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»آسيه«   در يک حاشيه جان باخت
 بررسی روایت مرگ »آسیه«
زن حاشیه نشین کرمانشاهی

آمريكا  در آتش

بازگشت به قدرت 

 پيكارگران 
كوچه هاي آلوده

در 48 ســاعت گذشــته، تهدیــد 
ترامپ علیه شبكه هاي اجتماعي و 
اعتراض خونین به کشته شدن یك 
سیاه پوست به دست پلیس، آمریكا 

را در شوك جدید فرو برد

محمد باقر قالیباف ششمین رئیس 
در ادوار یازده گانه مجلس اســت؛ 
کرســي هاي نــواب رئیســي بین 

پایداري ها و بهاري ها تقسیم شد

چنــد روایــت از روزهاي ســخت 
رفتگران در زمانه کرونا

یادداشت
عباس آخوندي؛ استاد دانشگاه

فرزندکشي، آن هم دخترکشــي را خرد و سبك نگیریم. 
این نشــان از جامعه اي دارد کــه در آن تعصب و جهل 
جاي عشق و اخالق  و خرد نشســته است؛ جامعه اي که 
گفت وگویي در آن صورت نمي گیرد و به جاي آن ستیز ستوده مي شود، دوست داشتن 
در آن جایي ندارد و به جاي آن خشونت، ارزش تلقي مي شود و جوان هاي آن یا رؤیایي 
ندارند یا اگر دارند رؤیاي گریز و نه تغییر اســت. بســیار باید تأســف خورد که چنین 

اتفاق هایي درون یك حوزه تمدني چندهزار ساله صورت مي گیرد.
باید از خود بپرسیم که آیا ما در حال تجربه زوال یك تمدن هستیم؟ به گفته جبران خلیل 
جبران براي انهدام یك تمدن ۳چیز کافي اســت: اول خانواده، دوم نظام آموزشي و سوم 
الگوها. براي اولي منزلت زن را باید شكست، براي دومي منزلت معلم و براي سومي منزلت 
دانشمندان و اسطوره ها و... و شوربختانه هر سه با هم در حوزه تمدني ما چه اسالمي و چه 
ایراني در حال وقوع هســتند. در این مورد چه ارتباط رومینا را ناشي از احساسات گذراي 
نوجواني و چه به دلیل الگوهاي ارتباطي ناسالم بدانیم، قاعدتا خانه باید جایي باشد که این 
تعارض را مدیریت کند و مادر باید نقش مؤثر در خانه براي مدیریت تعارض اعم از تعارض 
ارزشي یا رفتاري داشته باشد. در این مورد، خانواده نتوانسته کمكي به این قرباني بكند. افزون 
بر این، این دختر معصوم در سنین دانش آموزي بوده است. پیداست که وي هیچ امیدي به 
مدرسه و اولیاي آن براي در میان گذاشتن این مسئله با آنان نداشته است. آیا این نشان از آن 
نیست که آموزش و پرورش تنها به آموزش واژه ها و آیین هاي بدون معنویت فروکاسته شده، 
ارتباط آن با خانواده ضعیف و جایي در زندگي اجتماعي حتي در یك جامعه کوچك روستایي 

که اغلب ارتباط ها چهره به چهره است، نداشته و معلم منزلت خود را از دست داده است؟
به هرروي، هر جمعیتي در حد خود داراي سازماني اجتماعي است و بزرگاني در آن داراي 
اقتدار معنوي هستند. آنچه مسلم است اینكه سازمان اجتماعي روستا در این مورد هیچ 
کمك مؤثري نتوانسته بكند؛ چون براساس اخباري که تاکنون انتشار یافته، والدین هر 
دوطرف، پیش از وقوع این جنایت در جریان موضوع بوده اند و حتي برخي مقام هاي رسمي 
از احتمال وقوع این حادثه مطلع بوده اند و دخترك معصوم خود این خطر را به آنان گوشزد 
کرده بوده است. با وجود این، سازمان اجتماعي رســمي و غیررسمي روستا هیچ کمك 
مؤثري در جهت جلوگیري از این واقعه نتوانسته بكند. حال، این وضعیت به دلیل آن است 
که سازمان اجتماعي متكي به جامعه فروپاشــیده و جاي آن را سازمان رسمي و متكي 
به قدرت گرفته که در موارد اینچنیني فاقد کارایي و اقتدار معنوي اســت یا آنكه به طور 
جدي تر، جامعه با یك خطر جدي از منظر شــبكه ارتباطات سالم و کارآمد اجتماعي در 

ساحت هاي مختلف زندگي روبه رو شده است.
این فاجعه احتماال نخستین و آخرین نخواهد بود. شوربختانه از منظر جزایي هزینه هاي 
ارتكاب چنین جنایت هایي بسیار پایین است و فاقد ویژگي بازدارندگي هستند؛ همچنان 
که در اخبار دیدیم با فاصله کمي خبر یك خواهرکشي در رشت انتشار یافت؛ از این رو، 
فعاالن اجتماعي درخواست ورود فوري ۳قوه به منظور ممانعت قانوني اعمال خشونت 
علیه زنان را دارند، ولي افزون بر ضرورت این اقدام، این جنایت و جنایت هاي مشابه نشان 
از بحران هایي در حوزه گفتماني غالب و زیرترین الیه هاي فرهنگي و تمدني ما دارد. آیا 
زمان آن نرسیده است که اندیشه ورزان و دغدغه مندان چه در حوزه دیني و چه بیرون 
از آن به تضادهاي فزاینده درون و بیرون خانه و همچنین تعارض بین گفتمان غالب و 
رســمي و آنچه در زندگي خانوارهاي ایراني جریان دارد، بیندیشند؟ باور کنیم که این 
تضادها تمام نظم ارتباطي درون خانواده ها را متالشــي و پدر بودن و یا مادر بودن را با 
هزاران دغدغه همراه ساخته اســت. این وضعیت کشنده است. باشد که اندیشمندان و 
سیاســت ورزان حوزه تمدني ایران تكاني بخورند، به خود بیایند و بدانند که فروپاشي 
تمدن ها بسیار خون ریز خواهد بود. هریك به سهم خود مسئولیت بپذیریم و گامي براي 
تحول به سوي بهبود و فرمانروایي خرد به جاي تعصب و جهل به ویژه جهل مقدس در 
۳نهاد خانواده، آموزش و تربیت و الگوهاي ارتباطي برداریــم. بازگردیم به ایده ایران؛ 

بازخواني ایده ایران در روزگار معاصر راهكار بنیادین است. با هم به آن بیندیشیم.

 رومينا؛ تلنگري
به دوستداران ايران

نگاه
اسماعيل كهرم؛ بوم شناس

ملخ و هجوم آن، از بالهایي اســت که از قدیم مورد هراس 
مردم بوده اســت. بالهایي مانند زمین لرزه، آتش و سیل 
و نیز جنگ و در قدیم،  هجوم اقــوام غارتگر مانند مغول و 

تیمورلنگ، در یك ردیف شمرده مي شدند.
شــاید اگر دقیق تر نگاه کنیم، هجوم ملخ ها صدمات مهیب تري به محیط زیست و حتي 
انسان ها، وارد مي کند. به قحطي و گرسنگي که  هجوم ملخ ها، براي انسان ها بوجود مي آورد 
فكر کنیم و حتي اگر براي انهدام آنان از سموم مهلك استفاده شود. فكر کنیم که این سموم، 
چه تأثیرات مخربي بر هوا، خاك و آب خواهند داشت و باالخره توده عظیم الشه ملخ هاي 
مسموم چه تأثیري بر محیط خواهند داشت. در موارد مشابه در جنوب ایران، توده پرندگاني 
که در اثر استفاده از ملخ ها به عنوان طعمه، جان خود را از دست داده اند نمودار تخریب هرم 

غذایي و کشتار پرندگان با ارزش به خصوص بازهاي شكاري شده است.
از قرن هفدهم میالدي، براي شناسایي گیاهان و جانوران به آنها یك نام علمي تخصیص 
داده شد مثال نام علمي انسان)و یا نام التین( Homo sepian sepian است که به معني 
انسان اندیشمند داناست. دقت کنید که این نام ها از زبان قدیمي التین گرفته شده که با 
زبان انگلیسي متفاوت است. این نام ها نشانگر خصوصیات جانور است. براین اساس، نام 
علمي ملخ زمیني ملخ اجتماعي است. shislocerco gregaria نام فامیل ملخ گله زي 
و یا اجتماعي است و تمایل آنها را به زندگي در دسته هاي بزرگ نشان مي دهد. موجودات 
دسته زي و یا گله زي دو نوع هستند. نوع اول آنها که در دسته هاي بزرگ زندگي مي کنند و 
افراد هر کدام وظیفه خاصي را بر عهده دارند مانند مورچه ها و موریانه  ها. حتي ما انسان ها 
هم در زمره این موجودات قرار مي گیریم. دسته دیگر ظاهرا به این دلیل در دستجات بزرگ 
ظاهر مي شوند که احساس امنیت مي کنند و در صورت پیش آمدن خطر، شانس نابودي 
افراد در دسته هاي بزرگ کمتر است ولي در این دسته ها، افراد نقشي ایفا نمي  کنند مانند 
دستجات ملخ ها، سارها، آهو ها و دسته هاي کل و بز و قوچ و میش به همین دلیل با هم جمع 

مي شوند و به صورت دسته هاي بزرگ زندگي مي کنند.
تصور کنید که در یك دشت چندین هزار ملخ به طور پراکنده زندگي مي کنند. به خاطر 
حس امنیت که در حضور در گروه ها وجود دارد، ملخ ها گرد هم جمع مي شوند و جزیره هایي 
از دسته هاي کوچك ملخ ها در دشــت به وجود مي آید. این دســته ها در اثر تغذیه و نیز 
تولیدمثل، تعداد آنها زیاد مي شود و دسته هاي کوچك به تدریج رشد  و فضاي بیشتري را 
اشغال مي کنند تا اینكه به تدریج به دسته هاي دیگر مي پیوندند. در نتیجه تعداد ملخ  ها در 
دسته ها زیادتر مي شود و در اثر پیوستن این دسته ها جمعیت هاي پرتعداد از ملخ تشكیل 
مي شود که هر کدام در روز به اندازه وزن خود تغذیه مي کنند. یعني 2گرم در روز! دسته هاي 
میلیاردي ملخ، به زودي همه گیاهان اطراف خود را مصرف مي کنند و ناچارند براي یافتن 
غذاي بیشتر دست به مهاجرت بزنند و هجوم آغاز مي شود. ملخ ها به سرعت مسافات بعید را 
طي مي  کنند. راه رفتن، جهیدن و پرواز کردن. ران هاي ملخ نصف وزن او را تشكیل مي دهند 
و براي جهیدن و راه رفتن ساخته شده اند. دسته  هاي ملخ گرسنه در روز حدود 150کیلومتر 
راهپیمایي مي  کنند. ممكن است چند روز را گرسنه طي طریق کنند ولي وقتي که به اولین 
مزرعه، باغ و یا بوستان برسند، تالفي آن را در مي آورند! به معني واقعي کلمه آرواره هاي 
آنان از باال به پایین و از چپ و راست حرکت مي کنند و گیاهان را خرد مي کنند و مي بلعند.

زمان الزم براي تجمع ملخ ها در یك دســته بزرگ مهاجم، 5 تا 7 سال و گاه بیشتر است 
ولي متأسفانه امسال در شرق آفریقا شــرایطي به وجود آمد که ملخ ها زودتر دسته هاي 
بزرگ تشكیل دادند. این شرایط، باعث ایجاد بارندگي هاي متناوب در شرق آفریقا و در 
کشورهاي سودان، اتیوپي، سومالي،کنیا، تانزانیا، زامبیا و... بود که موجب تكثیر و رشد 

گیاهان و طغیان ملخ ها شد.
نگاهي به کشور هاي صادرکننده ملخ، انسان را به یاد قحطي و گرسنگي مي اندازد.

با وجود پیشرفت هاي علمي و تكنولوژي راهي براي جلوگیري از این بال فعال وجود ندارد 
مگر آنكه در زماني که ملخ ها به صورت جزیره اي و تعداد کم هستند با آنها مبارزه شود.

یعني وسعت  هاي بسیار بزرگ از سمومي استفاده شود که براي محیط زیست مضرند. به 
فرموده سعدي: سرچشمه شاید گرفتن به بیل  / چون پر شد، نشاید گرفتن به پیل 

آنها فوج فوج از راه مي رسند 
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روز پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه هاي پیشران 
»اقتصاد دیجیتال« اتفاق هایي تاریخي براي حوزه 
ارتباطات کشــور رقم خورد. در این مراســم که با حضور رئیس جمهوري و محمدجواد 
آذري جهرمي، وزیر ارتباطات برگزار شد با دستور حسن روحاني ۳پروژه بزرگ در راستاي 
توسعه زیرساخت شبكه ملي ارتباطات و همچنین ارتقاي سهم محتواي داخلي بر بستر 

این شبكه و یك طرح حمایتي از استارتاپ ها افتتاح شد.
یكي از طرح هاي مهم در این مراسم که ارتباط مستقیمي با کاربران عمومي شبكه ارتباطي 
کشــور دارد طرح »انتخاب هر ایراني، یك تلویزیون اینترنتي« است که نقش مهمي در 

اکوسیستم فناوري کشور و همچنین براي اقتصاد فرهنگ و هنر کشور دارد.
براساس آماري که امیر ناظمي، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوري اطالعات به 
رئیس جمهوري ارائه داد هم اکنون حدود 1.8میلیون نفر مشترك فعال )با پرداخت حق 
عضویت( و حدود ۳میلیون نفر بیننده )بدون پرداخت حق عضویت(، استفاده از سامانه هاي 
دیداري و شنیداري اینترنتي و البته از آن مهم تر طعم »حق انتخاب« را در عرصه محتوا 

تجربه مي کنند.
براساس طرح ارائه شده همه کاربراني که از اینترنت ثابت استفاده مي کنند مي توانند براي 
نخستین تجربه خود از سرویس هاي VOD به سایت ICTGifts.ir بروند و پس از ثبت نام 
از مجموع 15سرویس عرضه محتواي مولتي مدیا، ۳ سرویس براي یك ماه به صورت رایگان 
تجربه و امتحان کنند. ترافیك مصرف اینترنت هم، براي کاربران براي دیدن فیلم ها رایگان 

خواهد بود.
مقام هاي وزارت ارتباطــات تالش دارند با این طرح میزان کاربران ســرویس هاي تولید 

محتواي صوتي و تصویري را در سال۹۹ حداقل دوبرابر کنند.
همچنین این طرح تشویقي جدید براي استفاده بیشــتر کاربران از اینترنت ثابت است. 
پخش فیلم و ویدئو در جهان بیشــترین ســهم را از حجم ترافیك مصرفي اینترنت دارد 
و استفاده گسترده تر از اینترنت ثابت در کشور شــرکت هاي خدمات دهنده اینترنتي را 
مي تواند براي سرمایه گذاري جهت سرویس هاي با ســرعت باال در حوزه اینترنت ثابت 
تشــویق کند. اکنون در دنیا 70درصد ترافیك داده را پخش ویدئو، پادکست و موسیقي 

تشكیل مي دهند؛ درحالي که در ایران این میزان 20درصد است.

نياز به رگوالتور بي طرف 
توسعه سیستم هاي پخش فیلم، تلویزیون و صوت هم اندازه بازار 

اقتصاد دیجیتال را افزایش مي دهد هم صرفه اقتصادي در توسعه زیرساخت توسط بخش 
خصوصي را و هم نیاز فرهنگي مردم پاسخ داده مي شود.

خيز بزرگ برای پايان انحصار  دیدگاه
مسعود مرداني؛  عضو ستاد ملي مقابله با کرونا

امروز با تصمیم ستاد ملي مقابله با کرونا اداره ها و سازمان ها 
با ظرفیت صددرصدي کار خود را آغاز کرده اند اما شــروع 
کار باید با رعایت فاصله گذاري اجتماعي و رعایت مسائل 
بهداشتي باشد. مسئوالن سازمان ها باید امكانات استفاده 
از تهویه مناسب را فراهم کنند و نحوه چیدمان میزها و صندلي ها باید به گونه اي باشد که 
رعایت فاصله اجتماعي بین ارباب رجوع و کارمندان به طور کامل رعایت شــود. یكي از 
موضوعات بسیار مهم ضدعفوني کردن مستمر سطوحي اســت که افراد با آن در ارتباط 
هستند. اگر پروتكل هاي بهداشتي با دقت رعایت نشود طي هفته هاي آینده شاهد شیوع 

دوباره ویروس در کشور و افزایش حجم مراجعات به بیمارستان ها خواهیم بود.
کمیته اجرایي ســتاد ملي مقابله با کرونا تمام پروتكل هاي بهداشتي مربوط به بازشدن 
اداره ها و ســازمان ها را مشــخص کرده اســت. یكي از این تصمیمات بسته شدن بوفه و 
آشپزخانه ها و رستوران هاست. اما با تعطیل شدن بوفه ها و رستوران هاي ادارات، احتمال 
استفاده از دستگاه هاي مایكروویو در ادارات براي گرم کردن غذا توسط کارمندان وجود 
دارد، اما اگر فردي که اقدام به گرم کردن غذاي خود مي کند ناقل باشــد و قبل از این کار 
دست هاي خود را با آب و صابون نشســته و ضدعفوني نكرده باشد، باعث آلودگي نفرات 
بعدي مي شود، بهترین کار در این زمان این است که افراد از خانه غذاي ساده و سرد مثل 
ساندویچ نان و پنیر با خود بیاورند تا ناچار نباشند از بیرون غذا خریداري کرده یا غذاي خود 
را در اداره گرم کنند. آبدارخانه هاي اداره ها نیز یكي از بخش هاي خدماتي مشترکي هستند 
که مي توانند بیماري را به مجموعه انتقال دهند. براي مثال اگر فرد آبدارچي ناقل باشــد 
و یا دست هاي خود را به طور مرتب شست وشو ندهد، ممكن است با یك بار چاي ریختن 
و دست زدن به لیوان ها و اســتكان ها ده ها نفر را در اداره آلوده کند یا در صورتي که افراد 
رفت وآمد زیادي به آبدارخانه داشته باشند مي توانند موجب آلودگي پرسنل این بخش و 
به دنبال آن گسترده شدن ویروس در کل سازمان شوند؛ به همین دلیل، بهترین تصمیم در 

این ایام بستن آبدارخانه ها براي جلوگیري از انتقال بیماري است.
 االن به جز استان خوزســتان که در وضعیت قرمز قرار دارد، استان هاي خراسان رضوي، 
آذربایجان هاي شرقي و غربي، لرستان، کردستان، کرمانشــاه، هرمزگان و مازندران در 
وضعیت هشدار قرار دارند و شیوع ابتال به بیماري در مابقي استان ها سیر نزولي دارد. در 
تهران نیز در قسمتي از شهر شاهد وضعیت سفید ابتال به بیماري و در قسمتي دیگر از شهر 
شاهد وضعیت قرمز ابتال هستیم ولي به طورکل در تمام کشور و تهران به جز استان هایي که 
ذکر شد، ابتال به بیماري سیر نزولي داشته است. اگر چه بعد از گذشت ۳ ماه از شیوع ویروس 
در کشور 75درصد شیوع و ابتال به ویروس را پشت سر گذاشته ایم اما این نباید باعث شود که 
پروتكل هاي بهداشتي و رعایت فاصله اجتماعي رعایت نشود، چراکه ممكن است درصورت 
عدم رعایت مسائل بهداشتي وضعیتي که االن در اهواز رخ داده در سایر شهرهاي کشور 
نیز رخ دهد. ما ۳ ماه شــاهد اپیدمي نگران کننده کرونا در کشور بودیم که بر اثر آن تعداد 
زیادي از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعداد زیادي نیز به رغم بهبودیافتن از 
بیماري همچنان با تبعات آن دست وپنجه نرم مي کنند، بنابراین رعایت احتیاط هاي الزم 
و در چند ماه پیش رو یكي از مهم ترین اقداماتي است که مي تواند باعث شود تا دوباره شاهد 

اپیدمي این بیماري در کشور نباشیم.
این نكته را نباید از نظر دور داشت که با شروع فصل پاییز و زمستان ما هرساله شاهد شیوع 
آنفلوآنزا در کشور هستیم، امســال اما ویروس کرونا نیز به این بیماري اضافه شده و براي 
اینكه شاهد تداخل این دوبیماري با یكدیگر نباشیم باید تزریق واکسن آنفلوآنزا براي افراد 
با سیستم ایمني ضعیف، افراد باالي60سال، زنان باردار، بیماران پیوندي، بیماران ریوي 
و قلبي و عروقي و بیماران اچ آي وي مثبت جدي گرفته شــود. وزارت بهداشت مقدمات 
ورود واکسن آنفلوآنزا به کشور را آماده کرده و معموال هرساله شهریور ماه این واکسن وارد 
کشور مي شود. بهترین زمان براي تزریق واکسن آنفلوآنزا اواخر شهریور ماه است و افرادي 
که مستعد ابتالي این بیماري هستند باید حتما این واکسن را تزریق کنند. نكته نهایي 
اینكه ویروس کرونا را نباید دست کم بگیریم و همچنان همانند روزهاي ابتدایي شیوع این 

ویروس، باید مسائل بهداشتي را رعایت کنیم.

كرونا را دست كم نگيريم
محمد كرباسي

دبیر گروه دانش و فناوري

ادامه در 
صفحه21

خیز بزرگ برای پایان انحصار 
 طرح »انتخاب هر ایرانی، یك تلویزیون اینترنتی« که با  دستور رئیس جمهور آغاز شده به عموم مردم»حق انتخاب« را 

1در عرصه محتوای صوتی و تصویری می دهد تا شاید  رگوالتوری این حوزه از انحصار صداوسیما خارج شود

صداي قرباني

 عليرضا قرباني  قطعه »عاشقانه نيست« را  
  در كنسرت آنالين  تاالر وحدت
به كادر پزشكي تقديم كرد
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جنگل هاي ايران،  قرباني  
اختالف مالي دستگاه ها 

  بیش از 700 هكتار از جنگل هاي کشور از هفته گذشته تاکنون
در آتش سوخته و آتش همچنان شعله ور است

  امتناع ســازمان برنامه و بودجه در پرداخــت 20میلیارد تومان 
مطالبات انباشته وزارت دفاع، جنگل هاي کشور را قرباني کرد

همشهري  از جزئیات بازگشت به کار کارکنان دولت  پس از دورکاري گزارش مي دهد

  روحانی: ناگزیر از همزیستی و زندگی با کرونا هستیم
  وزیربهداشت: اگر سفرها ادامه داشته باشد، کرونا اوج می گیرد

  سازمان ها اجازه برگزاري جلسات و پذیرایي ندارند
در نظرسنجی جديد شــهرداری تهران، 46 درصد از مردم 
 نگرانی از ابتــالی خود و خانواده شــان به كرونــا را »زياد«

صفحه هاي 3 ، 7و 22 را بخوانيدو 30درصد »كم« اعالم كرده اند

5

»كرونا« نقص مديريت 
سياسي جهان را نشان داد

 شهردار تهران در نشست هیأت اجرایي سازمان شهر هاي متحد
ضمن تاکید بر اهمیت مطالبه تقویت همبستگي اجتماعي  مطرح کرد:

3

 در »روزگار غريب«
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تحريك ايران براي غني سازي  
باالي 20درصد

يك مقام سابق آمريكايي در ارزيابي خود از 
تصميم آمريكا براي لغو معافيت هاي هسته اي 
كشورها براي همكاري با ايران معتقد است 
كه دليل اتخاذ اين تصميم به مسلط شدن 
ديدگاه افرادي بازمي گردد كه در مورد ايران 
»بسيار افراطي« هستند. »پروفسور فرانك 
فن هيپل«، جانشــين مدير بخش امنيت 
ملي دفتر سياست هاي علوم و تكنولوژي 
كاخ سفيد در دهه 90 به خبرگزاري مهر گفت: 
اين ديدگاه معتقد است كه توافق هسته اي 
با ايران به هر وســيله ممكن بايد »كامال« 
از بين برود و معتقــدان به اين ديدگاه خود 
را وقف از بين بردن كامل توافق هســته اي 
با ايران كرده بودند. بــه گفته »فن هيپل«، 
چيزي كه به نظر مي آيد اين است كه پايان 
اين معافيت ها با هــدف تحريك ايران به 
از سرگيري غني سازي  ۲0درصدي اورانيوم 
و همچنين جلوگيــري از صادرات اورانيوم 
غني شده مازاد صورت گرفته است. پمپئو 
ممكن است بعد شروع به بحث و تفسير كند 
كه  نگاه كنيد، ايران بــا توليد و نگهداري از 
اورانيوم غني شده در حال نزديك شدن به 
بمب هسته اي است، ما بايد ايران را از طريق 
بمباران تأسيسات هســته اي اش متوقف 

كنيم!    

آمريــكا در جديدترين اقدامــش عليه توافق 
هسته اي، اعالم كرده است معافيت هاي تحريمي 
براي رآكتور اراك را ديگر تمديد نخواهد كرد. 
سخنگوي ســازمان انرژي اتمي كشورمان در 
واكنش به اين تصميم آمريكا گفته كه اين كار 
اثري روي بازطراحي رآكتور اراك ندارد. بهروز 
كمالوندي گفته است: چين و ساير كشورهاي 
اروپايي با ما در اين كار همراهي مي كنند اما كار 
اصلي طراحي رآكتور و ســوخت آن با خودمان 
است. در آن سو مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
اعالم كرد كه 2دانشــمند ايراني را به فهرست 
تحريم ها اضافه مي كند. اين جدال تازه اي بين 
باقيماندگان برجام با آمريكا بر ســر باقيمانده 

برجام است.

تحريم ۲دانشمند
مايك پمپئو، وزيرخارجه آمريكا كه سياســت 
فشار حداكثري عليه جمهوري اسالمي ايران را 
هدايت مي كند، شامگاه چهارشنبه گذشته طي 
يادداشتي توييتري نوشــت: »امروز، من پايان 
معافيت تحريم  ها براي پروژه هاي مرتبط با برجام 
در ايران را كه ظرف ۶0 روز اجرايي مي شــود، 
اعالم مي كنم.« وي در ادامه مدعي شد: »تشديد 
فعاليت هاي هسته اي مداوم ايران روشن كرد كه 
اين همكاري بايد پايان پذيرد. تالش هاي بيشتر 
براي زياده طلبي هسته اي تنها باعث اِعمال فشار 
بيشتر بر رژيم خواهد شد.« وزير خارجه آمريكا 
در پيامي ديگــر كه متعاقب اين پيام منتشــر 
شــد، نوشــت: »من همچنين 2هدايت كننده 
اصلي برنامه غني سازي  هسته اي ايران را تحريم 
مي كنم؛ مجيد آقايي و امجد سازگار. دانشمندان 
ايراني بايد انتخاب كنند: يا يك فعاليت صلح آميز 
خارج از حوزه اشاعه ]تســليحات هسته اي[ را 

دنبال كنند يا خطر تحريم شدن را بپذيرند.«
براســاس بند هاي 2 تا 13پيوست يك برجام، 
ايران متعهد شده بود ســاخت رآكتور اراك را 
به شــيوه قديم متوقف كند و بازطراحي آن با 
مشــاركت اعضاي 1+5 انجام شــود. مدير اين 
پروژه ايران بود و اعضاي 1+5 بر مبناي قوانين 
ملي خود، اقدامات مناسب اداري، قانوني، فني 
و قانونگذاري را براي پشتيباني از اين همكاري 
انجام مي دهد. دولت آمريكا بعد از خروج از برجام 
تا امســال، معافيت هاي مرتبط بــا بازطراحي 
رآكتور اراك را تمديد مي كرد اما امســال اعالم 

كرده  اين معافيت ها را لغو خواهد كرد.

قادريم بدون كمك سوخت توليد كنيم
بهروز كمالوندي، ســخنگوي ســازمان انرژي 
اتمي در واكنش به اين تصميم آمريكا گفت: لغو 
معافيت ها براي همكاري هسته اي طبق برجام 
در عمل هيچ تأثيري بر روند كار ايران ندارد. البته 
آمريكا تمايل دارد كه اقداماتش در راستاي فشار 
بر ايران تأثير بگذارد اما در عمل اتفاقي نمي افتد، 
اين اقدامات فقط ســر و صداي رسانه اي است 
نه چيزي بيشــتر، آنها به خوبي اين واقعيت را 
مي دانند. وي درباره همكاري هاي هسته اي ايران 
با كشورهاي باقيمانده در برجام، گفت: سوخت ما 
در روسيه بدون هيچ مشكلي هر وقت نياز داشته 
باشيم، به ايران مي آيد و اگر سوخت موجود تمام 

شود هم قادريم در آينده خودمان بدون نياز به 
كمك هيچ كشوري آن را توليد كنيم. سخنگوي 
ســازمان انرژي اتمي درباره بازطراحي رآكتور 
اراك با بيان اينكه بازطراحي توســط نيروهاي 
متخصص ايرانــي در حال انجام اســت، گفت: 
چين و ساير كشورهاي اروپايي با ما در اين كار 
همراهي مي كنند اما كار اصلي طراحي رآكتور و 

سوخت آن با خودمان است.

خبرهاي خوشي در راه است
ســازمان انرژي اتمي ايران هــم در بيانيه اي 
تالش مذبوحانه و اقدام نابخردانه تصميم سازان 
كاخ ســفيد مبنــي بر قــرار دادن نــام 2تن از 
دانشمندان شــريف صنعت هسته اي كشور در 
فهرست تحريم هاي جديد دولت اياالت متحده 
آمريكا را بيانگر تداوم رويكرد خصمانه آن دولت 
در مواجهه نابخردانه با مجاهدان سرافراز مسير 
اعتال و عزت روزافزون ايران اســالمي دانست و 
نوشت: »ما از اين فرصت استفاده كرده و بار ديگر 
به بدخواهان ايران اسالمي اعالم مي كنيم كه تنها 
ثمره رويارويي هاي مغاير با اصول و موازين حقوق 
بين الملل با ملت ايران، تقويت روحيه تالشگران 
و محققــان ايراني و تضعيف جايــگاه و منزلت 
دشــمنان ايران زمين در عرصه جهاني است.« 
سازمان انرژي اتمي ايران همچنين اعالم كرد: 
»خبرهاي خوشي از صنعت هسته اي ايران در راه 
است....«  در ادامه واكنش ها به تصميم كاخ سفيد 
 براي لغو معافيت هاي هســته اي ايران، مجيد 
تخت روانچي، نماينده دائم كشورمان در سازمان 
ملل متحد نيز روز پنجشنبه در توييتي نوشت: 
»2ســال پيش، دونالد ترامپ به مشاركت در 
برجام پايان داد. حال پمپئو با نقض بيشتر برجام 
و قطعنامه2231 آخرين ضربه را وارد و جريمه اي 
را براي پايبندي به مفاد هسته اي قطعنامه2231 
اعمال كرد. اين ادعا كه اياالت متحده هنوز در 
برجام شــركت دارد، نه تنها مضحك بلكه غلط 

است.«

پاسخ موسوي به هوك
همزمان با وزيرخارجــه آمريكا كه از تصميم 
واشنگتن در زمينه لغو معافيت هاي هسته اي 
ايران خبر داده بود، برايان هوك، نماينده ويژه 
دولت آمريكا در امور ايران نيز روز پنجشنبه 
با ادعاي اينكه ايران با برنامه هســته اي خود 
مشغول »اخاذي و باج گيري« از جهان است، 
گفت: »تهديدات رژيم ايران براي مرعوب كردن 
كشورهاي ديگر طراحي شــده تا رفتار اغلب 
خشن ايران را در ازاي چيزي بدتر، بپذيرند... 
كارزار فشــار حداكثري رئيس جمهور ترامپ 
به روش هاي بي ســابقه اي ايــران را مهار و با 
آن مقابله كرده اســت... ما شــبكه مالي آنها 
را مختل كرده ايم« و ايــن مقام آمريكايي در 
ادامه مدعي شد: »به دليل فشار هاي ما، سران 
ايران بايد تصميم بگيرنــد، يا مذاكره كنند يا 
فروپاشي اقتصادي را مديريت نمايند... اياالت 
متحده به اســتراتژي موفق فشار حداكثري 
اقتصادي و انــزواي ديپلماتيك ]عليه ايران[ 

ادامه مي دهد.«
طرح اين ادعاها از ســوي برايان هوك، پاسخ 
سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت امور 
خارجه جمهوري اســالمي ايران را به دنبال 
داشــت. موســوي در صفحه توييتــر خود 
خطاب به نماينده ويژه دولت آمريكا در امور 
ايران، نوشــت: »فشار حداكثري شــما را با 
مقاومت حداكثــري، اراده پوالدين و تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي درهم مي شــكنيم.« 
سخنگوي وزارت امورخارجه در ادامه نوشت: 
»اين شماييد كه بايد دست به انتخاب بزنيد: 
يا شكســت را بپذيريد و راه احتــرام به ملت 
ايران را در پيش گيريد يا همچنان به تحقير، 

منفور بودن و انزواي بيشتر خود ادامه دهيد.«

مخالفت روسيه و اروپا با تصميم آمريكا
در پي تصميم آمريكا براي عدم تمديد معافيت 
برخي كشورها از تحريم هاي هسته اي ايران 
در زمينه همكاري هاي هســته اي، مقاماتي 
از روســيه و اتحاديه اروپا نيز به اين تصميم 
واكنش نشان دادند. ميخائيل اوليانوف، نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين، در 
پيامي توييتري نوشــت: »آمريكا به معافيت 
از تحريم هايــي كه در برگيرنــده پروژه هاي 
هسته اي تحت برجام)و امضا شده در شوراي 
امنيت سازمان ملل( هستند، پايان مي دهد. 
تحريم هاي غيرقانوني آمريكا عليه اين پروژه ها 
به معناي نقض فراتر منشور سازمان ملل)بند 
25(، قطعنامه 2231 و معاهده ان پي تي)بند۴( 
اســت. آمريكا همچنــان به كارشــكني در 
]اقدامات[ عدم اشاعه تسليحات هسته اي ادامه 
مي دهد.« تصميم اخير كاخ سفيد همچنين با 
واكنش جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا مواجه شد. بورل با اشاره به توافق 
هسته اي گفت: اين توافق تنهاترين و بهترين 
راه براي تضمين كردن ماهيت صلح آميز برنامه 
هسته اي ايران اســت. اين مقام اروپايي ادامه 
داد: به همين دليل است كه از تصميم آمريكا 
براي عدم تمديد معافيت  پروژه هاي هسته اي 
مربوط به برجام متأسفم. اين ]اقدام[ اطمينان 
حاصل كردن از ماهيت منحصــرا صلح آميز 
برنامه هســته اي ايران را براي جامعه جهاني 

سخت خواهد كرد.

مقامات ايران، روسيه و اتحاديه اروپا به تصميم آمريكا براي لغو معافيت هاي هسته اي ايران واكنش نشان دادند

هفته گذشــته همزمان با پايان كار مجلس دهم و آغاز 
به كار مجلس يازدهم حضرت آيــت اهلل خامنه اي رهبر رهبري

معظم انقالب اســالمي با صدور حكمي علي الريجاني 
رئيس مجلس دهم را به عنوان مشاور رهبري و عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام منصوب كردند. متن حكم رهبر معظم انقالب اسالمي به 
اين شرح اســت: »بســم اهلل الرحمن الرحيم، جناب آقاي دكتر علي 
الريجاني دامت توفيقاته، نظر به تجارب مفيدي كه جنابعالي در دوران 
مديريت در بخش هاي گوناگون به ويژه در 3دوره رياست مجلس شوراي 
اسالمي از آن برخوردار گشــته ايد، جنابعالي را به مشاورت رهبري و 
عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب مي كنم. اميد است 
اين مســئوليت در خدمت هدف هاي واالي نظام قرار گيرد.« والسالم 
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رئيس مجلس ملي تركيه در تمــاس تلفني با محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اسالمي، انتخاب وي به ديپلماسي

رياست مجلس را تبريك گفت و درباره تحوالت و مسائل 
منطقه اي با قاليباف به گفت وگو پرداخت. به گزارش ايسنا، قاليباف در 
ابتداي اين گفت وگوي تلفني با تأكيد بر اهميت توســعه همكاري هاي 
اقتصادي 2كشور گفت: به دليل اهميت روابط 2كشور ان شاءاهلل به زودي 
گروه دوستي-پارلماني ايران و تركيه در مجلس شوراي اسالمي تشكيل 
خواهد شد. قاليباف همچنين بر اهميت تداوم گفت وگوي 3كشور ايران، 
روســيه و تركيه در چارچوب توافق آستانه درباره ســوريه تأكيد كرد. 
مصطفي شنتوپ نيز اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه جمهوري اسالمي 
ايران را محكوم كرد و از رئيس مجلس شوراي اسالمي براي سفر به تركيه 

دعوت رسمي به عمل آورد.

اولين تماس ديپلماتيك قاليبافحكم رهبر معظم انقالب براي علي الريجاني

آمريكا سراغ اراك رفت

گزارش همشهرئ از تبارشناسی سياسی هيأت رئيسه مجلس يازدهم

محمدباقر قاليباف ششمين رئيس در ادوار    يازده گانه مجلس است؛ كرسی های نواب رئيسی بين پايداری ها و بهاری ها تقسيم شد

مجلس يازدهمبازگشت به قدرت 

باالخره محمدباقر قاليباف بر رياست مجلس يازدهم 
تكيه زد. او حاال بعد از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
مهدي كروبــي، علي اكبر ناطق نــوري، غالمعلي 
حداد عادل و علي الريجاني، ششــمين رئيس مجلس در ادوار 11گانه مجلس است. در 
اين سو، احمدي نژادي ها با گرفتن كرسي نايب رئيسي هوشمندي شان را به رخ كشيدند 
و پايداري ها با تصاحب اكثر كرسي هاي هيأت رئيسه، قدرت نفوذشان در بهارستان را 
اعالم كردند. مجلس يازدهم با اين تركيب نقش آفريني خواهد كرد؛ يعني قدرت ظاهري 
قاليباف امور را نظم مي دهد و رياســت مي گيرد، احمدي نژادي ها سهم اندكشان را در 
تركيب مجلس، هوشمندانه خرج مي كنند و برنامه ريزي شده به سمت اهدافشان قدم 
بر مي دارند، چنان كه براي نشاندن مهرداد بذرپاش بر رياست ديوان محاسبات به جد 

در تكاپويند. پايداري ها اما فريادشان بر مجلس غالب خواهد شد و خروجي مجلس را به 
نام خواهند زد؛ چرا كه پرشماري كرسي ها را به بزرگي صندلي ها ترجيح داده اند، گرفتن 
كرسي نايب رئيسي اول و 3كرسي دبيري و ۲كرســي ناظري گواه اين است كه نيمي از 
صندلي هاي هيأت رئيسه به پايداري ها و نيمي ديگر ميان نو اصولگرايان، قاليبافي ها  و 
ياران احمدي نژاد تقسيم شده است؛ تقسيم بندي اي كه اگر بر همين منوال در كرسي هاي 
رياست 15كميسيون   تخصصي و رياســت مركز پژوهش ها و رياست ديوان محاسبات 
استمرار يابد، خبر از قدرت تصميم گيري و پيشــروي پايداري ها در مجلس مي دهد؛ 
پيشروي اي كه براساس شنيده هاي همشهري، رياست مركز پژوهش ها را براي عليرضا 
زاكاني، نماينده قم به ارمغان خواهد آورد. در اين گزارش پرونده سياسي - اجرايي 1۲عضو 

هيأت رئيسه مجلس را بررسي كرده ايم. 

فرزانه آئيني
خبرنگار

باالخره محمدباقر قاليباف بعد از ناكامي هاي متوالي و مستمرش در تصاحب 
كرسي رياست جمهوري، به بهارستان رسيد و در نبردي البي گرايانه بارقباي 

نه چندان جدي اصولگرايش- مصطفي مير سليم و فريدون عباسي- بر صندلي 
يك قوه تكيه زد. او حاال 3روزي مي شــود كه عنوان رياست مجلس يازدهم را به 

همراه دارد و موجي از پيام هاي تبريك مقام هاي كشوري و لشكري جايگاه او را در اين ردا 

رسميت مي بخشند. قاليباف نخستين فرمانده سپاهي است كه بر كرسي قوه 
مقننه مي نشيند، 12سال شــهرداري تهران را به عنوان يك مدير ارشد در 
رزومه كاريش به ثبت رسانده. قاليباف »فرمانده، كاپيتان خلبان و شهردار 
اسبقي« است كه حاال با چالش هاي اساسي در قانون نويسي و قانون مداري 
مواجه خواهد شد. او بايد مجلسي با 290كرسي را سكانداري كند كه بابت 
حسن اجراي قانون در 2 بعد نظارتي و تقنيني مجلس شوراي اسالمي سوگند 
خورده است؛ سوگندي مضاف بر سوگند نمايندگي كه شرعا و اخالقا او را پايبند 

به قانون مداري مي كند.

اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده كم حاشيه مشهد 
است كه ۴دوره متوالي است رأي مشــهدي ها و كالتي ها 
ضامن حضورش در بهارستان اســت. او حاال بعد از 2دوره 

حضور در هيأت رئيسه مجلس دهم و نهم به نايب رئيسي اول 
مجلس يازدهم رسيده است. او كه 2سال سخنگوي جبهه پايداري 

بود، بعد از تجربه سخنگويي ترجيح مي دهد بي سر و صدا امور را هدايت كند و به سرانجام 
برساند. اصالح طلبان مجلس دهم معتقدند كه طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
ايده او براي ايجاد مانع تراشي در مســير حركت ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرايان بعد از 
پيروزي شان در رياست جمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم بود كه سبب بازنشستگي 
جمعي از دولتمردان و تغيير شهردار تهران و بي ثابتي مكرر در مجموعه شهرداري شد. او 
از طراحان اوليه اين طرح بود كه برخي از اعضاي فراكسيون اميد بدون شناختن چرايي و 
چگونگي تدوين طرح و عمق تأثير گذاري آن، هيجاني به ميدان آمدند و چنان طرح را به نام 
خود زدند كه نام قاضي زاده هاشمي به عنوان طراح اصلي آن فراموش شد. برادر كوچك ترش 
احسان قاضي زاده نيز 2دوره متوالي است كه از حوزه فريمان در مجلس حضور دارد. آنها 

پسر عموي قاضي زاده وزير سابق بهداشت و درمان حسن روحاني هستند.

سيد ناصر موسوي الرگاني، 
هشــتم  مجلــس  از 
به صــورت متوالــي و 
مستمر نماينده حوزه 
انتخابيه فالورجان است. 
او كه تحصيالت حوزوي 
دارد، داراي ســابقه حضــور 
در سپاه پاســداران انقالب اسالمي اســت. در مجالس 
اصولگراي هشتم و نهم جزو اكثريت مجلس بود اما در 
مجلس دهم جزو 5۶اصولگراي پايداري بود كه تقبيح 
برجام، حمايت از حصر و نقد عملكــرد دولت 3 محور 
اصلي فعاليتش در مجلس بود. از موضوعاتي كه براي او 
حاشيه ساز شد و بازتاب وسيعي در شبكه هاي اجتماعي 
داشــت، حمايتش از ادعاي كذبي بود كه درمورد برادر 
پروانه سلحشوري، نماينده اصالح طلب تهران داشت. او 
در حمايت از شايعه اي كه برادر سلحشوري را به داشتن 
باند گسترده ماساژ مختلط و خدمات جنسي در تهران 
متهم كرده بود، به ميدان آمد و درتوييتي نوشت: »كسي 
مي تواند مدعي حقوق زنان باشــد كه حداقل يك گام 
مثبت براي بانوان اين سرزمين برداشته باشد. كاش به 
جاي پرداختن هجوياتي نظير  دروغ دختر آبي، حواسمان 
بيشتر به اطرافيانمان باشد«. استفاده او از هشتگ دختر 
آبي و آقازاده ماســاژور، ســبب تقويت اين شايعه عليه 
سلحشوري شد و واكنش جدي سلحشوري و جمعي از 
نمايندگان فراكسيون اميد را در پي داشت و سبب ورود 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان به ماجرا شد. حاال اما 

در مجلس يازدهم به دبيري هيأت رئيسه رسيده است.

 احمد اميرآبادي فراهاني  در 
مجلس دهم پرچمدارتمام قد 
مخالفت با برجام و لوايح ۴گانه 
براي پيوســتن به FATF بود 
و شــمايي كلي از يك عضو 
جبهه پايداري را در مجلس به 
نمايش مي گذاشت. گاه زاويه 
فكري او با علي الريجاني كه 
هر دو بر آمــده از يك حوزه 
انتخابيه - قــم - بودند جلب 
توجــه مي كــرد. او 3دوره 
متوالي است كه نمايندگي قم 
در مجلس را بر عهده دارد و در 
مجلس دهم نيز يكي از ۶دبير 
هيأت رئيسه بود. اظهارات او 
در مورد شــمار مبتاليان به 
كرونا با آمــار دولت اختالف 
فاحشي داشت و در روزهاي 
اوج شــيوع كرونــا عملكرد 

دولت را زير سؤال برد.

 حســينعلي حاجي دليگانــي، 
نماينده اصولگراي شاهين شــهر 
اصفهان از دوره نهــم تا كنون در 
مجلس است و هرچند در بسياري 
از موارد در اظهارنظرهايش مشابه 
پايداري ها ســخن مي گفت و در 
اوايل مورد حمايت پايداري هاي 
مجلس دهم بود، اما در 2ســال 
پاياني مجلس دهم در جلســات 
5۶نفــره پايداري هــا در مجلس 
دهم حاضر نمي شد و مرز باريكي 
بيــن آنها وجــود داشــت، مثال 
بعد از نطق هايــش هيچ كدام از 
پايداري ها به استقبال او نمي رفت 
و با او مصاحفه نمي كردند. حاال در 
مجلس يازدهم  و در سومين دوره 
حضورش در بهارســتان به عنوان 
دبير در جايگاه هيأت رئيسه حاضر 
خواهد شد؛ حضوري كه از تجديد 

قواي او در مجلس خبر مي دهد.

