنامه ها به دليل 
مشــكالت مالي پرداخت حقوق ثابت را محدود كرده و 
سيستم حق التحرير را  تقويت كرده اند تا به اين ترتيب 
تعهدي نسبت به خبرنگاران نداشته باشند. در هر صورت 
بسياري از مطبوعات به شكلي نيروهاي خود را محدود 
كرده اند. روزنامه شرق نيز در اين وضعيت دچار بحران 
شده  و واقعيت اين اســت كه به دنبال يكي از مدل هايي 
كه بيان كردم، بودم تا بتوانم روزنامه را ســرپا نگه دارم، 
اما با دو مسئله روبه رو بودم؛ از يك طرف مديريت علمي 
مي گويد كه بايد نيروها و هزينه ها را كاهش دهيم، از طرف 
ديگر مديريت انساني مي گويد در شرايط فعلي كرونا كه 

انسان ها درآمدي ندارند، بايد در حد ارتزاق مشغول به كار 
باشند و نبايد مانع از كسب درآمد آنها شد و اين برزخي 

است كه به نظرم مديران رسانه ها با آن مواجه شده اند.«
  فيس بوك و توييتر بعد از كرونا تا اطالع ثانوي و چه بسا 
به طور دائم كارمندانشــان را دوركار كرده اند، در ايران 
اما دوركار شدن روزنامه نگاران در شرايطي كه اكثريت 
روزنامه نگاران هيچ وقت از امنيت شــغلي مناســبي 
برخوردار نبوده اند، خبر نگران كننده اي است؛ واقعيت 
اين است كه دوركار شدن روزنامه نگاران در شرايط كنوني 
براي رسانه هايي كه با مشكالت اقتصادي و بدهي هاي 
انباشته مواجه هستند، به كاهش هزينه ها منجر مي شود؛ 
نتيجه اي كه براي مديران رسانه ها مطلوب است اما براي 
خبرنگاران و اعضاي تحريريه ها چشــم انداز مبهمي از 
امنيت شغلي و آينده را ترسيم مي كند؛  تحريريه هايي كه 
كوچك تر مي شوند و نيروي انساني كه ناگزير خواهد شد 

با دستمزد كمتري كار كند.
»تقي  پور« مدير مسئول روزنامه جهان اقتصاد هم معتقد 
است پيامدهاي منفي كرونا براي مطبوعات هنوز روشن 
نشده و در ماه هاي آينده بيشتر نمايان مي شود: »مسائل 
اقتصادي پيش رو باعث شــده تا نگراني هايي را نسبت 
به گردش مالي ماه هاي مرداد و شهريور داشته باشيم، 
چرا كه پرداخت هزينه بيمه ها هم با تأخير مواجه شده 
است. تاكنون سعي كرده ايم تعديل نيرو نداشته باشيم 
و ساعات كار نيز كم نشده اســت اما هنوز نمي دانيم در 
ماه هاي آخر تابستان و بعد از آن چه شرايطي را پيش رو 

خواهيم داشت.«
او ادامه داد: »دنياي بعد از كرونا بــا دنياي قبل از كرونا 
براي مطبوعات نيز متفاوت است،  دوركاري ها باعث شده 
تا افق هاي جديدي براي مديران روزنامه گشــوده شود 
همانطور كه در صنايع و حرفه هاي ديگر همينطور است. 
در ايام اخير به اين نتيجه رسيديم كه نيرو  هاي تمام وقتي 
كه اكنون در رسانه ها مشغول به كار هستند، با دور كاري 
و ظرف چند ســاعت مي توانند كار خود را انجام دهند، 
مديران مطبوعات مي توانند به جاي نيروهاي تمام وقت، 
با نيروهاي ساعتي همكاري كنند و با اين كار بهره وري 
سازمان ها افزايش پيدا مي كند و حتي مي توان به جاي 
دوركاري با سيستم مزد بر مبناي زمان كار با كارمندان 
همكاري كرد. اين سيســتم همكاري شايد در شرايط 
رقابتي ظاهر خوشايندي نداشته باشد اما مي تواند تأثير 

خوبي بر اقتصاد رسانه ها داشته باشد.«
در شرايط فعلي بســياري انتظار دارند كه دولت بايد با 
حمايت هاي بيشتر قدم هاي مؤثري براي سرپا نگه داشتن 
مطبوعات بردارد اما صداهاي ديگري هم شنيده مي شود 
ازجمله اينكه »مطبوعات بيش از حمايت هاي يارانه اي، 

به آزادي بيشتري نياز دارند.« 
» عبدي« اين جملــه را مي گويــد و تأكيد مي كند كه 
 مهم تريــن اقدام براي ســرپا نگه داشــتن مطبوعات، 
گســترده كردن مرزهاي آزادي بيان اســت. به گفته او 
»اگر آزادي مطبوعات تامين شود، كرونا كه سهل است، 
هيچ بيماري و حادثه و ســانحه ديگري هم نمي تواند 
مطبوعات را زمين بزند.«  به گفته او، همه اينها موجب 
تقويت رسانه  مي شود و نه ضعف آن؛ زيرا در زمانه بحران 
مردم به اخبار و تحليل هاي دقيق بيشتر نياز دارند: »اما 
اگر آزادي اطالع رســاني در حد مناسب نباشد، انتشار، 
تهيه و توليــد خبر و تحليل هاي دقيــق در فضاي آزاد 
به وجود نيايد، خبرهايي كه مشكالت جامعه را مطرح 
مي كند و جايگاه نظارتي مطبوعات را ارتقا مي دهد، در 
اين صورت مطبوعات با همين وضعيتي كه هستند، دير 
يا زود كفگيرشــان به ته ديگ مي خورد.« او با طرح اين 
پرسش كه مگر مطبوعات تا قبل از شيوع كرونا ضعيف 
نبودند؟  ادامه داد: »در كنار آزادي بيان، كمك هاي دولتي 
بايد به مطبوعات انجام شود تا مطبوعات كم كم بتوانند 
سرپا شوند. با وجود اين، نمي توانيم رسانه هايي كه  آزادي 
اطالع رساني كافي ندارند و فقط كمك هاي دولتي دريافت 
مي كنند را رســانه هايي بدانيم كه براي جامعه فعلي با 

نيازهاي جديد مي توانند مؤثر و كارآمد باشند.«

حسينصرافي
خبرنگار

پس از گســترش ويروس كرونا در بيش از 209كشــور، بازار كار 
جهان آسيب ديد. 81درصد از نيروي كار 3.3 ميليارد نفري جهان 
با تعطيلي كامل يا موقت محل كارشان مواجه شده اند و ميليون ها 

نفر به زودي بيكار خواهند شد.
گاي رايدر، مدير ســازمان بين المللي كار وابسته به سازمان ملل 
متحد، معتقد است تأثير شيوع اين ويروس بر اقتصاد و نيروي كار 
در اقتصادهاي در حال توسعه و توسعه يافته بسيار شديد خواهد 
بود. به بيان ديگر 6.7درصد ســاعات كاري از بين خواهد رفت و 

195ميليون نفر بيكار خواهند شد.
درحالي كه جهان سرگرم يافتن راهي براي توليد واكسن براي از 
ميان بردن اين ويروس است، كسي به ياد روزنامه نويسان نيست كه 
با وجود نگراني از به خطر افتادن حيات اقتصادي رسانه ها و سايه 
سنگين تعديل و بيكاري همچنان تالش مي كنند روي خط خبر 
بمانند. تا بداني حال روزنامه نگاري و روزنامه نويسان جهان خوب 
نيست و از ويروس كرونا ضربه اي سخت خورده اند مي توان گردشي 

در جهان زد.