برخالف موسوي الرگاني، امير آبادي 
و حاجي دليگانــي كــه تجربــه 
حضورشان در ادوار مجلس راه آنها 
را به دبيري هيأت رئيسه هموار كرد، 
اما روح اهلل متفكر آزاد و سيدمحسن 
دهنوي، نماينــدگان تبريز و تهران 
2دبير ديگر هيأت رئيسه هستند كه 
تاكنون تجربه نمايندگي نداشته اند 
و از تازه واردان بهارستان محسوب 
مي شوند. دهنوي از منتخبان جوان 
ليست قاليباف در تهران است كه با 
3۶سال و با سهميه جوانان اين طيف 
بر كرسي هيأت رئيسه نشسته است. 
علي كريمي فيروزجايي ششــمين 
دبير هيأت رئيسه مجلس يازدهم، 
از حوزه انتخابيه بابل است و تجربه 

حضور در مجلس هشتم را دارد. 

علي نيكــزاد از يــاران محبوب و وفــادار محمود 
احمدي نژاد است كه ابتدا ســوداي رياست مجلس 

يازدهم را در سر مي پروراند، اما در مسير رايزني هاي 3 ماه 
اخير - اســفند تا خرداد ماه- با حاميان قاليباف هوشمندانه وارد تعامل شد و با 
رضايت به حمايت آنها از نايب رئيســي اش به نفع قاليباف از كانديداتوري اعالم 
انصراف كرد. نيكزاد كه از حوزه انتخابيه اردبيل و ســرعين به مجلس يازدهم 
راه يافته، در دولت نهم - دولت اول احمدي نژاد- 3ســال استاندار اردبيل بود و 
در دولت دهم 2سال وزير مسكن و شهرســازي بود و جالب تر اينكه او با حفظ 
سمت، همزمان يك سال سرپرستي وزارت راه و ترابري را برعهده داشت و پس 
از ادغام 2وزارتخانه، وزير راه و شهرسازي شد. تكيه زدن او بر كرسي نايب رئيسي 
مجلس گواه تأثير گذاري و هوشــمندي ياران احمدي نــژاد در مجلس يازدهم 
است؛ هوشــمندي اي كه رأي اكثريت مجلس را كه حاميان قاليباف هستند، 

برايش به ارمغان آورد.

فرمانده در رأس بهارستان 

  پيش برنده اهداف ياران  كم حاشيه اما هدفمند
احمدی نژاد

محمدحســين فرهنگي، 
عليرضا سليمي و محسن 
پيرهــادي 3 ناظــر يا 
كارپرداز هيأت رئيسه 
هســتند كه درنشست 
پنجشنبه مجلس با رأي 
نماينــدگان تركيب 12نفره 
هيأت رئيسه را كامل كردند. فرهنگي ازجمله اصولگرايان 
كم حاشيه اي است كه تجربه نمايندگي در ادوار را دارد و 
در مجلس دهم دوز پايداري رفتار و اظهارات او باال رفت. 
او حاال به قيد قرعه به عنوان ســخنگوي هيأت رئيسه 
انتخاب شده و به رغم رويه ســكوتش در ادوار گذشته 

مجلس، مجبور به ارتباط بيشتر با رسانه هاست.

عليرضا ســليمي، نماينــده تند 
و تيــز پايــداري محــالت از 
تريبون روشــن هاي هــر روزه 
جلسات علني مجلس بود كه 
صدايش در كنار نادر قاضي پور 
در قريب به اتفاق همه جلسات 
مجلس شنيده مي شد. حاشيه بزرگي 
كه نام او را در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان باز كرد، پخش 
قســمتي از صحبت هايش با يك عضو هيأت رئيسه بود كه 
مي گفت: ... از اين دختر خوشــگال  به ما نشان دهيد. انتشار 
وسيع صوت او در شــبكه هاي مجازي چنان بود كه هشتگ 
دخترخوشگال را به سطح رســانه هاي رسمي كشاند. او حاال 

به عنوان يكي از 3ناظر هيأت رئيسه انتخاب شده است.

محســن پيرهادي كــه عنــوان مدير 
مسئولي روزنامه رسالت و نمايندگي در 
چهارمين دوره شوراي شهر تهران را در 
رزومه كاري اش دارد، نزديك ترين چهره 
به قاليباف در ليست تهران و حاال جايگاه 

و تركيب هيأت رئيسه است.

پرداز از 3طيف  3كار

و با مدافع زنان  و درر 3 تازه كار تجديد قوا در مجلس 11 مرد تمام فصول پايداری ر

اصغر صوفي
خبرنگار

تصويري از راه اندازي مدارثانويه راكتور آب سنگين   عكس: پايگاه اطالع رساني سازمان انرژي اتمي



»بحــران به وجودآمده ناشــي از ويروس 
كوويد-19، به همه ما نشان داد كه شيوه هاي 
مديريــت سياســي در ســطح جهاني، با 
نقايص بسياري روبه روست. سياستمداران 
در كشــورهاي مختلف نه فقــط از تامين 
حداقل هاي انســاني براي بشريت عاجز ند 
بلكه حتي از تامين منافع شهروندان خود 
نيز ناتوانند.« اين مطلب را ديروز شــهردار 
تهران در نشســت مجازي هيأت اجرايي 
سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي 

)UCLG( بيان كرد.
به گزارش همشهري پيروز حناچي در اين 
نشست كه به  ميزباني شهر رم برگزار شد، 
اظهار كرد: رشد مسئوليت پذيري اجتماعي 
نيز جــز با خــروج از الگوهــاي مديريتي 
يكجانبه گرا و تقويــت چندجانبه گرايي در 

شهردار تهران در نشست هيأت اجرايي سازمان شهر هاي متحد، ضمن تاكيد بر اهميت مطالبه تقويت همبستگي اجتماعي مطرح كرد:

»كرونا« نقص مديريت سياسي جهان را نشان داد

محمد سرابي
خبر نگار

گزارش 2

٦ ايستگاه خط ٦ مترو تا پايان سال به 
بهره برداري مي رسد

معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران از راه اندازي ٦ ايستگاه 
در خط  ٦ مترو تا پايان سال خبر داد.

به گزارش همشهري، ســيدمناف هاشــمي با همراهي مصطفي 
كاظمي مشــاور و مديركل دفتر شــهردار تهران، صبح پنجشنبه 
)٨خرداد ماه( از مراحل ســاخت و بهره برداري نيمه شمالي خط 
٦ متروي تهران بازديد كرد.او در حاشــيه بازديد از نيمه شــمالي 
خط ٦ مترو با اشاره به پيشرفت بيش از 9٣ تا 9٥ درصدي اين خط 
گفت: »مهم ترين مسئله در اين خط، تأمين تجهيزات، تأسيسات 
اعم از فن و پله هاي برقي بوده كه نيازمند تأمين منابع مالي است. 
٥ايســتگاه در نيمه جنوبي خط ٦ مترو پيش تر بــه بهره برداري 
رسيده است. اين خط از شــمال غرب پايتخت )كوهسار( آغاز و به 
طول ٣2كيلومتر در پايان به دولت آباد مي رســد كه بهره برداري 
از 2 ايســتگاه ديگر در نيمه جنوبي و ٤ ايستگاه در نيمه شمالي تا 
پايان سال در دستور كار قرار دارد.«هاشــمي با بيان اينكه توسعه 
مترو به عنوان اولويت نخست مديريت شــهري مورد تأكيد است 
تصريح كرد: »معتقدم از طريق منابع مالي شهرداري تهران، بودجه 
تخصيص يافته از ســوي دولت، فروش اوراق مشــاركت و درآمد 
حاصل از مجتمع هاي ايستگاهي مي توانيم منابع مورد نياز توسعه، 
تكميل و بهره برداري از خطوط در دست اجرا را تأمين كنيم.«او در 
ادامه به 91٠ ميليارد تومان اوراق مشــاركت سال 9٧ اشاره كرد و 
گفت: »اميدواريم برابر توافقاتي كه با بانك عامل داشته ايم اين پول 
تا پايان خرداد ماه به نتيجه برسد چرا كه در غير اين صورت مراتب 
به صورت حقوقي دنبال خواهد شد، همچنين 1٥٠٠ ميليارد تومان 
اوراق مشاركت در سال 9٨ است كه ٥٠٠ ميليارد آن به اتوبوسراني 
و هزار ميليارد آن به مترو تعلق مي گيرد، اما با توجه به شرايط ويژه 
شيوع كرونا در كشور، اين رقم در ســال 9٨ محقق نشد؛ بنابراين 
ديوان محاســبات تا پايان تير ماه به شــهرداري ها فرصت داده كه 

اوراق خود را زنده كنند.«

ايستگاه هاي شهيد رضايي و اميركبير افتتاح مي شود
پيش بيني ها نشان مي دهد كه درصورت تامين اعتبار براي خريد 
تجهيزات، ايستگاه هاي شــهيد رضايي و اميركبير در ضلع جنوبي 
خط ٦متروي تهران ظرف ٦ ماه افتتاح مي شود. علي امام، مديرعامل 
شركت متروي تهران در همين ارتباط به سايت خبري شهر گفت: 
»خط ٦ به طول ٣٨ كيلومتر )٣2كيلومتر از دولت آباد به ســمت 
شمال و ٦كيلومتر از دولت آباد به سمت شهرري( طوالني ترين خط 
متروي داخل شهر تهران خواهد بود. عمليات ساختماني اين خط 
9٤ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و درصورت تامين 1٤٥٠ميليارد 
تومان اعتبار، تجهيزات الزم براي تكميل ايــن خط تهيه و نصب 
خواهد شــد و در اين صورت مي توانيم تا پايان اين دوره مديريت 
شهري اين خط را به صورت كامل افتتاح كنيم.«امام در پاسخ به اين 
ســؤال كه چقدر از اين تجهيزات بايد از خارج از كشور تهيه شود، 
گفت: »اين تجهيزات با توجه به سياســت حمايت از توليد داخلي 

٧٠درصد در داخل و مابقي از خارج از كشور تهيه خواهد شد.«
 

 7زمين چمن مصنوعي
در جنوب تهران افتتاح شد

٧زمين چمن مصنوعي، ديروز پس از نصب چمن، ترميم و بازسازي 
در منطقه 1٦ با اعتباري بالغ بر ٤/٥ ميليارد تومان افتتاح شد.

به گزارش همشهري، تعداد 1٥زمين چمن مصنوعي در محله هاي 
منطقه 1٦ وجود دارد كه براســاس اعتبار ابالغــي و تكليفي كه 
به عهده شــهرداري منطقه است و تأكيد شــهردار تهران مبني بر 
افزايش سرانه هاي ورزشي و ارتقاي ســطح كيفي اماكن ورزشي 
از اواخر سال گذشــته ترميم و بازسازي اين زمين ها آغاز شد.براي 
اين زمين ها اعتباري بالغ بر ٤/٥ميليارد تومان اختصاص يافت كه 
تاكنون نصب چمن مصنوعي در ٧زمين ورزشي منطقه 1٦ به طور 
كامل انجام شده و بازسازي و تعميرات ٤زمين نيز صورت گرفت و 
ساير مجموعه ها نيز به زودي آماده بهره برداري خواهد شد.پيمان 
پورنصر، شهردار منطقه 1٦ در اين ارتباط گفت: »سرانه ورزشي در 
اين محدوده جنوبي تهران، 1/٨٣ مترمربع به ازاي هرنفر است. به 
همين منظور و براي ارتقاي سرانه هاي ورزشي و ارتقاي سطح كيفي 
اماكن ورزشي از اواخر سال گذشته ترميم و بازسازي اين زمين ها 
در دســتور كار قرار گرفت.« به گفته او، زمين هاي ورزشي افتتاح 
شده در اختيار محله ها قرار خواهند گرفت و مديريت آن به سراي 
محالت واگذار خواهد شد تا شهروندان بدون دغدغه مسائل مالي 

بتوانند از آن استفاده كنند.
در مراســم افتتاح ديروز حجت نظري، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران، امير محسني، مديرعامل سازمان ورزش شهرداري و جمعي 

از پيشكسوتان تيم هاي پرسپوليس و استقالل حضور داشتند.

واريز روزانه سهم رانندگان 
اتوبوس هاي خصوصي به حسابشان

به منظور حمايت از معيشــت رانندگان بخش خصوصي در شرايط 
سخت اقتصادي موجود، واريز مستقيم سهم آنها براساس كارتخوان 
را آغــاز كرده ايم. بــه موجب اين طــرح، در صورت درخواســت 
شركت هاي بخش خصوصي سهم رانندگان اتوبوس هاي خصوصي 
هر روز به حســاب اين افراد واريز مي شــود. به گزارش همشهري، 
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران در اين باره 
گفت:» اين اقدام براي نخستين بار از زمان فعاليت بخش خصوصي 
در ناوگان اتوبوسراني پايتخت و در جهت حمايت از رانندگان شاغل 
در اين بخش صورت مي گيرد. سهم رانندگان بر مبناي قراردادي 
كه با شركت هاي خصوصي دارند و از محل درآمد روزانه اتوبوس، هر 
شب به حساب راننده واريز مي شــود. روال 1٠سال گذشته، بر اين 
مبنا بوده كه درآمد هر اتوبوس روزانه به حســاب شركت خصوصي 
مربوطه واريز مي شد اما رانندگان، ســهم خود را به صورت ماهانه 
دريافت مي كردند.« بــه گفته او، براســاس روش جديد كه براي 
نخستين بار به طور آزمايشي براي يك شــركت خصوصي به اجرا 
درآمده است، سهم رانندگان هرشب به حساب آنها واريز مي شود. 
اين طرح در صورت موفقيت در تمامي شركت هاي خصوصي قابل 
اجراست و درآمد رانندگان شاغل در اين شركت ها، هر روز به حساب 

آنها واريز مي شود.

خبرهاي كوتاه

  برج طغرل آسيب نخواهد ديد
فرهاد افشار، شهردار منطقه2٠:

بحث تهيه طرح توسعه جنوبي خط٦ مترو در 
حالي مطرح شد كه اين طرح به تصويب وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
رســيد. با توجه بــه تخريب هــاي احتمالي 
دستگاه TBM و ارتعاشات حركتي مترو روي 
آثار تاريخي، كارشناســان ميــراث فرهنگي 
اصالحيه اي را در مسير حفاري تعريف كردند 
كه باعث مي شود مسير حفاري به جاي خيابان 
ابن بابويه كــه در فاصله 1٦٠متري خط مترو 
قرار دارد، در خيابان شهيدغيوري در فاصله 
٤٤٠متري مترو شــكل بگيرد كه با اين كار 
فاصله ايمن با آثــار تاريخي مانند برج طغرل 
رعايت شود و اين آثار از تخريب مصون بمانند. 

)شهر(

  كارت پــارك مخصــوص بــراي 
مغازه داران الله زار

زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيســه شــوراي 
شهر تهران :

برخي مغــازه داران در بازديدي كــه از الله زار 
داشــتيم از نوع بهســازي اين خيابان گاليه 
داشــتند و معتقد بودنــد از ايــن پس جاي 
پــارك موتورسيكلت هايشــان از بين مي رود. 
اين گاليه را بــه مديران منطقــه اعالم كردم 
اما مشخص شــد از پيش براي اين مشكل فكر 
و چاره انديشي شــده اســت. قرار است براي 
مغــازه داران اين خيابــان كارت هايي تدارك 
ديده شود تا با اســتفاده از آن كارت ها بتوانند 
در پاركينگ كريستال واقع در خيابان الله زار 
موتورســيكلت خــود را پارك كننــد. به اين 
ترتيــب نگراني مغازه داران بــراي جاي پارك 
موتورسيكلت هايشــان مرتفع خواهد شــد. 

)فارس(

3 شهر شنبه 1٠ خرداد 99  شماره ٧9٥2  2 ٣ ٠ 2 ٣ ٦ 1 ٥

درصد جابه جايي نسبت به روز عاديجابه جايي مسافر )هزارنفر(مقايسه ترددها
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180021003400100100100روزهاي عادي
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800600150044.4428.5744.12پيش بيني

گزارش اينفوگرافي همشهري از آثار ويروس كرونا و 
اثري كه بر حمل ونقل عمومي شهر دارد

نبض اتوبوس و مترو  كند  شد

مركز پژوهش هاي مجلس طي 
روزهاي اخير گزارشــي با 

موضوع بررسي ابعاد آثار 
ويروس كرونا بر بخش 
كشــور  حمل ونقل 
منتشــر كــرده كه 
نشان مي دهد ادامه 
فعاليــت حمل ونقل 
عمومي در شــهرها 

همزمــان بــا رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، 

چالشــي جدي محســوب 
مي شود.

طي ٣ ماه اخير كه شهرهاي كشور 
با اپيدمي ويروس كرونــا روبه رو 
شــده اند، اگرچه كاهش مصرف 
ســوخت، كاهــش تصادفــات 
رانندگي، ايجاد فرصت براي اصالح 
ساختارهاي معيوب مترو و اتوبوس 
و البته توزيع ساعات كاري مشاغل 
به وجود آمــده، امــا حمل ونقل 
عمومي شهري با مشكالت بسياري 
روبه رو شده اســت. مهم ترين اين 
معضالت كاهش درآمد و افزايش 
هزينه هاست كه مي تواند درصورت 
ادامه شرايط كرونايي به تعطيلي 
دائم مترو و اتوبوســراني شــهري 
منجر شــود. از طرفــي اقدامات 
فيزيكي ماننــد ضدعفوني كردن 
وســايل نقليه عمومي، نظارت بر 
نيروي كار، رعايــت فاصله گذاري 
اجتماعــي در صندلي هــا، محل 
ايســتادن و صف خريداري بليت 
اتوبوس و مترو و آموزشي كه بايد 
به كادر و شــهروندان داده شود، 
صفي از مشكالت ناخواسته را در 
برابر مديريت شــهري پديد آورده 
اســت. در چنين شرايطي گزارش 
مذكور به ارائه الگوي شــهرهاي 
بزرگ جهان اشاره مي كند كه در 
گزارش پيــش روي خالصه آن را 

مي خوانيد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

اقدامات شهرهای جهان پس از وقوع بحران كرونا

   كاهش ظرفيت اتوبوسراني و مترو با افزايش سرفاصله 
   تعطيلي كامل برخي از ايســتگاه هاي سيستم ريلي و 

محدود شدن فعاليت ساير ايستگاه ها
   عدم  تغييــر در فعاليت رانندگان تاكســي با رعايت 

ضوابط تعيين شده
   تعليق فعاليت اكثر مسيرهاي اتوبوس عادي

   تعليق فعاليت سيستم تله كابين لندن 

   لغو تمامي طرح هاي ترافيكي
   پيش بيني ســرويس هاي ويژه بــراي كاركنان بخش 

سالمت
   اطالع رســاني به مســافران درخصوص مســيرها و 

ساعت هاي پرتردد 
   اجراي برنامه هاي پاكسازي و ضدعفوني كردن ناوگان 

و ايستگاه هاي همگاني

   فعاليت متــرو در بازه زماني 6صبح تا 10شــب با 
50درصد و تراموا با 40درصد ظرفيت

   تعليق فعاليت ترامواي گردشگري
    تعطيلي برخي از ايستگاه هاي سيستم ريلي

   اطالع رســاني وســيع درخصــوص تغييــرات 
سيستم هاي همگاني

   پيش بيني سرويس هاي ويژه براي كاركنان بخش سالمت
   فعاليت سيستم اتوبوسراني با 30درصد ظرفيت

   ضدعفوني كردن ناوگان حمل ونقل 
    جلوگيري از ورود مبتاليان 

   اطالع رســاني الگوي سفر مســافراني كه مبتال به 

ويروس بوده اند 
   افزايش تعداد اتوبوس ها در مسيرهاي پرتقاضا 

   يكطرفه كردن پياده روها

   كاهش ظرفيت اتوبوسراني به 25درصد
   عدم  دريافت كرايه از مســافران اتوبوس در داخل 

وسيله نقليه
   ممنوعيت تردد از در جلــوي اتوبوس هاي معمولي و 
ممنوعيت ايستادن يا نشستن در محدوده نزديك راننده

   ممنوعيت نشستن و ايســتادن در محدوده 3رديف 
اول اتوبوس هاي تندرو 

   كاهش ظرفيت مترو به ميزان 25درصد

   تغيير ســرفاصله زماني خطوط مترو در ســاعت هاي 
غيراوج

   عدم  توقف قطار در برخي از ايستگاه هاي خطوط فعال
   عــدم  فروش بليــت در كانترهاي فــروش در داخل 

ايستگاه ها
   تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه

   رايگان كردن استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي براي 
كاركنان بخش سالمت

لندن، انگلستان

پاريس، فرانسه

تورنتو، كانادا

نيويورك، آمريكا

روند كاهش مسافران شهري مترو و اتوبوس دنيا پس از كرونا

ميزان جابه جايي مسافر در تهران قبل و بعد از شيوع كرونا

و   متر
فعاليت خطوط مترو در روزهاي 

كرونايي يك چالش جدي براي شهرهاي 
بزرگ كشور است. تعطيلي كل يا حتي برخي از 

اين خطوط براي طوالني مدت بي شك ممكن نيست؛ 
چراكه اين سامانه، محوري ترين بخش ترددهاي 

شهري را پوشش مي دهد و از طرفي تعطيلي دائم آن 
با توجه به هزينه سنگيني كه بر دوش شهرداري ها 

مي اندازد، امكان ندارد. البته راه حل مركز 
پژوهش هاي مجلس اين است كه شايد بتوان 

به تعطيلي برخي ايستگاه ها و ايستگاه هاي 
تبادلي فكر كرد كه اين مهم هم در 

حمايت  ميان مدت شدني است.
در شرايطي كه تردد با حمل ونقل عمومي 

شهرها به شرايط بحراني رسيده است، بايد 
حمايت هاي مالي دولت از بخش هاي آسيب ديده 

در بازه زماني شيوع بيماري در دستور كار قرار گيرد. 
البته مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرده كه با توجه 

به محدود شدن شديد منابع مالي دولت به داليلي مانند 
مسائل اقتصاد جهاني، تحريم ها، كاهش قيمت نفت، 

آثار اقتصادي بحران كرونا، تبعا بايد به كاهش 
هزينه هاي سنگين از جمله به تعويق افتادن 

توسعه آزادراه ها، احداث خطوط مترو و 
ابرپروژه هاي شهر توجه كرد.

اتوبوس  
در خطوط اتوبوسراني پرتقاضا يعني 

خطوط BRT و ساير خطوط شلوغ مركزي 
شهر، امكان تعطيلي كل يا حتي برخي خطوط 

براي طوالني مدت وجود ندارد و حتي بايد اضافه 
كردن ناوگان در دستور كار قرار گيرد. از سويي 

مي توان امكان تعطيلي خطوط كم تقاضا و استفاده 
از ناوگان آن و نيز استفاده از ناوگان آزاد 

بخش خصوصي براي سرويس دهي با 
فاصله گذاري اجتماعي را مورد توجه 

قرار داد.

سواری  
در ترددهاي سواري محور كه طي 

ماه هاي اخير با برچيده شدن طرح هاي 
ترافيكي در تهران و برخي شهرها به اجرا 

درآمده، مركز پژوهش هاي مجلس توصيه 
مي كند لغو كوتاه مدت طرح هاي ترافيكي در 
دستور قرار گيرد و بازنگري در اين طرح ها 

براي بلند مدت با توجه به شرايط تأمين 
ظرفيت حمل ونقل عمومي با رعايت 

فاصله گذاري پيشنهاد 
مي شود.

راه حل هاي 
4گانه براي 
مديريت 
ترددها

بعد 
ونا از كر

قبل 
ونا از كر

سطح جهاني در چارچوب تعريف ائتالف هاي 
اجتماعي جديد فراملي ممكن نخواهد شد. 
تشكيل چنين ائتالف هايي خود نيازمند رشد 
مطالبه آن توسط شهروندهاي كشورهاي 
مختلف  است. در واقع اين شهروندها هستند 
كه مي بايست دولت هايشان را وادار كنند تا 
از يكجانبه گرايي پرهيز كرده و مسيرهاي 
جديدي را در روابط بين ملت ها و كشورها 
بگشــايند.او در اين سخنراني كه به صورت 

فضاي مجازي برگزار مي شــد، بيان كرد: 
من فكر مي كنم در اين زمينه شهرداري ها 
به عنوان يكي از باســابقه ترين و مؤثرترين 
نهادهاي غيردولتي وابسته به رأي مردم در 
كشورهاي مختلف، مي توانند نقشي بسيار 
مؤثر ايفا كنند و به مطالبه مسئوليت پذيري 
اجتماعي دولت ها و به خصوص ابرقدرت ها در 

سطح جهاني دامن بزنند.
حناچي گفت: من به عنوان شهردار تهران، 

در همين راســتا تالش كردم در بحبوحه 
مبارزه با ويروس كوويــد-19، تماس هاي 
گسترده اي را با شهرداران شهرهاي مختلف 
جهان برقرار كنم و از ايــن طريق مطالبه 
تقويت همبستگي اجتماعي در سطح جهاني 
را دامن بزنم. همبستگي نهادهاي غيردولتي 
مانند شهرداري ها و پافشــاري آنها بر ابعاد 
جهاني مسئوليت پذيري اجتماعي مي تواند 
نقطه آغاز تغييري جدي در سياســت هاي 

دولت ها باشد.شــهردار تهران تأكيد كرد: 
پيشنهاد من در شــرايط كنوني، تشكيل 
ائتالفي از شــهرداري هاي كالنشهرهاي 
جهان بــا نشســت هاي دوره اي معين با 
هدف تدوين يك برنامه همكاري مشترك 
براي توسعه فعاليت هاي دولت هاي محلي 
در زمينــه اثرگذاري آنها بــر تصميمات 
كالن بين المللي تحت پوشــش ساختار 

يوسي ال جي  است.
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خبرهاي كوتاه

نتايج يــك  پژوهش از ســوي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه مجلس

راز ســبقت اقتصادي كره جنوبي از 
ايران در تشــكيل يك نهادي اســت كــه وظيفه 
هماهنگي هــاي اقتصادي را برعهــده دارد و كامال 
مستقل است. اين نهاد كه با نام هيأت برنامه ريزي 
اقتصادي شناخته مي شود توانسته است در 6دهه 
گذشــته كره جنوبي را به يازدهمين اقتصاد بزرگ 

دنيا تبديل كند.
 به گزارش همشــهري، اقتصادكره جنوبي از اوايل 
سال 1960 تا اواخر سال 1990، سريع ترين رشد 
را در بين اقتصاد كشــورهاي دنيا داشته و تا سال 
2000 نيز از ســريع ترين اقتصادهاي دنيا از منظر 
رشد اقتصادي بوده كه تاكنون اين روند حفظ شده 
است. اين درحالي است كه تا قبل از سال 1960 اين 
كشور از نظر اقتصادي عقب تر از ايران بود اما اكنون 
كره جنوبي داراي يك اقتصاد قدرتمند با درآمد باال 
و پايدار با يك بازار توسعه يافته است. امروزه اقتصاد 
موفق كره جنوبي الگويي براي بسياري از كشورهاي 
در حال توسعه است. ميزان توليد ناخالص داخلي 
كره جنوبي هم اكنون 1531ميليارد دالر اســت و 

اين كشور از ســوي بانك جهاني جزو اقتصادهاي 
داراي درآمد باال و از ديدگاه صندوق بين المللي پول 
به عنوان يكي از اقتصادهاي پيشــرفته طبقه بندي 

شده است.

راز موفقيت كره جنوبي چه بوده است؟
براســاس بررســي هاي انجام شده توســط مركز 
پژوهش هاي مجلس، يكي از مهم ترين داليل توفيق 
كشور كره جنوبي در رســيدن به اهداف توسعه اي، 
وجود نهادي به نــام هيأت برنامه ريــزي اقتصادي   
است كه در سال 1961 تاسيس شده است. اين نهاد 
فراقوه اي توانسته اســت از طريق ايجاد هماهنگي و 
برنامه ريزي هاي خردمندانــه، كره جنوبي را از يك 
كشور توسعه نيافته به كشوري پيشــتاز در اقتصاد 
جهان تبديل كند. عملكرد اين هيأت امور مختلفي 
نظير برنامه ريزي، تهيه بودجه، تهيه منابع، هماهنگي، 
همكاري خارجي، تحقيق و آمار را در بر مي گيرد. اين 
هيأت، يك سازمان منحصر به فرد براي برنامه ريزي 
اقتصادي است. به طور مشخص نخستين وظيفه اين 
سازمان، تهيه و تنظيم يك برنامه جامع براي افزايش 

كارايي اقتصاد ملي كره جنوبي است.

چرا كره جنوبي موفق عمل كرد؟
 نظام تدبيــر كره جنوبي كانون اصلــي بحران، يعني 
مســئله ناهماهنگي در سياســتگذاري را به خوبي 
شناسايي كرد و ضمن به رسميت شناختن ابزارهاي 
اوليه، همه حمايت هاي مالي و اجرايي خود را معطوف 
به حمايت از راهبردهاي هماهنگ كننده كرد، چراكه 
مسئله ناهماهنگي، پاشنه آشيل همه شكست ها در 
برنامه هاي توسعه بوده و هماهنگي، بنيادي ترين فلسفه 
وجودي برنامه ريزي است. از نظر نخبگان و برنامه ريزان 
كره، وجود يك نهاد قدرتمند، متعهد و با دانش براي 
متحد و هماهنگ كردن دستگاه هاي اقتصادي براي 
توســعه اقتصادي از ضرورت بااليي برخوردار است. 
در واقع، EPB در عملكرد و برنامه ريزي خود بســيار 
موفق بود و توانست با پشتيباني نهاد رياست جمهوري 
و از طريق مشاركت تصميم گيرندگان فعال اقتصادي، 
زمينه مناسبي براي آماده ســازي  و اجراي طرح هاي 
توســعه اي به وجود آورد. هماهنگي سياســت هاي 
اقتصادي و اقدامات اجرايــي در بخش هاي مختلف 
صنعتي منجر به عبور گام به گام اين كشور به سمت يك 
كشور توسعه يافته از طريق 6برنامه توسعه اقتصادي 
پنج ساله شد كه هيأت برنامه ريزي اقتصادي در طراحي 

و تحقق آنها نقش پررنگي ايفا كرد. هيأت برنامه ريزي 
اقتصادي به دليل حمايت و اعتماد رؤســاي جمهور 
در دوره هــاي مختلف و همچنين با ايجاد ســازوكار 
قانوني براي اجــراي اهداف خود، توانســت وظيفه 
هماهنگ سازي  سياست هاي اقتصادي كره جنوبي را 
به خوبي انجام دهد و با استقالل از گروه هاي ذي نفع 
رانت جــو و منافع شــخصي مقامــات عالي رتبه، در 
پيشرفت اقتصادي كره جنوبي به موفقيت چشمگيري 
دست يافت. اين نهاد داراي ابزارهاي سياستي و اجرايي 
قوي اســت كه از آن جمله مي توان به اختيار و قدرت 
الزم در مورد برنامه ريزي و تخصيص بودجه اشاره كرد.
بررسي ها نشــان مي دهد يك سلســه سياست ها 
ازجمله داليل موفقيــت اين نهاد براي پيشــبرد 
اقتصاد كره جنوبي به سمت توسعه بوده است، اين 
سياست ها عبارتند از: استقالل هيأت برنامه ريزي 
اقتصــادي، بهره مندي از حمايــت رئيس جمهور، 
وجود اختيارات بودجه اي و جايگاه باالتر نســبت 
به ســاير وزارتخانه ها، وجود تخصص و ثبات، ارائه 
مشوق هاي جذب ســرمايه، تعيين مجازات براي 
عملكردهاي نامناسب، اتخاذ سياست هاي صحيح، 

شفافيت و مبارزه با فساد.

افزايش توليد مسكن يكي از راه هايي است كه مي تواند شكاف بين تقاضا و عرضه را كاهش دهد.  عكس:  ايرنا

رشد غافلگيركننده قيمت مسكن در 
بازهــم مسكن امســال،  ارديبهشــت 

سياســتگذاران را به فكر استفاده از 
ابزارهاي شناخته شده در جهت مهار سوداگري در اين 
بازار انداخته و معاون وزير اقتصاد از پيشنهاد تصويب 
فوري اليحــه ماليات بر عايدي مســكن به مجلس 
يازدهم خبر داده است. اين ابزار گرچه در كشورهاي 
پيشرفته آزموده شده و در كارآمدي آن شكي نيست؛ 
اما سير تحويل اين اليحه از ايجاد تا تصويب به قدري 
با حاشــيه و بي توجهي همراه بوده كــه اين بار نيز 
احتماالً با البي گري مافياي مسكن طومار آن پيچيده 
خواهد شد مگر اينكه طبق گفته نايب رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك، مجلس يازدهم در اقدامي انقالبي 

اين اليحه را به صورت كارشناسي تصويب كند و راه را 
بر هرگونه تفسير يا سوءاستفاده از آن ببندد.

به گزارش همشهري، قيمت مسكن از اواسط سال96 
و همراه با شروع رشد نرخ ارز، وارد روند صعودي شد 
و تاكنون در شهر تهران به طور ميانگين 255درصد 
افزايش داشته است. در اين دوره 30ماهه، ميانگين 
قيمتي كمتريــن مترمربع زيربناي مســكوني در 
شــهر تهران از محدوده 4.7ميليــون تومان به مرز 
17ميليون تومان رســيده و تقريبــاً هيچ تضميني 
براي تثبيت در اين محدوده وجــود ندارد. در طول 
اين دوره 30ماهه، گرچه همواره سياستگذاران حوزه 
مسكن در دولت و وزارت راه و شهرسازي صحبت از 
ابزارهايي به ميان آورده اند كه به كارآمدسازي بازار 

مســكن و مهار ســوداگري در اين بازار كمك كند؛ 
اما تقريبا همه اين پيشنهاد ها در حد گفتاردرماني 
مانده و هيچ گاه حركت مؤثــري در اين زمينه انجام 
نشده است. اليحه دريافت ماليات بر عايدي مسكن را 
مي توان بزرگ ترين جسارت دولت در كارآمدسازي 
بازار مسكن دانست كه البته در طول يك دهه گذشته 
از مطرح شدن در صحن دولت و راهروي مجلس فراتر 

نرفته است.

اقدام انقالبي الزم است
حســام عقبايي، نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران 
امالك با اشــاره به اينكه در شــرايط فعلي حدود 
80درصــد خريــداران مســكن را متقاضيــان 
ســرمايه گذاري تشــكيل مي دهند، به همشهري 
مي گويد: بخش قابل توجهي از معامالت سرمايه اي 
مسكن به پول هاي كالني مربوط مي شود كه قدرت 
جهت دهي به بازار را دارند و بابت ســود بااليي كه 
از اين سرمايه گذاري كسب مي كنند هيچ مالياتي 
نمي پردازند درحالي كه عدالــت اقتصادي ايجاب 
مي كند در شــرايطي كه همه اصناف، مشــاغل، 
توليدكنندگان، كارگران و كارمندان ملزم به پرداخت 
ماليات بر درآمد هســتند، از ســرمايه گذاران بازار 
مسكن نيز ماليات معقول دريافت شود. عقبايي با 
اشاره به اينكه در كشورهاي پيشــرفته ماليات بر 

عايدي سرمايه و ســودهاي اتفاقي ارقام سنگيني 
است، مي افزايد: متأسفانه در چند مجلس گذشته 
هم ماليات بر عايدي مسكن مطرح بوده اما هيچ گاه 
به نتيجه نرسيده اســت؛ حاال هم مجلس يازدهم 
فقط در يك اقدام انقالبي مي توانــد اين گره را باز 
كند و راه را براي اقدامات مافيايي و حتي پولشويي 
در بازار مســكن ببندد. به گفته او، در بازار مسكن 
ايران چنانچه كســي با 100ميليارد تومان سرمايه 
در زمستان97 اقدام به خريد كرده باشد، در ميانه 
تابستان98 به 100درصد بازدهي رسيده و كل اين 
درآمد نيز معاف از ماليات بوده اســت. نايب رئيس 
اتحاديه مشــاوران امالك با تأكيد بر اينكه مسكن 
به عنوان يك كاالي ضروري بايد از ديدگاه ويژه اي 
بررسي شــود، ادامه مي دهد:حدود ســه چهارم از 

مجموع 20درصد تقاضاي مصرفي بازار مســكن، 
مربوط به مالكاني اســت كه واحد مسكوني خود را 
تبديل به احسن كرده اند و فقط 5درصد متقاضيان 
اين بازار را متقاضيان خانه اولي تشكيل مي دهند كه 
با هزار زحمت به دنبال تأمين يك سرپناه هستند. 
عقبايي با تأكيد بر لزوم تسهيل خانه دار شدن مردم، 
اظهار مي كند: اگر ماليات بر عايدي مسكن به قدري 
بازدارنده و بدون استثنا باشــد كه سرمايه گذاران 
اين بازار كمتر از توليدكننده ســود كنند، مطمئناً 
بار تقاضاي غيرمصرفي بازار كاســته خواهد شد و 
چه بسا قيمت ها نيز مي شكند؛ البته مشروط به اينكه 
همراه با اين تنبيه مالياتي، شرايط مساعدي براي 
توليدكنندگان مسكن ايجاد شود و تسهيل توليد 

مسكن با جديت مدنظر قرار بگيرد.

اميد برنجكاران به فصل خوب
دوباره بهار و آغاز فصل نشــاي برنج در سرزمين هاي شمالي. زن گيالني در 
حال نشاي برنج، اميدوار است سال خوبي را تجربه كند. البته وزير نيرو هم 
اعالم كرده كه امسال مجوز كشت برنج با بارش هاي 2سال اخير در استان 
خوزستان، صادر مي شود. اين در حالي اســت كه پيش تر براساس مصوبه 
دولت قرار بود جلوي كاشت برنج در استان هاي غيرشمالي گرفته شود اما 
رضا اردكانيان مي گويد: مصوبه دولت مالحظاتي دارد كه براساس آن، كشت 
برنج با اعمال سازوكارهايي ازجمله خشكه كاري و آبياري تحت فشار زيرنظر 

وزارت جهادكشاورزي مجاز اعالم شود.

مهار تب مسكن با تنبيه مالياتي
 خبرهايي از رايزني وزارت اقتصاد و مجلس جديد براي تصويب و اجراي فوري ماليات

 بر عايدي مسكن شنيده مي شود كه مي تواند مانع جدي در برابر سوداگري مسكن باشد

عكس خبر

   تفويض اختيار به مجلس يازدهم
در شرايطي كه وزارت راه و شهرسازي فقط بر نسخه مسكن ملي براي كنترل بازار مسكن تمركز كرده و ساير مراجع 
نيز اهميتي به تنش قيمتي در بازار مسكن نمي دهند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از پيشنهاد 
تصويب فوري و جداگانه موضوع ماليات بر عايدي مسكن به نمايندگان مجلس يازدهم خبر داده است كه شايد 
بتواند آغاز يك حركت اساسي در كنترل بازار مسكن باشد. محمدعلي دهقان دهنوي، با اشاره به اينكه پيشنهاد 
وزارت اقتصاد درخصوص ماليات بر عايدي سرمايه در اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم لحاظ شده به تسنيم 
گفته است: با توجه به وضعيت بازار مسكن، هماهنگي هايي به عمل آمده تا پيش نويس اين اليحه به صورت مستقيم 
در كميته اصلي كميسيون اقتصادي دولت بررســي و بالفاصله براي تصويب به هيأت دولت ارسال شود تا هرچه 
سريع تر و طي سال99 ماليات بر عايدي مسكن به مرحله اجرا برسد. به گفته او، در جلسه اخير برخي نمايندگان 
مجلس يازدهم با مسئوالن وزارت اقتصاد اعالم شده است كه نمايندگان مجلس مي توانند به صورت مجزا قسمت 
مربوط به ماليات بر عايدي مسكن را به عنوان يك طرح فوري در مجلس تصويب و در قالب قانون جديد براي اجرا 

به دولت ابالغ كنند.

   چرا در ايران تجربه تشكيل نهاد هاي مشابه موفق نبوده است؟
در ايران نيز با وجود اينكه سابقه تشكيل چنين نهاد هايي وجود داشته است اما در عمل اين نهاد ها نتوانسته اند 
چندان موفق عمل كنند. به نحوي كه از سال 1397شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تاسيس شد تا با 
همفكري ميان قواي سه گانه و ساير نهادهاي تصميم گير مشكالت اقتصادي كشور را حل كند. هدف از تشكيل 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصميم ســازي درباره اصلي ترين مسائل اقتصادي كشور، رسيدگي 
به بحران هاي اقتصادي با هدف مقابله با تأثير تحريم هاي آمريكا و ايجاد حمايت هاي ويژه براي دولت جمهوري 
اسالمي ايران در امور اقتصادي عنوان شده است. با اين حال به نظر مي رسد ساختار و ساز و كار اين شورا و حتي 
سازمان برنامه و بودجه با وجود اثرات مفيدي كه دارند با هيأت برنامه ريزي اقتصادي كره جنوبي و يا حتي نهاد هاي 
ناظر مالي كه در آلمان و انگلستان وجود دارند و منجر به رشد اقتصادي اين كشور ها شده اند تفاوت دارد و براي 

اثربخشي اين نهادها بايد يك نهاد واحد و مستقل با ساز و كار مستقل براي هماهنگي بيشتر تاسيس شود.

كره جنوبي چگونه از ايران جلو زد

»مردم را از شر تورم مزمن خالص مي كنيم«؛ اين 
تازه ترين واكنــش عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي بــه انتقادهــا از هدف گذاري نرخ 
تورم در محدوده 22درصد با 2درصد باال و پايين 
است. برخي كارشناسان مي گويند اين كار شدني 
است و همتي مي گويد »مي توانيم«. به گزارش 

همشهري، پس از 4دهه تأخير در اجراي سياست هاي مالي باالخره از فصل 
آخر سال قبل عمليات بازار با هدف اصلي كاهش نرخ سود بانكي و به دنبال 
آن كاهش تورم آغاز شده است؛هرچند برخي از اقتصاددانان معتقد بودند 
كه رسيدن به تورم 22درصدي سخت اســت و برخي هم بر اين باورند كه 
پايين آوردن نرخ تورم با اســتفاده از ابزارهاي جديد شدني است و سخت 

هم نيست.
 رئيس كل بانك مركزي ديروز در يادداشتي به برخي از اين انتقاد ها پاسخ 
داد وگفت: پيش بيني بانك مركزي برمبناي فرض تداوم متغيرهاي مؤثر بر 
تورم بوده است.لذا تورم را مي توان با تغيير متغيرهاي كالن سياستگذاري 
اقتصادي، مانند نرخ سود سياستگذاري، يا تغييرات در عمليات بازار باز، يا 
تغيير ساختار بودجه و ميزان تامين مالي كســر بودجه با استفاده از اوراق 
و مانند آن، كنترل كــرد. او با بيان اينكه بانك مركزي مصمم اســت روند 
5دهه گذشته رابطه بانك مركزي و دخل وخرج دولت را بازتعريف كرده و 
به تدريج مردم را از شــرتورم مزمن خالص كند تأكيد كرد: بانك مركزي با 
نظارت شــديد و دقيق بر ترازنامه بانك ها، ناترازي بانك ها را كاهش داده و 
ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. او افزود: نرخ سود و داالن سود بازار بين 
بانكي نيز چنان تنظيم خواهد شــد كه همزمان با حفظ وضعيت انبساطي 
سياست پولي، رشد انبساطي پولي كاهش پيدا كرده و عمال رشد تقاضاي 
كل اقتصاد كنترل شــده و نرخ تورم به محدوده هدف نزديك شــده و در 
كانال 22 درصد قرار بگيرد. تيمور رحماني، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران 
مي گويد: نرخ تورم هدف تعيين شــده نســبتا باال و نزديــك به نرخ تورم 
متوسط بلند مدت ايران اســت و به همين دليل اوال دستيابي به اين نرخ 
هدف ناممكن نيست و ثانيا نرخ تورم هدف تعيين شده نرخ بهينه بلندمدت 
براي اقتصاد ايران نيســت و به طور قطع بانك مركــزي بايد تالش كند در 
ميان مدت نرخ تورم هدف خود را بازنگري كرده و به تدريج به ســمت نرخ 
تورم تك رقمي كاهش دهد. علي ســعدوندي، كارشناس ديگر اقتصادي 
هم با بيان اينكه تحقق اين نرخ دست يافتني اســت، يكي از ملزومات آن 
را تغيير روش تامين كســري بودجه از محل پايه پولي به ســمت انتشار 
اوراق دانست. اوافزود: اگر روش تامين كسري بودجه به سمت روش مورد 
نظر كشــورهاي پيشــرفته تغيير كند، مي توانيم نرخ تورم را هم به ميزان 
 كشورهاي پيشرفته برســانيم؛ بنابراين رسيدن به اقتصاد غيرتورمي اقدام 

پيچيده اي نيست.

نجات مردم از شر تورم مزمن

نصف متقاضيان مسكن ملي، خط خوردندمرز بازرگان باز شد، شلمچه هفته آيندهادامه بخت آزمايي خودرو تا آخر سال
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
گفت: فروش فوق العاده خودرو به شــيوه فروش مبتني بر 
قرعه كشــي كنوني ختم نخواهد شــد و تا پايان ســال در 
3مرحله ديگر ادامه خواهد داشــت. به گزارش مهر، عباس 
تابش افزود:  بــا هماهنگي دســتگاه قضايي قرار اســت 
خودروهاي احتكار شــده در مرحله اول به قيمت كارخانه 
به فروش برســند و در صورت تكرار فعل احتكار از ســوي 

سوداگران، خودروها به سازمان جمع آوري اموال تمليكي تحويل و پرونده خاطيان روانه قوه قضاييه شود . مديرعامل 
ايران خودرو هم قول داده تا پايان اين ماه تعهدات معوق اين شركت به صفر برسد. اين در حالي است كه مهدي صادقي 
نياركي، معاون وزير صمت مي گويد: 59 هزار دستگاه خودروي توليد شده ناقص در خودروسازي ها وجود دارد؛ در حالي 

كه ارديبهشت پارسال تعداد خودروهاي ناقص 173 هزار دستگاه بود.

بعد از گذشــت بيش از 50 روز، عراق 
روز چهارشنبه براي بازگشايي گذرگاه 
مرزي شلمچه در استان بصره )جنوب 
عراق( در يك هفته آينده اعالم آمادگي 
كرد.عدنان عبداهلل، معاون اداري گذرگاه 
مرزي شــلمچه در اســتان بصره ابراز 
اميدواري كرد كه تدابير پيشــگيرانه از 

ويروس كرونا ظرف حداكثر يك هفته آينده به اتمام رسيده و تبادالت تجاري در اين مرز بين 2كشور 
عراق و جمهوري اسالمي ايران از سرگرفته شود. خبر ديگر اينكه سرپرست وزارت صمت ايران هم 
از بازگشايي مرز بازرگان خبر داده است. به گزارش ايرنا، حسين مدرس خياباني مي گويد: اكنون 

17مرز از 31 مرز مشترك فعال بوده و 14 مرز ديگر همچنان تعطيل هستند. 

معاون وزير راه و شهرســازي از حذف 265 هزار متقاضي 
مرحله دوم طرح ملي مسكن به دليل واجد شرايط نبودن 
خبر داد. محمود محمود زاده با يــادآوري اينكه در مرحله 
دوم ثبت نام طرح ملي مســكن يك ميليــون و 360 هزار 
متقاضي ثبت نام كردند، اظهار كرد: از اين تعداد 530 هزار 
نفر از طريق سامانه طرح ملي مسكن و 860 هزار نفر هم از 
طريق پيامك ثبت نام خود را انجام دادند.به گزارش تسنيم، 

وي با اعالم اينكه پااليش 530 هزار نفر كه از طريق سامانه ثبت نام كرده  بودند انجام شده است،  گفت: حدود 50 درصد 
متقاضيان طرح ملي مسكن در مرحله دوم ثبت  نام حذف شــده اند. محمودزاده افزود: به 860 هزار نفري كه از طريق 
پيامك ثبت نام كرده بودند از هفته آينده اعالم مي شود به سامانه طرح ملي مسكن مراجعه و اطالعات خود را بارگذاري 

كنند تا امكان پااليش براي اين دسته از متقاضيان نيز فراهم شود.

  گوشت ارزان مي شود
علي خندان رو جوان، رئيــس اتحاديه صنف 
گوشــت گاوي تهران با تأييد افزايش 5هزار 
توماني قيمت گوشت گوساله در هفته گذشته 
تأكيد كرد: قيمت گوشت گوساله در هفته هاي 

آينده كاهش پيدا خواهد كرد.

  يارانه معيشتي امشب در حساب ها
هفتمين مرحله يارانه معيشتي ساعت24 به 
حساب سرپرستان خانوار  واريز مي شود. همانند 
دوره هاي قبل خانواده يك نفــره 55، خانواده 
2نفره 103، خانواده 3نفره 138، خانواده 4نفره 
172هزار  و خانواده 5نفره و بيشــتر 205هزار 

تومان يارانه معيشتي دريافت مي كند.

  پول برق كمتر بدهيد
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
مي گويد:  مشتركان برق اگر به ميزان 10درصد 
مصرف برق خــود را مديريت كننــد، دوبرابر 

پاداش خوش مصرفي دريافت خواهند كرد. 

  خطر خاموشي با زلزله كرونا
مركز پژوهش هــاي مجلس با اشــاره به آثار 
مخرب ويروس كرونا بر صنعت برق ايران نسبت 
به اختالل در زنجيره تأمين تجهيزات صنعت 
برق و سوخت مورد نياز نيروگاه ها، تأخير اجراي 
پروژه هاي احــداث، نگهــداري و تعميرات و 
ناپايداري شبكه توليد، انتقال و توزيع برق و بروز 
خاموشي هشدار داد. اين نهاد پيشنهاد كرده تا 
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي معادل 
يك ميليارد دالر، بســته مالي ويــژه اي براي 

شركت هاي وزارت نيرو درنظر گرفته شود.

 كارت اعتباري براي سهامداران عدالت
حسين سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس در فضاي مجازي نوشت: از هفته بعد با حمايت و موافقت دولت و بانك 
مركزي، كارت اعتباري در اختياران دارندگان سهام عدالت قرار مي گيرد. به گفته او، با اين تصميم سهامداران مجبور 
به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نيستند و بورس هم از تالطم و نوسان در امان مي ماند.
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700هكتــار از جنگل هاي 
منابع
كشــور در يــك هفتــه طبيعي

آتش ســوزي به خاكســتر 
تبديل شدند. از هفته گذشــته تاكنون 
50فقره آتش سوزي در جنگل ها و مراتع 
ايــران رخ داد و 4مورد چنــان از كنترل 
خارج شد كه معاون فرماندار كهگيلويه و 
بويراحمــد درخواســت ورود ســازمان 
مديريــت بحــران كشــور بــراي مهار 

آتش سوزي جنگل ها  را داد.
اما چــرا جنگل هــاي ايران يــك هفته 
است قرباني آتش ســوزي است و رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري از 
تماس هاي شــخصي و اعتبار فردي خود 
براي خاموش كردن آتــش جنگل هاي 
كشــور اســتفاده كرده تا وزارت دفاع و 
جمعيت هالل احمر را براي اعزام بالگرد 
به مناطــق صعب العبور آتــش گرفته از 

طبيعت ايران قانع كند؟
به گــزارش همشــهري، ماجرا بر ســر 
20ميليارد تومان طلب انباشــته وزارت 

دفــاع از دولــت 
و  مهــار  در 
اطفــاي هوايــي 
آتش ســوزي هاي 
جنگلي اســت كه 
براســاس مصوبه 
هيــأت وزيــران، 
ســازمان برنامه و 
بودجــه مكلف به 
تامين آن اســت 
و ايــن ســازمان 
بــه  بي توجــه 
درخواســت هاي 
مكرر براي تامين 
اعتبار حفاظت از 
جنگل هاي كشور 
تنهــا 5ميليــارد 
تومــان از ايــن 
مطالبــه معوق را 

پرداخت كرد.

وزارتدفاعبالگردنميدهد
»وزارت دفاع براي مهار آتش سوزي هاي 
جنگلي كشور بالگرد اعزام نمي كند.« اين 
گفته مداوم مسئوالن سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور است كه در يك 
هفته گذشته بارها شنيده شد و به جايي 

هم نرسيد.
4منطقــه جنگلــي ايــران در مناطق 
زاگرســي خوزســتان، كهگيلويه و بوير 
احمد، كرمانشاه و بوشهر چنان از كنترل 
خارج شده است كه امكان اطفاي مردمي 
آتش وجود ندارد. تنها در منطقه خائيز از 
اواخر هفته گذشته تا همين عصر ديروز 
200هكتار از عرصه هاي جنگلي خاكستر 
شد و پروازي هم در كار نبود. در بهبهان 
خوزستان، آتش در آســتانه رسيدن به 
عرصه هاي طبيعي حفاظت شــده است 
و باز هم خبري از پرواز مداوم بالگردهاي 
اطفاي حريق تا مهار كامل آتش نيست. 
در شــهر باستاني 
شــوش، به جاي 
اطفــاي هوايــي 
ي  جنگـــــل ها
 ، ج خـســـــــر
ه  ستــــگا 2د 0
تراكتــور اعــزام 

شدند.
در بوشهر بالگردها 
تنها بــراي اعزام 
نيرو پــرواز كردند 
و نيروهاي پياده با 
خاك و بيل به مهار 

آتش رفتند.
از  بيشــتر 
700هكتار از انفال 
متعلــق بــه تمام 
مردم ايران در يك 
هفته گذشــته در 

آتش سوخته است و بالگرد نيست. تنها 
چند سورت پرواز براي معدود بالگردهاي 
وزارت دفــاع و جمعيت هالل احمر ثبت 
شده اســت كه به گفته ســرهنگ علي 
عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخيــزداري، يكي 
به دليل خرابي در خوزســتان زمينگير 
شد و آن ديگري هم كه هالل احمر اعزام 
كرده بود تنها به هلي بــرد نيروي پياده 

اختصاص يافت.
عرصه وســيعي از رويشگاه هاي جنگلي 
ايران در يك هفته گذشــته و در حالي 
طعمه آتش شــده اند كه اختالف بر سر 
تامين اعتبار 20ميليــارد توماني براي 
پرداخــت مطالبات معــوق وزارت دفاع 
به منظور اعزام بالگردهاي اطفاي حريق 
در عرصه هاي طبيعي كشور باال گرفته و 
قرباني اين اختالف انفال و منابع طبيعي 

كشور شد.
همين ديروز، تلفن مسئول اطفاي حريق 
هوايــي وزارت دفاع از دســترس خارج 
بــود. درحالي كه 3روز قبل مســئوالن 
وزارت دفاع، ســازمان جنگل ها و مراتع، 
ستاد مديريت بحران كشور، معاون وزير 
كشور و... همگي دور يك ميز نشستند و با 
بررسي آتش سوزي هاي اخير بر سر اعزام 
بالگردهاي اطفاي حريق بــه اتفاق نظر 
رسيدند، اما اين بار هم بالگردهاي اطفاي 
حريق نوشــدارو پس از مرگ ســهراب 
شــدند و به عرصه هاي جنگلي نرسيدند 
تا كار چنان باال بگيرد كه معاون فرماندار 
كهگيلويه و بويراحمد براي اعزام بالگرد 
التماس كند و درخواســت ورود ســتاد 
مديريت بحران كشور براي جلوگيري از 

يك فاجعه محيط زيستي دهد. 
محمدعلــي آروس به ايســنا گفته بود 
آتش ســوزي در كوه خائيز در وضعيت 
فوق العــاده بحران قرار گرفتــه و با آغاز 
وزش باد شــانس مهار آتش از دســت 

مي رود.

سازمانبرنامهپولپروازرانميدهد
اســماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت 
بحران كشور اما در گفت وگو با همشهري 
درخصوص پيگيري هاي خود براي اعزام 
بالگرد به مناطق آتش گرفته كشور گفت: 
از هفته گذشته تاكنون 8فروند بالگرد به 
مناطق آتش گرفته اعزام شــد كه البته 

برخي از آنها به انتقال نيرو پرداختند.
رئيس ســازمان مديريت بحران كشــور 
در پاســخ به اين سؤال همشــهري كه 
چــه پيگيري هايي براي اطفــاي هوايي 
جنگل هاي در آتش سوخته كشور دارد، 
گفت: ســال94 به دليل خشكسالي ها و 
گســتردگي آتش ســوزي ها بــه كمك 
سازمان جنگل ها كه مسئوليت حفاظت 
از انفال را برعهده دارد آمديم و ســال95 
مقرر شــد يگان بالگردي بــه 17پايگاه 
طبيعي اختصاص يابــد كه اين امر انجام 
شــد و مقرر بود هزينه هــاي پروازها را 
ســازمان برنامه و بودجه پرداخت كند. 
متأسفانه سازمان برنامه و بودجه اين مبلغ 
را نداد و هزينه زيادي روي دست وزارت 
دفاع ماند. پايان ســال98 نيز تنها مبلغ 
5ميليارد تومان به صورت اوراق در اختيار 
وزارت دفاع قرار گرفت كه با هزينه تنظيم 
سند و... تنها 3ميليارد تومان دست وزارت 
دفاع را گرفت. با اين حال نيروهاي مسلح 
فعاليت خود را ادامه دادند و 7فروند بالگرد 

به بهبهان اعزام شد و 2فروند بالگرد نيز به 
منطقه بوشهر رفت. ديروز هم يك فروند 

بالگرد به منطقه خائيز اعزام شد.
او بــا اعالم اينكــه در اين مــدت تالش 
مي شــد بالگردها به اندازه نياز به مناطق 
آتش گرفتــه اعزام شــوند گفــت: هم 
اســتاندارها، هم وزير كشور و هم معاون 
اول رئيس جمهــوري و رئيــس دفتــر 
رئيس جمهــور در اين خصــوص پيگير 
بودند و چهارشــنبه گذشته هماهنگي  با 
تمام اســتان ها را انجام داديم و قرار شد 
تمامي استان ها از اعتبارات موجود خود 

در بحران ها استفاده كنند.
رئيس ســازمان مديريت بحران كشور با 
اعالم اينكه در برخــي مناطق اختالفات 
مرزي و روستايي، توسعه زمين هاي زراعي 
و آتش زدن زمين هــا براي زراعت بعدي 
و اســتفاده از تفرجگاه هــا و برافروختن 
آتش، حتي تيراندازي براي شــكار عامل 
آتش سوزي هاي وسيع جنگلي مي شود، 
اعالم كــرد: تعمدي بودن آتش ســوزي 
جنگل هاي كشــور كه منجر به سرايت 
آتش به مناطق صعب العبور شــده است، 

دور از انتظار نيست.

جنگلهادرآتشميسوزندوبالگردها
نميرسند

ســرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده يگان 

حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيــزداري كشــور اما به همشــهري 
گفته است: آتشــي كه هفته گذشته به 
جان 700هكتــار از جنگل هــاي ايران 
افتاد در 4منطقه وســعت پيــدا كرد كه 
در گچســاران، خائيز، بهبهان و بوشــهر 

افزايش يافت.
او گفت: در دشتستان بوشهر 2روز است 
كه آتش  به جان جنگل افتــاده و نياز به 
اطفاي هوايي حريق به دليل صعب العبور 
بودن منطقه است كه متأســفانه بالگرد 
براي اطفا نداده اند و تنها يك فروند بالگرد 
براي هلي برد نيرو به اين منطقه اختصاص 
يافت. ســرهنگ عباس نژاد افزود: وزارت 
دفاع كه بحث هماهنگي بالگردها را انجام 
مي دهد معتقد است بايد مطالبات دولت 
به آن وزارتخانه پرداخت مي شد كه نشده 
است. آنها گاليه دارند كه سازمان برنامه 
و بودجه اعتبار انباشــت  شده شان براي 
اطفاي حريق جنگل ها را پرداخت نكرده 
اســت. به گفته فرمانده يــگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور، به نظر مي رسد ســازمان برنامه و 
بودجه در پرداخت نكردن اين مطالبات 
تعمــد دارد وگرنه مگر مي شــود هيأت 
وزيران دســتور پرداخت اين مطالبات را 
داده باشد و اين دستور در سازمان برنامه 

و بودجه اجرا نشود؟ 

جنگل هاي ايران قرباني اختالف مالي دستگاه ها 
  بيش از 700 هكتار از جنگل هاي كشور از هفته 
گذشته تاكنون در آتش سوخته و آتش همچنان 

شعله ور است

  گفته مي شود بالگردها به دليل اختالف مالي  از 
 پرواز براي خاموش كردن آتش جنگل ها

 منع شده اند
تخريبالونددرپوشش»جادهسالمت«

الوند همدان، فقط يك كوه نيست؛ كوهستاني 
اســت كه حيات طبيعي و فرهنگي منطقه 
بزرگي از غرب ميهن وامدار آن است و بخش 
مهمي از تاريخ ايران در بستر آن رقم خورده 
است. واژه »الوند« كه با اروند و ارونت هم ريشــه و به معناي رونده، بالنده و 
تيزروست، خود نشانگر جايگاه واالي اين كوهستان در نظر ايرانيان است. با همه 
ارزشي كه پدران ما براي همه كوه ها )به ويژه آنها كه پيشوند »ال« دارند( قائل 
بودند و با وجود مراقبتي كه از اين رويشگاه هاي بركت خيز داشتند، شوربختانه 
در دهه هاي اخير، چيره شدن طمع ورزي ها بر فرهنگ كهن سبب تخريب 
شديد كوه ها شده است. الوند را مي توان به عنوان يك »مورد مطالعاتي« براي 
پژوهش در زمينه  آسيب هاي وارد بر محيط هاي كوهستاني درنظر گرفت. در 
ميان عامل هاي پرشمار تخريب و آلوده سازي اين كوهستان، تله كابين گنج نامه 
جايگاهي شاخص دارد. اين تله كابين به تنهايي نقشي بسيار كارآمد در دامن 
زدن به ساخت وساز، دستكاري در سامانه آب شناختي كوه، بد شكل كردن 
چشم اندازهاي طبيعي و تجاوز به حريم ميراث فرهنگي منطقه داشت. نطفه 
اين تله كابين با پي ريزي دكل هاي آن در حريم اثر ملي كتيبه گنج نامه در اوايل 
دهه 80ريخته شد كه پس از چند سال پيگيري دوستداران ميراث فرهنگي، 
خط تله كابين فقط اندكي دورتر برده شد و هنوز هم پايه هاي اوليه دكل ها سر 
جاي خود باقي است. در مرحله هاي بعد، تله كابين سبب تخريب جبران ناپذير 
چمنزار »ميدان ميشان« و باز شدن پاي نهادهاي ديگر مانند هالل احمر شد كه 
به بهانه امدادرساني و...، ساختمان هاي بدقواره اي در محيط زيباي كوهستان 
بنا كردند و جاده كشيدند. در چند روز اخير، تشكيالت تله كابين گنج نامه اقدام 
به تعريض بسيار گسترده جاده غيرقانوني و غيرضروري گنج نامه در ميدان 
ميشان كرده كه موجب خشم و اندوه طبيعت دوســتان همدان شد. بهانه 
اين تجاوز، ترميم جاده براي خدمات رساني، فراهم كردن امكانات تفريحي و 
كمك در امر امداد است. حتي در يك تناقض گويي بي معنا مدعي شدند »جاده 
سالمت« به بهبود وضع محيط زيست و سالمت مردم كمك مي كند! اين ادعاي 
بي پايه در حالي عنوان مي شود كه الوند از ديرباز اساسا با جاذبه طبيعي خود، 
فراهم كننده امكانات تفريحي براي مردم بود و طبيعت آن بي نياز از نهال كاري 
و اقدامات نمايشي است كه آب و ديگر منابع را به هدر بدهد. در مورد لزوم جاده 
براي امداد و جست وجو، يادآور مي شوم كه بيشترين تلفات كوهستاني، در 
اطراف پناهگاه ها، جاده ها، تله كابين ها و ديگر تأسيسات رخ داده است. براي 
مثال، كل تلفات كوهستان توچال در شمال تهران، شايد 30 مورد نباشد كه 
اغلب هم در نتيجه اشتباه انساني رخ مي دهد. اما فقط در يك مورد )4 دي ماه 
1397( 10 دانشجو بر اثر واژگون شدن اتوبوس در ارتفاعات توچال در جاده 
دانشگاه آزاد، كشــته و 28 تن ديگر هم زخمي شدند. همچنين چند تن از 
كشته شدگان توچال، قرباني احساس امنيت كاذبي شدند كه تله كابين و ديگر 
تأسيسات القا كرده بودند. بدين ترتيب ضرورت دارد سازمان جنگل ها و مراتع، 
سازمان ميراث فرهنگي و مديران شهر همدان عمليات تعريض جاده گنج نامه 
– ميدان ميشان را به سرعت متوقف و اين جاده را مسدود كنند. بديهي است 

كه هزينه و جريمه اين اقدام نيز برعهده مسببان تخريب الوند است.
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 ســاعت ۶ و ۷ غروب پنج شنبه ۸ 
کرمانشاه

 
خرداد اســت و هوا به شدت گرم؛ 
گرما بر داغ تازه شــهرک فدک در 
جنوب شرقی کرمانشاه اضافه شده. شهرکی بزرگ 
و پرجمعیت که کوچه های خاکی پر از مصالح و 
ســاختمان های نونــوار آن از تازه ســاز بودن 
ساختمان ها خبر می دهد. حاشیه نشین ها  فدک را 

هم به شهر کرمانشاه اضافه کرده اند. 

7 روز گذشت...
به کوچه آخر شــهرک فدک در فاز ۲ می رسیم. 
یک طرف کوچه، ســاختمان های نوساز با نظم 
خاصی ردیف شده اند، اما ردیف مقابل تک وتوک 
ساخته شده اند. چند خانه هم با بلوک باال رفته اند. 
قبرستان تازه ســاز کرمانشــاه از همین کوچه 
به خوبی پیداست. سنگ قبرهای ردیف و بوستان 

آن از دور جلوه عجیبی دارد. در 
ابتدای کوچه پالکارد کوچکی 
از مرگ »آســیه پناهی« خبر 
می دهد. امــروز هفتمین روز 
مرگ زن ۵۵ ساله کرمانشاهی 
اســت؛ زنی که بعد از مقاومت 
و درگیــری در برابــر تخریب 
خانه اش در حین انتقال به مرکز  
بهزیستی »چشمه سفید« جان 
می بازد. شــهرداری کرمانشاه 

می گوید مــرگ او ربطی به درگیــری تخریب 
خانه اش ندارد، اما رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

گمانه های متفاوتی درباره مرگ این زن می زنند.

ویرانی 30 خانه در شهرک فدک
خانه ها را یکی پس از دیگری جا می گذارم. به یک 
منزل ویران می رسم. مرد و زن جوان با کودکی 
روی ویرانه ها در رفت و آمد هســتند. همه چیز 
اینجا زیر و رو شده است. ظرف و ظروف، یخچال و 
ماشین لباس شویی همه شکسته و در هم پاشیده 
است. فرش ها پاره پاره و خاکی هستند. شن و ماسه 
و آجرپاره روی زمین و وسایل ریخته شده است. 
کمی جلوتر می روم. با این فکر که منزل آســیه 
است و این ها اقوامش هستند، اما آسیه فرزند پسر 
داشت؟! گویا عالوه بر خانه آسیه، در ۲ کوچه این 
فاز از شــهرک، حدود 30 خانه ویران شده است.  
جلوتر می روم و از مردی که در این ویرانه می چرخد 
درباره آســیه و روز حادثه می پرسم. مرد سیگار 
به دســت، با موهای ژولیده، لباس خاکی و پاره 
بی توجه به من می گوید: »خانه آسیه چند خانه 
پایین تر است. ما تازه به اینجا آمده ایم. شناخت 

زیادی از او ندارم.«

زمین های اوقافی فدک 
از اوضاع و احوالشان بیشتر جویا و متوجه می شوم 
آنها نیز حــال و روزی بهتر از آســیه ندارند. مرد 
حدود سی ســاله که خود را »علــی میرزاییان« 
معرفی می کند، می گوید: »30 اردیبهشــت بود 
که بر سرمان آوار شدند. از تهران مهمان داشتیم.   
همگی در خواب بودیم کــه بدون کوچک ترین 
اخطاری شــروع به تخریب کردند. اسپری را از 
پنجره خانه ۲۵ متری ما پاشــیدند. در را که باز 
کردم، نتوانستم چیزی ببینم. اسپری به چشمم 
پاشــیدند. بیش از ۱00 نفر ما را محاصره کرده 
بودند.« زمین این منطقه اوقافی است و به گفته 
اهالی، ســند و مدرک آن هم موجود. میرزاییان 
می گوید که ۱0 سال پیش زمین را خریده و هر بار 
که برای گرفتن مجوز به شهرداری می رفته، موفق 
نشده است: »امســال دیگر توان پرداخت کرایه 
خانه نداشتم. این خانه را با آجر و تیرآهن ساختیم، 
اما هفته پیش آمدند و ۶ خانه را در این کوچه با 
لودر خراب کردند. بقیه کوچه هــا را نمی دانم.« 
همســر علی هم حرف های او را تایید می کند و 
توضیح می دهد که این اتفاق در روزهای پایانی 
ماه رمضان افتاده بوده و ماموران  شروع به تخریب 
کردند و حتی به ساکنان مهلت ندادند اسباب و 

اثاثیه را بیرون بکشند: »بدون هیچ جوابی فقط 
و فقط خراب می کردند. مــن و دخترم را از خانه 

بیرون انداختند.
 نمی دانستیم چرا، برای چه و از کجا آمده اند. من 
و دخترم را هم به ارودگاه چشمه سفید بردند و تا 
ســاعت یک و دو ظهر نگه داشتند. آنقدر گریه و 
زاری کردیم تا ما را برگرداندند. 
هنوز دخترم بعــد از ۷، ۸ روز 
به خاطر اسپری فلفل سرفه 
می کنــد.« او می دانــد کــه 
خانه شان بدون مجوز ساخته 
شده و کارشان غیرقانونی است، 
اما نه او و نه دیگر اهالی منطقه 
انتظار این برخورد را نداشته اند 
و حاال که از خرابی وســایل 
زندگــی و خانه خرابی شــان 
گالیه می کنند، شهرداری موضوع را به دادستانی 
و دادستانی هم به فرمانداری ارجاع می دهد.  علی 
کارگر است و حاال با خانواده اش روی آوار زندگی 
می کند: »اینجا مار و عقرب زیاد است و ما در چادر 
پاره زندگی می کنیم. تا امروز هیچ مسئولی جویای 

حال ما نشده است.«

در خانه آسیه چه خبر است؟
آنها آسیه را نمی شناختند. از آنها نشانی خانه آسیه 
را می پرسم. انتهای کوچه را نشان می دهند. جلوتر 
و جلوتر می روم. کنار یک باغ که بیشــتر شبیه 
فضای سبز است با تلی از خاک، بلوک شکسته، 
ماسه و سیمان مواجه می شوم. فرش پاره قرمزی، 
که نیمی از آن زیر آوار اســت، از دور خودنمایی 
می کند. لنگه کفش های الستیکی برجای مانده 
اســت. رد پنجه لودرها بعد از گذشت چند روز 
هنوز بر آن ساختمان ویران شــده نمایان است. 
در گوشــه ای از این اتاق کوچک روی یک بلوک 
شکسته چند شمع خاموش که گویا به یاد آسیه 

روشن شده بود، دیده می شود. 

یکی از همسایه ها می گوید: »اجراییات از یک روز 
قبل به آسیه و خانواده اش اخطار داده بودند. روز 
30 اردیبهشت ابتدا اجراییات با آرامش با خانواده 
آسیه برخورد کردند، اما بعد از آن که با مقاومت 
آسیه و خانواده اش روبه رو شدند، آتش تندروی ها 
شعله گرفت. زنگ زدند به جایی که نمی دانم کجا 
بود، نیرو بفرستند. چند زن قوی هیکل هم آمده 

بودند.«
این آقا، که حدود ۵0 سال دارد، توضیح می دهد 
که در خانــه آســیه ۵ نفر زندگــی می کردند؛ 
شوهرش، پسرش و دخترش با یک دختر و پسر 
کوچک. او تاکید می کند که آســیه به هیچ وجه 
معتاد نبوده اســت و همه اهالــی او را به نیکی 
می شــناختند: »لودرها آمدند. اول رفتارشــان 
خشونت آمیز نبود. آسیه هم می گفت باید از روی 
جنازه من رد شوید و مرا بکشید تا خانه را خراب 
کنید. درست یادم نیست که آسیه خودش باالی 
لودر رفت یا آنها او را روی لودر انداختند، اما بعد از 
این اتفاق زنگ زدند چند نیروی زن آمدند. زن ها 
رفتند در را باز کنند. در که باز نشد، اسپری را از 
پنجره اتاق به داخل انداختند. آن زن ها لباس نوه 
۱۲ -۱0 ساله آســیه را که داد و بیداد می کرد، از 
تنش در آوردند و حســابی کتکش زدند. بعد از 
ویران کردن خانه، آسیه و دخترش سمیه را سوار 
ون کردند و رفتند. ۲ ساعت بعد خبر مرگ آسیه 
رسید. یک ساعت از مرگ آسیه نگذشته بود که 
ماموران دنبال شناسنامه و مدارک شناسایی آن 

خدابیامرز آمدند.«

 خانه موقتی 
یکی دیگر از شــاهدان می گوید: »آسیه با ۵ نفر 
دیگر در این خانه زندگــی می کردند. چند روز 
بیشــتر نبود که این خانه را ســاخته بود. حدود 
۴ روز در ایــن خانه زندگی کــرد. او این خانه را 
براساس آنچه خانواده اش می گویند با اجازه یکی از 
کارمندها یا شهردار منطقه 3 به طور موقت ساخته 

بود تا این که بعدها بتواند خانه ای کرایه کند. آسیه 
را سال هاست می شناسیم. بیشتر از ۲0 سال در 
این محدوده زندگی می کند. این زمین معلوم است 
برای کجاست؟ اداره برق، مخابرات یا شهرداری، 
اما آسیه براســاس گفته کارمند شهرداری اقدام 
به ســاخت خانه موقتی کرده بــود.« به گفته 
اهالی، بعضی از مردم محله نیز در تامین هزینه 
ساخت به آســیه کمک کرده  و خانه را یک روزه 
ساخته اند؛ شب شروع کرده اند و غروب روز بعد 
کار ساخت خانه تمام شده است. یکی از اهالی از 
اخطار شهرداری به آسیه خبر می دهد،  اما تاکید 
می کند که هیچ کس فکرش را نمی کرد این طور 
شود. او می افزاید: »خانه آســیه هنوز سرویس 
بهداشتی نداشت و خانواده آسیه برای استفاده از 
سرویس بهداشتی به خانه همسایه های روبه رویی 
می رفتند.« او با بیان این که آسیه اهل روستای 
سراب منطقه سرفیروزآباد بود و همان جا هم به 

خاک سپرده شده است، درباره 
روز حادثه توضیــح می دهد: 
»اول یک ماشین شخصی آمد 
و بعد لودرها به دنبالش آمدند. 
وقتی مقاومت خانواده آسیه باال 
گرفت، مامــوران نیز جدی تر 

شدند. 
آسیه آمد جلو لودرها را بگیرد 
که ماموران زن وارد خانه شدند. 
ساعت ۱0-9 صبح بود. خانواده 
آسیه تازه از خواب بیدار شده 
بودند. می گویند فردی اسپری 

را در دهان آسیه ریخت. آسیه چون تنگی نفس 
داشت طاقت نیاورد. به هر کس که سد راهشان 
بود، اسپری می زدند. گوشی های چند نفر را نیز 
که مشغول فیلم برداری بودند، گرفتند و شکستند. 
بعد از تخریب منزل آسیه، دختر و نوه دختری اش 
را سوار ون کردند که به اردوگاه چشمه سفید ببرند. 
پسر آســیه هم وقتی دید خانه خراب شده اند با 

سنگ شیشه یکی از لودرها را شکست.«

همه چیز یکشنبه روشن می شود
در ادامه این پرس وجو، از شــاهدان می خواهیم 
نشانی بچه های آســیه را بدهند. به همراه ۲ نفر 
از اهالی دوبــاره به ابتدای کوچــه برمی گردیم. 
همان جایی که روی دیوار پالکارد کوچکی برای 
تسلیت مرگ آسیه نصب شده است. شوهر آسیه 
و فرزند سیاه پوش او با یکی - دو نفر از همسایه ها 
زیر درخت توت در کوچه نشســته اند. همســر 
آســیه وقتی می فهمد برای تهیه خبر رفته ایم، 
عصبانی می شود و می خواهد که دست از سرش 
برداریم. می گوید: »شما آبرویی برای من نگذاشته  
و خانواده و زن مرا کپرنشین خطاب کرده اید. همه 
چیز یکشنبه روشن خواهد شد. همه چیز. آن روز 
روز دادگاه ماست.« نباتعلی با حرکت دست ما را 
از خود دور می کند و با فریاد پر از بغض می گوید: 
»تا ۷ روز دیگر هم اینجا منتظر 
بمانید، کلمه ای با شما صحبت 
نمی کنم.«  پســر آســیه هم 
که جوانی بیست ســاله نشان 
می دهد و روز حادثه شــاهد 
ماجرا بوده است، جلو می آید 
و با چشمانی اشکبار ما را دور 
می کند. نوه دختری آسیه نیز 
گاهی به بیرون خانه ســرک 

می کشد و ما را می پاید.

تکرار تلخ تاریخ 
در این کوچه و کوچه پشــتی شهرک فدک در 
حاشیه کرمانشاه بیش از 30 خانه تخریب شده 
است. ۷ خانواده هم تحویل کمپ »چشمه سفید« 
شــده اند. نگاهم هم زمان به ویرانی خانه آسیه، 
واحدهای مسکن مهر پشت آن و قبرستان کناری 
خیره می ماند. صدای قرآن از بهشت زهرا )س( به 
گوش می رسد؛ تاریخ تکرار تلخ قصه آسیه هاست.
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متــن كـامـل در سایت

بازگشایی مجموعه تخت جمشید
مجموعه جهانی تخت جمشید از اوایل اسفند، همچون دیگر مراکز کشور، به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود. با 
اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا، درهای اماکن گردشگری استان فارس 
و شهر شیراز بعد از تعطیلی سه ماهه به روی گردشگران باز شده است. 
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آسیه با 5 نفر دیگر در این 
خانه زندگی می کردند و 
چند روز بیشتر نبود که 
این خانه را ساخته بود و 
فقط حدود ۴ روز در این 

خانه زندگی کرد

برای بررسی دقیق این 
موضوع، کمیتــه ای از 
سوی شهردار کرمانشاه 
تشکیل شده است تا در 
کنار مراجع قضایی ماجرا 
را به شــکل دقیق تری 

پیگیری کند

فرحناز چراغی
 کرمانشاه - خبرنگار

مکث

عکس نوشت

»غیزانیه بزرگ« همچنان تشنه است

اهالی غیزانیه اهواز هفته گذشته به سال ها کم آبی و عملی نشدن وعده مسئوالن اعتراض  
کردند. بعد از این اعتراض ها بود که مسئوالن وعده دادند مشکل این منطقه تا چند روز دیگر 
رفع می شــود.  رئیس دهیاران بخش غیزانیه در گفت وگو با همشهری با بیان این که حتی 
با وجود افتتاح خط آب رسانی تا »سفیره« مشــکل  »غیزانیه بزرگ« حل نمی شود، اظهار 
می کند: وعده ای که مسئوالن برای آب رسانی تا ۱۲-۱0 روز دیگر داده اند فقط مشکل آب 
تعداد محدودی از جمعیت دهستان »مشــرحات« را حل می کند و مشکل آب آشامیدنی 
»غیزانیه بزرگ« حل نمی شود.  حیدر ســنجری توضیح می دهد: غیزانیه شامل ۲ بخش 
»مشرحات« و »غیزانیه  بزرگ« با ۸۵ روستاست که از این تعداد چند روستا در محدوده شهر 
اهواز است و مشکل خاصی ندارند. »مشرحات« 3۵ روستا دارد و بقیه روستاها در »غیزانیه 
بزرگ« قرار دارند. »مشــرحات« و »غیزانیه بزرگ«  هر کدام یک خط لوله ۱۲ اینچی آب 
داشتند، اما خط لوله »غیزانیه بزرگ« فرسوده است و اصال جوابگوی جمعیت این منطقه 
نیست و از سوی دیگر همین خط لوله فرسوده هم به صورت ۲۴ ساعته خدمات رسانی ندارد.  
وی درباره خط آب رسانی که استاندار خوزستان بعد از اعتراض  اهالی وعده داده تا ۱۲-۱0 روز 
دیگر بهره برداری می شود،  می گوید: این خط لوله که تا »سفیره«  می آید فقط مشکل بخش 
محدودی از روستاها را حل می کند و مشکل اصلی »غیزانیه بزرگ« همچنان پابرجاست. 
دی ماه سال 9۵ استاندار به منطقه آمد و قول افتتاح ســه ماهه این خط لوله را داد. افزایش 
قیمت ها و معارض ملکی موجب شد کار تا االن به نتیجه نرسد. پیمانکار اول بعد از تکمیل ۶ 
کیلومتر از ۲۸ کیلومتر  ،  استعفا داد. پیمانکار دوم در طول یک سال فقط یک کیلومتر را اجرا 
کرد و تازه همان را بعد از اعتراض های اخیر قرار است، تکمیل کند. پیمانکار سوم در حال 
تکمیل بقیه خط لوله است و مسئوالن وعده داده اند تا ۱۲-۱0 روز دیگر به بهره برداری برسد.  
سنجری درباره دلیل بروز مشکل کم آبی در »غیزانیه  بزرگ «  در سال های گذشته تصریح 
می کند: در گذشته عمده نیاز ما از سمت تاسیسات شیبان رفع می شد. واحد تصفیه خانه 
شیبان سال ۷۶ تاسیس شد، اما تا سال ۸۶ فعال نبود و بعد از آن هم کسی پی کار را نگرفت. 
در گذشته مشکلی نداشتیم، زیرا جمعیت کمتر بود و چاه های عمیق مردم آب داشت و به 
همین دلیل همان تاسیسات متفرقه نیاز آبی مردم را تامین می کرد، اما رفته رفته، بر اساس 
دستورالعمل وزارت نفت و خشکاندن زمین ها برای ایجاد دکل های حفاری، تعداد چاه ها کم 
و با افزایش جمعیت مشکل آب هم بحرانی شد.  رئیس دهیاران بخش غیزانیه مشکل مهم 
امروز این منطقه را آب رسانی به روستاهای بعد از »سفیره« می داند و ادامه می دهد: بعد از 
»سفیره« هم قرار بود ۲۸ کیلومتر لوله گذاری انجام شود که تا امروز طبق مشاهده های ما  
فقط ۸ کیلومتر لوله دارد. البته مسئوالن ادعا می کنند ۱3-۱۲ کیلومتر دیگر هم آماده است 
و فقط ۶ کیلومتر باقی مانده و برای آن هم قول ۲ ماه آینده را داده اند.  ســنجری اما به نکته 
دیگری اشاره می کند و آن وعده های مسئوالن برای آرام کردن جو رسانه ای است. او توضیح 
می دهد: مسئوالن بعد از اعتراض هفته گذشته اهالی غیزانیه، وعده حل مشکل را تا ۱0 روز 
دیگر داده اند. همه می دانیم خط لوله ای که تا ۱0 روز دیگر افتتاح می شــود مشکل تعداد 
محدودی از روستاها را حل می کند و مشکل اصلی ادامه دارد. به همین دلیل این وعده پوچ 
موجب ایجاد بحران در منطقه خواهد شد و از این رو، از مسئوالن انتظار داریم برای حل هرچه 
سریع تر مشکل آب رسانی بعد از »سفیره« هم دست به کار شوند تا جلو بحران های احتمالی 
گرفته شود. تابستان گرم نزدیک است و مردم عالوه بر آب آشامیدنی توان سیراب کردن ۵0 

هزار دام سبک و ۱۲ هزار گاو و گوساله خود را ندارند. 

 »آسیه«  
در یک حاشیه 
جان باخت
همشهری در گفت و گو با اهالی شهرک فدک و 
 شاهدان عینی، روایت مرگ »آسیه«
 زن حاشیه نشین کرمانشاهی را بررسی می کند

   تشکیل کمیته بررسی مرگ آسیه
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه با تشریح چگونگی اتفاق پیش آمده برای آسیه به همشهری می گوید: »معموال در ماموریت های نیروهای اجراییات شهرداری برای تخریب ساخت وسازهای 
غیرمجاز و پیشگیری از زمین خواری، درگیری هایی رخ می دهد و این بار نیز که نیروها مشغول تخریب این محل بودند، خانمی حدود پنجاه و پنج ساله اعتراض می کند و برای جلوگیری از تخریب وارد عمل 
می شود.« امیر همایون دولتشاهی با بیان این که نیروهای شهرداری به تصور این که این خانم بی ســرپناه بوده و خانه دیگری ندارد، او را برای تحویل به نیروهای بهزیستی به اردوگاه »چشمه سفید« منتقل 
می کنند، می افزاید: »متاسفانه با توجه به ناراحتی قلبی که این خانم داشت، در بین راه دچار ایست قلبی می شود و هرگونه فوت بر اثر ضربه و... توسط نیروهای اجراییات تکذیب می شود. پزشکی قانونی هم 
در حال بررسی این موضوع است.« دولتشاهی همچنین تصریح می کند: »در برخی خبرهای منتشرشده آمده است که فرد متوفی، معتاد بوده که این موضوع هم تکذیب می شود.« دولتشاهی با بیان این که 
برای بررسی دقیق این موضوع، کمیته ای از سوی شهردار کرمانشاه تشکیل شده است تا در کنار مراجع قضایی ماجرا را به شکل دقیق تری پیگیری کند، اظهار می کند: »مجموعه شهرداری بابت این اتفاق 
بسیار متاسف و متاثر است و مراتب همدردی خود را با خانواده متوفی اعالم می کند.« او البته تاکید می کند شهرداری اجازه نمی دهد افراد سودجو از امثال این شهروند متوفی سوءاستفاده کرده و زمین خواری 
کنند. حال باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی های پزشکی قانونی، علت مرگ متوفی را مشخص کند، اما در این بین چند نکته نباید مغفول بماند. نخست آن که برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری 
خواسته همه شهروندان است، اما این برخورد باید شامل حال همه زمین خواران شود، نه این که عده ای خاص از دایره این برخورد معاف شوند. دوم، نوع برخورد کارکنان شهرداری و دیگر دستگاه های مربوطه 
در چنین ماموریت هایی است و مطمئنا وجود روان شناس و مشاور در کنار دیگر عوامل می تواند به کاهش هزینه های چنین ماموریت هایی کمک کند و دیگر آن که اطالع رسانی سریع، درست و دقیق از سوی 

مسئوالن مربوطه می تواند هم به شفاف سازی موضوع کمک کند و هم جلو بسیاری از شایعه ها و سوء استفاده ها را بگیرد، زیرا دیگر امروز عصر کتمان کردن چنین موضوعاتی نیست.

بقایای مدرسه تاریخی اتابکی در سمیرم
مدرسه اتابکی در مرکز سمیرم و بخش تحتانی پارک کوهستانی تقرچه واقع شده است. 

به گزارش ایرنا، این مدرسه متعلق به دوره اتابکان فارس است. 

ری
شه

هم
ها: 

س 
عک

سیده زهرا عباسی
  خبرنگار

تسليت
جناب آقاي محسن مهاجر

 با نهایت تاثر مصیبت وارده را به  شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم، علو درجات 

و براي بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داریم.
همكاران شما در موسسه همشهري
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آب باران نبايد به شبكه فاضالب برود
يكي از موضوعات مهم دربــاره افزايش 
احتمال فرونشســت در برخي محله ها، 
هدايت آب باران از طريق لوله هاي جديد به 
شبكه يكپارچه فاضالب احداث شده است. 
در واقع برخي از پيمانكاران، هنگام اتصال 
سيستم فاضالب ساختمان به شبكه اصلي، 
راه هدايت آب باران پشت بام را هم به شبكه 
وصل مي كنند كه همين موضوع روي منابع 
آبي زيرزميني محدوده ساختمان و همچنين 
چاه جذبي داخلي اثر منفــي مي گذارد. 
به عبارت ديگر هم ورودي چاه هاي جذبي 
قديمي نبايد به طور كامل بسته شود و هم 
آب باران را به سمت سيســتم يكپارچه 
فاضالب هدايت نكــرد؛ در غير اين صورت 

احتمال فرونشست باال مي رود.
بر همين اســاس مقرر شده مهندس ناظر 
نظام مهندسي فقط زماني اقدام سازنده، 
مجري طرح يا مالك ساختمان هاي جديد 
را تأييــد  كند كه حتما روي تاسيســات 
ســاختمان در زمينه آب و فاضالب اين 
مهم رعايت شده باشــد كه چاه جذبي در 
ساختمان ها براي آب باران وجود داشته 
باشد و شــبكه فاضالب داخل ساختمان 
نيز به سمت شبكه فاضالب داخل كوچه ها 
هدايت شــود تا شــبكه باران به شبكه 

فاضالب وصل نشود.
ساالنه در شــهر تهران حدود ۸۴۰ميليون 
مترمكعب آب از سفره هاي زيرزميني براي 
مصرف شــرب تهران برداشــت مي شود، 
درحالي كه تنهــا ۸۰۰ميليون مترمكعب آب 
به ســفره هاي زيرزميني بازمي گردد كه اين 
به معني ۴۰ميليون مترمكعب بيالن منفي آب 

در تهران است.

ث
مك

نظـــرسنـجــــي ها و 
بهره گيــري از نظرات گزارش

مردم، نقشي كليدي در 
سياستگذاري ها دارند و درواقع، نبض 
جامعه را نشــان مي دهند. مديريت 
شهري يكي از نزديك ترين ارگان هاي 
حكومتــي بــه شــهروندان اســت. 
شهروندان به محض بروز كوچك ترين 
مشكل در حوزه هاي مختلف روتين و 
روزمره شــان از رفت و روب و نظافت 
شــهر گرفته تا اســتفاده از تاكسي، 
اتوبــوس و متــرو به عنوان نــاوگان 
حمل ونقل عمومي و همچنين گذر از 
روي پل ها و گذرها به طور مستقيم و 
بدون واسطه با شهرداري ارتباط دارند. 
بر همين اساس ميزان توقعات مردم از 
شهرداري بيش از ســاير سازمان ها و 
ارگان هاســت. چنين موضوعي باعث 
شــده ارتبــاط دوســويه اي ميــان 
شــهروندان و مديريت شهري شكل 
گيرد. اينجاست كه نظرسنجي از مردم 
و اســتفاده از نظــرات آنهــا در ارائه 
خدمات به مردم اهميت پيدا مي كند. 