اروپا
ويروس كوويد-19ضربه اي كاري بــه روزنامه نگاري اين قاره زده 
 )CPJ( است. تام گيبسون، مشاور كميته حمايت از روزنامه نگاران
معتقد است كار براي روزنامه نگاران بسيار دشوار است چون بحران 
اقتصادي و كار در قرنطينه بر فعاليت حرفه اي روزنامه  نگاران تأثير 
منفي مي گذارند و مشكالتي كه پيش از اين روزنامه ها با آن مواجه 

بودند، با بروز كرونا تشديد شده است.

كارشناسان صنعت رســانه باور دارند همه گيري ويروس كرونا و 
كاهش درآمد روزنامه ها از تبليغات، سيستم اقتصادي رسانه هاي 
اروپــا را دگرگــون خواهد كرد. دولــت دانمــارك تصميم دارد 

24ميليون يورو به رسانه هاي محلي اين كشور پرداخت كند.
جو مگنيســن، وزير فرهنگ دانمارك معتقد است اهدای كمك 
مالي، كاهش درآمد تبليغات را جبران مي كند و مانع تعطيل شدن 
روزنامه ها مي شود. مالكان و مديران روزنامه هاي اروپا در اين مدت 

تالش كرده اند نسخه ديجيتال رسانه شان را تقويت كنند.
روزنامه گاردين چاپ لندن با انتشار گزارشي اعالم كرد مخالفت 
صاحبان صنايع، تجار و شــركت ها از انتشار تبليغات شان در كنار 
اخبار ويروس كرونا روزانه 40ميليون پوند به صنعت رسانه بريتانيا 
صدمه مي زند. به گفته تريسي دي گروز، رئيس اجرايي نيوزوكر، 
يكي از بزرگ ترين شــركت هاي تبليغاتي بريتانيــا، از صاحبان 
صنايع، تجار، شركت ها و مشــاوران تبليغاتي شان خواسته شده 

رسانه هاي مكتوب را از كمپين هاي تبليغاتي حذف نكنند.
با توجه به اينكه تعداد زيادي از مردم در قرنطينه هســتند و تيراژ 
روزنامه ها كاهش يافتــه مالكان تعــدادي از روزنامه هاي محلي 

بريتانيا حقوق كاركنان را كم و خبرنگاران را اخراج كرده اند.
 براون تيلور، ســردبير روزنامه محلي كانتري داون اســپكتيتور
)County Down Spectator( در سرمقاله شماره آخر روزنامه 
نوشت: » پس از 117سال منتشــر نخواهيم شد. مطمئن باشيد 

ناپديد نخواهيم شد. به زودي باز خواهيم گشت.«

آسيا
با اينكه دولت افغانستان در شهرهاي كابل و قندهار مراكز دولتي، 
مدارس و دانشگاه ها را تعطيل كردند و از مردم خواستند در خانه 
بمانند اما ويروس كرونا در حال گســترش اســت و خبرنگاران و 

صنعت رو به رشد رسانه اين كشور را به خطر انداخته است.
مشــكالت اقتصادي باعث شده صاحبان رســانه هاي اين كشور 
ســاعات كار خبرنگاران را كم كنند يا آنها را بــه مرخصي بدون 

حقوق بفرستند.
دانش كروخيــل، مدير خبرگزاري پژواك كه همــراه با 15 نفر از 
همكارانش در دفتر خبرگزاري قرنطينه شده اند با وجود زيان  هاي 
اقتصادي فراوان به كار ادامه مي دهند و خبرها را از طريق شبكه هاي 
اجتماعي، ايميل و... مخابره مي كنند. با اين حال مديران رسانه های 
اين كشور هم گفته اند كه مجبورند برخي از همكاران را به مرخصي 
بدون حقوق بفرستند. براســاس گزارش هايي كه تاكنون منتشر 
شده، خبرنگاران زن كه زحمات زيادي براي ارتقاي روزنامه نگاري 
در افغانستان كشيده اند، بيشتر در معرض بيكاري و از دست دادن 
شغلشان هستند. مركز حمايت از زنان خبرنگار در افغانستان اعالم 
كرده بيش از 20درصد روزنامه نويسان زن به مرخصي بدون حقوق 

فرستاده شده اند يا كارشان را از دست داده اند.

رسانه هاي سنگاپور نيز شرايط خوبي ندارند. هلدينگ مطبوعات 
ســنگاپور )Singapore Press Holdings( ناشر بزرگ ترين 
روزنامه شهر Straits Time با انتشار بيانيه اي اعالم كرد در 2 سال 
آينده 10درصد از كاركنانش را اخراج خواهد كرد. فشار اقتصادي 
ناشي از كرونا به شرايط اقتصادي پيشين رسانه ها هم گره خورده 
و مشكالت را تشــديد كرده است. در ساير كشــورهاي آسيا نيز 
روزنامه هاي زيادي تعطيل شــده اند. مالك روزنامه انگليسي زبان 
جاكارتا گلوب  ماه گذشــته پس از 7سال انتشــار نسخه مكتوب 
اين روزنامــه را متوقف كرد تا تنها به صورت آنالين در دســترس 
خوانندگان قرار بگيرد. گروه روزنامه هاي تايمز تايوان هم به بيش 

از 20خبرنگار و دبير، پيشنهاد بازنشستگي زودهنگام داده است.

آمريكا
زماني كه شهروندان آمريكا به روزنامه ها نياز دارند، صنعت رسانه 

اين كشور با چالشي بي سابقه روبه رو شده است.

بري زالتنر، خبرنــگار روزنامه The Plain Dealer كه شــيوع 
ويروس كرونــا را پيش بيني كرده بود در سلســله گزارش هايي 
تأثير اين ويروس را بر ســالمت مادران بررسي مي كرد اما پس از 
شيوع گسترده ويروس كرونا، حقوق و ســاعات كار او و 22نفر از 
همكارانش به دليل كاهش شــديد درآمدهاي روزنامه دست كم 
15درصد كم شــد. زالتنر، خطر را حس مي كند و معتقد اســت 
ســونامي اخراج خبرنگاران و تعطيلي روزنامه ها صنعت رسانه را 

تحت تأثير منفي قرار خواهد داد.
Tampa Bay Times نيــز پــس از  مديــران روزنامــه
كاهــش 85درصــدي درآمدهــاي فــروش و تبليغــات، 
11روزنامه نــگار را اخــراج كردنــد و انتشــار روزنامــه را 
 پس از 5روز از ســر گرفتند. پل تــاش، مدير اجرايــي روزنامه

Tampa Bay ركــود اقتصادي در بخش امالك، گردشــگري، 
رستوران ها، خرده فروشــي و... را عامل كاهش درآمد تبليغاتي 
روزنامه ها مي داند. او معتقد است صنعت رســانه در كشورهاي 

مختلف به ويژه آمريكا به سرعت كوچك خواهد شد.
ريك ادموندز، تحليلگر رسانه مؤسسه آموزش روزنامه نگاري پوينتر 
هم پيش بيني كرده به زودي بيشتر شركت هاي رسانه اي مجبور 
خواهند شد از برنامه حمايتي دولت فدرال آمريكا استفاده كنند تا 
نابود نشوند. اين موضوع مهمي است كه استقالل رسانه ها و رويكرد 

انتقادي آنها را تحت تأثير منفي قرار خواهد داد.

استراليا
صنعت رسانه استراليا كه با بروز خشكسالي و آتش سوزي گسترده 
با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كرد پس از شيوع ويروس 

كرونا با بحران گسترده اي مواجه شده است.
شــركت News Corp كه زيرنظر روبرت مرداك اداره مي شود 
انتشــار 60روزنامه را به دليل كاهش 10درصدي درآمد تبليغات 
متوقف كرد. بزرگ ترين شركت رسانه اي استراليا مثل همتايانش 
در اياالت متحده و بريتانيا انتشار روزنامه هاي مانلي سيدني و پيك 

ونتورث را به كلي متوقف كرد.
مايكل ميلـر، مديـــر ارشد شركـــــت News Corp استراليا 
گفته: تالش مي كند از كاهش ساعات كار و حقوق كاركنان و اخراج 

خبرنگاران جلوگيري كند.