از ايــن رو، اســتفاده از تمهيــدات 
در  برنامه ريزي هــا  و  مشــخص 
بخش هاي مختلف شــهري، مانند 
شهرسازي، حمل ونقل، برنامه ريزي 
شــهري و... بر پايه مستنداتي است 
كه مركــز مطالعات ارائــه مي دهد. 
اهميت اين داده ها آنجاست كه بخش 
عمده اي از گزارش ها و تحليل هايي 
كه براي ارائه خدمات به شــهروندان 
مبناي عمل مديريت شــهري قرار 

مي گيرد، بر پايه همين نظرسنجي ها 
استوار است.

كاهش نگراني ها از موج پنجم كرونا
بر اين اساس، دفتر مطالعات اجتماعي 
و فرهنگي شــهرداري تهران در يك 
نظرســنجي تلفني از 1046شهروند 
تهراني درباره مــوج پنجم كرونا )16 
تــا 20ارديبهشــت( اطالعات جالب 
و قابل تاملــي را به دســت آورده كه 
نشــان دهنده كاهش نگراني مردم از 
ابتال به كروناست. اين در حالي است 
كه در موج قبلي كه ابتداي ارديبهشت 
)دوم تا چهــارم( و همزمان با تصميم 
دولت براي بازگشــايي كسب وكارها 
انجام شــده بود، ميــزان نارضايتي و 
نگراني عمومي افزايش يافته بود. اما 
نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد از 
شدت نگراني نســبت به ابتال در موج 
پنجم كاسته شده است. ضمن اينكه 
براساس نتايج اين نظرسنجي، رضايت 
مردم از شهرداري افزايش داشته اما 
نارضايتي شهروندان تهراني از دولت 

روند كاهشي داشته است.
از ســوي ديگر، اگر چــه 59درصد از 
مردم معتقدند كرونا در هفته هاي آتي 
افزايش خواهد يافت اما در مقايسه با 
موج چهارم يعني در ابتداي ارديبهشت 
بخش بيشــتري از جمعيت، كرونا را 
مســئله اي مديريت شــده مي دانند. 
همچنين درنظرسنجي تازه شهرداري 
تهران، 46درصد از مردم نگراني خود 
از ابتالي خود و خانواده شان به كرونا 
را »زيــاد« و 30درصــد »كم« اعالم 
كرده اند. از مقايسه نتايج با موج هاي 
قبلي مي توان نتيجــه گرفت ميزان 

نگراني از ابتال به كرونــا در جامعه رو 
به كاهش است. ضمن اينكه همچون 
موج هاي قبل، نگراني در زنان باالتر از 

مردان است.

بيكارانــي كه كرونا روي دســت 
خانواده ها گذاشته است

امــا موضــوع مهمــي كــه زندگي 
خانواده هــاي تهرانــي را بيــش از 
ســاير بخش ها تحت تأثير قرار داده، 
پيامدهاي شــيوع كرونا بر اقتصاد و 
معيشــت آنهاســت. در نظرسنجي 
شــهرداري تهــران، 35درصــد از 
خانوارهــاي تهرانــي گفته اند كه در 
خانواده شان كسي هست كه به خاطر 
شيوع كرونا شغلش را از دست داده و 
بيكار شده باشد. به عالوه هزينه خانوار 

در 43درصد از پاسخگويان به واسطه 
كرونا افزايــش يافته و بــراي بقيه يا 

كاهش داشته يا تغييري نكرده است.

مخالفت مردم با اجرا نشدن طرح 
ترافيك

در يك ســؤال ديگر از شــهروندان 
پرســيده شــده كه آيا موافقند طرح 
ترافيــك به كلي برداشــته شــود يا 
خير؟ پاســخ مردم به اين پرســش 
نشــان مي دهد كه 44درصد مخالف 
و 30درصــد موافق برداشــتن طرح 
ترافيك هستند. نكته قابل توجه اينكه 
37درصد از پاســخگويان گفته اند در 
ســال جديد حداقل يك بار در ساعت 
اداري به محدوده ترافيــك رفته اند. 
در بين كســاني كه تجربــه رفتن به 

محدوده داشــته اند ميزان موافقت با 
اجرا نشــدن طرح ترافيك 64درصد 
اســت، درحالي كه براي كساني كه به 
اين محدوده نرفته اند ميزان موافقت 
44درصد است . اما نكته ديگري كه در 
اين نظرسنجي، قابل مالحظه است اين 
اســت كه تقريبا نيمي از مردم نسبت 
به آمارهاي رســمي اعتماد چنداني 
ندارند. موضوعي كــه در 2 ماه اخير، 
چندين بار از ســوي نمايندگان مردم 
در شوراي شهر تهران اعالم اما هر بار 
با واكنش هايي از سوي مسئوالن ستاد 

مقابله با كرونا مواجه شد.
جزئيات بيشــتر نظرسنجي مديريت 
شــهري تهران از پايتخت نشينان در 
حوزه هاي مختلف در نمودارهاي زير 

آمده است:

نتايج نظرسنجي ايسپا و مركز مطالعات شهرداري تهران نشان مي دهد 

در نظرسنجي جديد شهرداري تهران، 46درصد از مردم نگراني از ابتالي خود و خانواده شان به كرونا را »زياد« و 30درصد »كم« اعالم كرده اند
كاهش نگراني مردم از شيوع ابتال به كرونا

مجيد جباري
خبر نگار

شورا

الويري انصراف داد، احمدي رئيس 
شوراي عالي استان ها شد

با كناره گيري مرتضي الويري از انتخابات رياست شوراي عالي استان ها، 
عليرضا احمدي، نماينده اســتان قم با 50رأي از 74رأي دريافت شده 

به عنوان رئيس جديد اين شورا انتخاب شد.
به گزارش همشــهري، در اين انتخابات كه در ساختمان قديم مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد، احمدي در رقابت با سيدعبدالرزاق موسوي، 
نماينده استان فارس به پيروزي رسيد. اين در حالي بود كه مرتضي الويري 
بعد از 2.5سال حضور بر مسند رياست شوراي عالي استان ها در انتخابات 
مجدد ترجيح داد انصراف دهد. رئيس پيشين شــوراي عالي استان در 
سي ويكمين اجالس عمومي اين شورا اقدامات انجام شده ظرف 2.5 سال 
گذشته در شوراي عالي استان ها را تشــريح كرد. الويري گفت: »در اين 
دوران با همت و همراهي شما بزرگواران توانستيم اليحه درآمدهاي پايدار 
شهري و روستايي و طرحي كه به همين منظور تهيه شده بود را تلفيق و در 
كميسيون ويژه مجلس به پيش ببريم. كمك به تعيين تكليف اين اليحه 
در مجلس و پاسخ به اشكاالت وارده شوراي نگهبان از ديگر اقدامات ما براي 
به سرانجام رساندن اين موضوع بود.« او ادامه داد: »اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده يكي ديگر از اقداماتي است كه ما با پيگيري هاي بسيار و همكاري 

دولت و مجلس توانستيم به پيش ببريم و اشكاالت آن را رفع كنيم.« 
او با اشــاره به اليحه مديريت يكپارچه، اگرچــه در مجلس قبل فقط 
به دليل كمبود 6رأي به ســرانجام نرســيد، گفت: »ما با پيگيري هاي 
خود توانستيم توجه همكاران قانونگذارمان در مجلس را به اين موضوع 
اساسي جلب كنيم. همچنين به هنگام بروز بحران ها و موضوعات مختلف 
شاهد هســتيم كه نبود مديريت يكپارچه يكي از چالش هاي اساسي 
خدمت رســاني به مردم و اداره صحيح شهرهاست. توانستيم استقالل 
در بودجه شوراي عالي اســتان ها را محقق كنيم و پس از گذشت 2دهه 
مكاني مناسب براي شوراي عالي استان ها تأمين كنيم. در اين 2سال و 
اندي توانستيم از طريق سفرهاي مختلف و برگزاري جلسات در شهرهاي 
ديگر به عدالت سرزميني و توزيع منابع در راستاي كاهش فقر توجه جدي 
داشته باشيم. شوراي عالي استان ها در اين دوره توانست الگوي مناسبي 
براي هماهنگي نهادي در كشور باشد. رايزني هاي بسيار نزديك با دولت 
و مجلس درباره دســتور كارهاي مختلف نمونه اي از اين تالش است.« 
رئيس پيشين شوراي عالي استان ها در پايان گفت: »از تمام نمايندگان 
شوراي عالي استان ها كه در مدت 2.5ساله با مديريت اينجانب همكاري 
كردند تشكر مي كنم. از آنجا كه اينجانب انتخابات هيأت رئيسه در آذرماه 
سال گذشته را بدون هيچ گونه شبهه و ايراد مي دانم و دخالت دستگاه هاي 
اجرايي در امور شــوراها را برنمي تابم از پذيرش نامزدي براي رياســت 
شوراي عالي عذرخواهي مي كنم. اميدوارم جايگاه شوراي عالي استان ها 
با انتخاب هيأت رئيسه توانمند و مســتقل و دلسوز در جهت و سمت و 
سويي كه قانون اساسي مشخص كرده اســت، ارتقا يابد.«  احمدي نيز 
بعد از نشستن بر مسند رياست شوراي عالي استان ها در جمع خبرنگاران 
گفت: »با اعتماد اعضاي شوراي عالي استان ها در انتخابات هيأت رئيسه، 
امروز وظيفه سنگيني برعهده بنده قرار گرفت. تالش خواهم كرد در اين 
مسئوليت جديد به وظايف خود عمل كنم.« او ادامه داد: »بودجه اي كه 
امسال براي اين نهاد درنظر گرفته شده 36ميليارد تومان است. اما با توجه 
به شرايط به وجود آمده از كرونا، هنوز اين اعتبار در اختيار شوراي عالي 
استان ها قرار نگرفته است. اميدواريم به زودي اين اتفاق عملياتي شود.«  در 
اين انتخابات حميد بادامي نجات، نماينده استان همدان با كسب 41 رأي 
از 74رأي به عنوان نايب رئيس شوراي عالي استان ها انتخاب شد. همچنين 
براساس اين انتخابات در دور اول 4منشي از 6منشي اين شورا به ترتيب 
زير انتخاب شــدند؛ اميرحمزه قادري نماينده سيستان و بلوچستان با 
55رأي، كيومرث خزلي نماينده استان كرمانشاه با 49رأي، سيدمقيم 
مقيمي نماينده اســتان مازندران با 44رأي و حبيــب اهلل عاملي مقدم 
نماينده اســتان كهگيلويه و بويراحمد با 43رأي. در دور دوم نيز حميد 
پاكي نماينده استان آذربايجان غربي با 49رأي و سعيد ديلمقاني نماينده 
آذربايجان غربي با 30رأي نيز به عنوان 2منشي باقيمانده به هيأت رئيسه 

راه يافتند.
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نه بايد ترسيد و نه بايد به بي خيالي زد؛ از اينكه 
مديريت 

بحران هاي متعددي تهران را تهديد مي كند و بحران
در بين آنها، زلزله، سيل و فرونشست 3بحران 
اصلي به شمار مي روند. به همين خاطر به جاي آنكه تنها دلهره 
به جان مان بيندازيم، بهتر است آماده شويم. از آن مهم تر، اين 
مسئوالن هستند كه به عنوان قانونگذاران و مجريان، براي 
افزايش سطح پيش بيني و آمادگي و جلوگيري از آسيب ها 
بايد تالش بيشتري به خرج دهند؛ وگرنه يا زلزله مناطقي را 
اساسي مي تكاند يا فرونشست، نقاطي را مي بلعد يا سيل چند 
جايي را با خود مي برد. به گزارش همشهري، دهمين 3هفته 
پيش بود كه زلزله نيمه هاي شب 19ارديبهشت، بسياري از 
تهراني ها را حسابي وحشــت زده كرد و بي اغراق خيلي زود 
فراموش شد. اما بعد از ظهر چهارشنبه هفته گذشته دوباره 
زمين لرزه اي با بزرگي 4ريشــتر در حوالي دماوند رخ داد تا 
تلنگري باشد كه اين بحران را بايد جدي گرفت. نمونه ديگر 
نتيجه دست روي دست گذاشتن درباره برخي از بحران هاي 
تهران را مي توان فرونشست هايي دانست كه تعدادشان به طور 
قابل توجهي در بعضي از محله ها افزايش يافته است. گاهي 
اوقات در برخي از خيابان هاي شــهر يكباره گودالي درست 
مي شود به اندازه يك  ســاختمان 3طبقه؛ گودال هايي كه 
به اندازه 10تا خودرو حجم دارند و مي توانند عده اي را هم به 
كام مرگ بكشانند. شايد جالب باشــد بدانيد كه در همين 
دوران كرونايي و در سال جديد در پي افزايش حجم بارش ها، 
65مورد فرونشست زمين در مركز تهران رخ داده كه باعث 

تخريب تعدادي از ساختمان شده است.

عوامل 3۰ تا ۴۰ساله
پايش هاي ســازمان نقشه برداري كشــور نشان مي دهد 

كه پديده فرونشســت در پايتخت كشــور، رو به افزايش 
گذاشته است. به گونه اي كه اگر پيش تر، فرونشست هاي 
زمين اغلب در دشت هاي جنوبي تهران رخ مي دادند اما 
از محدوده بزرگــراه آزادگان به داخل شــهر تهران نفوذ 
كرده اند. از سوي ديگر نشست هايي در منطقه9 تهران و 
حوالي ميدان آزادي گزارش شده كه زنگ خطري از اين 
لحاظ به حساب مي آيند. عالوه بر اين، خروجي هاي راه آهن 
تهران - جنوب و تهران - تبريز، شاخه هاي جنوبي مترو 
به سمت اسالمشهر و حرم مطهر حضرت امام خميني، و 
همچنين بخش هايي از خطوط مترو در مركز شهر و نيز 
بخشي از فرودگاه مهرآباد تهران، در محدوده مخاطره آميز 

فرونشست هاي زمين قرار گرفته اند.
در گزارش ســازمان زمين شناســي و اكتشافات معدني 
كشور نيز به استناد اندازه گيري هاي صورت گرفته آمده 
كه در جنوب غرب شــهر تهران فرونشست ساالنه حدود 
21سانتي متر در سال عنوان شده اســت. اين مطالعات 
برداشت بيش از حد مجاز از منابع آب زيرزميني، ضخامت 
اليه رسوبي و ويژگي هاي مهندسي رسوبات را عامل اصلي 

ايجاد اين پديده مي داند.
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
اما از يك طرف درباره خطر فرونشست هاي زمين هشدار 
مي دهد و از سوي ديگر اعالم مي كند كه اقدامات خوبي 
براي كنترل آنها صورت گرفته است. رضا كرمي محمدي 
مي گويد: »بيشتر فرونشســت ها به دليل كاهش آب هاي 
زيرزميني روي مي دهــد؛ پديده اي كــه از اتفاقات طي 
30ســال گذشــته ناشــي مي دهد. نكته اينجاست كه 
نمي توانيم يك پديده اي را كه طي 30 تا 40ســال اتفاق 
افتاده است به سرعت از بين ببريم. بلكه به همين ميزان 

براي رفع اين مشــكل زمان نياز داريــم. به همين دليل، 
برنامه تفكيك سيستم دفع آب باران از فاضالب در دستور 

كار قرار دارد.«

پساب به جاي منابع زيرزميني 
ماجرا از اين قرار است كه طبق اعالم سازمان آب منطقه اي 
تهران، 40درصد از لوله هاي شــهر تهران داراي نشــتي 
هســتند و همين موضوع باعث مي شود خاك مرطوب و 
سست شــود. زماني كه ميزان بارش ها افزايش مي يابد، 
به دليل سســتي خاك و برداشــت هاي بيش از اندازه از 
منابع زيرزميني، همه  چيز را براي فرونشســت در برخي 
از نقاط مهيــا مي كند. كرمي محمدي امــا مي گويد كه 
طبق رصدهاي صورت گرفته در خيابان هايي كه احتمال 
فرونشســت وجود داشــته، اقدامات الزم انجام شده كه 
نمونه اش خيابان مولوي اســت. او مي افزايد: »ســازمان 
فاواي شهرداري تهران 4دستگاه جي پي اس به منظور رصد 
مناطق تحت فرونشست در اختيار دارد. با تالش انجام شده 
از سوي سازمان پيشــگيري و مديريت بحران هم اكنون 
اطالعات اين جي پي اس ها به صــورت روزانه و ماهانه در 
اختيار سازمان پيشگيري قرار مي گيرد. مطالعات انجام 
شده از سوي مركز مطالعات قابل توجه است و در راستاي 
بهينه سازي وضعيت موجود مي توان از آن استفاده كرد.«

اينطور كه سيدحســن رضوي، مديرعامل شــركت آب 
منطقه اي تهران اعالم كرده با اجــراي 4طرح در قالب 2 
تصفيه خانه آب، جايگزيني منابع آب زيرزميني با پساب 
و تعيين تكليف چاه هاي بدون پروانه، فرونشست تهران 
از حالت بحراني خارج مي شود. او مي گويد: » با راه اندازي 
تصفيه خانه هفتم تهران تاكنون 100حلقه چاه خاموش 

شده اســت و با راه اندازي تصفيه خانه ششم تهران نيز تا 
اوايل تابستان، حدود 100حلقه ديگر از چاه هاي آب در 
ابتداي دشت شهريار خاموش خواهد شد. تفاهمنامه اي با 
شهرداري تهران نيز براي جايگزين كردن پساب به جاي 
برداشت از سفره هاي آب زيرزمين به امضا رسيده است. 
هم اكنون شهرداري تهران 230ميليون مترمكعب آب از 
سفره هاي آب زيرزميني برداشت مي كند كه 200ميليون 
مترمكعب آن تا 5ســال آينده با پساب جايگزين خواهد 
شد. طبق مجوز صادر شده از سوي وزارت نيرو، چاه هاي 

بدون پروانه صنعتي و خدماتي در قالب بخشنامه تخصيص 
و چاه هاي خانگي در قالب بخشــنامه تغييــر كاربري، از 
شبكه آب شهري به منابع آب زير زميني، تعيين تكليف 
مي شــوند.« به گفته رضوي، 10هزار حلقه چاه آب بدون 
پروانه در استان و شهر تهران شناسايي شده كه 10درصد 
از آنها صنعتي است. با برنامه ريزي هاي انجام شده تا 2سال 
آينده در مجموع 300ميليون مترمكعب و تا 6سال آينده 
500ميليون مترمكعب برداشت از آب هاي زيرزميني با 

آب هاي سطحي جايگزين خواهد شد.

فرونشست هاي زمين در مناطق مركزي پايتخت افزايش يافته و بر اين اساس اقدامات كنترلي در دستور كار قرار گرفته استتهرانميلرزدوفرومينشيند

آيين گراميداشــت شــهداي ســالمت و 
رونمايي از تنديس فرشته مهر در بيمارستان 
شــهداي تجريــش با هــدف پاسداشــت 
تالش ها و ايثارگري هاي مدافعان ســالمت 
در مقابله با ويــروس كرونا برگزار شــد. به 
گزارش همشــهري، ســيد حميد موسوي، 
شــهردار منطقه يك نيــز از نصب تنديس 
سيمرغ)فرشته مهر( در آينده اي نزديك خبر 
داد و گفت: »مقرر شده با مصوبه شوراي شهر 

و تأييد مقامات ذيربط، تنديسي از سيمرغ به 
نشانه شهداي سالمت در مقابل بيمارستان 
تجريش و در انتهاي خيابان شريعتي نصب 
شود. تمامي كارهاي تهيه و نصب اين تنديس 
توسط شــهرداري بعد از تأييد مراجع انجام 
خواهد شد. همچنين شــهرداري تهران در 
نظر دارد پس از تصويــب كميته نامگذاري 
شورا خيابان ضلع شمالي بيمارستان شهداي 
تجريش را به نام مدافعان سالمت تغيير نام 
دهد كه اين كار نيز پس از طي مراحل قانوني 
انجام خواهد گرفت.« رضا جليلي خشــنود، 
رئيس مركز پزشــكي، آموزشــي و درماني 
شهداي تجريش نيز در همين ارتباط گفت: 
»پس از اپيدمي كرونا، بيــش از 3هزار نفر از 

كادر درمان آلوده و متأسفانه حدود 110نفر از 
نيروهاي كادر درمان در اين راه جان خود را از 
دست دادند. بر اين اساس با هدف گراميداشت 
ياد اين عزيــزان، تنديس »فرشــته مهر« 
به عنوان نمادي از خدمات رســاني صادقانه 
نيروهاي كادر درمان در بيمارستان شهداي 
تجريش ساخته و رونمايي شد.« او نيز از ارائه 
درخواست تغيير نام خيابان حميد در محدوده 
بيمارستان شــهداي تجريش به »مدافعان 
سالمت« يا »فرشــته مهر« خبر داد و افزود: 
»نصب تنديس سيمرغ سازمان نظام پزشكي 
در ميدان قدس )ابتداي خيابان شــريعتي( 
به عنوان نماد مدافعان ســالمت، در دستور 
كار اســت.« به گزارش همشــهري، در اين 

آيين با نام جشنواره فرشــته مهر كه بعد از 
ظهر پنجشــنبه ۸ خرداد 1399 برگزار شد، 
علي ربيعي، ســخنگوي دولت، محمدجواد 
حق شناس، عضو شــوراي شهر تهران، سيد 
حميد موسوي، شهردار منطقه يك و برخي 
مسئوالن كشوري و لشكري حضور داشتند. 
جشنواره فرشته مهر با هدف تقدير و تشكر 
از اقشــاري كه هريك به نوعي بــه جامعه 
خدمات رســاني و مهرورزي كرده ولي كمتر 
ديده مي شوند، برگزار مي شــود. در همين 
راستا نخســتين جشنواره امســال با هدف 
تقدير از كادر درمان و در ســال هاي آينده با 
هدف تقدير از ساير گروه ها همچون پاكبانان، 

محيط بانان و غيره برگزار خواهد شد.

 رونمايي از 
 تنديس فرشته مهر 
در بيمارستان شهدا

شهر بايد به صورت چندمخاطره اي تحليل شود

مركز مطالعات وظيفه اش اين اســت كه با جمع آوري مستندات، 
تجارب خارجي و داخلي، ديتاها و آمارهاي موجود در شهر و دركنار 
هم قراردادن مجموعه موارد، آنها را در قالب يك بســته و پكيج 
جامع و در بسياري موارد، مبتني بر نظرات مردم، به مديريت شهري 
توصيه كند. در واقع بخش عمده اي از اين مطالعات، تحليل داده ها 
و در نهايت گزارش ها مي تواند مبناي عمل شهرداري باشد. اينكه 
مديريت شــهري چگونه و در كجا از اين گزارش ها استفاده كند، 
تصميم مديريتي محسوب مي شود. به طور كلي در مركز مطالعات 
سعي كرده ايم عالوه بر تهيه گزارش ها، ابعاد سياستي را هم براي آن 
تهيه و ارائه كنيم. يعني اگر اهم اقدامات شهرهاي بزرگ جهان در 
مقابله با ويروس كرونا را بررسي مي كنيم، گزارش سياستي آن هم 
را تدوين و قالبي را ارائه مي كنيم كه مبناي عمل مديران قرار بگيرد. 
اما مركز مطالعات به فراخور حوزه هاي مختلف مديريت شــهري 
بخش هاي مختلفي دارد. يعني مركز، با بهره گيري از كارشناسان 
خبره در مديريت بحران، حوزه هاي فنــي و عمراني، حمل ونقل و 
ترافيك، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و... نظرات و داده هاي الزم 
را در قالب گزارش هاي علمي و مبتني بر نظرات عمومي، جمع آوري 
و ارائه مي كند. شهرداري تهران در حوزه كنترل بيماري كوويد-19 
هم به عنوان نزديك ترين ارگان به شهروندن، اقدامات گسترده اي را 
انجام داده و هنوز هم در حال انجام است. به طور كلي، مركز مطالعات، 
11۴اقدام پژوهشي را فقط در اين مدت، در حوزه ويروس كرونا انجام 
داده است. هر روز كه سازمان بهداشت جهاني گزارش هاي وضعيت 
شيوع در سطح جهان را منتشر مي كند، كارشناسان ما آنها را بعد از 
ترجمه در اختيار مديران شهرداري قرار مي دهند كه مبناي عمل 
قرار گيرد. در كنار آن همچنين مركز مطالعات، برنامه هاي شهرها 
و كالنشهرهاي ديگر دنيا را مي بيند و رصد مي كند كه در حوزه هاي 
مديريت بحران و به صورت خاص در فرماندهي بحران چطور اقدام 
 كردند. يا در زمينه حوزه مديريت صنايع و مشاغل، حوزه پسماند، 
خدمات شهري، منابع انساني، حوزه شهرســازي، حمل ونقل و 
ترافيك شــهري چه اقدامات مؤثر و موفقي را به اجرا درآورده اند. 
نتيجه آن براي ما اين است كه از كالنشهرهاي ديگر دنيا درس هايي 
را بياموزيم و در شــهر تهران به كار ببنديم. حتي در كنار اينها، ما 
از برنامه ها و فعاليت ها در كالنشهرهاي كشور هم غافل نشده ايم. 
نهايتا در هر حوزه تخصصي سعي كرده ايم خالصه نكاتي كه به درد 
شهر و شهروندان تهراني مي خورد را استخراج و به مجموعه مديريت 

شهري پيشنهاد كنيم.
از سوي ديگر، ايام كرونا مصادف شد با وقوع زلزله. يعني همان زماني 
كه شهروندان درگير كرونا بودند، زلزله اي هم در گسل مشا اتفاق 
افتاد. اين زلزله و تحقيقات و بررسي هاي ما يك نتيجه مهم براي 
مديريت شهري داشت. ذهن ما را به عنوان مديران شهري متمركز 
كرد بر اينكه بايد شــهر را به صورت چندمخاطره اي تحليل كنيم. 
به بيان ديگر، دستورالعملي كه در شــرايط كرونا ارائه مي كنيم با 
دستورالعملي كه خارج از شرايط كرونا براي پناه گيري و حضور در 

محل هاي امن و اضطراري است، بايد متفاوت باشد.
در كنار همه اين اقدامات، در زمينه حوزه فناوري هم بررسي هايي 
صورت گرفته اســت. مثال بيماري طاعون در ساليان قبل باعث 
تغيير سرنوشت بشر شد. چه بسا هم اكنون اگر تكنولوژي هايي را 
دراختيار داريم شايد ريشه در شيوع طاعوني دارد كه سال ها قبل 
در اروپا اتفاق افتاد. مورد ديگر اينكه شيوع آبله در آمريكا منجر به 
آزادي مطبوعات شد. اين اتفاقات يعني شيوع آبله، سارس و طاعون 
فرصت هايي را هم به بشر داده است. همينطور در موضوع كرونا ما 
از فرصت هاي اين بحران براي شهر و شهروندان استفاده خواهيم 
كرد؛ فرصت هايي كه شايد شــرايط ديگر نمي توانست در اختيار 
ما قرار دهد. بنابراين چنيــن رويكردهايي در گزارش ها و تحليل 
داده هاي ما هم وجود دارد. همانطور كه شيوع بيماري بر گسترش 
نوآوري تأثير مي گذارد، نوآوري هم در كاهش تهديد ويروس كرونا 
كمك مي كند. اقتصاد شهري موضوع ديگري است كه بر اثر شيوع 
كرونا و يا بحران هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است؛ اينكه چه 
چشم اندازي از اقتصاد شهري در تهران خواهيم داشت. همچنين در 
بررسي ها كاهش درآمدهاي شهرداري و نحوه كاهش آن را استخراج 
كرده و به شــهردار تهران منعكس كرده ايم. درواقع عمال شهردار 
تهران بر مبناي اين داده ها و گزارش ها مي تواند با دولت مذاكره كند.

عليرضا نوري
مدير مطالعات و امور بحران مركز مطالعات شهرداري تهران
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زياد   تا حدودي كم

چقدر دستورالعمل هاي فاصله گذاري اجتماعي را رعايت مي كنيد؟

ديدگاه نسبت به تصميم دولت براي شروع فعاليت كسب و كارهانظر مردم درباره شيوع كرونا در هفته  هاي پيش رو تغييرات ميزان نگراني شهروندان از ابتالي خود يا خانواده شان به كرونا
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شيخامروزتستميدهد
اگر مشــكل خاصي پيش نيايد و مهاجــم اهل مالي 
اســتقالل به موقع به ايران برســد قرار است امروز در 
تست كرونا شركت كند. شيخ دياباته بازيكني است كه 
در تعطيلي ليگ مديران استقالل را به دليل پرداخت 
نشدن مطالباتش تهديد به فسخ قرارداد كرده بود. با اين 
حال احمد سعادتمند چندي پيش تمام مطالبات دياباته 
را به حساب او واريز كرد تا از فسخ قرارداد اين بازيكن 
باكيفيت جلوگيري كند و اين بازيكن قبول كند به ايران 
برگردد. اگر اتفاق خاصي نيفتد دياباته از روز يكشنبه در 
تمرين استقالل شركت مي كند و 18روز فرصت خواهد 

داشت تا خود را آماده شروع دوباره ليگ نوزدهم كند.
سپاهانيهايكروززودترتستدادند

پس از مثبت شدن تست كروناي 2نفر از اعضاي تيم 
فوتبال سپاهان، روز گذشــته در ۳ گروه مجزا مجددا 
از همه افراد اين تيم تست گرفته شد. طبق برنامه قرار 
بود مرحله سوم تست كرونا در تيم فوتبال سپاهان روز 
شنبه گرفته شود ولي ابتالي 2 عضو باشگاه به ويروس 
سبب شد تا امير قلعه نويي و شاگردانش براي سومين 
مرتبه تست كرونا بدهند. اينطور كه اعالم شده يكي از 
بازيكنان جوان سپاهان به ويروس كرونا مبتال شده و 

عضو ديگر در ميان بازيكنان تيم نيست.
خليلزاده:استعفايمنشايعهاست

رئيس هيأت مديره استقالل شايعه استعفايش از سمت 
خود را تكذيب مي كند. در روزهاي گذشته شايعاتي راه 
افتاده است كه اسماعيل خليل زاده از سمت رياست 
هيأت مديره استعفا داده اســت و او هم مثل كامران 
منزوي از اين باشــگاه رفتني خواهد بود. خليل زاده با 
تكذيب اين شايعات به ورزش۳ گفت: »چنين اخباري 
صحت ندارد و من چنين كاري انجام نداده ام. من هم از 
طريق رسانه ها متوجه شدم چنين اخباري در موردم 
منتشر شده است كه البته از ديدن آن تعجب كردم. اگر 
بدانم فردي كارآمدتر از من آماده فعاليت است خودم 
مي روم و اصراري به ماندن ندارم اما چيزي كه هست 
من از سمتم استعفا نكرده ام و اين مسائل شايعه است.«
سپاهاناصراريبهبازگشتولسيانيندارد

مدافع گرجستاني سپاهان كه پيش از شروع مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا دچار مصدوميت شد، براي پشت 
سرگذاشــتن مراحل درماني راهي تفليس شد تا در 
زادگاهش و زيرنظر پزشــك تيم ملي گرجستان به 
مداوا و رفع مصدوميت مشغول شود. البته مسئوالن 
سپاهان هم اصراري به بازگشت او ندارند و با توجه به 
شرايط موجود ترجيح مي دهند اين بازيكن در كشور 
خودش و با آرامش بهتر و بيشــتري به مرز سالمتي و 

آمادگي برسد.

فوتبال ايران

محمدحســين كنعاني زادگان براي هزارمين بار گفته از حضور در 
استقالل پشيمان اســت و هر بار هم براي جا انداختن اين موضوع، 
غلظت مصاحبه اش را بيشتر مي كند. با او كاري نداريم؛ چه اينكه وقتي 
يك نفر قادر است ظرف يك  ماه از 6قلب قرمز به 4قلب آبي شيفت كند، 
باز هم توانايي چنين تغييري را خواهد داشت. با اين همه واكنشي كه 
اميرحسين صادقي به مصاحبه كنعاني زادگان نشان داده، به مراتب 
زشت تر است. صادقي كه معلوم نيست چرا تريپ عصباني ها را برداشته 
و ول كن هم نيست، گفته: »كنعاني كه هيچ، بزرگ ترهاي پرسپوليس 
هم حرف زدن بلد نيســتند.« خب برادر من؛ اين االن خيلي جمله 
قشنگ و خوشايندي بود كه شما به زبان آوردي؟ با اين اظهارات ثابت 
كردي خودت خيلي خوب حرف مي زني؟ با اين رفتارهاي شما، چرا 

هواداران 1۳ ساله نبايد در اينستاگرام همديگر را فحش كش كنند؟

اين االن خيلي قشنگ بود؟

با اجباري شدن اخذ آزمايش كرونا براي تيم هاي ليگ برتري، صداي 
بعضي باشگاه ها درآمده كه ما پول نداريم و نمي توانيم هزينه هاي 
آزمايش را تامين كنيم. مي فهميم كه اين آزمايش ها گران هستند 
و مخصوصا پرداخت اين قبيل هزينه هاي پيش بيني نشده در اقتصاد 
شكننده فوتبال ايران دشوار است، اما خداوكيلي باشگاهي كه مديرش 
مي گويد: »پول آب معدني هم نداريم، چه برسد به تست كرونا«، چرا 
بايد در ليگ برتر باشد؟ خب اينطوري بدون كرونا هم كه كار شما زار 
بود. اين چه مدل تيم داري است؟ اين چه خوره اي است كه به جان 
فوتبال ايران افتاده؟ آقايان دور هم مي نشينند و تصميم مي گيرند با 
شندرغاز پول، باشگاه داري كنند. هميشه هم نگاه شان به كمك هاي 
بيروني است. بعد وسط فصل به روغن سوزي مي افتند و كاسه چه كنم 
چه كنم دست مي گيرند. خب اين اصال به چه دردي مي خورد؟ گيريم 

كرونا نبود، آب هم نمي خواستيد بخوريد؟

آب هم نمي خواستيد بخوريد؟

اين روزها خيلي از بازيكنان ليگ برتري دل شان نمي خواهد به زمين 
برگردند. رفقا دنبال اين هستند كه پشت سنگر كرونا، ليگ را لغو كنند 
و فقط پول استراحت كردن شان را بگيرند. همه جمله سازي ها با كرونا 
هم تكراري شده، اما حاال عقيل كعبي يك نوآوري جالب به خرج داده 
است. مدافع صنعت نفت آبادان گفته: »مشكل ما فقط كرونا نيست. 
گرماي هواي آبادان اجازه نمي دهد نفس بكشيم، چه برسد به اينكه 
بدنسازي كنيم.« امر ديگري نيست؟ بهانه ديگري نداريد؟ زمين كج 
نيست احيانا؟ خب االن بقيه مردم آبادان در هواي خنك دارند كار و 
زندگي مي كنند؟ يا مثال رقباي شما قرار نيست به اين شهر بيايند و 
در همين هوا مقابل تان بازي كنند؟ اصال همه بازي هاي صنعت را تا 
اسفند به تعويق مي اندازيم. اينطوري خوب است؟ ما مطلقا راضي 

نيستيم شما فوتباليست هاي عزيز يك سر سوزن اذيت شويد.

مشكل كه فقط كرونا نيست...

نكته بازي

بازيبيپايانگزينهوتكذيبدرموردنيمكتتيمملي
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ليگتركيهاز۲۳خردادشروعميشود
بااعالممسئوالنفدراسيونفوتبالتركيه،رقابتهايليگاينكشوراز23خردادماهدوبارهآغازميشود.قبلاز
تعويقبازيها»ترابزونسپور«با۵3امتيازصدرنشينبود،درردهدوم»استانبولباشاكشهير«با۵3امتيازوتفاضل
گلكمترقرارداشتوگاالتاسرايبا۵۰امتيازدرردهسومجدولقرارداشتهاست.

اميرحسين اعظمي| اســتقاللي ها هرچند از ليگ برتر 
انصراف نداده اند اما به نظر مي رسد كماكان يكي از موافقان 
تعطيلي ليگ در اين مقطع زماني هستند. آرش رضاوند، 
هافبك استقالل يكي از بازيكناني است كه شروع مجدد 
ليگ را اتفاقي خطرناك براي فوتباليست ها مي داند. او در 
گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي در اين خصوص 

بيشتر صحبت كرده است.
فكرميكنيادامهيافتنبازيهايليگ

برترموضوعنگرانكنندهاياست؟
اگر فوتبال تعطيل شود طبيعتا نخستين نفر فوتباليست ها 
ضرر مي كنند ولي بايد واقع بين هم باشيم چون اين بيماري 
خطرناك است. شــايد برخي تصور كنند كه اتفاقي براي 
فوتباليست ها رخ نمي دهد ولي پزشكي كه از ما تست كرونا 
گرفت به اين موضوع اشاره كرد كه اگر بازيكني كرونا بگيرد 

و ريه اش آسيب ببيند، در ادامه فوتبالش با مشكل مواجه 
خواهد شد و نمي تواند با كيفيت گذشته فعاليت حرفه اي 

داشته باشد.
آيااحتماللغوقطعيبازيهاوجوددارد؟

نمي دانم شــرايط چطور پيش مي رود. فعال كه تعداد 
مبتاليان بيشتر شده و مي گويند اين بيماري اوج 
گرفته است. ما هم بايد در شروع ليگ به يك منطقه 
قرمز برويم و طبق اخباري كه مي شنويم، اوضاع در 

اهواز اصال خوب نيست. به هر حال تيم ها براي 
مسافرت بايد به فرودگاه يا هتل بروند و اين 

خيلي خطرناك است.
توموافقتعطيلي

ليگهستي؟
نمي توانم نظر روشني بدهم چون هر 

حرفي بزنم شايد حرف و حديث درست شود. اگر بازي ها 
برگزار شود و يك نفر جانش را از دست بدهد، چيزي جز 
پشــيماني باقي نمي ماند. همين االن هم چند تيم اعالم 
كرده اند كه تست بعضي از بازيكنان مثبت اعالم شده است. 
اين هفته همه تيم ها تست كرونا دادند، ولي آيا تضميني 

وجود دارد كه يك نفر چند روز بعد كرونا نگيرد؟
اكثرمدعياندرصورتتعطيلشدن
بازيهاموافقايننيستندكهپرسپوليسبهعنوان

قهرمانمعرفيشود.نظرتوچيست؟
در فوتبال كه چيزي قابل پيش بيني نيست و منطقي 
نيست كه اگر ليگ تعطيل شود قهرمان را مشخص 
كنند. ما تا پايان ليگ 10بازي ديگر داريم و ۳0امتياز 
دست نخورده باقي مانده است، پس هنوز 
شانس قهرماني داريم. قسمت مهمي از 
فوتبال به جنگيدن خالصه مي شود 
و ما به خاطر هواداران مي جنگيم 
تا آنها را خوشحال كنيم. برخي 
كشــورها با تعطيلي ليگ شان 

قهرمان را معرفي كردند و برخي هم نكردند، حاال نمي دانم 
سازمان ليگ چه تصميمي خواهد گرفت.

اينفصلبرايتوچطوربود؟
اين نخستين سالي است كه بازي در استقالل را تجربه كردم 
و فكر مي كنم براي سال اول خوب بود. تالش مي كنم تا در 

آينده شرايط بهتري را رقم بزنم.
كاركردنبافرهادمجيديچطوراست؟

مجيدي يك مربي جوان و جزو سرمايه هاي استقالل است. 
كار كردن با اين مربي لذتبخش است.

استقاللدراينسالهابابتازدست
دادنبازيكنانتأثيرگــذارشبارهاضربهخورد.
فكرميكنيبرايفصلآيندهشرايطمتفاوتيرقم

بخورد؟
اگر در هر تيمي ثبات باشد طبيعتا موفقيت هم به دست 
مي آيد. ما امسال در بخش مديريت هم خيلي تغيير داشتيم، 
اين در حالي اســت كه در تيم هاي اروپايي چنين چيزي 
را نمي بينيم. اميدوارم كه استقالل هم براي فصل آينده 

كمترين تغيير را داشته باشد.

  30 امتياز ديگر مانده پس شانس قهرماني داريم
رضاوند:درشروعليگبايدبهيكمنطقهقرمزبرويم

   آخرين ميخ ها به تابوت
  مشروعيت  اسكوچيچ

 آيا دراگان اســكوچيچ بهترين انتخاب براي تيم ملي بود؟ نه. آيا 
او در قواره هاي كي روش يا برانكو اســت؟ نه. آيا انتخاب دراگان 
توانســت افكارعمومي را متقاعد كند؟ نه. همه اينها و يك كرور 
سؤال و جواب مشابه ديگر سر جايش، اما هيچ كدام اينها نوع رفتار 
امروز فدراسيون فوتبال با اسكوچيچ را توجيه نمي كند. هر روز از 
يك گوشه دنيا خبر مذاكره ايراني ها با يك مربي منتشر مي شود؛ از 
گابريل كالدرون تا استراماچوني و حاال هم ويلي سانيول. ما آنقدر 
صاف و ساده ايم كه همه تكذيب هاي مديران صديق فدراسيون را 
باور مي كنيم، اما سؤال اينجاست كه چرا از اين شايعه ها مثال اطراف 
برانكو و نيمكت تيم ملي عمان نيست؟ چرا بايد اين همه دروغ فقط 
در مورد آلترناتيو اسكوچيچ ساخته شود؟ اگر فرض كنيم همه اينها 
شيطنت داخلي است، چرا رسانه هاي بين المللي بايد يك گوشه 

اين بازي را بگيرند؟
مسئله اينجاست كه اســكوچيچ در حالت عادي هم در سمتي به 

بزرگي هدايت تيم ملي ايران با بحران مشروعيت مواجه بود. حاال 
اما بازي دنباله دار جانشين يابي براي او، اين معضل را جدي تر كرده 
اســت. فردا بازيكنان با كدام »باور« بايد زيرنظر اسكو كار كنند و 
حرفش را بخوانند؟ وقتي اسم مربي روي كاغذ ضعيف است، حداقل 
بايد يك پشــتيباني قوي از او صورت بگيرد تا مشــكالت كاهش 
بيابد، اما در مورد اسكوچيچ همين موهبت هم در حال دريغ شدن 
است. كار كردن با برخي ســتارگان پرادعاي فوتبال ايران ساده 
نيست و حاال اين شــايعات رنگارنگ، اوضاع را براي مربي كروات 
بدتر هم مي كند. بدشانسي بزرگ تر اسكوچيچ هم تعطيل شدن 
همه برنامه هاي تيم ملي به خاطر ويروس كرونا است؛ در غيراين 
صورت او االن بايد 2بازي برگشت با هنگ كنگ و كامبوج را پشت 
سر گذاشته و براي بازي هاي حياتي با عراق و بحرين آماده مي شد. 
در اين صورت شايعات خودبه خود متوقف مي شد، اما فعال ويروس 

هم به ضرر اسكوچيچ عمل كرده است.
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هر روز خبري از اردوگاه تيم هاي ليگ برتري بيرون 
مي آيد كه از ابتالي چند بازيكن به كوويد-19 خبر 
مي دهد. از زماني كه سازمان ليگ تصميمش را براي 
ادامه بازي ها رســما اعالم كرد و تيم هاي ليگ برتر 
تست گيري از بازيكنان را آغاز كردند، هر روز تعدادي 
از تســت هاي كرونا در تيم هاي ليگ برتري مثبت 
اعالم مي شود. اما برخالف تصورات اوليه اي كه اين 
اخبار ايجاد كرد، گزارش هاي بعدي و اخبار تكميلي 
نشــان دادند كه زياد هم نمي توان روي اين آمارها 
حساب باز كرد. چنان كه ديديم تعدادي از باشگاه ها 
آماري كه از تست هاي مثبت شان اعالم شده بود را 
بعدا به نوعي تكذيب كردند و آمار مبتاليان در برخي 

از باشگاه ها هم از طريق ديگري تكذيب شد.
  گل گهر؛ مثبت بود، منفي شد

گل گهر سيرجان نخستين باشــگاهي بود كه آمار 
بااليي از تست هاي مثبت را اعالم كرد و با اين خبر 
شــهر را به هم ريخت. صبح روز چهــارم خردادماه 
اعالم شد در جريان تست هاي PCR كه در پروتكل 
ســازمان ليگ الزامي شده اســت، تست 6بازيكن، 
2عضو كادرفني، سرپرســت و آشــپز تيم گل گهر 
سيرجان مثبت بوده اســت. وجود 10تست مثبت 
در اردوي يك تيم خبر مهمي بود كه مي توانســت 
تمرينات و بازي هاي اين تيم را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. بالفاصله مسئوالن گل گهر اعالم كردند نفرات 

موردنظر را به قرنطينه مي فرستند و تمرينات خود 
را نيز تا تعيين تكليف اين نفرات به تعويق انداختند. 
حتي مسئوالن باشــگاه از سازمان ليگ درخواست 
كردند نخستين بازي آنها را كه بايد مقابل سپاهان 
برگزار شــود، به دليل همين مشــكالت به تعويق 
بيندازند. اما در روزهاي بعدي آزمايش مجددي از 
بازيكنان به عمل آمد و روز هشتم خردادماه باشگاه 
گل گهر اعالم كرد بازيكناني كه در نخستين آزمايش 
تست كروناي آنها مثبت اعالم شده در آزمايش بعدي 
تست شان منفي است. همچنين سي تي اسكن ريه 
اين بازيكنان نيز از عدم ابتالي آنها به ويروس كرونا 
حكايت داشــت. به اين ترتيب، مشــكالت باشگاه 
سيرجاني به طور كامل حل شد و اين تيم با تمامي 

نفراتش به تمرينات خود ادامه داد.
  تراكتور و ماشين سازي؛ اصال مثبت نبود

يكي ديگــر از تيم هايي كه از وجود تســت مثبت 
در جمــع بازيكنان خــود خبر داده بود، باشــگاه 
ماشين ســازي اســت. اين باشــگاه تبريزي يكي 
از 4باشــگاهي بود كه نامه انصــراف از ليگ برتر و 
درخواســت براي تعطيلي ليگ را نيــز امضا كرد. 
امــا در روزهاي بعد هيــچ خبري كه بــه ابتالي 
بازيكنان اين تيم رسميت ببخشــد، منتشر نشد 
و حتي در گوشــه وكنار گزارش هايي ديده شد كه 
خبرهاي اوليه را نقض مي كرد. درحالي كه باشگاه 

ماشين ســازي از تســت هاي مثبت مي گفت، در 
كانال هاي تلگرامي عكس هايــي از بازيكنان اين 
تيم منتشر مي شــد كه به زندگي عادي مشغول 
بودند. حتي از قول برخي از آنها گفته شد كه اخبار 
ابتال به كرونا را مســئوالن باشگاه فقط در راستاي 
تالش براي تعطيلي مســابقات منتشر كرده اند. به 
هر حال، همه مي دانند كه ماشين سازي و تراكتور 
مالك مشتركي دارند و اين مالك يكي از مخالفان 
درجه اول برگزاري ليگ برتر است. در همين راستا 
باشگاه تراكتور نيز بعد از آزمايش اول از مثبت بودن 
تســت 4بازيكن خبر داد. اما چند روز بعد سازمان 
ليگ آزمايشگاه ديگري را به اين باشگاه معرفي كرد 
تا تســت مجدد بازيكنان در اين آزمايشگاه انجام 
شود. گفته مي شود مسئوالن آزمايشگاه بعد از اين 
تست جواب همه بازيكنان را منفي اعالم كرده اند 
اما باشگاه تراكتور هنوز به شكل رسمي اين خبر را 

منتشر نكرده است!

  فوالد؛ منفي در مثبت در  منفي
فوالد خوزســتان هم يكي ديگر از تيم هايي بود كه 
خبر مثبت شدن تست 5بازيكن اين تيم در رسانه ها 
منتشر شد. اما آنچه ديروز سايت باشگاه فوالد از قول 
سرپرست اين تيم منتشر كرد، نشان مي دهد هنوز 
نمي توان با قطعيت درباره مبتال بودن اين بازيكنان 
صحبت كرد. سيدمحمد علوي ديروز در اين زمينه 
گفت: »ما از شب چهارشــنبه هفته قبل در تهران 
حضور داريم. روز پنجشنبه نخستين تست PCR را 
انجام داديم و طبق جواب آزمايش ها كه مستندات 
آن موجود است، تست تمام اعضاي تيم منفي شد. 
پس از آن تمرين را در تهــران برگزار كرديم و تمام 
پروتكل هاي بهداشــتي را نيز رعايــت كرديم، اما 
در آزمايش دوم 5 مورد مشــكوك داشتيم.« علوي 
گفته قرار است سومين تســت بازيكنان فوالد در 
اين هفته انجام شود و در اين تست مشخص خواهد 
شد آن 5بازيكن مشكوك واقعا به كوويد-19مبتال 

هستند يا نه. درآخرين ساعات ديروز، ايسنا به نقل از 
اينستاگرام سعيد آذري، مديرعامل فوالد، خبرداد 

كه نتايج تست سوم منفي شده است.
  بيش از يك تست الزم است

صنعت نفــت آبــادان، شــهرخودرو، ســپاهان و 
پارس جنوبي هم ديگر تيم هايي بودند كه در اخبار 
آمده بود تست كروناي برخي از بازيكنان آنها مثبت 
بوده است. اين اخبار از تست مثبت يكي دو بازيكن 
در هر كدام از اين تيم ها خبر مي دادند اما هنوز هيچ 
خبري در رد يا تأييد اين موضوع منتشر نشده است. 
آنچه مشخص اســت، اينكه تست هاي PCR نه در 
يك مرحله بلكه در چند مرحله بايد انجام شــود و 
كســاني كه در يكي از مراحل تست هاي مشكوكي 
داشته اند ممكن اســت در مراحل بعدي تست آنها 
منفي باشد. فعال كه بيش از هر چيز شاهد تكذيب 
تســت هاي مثبت و ســالمتي بازيكنان مشكوك 

بوده ايم.

رسول بهروش| بدون ترديد يكي از لذت بخش ترين چيزهاي دنيا اين 
است كه آدم عاشق شغلش باشد. اين نعمت بزرگي است كه خداوند 
به بعضي از بندگانش مي دهد. راستش وقتي اين روزها بي ميلي بعضي 
بازيكنان براي شــروع ليگ را مي بينيم، حس مي كنيم اينها عاشق 
كارشــان نيســتند و فقط به عنوان منبع درآمد به آن نگاه مي كنند. 
بيخود نيست كه فوتبال ما سال هاســت درجا مي زند و اگر هم جايي 
جلو برود بيشتر شبيه جرقه است. يكي از ده ها دليل اين عقب افتادگي 
آن است كه عاشق ها جاي خودشــان را به كاسب ها داده اند، كه نسل 
شيفته فوتبال، تبديل شده به جماعتي كه از زمين سبز فقط اسكناس 

سبز درو مي كند.
ما مي فهميم كه چرا برخي مديران و مالكان ليگي مخالف بازگشايي 
مسابقات هستند. يكي مثل محمدرضا زنوزي به آب و آتش مي زند كه 
»دبه« كند؛ چرا؟ چون هر چه خرج مي كند به جايي نمي رسد و به زعم 
خودش جلوي ضرر را از هر كجا بگيرد منفعت است. استاد دو تيم در 
ليگ برتر دارد و هر تيمش قبل از هر بازي بايد يك شبانه روز هتل رزرو 
كند. حاال به اين اضافه كنيد هزينه هاي سفر ، هواپيما ، شام ، ناهار ، 
شيريني ، آبميوه ، لباس و هزار چيز ديگر را تا بدانيد مالك تراكتور و 
ماشين چرا براي تعطيلي ليگ بي قراري مي كند. يكي مثل حميداوي 
هم رسما مي گويد 70درصد به بازيكنانش پرداختي داشته و اگر ليگ 
لغو شود، آنها ضرر نمي كنند. اين يعني مالك شهرخودرو خيلي شيك 
و محترمانه دنبال پيچاندن قســط آخر قرارداد بازيكنان است. براي 
فهميدن اينها، نيازي نيســت آدم شكافنده اتم باشــد. اين وسط اما 

چيزي كه نمي فهميم، فراري بودن بعضي بازيكنان از فوتبال اســت. 
مگر مي شود اين عده آنقدر از شغل شــان بيزار باشند كه بعد از 3 ماه 

تعطيلي، دل شان براي توپ ، شوت ، گل و هيجان تنگ نشده باشد؟
بچه هاي نســل ما و قبل تر از آن، اغلب اوقات بــا زانوهاي خاكي و 
خونين از زمين هاي سنگالخي بازي به خانه برمي گشتند. بزرگ ترها 
مدام هشدار مي دادند كه »مريض مي شــوي، كزاز مي گيري«، اما 
اينها ول كن نبودند. انگار توپ به جان شــان بسته بود. اتفاقا آخرين 
افتخارات درست و حسابي اين فوتبال، آخرين ستارگاني كه سرشان 
به تن شان مي ارزيد و آخرين لژيونرهاي حاضر در تيم هاي آبرومند هم 
مال همين نسل ها بودند. اصال مگر مي شود آدم عاشق كارش نباشد 
و به قله برسد؟ ليونل مسي كه شــايد بهترين بازيكن تاريخ فوتبال 
جهان باشد، در تازه ترين مصاحبه اش گفته: »براي آغاز دوباره الليگا 
لحظه شماري مي كنم.« لئو اتفاقا بسيار هم خانواده دوست است؛ 3 

پسر دارد كه به آنها شديدا وابسته است، با اين حال دلش مي خواهد 
به زمين برگردد. اينجــا اما اكبر ايماني با 3 بــازي ملي نصفه ونيمه 
مي گويد: »فوتبال را كنار مي گذارم، ولي به تمرينات برنمي گردم.« يا 
آن يكي دروازه بان ليگ برتري در 3 برداشت مختلف جلوي دوربين 
خبرنگاران از فوتبال اعالم برائت مي كند و بهانه مي گيرد كه نگران 

فرزندش است.
اين جماعت اگر عاشق فوتبال باشند، به جاي بهانه و بامبول، نهايتا 
يك  ماه خودشان را از خانواده جدا مي كنند تا ماموريت شان را تمام 
كنند. بقيه امكانات هم كه فراهم است. در روزگاري كه مردم محتاج 
نان به دل »بي آرتي« زده اند، اينها با »بي ام و« تردد مي كنند كه طبعا 
شانس ابتال در آن كمتر است! مشكل اما چيز ديگري است؛ ما دچار 
نسلي شده ايم كه از فوتبال، فقط پيامك هاي واريز بانك و فالوئرهاي 

خاص اينستاگرامي اش را مي شناسد. عشق به توپ سيري چند؟

  بيماران خيالي

  نه؛ شماها عاشق نيستيد
  از زانوهاي خوني و كزاز تا ثروت نجومي و كرونا 

  تست هاي كرونايي كه مثبت اعالم مي شوند، آنقدرها هم مثبت نيستند

كالدرون: با پرسپوليس هيچ مذاكره اي نمي كنم
پرسپوليس با هوادارانش سال ها مي تواند قهرمان باشد

باشگاه پرسپوليس بعد از شكايت برانكو از اين باشگاه و تالش براي پرداخت 
طلب سرمربي پرافتخار خود حاال با شكايتي جديد روبه رو شده كه مربوط 
به گابريل كالدرون، سرمربي آرژانتيني نيم فصل اول سرخ هاست. كالدرون 
كه در ابتداي فصل جانشــين برانكو ايوانكوويچ شــده بود با وجود تمام 
مشكالت و اختالفاتي كه با مديرعامل باشگاه پيدا كرد در نهايت توانست 
سرخپوشان را به قهرماني نيم فصل برساند و در جام حذفي هم اين تيم را به 
جمع 4تيم نهايي برساند. با وجود اين، سرمربي آرژانتيني سرخپوشان بعد 
از صدرنشيني تيمش در نيم فصل با توجه به مشكالتي كه با مديريت وقت 
داشت، از جمع آنها جدا شد و حاال پرونده مطالبات مالي اش را در فيفا شكل 
داده است. در پرونده شكايت كالدرون، پرسپوليس به پرداخت 300هزار 
دالر اصل قرارداد به عالوه 150هزار دالر جريمه نقض قرارداد و پرداخت 
پاداش هاي وي و دستيارانش محكوم شد. بعد از شكايت كالدرون مسئوالن 
پرسپوليس مدارك و دفاعيات خود را آماده كردند و به فيفا فرستادند و حاال 
منتظر اين هستند تا فيفا نظر نهايي خود را درخصوص اين پرونده اعالم كند. 
به همين دليل توسط مترجم سابق كالدرون با او تماس گرفتيم تا در اين 
خصوص با او صحبت كنيم. سرمربي آرژانتيني پرسپوليس در اين خصوص 
به همشهري گفت: » باشگاه پرسپوليس بعد از جدايي من هيچ تماسي با 
من نگرفت و من هم از طريق وكيل خودم تمام اقدامات قانوني را انجام دادم. 
هم اكنون ديگر تمام اقدامات قانوني را به وكيل خودم سپرده ام و ديگر هيچ 
مذاكره اي با باشگاه پرسپوليس نخواهم كرد و فيفا بين من و پرسپوليس 
قضاوت خواهد كرد و هرچه فيفا حكم بدهــد، آن را مي پذيرم.«كالدرون 
در پايان درخصوص اختالف 10امتيازي سرخپوشان و قهرماني اين تيم 
در پايان فصل، گفت: »من براي هواداران پرسپوليس احترام زيادي قائل 
هستم و اميدوارم با قهرماني پرسپوليس در پايان فصل اين تيم هواداران 

خوشحال شوند. پرسپوليس با هوادارانش سال ها مي تواند قهرمان باشد.«

كسر ۶ امتياز به خاطر نقض مقررات كرونا
تيم الســك اتريش به خاطر تخطي از قوانين پيشــگيري از شــيوع 
كرونا عالوه بر جريمه مالي 6 امتياز هم از دســت داد. به گزارش آس، 
بوندس ليگاي اتريش تيم السك صدرنشين را 75هزار يورو جريمه و 
6امتياز از اين تيم كســر كرد. اين تيم در تمرينات پروتكلي كه براي 
پيشــگيري از ويروس كرونا درنظر گرفته شــده بود را رعايت نكرد. 
تيم شهر لينز كه تا يك هشــتم نهايي ليگ اروپا هم صعود كرد و برابر 
منچستريونايتد حذف شد، اعالم كرد فرجام خواهي مي كند. السك با 
اين تخطي جايگاه نخست را در جدول از دست داد و اكنون با 3امتياز 
كمتر از ردبول سالزبورگ، صدرنشين جديد در رتبه دوم قرار دارد. ليگ 
اتريش هشتم مارس به خاطر بحران كرونا متوقف و از دوم ژوئن دوباره 

از سر گرفته شد.

كوتاه تر از گزارش

جهان

 آغاز ليگ روسيه با حضور تماشاگران
اتحاديه فوتبال روسيه اعالم كرد كه مسابقات ليگ اين كشور از اول تير با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. بعد 
از تعامل با مسئوالن بهداشتي اين كشور مقرر شده كه به تماشاگران اجازه حضور در ۱۰درصد از ظرفيت ورزشگاه ها 

داده شود و از همان تاريخ ذكر شده نيز مسابقات ازسر گرفته خواهد شد.
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منهاي فوتبال

جهان

محسن محمودصفري| آرات حسيني 6ساله كه در اينستاگرام 
از پرمخاطب ترين كودكان جهان اســت ايــن روزها از تبليغ 
دندانپزشكي تا كنسرت را مي پذيرد. آرات ابتدا به خاطر حركات 
ژيمناستيكي كه انجام مي داد به شهرت رسيد و سپس با ورود 
به عرصه فوتبال فالوئرهاي ميليوني پيدا كرد. پدر او نقش اول را 
در حواشي ايجادشده براي پسرش ايفا مي كند. يك روز به دليل 
اينكه علي كريمي براي آرات كامنت نگذاشته به كريمي مي تازد 

و روز ديگر فضا را مهيا مي كند تا آرات با تتلو اليو بگذارد.
درحالي كه بســياري از حركات آرات به وجد آمده اند، واكنش 
اميررضا خادم قهرمان جهان و المپيك قابل تأمل است. او كه 
خودش ورزش را از سن پايين آغاز كرده و روي سكوي المپيك 
هم ايستاده، در استوري اينســتاگرام نوشت: »خدا عاقبت اين 

بچه را به خير كند.« 
خادم، مدرك كارشناسي تربيت بدني، كارشناسي ارشد مديريت 
دولتي و دكتراي مديريت دولتي دارد، در 18سالگي توانسته در 
باالترين سطح مسابقات ورزشي )المپيك 1988 سئول( حضور 
داشته باشد و 2مدال برنز المپيك و 2مدال جهانی )طال و برنز( 

در كارنامه ورزشي خود دارد.
از خادم درباره استوري چند وقت پيشش درباره آرات پرسيديم؛ 
»اگر از منظر علمي، تجربي و حتي اعتقادي هم به مسئله نگاه 
كنيد مي بينيد كه گفته شده بچه تا 7ســالگي بايد آزاد باشد 
و به نوعي كودك تا 7ســالگي فرمانده خانه اســت. در مبحث 
علمي هم مي بينيد كه آموزش از 7-6ســالگي آغاز مي شود، 
چون تا 7سالگي بچه آزاد است و درســت نيست بايد نبايدي 
براي او تعريف شود. اين بايد و نبايدها حتما در ورزش نيست، 
مي تواند حفظ متون در قالب كار فرهنگي هم باشد. تا جايي كه 
من اطالعات دارم قريب به اتفاق اين كودكان در بزرگسالي به آن 

هدفي كه برايشان درنظر گرفته  بودند نرسيده اند. البته نه اينكه 
استعداد نداشته باشند، اتفاقا استعداد هم داشته اند ولي به دليل 
عدم آمادگي از نظر روحي و رواني به توفيقي نرســيده اند و در 

بهترين حالت يك فرد معمولي جامعه شده اند.« 
ورزشــكاران حرفه اي هم براي آرات كامنت مي گذارند و او را 
تشــويق مي كنند؛ خادم اين موضوع را طبيعي مي داند: »براي 
هر فردي رفتــار و حركات اين بچه جذاب اســت. حاال آن فرد 
مي تواند از عامه مردم باشد يا مسي و حتي رئيس جمهور يك 
مملكت. اميدوارم از اين حرفم سوءبرداشــت نشــود ولي يك 
طوطي را درنظر بگيريد كه صحبت كردنش جذاب است و مردم 
براي پركردن اوقات فراغت و سرگرمي به آن توجه مي كنند و 
مخاطبش مي شوند. به نظرم ايرادي ندارد كه مثال مسي كامنت 
مي گذارد. در اينكه اين بچه حركات جذاب و خارق العاده اي انجام 
مي دهد اصال بحثي نيست و من هم به عنوان يك فرد عادي او را 
تشويق مي كنم ولي آن چيزي كه من نوشتم درباره آينده اين 

بچه است.« 
خادم در پاسخ به اين سؤال كه پدر شما خودش عنوان دار جهان 
بوده و اتفاقا شما و برادرتان توانستيد عناوين جهان و المپيك را 
كسب كنيد، چه تدبيري محمد خادم برايتان داشت كه حاصل 
آن چندين مدال جهان و المپيك شــد، گفت: »پدر از دوران 
كودكي هميشه خاطرات مربوط به فراز و فرود ورزشي اش را براي 
ما تعريف مي كرد و همين مسئله سبب شده بود ما انگيزه زيادي 
براي ورزش كردن و قهرماني داشته باشيم و به نوعي از نظر روحي 
و رواني آماده بوديم. ولي هر زمان كه مي خواســتيم در سنين 
پايين ورزش را حرفه اي انجام دهيم، خود پدر مانع مي شد. نه 
اينكه براساس قواعد علمي اين ممانعت را انجام دهد بلكه براساس 
تجربه و حسي كه داشت. خود ما ورزش را از 7-6سالگي شروع 

كرديم؛ آن هم به صورت نرمش و حركات سبك. كشتي را حدودا 
از 8سالگي شروع كردم كه حدود 10سال بعد توانستم به المپيك 
بروم. براي اينكه شما اصول حرفه اي يك ورزش را ياد بگيريد و تا 
سطح قهرماني پيش برويد حداقل به 6سال زمان احتياج است. 
بايد از نظر روحي و رواني آماده باشيد تا بتوانيد فشارهاي مربوط 

به ورزش قهرماني را تحمل كنيد.« 
كودكاني همانند آرات تعدادشــان رو به رشــد است و فضاي 
مجازي بستري شده براي درآمدزايي خانواده هاي اين كودكان، 
به نظرتان نبايد برخوردي جدي با اين قبيل افراد انجام شــود؟ 
خادم در جواب اين سؤال گفت: »به نظرم فضای مجازي موقعيت 
كسب و كار بسيار خوبی براي جامعه مهيا كرده كه البته با توجه 
به ســرعت اينترنت و مســائل اينچنيني ما در آن بسيار عقب 
هستيم. در بسياري از كشورها كه ما بايد از آنها الگوبرداري كنيم، 
قاعده و قالبي براي اين مســائل تعريف شده است. به كودكان 
در مهدكودك ها شماره  تلفني ياد مي دهند كه اگر پدر و مادر 
برخالف ميل كودك رفتاري را از او بخواهــد مي تواند تماس 
بگيرد و اطالع دهد. اين نشان مي دهد براي حمايت از كودكان 
به چهارديواري خانه افراد هم ورود كرده اند. اينكه همه  چيز را 
گردن فضای مجازي بيندازيم درست نيست بايد نهادهايي مثل 
بهزيستي، آموزش و پرورش و حتي شهرداري ها براي حل اين 
موضوعات ورود كنند. اين موضوعــات جزو اصول اوليه حقوق 
شهروندي است. حقوق شهروندي شامل بچه تازه به دنياآمده 
مي شود تا پيرزن و پيرمرد ازكارافتاده، كه به صورت عمومي بايد 
در كشور ما جا بيفتد.« آرات حسيني با 4ميليون فالوئر هم اكنون 
به همراه پدرش در كشور انگليس زندگي مي كند و هر روز تعداد 
زيادي تبليغ براي فروشگاه ها، خواننده ها و برندهاي مختلف را با 

مديريت پدرش انجام مي دهد.

 چرا نگران آرات هستم
  بررسي شرايط آرات حسيني، يكي از كم  سن و سال ترين ورزشكاران جهان در گفت وگو با اميررضا خادم 

 بنا: حرف از چرخه انتخابي بازارگرمي
 در شرايط ركود است

محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي، بحث سر چرخه انتخابي 
تيم ملي را بازارگرمي در شرايط ركورد مي داند. طرح چرخه انتخابي 
تيم ملي به تازگي در فدراسيون كشتي مطرح شده و منتقد و موافق 
زيادي دارد. با اينكه گفته مي شــد برخــالف غالمرضا محمدي، 
سرمربي تيم ملي كشتي آزاد، بنا موافق است اما به نظر مي رسد او 
هم موافق صد درصد اين طرح نيست. بنا به ايسنا گفته است: »اينكه 
من با چرخه انتخابي موافق يا مخالفم و يا اين طرح نقص دارد يا نه، 
همگي در جاي خودش قابل بحث و بررسي است، اما در شرايطي كه با 
شيوع كرونا هيچ چيز در جهان قابل پيش بيني نيست و اصال مشخص 
نيست كه مسابقه اي برگزار مي شود يا نه، بحث، حاشيه و يا درگيري 
بر سر چگونگي اجراي انتخابي تيم ملي نتيجه اي ندارد. آيا در اين 
شرايط اتحاديه جهاني كشتي اصال تاريخي براي برگزاري مسابقات 
بين المللي تعيين كرده كه ما بخواهيم بر سر چگونگي اجراي چرخه 
به  نظر نهايي برســيم؟ هنوز هيچ چيز مشخص نيست و هيچ كس 

نمي داند شرايط عادي چه زماني حكمفرما مي شود.«

احتمال برگزاري متمركز ليگ قهرمانان 
اتحاديه فوتبال اروپا همچنان موافق ايده برگزاري بازي  هاي مراحل 
نهايي ليگ قهرمانان اســت و امكان دارد اين بازي ها را در محلي 
متفاوت برگزار كند. با مشخص شــدن زمان ازسرگيري مسابقات 
داخلي فوتبال در اكثر كشــورهاي اروپايي، اكنون يوفا جدي تر از 
هميشه در حال برنامه ريزي براي برگزاري بازي هاي ليگ قهرمانان 
و ليگ اروپاست. طبق گزارش شبكه اسكاي اسپورت ايتاليا، پس از 
2 ماه وقفه به دليل شيوع كرونا، اتحاديه فوتبال اروپا خواهان شروع 
دوباره بازي هاي ليگ قهرمانان و ليگ اروپا از روز هفتم آگوســت 
)17مرداد( است. هم اكنون سرنوشــت برخي از بازي هاي مرحله 
يك هشــتم نهايي اين رقابت ها ازجمله مصاف بارسلونا-ناپولي و 
يوونتوس-ليون مشخص نيست و تنها بازي هاي دور رفت به صورت 
كامل انجام شده اســت. برنامه يوفا اين است كه با مشخص شدن 
چهره تمامي تيم هاي صعودكننده از مرحله يك هشــتم نهايي، 
ديدارهاي مرحلــه يك چهارم نهايي را به صــورت تك حذفي، در 
روزهاي 13 و 14آگوست )23 و 24مرداد( برگزار كند و در ادامه 
بازي هاي مرحله نيمه نهايي و فينال را هم به صورت متمركز و در 
يك كشور به پايان برساند. در عين حال ســايت »اينديپندنت« 
انگليس خبر داد احتمال تغيير ميزبــان فينال ليگ قهرمانان هم 
وجود دارد. با توجه به شــيوع گســترده ويروس كرونا در تركيه، 
اســتانبول نمي تواند ميزبان خوبي براي فينال اين رقابت ها باشد 

چون محدوديت هاي سفري زيادي به تركيه وجود دارد.

 31خرداد؛ بازگشت سري آ 
وينچنزو اســپادافورا، وزير ورزش ايتاليا تأييد كرد كه مسابقات ســري  آ از تاريخ ۲۰ژوئن مصادف با 
۳۱خرداد ماه پيگيري خواهد شد. از تاريخ ۹مارس هيچ ديداري در چارچوب رقابت هاي سري آ به خاطر 
كرونا برگزار نشده  است.

9 ماه پس از خداحافظي مجيد شايســته، فردا رئيس 
جديد فدراسيون تنيس معرفي خواهد شد.

شايســته، داماد حجت االسالم محســن قرائتي بود 
و پيــش از آنكه براي 10ســال بر صندلي رياســت 
فدراسيون تنيس تكيه بزند، هيچ ســابقه اي در اين 

رشته نداشت.

رياست فدراسيون تنيس 7نامزد دارد اما گفته مي شود 
شانس داوود عزيزي و پيمان جعفري بيش از ديگران 

است.
عزيزي، مديــركل پارلمانــي وزارت ورزش و جوانان 
است و تا پيش از بازداشت برادرش كه نماينده مجلس 
بود، پيروز قطعي انتخابات به نظر مي رســيد. برخي 

كارشناسان تنيس معتقدند وي با وجود جنجال هاي 
اخير، همچنان شرايط بهتري از ديگر رقبا دارد.

يكي از چهره هاي شــناخته شده تنيس به همشهري 
مي گويد:

»راســتش را بخواهيد هيچ كدام از ايــن كانديداها 
ايده آل نيستند، اما بين شان عزيزي از بقيه بهتر است. 
برنامه هاي بهتري دارد، احتماال منابع مالي بيشتري 
مي تواند جذب كند و مي شــود اميدوار بود كه بعد از 
ســال ها، فضاي اخالقي بر تنيس حاكم شــود. براي 
خود من اين آخري خيلي اهميت دارد. متأسفانه در 
دوره آقاي شايســته، ادبيات بدي در تنيس به وجود 

آمده بــود. آدم ها به هــم توهيــن مي كردند. تنيس 
ورزش جنتلمن هايي مثل راجر فدرر و علي نيلي)داور 
سرشناس ايراني( است. اميدوارم هركسي رئيس شد 

كمك كند كه دوباره فضاي اين رشته اخالقي شود.«
حتي جدي ترين منتقدان پيمــان جعفري هم تأييد 
مي كنند كه او بسيار مودب و اخالق مدار است، با اين 
حال حضور برخي چهره هاي نه چندان خوشــنام در 
اردوگاه انتخاباتي اش، خيلي ها را نگران كرده اســت. 
يكي از اين چهره ها، پيش از اين ســابقه مديريت در 
فدراسيون تنيس را هم داشته است. كساني كه دوره 
اين مدير را به ياد دارند و از فعاليت هاي چند ســال 

اخيرش خبر دارند، معتقدند كه هيچ مديري در كنار 
او عاقبت به خير نخواهد شد.

5كانديداي ديگر انتخابات عبدالرضا آريان فر، عليرضا 
پورسلماني، محمود رضا حسيني، كاميار كيميايي و 

رضا مير ابوطالبي هستند.
تنيس ايران، پس از يك دوره درخشــان در دهه 50 
شمسي، در 3-2 دهه اخير شرايط پرنوساني را تجربه 
كرده است. سال هاست امكان ميزباني از تورنمنت هاي 
معتبــر بين المللي از بيــن رفته، در مســابقات جام 
ديويس هم ايران از گروه 2 آسيا به گروه 3 و حاال گروه 

4 سقوط كرده است.

  در آرزوي انتخاب يك شايسته واقعي
  انتخابات رياست فدراسيون تنيس فردا در حالي برگزار مي شود كه گفته مي شود شانس 

عزيزي و جعفري بيش از ديگران است 
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اصغر صوفي
خبرنگار

گزارش همشهرئ از نمايندگان اثرگذارئ كه ديگر در مجلس نيستند

ذرهبين10+ 1 غايب مجلس 11
زير

عمر مجلس دهم به پايان رســيد و فردا مجلس يازدهم كار خود را آغاز مي كند؛ كمي زمان كه 
بگذرد،  تفاوت ها ميان اين دوره از مجلس با ادوار پيشين آشكارتر خواهد شد؛ تفاوت هايي كه 
از حضور برخي نمايندگان در مجلس جديد و غيبت برخي ديگر حاصل مي شود. هميشه و در هر 
دوره از مجلس،  تعداد انگشت شماري از نمايندگان هستند كه نقش و نگاه خاص آنها،  به آن مجلس هويت و شخصيت مي بخشد؛ 
نمايندگان شاخصي كه مجالس با نقش آفريني آنها شناخته مي شود. در مجلس دهم و ادوار پيشين مجلس،  نمايندگاني حضور 
داشتند كه نبودشان در مجلس يازدهم،  حس خواهد شد. همين حس،  تفاوت واقعي مجلس فعلي با مجلس قبلي را خلق مي كند. 
در اين گزارش،  به ويژگي هاي خاص 11نماينده اي كه در مجلس دهم و در ادوار پيشين مجلس حضور داشتند،  كه از اين پس در 

خانه ملت حضور نخواهند داشت، پرداخته شده است.

علي الريجاني دانش آموخته فلسفه 
و سياســتمداري پخته و ميانــه رو از خانواده 
الريجاني ها كه رياست 12ســاله او بر 3دوره از 
مجلس،  ركورد بي سابقه اي را به نام او ثبت كرد. 
پيش از الريجاني،  همه روساي مجالس پيشين 
از حوزه انتخابيه تهران بودنــد، اما او برخالف 
اين قاعده، از قم آمده بود. آن الريجاني كه وارد 
مجلس هشتم شــد، بيرق اصولگرايي به دست 
داشت،  اما امروز كمتر كســي از اصولگرايان 
او را به عنوان اصولگرا مي شناســد. از سويي 
مواضع سياسي خاص او باعث نمي شود كه او را 
يك اصالح طلب بدانيم؛ شايد بتوان شخصيت 
سياســي او را با عنوان اصولگــراي ميانه رو يا 
اعتدالگرا توصيف كرد. در انتخابات دوره دهم،  
اصالح طلبان نام الريجاني را در ليست اميد قرار 
دادند، اما الريجاني خود معتقد بود كه حضورش 
در ليست اميد تأثيري بر رأي او نداشته است و او 
با پشتوانه مراجع و علماي قم پيروز شده است. به 
سبب همين مواضع سياسي،  همكاري و همراهي 
الريجاني با دولت يازدهــم و دوازدهم )تدبير و 
اميد( بيش از همــكاري اش با دولت مهرورزي 
احمدي نژاد بود. ماجراي »يكشنبه سياه مجلس« 
و جلسه جنجالي استيضاح وزير كار احمدي نژاد 
و اخراج رئيس جمهور توســط رئيس مجلس از 
صحن پارلمان از يكســو،  و همراهي و همدلي 
هيأت رئيسه مجلس نهم و دهم با دولت روحاني 
در تصويب برجام و ساير لوايح دولتي ازجمله 
لوايح مرتبط با FATF از سوي ديگر،  مويد تقابل 
الريجاني با احمدي نژاد اصولگرا و همراهي اش با 
رئيس جمهور اعتدالگرا و منتسب به اصالح طلبان 
است. الريجاني برخالف بســياري از غايبان 
مجلس يازدهــم،  براي انتخابــات يازدهمين 
دور مجلس ردصالحيت نشــد و داوطلبانه از 
حضور در انتخابات امتنــاع ورزيد. تا پيش از 
اين، گمانه زني هايي درباره احتمال حضور او در 
شوراي عالي امنيت ملي به جاي علي شمخاني 
شنيده مي شد اما رهبر معظم انقالب با حكمي وي 
را به عنوان مشاور خود و عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام منصوب كردند.

علي مطهري در درجه اول 
يك آقازاده و فرزند شــهيد مطهري 
اســت. او پيش از ورودش به مجلس 
چندان شناخته شــده نبود اما بدون 
شــك او يكــي از جنجالي تريــن و 
پرحاشيه ترين نمايندگان 3دوره اخير 
مجلس بوده است كه نطق ها و اظهارات 
جســورانه و ساختارشكنانه اش،  او را 
به سياستمداري شناخته شده تبديل 
كرد. مطهري 3سال در قامت نايب رئيس 
دوم مجلس در كنــار علي الريجاني،  
همسر خواهرش نشســته بود اما در 
چهارمين ســال انتخاب هيأت رئيسه 
مجلس،  او صندلي خود را در جايگاه 
هيأت رئيســه از دســت داد. رديابي 
مواضع سياسي مطهري نشان مي دهد 
كه او نيز مانند الريجاني،  در گذر زمان 
از اصولگرايي به تعريفي كه در مجلس 
هشتم با آن تعريف وارد مجلس شد، 
فاصله گرفته اســت. برخي مواضع و 
انتقادات تند او نسبت به شخصيت ها،  
سياســت ها و نهادهــاي حاكميتي 
به گونه اي است كه حتي اصالح طلبان 
نيز از طرح و ابراز آن ابا دارند. نامه هاي 
سرگشــاده او به رهبري،  دفاع از رفع 
حصر،  انتقادات تند و صريح از صادق 
آملي الريجاني، رياســت پيشين قوه 
قضاييه،  انتقادات گســترده از نقش 
شــوراي نگهبان در بررسي صالحيت 
نامزدهــاي انتخابات  و زير ســؤال 
بردن نقش مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در ورود بــه مصوبات مجلس و... 
ازجمله مواضع مطهري طي سال هاي 
حضورش در مجلس بوده است. او هر 
چند ابتدا از حاميان دولت نهم بود، اما 
تقابلش با رئيس جمهور به زودي عيان 
شد و از كســاني بود كه براي سؤال از 
احمدي نژاد،  او را به مجلس كشــاند. 
يكي از ويژگي هاي شخصيتي مطهري 
اين اســت كه با وجود اتخاذ مواضع 
تند اصالح طلبــي،  در حوزه فرهنگي 
همچنان يك اصولگــراي تمام عيار و 
از حاميان حجاب بانوان اســت. 2 بار 
ســؤال از وزيران ارشاد در باره پديده 
ساپورت پوشــي از كارهاي ويژه او در 
مجلس است. مطهري در انتخابات نهم 
و دهم مجلس ردصالحيت شد و سپس 
در نتيجه رايزني ها و تجديدنظرخواهي 

شوراي نگهبان صالحيتش تأييد شد.

جهانبخش محبي نيــا نماينده 
مياندوآب،  شــاهين دژ و تكاب در دوره هاي 
پنجم،  ششــم،  هفتم،  هشتم و دهم مجلس 
شوراي اسالمي است كه پس از 20سال حضور 
در مجلس از ورود بــه رقابت هاي دور يازدهم 
مجلس انصــراف داد و درباره جايگاه مجلس 
و تجربه نمايندگي اش گفت كــه پارلمان در 
جمهوري اســالمي روزبه روز به سمت افول 
مي رود و نمي تواند آرزوهاي سياســي مردم 
ايــران را محقق كند. او نقــش الريجاني در 
تضعيف جايــگاه مجلس را مهــم مي داند و 
مي گويد كه بيش از ۴0 بار در اين باره به الريجاني 
هشدار داده است. محبي نيا در ارزيابي اش از 
مجلس دهم گفته: »مجلس دهم همانند بيماري 
است كه قدرت ارائه عرض حال خود را به پزشك 
ندارد و اطرافيان آن را بي حال،  الل،  ســاكت 
و غيرمســئول مي پندارند اما بعد از مراسم 
تدفين،  اين مزار،  منزلگه رندان جهان خواهد 
شد.« او درباره مجلس يازدهم هم پيش بيني 
كرده كه »اين مجلس از طرف نيروهاي رسمي 
و پستونشينان به شكلي مورد عز و عزت قرار 
خواهد گرفت اما بعد از يك سال از نظر مردم 
خواهد افتاد و سقوط وحشــتناكي را تجربه 
خواهد كرد.« محبي نيا در دوره دهم برخالف 
دوره هاي قبلي نمايندگي اش از خود يك چهره 
اصالح طلب به جا گذاشت. خودش در اين باره 
گفته كه »چون كتك سياسي از هر دو جناح 
خورده است راه جداگانه اي را در پيش گرفته 
است.« او منتقد سرسخت نظارت استصوابي و 
تضعيف جايگاه مجلس از سوي نهادهايي چون 
مجمع تشخيص،  شوراي نگهبان است و صراحتا 
از ورود برخي چهره ها به مجلس از مسير داللي 
يا براي داللي و فروش تريبون مجلس سخن 

گفته بود.

محمدرضــا تابــش ديگر 
نماينده اصالح طلبي اســت كه به دليل 
ردصالحيتش از سوي شوراي نگهبان 
از ورود به مجلس يازدهم بازماند. تابش 
طي 5دوره مجلس از دوره ششم تا دهم 

به عنوان نماينده مردم اردكان در مجلس 
حضور داشــت.  وي در آخرين نطق خود در 

مجلس دهم با خواندن شعري از ميرسيدعلي همداني 
به ســبك خاتمي از مردم و نمايندگان خداحافظي كرد 
و گفت: به لطف شــوراي محترم نگهبان پس از 5 دوره 
نمايندگي مــردم شــريف اردكان در مجلس،  تكليف 

امانتداري بيشتر حق و رأي مردم از دوشم 
برداشته شد؛ اگرچه پيش از آن خود با 
تالش در جهــت تصويب طرح محدود 
كردن دوره هاي انتخاب به 3 دوره،  نشان 
داده بودم كه به دنبال ماندن بيشتر در 
اين مسئوليت نيستم. تابش از نزديكان 
سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور اسبق ايران 
و خواهر زاده اوست؛ به همين سبب سمت »قائم مقام 
رئيس دفتر رئيس جمهور« در دوره اصالحات را در كارنامه 
خود دارد. او در يك برنامــه تلويزيوني درباره انتخابات 

88گفته بود: »من مي گويم تخلف بود،  ولي تقلب نبود.«

عضو  عثماني  محمدقســيم 
هيأت رئيسه مجلس دهم و نماينده دوره هاي 
هشتم،  نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي 
از حوزه انتخابيه بوكان است. عثماني نماد 
منطق و سالمت در ميان نماينده ها بود كه بعد 

از 3 دوره نمايندگي اعالم كرد كه  شأن مجلس 
پايين آمده و ديگر حاضر نيســت در اين مجلس 

حضور داشته باشد و با »دنياي آلوده سياست« خداحافظي 
مي كند. در جريان افزايش قيمت بنزين،  او در نطق خود در 
اعتراض به بي اطالعي نماينــدگان از تصميم دولت خطاب 
به ساير نمايندگان گفت: پس چه لزومي دارد اينجا حضور 

داشته باشيم؟ خود رئيس به جلسه سران 3 
قوا برود و تصميم بگيرد ما نقشي نداريم. 
به عنوان اعتراض اســتعفاي خودم را به 
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تقديم 
مي كنم تا بگويم در اين تصميم ســهمي 
نداشته ام. او در اشاره به حمايت رهبري از 
تصميم سران قوا درباره قيمت بنزين هم گفت: 
بعضي طوري وانمود مي كنند كــه گويي رهبري موافق 
افزايش قيمت بنزين است كه به هيچ وجه اينگونه نيست. 
علت اين سخن رهبري اين بود كه اگر ايشان از قوه اي حمايت 

نكنند 2۴ ساعت آينده آن قوه باقي نخواهد ماند.

 محمــود صادقي پيش 
از ورودش بــه مجلــس چنــدان 
شناخته شده نبود،  اما بدون ترديد 
او يكي از پرحاشيه ترين هاي مجلس 
دهم بــود. صادقي كه با ليســت 
انتخاباتي اصالح طلبان موســوم به 
ليســت اميد وارد مجلس شده بود،  
پيش از افتتــاح مجلس در ۴خرداد 
95به دليل ادعايش درباره غيرقانوني 
بودن بورسيه 3700دانشجو و شكايت 
دانشجويان از وي،  به دادسرا احضار 
شــد، اما در پي خودداري او براي 
مراجعه به دادسرا،  حكم جلب سيار 
وي صادر شد و او باز هم از همراهي با 
مأموران خودداري كرد. نهايتا صادقي 
پس از حضور در دادسرا،  تأييد كرد 
كه يكي از موارد اتهامــي او،  طرح 
سؤال درباره حساب هاي بانكي رئيس 
قوه قضاييه بوده اســت. صادقي در 
29ارديبهشت 99از محكوميت خود 
به 21 ماه حبــس و 10ميليون تومان 

جزاي نقدي خبر داد.
 پيش تر ادعا شــده بود كه اين رأي 
دادگاه به دليــل شــكايت صادق 
آملي الريجاني،  رئيس پيشــين قوه 
قضاييــه در پي اظهــارات صادقي 
درباره 63حساب بانكي رئيس قوه 
قضاييه بوده اســت. اما قوه قضاييه 
در اطالعيه اي ضمــن رد اين ادعا 
اعالم كرد كه چندين عنوان اتهامي 
با شــكايت شــاكيان خصوصي و 
مدعي العموم به صورت توأمان وجود 
دارد كه نامبــرده در مرحله بدوي از 
برخي اتهامات تبرئه شده و در برخي 
ديگر مجرم شــناخته شده است. 
محمود صادقــي در دوره نمايندگي 
خود با شــوراي نگهبان هم درگير 
بود؛ ادعاي او درباره دريافت پول از 
نامزدهاي انتخابات توســط شوراي 
نگهبان در »مســجد سيدعزيزاهلل« 
موجب شــكايت كيفري شــوراي 
نگهبان از وي و ارجاع شــكايت به 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان شد.

 طــرح ايــن ادعــا واكنش هاي 
گسترده اي از سوي اعضاي شوراي 
نگهبان و مقامــات قوه قضاييه را در 
پي داشــت. احتماال همين مسئله 
موجبات ردصالحيــت او را فراهم 

آورد.

محمدرضا فوالدگر نماينده مجلس 
از حوزه انتخابيه اصفهان در دوره هاي هفتم 
تا دهم يكي ديگر از نمايندگاني است كه پس 
از ۴دوره،  در مجلــس يازدهم حضور نخواهد 
داشت. فوالدگر از چهره هاي ميانه روي اصولگرا 
بود كه در قامت  رئيس كميســيون ويژه اصل 
۴۴و خصوصي سازي  يكي از تأثيرگذارترين 
نماينده ها بود. او همــواره از منتقدان اجراي 
اصل ۴۴قانون اساسي بوده و معتقد است كه 
به جاي »خصوصي سازي «، »واگذاري« صورت 
گرفته است. وي پس از ۴دوره نمايندگي مردم 
اصفهان،  از ورود بــه رقابت هاي دور يازدهم 

مجلس كنار كشيد.

عليرضا محجوب  دبيركل خانه كارگر 
كه 6دوره نمايندگي مجلس از دوره پنجم تا 
دهم از حوزه انتخابيه تهران را در كارنامه خود 
دارد.  اما اين چهره اصالح طلب كه طي 2۴سال 
گذشته به پشتوانه رأي كارگران در خانه ملت 
حضور داشــت،  با وجود تأييد صالحيتش 
براي حضور در انتخابات دور يازدهم مجلس،  
نتوانســت رأي الزم را براي ورود به مجلس 
كســب كند و با حدود 95هزار رأي در رتبه 
3۴منتخبان تهران قرار گرفــت. او هنگام 
ثبت نام در انتخابات گفته بود كه به دعوت خانه 
كارگر و كارگران وارد انتخابات شــده است. 
برخالف بســياري كه مجلس دهم را ضعيف 
مي دانند،  محجوب معتقد اســت كه جايگاه 
مجلس هيچ تنزلي نيافته است. محجوب در 
انتخابات ميان دوره اي مجلس كه در ســال 
1۴00برگزار خواهد شد، شانس خود را براي 

حضور در مجلس دوباره خواهد آزمود.

محمدرضا عارف را نه به 
واســطه فعاليت ها،  البي ها،  نطق ها و 
اظهارات جنجالي اش،  بلكه به سبب 
سكوت ســنگينش در مجلس دهم 
مي شناســند. عارف به عنوان يكي از 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
در سال 92كه در نتيجه وساطت سران 
اصالحات به نفع حسن روحاني كنار 
رفت،  اســفند 9۴با هدف تصاحب 
رياست مجلس و به عنوان سرليست 

اميد وارد مجلس شد.
 او كه نقش زيادي در شــكل گيري 
مجلس اميد داشت،  رياست مجلس 
را به الريجاني باخت و از نقش آفريني 
در مجلس بازماند. وي در ۴سال حضور 
در مجلس 2بار وارد رقابت با الريجاني 
شد كه هر بار آن را باخت. نقش عارف 
در ۴ســال حضــورش در مجلس از 
رياست فراكسيون اميد فراتر نرفت. 
مواضــع محافظه كارانه او درخصوص 
مسائل مهم كشور و سياست و  انفعال و 
سكوت او روزبه روز نقش او در سياست 
را تنزل داد. عــارف به دليل انفعال و 
سكوتش مورد انتقاد طيف گسترده اي 
از چهره هاي اصالح طلب از طيف هاي 
مختلف قرار دارد. او البته خود معتقد 
است كه نمي خواسته كارهايي را كه 
انجام داده با هياهو جلــو ببرد و در 
سكوت شــعارهاي اصالح طلبان را 

پيگيري مي كرده است.