آرشخوشخو:تاچندسالتصورميكرديمكارروزنامهنگاريبهصورتدوركاري
غيرممكناستاماباشرايطيكهدرماههايگذشتهبهوجودآمد،توانستيماين
شيوهكاريرادرروزنامههانيزآزمايشكنيمودربرخيحوزههاشاهدنتايج

خوبيبوديم

عباسعبدي:درنظرسنجيكهازاعضايانجمنصنفيداشتيم،متوجه
شديمكهحدود10درصدازاينافراديابيكارشــدهويادرآمدشان
كمشدهوياكرونامشــكالتديگريرابرايزندگيشغليآنانايجاد

كردهاست

سعيدتقيپور:مطبوعاتوابستهبهدولتدراينشرايطتوانستندبدون
چونوچرابهفعاليتخودادامهدهندامامطبوعاتخصوصينگرانيهاي

زياديدارندوشرايطبرايشانبسيارسختشدهاست

مهديرحمانيان:برخيروزنامههابهدليلمشــكالتماليپرداخت
حقوقثابترامحدودكردهوسيستمحقالتحريرراتقويتكردهاندتا

بهاينترتيبتعهدينسبتبهخبرنگاراننداشتهباشند

گزارش »همشهري« از تأثير كرونا بر اشتغال روزنامه نگاران ايراني 

يادداشتاز دور كاري تا تعديل

همهچيزتغييرخواهدكرد

در زندگي پساكرونايي رسانه ها از نظر درون سازماني و برون سازماني 
نيازمند بازخواني عملكردشان و بازتعريف نقش شان در جامعه هستند.

صنعت رسانه و سازمان رسانه از نظر كســب درآمد، پوشش دهي 
رويدادها، انتخاب ســوژه، پردازش  و شــكل محصوالت تغيير پيدا 

خواهد كرد.
همه گيري ويروس كرونا در كشــور ما با ايام نوروز و تحويل سال نو 
و تعطيالت طوالني مدت نوروز همزمان شــد. در اين ميان، وظيفه  
رسانه اي ما سنگين بود. ما در رســانه ها بايد به مسئوليت خود در 
قبال جامعه وفادار مي مانديم و تداوم زندگي را روايت مي كرديم. با 
تشكيل ميز كرونا در رسانه  ايران تالش كرديم سازوكار مؤثري براي 
اطالع رساني در بحران كرونا داشته باشيم. مؤسسه »ايران« يكي از 
اهداف و اولويت هاي خود را در موضوع ايجاد همبستگي ميان مردم 
قرار داد. ايجاد حس همبستگي ميان مردم، مردم و مسئولين، كارهاي 
گروهي و بسيج مردمي براي مراقبت از خود و ديگران از مهم ترين 
كاركردهاي رسانه هاســت. رســانه هاي اجتماعي مي توانند عامل 
وحدت بين مردم باشند و ما سعي كرديم در اين مسير حركت كنيم. 
در حوزه مطبوعات در ايام پس از عيد نوروز شرايط ويژه اي به وجود 
آمد كه انتشار يا توقف انتشار مطبوعات به دليل احتمال انتقال ويروس 
از روزنامه هاي كاغذي از يك سو و همچنين ضرورت اطالع رساني به 
مردم از سوي ديگر مطرح بود. با تمام اما و اگرهايي كه درخصوص 
انتشار مطبوعات وجود داشت و تعطيلي يك هفته اي آنها، در نهايت 
تصميم بر اين شد كه روزنامه ها منتشر شوند؛  هر چند آسيب هايي 
به شمارگان و نحوه توزيع آنها وارد شد كه اميدواريم با پايان دوران 
كرونا وضعيت مطبوعات بهتر شود. شبكه هاي اجتماعي ميان مردم 
به ويژه نسل جوان ايران محبوبيت دارند و بنابراين آموزش هايي در 
قالب پيام هاي متنوع و جذاب، براي اثربخشي بيشتر براي سالمت 
جامعه در مديوم هاي مختلف ارائه شد. پيش از شيوع ويروس كرونا، 
مؤسسات و نهادهايي كه در دنيا روزنامه منتشر مي كردند ورود به 
بخش مجازي را جدي گرفته بودند و فروش و جذب آگهي بازرگاني 
را در فضاي مجازي راه انداخته بودند. در كشور ما هم ضروري بود اين 
موضوع جدي گرفته شود و شيوع ويروس كرونا موجب شد مؤسسات 
مطبوعاتي، انتشــار روزنامه در فضاي مجــازي را جدي تر بگيرند. 
روزنامه ايران در نوروز سال 98و همزمان با شيوع سيل در چندين 
استان، تجربه انتشــار الكترونيكي روزنامه در فضاي مجازي را آغاز 
كرد. در تعطيالت نورز امسال كه روزنامه به صورت نسخه الكترونيكي 
منتشر مي شد، دوركاري اعضاي تحريريه در دستور كار قرار گرفت. از 
اوايل ماه مبارك رمضان هم حدود يك سوم همكاران به صورت شيفتي 
در روزنامه حاضر شدند و بقيه اعضا هم به صورت شيفتي كارشان را 
انجام مي دهند. در زمان دوركاري نه تنها هزينه هاي روزنامه كاهش 
پيدا نكرده بلكه هزينه هاي بيشتري به روزنامه تحميل شده است اما 
سعي كرده ايم تا در اين دوران به لحاظ اقتصادي همكارانمان مشكلي 
نداشته باشند و تا كنون نيز تصميم براي تعديل نيرو نداشته ايم. اين 
در حالي است كه متأسفانه برخي رسانه هابه دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي به رغم ميل باطني خود ناچار به تعديل نيرو شده اند.  زماني كه 
چرخ اقتصاد با مشكل مواجه مي شود و اصناف فعاليتشان كم مي شود، 
آگهي  روزنامه ها نيز كمتر مي شود و فشار بيشتري به رسانه ها وارد 
مي شود. اعتقاد ما اين است كه تعديل نيرو نخستين راه حل نيست 
و در اين شرايط ما نياز به همدلي و همبستگي داريم و تا پايان دوران 
كرونا به هيچ عنوان به تعديل نيرو فكر نخواهيم كرد.  مؤسســاتي 
كه ناشر روزنامه هستند بايد با تغيير پارادايم به بخش آنالين توجه 
بيشتري داشته باشند. بحران كرونا اهميت و ضرورت اين مسئله را بر 
ما آشكار كرد كه الزم است، جدي تر و با سرعت بيشتري در اين بخش 
پيش برويم و به ذائقه مخاطب و نياز او در فضاي مجازي پاسخ دهيم. 
توليد محصوالت مجازي، »استفاده از پادكست«، »ويدئوژورناليسم«، 
»ديتاژورناليسم« و مانند آنها و همچنين توجه به روزنامه نگاري تحليلي 
و تحقيقي بايد در اولويت باشد. البته فراتر از اينها، مهم ترين موضوع 
درخصوص آينده رسانه ها، پيش از تغيير شكل، ظاهر و فرم، به اقتصاد 
آنها برمي گردد. ما بايد درآمد زايي از حوزه آنالين را جدي تر بگيريم و 
روشن است كه براي كسب درآمد از فضاي مجازي نيازمند تازه شدن 
هستيم؛ چراكه  ما به عنوان مديران و توليدكنندگان محتواي روزنامه ها، 
ديگر تنها تصميم گيرنده نيستيم و زيرساخت هايي نو در حوزه توزيع 