نادر قاضي پــور نماينده 
مردم اروميه در مجلس در دوره هاي 
هشتم و نهم و دهم اســت و يكي از 
پرحاشــيه ترين نماينده ها در 3دوره 
نمايندگي اش. عــده اي قاضي پور را 
با فريادهاي بلنــدش هنگام نطق در 
مجلس يا كوبيدن ميكروفن به زمين 
مي شناسند و عده اي ديگر به واسطه 
خبر درگيري فيزيكي اش با خبرنگار 
يا تصاويــرش در مجلس هنگامي كه 
چندين گالبي در 2 دست خود دارد. 
اظهارات او نيز اغلب حاشيه ساز بوده 

است.
 او پس از پيــروزي اش در انتخابات 
9۴گفت: »مملكت را به آساني به دست 
نياورده ايم كه هر روبــاه و بچه و كره 
االغي را بفرستيم آنجا. مجلس جاي 
كره االغ نيست! … مجلس جاي زنان 
نيســت؛ جاي مردان است. بفرستيد 
سرشان بال بياورند تا آبرويتان برود!؟« 
اين اظهارات او موجي از واكنش هاي 
منفي را روانه وي كرد. قاضي پور يكي 
از فعال ترين نمايندگان مجلس بود كه 
به روايتي حتي برخي شب ها در دفتر 
خود در مجلــس مي خوابيد. طرح و 
اليحه اي نبود كه او درباره آن پيشنهاد 
نداشته باشــد. اين نماينده به دليل 
ردصالحيتش توسط شوراي نگهبان 
مجال ورود به مجلس يازدهم را پيدا 

نكرد.

پروانه سلحشوري  نماينده 
مردم تهران با نطق هــاي جنجالي اش 
در مجلس دهم شناخته شد. او در نطق 
جنجالي اش در 13شهريور 97در صحن 
علني مجلس، گفت: تنها راه برون رفت 
از ابرچالش هاي فعلي،  ورود رهبري براي 

نجات كشور است.
در مواردي چون سياست خارجي،  نحوه 
اداره صدا و ســيما،  نظارت استصوابي 
شــوراي نگهبان براي انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و مجلس خبرگان،  كه بُعد 
جمهوريت نظام را تضعيف كرده است،  نياز 
به همه پُرسي،  رأي و نظر مردم است. او در 
بخشي از اظهاراتش،  بازگشت نهادهاي 
نظامي به پادگان هــا،  آزادي محصورين   
آزادي زندانيان سياسي و عفو آنها و اعالم 
عفو عمومي براي بازگشــت هموطنان، 
حل مشــكل جدي نظارت استصوابي 
شوراي نگهبان و... را به عنوان راهكارهاي 
پيشــنهادي براي برون رفت از بحران 
معرفي كرد. سلحشوري در بهمن 98در 
پي شــكايت »اطالعات سپاه و برخي از 
مراجع ديگر«  به اتهام نشــر اكاذيب يا 
تشــويش اذهان عمومي و تبليغ عليه 
نظام به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار 
و پس از ساعاتي آزاد شد. او در اعتراض 
به نظارت اســتصوابي شوراي نگهبان و 
نيز نحوه برخورد با معترضان آبان 98از 
ثبت نام در انتخابــات مجلس يازدهم 

خودداري كرد.

همان پنجشنبه گذشــته با انتخاب محمدباقر قاليباف به عنوان رئيس مجلس يازدهم، 
مقامات كشوري و لشكري در پيام هايي انتخاب او به عنوان رئيس مجلس را تبريك گفتند. 
حسن روحاني، رئيس جمهور در پيام تبريك خود به قاليباف نوشت: »انتخاب جنابعالي از 
سوي نمايندگان محترم ملت به عنوان رئيس مجلس شوراي اسالمي را تبريك و تهنيت 
مي گويم. اميدوارم در فصل نوين مجلس شوراي اسالمي، با تالش مشترك و تعامل سازنده 
بين دولت و مجلس، شاهد هم افزايي بيشتر در ساماندهي امور كشور به خصوص در شرايط 
سخت تحريم بي سابقه و شيوع ويروس كرونا، براي رفع مشكالت مردم، افزايش اميد در 
جامعه و خدمت بيشتر به ملت بزرگ ايران باشيم. توفيق روزافزونتان را در انجام ماموريت 
محوله و تحقق آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اســالمي از درگاه خداوند بزرگ 
مسالت دارم.« براساس گزارش خبرگزاري ميزان، ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه نيز در 
پيام تبريك خود انتخاب قاليباف با رأي اكثريت قاطع نمايندگان مجلس را نشانه وحدت و 
همدلي منتخبان ملت دانست. محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و عبدالرحيم 
موسوي، فرمانده ارتش و حسين سالمي، فرمانده سپاه نيز به شهردار پيشين تهران و عضو 

مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسئوليت جديدش تبريك گفتند.

آييــن الحاق بيــش از 
100فرونــد شــناور در 
كالس هــاي مختلف به 
نيــروي دريايي ســپاه، 
پنجشنبه گذشته با حضور 
وزير دفــاع و فرمانده كل 
سپاه در بندرعباس برگزار 
شد. شــناورهاي تحويل 

داده شده به سپاه پاسداران با همت متخصصان ســازمان صنايع دريايي وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح طراحي و توليد شدند. شناورهاي الحاقي در كالس هاي 
متنوع اعم از عاشورا، طارق و ذوالفقار بودند كه توسط متخصصان داخلي در شركت هاي 
دانش بنيان سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و مراكز تخصصي فني نيروي دريايي 
سپاه توليد و بهينه سازي شده اند. سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع در اين مراسم گفت: 
اين شناورها با همت متخصصان سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح، طراحي و توليد شده است و از قابليت هاي پيشرفته و بسيار خوبي در حوزه رزم 
دريايي برخوردار است كه ازجمله آن مي توان به هوشمندي، رادارگريزي، تحرك باال 
و مانور پذيري اشاره كرد. سرتيپ حاتمي همچنين با اشاره به تحويل ناوشكن دماوند 
به موشك انداز ســپر و انواع زيردريايي هاي سبك و نيمه سنگين ازجمله غدير و فاتح 
به نيروهاي مسلح و همچنين تحويل شناورهاي گشتي جست وجو و نجات به نيروي 
انتظامي تصريح كرد: امروز با طراحي، ســاخت، توليد و تحويل شــناورهاي تندروي 
هجومي و رزمي نيروي دريايي سپاه پاسداران كمربند امنيت خليج فارس و به ويژه تنگه 
حياتي هرمز محكم تر خواهد شــد. او با بيان اينكه »به طور حتم در سال جهش توليد 
و با تبعيت از فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه قدرت و توانايي نيروي دريايي 
جمهوري اسالمي بايد در شأن و تراز نظام اسالمي و تاريخ اين كشور باشد« گفت: حضور 
در آب هاي آزاد را با طراحي، ساخت و توليد انواع شناورهاي سطحي، افزايش خواهيم 
داد و به طور كل، كشور شــاهد افزايش ميزان توليد در حوزه هاي مختلف رزم زميني، 
دريايي و هوايي الكترونيك و هوا فضا خواهد بود. براساس توضيحات امير حاتمي »بيش 
از 80درصد تجهيزات رزمي كه در اين شناورها ساخته شده است داخلي بوده و تمامي 
سيستم هاي هدايت فالح مخابرات رادارها و سيستم كنترل مانيتورينگ و پردازشگر 
شناورهاي سازمان هاي صنعتي وزارت دفاع اســت.« براساس گزارش سپاه نيوز، اين 
شناورها با قابليت هيدروديناميكي بسيار مطلوب، سرعت زياد، قابليت مانور مناسب، 
سطح مقطع راداري بسيار كم و قدرت آفندي باال تأثير  بسزايي در ارتقاي توان رزمي 

نيروي دريايي سپاه در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز دارند.

 رونمايي از 100قايق
تندروي ديگر سپاه در خليج فارس

پيام تبريك مقامات به رئيس جديد مجلس



تابستان ســال 57 كه آتش 
ســينما ركــس، داغ به دل سينما

تماشــاگران و عالقه مندان 
سينما گذاشته بود و بســياري از سينماها 
كركره هــا را پايين كشــيده بودند هم باز 
تعطيلي سينماها سراسري نبود. بسياري از 
سينماها در شهرستان ها، آپارات هايشان را 
روشن نگه داشتند و فيلم پخش كردند. در 
سال هاي بعد از انقالب و روزهاي پر فراز و 
نشــيب آن ايام در موافقــت و مخالفت با 
سينماها هم، سينماها باز كارشان را متوقف 
نكردند و هرچند تغيير شــمايل سردرها 
اتفاق افتاد و جنس فيلم ها عوض شد، اما 
سينماها ميزباني مشــتاقان هنرهفتم را 

متوقف نكردند. جنگ و صلح و همه روزهاي 
ديگر تاريخ اين ســرزمين را هم كه مرور 
كنيم، باز نشــاني از تعطيلي سراســري 
سينماهاي كشور براي اين مدت طوالني 
يافت نمي شود. حاال اما كرونا چنان باليي به 
سرمان آورد كه ديگر مي توان در تيتراژ يك 
مســتند درباره تاريخچه ســينماي ايران 
نوشت: نه كودتا، نه انقالب، نه جنگ، بلكه 
ويروس كرونا دليل طوالني ترين تعطيلي 

عمومي سينماها در كشور بود.

اكرانآنالين؛سياهبهار
بيســت و چهارم فروردين بود كه باالخره 
سينما از ســالن و پرده عريض نمايش به 
اينترنت و مانيتور درز كرد و اكران آنالين 
شد اسم رمز عبور از روزهاي بي سينمايي 
در ايام كرونايي. اول قصه با »خروج« از راه 

رسيد و بعد»طال« اكران آنالين شد و كم كم 
فيلم هاي ديگر هم از راه رسيدند. حاال كه 
كلمات اين متن پيش چشــمان شما سر 
تعظيم فرود آورده اند، آمار و ارقام از خريد 
حدود نيم ميليون بليت براي تماشاي آنالين 
فيلم ها خبر مي دهند. كافي اســت درنظر 
داشته باشيم كه ميانگين قيمت بليت براي 
نمايش هاي آنالين 15هــزار تومان بوده 
و با اين تفاسير ســينماي ايران در اكران 
نوروزي و البتــه آنالين خود، گردش مالي 

7.5ميليارد توماني را تجربه كرده است.
اگر اين اطالعات را با اوضاع و احوال فروش 
فيلم ها در بهار سال گذشته مقايسه كنيم، 
بيش از هميشــه متوجه اوضاع اسفناك 
تعداد مخاطبــان و مبلغ فــروش فيلم ها 
در روزهاي كرونا زده خواهيم شــد. سال 
گذشــته »رحمان 1400« كــه اكرانش 
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 براي اولين بار در تاريخ سينماي ايران تمام سالن هاي كشور
بيش از 90روز تعطيلي را تجربه مي كنند 

يكفصلبيسينما
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تــاالر وحــدت در دوران تعطيلي 
سالن هاي تهران، روزهاي شلوغي موسيقي

را پشــت ســر مي گــذارد. نوبت 
برگزاري كنســرت هاي آنالين اين بار به عليرضا 
قرباني رسيده بود. به گزارش همشهري، در اين 
كنســرت قطعات »نيســت شــو«، »چهارراه 
اســتانبول«، »روزگار غريب«، »بوي گيســو«، 
»عاشقانه نيســت«، »پل«، »ارغوان«، »عشق 

آسان ندارد« و »مدار صفر درجه« اجرا شد.
پس از اجراي قطعه »نيست شو« عليرضا قرباني با 
هواداران و مخاطبان آنالين خود سخن گفت:»با 
خودم فكر مي كردم كه كرونا در همه جاي دنيا 
مشــكالتي را به وجود آورده ولي فضاي مجازي 
باعث شــد تا حدودي روي اين مشكالت مرهم 
گذاشته شــود و امكان ادامه فعاليت هاي هنري 
و ديدار دوســتان و خانواده هايي كــه به لحاظ 
جغرافيايي فاصلــه زيادي داشــتند، به صورت 
مجازي فراهم شــود. خوشــحالم تاالر وحدت 
كه خانه ماســت براي اجراي اين برنامه انتخاب 
شد.« وي در ادامه با تشكر از برگزاركنندگان اين 
كنســرت ازجمله معاونت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران توضيح داد:  قبل از برگزاري اين 
كنسرت شرط كرده بودم كه كنسرت حتماً بايد 

به صورت رايگان براي عالقه مندان اجرا شــود و 
خوشــبختانه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي 
شــهرداري تهران در اين زمينه همكاري بسيار 
خوبي داشــت. اين در حالي اســت كه مديران 
بنياد فرهنگي و هنري رودكي و تاالر وحدت كه 
به نوعي خانه ما اهالي موسيقي هستند حمايت 
همه جانبه اي از اين كنسرت كردند و هر آنچه ما 

مي خواستيم را فراهم كردند.
قرباني ســپس درباره يكي از قطعاتش توضيح 
داد:»يكي از قطعاتي كه طي 36 اجراي پروژه »با 
من بخوان« هميشه اجرا كرده ايم، قطعه »روزگار 
غريب« با شعر احمد شــاملو بودكه با استقبال 
مخاطبان هم مواجه شــده است. امشب به دليل 
اينكه كنسرت را به صورت آنالين پيش روي شما 
عزيزان قرار مي دهيم، از نعمت اين همراهي در 
سالن محروميم اما اينك از شــمايي كه ما را در 
فضاي مجازي مي بينيد مي خواهم همراه با ما اين 
ترجيع بند را تكرار كنيد. البته اميدوارم همسايه ها 
اذيت نشوند؛ اما براي ما لذتبخش خواهد بود كه 
اگر براي شما امكان داشت از اين همراهي فيلم 

بگيريد و برايمان ارسال كنيد.«
»عاشقانه نيست« قطعه بعدي بود كه اجرا شد 
و قرباني توضيح داد: »اين روزها كادر پزشــكي 
و پرســتاران مراكز درماني سراسر كشور نهايت 
تالش خود را انجــام داده اند تا بيمــاران مبتال 
به كرونــا هرچه زودتر درمان شــده و به آغوش 

خانواده هايشان بازگردند. حدود 110نفر از اين 
عزيزان با فداكاري محض به درجه شهادت نائل 
شده اند. به اعتقاد من لحظه لحظه اين فداكاري ها 
و جان فشــاني ها سراسر داســتان و قصه هاي 
ارزشمند هســتند كه هيچ گاه از ذهن ما مردم 
فراموش نمي شود. ما امشــب به اين بهانه قطعه 
»عاشــقانه نيســت« را تقديم مي كنيم به همه 
پزشكان و پرستاران عزيزي كه در اين چند ماه در 

خط مقدم مبارزه با كرونا قرار داشتند.«
قطعه هاي بعدي به اجراي تك آهنگ »ارغوان« 
با شعر هوشــنگ ابتهاج از آلبوم »حريق خزان« 
به آهنگســازي مهيار عليزاده اختصاص داشت. 
قرباني در بخش پاياني كنسرت، بنا به درخواست 
مجدد مخاطبــان اين اجرا در فضــاي مجازي، 
قطعــه »روزگار غريب« را مجــدداً همراه گروه 
اركســتر اجرا كرد تا شبي خاطره ســاز را براي 
عالقه مندان خــود رقم بزند. نكتــه قابل توجه 
رضايت مخاطبان كنسرت بود كه در مقايسه با 
كنسرت آنالين شجريان كه با پشتيباني خوبي 
همراه نبود كنسرت قرباني توانست پخش آنالين 

قابل توجهي داشته باشد.
كنســرت عليرضا قرباني در تاالر وحدت بعد از 
كنســرت هاي گروه داماهي، گروه دال و حميد 
حامي در برج ميالد چهارمين كنسرتي است كه 
به صورت آنالين با حمايــت معاونت اجتماعي و 

فرهنگي شهرداري تهران برگزار مي شود.

نصفه و نيمه پايان يافت، به اســتناد آمار 
منتشر شده توسط سازمان سينمايي حدود 
يك ميليون و 300هزار نفر تماشاگر داشت 
و فروشــش بيش از 3برابر مجموع فروش 
اكران آنالين سينماها بوده است. حاال بماند 
كه اين مقايسه درباره ساير فيلم هاي اكران 
نوروز سال گذشته هم مصداق دارد و شواهد 
نشان مي دهد كه مجموع فروش فيلم هاي 
اكران نوروز سال 98 در بازه زماني 20روزه 
اول تا بيستم فروردين بيش از 40ميليارد 

تومان بوده است.
با اين عدد و رقم ها مي توان گفت كه هرچند 
اكران آنالين مرهمــي اندك بر زخم هاي 
سينماي كرونا زده ايران گذاشت، اما بهار99 

را بايد سياه بهار سينماي ايران نام نهاد.

سينماپشتفرمان
ســر و صداهاي اكران آناليــن كه كمي 
فروكش كــرد، صداي بوق ماشــين ها در 
صف سينماي روباز بلند شد. بعد از سال ها 
»ســينما درايوين« دوبــاره وارد چرخه 
نمايش فيلم شــد و با عنــوان تغيير يافته 
»سينما ماشــين« مخاطبان را به تالش 
براي زنده نگه داشتن حيات سينما ترغيب 
كرد. درباره آمار دقيــق تعداد مخاطبان و 
البته فروش دقيق فيلم  ابراهيم حاتمي كيا 
به عنوان پيشــقراول اجــراي اين طرح، 
اطالعات به روزي ارائه نشــده اما با درنظر 
گرفتــن اينكــه حداكثر ظرفيــت توقف 
ماشــين در فضاي باز پاركينگ برج ميالد 
160ماشــين اســت، مي توان حدس زد 
كه اين چرخه نمايش فيلــم در روزهاي 
كرونايي عمال بيشتر به نفع نام سينماست 
تا كام سينما و گردش مالي قابل اعتنايي 

ندارد.

انتظارازنيمهخرداد
كمي زمستان و بسياري بهار، روزها را كه 
روي هم بريزي مي شود يك فصل و حتي 
بيشتر، كرونا همه زندگي ما را تحت تأثير 
قرار داد و ســينما هم از اين قاعده مستثنا 
نيست. خبر افتتاح سينماها بعد از تعطيالت 
نيمه خرداد حاال كورسوي اميدواري است 
براي بازگشت سين سينما به بهار بي جان و 
رو به پايان سال 99. شايد خورشيد سينما 
در تابستان گرم تر بتابد اما تا همين روزهاي 
كهنه شده از ســال هم، سينما بسيار ضرر 

كرده است...

صدايقربانيدر»روزگارغريب«
قطعه »عاشقانه نيست« در كنسرت آنالين تاالر وحدت به كادر پزشكي تقديم شد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

فيلم پرســتاره »گزارش فرانســوي« 
ساخته وس اندرسون، »يك دور ديگر« جشنواره

به كارگردانــي تومــاس وينتربرگ و 
»مادران حقيقي« اثــر نايومي كاواســه تعدادي از 
فيلم هاي مؤلف معتبري هســتند كه انتظار مي رود 
برچســب كن2020 را دريافت كنند. اين فيلم ها در 
ميان فهرســت اوليه 50فيلمي هســتند كه توسط 
تيه ري فرمو -دبير هنري جشــنواره كن- و كميته 
انتخاب وي برگزيده شده اســت. اين فيلم ها به طور 

رسمي در تاريخ 3ژوئن )14خرداد( اكران مي شوند.
به گزارش ورايتي، با توجه به اينكه امسال جشنواره 
فيلم كن به صورت فيزيكي برگزار نمي شود، طبيعتاً اين 
سؤال پيش مي آيد كه چنين برچسبي چه كاركردي 
خواهد داشت؛ به هر حال، همانطور كه سال گذشته 
»انگل« بونگ جون هو نشان داد، جشنواره فيلم كن 
پايگاه قدرتمندي براي فيلم هاي هنري در سراســر 

جهان است.
غالبا اكران سينمايي فيلم ها و همچنين حضورشان 
در مجموعه جشــنواره ها و فصل جوايز با جشنواره 
كن آغاز مي شــود. با اينكه كِن امســال با زرق وبرق 
مهمــش، افتتاحيه هايي با حضور ســتارگان و انبوه 
روزنامه نگاران برگزار نمي شــود، حداقــل برخي از 
برگزيده هاي به دقت انتخاب شده اش قصد حضور در 
مراسم جوايز و جشنواره هاي بين المللي را دارند. البته 
به رغم زمزمه هاي اوليه درخصوص همكاري مشترك 
جشنواره فيلم ونيز و كن، به گفته برخي منابع، ديگر 

چنين اتفاقي رخ نخواهد داد.
فهرســت فيلم هاي جشــنواره كن2020 شــامل 
فيلم هايي است كه در ابتدا براي بخش هاي مختلف 
اصلي اين جشــنواره برگزيده شــده اند، به خصوص 
بخش هاي رقابتي، نوعي نگاه، هفته منتقدان و بخش 
جانبي فيلم هاي بلند اول و دوم. طبق مصاحبه هاي 
پيشين تيه ري فرمو، فيلم هايي كه براي برچسب كن 
در نظر گرفته شده اند، در ميان آثار ژوئن امسال تا  ماه 
مه سال آينده به نمايش درمي آيند. وي اضافه كرده كه 
به ساير متقاضيان اين امكان داده شده كه در  ماه نوامبر 

براي جشنواره كن2021 وارد روند انتخاب شوند.
بر طبق شــنيده ها، عالوه بر وس اندرسون، توماس 
وينتربرگ و نايومي كاواسه، فرانسوا ازن و اپيچاتپونگ 
ويراستاكول از ديگر فيلمسازاني هستند كه برچسب 
كن را پذيرفته اند. ممكن است سوفيا كاپوال هم با فيلم 
جديدش در ميان اين فيلمسازان حاضر باشد. علت 
اينكه اين فيلم هاي معتبر -به جاي صبركردن براي 
حضور در جشنواره هاي ديگري مثل ساندنس، برلين 
يا كن سال آينده- برچسب جشنواره كن را پذيرفته اند، 
از زمان بندي براي اكران منطقه اي تا استراتژي هاي 

پخش كنندگان و برنامه كاري فيلمســازان، متفاوت 
است. 

جشنواره هايي مثل تورنتو و سن سباستين همچون 
جشــنواره هاي نيويورك، بوســان، مكزيكو و...، در 
ميان تكاپوي ســاير جشــنواره ها، آمــاده پذيرش 
فيلم هاي انتخاب شده  توســط كن حتي براي بخش 

اصلي شان هستند. بعضي فيلم ها هم براي جشنواره 
لومير خود تيه ري فرمو در ليون برگزيده مي شــوند. 
همچنين جشــنواره فيلم كن با بازگشايي سينماها 
اكران هايي را براي برخــي فيلم ها به منظور حمايت 
از نمايش دهندگان فيلم در سراســر فرانسه ترتيب 

خواهد داد.

فيلم هاي بزرگان با برچسب جشنواره فيلم كن اكران مي شوند 

جشنوارهايكهنيست

مسعودمير
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

فرانكفورتمجازي
نمايشــگاه بين المللي كتاب فرانكفــورت 2020 مجازی برگزار 

مي شود. كتاب
به گزارش همشهري، كاترين گروين، مدير روابط عمومی نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت، پنجشنبه گذشــته در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد؛ 
با توجه به شــيوع ويروس كوويد -19 مســئوالن برگزاری نمايشگاه بر اساس 
تصميم شورای عالی اتحاديه ناشران و كتاب فروشان آلمان و همچنين رايزنی 
با مقامات مختلف به اين نتيجه رســيدند تا هفتاد و دومين نمايشــگاه كتاب 
فرانكفورت در دوره ، به صورت غيرمتمركز در مركز نمايشگاهی شهر فرانكفورت 
و همزمان به صورت مجازی برگزار شــود. نمايشگاه كتاب فرانكفورت به عنوان 
ويترين بين المللی صنعت نشــر در ســال های اخير نه تنها در بين متخصصان 
صنعت چاپ، بلكه در بين خوانندگان نيز به طور فزاينده ای رواج يافته اســت.
جزئيات برنامه نمايشگاه امسال، در پايان ماه خرداد اعالم  و بليت فروشی برای 

بازديدكنندگان تجاری، از تاريخ 11 مرداد آغاز می شود.

نماييازفيلممادرانحقيقیساختهنايومیكاواسه

نماييازفيلمگزارشفرانسويساختهوساندرسون

نماييازفيلميكدورديگرساختهتوماسوينتربرگ
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لوده های آ پيكارگران كوچه 
رفتگران مي گويند روزانه دست كم هزار ماسك و دستكش را 

از خيابان هاي شهر جمع آوري مي كنند

چند روايت از روزهاي سخت رفتگران در زمانه كرونا

صفحه15



14newspaper.hamshahrionline.ir شنبه  |  10  خرداد 99   |  شماره 7952

بازار

یك مقام مسئول 
در وزارت صنعت 
در گفت وگو با 
همشهری: 
در ماه مبارك رمضان 
به دلیل افزایش 
تقاضا برای اقالمی 
مانند حلیم، آش، 
زولبیا و بامیه و... 
مصرف روغن و شكر 
افزایش می یابد، اما 
حتی در این ایام نیز 
تقاضای چندانی 
برای اقالمی مانند 
شیرینی و شكالت 
وجود نداشته است. 
اغلب نیاز صنایع 
شیرینی و شكالت 
به روغن پالم اما 
تقاضای مصرف 
خانوارها، روغن 
آفتابگردان است

پاسخ شركت 
بازرگانی دولتی 
ایران به اجرا 
نشدن مصوبه 
ستاد تنظیم بازار:
مصوبه مورد اشاره 
دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیسكوئیت، 
شیرینی و شكالت 
ایران، صرفا نظر 
كارشناسی كمیته 
پایش روغن بوده 
كه به دلیل مغایرت 
آن با قوانین 
محاسبات عمومی 
و آیین نامه های 
اجرایی ذخایر 
راهبردی، جنبه 
اجرایی نداشته و 
این موضوع در حال 
بررسی است

استقبال 
واردكنندگان از 
تغيير مبنای ارز
رئیس انجمن 
واردكنندگان 
الستیك: تغییر 
نوع ارز تخصیصي 
به واردات منجر 
به افزایش قیمت 
دست كم دوبرابري 
الستیك در كشور 
خواهد شد، ولي با 
این حال ما از این 
تغییر استقبال 
مي كنیم چون 
زماني كه الستیك 
در گروه كاالهاي 
اساسي طبقه بندي 
شده بود تخصیص 
ارز به راحتي صورت 
نمي گرفت

احتمال ایجاد نقطه شكست در 
 بازار خودرو 

افزایــش نــرخ تــورم، 
ممنوعیت واردات خودرو و 
نوسان نرخ ارز شرایطی را 
رقم زده كه در سال گذشته 
میــزان افزایــش قیمت 
خودروهــای دســت دوم 

خارجی با وجود افت مدل، رشد 40درصدی داشته و از 
نرخ تورم اعالم شده رسمی پیشی گرفت. با فربد زاوه، 

كارشناس صنعت خودرو گفت وگو كرده ایم.

به نظر شما آیا كاهش قدرت خرید مردم و 
افت تقاضای خرید، منجر به ریزش قیمت خودروهای 

وارداتی نمی شود؟
به طور كلی كاهش قدرت خرید مردم منجر به افت تقاضا در 
بازار می شود؛ چرا كه ترمیم قدرت خرید در دوران تورمی 
اتفاق نمی افتــد و نمی توان وقتی هنوز تورم ســنگین در 
كشور وجود دارد، انتظار داشته باشیم تا قدرت خرید مردم 
را حفظ كرده یا بهبود دهیم. واقعیت آن است كه در فضای 
تورمی همه افراد جــز بدهكارانی كه حجم بدهی معقولی 
دارند، بازنده خواهند بود؛ یعنی هر كســی كه نقدینگی 
داشته یا ســرمایه خود را به صورت نقدینگی نگه می دارد، 
بازنده شرایط تورمی بازار خواهد بود. گرچه به نظر می رسد 
حجم معامالت بازار خودرو در سال99 بسیار كاهش یابد 
اما این كاهش حجم معامله بیشــتر در حوزه خودروهای 
ارزان قیمت و رده پایین تا رده بــاالی بازار اتفاق می افتد؛ 
چرا كه خریــداران خودروهــای وارداتــی و گرانقیمت، 
آســیب پذیری كمتری از این گرانی دارند. اما نكته قابل 
توجهی وجود دارد و این اســت كه خریداران خودروهای 
خیلی گرانقیمت دارای زندگی دوگانه یا سه گانه هستند 
و حداقل در كشــورهای حوزه خلیج فــارس یا آمریكای 
شمالی زندگی موازی داشــته و می توانند منویات خرید 
خودرویی خود را در این كشورها مرتفع كنند. مثال به جای 
خرید یك خودروی لند كروز 7ســال كاركرد در تهران با 
قیمت 500هزار دالر، یك خودروی لكسوس ایكس 570با 
خانه و یا المبورگینی را با همین مبلغ می خرد. همچنین 
می تواند لند كروز را البته بــا مدل 2020یا 2021و موتور 
بزرگ تر و امكانات بیشــتر در ونكور كانادا به نرخ 60هزار 
دالر خریداری كند. در نهایت اینگونه مشتریان خودروهای 
خارجی نیز در یك جایی به سقف قیمتی رسیده و به نوعی 
بازار خودروهای وارداتی از حركت ایســتاده و باعث ایجاد 
نقطه شكست در سطح بازار خودرو می شود كه این نقطه 
شكســت، معامالت بازار خودروهای خارجی را نزدیك به 
صفر رســانده و بازار دچار ركود خیلی شدیدی می شود. 
میزان این ركود و همزمانی آن با تــورم و تركیب این دو 
در نقاطی منجر به شكست بازار شــده و می تواند تبعات 

اجتماعی بسیار وحشتناكی را به دنبال داشته باشد.
اثر روانی كاهــش قیمت حاشــیه بازار 
خودروهــای داخلی می تواند منجر بــه افت قیمت 

خودروهای خارجی شود؟
زمانی نرخ حاشــیه بازار مثال پراید به 70میلیون تومان 
كاهش می یابــد كه نرخ تورم كاهش یافتــه و عرضه این 
خودرو در بازار به شــدت افزایش یابد. البته به هر شكل 
ارزانی خودروهای داخلــی ارتباطی با گرانــی یا ارزانی 
خودروهای خارجی نــدارد؛ همانطور كــه خودروهای 
وارداتی با حجم موتور باالی 2500ســی ســی از 7سال 
پیش ممنوع شــده اما قیمت این خودروها همچنان در 
حال افزایش است. بر این اساس هر ساله فاصله نرخ پورشه 
و لند كروز با قیمت های ســقف بازار حفظ شده و كاهش 
قیمت خودروهای ارزان قیمــت تأثیری بر كاهش قیمت 
خودروهای خارجی نخواهد داشت. موضوع اصلی آن است 
كه نرخ پراید وقتی كاهش می یابد كه تورم كاهش یافته 
و عرضه كالن این خودرو و ســایر خودروها با آزادسازی 
واردات یا رشــد تولید افزایش یابد. این در حالی است كه 
اكنون تولید خودرو نیز حال و روز خوشی ندارد و فضای 
تولید خودرو به حدی بسته اســت كه جز دو خودروساز 
بزرگ هیچ شركت خودروساز جدیدی حق دریافت مجوز 
تولید ندارد. اگر این اتفاقات بیفتد و بازار باز شود، می توان 

انتظار كاهش قیمت خودرو و سایر كاالها را داشت.
فرمول تشدید نظارت بر بازار خودروهای 

داخلی برای وارداتی ها نیز كارساز است؟
واقعیت آن است كه نسخه تشــدید نظارت ها حتی برای 
كنترل بازار خودروهای پرتیراژ داخلــی نیز محل تردید 
است تا چه رسد به خودروهای وارداتی، از آن مهم تر اینكه 
برخی از محورهای این شیوه نظارتی محدودیت های قانونی 
دارد؛ چرا كــه كاالیی كه در مالكیت شــخصی افراد قرار 
دارد قابلیت نرخ گذاری و تعزیراتی شدن ندارد. هیچ كس 
نمی تواند اموال شخصی مردم را مشمول نرخ تثبیتی كند. 
كسانی كه اصرار دارند چنین شــیوه ای كارآمد است آیا 
حاضر به فروش دارایی های خود به قیمت 10درصد باالتر 
از نرخ خرید هستند؟ آیا این افراد حاضرند تا از خودروی 
خارجی، داخلی و مســكن گرفته تا پوشــاك، موبایل و... 
خود را با قیمت حداكثر 10درصــد بیش از نرخ خرید در 
بازار عرضه كنند. چنین شــیوه ای از نظر شرعی، عقلی و 
قانونی قابلیت اجرا ندارد. اگر بخواهند كسی را به این شیوه 
جریمه كنند خالف قانون اساسی و مالكیت افراد بر اموال و 
دارایی هایشان)مالكیت خصوصی( است و به راحتی با طرح 
شكایت در دیوان عدالت اداری، قابلیت ابطال را دارد. شاید 
قاضی دیوان بتواند به واسطه نگرانی از نرخ تورم، بازرگانی 
كه 50خودرو دارد را جریمه كند اما اتخاذ چنین شیوه ای 
برای همه افراد جامعه كه یــك یا حتی چند خودرو دارند 
قابل اجرا نیست. افرادی كه می خواهند این قانون را اجرا 
كنند و مثال خودروی پرایدی را در ســال 92نهایتا به نرخ 
22میلیون تومان خریده و با احتساب افت ارزش طبق این 
قانون باید این خودرو را به نرخ 24میلیون تومان بفروشد. 
اگر می توانند این قانون را در مورد پراید 24میلیون تومانی 
اجرا كنند تا امكان اجرای آن در مورد فروش خودروهای 

صفر كیلومتر جدید نیز وجود داشته باشد.

گفت وگو

روغن نباتی ازجمله اقالم كاالهای اساسی است كه به دلیل ضریب باالی وابستگی به واردات، 
مشكالت تامین و تخصیص ارز بر روند واردات و عرضه این محصول اثر گذار است. تامین بیش از 
70درصد نیاز كارخانه های تصفیه روغن به واردات روغن خام و دانه های روغنی موجب شده تا 
با وجود تنگناهای ارزی ناشی از بازگشت تحریم ها، این كاال هنوز هم در اولویت نخست تامین ارز ترجیحی 4200تومانی دولتی 
قرار گیرد. از سوی دیگر تقاضا برای روغن نباتی در برخی ایام خاص مانند  ماه مبارك رمضان و ماه محرم افزایش می یابد كه بر این 
اساس مسئوالن ستاد تنظیم بازار تالش می كنند تا هر ساله با اجرای طرح تنظیم بازار  ماه مبارك رمضان، عالوه بر تامین روغن 
خام مورد نیاز صنف و صنعت، میزان عرضه روغن نباتی خانوارها در این ایام را افزایش دهند. اما امسال با وجود مصوبه قبلی ستاد 
تنظیم بازار برای تامین روغن خام مورد نیاز صنایع و صنوف مرتبط، تولید كنندگان شیرینی و شكالت از اجرایی نشدن این مصوبه 
توسط شركت بازرگانی دولتی ایران و تأثیر آن بر كمبود روغن نباتی مورد نیاز كسب و كار خود خبر داده و تأكید می كنند كه صنایع 

شیرینی و شكالت برای نخوابیدن چرخ تولیدشان ناچار به قرض گرفتن روغن نباتی مورد نیاز از سایر فعاالن صنفی هستند.

مطابق روال سال های گذشته، امسال نیز در فاصله چند  ماه مانده 
به ایام پیك تقاضا برای برخی كاالهای اساسی مانند روغن، برنج، 
شكر، گوشت قرمز، مرغ و... دست اندركاران تنظیم بازار از اتخاذ 
تدابیری برای تامین این اقالم از محل ذخایر راهبردی و تسهیل 
روند تخصیص ارز و واردات اقالمی مانند روغن خام خبر دادند كه 
میزان تولید داخل آن جوابگوی تامیــن نیاز بازار در ایام پر تقاضا 
مانند  ماه مبارك رمضان نبوده اســت. قرار گرفتن روغن خام در 
فهرست كاالهای مشمول تخصیص ارز ترجیحی 4200تومانی 
و مشــكالت تامین و تخصیص و واردات این كاال به خصوص در 
دور جدید تحریم ها و كاهش مبادالت تجاری پس از بحران شیوع 
بیماری كرونا، موجب شده تا امسال در ایام پیك تقاضای روغن 
خام و روغن نباتی در  ماه مبارك رمضان، تنگناهای تامین روغن 
خام، تصفیه آن در كارخانه های روغن نباتی و عرضه روغن پالم و 

آفتابگردان مورد نیاز صنف و صنعت بیشتر شود.

مصوبه تامین روغن از ذخایر
17اردیبهشت ماه امسال، دبیر ســتاد تنظیم بازار و معاون وقت 
بازرگانی داخلی وزیر صنعت از تامین روغن خام مورد نیاز واحدهای 
تولیدی از محل ذخایر راهبردی شركت بازرگانی دولتی ایران خبر 
داد و گفت: در جلسه ســتاد تنظیم بازار مقرر شد تا در راستای 
استمرار تولید روغن، بخشی از ذخایر روغن خام شركت بازرگانی 
دولتی ایران  در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. عباس قبادی 
درباره مصوبات  ستاد تنظیم بازار كشــور برای برخی از كاالهای 
اساسی افزود: در جلسه  این ستاد مقرر شــد تا بانك مركزی  در 
تخصیص ارز به واردات كاالهایی  مانند روغن خام سرعت بیشتری  

ببخشد. براساس سیاستگذاری  ستاد تنظیم بازار كشور برای تامین 
روغن خام مصرفی از محل واردات و تولیدات داخلی، مقرر شــد 
تخصیص ارز واردات روغن خام، دانه های روغنی و كنجاله در اولویت 
بانك مركزی باشد. عالوه بر آن مقرر شد تا برای استمرار بخشی به 
روند تولید روغن از محل ذخایر شركت بازرگانی دولتی ایران، روغن 
خام مورد نیاز در اختیار واحدهای تولید كننده روغن قرار گیرد. به 
گفته او، همچنین مقرر شده بود تا پس از اینكه مشكل تامین ارز 
4200تومانی واحدهای تولیدی روغن برای واردات مواد اولیه تولید 
برطرف شد، روغن خام وارداتی توسط این بخش جایگزین روغن 
برداشته شده از ذخایر شركت بازرگانی دولتی ایران شود. قبادی 
با تأكید بر اینكه هیچ كمبودی در زمینه روغن وجود ندارد، اعالم 
كرده بود، برای تامین روغن مورد نیــاز واحدهای تولیدی در ماه 
مبارك رمضان، 50 هزار تــن روغن خام از محل ذخایر در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار گرفته تا پس از تصفیه وارد بازار شود.

جایگزین شدن روغن قرضی با روغن امانی 
با وجود مصوبه ســتاد تنظیم بازار كشور برای تامین روغن خام 
مورد نیاز كارخانه هــای تصفیه روغن از محل ذخایر شــركت 
بازرگانی دولتی و تامین روغن نباتی مورد نیاز صنف و صنعت، 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسكوئیت، شیرینی و شكالت ایران 
با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار برای دریافت روغن امانی از 
شركت بازرگانی دولتی ایران، از كمبود شدید روغن در صنایع 
غذایی كشــور خبر داد و گفت: درصورت عدم  تامین نیاز روغن 
صنایع بیسكوئیت، شیرینی و شــكالت، این صنایع حداكثر تا 
اواســط تیرماه امكان ادامه فعالیت دارند. جمشــید مغازه ای با 

اشــاره به اینكه با وجود الزم االجرا بودن مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار، شركت بازرگانی دولتی ایران تا این لحظه از اجرای آن سر 
باز زده است، افزود: تامین نشدن روغن مورد نیاز صنایع غذایی 
مشكالت جدی را برای این صنایع ایجاد كرده و برخی كارخانه 
به قرض گرفتن روغن از یكدیگر برای تداوم تولید روی آورده اند. 
این در حالی است كه فقط بیش از 300كارخانه عضو این انجمن 
در بخش صنایع بیسكوئیت، شیرینی و شكالت بالغ بر80هزار 
شغل مستقیم در معرض تهدید دارند و تامین نشدن مواد اولیه 
مورد نیاز تولید از جمله روغن می تواند این افراد را به خیل بیكاران 
اضافه كند. به گفته او، كمبود روغن برای صنایع غذایی از یك ماه 
پیش تشدید شــده و با توجه به میزان مصرف روغن در صنایع 
بیسكوئیت، شیرینی و شــكالت، تأثیر منفی آن بر این صنایع 
بیش از سایر صنایع و حدود 70درصد بوده است. مغازه ای با بیان 
اینكه اكنون كارخانه ها برای ادامه فعالیت به همدیگر روغن قرض 
می دهند، گفت: با خالی شدن انبار روغن صنایع غذایی، به تدریج 
به روزهایی نزدیك می شویم كه امكان ادامه تولید وجود ندارد و 
به زودی این مشكل تأثیر خود را بر بازار مصرف داخلی مي گذارد 
و بازار بر اثر كاهش عرضه با افزایش قیمت مواجه می شــود. او 
یكی دیگر از نگرانی های بزرگ این صنایع را اختالل در صادرات 
دانست كه از سال گذشته روند كاهشی داشته است و گفت: میزان 
كاهش صادرات بیسكوئیت، شیرینی و شكالت كشور در سال 
گذشته 40درصد بوده كه با ادامه مشكل در تامین مواد اولیه در 
سال جاری درصد آن بسیار بیشتر خواهد شد. دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیسكوئیت، شیرینی و شــكالت، میزان روغن مورد نیاز 
ساالنه این صنایع را 300تا 350هزار تن دانست و افزود: اجرای 
مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تامین روغن مورد نیاز صنایع به 
شكل امانی بر عهده شركت بازرگانی دولتی ایران است و هرگونه 
نتایج منفی حاصل از اجرا نشدن این مصوبه و مشكالتی كه برای 
صنایع پیش می آید بر گردن این شركت خواهد بود و باید قانونی 

پاسخگو باشد.

نظر كارشناسی نه مصوبه الزم االجرا 
دیدگاه های دبیر انجمن صنفی شــیرینی و شــكالت در زمینه 
دریافت روغن نباتی از شركت بازرگانی دولتی ایران با واكنش این 
شركت مواجه شد. به نحوی كه شركت مذكور با ارائه توضیحاتی، 
ضمن توصیه به دبیر این انجمن برای خودداری از ارائه اظهارات 
غیركارشناسی اعالم كرد، شــركت بازرگانی دولتی ایران رفتار 
خود را در چارچوب قوانین، سیاست ها و مقررات ابالغی دانسته 
كه توزیع بیــش از 700هزار تن انواع روغن خــام از محل ذخایر 
راهبردی كشور از ابتدای اردیبهشت ماه 98تاكنون خود دلیلی بر رد 
اظهارات دبیر انجمن مذكور است و مقدار روغن توزیع شده تاكنون 
نیز بی سابقه بوده است. شركت بازرگانی دولتی در ادامه اطالعیه 
خود آورده است، آنچه از اظهارات نامبرده برداشت می شود، نگرانی 
از اجرا نشدن تعهدات صادراتی شركت های زیر مجموعه است كه 
طی سال گذشته در جلسه ای كه با حضور معاونت سابق صنایع 
وزارت صمت در شــركت بازرگانی دولتی برگزار شد، شركت ها 
و كارخانجات صادر كننده محصوالت شیرینی و شكالت به طور 
ضمنی پذیرفتند كه كاالی اساسی مورد نیاز محصوالت صادراتی 
را از محل بازگشــت ارز حاصل از صادرات این شــركت ها و در 
چارچوب مقررات ورود تامین كنند كه متأسفانه جای گله مندی از 
شركت های صادر كننده مبنی بر عدم  برنامه ریزی الزم برای تامین 
مواد اولیه برای رفع دغدغه مسئوالن كشوری در تامین ارز مورد 

نیاز صنایع كشور وجود دارد. شركت بازرگانی دولتی ایران تأكید 
كرده كه مصوبه مورد اشاره دبیر انجمن صنفی صنایع بیسكوئیت، 
شیرینی و شكالت ایران، صرفا نظر كارشناسی كمیته رصد پایش 
روغن بوده كه به دلیل مغایرت آن با قوانین محاسبات عمومی و 
آیین نامه های اجرایی ذخایر راهبردی، جنبه اجرایی نداشته و این 

موضوع در حال بررسی است.

ضریب 70درصدی وابستگی به روغن خام 
یك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو 
با همشهری تأثیر مشكالت ناشی از كمبود منابع ارزی بر واردات 
روغن خام مورد نیاز كارخانه های روغن سازی  و عرضه نشدن روغن 
تصفیه شده در بازار را رد كرد و گفت: با وجود محدودیت هایی كه 
در تامین منابع ارزی برای كشــور ایجاد شده، هیچ مشكلی برای 
تامین ارز 4200تومانی مورد نیاز واردات روغن خام وجود ندارد و 
برای تامین ارز مورد نیاز كارخانه های روغن نباتی با بانك مركزی 
هماهنگ هستیم. او كه نخواست نامش فاش شود، افزود: با توجه به 
ضریب باالی وابستگی كشور به روغن خام، اكنون بیش از 70درصد 
روغن خام مورد نیاز كشور از طریق واردات روغن خام و تصفیه آن 
در كارخانه های روغن تامین می شود و بقیه از دانه های روغنی تولید 
داخل یا واردات محدود روغن نباتی تهیه می شود. این مقام مسئول، 
افزود: نیاز ساالنه كشور به روغن خام حدود 2میلیون تن است كه 
نزدیك به 400هزار تن از این نیاز از طریق تولید دانه های روغنی 
در داخل كشور و حدود یك میلیون و 600هزار تن از طریق واردات 
این محصول با تخصیص ارز 4200تومانی توســط كارخانه های 
روغن با بازرگانان طرف قرارداد این كارخانه ها تامین می شود. او 
با تأكید بر اینكه نیاز كشور به روغن خام و به تبع آن روغن نباتی 
در فصول و ماه های مختلف سال متفاوت است، افزود: میزان تقاضا 
برای روغن خام و روغن نباتی در برخی ایام مانند ماه مبارك رمضان 
یا ایام سوگواری محرم افزایش می یابد كه ســتاد تنظیم بازار با 
تخصیص سهمیه ویژه در این ایام نیاز بازار را تامین می كند. به گفته 
او، امسال نیز با نزدیك شدن  ماه مبارك رمضان و افزایش تقاضا برای 
روغن نباتی، ستاد تنظیم بازار با اجرای  طرح های ویژه، سهمیه هایی 
برای تامین روغن و شكر، گوشت قرمز، مرغ و... در این ایام پیش 
بینی كرده بود و سهمیه مازادی برای صنف و صنعت درنظر گرفته 
بود. به گفته این مقام مسئول، میانگین نیاز ماهانه كشور به روغن 
نباتی حدود 150هزار تن است كه این نیاز در سایر فصول و ماه های 
كم مصرف سال به 100هزار تن كاهش و در ایام پیك تقاضا مانند 

 ماه مبارك رمضان به 200هزار تن افزایش می یابد.

نیاز متفاوت صنف و صنعت به روغن 
 مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكید بر اینكه 
حتی در ایام  ماه مبارك رمضان نیز بیشترین افزایش تقاضا برای 
اقالمی مانند روغن و شكر مربوط به تقاضای صنف و صنعت است، 
افزود: در ماه مبارك رمضان به دلیل افزایش تقاضا برای اقالمی مانند 
حلیم، آش، زولبیا و بامیه و... مصرف روغن و شكر افزایش می یابد، 
اما حتی در این ایام نیز تقاضای چندانی برای اقالمی مانند شیرینی 
و شكالت وجود نداشته و بر این اساس كارگروه تنظیم بازار تالش 
كرد عالوه بر افزایش سهمیه روغن مورد نیاز صنف و صنعت درماه 
مبارك رمضان، نیاز خانوارها به روغن و شــكر را با افزایش عرضه 
این محصوالت به نرخ مصوب دولتی تامین كند. به گفته این مقام 
مســئول، اغلب روغن مورد نیاز صنایع شیرینی و شكالت از نوع 
روغن پالم بوده و سهم روغن آفتابگردان از تامین نیاز این صنایع 
ناچیز است، اما تقاضای مصرف خانوارها برای روغن نباتی بیشتر 

در زمینه روغن آفتابگردان است.

مشكالت ناشــي از تحریم و كاهش ذخایر ارزي كشور با بروز 
كرونا وارد فاز جدیدي شد و با قرار دادن كشور در شرایط ویژه، 
اولویت هاي تخصیص ارز را تغییر داد. بسیاري از واردكنندگان كه تا پیش از زمستان 98 ارز مورد 
نیاز خود را- چه ارز دولتي و چه نیمایي- كمابیش بدون مشكل دریافت و كاال وارد مي كردند از 
بهمن سال پیش تاكنون ارزي دریافت نكردند و به تولیدكنندگان داخلي نیز براي تامین مواداولیه 
مورد نیازشان ارزي تخصیص نیافت. در شرایطي كه اولویت واردات با كاالهاي بهداشتي و كاالهاي 
اساسي بود، بسیاري از كاالهاي اساسي نیز كه در فهرست دریافت ارز دولتي قرار داشتند در 
دریافت ارز با مشكل مواجه شــدند و كمبود كاال و گراني در بازار صداي اعتراض واردكننده، 
تولیدكننده و مصرف كننده را بلند كرد. تصمیم دولت و بانك مركزي سرانجام بر این شد كه براي 
مدیریت مصرف ارز در فهرست كاالهاي مشمول دریافت ارز دولتي بازنگري شود و این بازنگري 
تعداد زیادي از كاالها را ازاین فهرست خارج كرد. یكي از این كاالها الستیك خودرو بود كه چه 
در زمینه واردات و چه در تولید داخلي از ارز 4200توماني محروم شد و در زمره دریافت كنندگان 
ارز نیمایي یا ارز حاصل از صادرات قرار گرفت؛ چیزي كه به عقیده صاحب نظران این عرصه قیمت 

این محصول در بازار را با افزایش چشمگیري مواجه خواهد كرد.

عدم تخصیص ارز و بالتكلیفي واردكنندگان
از آنجــا كه بخش عمــده تقاضاي بــازار براي 
الستیك هاي سنگین و صنعتي با واردات تامین 
مي شود، براي واردات این نوع الستیك تاكنون 
ارز دولتي 4200توماني به واردكنندگان تعلق 
مي گرفت ولي به تازگــي تصمیمات جدیدي 
در این زمینه گرفته شــده و بــه واردكنندگان 
اعالم شــده از این پس ارز نیمایي جایگزین ارز 
دولتي خواهد شــد. دبیر انجمن واردكنندگان 
الستیك در گفت وگو با همشهري این موضوع 
را تأیید مي كند و مي گوید: هنــوز مقررات در 
این زمینه به طور رســمي اعالم و ابالغ نشــده 
ولــي صحبت هایي در این زمینه مطرح اســت 
كه واردات الســتیك هاي ســنگین نیز بعد از 
این به جاي ارز دولتي با ارز نیمایي انجام شود. 
سیدمحمد میرعابدیني با اشاره به اینكه طي 6 ماه 
گذشته هیچ ارزي براي واردات تخصیص نیافته، 
درخصوص 500هزار حلقه الستیك رسوب كرده 
در گمرك نیز مي گوید: چون تاكنون ارزي براي 
ترخیص این الستیك ها تخصیص داده نشده، 
اگر این تغییر نوع ارز براي واردات تصویب و عملي 

شود، این الستیك ها نیز باید با ارز نیمایي وارد 
كشور شوند. این گفته میرعابدیني در حالي است 
كه به تازگي مصوبه اي در كمیته تایر ستاد تنظیم 
بازار به تصویب رسید كه در یكي از بندهاي آن به 
تایرهاي در گمرك مانده اشاره شده و قرار بود به 

آنها ارز دولتي تخصیص داده شود.

تغییر نوع ارز و پیش بیني بازار
رئیس انجمن واردكنندگان الســتیك تغییر 
نوع ارز تخصیصي به واردات را منجر به افزایش 
قیمت دســت كم دوبرابري الستیك در كشور 
مي داند و مي گوید: با این حــال ما از این تغییر 
استقبال مي كنیم چون زماني كه الستیك در 
گروه كاالهاي اساســي طبقه بندي شده بود، 
تخصیص ارز به راحتي صورت نمي گرفت و این 
باعث شــده بود به اعتبار واردكنندگان كه طي 
سال ها ارتباط بین المللي به دست آورده بودند 
لطمه وارد شود. میرعابدیني توضیح مي دهد: 
در خارج از ایران و بــراي طرف هاي تجاري ما 
مشــكالت تخصیص ارز و تفاوت ارز نیمایي و 
دولتي مطرح نیست، آنها فقط دالر را مي شناسند 

الستيك در حلقه گرانی
گزارش دو    

فرخنده رفائی
خبر نگار

كمبود روغن و كندي حركت  
چرخ شكالت سازی  ها 

و انتظار دارند وقتي الستیك را مي فرستند بهاي 
آن هرچه زودتر پرداخت شــود درحالي كه ما 
این طرف بــراي دریافت ارز گاهــي 6 تا 8 ماه 
باید منتظر مي ماندیم. به اعتقاد میرعابدیني، 
چندان مهم نیست كه كدام نوع ارز براي واردات 
تخصیص یابد، آنچه اهمیت دارد این است كه 
تخصیص صــورت بگیرد. با ایــن حال افزایش 
قیمت الستیك در كشــور قطعا بخش زیادي 
از مصرف كنندگان را با مشــكل مواجه مي كند 
چون هم اكنون نیز الستیك اعم از تولید داخل 
یا وارداتي با بهاي زیادي به دست مصرف كننده 
مي رسد و قیمت هاي باالتر از این با كاهش خرید 
الستیك نو، ایمني مصرف كنندگان را به خطر 
خواهد انداخت. گفته مي شود براي جبران این 
امر تمهیداتي از ســوي دولت اندیشیده شده 
ازجمله اینكه به رانندگان یارانه تعلق گیرد، اما 
در این زمینه تاكنون اظهارنظر رسمي از سوي 

هیچ مقام یا ارگاني صورت نگرفته است.

اختالف نظر بر سر میزان واردات
تولیدكنندگان الستیك در كشــور همواره از 
واردات باالي الستیك انتقاد كرده و آن را مغایر 
با شــعار حمایت از تولید داخلي دانسته اند. به 
گفته سخنگوي انجمن تولیدكنندگان الستیك 
كشور سال گذشته بیش از 200هزار تن الستیك 
به كشور وارد شد كه نسبت به سال97 افزایش 

صددرصدي داشته است. این در حالي است كه 
واردكنندگان از كاهــش صددرصدي واردات 
مي گویند. به گفتــه واردكنندگان در این حوزه 
واردات به صفر رسیده است و مطابق آمار منتشر 
شده از ســوي گمرك نیز در ســال 96- 97 
واردات در حوزه الستیك هاي سبك و سنگین 

100درصد كاهش داشته است.
دبیر انجمن واردكنندگان الستیك در توضیح 
این اختــالف مي گویــد: تولیدكننده ها درباره 
الســتیك هاي ســنگین صحبــت مي كنند و 
واردكننده ها درباره الستیك سواري كه دو مقوله 
جداست. وي در این زمینه توضیح مي دهد: یك 
سال و نیم پیش یعني از برج هاي 7و 8 سال 97، 
ما با اعتصاب كامیون داران مواجه شدیم. در بخش 
الستیك كامیوني 70درصد نیاز بازار با واردات 
تامین مي شــود و ما در این زمینه هشدارهاي 
الزم را داده بودیم؛ چرا كه به دلیل تعرفه باالي 
23درصدي، رغبتي براي واردات وجود نداشت 
و تولیدكنندگان داخلي نیز تــوان تامین بازار 
را در حوزه الستیك ســنگین نداشتند. در آن 
زمان به دلیل مشــكالتي كه ایجاد شد، تعرفه را 
به 5درصد كاهش دادند و ارز دولتي براي واردات 
اختصاص یافت تا مشكالتي كه ایجاد شده بود با 
واردات برطرف شود. میرعابدیني اضافه مي كند: 
اما مشكلي كه امروز بالغ بر یك سال است ایجاد 
شده بحث تایرهاي سواري است. تعرفه واردات 

الستیك هاي ســواري 40درصد است كه براي 
واردكنندگان بسیار باالست و گروه كاالیي آن 
هم نیمایي گروه 2تعیین شــده كه ارز حاصل 
از صادرات به آن تعلــق مي گیرد. قیمت این ارز 
تفاوت چنداني با ارز آزاد ندارد و این امر ســبب 
شده كسي به ســمت واردات الستیك سواري 
نرود. درنتیجه امروز در بازار شــاهد مشكالتي 
هســتیم، مثل اینكه الستیك خارجي به ندرت 
پیدا مي شود و الستیك ایراني هم با 1.5تا دوبرابر 
قیمت مصوب به فروش مي رسد. دلیل این شرایط 
به تعرفه بسیار باالي واردات برمي گردد كه بازار را 
از الستیك وارداتي خالي كرده و از سوي دیگر با 
توجه به تقاضایي كه وجود دارد الستیك داخلي 
هم در غیاب رقیبي در بازار، قیمت هاي باالتر از 

قیمت مصوب را تجربه مي كند.

جهش هزینه تولیــد و واردات با حذف ارز 
دولتي 

هزینه تولید نیز با تصمیم جدید بانك مركزي 
افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن تولیدكنندگان 
الســتیك كشــور در این زمینه به همشهري 
مي گوید: از بهمن ماه تخصیص ارزي به صنعت 
تایر صورت نگرفته است. قبال ارز 4200توماني به 
تولیدكنندگان تعلق مي گرفت كه با هزینه هاي 
جانبي واردات بــراي تولیدكنندگان چیزي در 
حدود 5700 و حتي 6 هزار تومان تمام مي شد 
اما طي 4 ماه گذشته ارزي داده نشد و موجودي 
كارخانه ها نیز مصرف شد و به پایان رسید. براي 
تامین مواد اولیه جدید ظاهــرا باید ارز نیمایي 
یا ارز حاصل از صادرات تامیــن كنیم و این به 
نقدینگي بسیار باالیي نیاز دارد كه تامین آن براي 
تولیدكنندگان بسیار مشكل خواهد بود. مصطفي 
تنها، با بیان اینكه با توجه به شرایط كشور این 
تغییر اجتناب ناپذیر است به پیامد این تصمیم 
اشاره مي كند و مي افزاید: طبیعتا تغییر در مبناي 
تخصیص ارز قیمت تمام شده كاال را نیز افزایش 
خواهد داد و با توجه بــه اینكه حدود 40درصد 
مواداولیه تولید، به لحاظ ارزش، از طریق واردات 
تامین مي شود، دسترسي تولیدكنندگان به این 

اقالم بسیار گران تر از قبل خواهد بود.

علی ابراهیمی 
خبر نگار

با توجه به ضریب باالی وابستگی كشور به روغن 
خام اكنون بیش از 70درصد روغن خام مورد نیاز 
كشور از طریق واردات و تصفیه آن در كارخانه های 
روغن تامین می شود

 با خالی شدن انبار روغن صنایع غذایی به تدریج 
به روزهایی نزدیك می شویم كه امكان ادامه تولید 
وجود ندارد و به زودی این مشكل تأثیر خود را بر 
بازار مصرف داخلی مي گذرد و بازار بر اثر كاهش 
عرضه با افزایش قیمت مواجه می شود
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سبك زندگی

ضد عفونی روزانه

لباس هاي 
كارش را هر روز 
تحويل مي دهد 

تا ضدعفوني 
شود؛ جز اين، 

لباس هاي خودم 
رو همون اول كه 
وارد خونه ميشم 

درميارم، ميرم 
حموم و لباس 

تميز مي پوشم 
تا كسي مريض 

نشه. به هر حال 
اگه من طوريم 

بشه واقعا زندگي 
سخت تر از اين 

مي گذره

حقوق ناكافی

با تمام 
خستگي ها، 
حقوقي كه 

مي گيرد كفاف 
زندگي اش را 

نمي دهد، اما از 
شغل و امنيتي 
كه دارد راضي 

است. ماسك و 
دستكش ندارد. 
احساس مي كند 

پوشيدن آنها 
دست و بال او 
را مي بندد و 
عادت ندارد 

دائم ماسكي بر 
صورت داشته 

باشد و دست هاي 
عرق كرده در 

دستكش را 
تحمل كند. نگران 

ابتال به كرونا هم 
نيست؛ »ايشاهلل 
كرونا نمي گيرم، 
گرفتم هم كاري 
نمي تونم بكنم«

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

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت به برخی 
تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا مخالف دارید، 
آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس نشسته اید 
یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول گپ وگفت 
هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب 
لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید آن را برای 
دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامــك كنید تا بقیه خواننــدگان روزنامه و مردم و 
همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

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

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

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پيامگير ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های 

شماست.

رُك 

مزایاي استفاده از دوچرخه  به عنوان یك سیستم حمل ونقل 
موضوعي است كه هم اكنون همه مدیران و سیاستگذاران 
شهري را به چالش كشانده اســت. یافتن راهكارهایي كه با 
كمك آنها بتوان بیشترین استقبال و رضایت مندي شــهروندان را از این طرح به دست 
آورد و دوچرخه را به عنوان بخشــي از سبك زندگي شــهروندي معرفي كند، ضروري 
اســت.اگر چه ترافیك دوچرخه تنها درصد ناچیزي از كل جریان ترافیك را تشــكیل 
مي دهد، ولي تأثیر همین درصد ناچیز با توجه به مزایاي زیادي كه در بردارد مي بایست 
در برنامه ریزي هاي حمل ونقل درنظر گرفته شود. تحقیقات گسترده اي در ایران تا كنون 
در زمینه فواید دوچرخه سواري انجام شده  و از نتایج به دست آمده این تحقیقات گزارش 
شده كه مطبوع ترین و در دسترس ترین شكل از فعالیت ورزشي دوچرخه سواري است 

كه خطر مرگ ومیر، خطر حمله قلبي و مقدار كلسترول را كاهش مي دهد و سبب افزایش 
عملكرد قلب و عروق مي شود. اســتفاده از دوچرخه، فعالیت ورزشي را وارد امور عادي 
روزانه مي كند و نگراني از بیماري هاي ناشي از سبك زندگي غیرمتحرك را مي تواند كم 
كند. همچنین مي تواند به كاهش ازدحام اتومبیل ها، ترافیك و كاهش آلودگي صوتي 
كمك كند. اغلب مردم، هیچ نشاطي در زندگي شلوغ و ماشیني امروزي ندارند درحالي كه 
كسب نشاط براي سالمتي جسم و ادامه زندگي امري الزم و ضروري است كه دوچرخه 
مي تواند راه حل مناسبي جهت این موضوع باشد.از دیگر فواید دوچرخه سواري این است 
كه احساس جواني در فرد ایجاد كرده و استرس را مي كاهد و این موضوع از آنجا نشأت 
مي گیرد كه انجام دوچرخه سواري، اندروفین  را به داخل جریان خون رها مي كند، این مواد 
باعث ایجاد رضایت و خوشحالي در فرد شده و درنتیجه باعث كاهش استرس مي شود. 
به طور طبیعي اگر در محیطي مطبوع و دلپسند دوچرخه سواري كنید سطح رضایت شما 
بیشترهم خواهد شد. فردي كه به طور منظم دوچرخه سواري مي كند مي تواند سریع تر 
فكر كند، بیشتر به خاطر بسپارد و احساس شادابي بیشتري داشته باشد. این فعالیت سبب 
افزایش سلول هاي سفید مغز و در پي آن سرعت بخشیدن به برقراري ارتباطات مهم مغزی 
مي شود. ركاب زدن در كنار سایر تمرین هاي ایروبیك موجب رشد هیپوتاالموس مي شود 
كه یكي از ساختارهاي مغزي مرتبط با حافظه و یادگیري است. دوچرخه بعالوه با اشغال 

فضایي كمتر از یك خودرو در بعد فضا هم صرفه جویي مي كند. در جایي كه خودروها 
توان حمل 120الي 200نفر را در عرض جاده دارند، دوچرخه ها مي توانند 1500نفر را 
جابه جا كنند. این وسیله حمل ونقل همچنین در صرفه جویي وقت، انعطاف پذیري، آزادي 
فردي و همچنین به دلیل اندازه و انعطاف پذیري كارایي بسیاري دارد. بعالوه قابل استفاده 
در خیابان هاي باریك، زمین هاي ناهموار و نواحي دشوارگذر است. شهروندان امروزه با 
توجه به انتخاب ســبك زندگي خودرو محور هزینه هاي زیادي را متحمل مي شوند. از 
سوي دیگر براي تمامي مدل هاي حمل ونقل هزینه هاي دیگري نیز دخیل هستند ازجمله 
این هزینه ها مي توان به هزینه هاي مختلف ساخت راه، ساخت تابلوهاي هدایت مسیر و 
ده ها مورد دیگر اشاره كرد. با توجه به معیارهاي مطرح شده دوچرخه بخش كوچكي از 
این هزینه ها را در بر داشته و مي تواند انتخاب مناسبي جهت بخشي از سفرهاي روزانه 
شهروندان باشد. حال مي توان گفت كه مزایاي دوچرخه بر هیچ كس پوشیده نیست و 
همچنین برخالف تصور عموم كه دوچرخه سواري در تهران را امكان پذیر نمي دانند و 
دالیلي همچون شیب و آلودگي را مطرح مي كنند، باید گفت استفاده از مدل حمل ونقل 
پاك تر در سفرهاي كوتاه شهري به عنوان بخشي از سبك زندگي شهروندي پیشنهادي 
است كه نباید از كنار آن به سادگي عبور كرد. افراد مي توانند براي انجام امور روزانه مانند 

خریدهاي خانگي، انجام اموربانكي و اداري به راحتي از دوچرخه استفاده كنند.

سهم دوچرخه از تغيير سبك زندگى شهرنشينان

یعقوب آزاده دل 
مدیر واحد توسعه حمل ونقل پاك شهرداري تهران

نسترن زب دژ
خبرنگار

زندگي شان ســخت  مي گذرد. مي گويند عالقه هيچ 
تأثيري در شغلي كه انتخاب كرده اند نداشته است؛ آنها 
كساني هستند كه با كمترين حقوق ساعت هاي زيادي 
كار مي كنند؛ مهاجراني كه از شهر يا كشوری ديگر به تهران آمده اند تا بتوانند فقط شغلي براي 
گذراندن زندگي شان داشته باشند. رفتگري معموال گزينه اول و آخر آدم هايي است كه در محل 

زندگي شان كاري حتي براي كارگري هم وجود ندارد و جارو كشيدن بر تن كوچه ها و خيابان هاي 
شهر تنها امكان براي گذران زندگي شان است. زندگي روزمره براي كارگراني كه هر روز شهر 
را آفتاب نزده مالقات مي كنند با 3 ماه قبل تفاوت هاي زيادي كرده است. در تهران و در كوچه و 
خيابان هايي كه حاال پر است از دستكش ها و ماسك هاي آلوده، آدم هايي با جاروهاي دسته بلند 

و لباس هاي يك شكل، بيشتر از قبل كار مي كنند و بيشتر از هميشه درخطرند.

روايت اول: از اهالي ساوه
هر قدمي كه برمي دارد زمین زیرپایش را جارو مي كشــد. چرخ 
سطل زباله را كمي دور از خودش تكیه داده به دیوار. گاهي جارو 
را كنار مي گذارد تا راه آب جوي را باز كند. قد بلند اســت و الغر. 
موهاي جوگندمي و خطوط پرتراكم كنار چشم ها مسن تر نشانش 

مي دهد.
 جمشید اهل ســاوه اســت و در آنجا خانه اجاره اي دارد. هر روز 
 به تهران مي آید، در جســت وجوي ناني كه از خیابان هاي شهر 
در مي آید. وقتي از پسر یكســاله و دختر چهارساله اش مي گوید 
چشم هایش برق مي زند، اما زندگي برایش آن قدر سخت مي گذرد 
كه خیلي روزها حتــي روي نگاه كردن به فرزندانــش را ندارد. 
مي گوید 6 میلیون تومان پول پیش خانــه داده و از حقوِق ماهي 
یك میلیون و 800هزارتوماني اش بایــد 300هزارتومان، اجاره 
بهاي خانه اش كند؛ »تو ســاوه اذیت مي كنن و حقوق نمي دن. 
اونجا كارگر بودم، اما دیدم فایده نداره. اومدم اینجا و شهرداري منو 
استخدام كرد. 8ماهي هست كه اینجا كار مي كنم. حقوقم مرتب 

داده میشه، ولي پولي براي پس انداز نمي مونه«.
جمشــید از وقتي كرونا آمده، هم براي اینكه خودش زمینگیر 
نشود و هم به خاطر سالمتي خانواده اش بهداشت را بیشتر رعایت 
مي كند. هر روز دستكش ها را به تن دست ها مي كند و ماسك  را 
بر چهره مي كشد. وقت حرف زدن یادش اســت كه باید از همه 
فاصله بگیرد؛ چند قدم عقب مي رود، به اندازه حد استاندارد فاصله 
اجتماعي؛ »شــهرداري به طور منظم هم بخواد هرروز ماسك و 
دستكش بده، به هرحال یه  بار مصرف  هستن و دوام چنداني ندارن. 
اما خب، تا امروز نشده كه دستكش و ماسك كم بیارم. براي همین 

خدا رو شكر مشكلي برام پیش نیومده.«
لباس هاي كارش را هر روز تحویل مي دهد تا ضدعفوني شود؛ »جز 
این، لباس هاي خودم رو همون اول كه وارد خونه میشم درمیارم، 
میرم حموم و لباس تمیز مي پوشم تا كسي مریض نشه. به هر حال 

اگه من طوریم بشه واقعا زندگي سخت تر از این مي گذره.«
 جمشید سی ونه ساله است، اما ســختي زندگي و كار پرزحمت 
او را پیرتر نشــان مي دهد. خجالتي تر از آن اســت كه بشود با او 
زیاد صحبت كرد، براي همین در جواب اینكه چه آرزویي دارد و 
خواسته اش از زندگي چیست؟ اول سكوت مي كند و بعد به زمین 
خیره مي شــود و در آخر مي گوید: »چیزي جز راحتي و آسایش 

بچه هام نمي خوام«.

روايت دوم: مهاجري از كرمانشاه
كمي آن طرف تر، بِر میدان منیریه، مردي با قد متوسط و پوستي 
ســبزه از لب دیوار ســاختمان كالنتري، لیــوان یكبار مصرفي 
برمي دارد و در سطل زباله سبزرنگي مي اندازد كه روي آن نوشته 
شركت رامدان هشیار. این محل پر است از موتور و مردمي كه دائم 
در حال رفت وآمد هستند و از مغازه ها خرید مي كنند. در منیریه 
جریان زندگي و كسب وكار نمي ایســتد. خیابان بوي تند عطر 
مردانه پسرهاي جواني را مي دهد كه انگار همیشه در حال رقابت با 

مانكن هاي ویترین مغازه هاي ورزشي فروشي هستند.
این جمعیت در هرجا كه توانسته زباله اي رها كرده  و مرد میانسالي 
كه رفتگر محله است، كارهاي زیادي براي انجام دادن دارد. كاظم 

اهل كرمانشاه است. موتورسواري در میدان مي ایستد و صدایش 
مي زند: »كاظم بیا اینجا ببینم!« و كاظم با حالي مضطرب مي رود 
به سمت موتورسوار. با هم بگو مگو مي كنند و كاظم با حالتي كه 
دارد دلیل مي آورد، هر از گاهي ســمتم نگاه مي كند و با دست 
نشــان مي دهد، اما مرد موتوري قانع نمي شــود. كاظم صدایم 
مي زند تا جلوتر بروم. مرد موتوري سن وسال دار است و چهره اش 
برافروخته. زبان بدنش طلبكارانه اســت، طوري كه كج بر موتور 
نشسته تا حساب پس بگیرد. مي گوید: »مشكل این خانم نیست. 
من هروقت اومدم همش داشــتي با ایــن و اون حرف مي زدي. 
نیم ساعت پیش هم وقتي داشــتم دور مي زدم دیدي چي بهت 
گفتم؟...« كاظم مســتاصل مي گوید: »چشم...چشم«. -»... من 
واقعا نمي خواستم زیاد وقتش رو بگیرم«. مرد موتوري لحنش را 
محبت آمیز و محترمانه مي كند؛ »نه خانم! این كارشه. هروقت میام 
مي بینم با مغازه دارها و مردم همش درحال حرف زدنه«. -»شما از 

طرف پیمانكار بهشون سر مي زنین؟« 
»بله. من نادري، سركارگرشون هستم.«

براي جلوگیري از ابتال به ویروس، براشون چي كار كردین؟
- ماسك و دســتكش تا جایي كه بتونیم بهشون مي دیم. همش 
روشون نظارت داریم تا ازشون استفاده بكنن و خالصه خودشون 

هم باید رعایت كنن دیگه.
نسبت كارگران افغانستاني به ایراني رو حدودا مي دونین؟

- نسبتشون فكر كنم مساویه.
قراردادشون چه جوریه؟ افغانستاني ها هم قرارداد دارن؟

- نه اونا یه وقت مي بینــي 5روز میان كار مي كنن و میرن... یكي 
هم مي بیني 5سال مي مونه كار مي كنه. همشون هم حقوقشون 
رو مي گیرن. قرارداد كارگرهاي ایراني خودمون یك ساله  هست و 

بسته به كارشون ماهي یك و 800 تا 2تومن هم مي گیرن.
 افغانستاني ها روزمزدن؟

- آره...تقریبا همینطوره كه شما مي گین.
مي دونین تحصیالت كارگران چقدره؟

- ما اینجا از دیپلم داریم تا بي سواد.
كارگر دیپلمه تون كجا مشغوله كه بتونم با اونم صحبت كنم؟

- مكث مي كند و شماره اي را در گوشــي اش پیدا مي كند. زنگ 
مي زند و بالفاصله مي گوید: »سالم رامین جان كاري داري ول كن 

یه لحظه یه خانمي مي خواد باهات صحبت كنه«.

روايت سوم: مردي در هياهوي چهارراه لشكر
حوالي اداره پست در چهارراه لشكر، به وقت اذان ظهر، رفتگري 
كم سن وسال و الغر، روي زمین نشسته و به دیوار اداره تكیه داده 
است. از خستگي سر بلند نمي كند و صداي بوق موتور و هیاهوي 
جمعیتي كه بي توجه از كنارش عبور مي كنند برایش مهم نیست. 
جارویش را به سطل ســبز روبه رویش تكیه داده است. جارویش 
دوكاره است. یك سرش بر زمین، همان جاروي نوستالژیكي است 
كه از صدایش در ساعات گرگ و میش صبح بیدار مي شویم؛ و سر 
دیگرش كه بر هواست بیلچه اي كوچك دارد. پیرمرد دستفروشي 
كنارش كیف پول چرمي مي فروشد و به جاروي جوان رفتگر چشم 

دوخته تا كسي آن را برندارد یا نیفتد.
نسیم خنك، گرماي تیغ خورشید را مالیم تر كرده است و خواب 

رفتگر نوجوان را ســنگین تر. بیدار كه مي شــود چهره خسته و 
فكر آلودش بیشتر از هر چیزي به چشم مي آید. پاسخ سالم اول 
را نمي دهد. با صداي بلند ســالم دوم، انگار رشته افكارش از هم 

گسسته مي شود. جواب سالم را متعجبانه مي دهد.
- »اینكه مردم تو خونه موندن چیزي از حجم زباله هاي پخش و 

پالی توی خیابان كم نكرده؟«
- )مي خندد(  نه اصال. بیشــتر هم شده. كساني كه بیرون مي رن 
دستكش و ماسك هایشون رو روي زمین میندازن و ما دائم مشغول 

جمع كردن شون هستیم.«
چهره اش شــرقي  اســت و ابروهاي پهني دارد. معلوم است سن 
كمي دارد. اهل كابل است و به خاطر جنگ به تهران پناه آورده. 
نخستین شغلي كه در اینجا به دستش رسیده را به قول خودش 
سفت چسبیده. احمد بیست ساله سواد خواندن و نوشتن ندارد و 
درباره این موضوع فقط مي خندد. از ال به الي حرف هایش مي شود 
فهمید كه عالقه اي به درس خواندن ندارد و عالوه بر این شرایطش 
را هم ندارد و نمي گذارند در كشوري دیگر درس بخواند. در تهران 
كار مي كند تا مقداري پول براي خانواده اش در كابل بفرســتد. 
احمد كمتر از 5ســاعت در روز مي خوابد و فرصتي براي داشتن 

شغل دوم ندارد.
با تمام خســتگي ها، حقوقي كه مي گیرد كفــاف زندگي اش را 
نمي دهد، اما از شــغل و امنیتي كه دارد راضي اســت. ماسك و 
دستكش ندارد. احســاس مي كند پوشــیدن آنها دست و بال او 
را مي بندد و عادت ندارد دائم ماســكي بر صورت داشته باشد و 
دســت هاي عرق كرده در دســتكش را تحمل كند. نگران ابتال 
به كرونا هم نیست؛ »ایشــاهلل كرونا نمي گیرم، گرفتم هم كاري 

نمي تونم بكنم.«

روايت چهارم: از كرونا نمي ترسم 
انگار نارنجي پوشان سابق و سبز پوشان امروز، ترسي از آنچه اكنون 
باعث وســواس جمعي شــده، ندارند. موضوع ترس براي اقشار 
گوناگون جامعه متفاوت است. براي برخي از رفتگران ترس از كرونا 
شوخي است و مانند طبقه متوسط به باالي جامعه برایشان دغدغه 
محسوب نمي شود. تهیه نان شب و كسب روزي حالل نخستین 
اولویت در زندگي شان اســت؛هرچند آمار شهرداري تهران هم 
نشان مي دهد كه هیچ یك از 18هزار كارگر پسماند در این شهر 
به كرونا مبتال نشده اند. این شاید نشان مي دهد كه پروتكل هاي 
توصیه شــده در این رابطه به خوبي از سوي شهرداري و رفتگران 

رعایت شده  است.
 یكي از رفتگرها بدون آنكه لحظه اي از انجام كارش غافل شــود، 
مي گوید: »عمر دست خداست. تا ابتالي ما به كرونا خدا بزرگه. 
چاره اي نداریم، جز اینكه كار كنیم و پیش زن و بچه لقمه اي نون 

ببریم«.
اینها را مي گوید و با كمك همكارش سعي مي كند سطل زباله 
ســركوچه را در ماشین انتقال پســماند خالي كند. همكارش 
با لبخندي پرانــرژي مي گوید: »من كه از كرونا نمي ترســم«. 
دلیلش هم این اســت كه شــهرداري امكانات بهداشتي را در 
اختیارشان قرار مي دهد و هربار در محلي كه اسكان دارند با مواد 
ضدعفوني كننده دست هایشان را خیلي خوب تمیز مي كنند. 

اگرچه ویروس كرونا زندگي بســیاري از افراد در سراسر 
جهان را دگرگون و حال انســان ها را بد كرد، اما توانست 
جاني دوباره به طبیعت بدهد. چند ماهي است كه زمین 
به راحتي نفس مي كشــد و خبري از آلودگي هوا، صدا و 
محیط زیست نیست. محققان 2تئوري درباره حال طبیعت 
بعد از كرونا دارند. برخي مي گویند كه احتمال دارد انسان ها 
به زندگي در خانه و دوركاري تمایل پیدا كنند و این سبك 
زندگي را برگزینند و بعضي دیگر نیز معتقدند كه انسان در 
دوران پساكرونا به جبران روزهاي در خانه مانده، رفتاري 
را پیش مي گیرد كه آسیب به مراتب سخت تري به طبیعت 

مي زند.
  عادت به روشن بودن سیستم رایانه اي، نه تنها عمر آن را 
كاهش مي دهد، بلكه باعث مصرف انرژي نیز مي شود. شاید 
با خود فكر كنیم یك رایانه آن هم در حالت اســتراحت، 
انرژي زیادي صرف نمي كند، امــا وقتي انرژي مصرفي را 
در شمار زیادي رایانه روشن ضرب كنید حتما عدد باالیي 

مي شود.
   اگر نمي توانیم بدون ماشین ظرفشویي زندگي كنیم، 
آبكشي ظروف پیش از قرار دادن در آن را متوقف كنیم. با 
یك ماده شوینده مناسب، ظروف ما به همان اندازه تمیز 

خواهند بود.
  گاهي اوقات براي سرعت  بخشیدن به كارها، به خصوص 
زماني كه مهمان داریم، از خاموش كردن اجاق گاز طفره 
مي رویم و اشكالي نمي بینیم كه گاز چنددقیقه اي بدون 
ظرف روي آن روشــن بماند تا ما سر فرصت براي درست 
كردن چاي، كتــري را روي آن بگذاریم. این كار آســیب 

جدي به طبیعت مي زند.
   آیا مي دانید شیشه بازیافت نشده مي تواند تا یك میلیون 
ســال در طبیعت باقي بماند؟ یك تصور غلط در ذهن ما 
شــكل گرفته و آن این اســت كه تنها پالستیك ها براي 
طبیعت مضرند، اما شیشــه ها نیز سالیان سال در محیط 
مي مانند. با تحویل همیشــگي شیشــه ها به مسئوالن 
بازیافت، مي توان آلودگي آب مرتبط با آن را تا 50درصد و 

آلودگي هوای ناشي از آن را تا 20درصد  كاهش داد.
   هر كودك  بین 5 تا 8هزار پوشــك استفاده مي كند. 
درصورت امكان، از پوشــك پارچه اي براي كودك خود 
استفاده كنید. این یك كمك بزرگ به محیط زیست و راهي 
براي مهرباني با پوست كودك است. اگر استفاده از پوشك 
یكبار مصرف را ضروري مي دانید، حتماً از یك برند سازگار 

با محیط زیست انتخاب كنید.
   خشك كن لباسشویي جاي رخت آویزها را گرفته است. 
تكنولوژي، بسیاري از اوقات با طبیعت سازگار نیست، اما ما 
با طبیعت مهربان باشیم و به جاي خشك كردن لباس ها در 
ماشین لباسشویی كه هم باعث كاهش عمر لباس مي شود 
و هم انرژي زیادي مصرف مي كند، آنها را روي بند رخت 

خشك كنیم.

راهنما

چطور با طبيعت مهربان تر باشيم؟

چند روایت از روزهاي سخت رفتگران در زمانه كرونا

پيكارگران كوچه هاي آلوده
رفتگران مي گويند روزانه دست كم هزار ماسك و دستكش را از خيابان هاي شهر جمع آوري مي كنند

هردو نفر مي گویند كه روزانه بیش از هزار دستكش و ماسك از 
روي زمین جمع آوري مي كنند و حتي با وجود خانه نشیني نصفه 
نیمه مردم، چیزي از حجم زباله ها كم نشده است اما گله اي هم 
از مردم ندارند. انگار یاد گرفته اند كه نباید از مردم توقعي داشته 
باشند و تنها توقع مي رود وظیفه شان را به خوبي در هر ساعتي از 

شبانه روز انجام دهند.

روايت پنجم: خوش نشيني به وقت بعداز ظهر
حوالي ساعت14، در میدان قزوین، لباسي سبز فسفري رنگ برق 
مي زند. رفتگران پس از گذراندن یك روز كاري اطراف ساختمان 
شهرداري ناحیه شــان دورهم جمع مي شــوند و باهم درددل 
مي كنند. در پیاده رو دونفرشان دســت در گردن هم انداخته اند 
و باهم مي خندند. ماسك و دستكش نپوشیده اند، چون احساس 
خفگي مي كنند. در كوچه اي دیگر 5نفر مشــغول جمع كردن 
وسایل و آماده رفتن هستند. بین شان نوجواني دوازده ساله هست، 
از اهالي افغانستان. با لهجه اي شیرین و لبخندي معصومانه حرف 
مي زند. براي تأمین معاش خانواده در این سن مجبور است كار 
كند. با خنده مي گوید: »هم ماسك و دستكش زیاد جمع مي كنم و 
هم مردم زیاد آشغال نمي ریزن«. از نگاه من كه شبیه عالمت سؤال 
است و همزمان از حرف متناقضي كه زده، خنده اش مي گیرد. او 
نسبت به دوســتان هم والیتي دیگرش در پاسخگویي جسورتر 
است. بقیه با احســاس نوعي غربت یا خجالت، از صحبت كردن 
امتناع مي كنند یا آن قــدر آرام و تند مي گویند كه به زحمت هم 

نمي شود حرف هایشان را فهمید.

روايت ششم: در مسير باد
در خیابان بهار، باد شــدیدي مي وزد و كار پیرمرد رفتگري كه 
مشــغول جاروزدن زباله ها و گردوغبار است را سخت تر مي كند. 
زحمتش هیچ مي شــود و دوباره زباله ها بر زمیــن و هوا پخش 
مي شــود. مردم با هر وزش شــدید باد رو به دیوار مي ایستند و 
چشم و بیني خود را با دســت مي پوشانند، اما پیرمرد به زحمت 

برباد رفته اش همچنان نگاه مي كند.
- »پدرجان خداقوت«.

از اینكه در این مخمصه بادي كسي پیدا مي شود كه او را نادیده 
نگرفته و از زحماتش قدرداني مي كند خوشحال مي شود و تشكر 
مي كند. خستگي و زحمت را مي شود از چشمان سرخ و خطوط 
كنار چشمش فهمید. حین كار از ماســك و دستكش استفاده 
مي كند. وقتي از او مي خواهم مدت كوتاهي گپ بزنیم، نگاهي به 
پیاده رو و زباله هاي پخش شده مي كند و مي گوید: »وقت ندارم«. 
كمي كه مي گذرد تأكید مي كند: »اگه خیلي كوتاه هست، بپرس!« 
پیرمرد مانند بقیه همكارانش از كرونا نمي ترسد. مي گوید همه چیز 
دست خداست و اگر او نخواهد مبتال نخواهد شد؛ »با اینكه بیشتر 
در معرض ویروس هستم، اما خدا رو شكر تا االن كه مبتال نشدم. 
خدا بخواد  اون پشت میزنشین ها هم مبتال مي شن. نماینده مجلس 
هم كه باشــه مبتال مي شــه.« اینها را مي گوید و از اول مشغول 

جاروزدن مي شود؛ »همین ها رو بنویسي كافیه.«

روايت هفتم: كوچه هاي شسته و ُرفته
ساعت 3بعدازظهر، خیابان دیگر از هرگونه برگ و زباله خالي است 
و سطل زباله كوچه ها خالي شده. رفتگر جواني كنج خلوت پیاده رو، 
روی یكي از موانع عبور موتور نشســته اســت و با موبایل حرف 
مي زند. با دیدن انتظار من تلفنش را با حالتي كه حوصله حرف زدن 
ندارد قطع مي كند. نه ماسكي دارد و نه دستكشي. اسمش جمال 
است و اهل والیت بدخشان. مي گوید از ماسك و دستكش فقط 
موقع كار استفاده مي كند. دغدغه  شیوع كرونا را ندارد و موردي در 
همكارانش ندیده است كه به ویروس مبتال شده باشند. ماهانه یك 
میلیون و 800هزارتومان حقوق مي گیرد كه مي گوید بیشتر آن 
را براي خانواده اش در بدخشان مي فرستد و تحصیالتي هم ندارد. 
براي حرف زدن از بدخشان خســته است، انگار دلتنگي اذیتش 
مي كند. هر 3-2 سال یك بار مي تواند به آنجا برود و خانواده اش را 

ببیند. دغدغه هایش از جنس نان است و توكلش بر خدا.

روايت هشتم: نگران خانواده 
روز جمعــه، اول صبح صداي جــارو داخل خانه هــم مي آید. 
سعید یكي دیگر از رفتگران اســت كه روز تعطیل دست از كار 
نكشــیده اســت و كوچه را جارو مي زند. مي گوید مردم خیلي 
آشغال ریخته اند. 15 ســال دارد و تا كالس پنجم درس خوانده. 
با هم سن وسال هایش فرق مي كند. سعید هم اهل شهر بدخشان 
اســت. بدخشــان یكي از والیت هاي ناامن افغانستان است كه 
به دست طالبان افتاده و سعید بیشــتر از آنكه نگران كرونا باشد 
نگران پدر و مادرش است كه در والیت بدخشان هستند. از روزي 
برایم مي گوید كه در مدرسه شان تیراندازي شده بود و فرار كرده 
بودند و دیگر رنگ مدرســه را ندیدند، چون پس از آن مدرســه 
تخریب شده بود. سختي شغلش در مقابل سختي هایي كه كشیده 

بود هیچ است و از امنیتي كه در ایران دارد راضي است.
هنوز دوست دارد درس خواندن را ادامه بدهد. مي گوید: » اگه پدر 
و مادرم اینجا بودن؛ چرا كه نه؟ به درس خوندن ادامه مي دادم«. 
در این لحظه احساس مي كني دلش براي بدخشان و زیبایي هاي 

والیتش تنگ شده.
- »خیلي از هم والیتي هاتون اینجا مشغول هستن؟«.

با خنده و لحني كشدار مي گوید: »بله!« 
جمال را كه قبال با او صحبت كرده بودم و هم والیتي اش اســت، 

مي شناسد.
سعید از اینكه دقایقي با كسي صحبت كرده است خوشحال به نظر 

مي رسد و با انرژي و لبخند كارش را از سر مي گیرد.
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هنگامی كه فاجعه ای طبیعی مانند زمین لرزه رخ می دهد، 
یك جامعه به معنای واقعی كلمه می تواند متزلزل شــود. 
یك روش برای ارزیابی چگونگــی بازیابی جامعه و بهبود 
سریع آن، سنجش چگونگی و سرعت عمل بیمارستان ها 
و سیستم های گسترده بهداشتی آن است تا بتوانند پس 
از بروز فاجعه، دوباره به شــكل كامل كاربردی شوند و از 
بیماران خود مراقبت كنند. البته پیش بینی این مســیر 

بازیابی كار آسانی نیست.
دلیل آن این است كه سنجش انعطاف پذیری و تاب آوری 
یك سیســتم مراقبت بهداشتی بســیار پیچیده است. 
این ســنجش ها همه  چیز را از دســترس بودن كاركنان 
بیمارستان گرفته تا حفاظت از تجهیزات مهم، وضعیت 
جاده ها بــرای حركــت آمبوالنس هــا و كارآمدی یك 
بیمارســتان برای انتقال بیماران مبتــا به بیماری های 

شدید به بیمارستان های دیگر را اندازه گیری می كنند.
ساینس دیلی در گزارش خود نوشته است: هشام محمود، 
استادیار گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه 
ایالتی كلرادو و دانشــجویان او زمان زیادی را صرف فكر 
كردن در مــورد چگونگی تعریف و توصیــف تاب آوری 

جامعه كرده اند. 
هشام محمود و عماد حسن، یكی از دانشجویان او، ابزاری 
برای مدل سازی  خلق كرده اند كه می تواند به برنامه ریزان 
شــهری و مدیران فوریت های پزشــكی كمك كند كه 
عملكرد و بازیابی كامل سیستم مراقبت های بهداشتی را 

در پی یك فاجعه طبیعی، مدیریت كنند.
محمود می گوید: ما اقدام به ایجاد مدل هایی كرده ایم كه 
براســاس آن بتوانیم بعد از رویدادی مانند زلزله، متوجه 
شــویم كه نیازمندی های یك مركز درمانی بیمارستانی 
چیست. وقتی ما شروع به بررسی این موضوع كردیم، از 
این موضوع شگفت زده شدیم كه هیچ مدلی وجود ندارد 
كه شما متوجه شوید یك بیمارستان چه نیازمندی هایی 
دارد، بیمارستان با بروز یك فاجعه طبیعی در چه شرایطی 
اســت، چگونه میزان تقاضا، ظرفیت تخت ها و امكانات 
درمانی تحت تأثیر یك رویداد قرار می گیرد و چگونه این 

تأثیرات با گذشت زمان تغییر خواهد كرد؟
 Reliable مدل این پژوهشگران كه در شماره آینده مجله
Engineering and Safety System توضیــح داده 
شده است، از جوانب گسترده تری برای استفاده در سایر 
رویدادها ازجمله بیماری های همه گیری چون كووید-19 

كه جهان اكنون آن را تجربه می كند، برخوردار است.