و جذب مخاطب نياز است كه بايد به آنها توجه شود.
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مهديشفيعي
مديرعامل مؤسسه مطبوعاتي ايران

نگاهي به تأثير كرونا بر آينده اقتصاد رسانه ها و امنيت شغلي روزنامه نگاران 
صنعت رسانه جهان كوچك مي شود 

در تعدادي از كشورها روزنامه نگاران اخراج يا به مرخصي اجباري بدون حقوق فرستاده شده اند



كيوسك

رسانه هاي عربي، كاهش چشمگير تنش هاي نظامي در عراق را نشانه اي از توافق سياسي در اين 
كشور مي دانند

عراق؛ ميدان مصالحه در منطقه؟

  فعاليت تجاري دبي از فردا آغاز 
مي شود

   نتانياهو: برنامه ضميمه كردن 
كرانه غربي را در ماه جوالي )تير ماه( 

اجرايي خواهيم كرد

   مهار هنگ كنگ، آغاز كار براي 
پكن است
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 آرامش نسبي حاكم بر عراق طي يك ماه 
گذشــته بر هيچ كس پوشــيده نيست؛ گزارش

آرامشي كه بسياري آن را مديون توافق 
نيروهاي سياسي اين كشور بر نخست وزيري مصطفي 
الكاظمي، رئيس سابق سازمان اطالعات عراق مي دانند. 
پيش از اين، اخبار تنش هاي نظامي و امنيتي در منطقه 
ســبز بغداد به رخدادي روتين براي رسانه هاي جهان 
تبديل شــده بود؛ حمالت گاه و بيگاه راكتي به مراكز 
حكومتي و ديپلماتيك حساس، پرواز پهپادهاي ناشناس 
بر فراز ســفارت آمريكا و در مقابل هم خط و نشان هاي 
مداوم نيروهاي ائتالف براي شــبه نظاميان وابسته به 
حشد شعبي. حاال اما بيش از آنكه اخبار تنش هاي نظامي 
و امنيتي بغداد در رســانه ها منتشر شــود، شايعات و 
گزارش هاي مربوط به مذاكرات پشت پرده در اين شهر 
عراقي مورد توجه افكار عمومي است؛ مذاكراتي كه اميد 
مي رود به ماه ها تنش شــديد ميان نيروهاي نزديك به 
ايران و آمريكا در اين كشــور پايان دهد، اگرچه تاريخ 
تحوالت عراق به مــا مي آموزد كه هنــوز براي چنين 

قضاوت هايي خيلي زود است!
براساس گزارش روزنامه الشرق االوسط، مراكز نظامي، 
ديپلماتيك و حتي اقتصادي آمريكا در عراق از ابتداي 
ســال ميالدي جاري تا كنون دســت كم 50بار مورد 
حمالت راكتي و موشــكي قرار گرفته اســت؛ از پايگاه 
نظامي التاجي و ســفارت آمريكا در منطقه سبز بغداد 
گرفته تا پايگاه عين االســد در االنبــار، پايگاه كي وان 
در كركوك و حتي مراكز شــركت هاي نفتي آمريكا در 
نزديكي بندر بصره. اين روزنامه ســعودي با سرشماري 
ميزان قابل توجه تنش هاي نظامي در عراق، مدعي است 
توقف ناگهاني اين تنش هــا نمي تواند نتيجه رخدادي 
غيراز توافق پنهان ميان تهران و واشنگتن، دست كم بر 
سر كاهش تنش به طور موقت باشد. اگرچه در گزارش 
الشرق االوسط هيچ ارجاعي به منابع معتبر براي تأييد 

اين ادعا ديده نمي شود.
روزنامه قطري العربي الجديد نيز ســفر ســردار قاآني، 
فرمانده نيروي قدس سپاه پاســداران به عراق را نقطه 
عطفي اساسي در مســير تحوالت اخير عراق و كاهش 
تنش هاي نظامي به شــمار آورده اســت. اين روزنامه 
در گزارش خود با بررســي ســير زماني تحوالت عراق 
مي نويسد: همزمان با حذف عدنان الزرفي، استاندار سابق 
نجف از معادالت و تقويت موضــع مصطفي الكاظمي، 

تنش هاي نظامي ميان نيروهاي حشد شعبي و ائتالف 
نيز به صفر نزديك مي شــود؛ امري كه نشــان از وجود 
اراده اي قوي براي تغيير مســير تحوالت عراق، بعد از 
ترور سردار سليماني و ابو مهدي المهندس در فرودگاه 

بغداد دارد.
از ســوي ديگــر و درحالي كه بســياري از رســانه ها، 
نخست وزيري مصطفي الكاظمي را مقدمه اي بر تشديد 
تنش هاي سياســي در عراق عليه نيروهاي نزديك به 
ايران مي دانستند، گفته مي شــود بازديد صميمي وي 
از مقر نيروهاي حشــد شــعبي در هفته گذشته سهم 
مهمي در بازگشت آرامش به فضاي سياسي بغداد داشته 
است. شبكه الجزيره به نقل از يك منبع در دولت عراق 
مي نويســد: الكاظمي در مالقات هفته گذشته ضمن 
تقدير از كنترل فضاي نظامي و رســانه اي توسط سران 
حشد شــعبي از آنها خواســته به او در جريان كاهش 
تنش هاي منطقه اي و داخلــي در عراق كمك كنند. او 
همچنين وعده داده از هيچ حمايتي نسبت به گروه هاي 
حشد شعبي به عنوان نيروي مبارزه با تروريسم در اين 
كشور دريغ نكرده و اجازه نخواهد داد در دولت يا پارلمان 
عراق اقدامي عليه حشد شعبي صورت بگيرد. اين شبكه 
همچنين مدعي است الكاظمي در مالقات مذكور، پاسخ 
مثبت و اطمينان بخشي از ســوي فالح الفياض، رئيس 

سازمان حشد شعبي دريافت كرده است.
اگرچه به نظر مي رسد اين گزارش ها و اطالعات چندان 
بي ارتباط با واقعيت نباشد، اما در عين حال نمي توان از 
تناقض به وجود آمده ميان بخش هايي از نيروهاي حشد 
شــعبي با رهبري اين گروه چشم  پوشيد؛ نيروهايي كه 
مخالف هرگونه مصالحه يا حتي كاهش تنش با آمريكا 
بوده و خواهان ضربه اي اساسي به مواضع آمريكا در عراق 
و يا حتي شايد سوريه هستند. كمي پيش تر، رويترز با 

تمركز بر اين موضوع در گزارشي مدعي شده بود شكاف 
ميان بخش هايي از نيروهاي حشد شعبي بعد از عمليات 
ترور فرماندهان مقاومت در فرودگاه بغداد تشديد شده 
و حتي ممكن است منجر به فروپاشي اين گروه از درون 
شود. به ادعاي رويترز، اختالف در مواضع ميان 3طيف 
از نيروهاي حشــد شــعبي اتفاق تازه اي نيست اما بعد 
از شــهادت ابومهدي المهندس و اختالف نظر بر ســر 
تعيين فرماندهي جديد به شكل قابل توجهي عميق تر 

شده است.
تمام اينها در حالي اســت كه تاكنون هيچ نشانه عيني 
و قابل ارجاعــي مبني بــر وجود اختالفــات عميق و 
سرنوشت ساز در داخل ســازمان حشد شعبي مالحظه 
نشده است. شبكه الميادين لبنان با اشاره به اين موضوع 
در گزارش خود مي نويسد: توقف حمالت رسانه اي برخي 
از گروه هاي حشد شــعبي، نظير نجبا يا حزب اهلل عليه 
مصطفي الكاظمي، بعد از تعيين وي به عنوان نخست وزير 
نشان مي دهد موضع سياسي و رسمي اين گروه به رغم 
وجود گرايش هاي متعدد، يكسان است و از سوي رهبري 
اين سازمان ابالغ مي شود. از ســوي ديگر انسجام قابل 
توجه نيروهاي ميداني حشد شعبي در مقابله با حمالت 
جديد داعش در مناطق صحرايي عراق، هرگونه شبهه اي 
نسبت به وجود تنش هاي اساسي در داخل اين گروه را 

دست كم تا به امروز بي اساس مي كند.

پيشرفت مذاكرات مالي عراق و عربستان
هفته گذشــته هيأتي اقتصادي به رياســت وزير امور 
مالي عراق براي مالقات با مقامات عالي رتبه عربســتان 
سعودي به رياض ســفر كردند. به گزارش خبرگزاري 
دولتي عراق، اين هيــأت پيامي را از ســوي مصطفي 
الكاظمي، نخســت وزير جديد اين كشور براي رهبران 
سعودي به همراه داشت. رســانه هاي عربي بعد از سفر 
كوتاه هيأت عراقي مدعي شــدند عربستان سعودي با 
كمك 3ميليارد دالري به دولت جديد اين كشور براي 
عبور از بحران مالي و پرداخت حقوق كارمندان موافقت 
كرده اســت. اگرچه اين خبر به فاصله كوتاهي از سوي 
سخنگوي وزارت امور مالي عراق تكذيب شد اما به نظر 
مي رســد در جريان مذاكرات اخير عراق و عربســتان، 
تصميم هاي مهمي در جهت توسعه روابط اقتصادي دو 
كشور اتخاذ شده اســت؛ ازجمله افزايش واردات برق از 
عربستان و همچنين جذب سرمايه گذاري هاي جديد از 
سوي اين كشور در پروژه هاي عمراني و زيرساختي كه 
براي بازسازي ويراني هاي به جا مانده از جنگ با داعش 

طراحي شده است.

اظهارنظرهاي مقام هاي اروپايي از جدي تر شدن تمايل اروپا براي چرخش به 
سمت آسيا حكايت دارد

اروپايي ها اگر در مــورد ضرورت جدايي از 
آمريكا و اســتقالل عمل در برابر واشنگتن اروپا

اندكي هم شك داشتند، بحران كرونا آنها را 
مطمئن تر از هــر زمان ديگــري  كرده اســت و اكنون 
نشانه هاي چرخش اروپا از آمريكا به سمت آسيا بيش از 

هر زمان ديگري ديده مي شود.
مســئوالن عالي رتبه اتحاديه اروپا ديروز در نخســتين 
نشست خود با مقام هاي يك كشور خارجي، با شينزوآبه، 
نخست وزير ژاپن به گفت وگو نشســتند؛ نشستي كه از 
تغيير اولويت هاي اروپايي ها در دنياي پسا كرونا حكايت 
دارد. مذاكره شارل ميشل، رئيس شوراي اروپا و اورزوال 
فون درالين، رئيس كميسيون اروپا با نخست وزير ژاپن كه 
به صورت ويدئويي برگزار شد، نخستين نشست از سلسله 
نشست هاي اتحاديه اروپا با مقام هاي سياسي كشورهاي 
جهان براي تقويت روند چندجانبه گرايي است. اروپايي ها 
جزو هواداران اصلي چندجانبه گرايي در جهان به شمار 
مي روند و معتقدند اقدامات آمريكا در 3ســال گذشته و 
به خصوص در خالل بحران كرونا، جهان را يك گام ديگر 

از مسير چندجانبه گرايي دور كرده است.
تغيير نگاه در ميان اروپايي ها را روز دوشنبه جوزپ بورل، 
مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا  به وضوح بيان كرد. 
او كه در نشست ويدئويي سفراي آلمان سخنراني مي  كرد، 
گفت: »تحليلگران مدت هاست كه از پايان نظام جهاني به 
رهبري آمريكا و آغاز يك قرن چيني سخن مي گويند. اين 
مسئله اكنون در مقابل چشمان ما در حال وقوع است.« 
بورل بحران كرونا را نقطه عطفي در زمينه چرخش قدرت 
از غرب به سمت شرق دانســت و تأكيد كرد كه اتحاديه 
اروپا اكنون بيش از هر زمــان ديگري براي انتخاب ميان 
اين دو »تحت فشــار« است. مســئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در عين حال از اعضاي اين سازمان خواست 
سرنوشت خود را در دست بگيرند و اجازه ندهند از سوي 

هيچ يك از دو طرف مورد سوءاستفاده قرار گيرند.
اروپايي هــا و ژاپن پيــش از اين هم تمايــل خود براي 
همكاري نزديك تر را ابراز كرده بودند. حدود 8 ماه پيش 
بروكســل و توكيو با امضاي توافقنامه اي براي همكاري 
در زمينه توسعه زيرساخت ها و اســتانداردهاي تجارت 
دوجانبه اعــالم آمادگي كردند. آن زمــان، اقدام اروپا و 
ژاپن، حركتي در واكنش به طرح »يك كمربند، يك راه« 
چين تحليل شد. با اين حال، توافق انجام شده باعث رشد 
5.8درصدي تجارت ميان دو طرف شد و به نظر مي رسد 
مذاكرات جديد هم در نهايت در روابط اقتصادي دو طرف 

اثرگذار باشد.

اتحاديه اروپا و ژاپن هفته گذشته نيز در نشست سازمان 
بهداشــت جهاني، موضعي هماهنگ اتخــاذ و در ميانه 
دعواي چين و آمريكا، نگاه سومي را بر جلسه حاكم كردند 
و توانســتند ديگر كشــورها را نيز با خود هم نظر كنند. 
اعضاي سازمان بهداشت جهاني به قطعنامه پيشنهادي 
اتحاديه اروپا و ژاپن رأي دادند كه طبق آن هر واكسني 
براي مقابله با ويروس كرونا ساخته شود، بايد در اختيار 
همه كشورها قرار گيرد و به زودي تحقيق بين المللی در 

مورد منشأ انتشار ويروس نيز آغاز خواهد شد.

چين، جايگزين آمريكا؟
اروپا اگرچه همچنان براي انتخاب ميان دو غول اقتصادي 
جهان يعنــي آمريكا و چين بر ســر دوراهي اســت، اما 
تازه  ترين اظهارنظرهــاي مقام هاي اروپايي از تمايل آنها 
به حركت به سمت چين حكايت دارد. مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا روز دوشــنبه در نشســت سفراي 
آلماني، از كشورهاي اروپايي خواســت در شرايطي كه 
آســيا در حال جايگزين شــدن به جاي آمريكا به عنوان 
مركز قدرت جهاني اســت، به فكر يك استرات ژي جامع 

براي رفتار در قبال چين باشند.
جوزپ بورل گفت: »ما به يك استراتژي جامع تر در قبال 
چين نياز داريم كه البته بايد شــامل ســازوكاري براي 
تقويت روابط با ديگر كشورهاي آسيايي هم باشد.« بورل 
رشد موقعيت چين در جهان را »شگفت انگيز« خواند و در 
عين حال تأكيد كرد كه اگر كشورهاي اروپايي به صورت 
هماهنگ عمل نكنند، در برابر چين هيچ شانسي نخواهند 

داشت.
آمريكا دست كم طي 7دهه گذشــته، مهم ترين شريك 
اقتصادي و سياسي اروپا بوده است اما به قدرت رسيدن 
دونالد ترامپ در آمريكا، شرايط را براي همه جهان ازجمله 
اروپايي ها دگرگون كرد. اعمال تعرفه تجاري بر آلومينيوم 
وارداتي از اروپا از ســوي ترامپ، دو طرف را حتي تا يك 
جنگ تجاري از جنس جنگ تجاري ميان واشــنگتن و 
پكن نيز پيش برد. اروپايي ها هرگــز باور نمي كردند كه 
در آن سوي آتالنتيك رئيس جمهوری قدرت را در دست 
بگيرد كه با اروپا همان رفتاري را داشته باشد كه با چين 
دارد. سران كشــورهاي اروپايي به خصوص سران آلمان 
و فرانســه از همان ابتداي به قدرت رســيدن ترامپ بر 
ضرورت استقالل اروپا از آمريكا تأكيد داشتند اما اكنون 
به نظر مي رسد پشت كردن آمريكا به اروپا در ميانه بحران 
كرونا، اروپايي ها را مصمم تر از قبل كرده اســت. نشست 
بعدي آنالين اروپايي ها روز جمعه با چيني ها خواهد بود.

نگاه مردد اروپا به شرق

سياوش فالح پور
خبرنگار

تنش هــاي نظامي ميــان نيروهاي 
حشد شعبي و ائتالف به صفر نزديك 
مي شــود؛ امري كه نشــان از وجود 
اراده اي قوي براي تغيير مسير تحوالت 
عراق، بعد از ترور سردار سليماني و ابو 
مهدي المهندس در فــرودگاه بغداد 

دارد



مابديندرنهپيحشــمتوجاهآمدهايم
ازبدحادثــهاينجابــهپنــاهآمدهايم

رهرومنزلعشــقيموزســرحدعدم
تابهاقليــموجوداينهمــهراهآمدهايم

ردپيشنهادخريدسايتكوويد-19
سياتل: يك نوجوان آمريكايي كه موفق شده پربيننده ترين 
وب ســايت حاوي اطالعات جهاني بيمــاري كوويد ـ ۱۹ را 
طراحي كند، پيشــنهاد خريــد آن را به قيمــت ۷ميليون 
يورو رد كرد. به گــزارش يورونيوز، آوي شــيفمن، نوجوان 
 ۱۷ســاله از ژانويه گذشــته بــا طراحي وب ســايتي به نام

 ncov2019.live جمع آوري اطالعات و داده هاي سازمان 
جهاني بهداشــت )WHO( را آغاز كرده بود. اكنون سايت او 

روزانه 30ميليون بازديد كننده دارد.

43هزاريوروبرايكيف
پاريس: در يك حراج هنري يك كيف مسافرتي متعلق 
به ماري آنتوانت، آخرين ملكه تاريخ فرانسه 5برابر قيمت 
اوليه پيشنهادي و به قيمت ۴3۷50 يورو به فروش رفت. 
ماري آنتوانت پس از اعدام همســرش در تاريخ ۱۶ اكتبر 
سال ۱۷۹3 در ميدان انقالب، ميدان كنكورد كنوني، به  دار 
آويخته شد. به گزارش يورونيوز، روي اين كيف مسافرتي 
گلدوزي نفيسي نقش بسته است. كارشناسان مي گويند 
اين گلدوزي كيف مسافرتي را بيشتر ارزشمند كرده است.

لغوقرنطينهدرعربستان
رياض: عربستان ســعودي پس از گذشت پيش از 2ماه، 
به قرنطينه سراســري در اين كشــور پايان مي دهد. به 
گزارش بي بي سي، قرار است روند كاهش و برداشته شدن 
محدوديت ها در اين كشــور طي 3مرحله انجام شود و در 
نهايت در 2۱ ژوئن به پايان برســد. اين در حالي اســت 
كه اين طرح در مكه شــكل ديگري خواهد داشت و اين 
شهر بعد از پايان قرنطينه در سراسر كشور، روند كاهش 

محدوديت ها را آغاز خواهد كرد.

توييتتمسخرماسكزدنبايدن
واشنگتن: رئيس جمهوري آمريكا اقدام به بازنشر توييتي 
در تمسخر رقيب انتخاباتي خود، جو بايدن به دليل داشتن 
ماسك در مراسم روز يادبود نظاميان كشته شده آمريكايي 
كرد. به گزارش اســپوتنيك، دونالد ترامپ براي تمسخر 
بايدن پستي را كه از سوي بريت هيوم، تحليلگر سياسي 
فاكس نيوز منتشــر شــده بود بازنشــر كرد. ترامپ طي 
حضورش در يك مراسم مربوط به همين روز در ويرجينيا 

از گذاشتن ماسك به صورتش امتناع كرده بود.
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متنفرم؛پسهستم
»از كازابالنكا بدم مياد. مــن از همفري 
بــوگارت متنفرم. اساســاً به نظرم اينها 
يكسري مدل كت و شلوار و كاله و سيگار 

برگ بودند براي روي جلد مجالت. 
اين آدم راه ميره ديالوگ ميگه جلو 

دوربين. اگه بازيگري اينه...« 
اين نظــر مهران مديــري درباره 

بوگارت اســت. اظهارنظري آنقدر تند كه حتي مهمان 
برنامه دورهمي را به عنوان يك مخالف خوان حرفه اي 
متحير كرد. پيشنهاد مسعود فراستي تماشاي »داشتن 
و نداشتن« بود و اينكه ليستي از فيلم هاي بوگارت در 
اختيار مديري بگذارد تا شــايد نظرش را درباره يكي 
از بهترين بازيگران تاريخ ســينما عــوض كند. اما نظر 
مديري درباره بوگارت واقعاً چه اهميتي دارد؟ اين حق 
طبيعي اوست كه بوگارت يا هر بازيگر ديگري را دوست 
نداشته باشد. خيلي ها را مي شناسم كه مثاًل از مارلون 
براندو خوششان نمي آيد. خوش آمدن يا نيامدن آنها هم 
نه چيزي به بزرگي براندو اضافه مي كند و نه جايگاهش 
را در تاريخ ســينما تقليل مي دهد. تثبيت شــده ترين 
شاهكارهاي تاريخ سينما هم مخالفان سرسخت دارند. 
فيلمسازي در جايگاه جان فورد از نظر ديويد تامسون 
)كه منتقد بزرگي است( يك كارگردان مرتجع، دست 
راستي و ارتجاعي اســت كه فقط يك فيلم با ارزش در 
كارنامه اش دارد. از نظر ديويد تامسون جز »جويندگان« 
بقيه فيلم هاي جان فــورد آثار پرايراد، احساســاتي و 
مالل آوري هستند. مي شود با نظر تامسون درباره فورد 
موافق نبود. ولي ديدگاه راديكال تامسون درباره فورد، 
جز مسئله ديدگاه و سليقه شخصي كه توضيح دادنش 
كمي دشوار اســت، واجد مباني نظري و تحليلي است 
كه با استدالل مي شود آن را تحليل و بعد تأييد يا ردش 
كرد. نكته اي كه مهران مديري درباره بوگارت گفته فقط 
يك اظهارنظر جنجالي است كه هيچ مبنايي هم ندارد. 
به قول دوست عزيزم نيما  حسني نسب ايشان مي تواند 
جاي بوگارت در علي زندوكيلي اســتعداد بازيگري را 
كشــف كند و البته ما كيفيت آخرين حضور سينمايي 
مديري در فيلم»درخت گردو« را هم به خاطر داريم كه 
اتفاقاً با افزودن صفات منفي، بيشترين انطباق با جمله 
استاد درباره بوگارت را دارد: »اين آدم راه ميره و ديالوگ 

ميگه جلو دوربين«.
نكته اصلي اما چيز ديگري است. اينكه بازتوليد نفرت 
از همه كس و همه  چيز، باعث مي شــود مديري هم راه 
مهمان برنامه اش را برود. بين نظر راديكال داشــتن و 
فحاشــي مرزي وجود دارد كه اگر ناديده گرفته شود، 
الت هاي سر كوچه را هم مي شود منتقد خواند. وگرنه 
نظر مديري درباره بــوگارت، فقط ســليقه و ديدگاه 
شخصي او را بازتاب مي دهد و هيچ مبنايي ندارد. فقط 
عنصر شهرت باعث مي شود كه انتقاد مديري از بوگارت 
ديده شود و تنفر آقا همايون همسايه كناري ما از براندو 
اهميت و انعكاسي نداشته باشــد. از اين بازي متنفرم؛ 
پس هســتم. نبايد انتظاري جز جنجال و بيشتر ديده 
شــدن و تحت تأثير قرار دادن فضاي مجازي داشت. از 
چيزي كه در ذاتش جدي نيســت نبايد توقع جديت 

داشت.

سعيدمروتييادداشت
روزنامهنگار

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

الهامفخاري
عضو شوراي شهر تهران

مهارت

كروناوزنانباردار
براي مراقبت از سالمت زنان باردار و پيشگيري از ابتال به 

كرونا، رعايت مواردي كه در ادامه مي آيد ضروري است.
    تردد نكردن در مكان هاي شلوغ

    ارتباط تلفني با پزشك تحت نظر
    مراقبت از سالمت روان و حفظ آرامش

    رعايت بهداشت فردي
    كنترل هفتگي وزن و فشار خون در منزل

    تهيه دستگاه فشارسنج و ترازو
    پايش حركات جنين

    پرهيز از سفر
    خودداري از ارتباط با بيماران

    مصرف مايعات

ويترين

پسازبهبوديازكرونادوبارهمبتال
نميشويم؟

پاســخ به اين پرســش ســاده نيست. 
دچارنشــدن دوبــاره بــه ويــروس 

جديــد كرونا بســتگي به ايــن دارد كه 
آنتي بادي هــاي توليدشــده به دنبال 

عفونت مصونيت بخش باشند يا نه و 
تا چه زماني مصونيت بخشي خود 

را حفظ كنند.
بررسي هاي پيشين درباره ويروس هاي كرونا نشان داده اند 
كه افراد يك ســال پس از عفونت اوليه دوبــاره با ويروس 
آلوده مي شــوند. يك بررســي جديد در هلند نشان داده 
اســت كه اين مصونيت در برابر ويروس هاي كروناي عامل 
سرماخوردگي ممكن است بيش از ۶ ماه پس از عفونت اوليه 

به درازا نكشد.
اين بررسي روي ۱0 مرد باالي 35 سال براي تعيين ميزان 
آنتي بادي ها به دنبال عفونت با ۴ ويــروس كروناي فصلي 
عامل سرماخوردگي انجام شد. اين مردان كه 2۷ تا ۴0 ساله 

بودند، با فواصل 3 تا ۶ ماه آزمايش شدند.
نتايج نشــان دهنده مدت كوتاه مصونيت پــس از ابتال به 
ويروس هاي كرونا بود، به طوري كه ۶ماه پس از عفونت اوليه 
ميزان آنتي بادي در آنها به شــدت كاهش يافت و عفونت 

دوباره پس از ۱2 ماه به طور مكرر در اين افراد رخ داد.
اگر ويروس جديد كرونا يا ويروس ســارس مانند ويروس 
كروناي فصلي عمل كند و مصونيت پس از ابتال به آن بيش 
از ۶ ماه طول نكشــد، ديگر نمي توان انتظار داشت پديده 
»ايمني جمعي« باعث فروكش كــردن همه  گيري به طور 

طبيعي شود.
يك يافتــه ديگــر در بيمــاران بهبوديافتــه از بيماري 
كوويد-۱۹ ادامه يافتن يا ســربرآوردن دوبــاره برخي از 
عالئم در هفته ها و حتي ماه ها پــس از پايان يافتن دوره 

حاد بيماري است.
آيا ادامه يافتــن برخي از عالئم به معنــاي پنهان ماندن 
ويروس در بدن و دوباره فعال شــدن آن است؟ يا تداوم 
واكنش التهابي كه عفونت اوليه با ويــروس برانگيخته 
اســت، باعث اين الگــوي بروز عالئم مي شــود؟ اكنون 
مي دانيم كه پاسخ شديد دســتگاه ايمني در موارد حاد 
بيماري، نقش مهمي در آسيب  به ريه ها و ساير اندام هاي 
حياتي دارد. ممكن است پاسخ ايمني تأخيري در واكنش 
به ويروس هاي باقيمانده در اندام ها باعث ســربرآوردن 
دوباره عالئم در برخي از بيماران شده باشد. براي پاسخ 
دقيق تر به اين پرسش ها بايد در انتظار يافته هاي بعدي 

ماند.

خرمشهرفراترازمرزوخاك 
اسفندماه بود، بيست و چندساله بودم. از جشنواره 
موسيقي دانشجويان كشور در شيراز اتوبوس سوار 
شدم و همه شب را در جاده هاي پيچ در پيچ و باريك 
بيدار بودم. خسته ولي نيمه هوشــيار در نخستين 
رديف اتوبــوس راه و چايخانه هــاي بين راهي را 

مي پاييدم. هنگامي كه روشنايي دميد يك دشت 
پر از شقايق بود مانند خيلی داستان هايي كه 
خوانده بوديم. پيش تر كه رفتيم زناني كه آب يا 

كپسول گاز بر سر داشتند و شهرهايي تفتيده رخ كرد. از آواهايي كه 
حسين عليزاده در جشنواره داوري مي كرد و نواختن ساز، به سوي 
ميداني مي رفتيم كــه آن آهنگ هاي اهورايي را برســاخته  بودند. 
پرشور و شــيفته با آن زيبايي زخم خورده، كه هنوز گلوله ها بر تن 
و جانش ديده مي شوند روبه رو شدم. از هنگامي كه در صفحه سياه 
و سپيد خبر آزادي اش را كودكانه شــنيده و گريسته بودم سال ها 
گذشته بود و من هميشه در جســت وجوي آن كوچه ها و خيابان ها 
كه جواناني هم سال عمو و خاله و دايي هاي انقالبي ام بازپس گرفته 
بودند، خيال پردازي كرده بودم. از كوچه هاي سپاهان تا كناره هاي 
اروند تاريخ سرزميني و نبردي از پيش از مسيح گسترده بود. هرگز 
نخستين ديدارم با خرمشهر و آن نخل هاي شهيد و آن شهيدان زنده 
كم سخن، با آبادان و ديواره هاي به جامانده از جنگ، با دزفول مهربان 
و جان پناهي هايش، با ديرينگي شوش و اهواز را كه شب هايش ديگر 
مانند 5۹آتش و گلوله نداشت، از ياد نمي برم. در كوچه هايي راه رفتم 
و از جرعه آبي كه مادري خرمشهري گوارا ساخت نوشيدم كه مرا به 
پيمان و باوري گره زدند. خرمشهر جا و گاه ديدار بود. گفت وگويي 
ميان اروندرود و كارون، آن آب هاي خروشان كه گاه تيره و هولناك 
و گاه جان بخش بوده اســت؛ همان جايي كه دل باختگان جوان آن 

روزگار دست از جان شستند و به شب دشمن تاختند.
من 20ســال پس از آن هنگامه پــا بر خاكي امن نهــاده بودم و از 
كناره هاي اروند به كرانه اي از مرزباني كشور همسايه مي نگريستم. 
همســايه اي كه يكي از يورش آورندگان تاريخي به اين پهنه بود و 
خود پيش از آن از لشكركشي عثماني و اسكندر و ديگران تكه پاره 
شــده بود. هنوز همچنان نمايي از خرمشهر، شهر زيبايي و زندگي 
و دلدادگي كه به خون كشيده شــده بود، بر جان نقش بسته كه به 
آن سوي مرز نرفته ام. 20 سال پس از آن ديدار پرشور دانشجويي با 
خوزستان و خرمشهر شايد براي جوان ترها كه جنگ را نزيسته اند 
آن مارش تند و آواي مردي كه كوتاه ولي ماندگار گفت»خرمشهر، 
شهر خون، آزاد شد« يك حرمت تاريخي باشد و بس، ولي براي ما 
براي ايران، اين گويه، عاشقانه ترين ديدار دوباره اي را نويد مي داد 
و انگار يادآور آن َدمي بود كه به فرمان اميركبير پرچم ايران بر آن 
خاك زخم خورده و خون ديده برافراشته شده بود. »خرمشهر« فراتر 
از مرز و خاك، جان زخم خورده و فرهنگ زيســتن در هنگامه هاي 
سخت تاريخ است. پيوندگاه درون و بيرون، جا و گاه گفت وگو، و هم 

آوردگاه نبرد دليران با اهريمن.

ناداستانيبهنامزندگي
ب  كتـــــــــا
»ناداستــــاني 
به نــام زندگي« 
نوشــته فريبــا 
خاني از ســوي 
نشر خزه منتشر 

شد.
ايــن كتــاب 
3بخــش  در 
شــكل گرفته 

اســت؛ بخش اول، شــامل 
 داستان ها و داستانك هاي نويسنده است. 
بخش دوم، » داستان هاي واگن زنان« نام 
دارد و دربرگيرنده  مشــاهدات نويسنده 
از فضاي متروســت. »من و درختم افرا« 
عنوان بخش ســوم كتاب است و شامل 
خاطرات و تجربيات نويســنده به عنوان 

يك مادر.
در يكــي از داســتان هاي كوتــاه كتــاب 
مي خوانيــم: تمــام شــب از ســرو صداي 
همســايه  جديد طبقه باال در عذاب بوديم. 
نمي دانســتيم دارند چــه مي كنند! صداي 
تيشــه بود يا چكش... گويا ديواري را تعمير 
مي كردند و هر ضربه  ما را بيشــتر آشــفته 
مي كرد. با خودمان مي گفتيم: »اين شــهر 
چقدر بي    در و پيكر شــده  اســت. اين مردم 
هيچ مروتي ندارند؛ بازســازي خانه آن هم 
نيمه شــب؟!« تا ۴صبح تــاب آورديم و بعد 
سراسيمه و عصباني تصميم گرفتيم، موضوع 
 را با مديــر ســاختمان در ميــان بگذاريم.

 او را از خواب بيداركرديم و سر وقت همسايه  
بي مالحظه رفتيم. زنــگ زديم، خيلي طول 
كشــيد در را باز كنند. در را كه بــاز كرد، وا 
رفتيم. در خانه هيچ اثــري از بنايي و خاك 

نبود. پيرمرد با واكر راه مي رفت.
نويسنده  اين كتاب، بيست و شش سال است 
كــه روزنامه نگاري مي كند و در داســتان ها 
و خاطرات كتــاب جديدش هــم مي توان 
 تمايــل او بــه واقع  گرايي و مســتندنگاري 

را مشاهده كرد.
»ناداســتاني به نام زندگي« در ۱۱2صفحه 
با بهاي ۱5هزار تومان به بازار نشــر راه يافته  

است.

توييترولينگدربارهمحلتولدهريپاتر
طرفــداران داســتان هاي هري پاتر و 
مدرســه جادوگــري در شــبكه هاي 
اجتماعي، كافه فيل يــا الفنت هاوس 
شــهر ادينبورگ را محل تولد داستان 
هري پاتر اعالم كرده بودند، ولي حدس 

آنها اشتباه بود.
به  گــزارش اينديپندنــت، جي. كي. 

رولينگ با انتشار خبري در صفحه شــخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر به 
گمانه زني هاي طرفدارانش درباره محل اصلي تولد داستان هاي هري پاتر پايان 
داد. طرفداران داستان هاي هري پاتر و مدرسه جادوگري در شبكه هاي اجتماعي 
كافه فيل يا الفنت هاوس شــهر ادينبورگ را محل تولد داستان هري پاتر اعالم 
كرده بودند؛ چون رولينگ سال ها در اين رســتوران به نوشتن داستان مشغول 
بوده است. رولينگ در توييتر نوشت: شــما اشتباه مي كنيد. درست است كه در 
اين كافه روزهاي متمادي مي نشســتم و مي نوشتم، ولي هري پاتر سال ها پيش 
متولد شده بود و ادامه داستان هايش در اين كافه نوشته شده است. رولينگ در 
اين پست توييتري نوشت: سال ها پيش وقتي در محله كاپالم شهر لندن زندگي 
مي كردم ايده نوشتن يك داستان جادوگري به ذهنم خطور كرد و در اصل محل 
تولد هري پاتر را بايد شهر لندن به شــمار آورد. به طور حتم مي توانم بگويم كه 
محل اصلي تولد هري پاتر در اتاق شيرواني يك فروشگاه ورزشي در محله كاپالم 
بود. اين اتاق شيرواني را به خاطر اوضاع مالي خراب اجاره كرده بودم كه بعدها در 
طبقه پايين آن فروشگاه ورزشي باز شد. البته لحظه اي كه ايده نوشتن هري پاتر 
به ذهنم رسيد در يك ســفر با قطار از لندن به منچستر بود. رولينگ در صفحه 
شخصي خود در سايت توييتري تصويري از يك كتابفروشي در شهر پرتغال را به 
اشتراك گذاشت و زير آن نوشت: اين كتابفروشي تأثير زيادي در نوشتن هري پاتر 
داشــت و فضاي دروني آن الهام بخش بود. البته يكي از هتل هاي شهر منچستر 
كه يك شــب را در آنجا اقامت داشــتم نيز در ايده پردازي براي نوشتن داستان 

خيالي ام بي تأثير نبود.

دريچه

زنبورهاگلهارافريبميدهند

كارشناسان حيات وحش رفتار جديدي را در زنبورهاي درشت )نوعي از زنبور كه 
عسل كمتري توليد مي كند( كشف كرده اند كه نشان مي دهد اين حشرات براي 
سريع تر گل دادن گياهان به كار مي گيرند. به گزارش ديلي ميل، يك مطالعه نشان 
داد زماني كه اين زنبورها با كمبود گرده در گياهان روبه رو مي شــوند با خوردن 
برگ هاي گياه به آن صدمه مي زنند و باعث مي شــوند گياه سريع تر گل بدهد. با 
اين حال كارشناسان نتوانستند خودشان نتايج مشابهي را از طريق صدمه زدن به 
برگ هاي گياهان تكرار كنند و اظهار داشتند كه در نيش زنبورها ويژگي خاصي 
وجود دارد كه گياه را موقع آسيب زدن، تحريك مي كند. درحالي كه زنبورها باعث 
شدند گياهان 30روز سريع تر از زمان طبيعي خود گل بدهند، كارشناسان فقط 

موفق شدند اين زمان را به 5روز پيش تر از زمان گل دهي، تغيير بدهند.

دانستني ها

مصونيتازكرونافقط6ماهطولميكشد
مطالعه اي كه گروهي از دانشمندان در 
دانشگاه آمستردام هلند انجام داده اند، 
نشــان مي دهد كــه به طــور معمول 
مصونيت انسان از كوويد۱۹ فقط ۶ماه 
طول مي كشد و ويروس كرونا بعد از آن 
مي تواند از مجــاري مختلف وارد بدن 
انسان شود. به گزارش ساينس، در اين 

مطالعه ۱0مرد باالي 35 ســال مبتال به ۴نوع ويروس فصلي كرونا مورد بررسي 
قرار گرفتند تا ميزان پادتن توليد شده در بدن آنها مشخص شود. آزمايش روي 
اين مردان در سنين 2۷ تا ۴0 سالگي و در فواصل 3 تا ۶ ماه انجام شده است. در 
اين مطالعه مشاهده شد كه از  ماه ششم به بعد سطح پادتن موجود در بدن بيمار 

به طرز چشمگيري كم مي شود.
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