شبكه پیچیده بهداشت و درمان
محمود و حســن در مقاله خود به دنبــال درك عملكرد 
سیستم های مراقبت های بهداشتی به عنوان شبكه های 
پیچیده ای هســتند كه تنگناهای آنهــا در عمل نمودار 
می شود. این تنگناها شامل تعداد تخت های تجهیزشده، 
در دسترس بودن كاركنان بیمارستان، عملكرد پذیرش 
بیماران، زمان انتظار بیمار برای معالجه و حتی مواردی 
مانند احتمال انتقال یك بیمار به مراكز درمانی دیگر است. 
در دسترس بودن آب، برق، حمل ونقل و ارتباطات هم از 
عملكرد بیمارستان پشــتیبانی می كند كه از عامل های 

این مدل هستند.
این پژوهشگران سیستم مراقبت های بهداشتی را نه تنها 
با معیارهای فیزیكی بلكه با معیارهای كیفی مانند سطح 
رضایت مراجعان تعریف می كنند كه با مواردی مانند زمان 

انتظار بیمار اندازه گیری شده است.
این پژوهشگران برای توســعه و آزمایش چارچوب خود، 
آن را در یك جامعه مجازی به نــام Centerville به كار 
گرفتند. آنها ســناریوی زلزله را در Centerville )یك 
جامعه خیالی متوسط   ایاالت متحده، متشكل از 50هزار 
ساكن با مناطق تجاری و صنعتی، مدرسه، ایستگاه های 
آتش نشانی و بیمارستان( اجرا كردند تا ببینند كه چگونه 
می توان از این مدل اســتفاده كرد. اســتفاده از محیط 
مجازی به آنها كمك كرد تا قابلیت های مدل خود و تأثیر 
تصمیم های اتخاذ شــده برای بازیابی جامعه را بیشــتر 

درك كنند.

بیماری های همه گیر
هدف از كار محمود و حســن، تعیین پارامترهای مورد 
نیاز برای سنجش جوامع به منظور ارزیابی میزان آمادگی 
آنها در برابر بایای طبیعی است. محمود در مورد بیماری 
كووید-19 می گوید كه آنها شــروع به استفاده از الگوی 
خود برای تئوری ســازی كرده اند و پیش بینی می كنند 
كه چگونه شبكه های بیمارستانی می توانند با شناسایی 
شكاف در منابع و تنگناهای احتمالی در بدترین حاالت، 
یك بیمــاری همه گیــر را كنترل كنند. آنهــا اكنون در 
حال كار با مركز ملی طب ســوانح و بهداشــت عمومی 
هستند تا این مدل را بیشتر اصاح كنند و آن را در مورد 

بیماری های همه گیر اجرا كنند.
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 مدل سازی علمی
برای مدیریت بحران

پژوهشگران با استفاده از برخی پارامترها مانند 
تجهیزات درمانی، مدلی را خلق كرده اند كه 

می تواند میزان تاب آوری نظام بهداشت و درمان 
یك جامعه را در شرایط بحرانی بسنجد
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جهان استارتاپی
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بدهد، باید تا 
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نگرانی ها را  از 
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پاسخ ایمنی سلول T به ویروس كرونا 
 SARS-CoV-2 تیمی از دانشمندان، پاسخ دقیق ایمنی بدن به ویروس

را برای تولید واكسن كووید- 19 تجزیه و تحلیل كرده اند

دانشمندان در سراسر جهان برای تولید واكسنی در برابر 
بیماری عفونی در تاش و رقابت هســتند و از سوی دیگر 
اپیدمیولوژیست ها نیز می كوشند تا پیش بینی كنند چگونه 
همه گیری های ویروس كرونا تا زمان دســتیابی به چنین 

واكسنی ادامه می یابد.
به گزارش مدیكال اكســپرس، با این حــال تاش هر دو 
گروه با ابهاماتی احاطه شده اســت؛ ابهاماتی از این دست 
كه آیا سیســتم ایمنی بدن می تواند پاسخ قابل ماحظه و 
ماندگاری به SARS-CoV-2 بدهد و آیا قرار گرفتن در 
معرض ویروس های سرماخوردگی كه جزئی از ویروس های 
مشترك كرونا هســتند، نوعی ایمنی و محافظت در برابر 
كوویــد-19 را فراهم می كند یا خیر. الســاندرو ســته، 
دكتر بیول دانشمند و شــان كروتی دكتری ایمونولوژی 
در مؤسســه ایمونولوژی La Jolla بــا همكاری یكدیگر 
شــكاف دانش گســترده در این باره را با خبرهای خوب 
برای تولید كنندگان واكســن پر كرده اند و نخستین داده 
ایمونولوژی سلولی را برای كمك به تغییر در دستورالعمل 

توصیه های فاصله گذاری اجتماعی ارائه داده اند.
این مطالعه كه در نســخه آناین Cell منتشر شده است، 
پاسخ ایمنی ضد ویروسی قوی به SARS-CoV-2 را در 
گروهی متشكل از 20بزرگسال بهبود یافته از كووید-19، 
مورد بررسی مستند قرار داده است. این یافته ها نشان داده 
كه سیستم ایمنی بدن از بسیاری جهات قادر به تشخیص 
SARS-CoV-2 اســت و نگرانی ها بابت اینكه ویروس 
ممكن اســت از تاش های مداوم برای ایجاد یك واكسن 

مؤثر جلوگیری كند را برطرف می كند.
سته پروفسور شاغل در مركز بیماری های عفونی می گوید: 
اگر فقط پاســخ ایمنی حاشــیه ای را دیده بودیم، نگران 
می شدیم. اما آنچه ما می بینیم یك پاسخ سلول T بسیار 

مقاوم در برابر پروتئین سنبله است كه بیشترین تاش های 
ویروس كرونا برای آلوده كردن سلول ســالم با آن انجام 
می شــود و همچنین ســایر پروتئین های ویروسی. این 

یافته ها خبر خوبی برای تولید واكسن هستند.
كروتی كه او نیز پروفسور مركز بیماری های عفونی است 
می گوید: تمام تاش ها برای پیش بینی بهترین كاندیداهای 
واكســن و اقدامات كنترل این همه گیری، به درك پاسخ 
ایمنی به ویروس وابسته است. مردم واقعا نگران بودند كه 
كووید-19 ایمنی بدن را تحریك نكند و خبرهایی درباره 
ابتای مجدد افراد به آن این نگرانی ها را تشدید می كند، اما 
دانستن این نكته كه هر فرد می تواند   پاسخ ایمنی محكمی 
به این ویروس بدهد، باید تا حد زیــادی این نگرانی ها را  
از بین ببرد. در مطالعه قبلی، ســته و تیمش از ابزارهای 
بیوانفورماتیك برای پیش بینی اینكه كدام قســمت های 
SARS-CoV-2 قادر به فعال سازی  سلول های T انسانی 
هستند، اســتفاده كرده اند. آنها ســپس در جدیدترین 
تحقیق در تاش بودند تا متوجه شــوند آیا ســلول های 
T استخراج شده از بزرگســاالنی كه از كووید-19 بدون 
مشكات اساسی بهبود پیدا كرده اند، قطعات پپتیدها را از 
خود ویروس تشخیص دادند یا نه. دانشمندان پپتیدها را 
در 2گروه بزرگ جمع كردند: نخستین گروه كه اصطاحا 
به آن mega-pool می گویند شــامل پپتیدهایی بود كه 
تمام پروتئین ها را توسط ژنوم ویروسی پوشانده بود، جدا 
 mega-pool دومین .SARS-CoV-2 از پروتئین سنبله
به طور خاص بر پروتئین سنبله متمركز شده بود كه روی 
سطح ویروس وجود دارد، زیرا تقریبا همه واكسن های تحت 
تولید هم اكنون این پروتئین سنبله ویروس كرونا را هدف 

قرار می دهند.
ســته می گوید: ما به طور خاص افرادی را انتخاب كردیم 

كه دوره بیماری عادی را سپری كردند و نیازی به بستری 
نداشــتند. این كار به ما كمك می كرد تا یك معیار محكم 
برای آنچه یك پاســخ ایمنی طبیعی به نظر می رسد ارائه 
دهیم، زیرا ویروس  قادر اســت در بعضی افراد رفتارهای 
غیرعادی از خود نشــان بدهد. محققان دریافتند كه همه 
بیماران كووید-19 دارای پاسخ جامد CD4 یا یاور سلول 
T هســتند كه به تولید آنتی بادی كمك می كند. تقریبا 
همه بیماران CD8 اختصاصی ویروس یا سلول های T قاتل 
تولید كردند كه سلول های آلوده به ویروس را از بین می برد. 
داده های ما نشان می دهد كه ویروس آنچه را كه یك پاسخ 

ضد ویروسی معمولی و موفق می دانیم، القا می كند.
اگرچه این نتایج مانع از این نیست كه هشدار بدهیم پاسخ 
ایمنی به SARS-CoV-2 ممكن است مضر هم باشد، آنها 
یك مبنای مهم را ارائه دادند كه بنا بر آن می توان پاســخ 
ایمنی افراد را با یكدیگر مقایسه كرد یا همانطور كه سته 
دوســت دارد بیان كند؛ اگر می توانید تصویری از چیزی 
داشته باشید، می توانید درمورد اینكه آن را دوست دارید 
یا نه بحث كنید، اما اگر هیچ تصویری وجود نداشته باشد، 

پس بحثی هم باقی نمی ماند.
سته در ادامه تأكید می كند: ما حاال یك پایه و اساس محكم 

داریم تا به سراغ این سؤال برویم كه آیا در نوع پاسخ ایمنی 
افرادی كه كووید-19 وخیمی را تجربه كرده اند و نیاز به 
بستری شدن دارند در مقابل افرادی كه می توانند در خانه 
بهبود یابند یا حتی بدون عامت هســتند، تفاوتی وجود 
دارد یا نه؟ یافته ما به اینجا ختم نمی شود، این تحقیقات 
یك ابزار مهم برای تعیین میزان پاســخ ایمنی افرادی كه 
واكســن تجربی دریافت كرده اند و شــباهت آن با پاسخ 
ایمنی محافظتی به كووید-19 اســت. این تیم همچنین 
پاسخ ایمنی سلول های T را در نمونه های خونی كه از سال 
2015 تا 2018، پیش از شیوع كرونا جمع آوری شده بود 
نیز بررسی كردند. بســیاری از این نمونه ها دارای واكنش 
ســلول T قابل توجهی در برابر SARS-CoV-2 بودند، 

اگرچه هرگز در معرض SARS-CoV-2 قرار نگرفتند.
حاال با این روش می تــوان توضیح داد چــرا كووید-19 
در برخی از افراد یا مكان های جغرافیایی شــدیدتر ظاهر 
می شود. كورتی می گوید: با توجه به شدت بیماری همه گیر 
كووید-19، هر درجه ای از ایمنی به ویروس كرونا می تواند 
تأثیر بسیار مهمی در روند كلی این بیماری داشته باشد و 
یك جزء مهم برای اپیدمیولوژیست هاست تا شدت تأثیر 

آن را بر جوامع در ماه های آینده بسنجند.

اینترنت اشیا
از اتهام جاسوسی تا عامل رفاه

آگاهی و آشنایی با عملكرد ابزارهایی كه در گروه اینترنت اشیا قرار می گیرند، 
می تواند بسیاری از سوءاستفاده ها را محدود كند

امسال زندگی در خانه، برای میلیاردها 
نفر در سراسر جهان، مفهومی تازه پیدا 
كرده است. آپارتمان ها و خانه ها به محل 
كار، سالن ورزشــی و مدرسه تبدیل شــده اند كه همگی به دلیل تعطیلی این 
مكان هاست. این شرایط به این معنی است كه بسیاری از ما بیشتر وقت خود را با 
گجت هایی سپری می كنیم كه پیش از این به خانه هایمان آورده ایم. این گجت ها 
همان دستگاه های به اصطالح هوشمند متصل به اینترنت هستند كه با صدای ما 
یا از طریق اپلیكیشن های موبایل كنترل می شوند. بی بی سی در گزارشی نوشته 
 Google Home است: از دستیاران مجازی مانند الكسای آمازون، سیری اپل و
گرفته تا المپ های هوشمند، كتری ها، دوربین های امنیتی و ترموستات، همگی 
 T شناخته می شوند. اكنون بسیاری از لوازم خانگی )IoT( با عنوان اینترنت اشیا
دارای حسگر و قابلیت اتصال به شبكه های بی سیم هستند كه امكان جمع آوری 
اطالعات مربوط به نحوه استفاده از این وســایل و ارتباط با سایر دستگاه های 
موجود در خانه را فراهم می كنند. در سال 2017 تخمین زده شد كه 27میلیارد 
دستگاه متصل به IoT وجود دارد و همچنین پیش بینی می شود كه این شبكه هر 
سال 12درصد رشد می كند تا در سال 2030 به بیش از 125میلیارد دستگاه برسد.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

ابزارهایی برای رفاه و ایمنی

این امید متصور است كه دستگاه های هوشمند با كمك به دیجیتال كردن 
و خودكار كردن زندگی ما، باعث صرفه جویی در زمان و فعالیت های ما در 
خانه شوند. لذت بردن از اخبار به روز دنیا، روشن و خاموش كردن چراغ ها 
با یك دستور ساده یا وجود ترموستاتی كه بتواند بیاموزد چه زمانی برای 
گرم كردن اتاق ها فعال شود، دشوار نیست. آنها به گونه ای طراحی شده اند 
كه زندگی ما راحت تر و در وقت ما صرفه جویی شود و همچنین ایمنی را 
برای ما به ارمغان بیاورند. شما می توانید از آیفون های ویدئویی متصل به 
اینترنت كه بسیاری از مردم اكنون كنار دِر خانه ها دارند استفاده كنید. 
آنها این امكان را فراهم می كنند كه ساكنان خانه ببینند چه كسی پشت 
در است و بدون اینكه در را باز كنند و در معرض ویروس كرونا قرار بگیرند، 
با او صحبت كنند. در عین حال، این دستگاه های خودكار خطر انتقال 
 ،ABI Research ویروس را كاهش می دهند. طبق اعام شركت فناوری
فروش دستگاه های هوشمند به خاطر شیوع ویروس كرونا تا 30درصد )در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته( افزایش می یابد. یكی از مدیران این 

شركت می گوید: خانه هوشمندتر می تواند خانه ای امن تر باشد.

آغاز نگرانی ها
با این حال، عده ای به  خاطر بعضــی از خطرات، از اینكه خانه خود را با 
این وسایل هوشمند شریك شوند، می ترسند و نگران هستند كه این 
ابزارهای امنیت بخش تبدیل به ساحی برای سوءاستفاده خانگی شوند.
اگرچه روش های بســیاری برای افشای سوءاســتفاده ها و كنترل های 
گوناگون در خانواده ها وجود دارد، اما ایــن فناوری فرصت های جدیدی 
را برای سوءاســتفاده كنندگان فراهم می كند تا بتوانند قربانیان خود را 
كنترل، آزار و اذیت كنند. خصوصا موبایل می تواند امكان ردیابی و نظارت 
بر فعالیت های شــریك زندگی یا كودكان را بدون رضایت و آگاهی آنها 
 فراهم كند. در مطالعه ای كه در سال 2018 از سوی پژوهشگران مؤسسه
Cornell Tech در نیویــورك انجــام شــد، حتی مشــخص شــد كه 
توسعه دهندگان اپلیكیشن های ردیابی انتظار دارند كه از این اپلیكیشن ها 
برای چنین كاری استفاده شــود. وقتی پژوهشــگران از 11شركت كه 
اپلیكیشن های »امنیت كودك« یا »یافتن تلفن من« را توسعه داده بودند، 
پرسیدند كه »آیا محصول آنها می تواند برای ردیابی تلفن]شریك زندگی[ 

بدون اطاع آنها استفاده شود؟«، 8شركت پاسخ مثبت دادند.

ابزارهای كنترل گر

با توجه به تعداد فزاینده دستگاه های موجود در خانه های ما كه توانایی 
گردآوری داده های مربوط به حركات و رفتار روزانه ما را دارند، اینترنت 
اشیاء دارای پتانسیل تغییر در چگونگی سوءاستفاده از این نوع فناوری 
اســت. آیفون ها و دوربین های ویدئویی متصل به اینترنت این امكان را 
فراهم می كنند كه شما از هر جای دنیا، آنچه را دیگران انجام می دهند، 
تماشا كنید. سنسورهای درها می توانند بیرون رفتن افراد را آشكار كنند 
و استفاده از المپ های هوشمند می تواند رفت وآمد ساكنان خانه را بین 
اتاق ها نشان دهد. قفل های متصل به اینترنت می توانند ورود به بعضی 
از اتاق ها را محدود كنند یا حتی مانع خروج یك فرد از خانه خود شوند. 
دستیاران مجازی كه با صدا كنترل می شوند، با سؤاالتی كه از آنها پرسیده 
می شــود، می توانند جزئیات مفصلی ارائه دهند و تاریخچه و داده های 
شخصی را جست وجو كنند كه به راحتی روابط افراد را دچار تنش می كند. 
این سیستم ها همچنین نیاز به یك حســاب كاربری دارند. این حساب 
كاربری یك رمز عبور محافظت شده را در اختیار یك فرد مشخص در خانه 

قرار می دهد تا سیستم را كنترل كند.



توسعه نخستین سنسور تصویری هوشمند
با مجهز شدن سنسورهای تصویری به هوش مصنوعی، در آینده شاهد

دوربین هایی خواهیم بود كه سریع تر، ارزان تر و ایمن تر هستند

یکی از شركت های مشهور تولید كننده لوازم الکترونیکی از 
تولید نخستین سنسور تصویری جهان كه مجهز به هوش 
مصنوعی است خبر داده. سنســور جدید IMX500 هم 
حافظه دارد و هم از قدرت پردازش باالیی برخوردار است و 
این امکان را فراهم می آورد تا وظایف تصویری كامپیوتری 
مبتنی بر یادگیری ماشــین را بدون سخت افزار اضافی، 
انجام دهد. به این ترتیب دوربین های هوشمندی تولید 

خواهند شد كه سریع تر، ارزان تر و ایمن تر هستند.
سایت ورج در گزارشی نوشته است: طی چند سال گذشته، 
دستگاه های مختلف از گوشی های هوشــمند گرفته تا 
دوربین های مداربسته از هوش مصنوعی بهره مند شده اند. 
فناوری یادگیری ماشین نه تنها می تواند كیفیت عکس ها 
را بهبود ببخشد، بلکه آدم ها و اشــیا را مانند یك انسان 
درك می كند. كاربردهای این فناوری بسیار زیاد و البته 
گاهی نگران كننده است. این فناوری در بسیاری از امور از 
خودروهای خودران گرفته تا نظارت خودكار كاربرد دارد.

با این حال، بســیاری از این كاربردها وابســته به ارسال 
تصاویر و فیلم ها به فضای ابــری )cloud( برای تجزیه و 
تحلیل هســتند. این موضوع می تواند انتقال كند و ناامن 
داده ها را به همراه داشته باشــد تا هکرها از آن استفاده 
كنند. از سوی دیگر، تولیدكنندگان برای مدیریت تقاضای 
باالی محاسباتی، باید هسته های پردازشگر تخصصی را 
روی دستگاه هایی مانند گوشی های جدید رده باالی اپل، 
گوگل و هواوی نصب كنند. اما این سنسور تصویری جدید، 

راه حل ساده تری را ارائه كرده است.
مارك هانســون، معاون كســب و كار و نوآوری ســونی 
می گوید: روش های دیگری برای اجرای این كار با استفاده 
از چیپ هــای اختصاصی هوش مصنوعی كه مســتقیما 
به سنسور تصویری وصل نمی شــوند وجود دارد، اما این 
روش های انتقال تصویر، به پای كارآمدی و مقرون به صرفه 

بودن روش ما نمی رسد.
این سنسور تصویری هوشمند كه نســل اول این نوع از 
سنسورها محسوب می شود، حداقل در ابتدای كار، بعید 
به نظر می رســد كه برای دســتگاه هایی مانند تلفن های 
هوشمند و تبلت ها تولید شــود. در عوض، خرده فروشان 
و مشــتریان صنعتی، بازار هدف این فناوری هســتند و 
به عنوان مثال، فروشگاه های بدون صندوقدار Go آمازون 

به طور بالقوه می توانند از آن استفاده كنند.
در فروشگاه های Go آمازون، از تعدادی دوربین با قابلیت 
هوش مصنوعی استفاده می شود. هانسون می گوید: آنها 
صدها دوربین را در فروشــگاه های خود قرار داده اند كه 

حجم عظیمی از داده ها را مدیریت می كنند.
گزارش ها حاكی از آن است كه هزینه های سخت افزاری 
این كار باعث كاهش سرعت فروش این فروشگاه ها شده 

است.
هانســون می گوید: اما اگر بتوانیم از این سنسور كوچك 
استفاده كنیم و آن را در یك چیپ قرار دهیم، می توانیم 

كارهای مهیجی انجام دهیم.
عالوه بر صرفه جویــی در هزینه، شــاهد اتفاقات خوبی 
در حفظ حریم خصوصــی هم خواهیم بــود. اگر چیپ 
هوش مصنوعی مســتقیما روی قســمت پشت سنسور 
تصویری قرار داده شــود، تشخیص شــیء روی دستگاه 
امکان پذیر می شود. به جای ارسال اطالعات به فضای ابری 
یا یك پردازنده جانبی برای تجزیه و تحلیل، خود سنسور 
تصویری با تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی، هرآنچه الزم 
است انجام می دهد و به سادگی ابرداده ها را تولید می كند.

بنابراین، اگر می خواهید یك دوربین هوشمند خلق كنید 
كه تشخیص دهد كسی ماسك دارد یا خیر )نگرانی بسیار 
واقعی این روزها(، می توان سنسور تصویری IMX500 را با 
الگوریتم مربوطه بارگذاری كنید تا به دوربین امکان ارسال 

سریع عالمت صوتی »بله« یا »نه« را بدهد.
یکی دیگر از كاربردهای بزرگ این فناوری در اتوماسیون 
صنعتی اســت كه سنســورهای تصویری برای كمك به 
روبات های همــکار )روبات هایی كه بــرای كار در كنار 
انسان ها طراحی شــده اند( مورد استفاده قرار می گیرند. 
در اینجا مزیت اصلی سنســور تصویری مجهز به هوش 
مصنوعی، سرعت است. اگر یك روبات همکار، یك انسان 
را در جایی كه نباید باشد شناســایی كند و نیاز به توقف 
سریع مثال یك دستگاه باشد، پردازش سریع این اطالعات 

بسیار مهم است.
IMX500 در این نوع كارها، با اســتفاده از یك الگوریتم 
تشــخیص تصویــر )MobileNet V1( در یــك فریم 
ویدیویــی و تنها در 3.1میلی ثانیه، بســیار ســریع تر از 
بســیاری از دوربین های دیگر مجهز به هوش مصنوعی 
عمل می كند. این در حالی است كه بعضی چیپ ها كه در 
 دوربین Google’s Clips و هواپیماهای بدون سرنشین

DJI’s Phantom 4 استفاده می شود، ممکن است برای 
پردازش، به صدها میلی ثانیه و حتی چند ثانیه، زمان نیاز 

داشته باشند.
اما مشکل بزرگ IMX500 توانایی انجام كارهای تحلیلی 
پیچیده تر است. هانسون می گوید كه این سنسور تصویری 
فعال فقط با الگوریتم های بســیار »ابتدایی« كار می كند. 
 این بدان معنی اســت كه كارهای پیشرفته تر و متنوع تر، 
مانند رانندگــی یك خــودروی خــودران، مطمئنا به 
سخت افزار اختصاصی هوش مصنوعی نیاز دارد. بنابراین، 
به IMX500 به عنوان یك وسیله ســاده و تك كاربردی 

نگاه كنید.
اما این سنسور نســل اول است و بدون شــك در آینده 
این فناوری پیشــرفت خواهــد كرد. در شــرایط فعلی، 
دوربین ها باهوش تر هســتند، زیرا داده هــای خود را به 
رایانه می فرستند، اما در آینده، یك دوربین، خودش یك 

كامپیوتر خواهد بود و باهوش تر از همه عمل خواهد كرد.
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غیرقابل 
پیش بینی
كووید-19 نشان 
داده است كه 
می تواند افراد 
را بدون توجه به 
سن، نژاد، جنس 
و جغرافیا آلوده 
كند، بنابراین 
وجود آن غیرقابل 
پیش بینی و 
دشوار است. 
این غیرقابل 
پیش بینی 
بودن می تواند 
استراتژی های 
آزمایشی دولت ها 
در سراسر جهان 
را بازتاب دهد

بسیاری از كشورها و مقامات بهداشــتی با اطالعات كمی 
 كه در رابطه بــا ویژگی هــای ویروس كرونا و گســترش
كووید-19دارند در تالشند تا سیاست های اقتصادی مناسبی 
را تدوین كنند. در نتیجه، برخی از كشورها براساس شانس، 
به مقابله با ویروس كرونا رفته اند. به گزارش تایم، وجود كرونا 
و ایجاد قوانین فاصله گذاری اجتماعی به خودی خود موجب 
اضطراب قابل توجهی در مورد زمان خاتمه قرنطینه می شود 
و بنا برهمین موضوع، نخستین گام ها در برخی ایالت های 
آمریکا برای فعالیت اقتصادی ممکن است شروع شود، این 
نبود داده ها و عدم نتیجه هدفمند شاید در ایاالت متحده به 
بهترین شکل نشان داده شده باشد. جایی كه دولت فدرال، 
ایالت ها را به حال خود گذاشــت تا درباره زمان بازگشایی 
اماكن عمومی تصمیم گیری كنند، بدون اینکه شــفافیتی 
درباره میزان گستردگی كووید-19داشته باشند. اما مسلم 
است آنچه ایالت ها باید در دستور كار خود قرار دهند، تدوین 
یك روش بازگشایی براســاس آزمایش یك گروه نمونه به 

نمایندگی از جمعیت كل ایالت است.
اكنون شواهد فراوانی وجود دارد كه نشان می دهد افراد ناقل 
ممکن است بدون عالئم ظاهری كووید-19در جامعه حضور 
داشته باشند و به همین دلیل حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
افراد تنها راه جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس است. انجام 
آزمایش ویژه تشخیص ویروس، همیشه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده است، اما نباید این روش را به  عنوان اجباری 
برای آزمایش در مقیاس گسترده تلقی كرد. این گزینه به 
وضوح در بسیاری از كشــورها عملی نیست و باید فوری با 
استراتژی های آزمایش شده ای جایگزین شود تا به روشی 

دیگر میزان موارد ابتال در جوامع محلی شناسایی شود.
براســاس این اطالعات، ردیابی مخاطب و استراتژی مهار 
هوشــمند می تواند برای اطمینان از ثابت ماندن منحنی 
موارد ابتال روی خط افقی طراحی شود و سیستم بهداشتی 

می تواند به اندازه ظرفیت خود طبق آن عمل كند.
كووید-19 نشان داده است كه می تواند افراد را بدون توجه 
به سن، نژاد، جنس و جغرافیا آلوده كند، بنابراین وجود آن 
غیرقابل پیش بینی و دشوار است. این غیرقابل پیش بینی 
بودن می تواند استراتژی های آزمایشی دولت ها در سراسر 
جهان را بازتاب دهد. كشورهایی مانند ایتالیا، ایاالت متحده 
و انگلیس عمدتاً تنها بیماران مبتال به عالئم شدید را مورد 
آزمایش قرار می دهند و تا حد زیادی از آزمایش افراد بدون 

عالئم خودداری می كنند.
در مقابل، كشــورهایی مانند آلمان، ایسلند و كره جنوبی 
حتی از افرادی با عالئم خفیف نیز آزمایش می گیرند و افراد 
بدون عالمت حاضر در مشاغل ضروری را نیز مورد آزمایش 
قرار می دهند تا از انتشار احتمالی ویروس به بسیاری از افراد 
جلوگیری كنند. ازجمله این افراد می توان به كادر درمانی و 

كارمندان مراكز حمل ونقل عمومی اشاره كرد.
این رویکردهای مختلف ممکن است به  دلیل محدودیت های 
مختلف لجستیکی به دولت ها دیکته شده باشد، اما مشخص 
است كه كشــورهایی كه از روش های هوشمند آزمایش و 
راهبردهای ردیابی تماس استفاده كرده اند، به نوبه  خود در 
مهار كووید-19 موفق تر بوده اند. به عنوان مثال، ایســلند، 
كره جنوبی، اســترالیا و ســنگاپور همه اقدامات ابتکاری 
آزمایــش و ردیابی تمــاس را انجام داده انــد و حاال تعداد 
موارد ابتال و مرگ ومیر آنها بسیاری جزئی تر از آمریکاست. 
بنابراین، یك حركت كلیدی اســتراتژیك اما ســاده برای 
 خروج كشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا و انگلیس از بحران
كووید- 19 وجود دارد: انجام یك برنامه آزمایش سرولوژیکی 
روی یك گروه نمونه به نمایندگــی از جمعیت، به همراه 
جمع آوری اطالعاتی راجع به  خصوصیاتی مانند سن، جنس، 
تعداد فرزندان، نوع كاركرد، مهارت ها، انجمن های اجتماعی 
و كار. آزمایش های ســرولوژیکی وجــود آنتی بادی های 
كووید-19 را تشــخیص می دهد. آزمایش های PCR كه 
شواهد RNA مربوط به ویروس را تشخیص می دهند، فقط 
می توانند یك عفونت فعلی یا اخیر را نشان دهند. از طرف 
دیگر، آزمایش هــای آنتی بادی، به طور تئــوری می توانند 
كســانی را كه  ماه ها پیش در معرض ویروس قرار داشتند، 
شناسایی كنند. با چنین آزمایش هایی، دولت ها می توانند 
تصویر واضحی از میزان شــیوع ویروس در كشور به  دست 
آورند. جمع آوری نمونه هایی به نمایندگی از یك جمعیت 
مشــخص برای انجام آزمایش، آســان و مقرون به صرفه 
است. به عنوان مثال، آمار نیروی كار می تواند برای اجرای 
چنین آزمایش هایی مناسب باشــد، ضمن اینکه داده های 
جمع آوری شده را می توان با اســتفاده از روش های آماری 

استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
جنبه هایــی از طراحی چنیــن برنامه های آزمایشــی ای 
وجود دارد كه باید با دقت بســیار مدیریت شود. به عنوان 
 مثال این برنامه هــا می توانند اماكنی كه به غلط شــیوع
 كووید-19در آنجا زیاد نشان داده شده است را شناسایی 
كنند یا برعکس، مناطقی را شناسایی كنند كه به طور عادی 
میزان ابتال در آنها پایین نشان داده شده است. در هر دو مثال 
اعتبارسنجی آزمون بسیار مهم است. از طریق جمع آوری و 
تجزیه و تحلیل آماری این اطالعات، دولت ها می توانند یك 
انتخاب آگاهانه داشته باشند و مزایا و مضرات ناشی از فاصله 
اجتماعی قبل از در دسترس قرار گرفتن واكسن كووید-19 
را ارزیابی كنند. تدوین استراتژی خروج از بحران بدون این 

اطالعات یعنی ادامه دادن بازی بر مبنای شانس.

تغییر سیاست كشورها برای 
آزمایش تشخیص كرونا

چگونه یك مدل تست كووید-19 می تواند روزانه 
زندگی هزاران نفر را نجات دهد؟

افزایش شكایت ها

مقیاس سوءاســتفاده از فناوری تا حد زیادی ناشــناخته اســت. در 
انگلستان، مؤسسه خیریه رفیوجی)Refuge( كه مربوط به زنان است، 
920مورد سوءاستفاده از فناوری را فقط از ژانویه تا آگوست سال 2019 
اعالم كرده است. اما این نهاد، تنها یك مؤسسه خیریه است و قربانیان 
و بازماندگان برای دریافت خدمات و پشتیبانی می توانند به آن مراجعه 
كنند. مؤسسات خیریه در آمریکا از تماس افرادی گزارش می دهند كه 
با نمونه هایی مانند ترموستات هوشمند و بلندگوهای هوشمند مورد 
سوءاستفاده خانگی قرار گرفته اند. در این شــرایط دمای اتاق به طور 
ناگهانی افزایش می یابد، نیمه شب موسیقی با صدای بلند از اسپیکرها 

پخش می شود و كد درها هر روز بدون هیچ توضیحی تغییر می كند.
به گفته كارشناسان امنیت سایبری كسپراســکای، تعداد افرادی كه 
به اصطالح »stalkerware« را كشــف كرده انــد، 35درصد افزایش 
یافته است. stalkerware نرم افزاری است كه برای نظارت بر پیام های 
یك دستگاه، ضبط فعالیت صفحه نمایش آن، ردیابی محل دستگاه و 

دسترسی به دوربین های آن طراحی شده است.

 آگاهی از زوایای اینترنت اشیا 
ایرینا براس، مدرس تنظیم مقررات، نوآوری و سیاســت های عمومی 
در University College London كه در زمینه ظهور تکنولوژی ها 
مطالعه می كند، می گوید: مصرف كنندگان باید هنگام خرید وسایلی كه 
با اینترنت اشیا كار می كنند و همچنین از آنچه وارد خانه خود می كنند، 
آگاه باشــند. من فکر می كنم فعال آگاهی چندانی در این مورد وجود 
ندارد. پیش از این، شما الزم بود یك دســتگاه خاص یا مثال حداكثر 
2دستگاه مثل كامپیوتر و گوشی كه به اینترنت متصل می شوند داشته 
باشید، اما اكنون، دستگاه هایی در محیط خانه هستند كه اتصال آنها 
كامال نامرئی است ]و[ مصرف كنندگان از اتفاقاتی كه این اتصال ها ایجاد 
می كنند آگاهی ندارند. اكنون، دستگاه های هوشمند تقریبا كم هوش 
هستند. ویژگی اصلی آنها قابلیت بی سیم و اتصال به سایر دستگاه های 
خانه است. برچسب »هوشمند« نادرست است. اما این وضعیت احتماال 
تغییر می كند. از آنجا كه سیستم های IoT، بیشتر از هوش مصنوعی 
استفاده می كنند و خودكارتر می شوند، همه ما باید خودمان را در مورد 

چگونگی استفاده و سوءاستفاده از آنها آماده كنیم و آموزش ببینیم.

حمایت های محدود

در دنیای بســیار ســریع پهن باند و دســتورات ســریع صوتی، قربانیان 
سوءاســتفاده از طریــق IoT از راهنمایی ها و گروه های پشــتیبان كمی 
برخوردارند. رفیوجی)Refuge( تنها مؤسسه خیریه در انگلیس است كه 
گروهی را برای مشکل رو به رشد سوءاستفاده از فناوری تشکیل داده است. 
تانچر دریافته است كه بیشتر كاركنان واحد پشتیبانی این خیریه نمی دانند 
IoT به چه معنی اســت یا یك مركز هوشــمند چه كاری می تواند انجام 
دهد. راهنماهای این مركز به جای ارائه كمك و پشــتیبانی، حتی ممکن 
است باعث سوءاستفاده های بیشتری شــوند. به عنوان نمونه به كسانی كه 
مشکوك به دیده شدن و نظارت هستند یك پیشــنهاد مشترك مبنی بر 
تغییر رمز عبور دستگاه ها داده می شــود. اما وقتی شریك زندگی متوجه 
شود كه اطالعات امنیتی تغییر كرده است، ممکن است به دلیل این تغییر 
ناگهانی، بیشتر مشــکوك و این موضوع باعث درگیری شود. البته، تغییر 
ندادن گذرواژه ها هم ممکن اســت به همان اندازه خطرناك باشد، چراكه 
ممکن اســت به فرد كنترل كننده اجازه دهد كه از دور زندگی فرد دیگر را 
به طور دائم زیرنظر بگیرد. تانچر می گوید كه نمی توان یك جزوه مشــاوره 
واحد درباره سوءاستفاده های مربوط به IoT را به همه قربانی ها توصیه كرد. 
 Amazon Echo اما هنگامی كه كسی خواستار پشتیبانی است و با آخرین
یا Google Home Hub آشنا نیســت باید بتواند با كسی صحبت كند تا 
با توجه به شــرایط فعلی اش، انجام برخی از اقدامات خاص را ارزیابی كند. 
چنین سیستمی قبال در استرالیا شــکل گرفته است. دولت استرالیا تحت 
هدایت جولی اینمان گرانت، كمیســر eSafety، یك واحد متمركز برای 
محدود كردن سوءاستفاده از فناوری در اختیار دارد كه قربانیان و بازماندگان 

می توانند از این طریق پشتیبانی های الزم را درخواست و دریافت كنند.

شیوع خشونت خانگی
در سراسر جهان، تقریبا یك سوم از زنان به نوعی سوءاستفاده جسمی 
یا آزار جنسی را از سوی شــریك زندگی خود تجربه كرده اند. چنین 
اقداماتی باعث افسردگی، ســقط جنین، كاهش وزن كودكان هنگام 

تولد و ریسك بیشتر برای ابتال به HIV می شود. 
در برخی مــوارد، سوءاســتفاده می تواند به قتل منجر شــود. حدود 
38درصد از كل زنانی كه در جهان كشــته می شوند به دست شریك 

فعلی یا سابق خود به قتل می رسند.
لوئیز هوارد، استاد روانپزشکی پریناتال در كالج كینگ لندن، می گوید: 
خشونت خانگی مرسوم اســت و به قدری عادی است كه مردم كمتر 

دركی از آن دارند.
سوءاســتفاده خانگی هم مانند یك ویــروس از طریق تماس نزدیك 
گســترش می یابد. در لبنان مطالعه ای در سال 2017 منتشر شد كه 
نشــان می داد كودكانی كه شاهد خشــونت در خانه خود بوده اند، در 
بزرگســالی 3برابر بیشتر مرتکب خشــونت علیه شریك زندگی خود 

شده اند.

سوءاستفاده 
از تكنولوژی

لئونی تانچر، مدرس و پژوهشــگر اصلی پروژه »جنسیت 
و اینترنت اشــیاء« در University College London كه 

به دنبال روش هایی است تا دستگاه های هوشمند خانه ها تبدیل به ابزار 
سوءاستفاده نشوند، می گوید: هیچ توسعه دهنده IoT در »سیلیكون ولی« 

این سیستم ها را به منظور سوءاستفاده از چنین تكنولوژی هایی نمی سازد. 
توسعه دهندگان، این سیستم ها را با درنظر گرفتن یك خانواده معمولی می سازند 
]و[ تصورشان بر این است كه كسانی كه در یك فضای مشترك زندگی می كنند، 
از جمع آوری ]اطالعات[ خود راضی هستند. اما همیشه اینطور نیست. در سال 
2018 یكی از نخستین پرونده های مشهور دادگاه درباره سوءاستفاده از IoT با 
حكم 11 ماه زندان مختومه شد. راس كرنس به دلیل استراق سمع از همسرش 
از طریق میكروفون جاسازی شده روی صفحه ای كه برای كنترل گرمایش 

و چراغ های داخل خانه آنها استفاده می شد، گناهكار شناخته شد. این 
پرونده تصویر ناخوشایندی از سوءاستفاده های خانگی است. اگرچه 

سوءاستفاده خانگی از نظر تاریخی با خشونت های فیزیكی و 
جسمی تعریف شده است، اما درك ما از سوءاستفاده 

خانگی به سرعت در حال تغییر است. 
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این شمارهدرنگ

اقتصاد
کرونازده

اقتصاد چين پيش از كرونا چه شرايطي داشت و چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟

اقتصاد ايران چه شرايطي داشت و چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟

بازگشت کند
اقتصاددانان 
پیش بینی 
می کنند اقتصاد 
چین به آرامی 
و بسیار کند 
از انقباض 
بی سابقه ای که 
در 3 ماه اول سال 
2020 تجربه کرده 
است، رهایی 
خواهد یافت

اقتصاد جهاني طي هفت دهه گذشته 4رکود 
را تجربه کرده اســت؛ در سال هاي 1975، 
1982، 1991و 2009. در هر یك از این سال ها، 
سرانه تولید ناخالص داخلي کاهش شــدیدي یافت و این انقباض با تضعیف 
سایر شــاخص هاي اصلي اقتصادي در جهان همراه بود. رکودهاي جهاني، 
اختالالت شدید اقتصادي را در بســیاري از کشورهاي جهان به بار آوردند. 
رکود جهاني سال 2009 که با بحران مالي جهاني آغاز شد، تا امروز بدترین 
رکود اقتصادي بوده است. اقتصادهاي پیشرفته به عنوان هسته اصلي بحران، 
پیامدهاي رکود را بیشتر احساس کردند اما روند بهبودي بعد از این بحران 
براي این کشورها ضعیف تر و کندتر از بحران هاي گذشته بود. هنوز بعضي از 
کشورها براي غلبه بر میراث بجا مانده از رکود 2009در تقال هستند. در مقابل 
این گروه، اکثر اقتصادهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، رکود جهاني 
2009را به خوبي پشت سر گذاشتند و توانستند نسبت به رکودهاي قبلي، 
خود را سریع تر بازیابند. حاال به نظر مي رسد که دوران رکود پنجم در حال 
وقوع است. ورود دنیا به یك رکود اقتصادي ویرانگر که با همه گیري ویروس 
کرونا تحمیل شد، تقریبًا دیگر قطعي شده است. کنت اس راگو، اقتصاددان 
دانشگاه هاروارد آمریكا و همكار نویسنده در کتاب »زمان متفاوت: 8کشور 
بحران زده اقتصادي« مي گوید:»احساس مي کنم که بحران مالي 2009یك 
آمادگي کوتاه براي این ماراتن بزرگ بود!« او ادامه مي دهد:»همین حاال هم 
مشخص اســت که این بحران، عمیق ترین و رکورددارترین رکود اقتصادي 
جهان در 100سال گذشته را شكل مي دهد و اگر شرایط براي مدت طوالني 
ادامه یابد، قطعًا پدرخوانده همه بحران هاي مالي تاریخ خواهد بود«. با همه 
این احوال، میان سرمایه داران یك سناریوي امیدوارکننده نیز رایج است: 
رکود اقتصادي دردنــاك اما کوتاه مدت خواهد بــود و بهبودي خیلي زود 

ایجاد خواهد شــد. منطق مي گوید که اقتصاد جهاني به شكل موقت فریز 
شده است. به محض اینكه ویروس کنترل شــود، مردم قادر خواهند بود به 
ادارات و مراکز خرید بازگردند و زندگي به حالت عادي برمي گردد. هواپیماها 
دوباره با خانواده هایي پر مي شود که تعطیالت معوق خود را از سر مي گیرند و 
کارخانه ها دوباره کار خود را با سفارش هاي معوق، ادامه مي دهند. اما این فقط 
یك دیدگاه خوش بینانه است. بعد از کنترل ویروس که قطعاً هیچ کس نمي داند 
زمان آن کي خواهد بود، دنیایي ظهور مي کند که با مشكالت سرکوب شده 
و با چالش حل آن مواجه خواهد بود. بیكاري گسترده هزینه هاي اجتماعي 
بسیاري به بارخواهد آورد. ورشكستگي گسترده مشاغل مي تواند صنایع را 
ضعیف و سرمایه گذاري ها را کاهش دهد. بعضي از رفتارهاي دوران قرنطینه و 
فاصله هاي اجتماعي مي تواند همیشگي باشد. میزان مصرف و هزینه کرد افراد 
در سراسر جهان مي تواند تا دوسوم کاهش یابد. در بحران هاي گذشته نیز 
مردم نشان دادند که به طور قابل توجهي به صرفه جویي روي مي آورند. این بار 
نیز مي تواند این اتفاق رخ دهد. از دست رفتن درآمد به خصوص در طبقه کارگر 
مي تواند اثرات بزرگي به بار آورد. در هر حال این واقعیت را باید پذیرفت که 
همه مناطق زمین که انسان در آن سكونت دارد اکنون دچار مشكل شده اند. 
آمریكا، صاحب بزرگ ترین اقتصاد جهان، تقریبًا وارد رکود اقتصادي شده 
است. اروپا نیز همینطور. وضعیت براي اقتصادهاي مهم دیگر مثل کانادا، ژاپن، 
کره جنوبي، سنگاپور، برزیل، آرژانتین و مكزیك نیز به همین صورت است. 
انتظار مي رود که چین- دومین اقتصاد بزرگ جهان- امسال فقط 2درصد رشد 
اقتصادي داشته باشد و کشورهاي اروپایي قطعا رشد اقتصادي منفي را تجربه 
خواهند کرد. تحقیق اخیري که در مؤسسه اطالعات جهاني مستقر در لندن 
)IHS( انجام شد نشان مي دهد که به احتمال زیاد 2 تا3سال طول مي کشد تا 

بیشتر اقتصادهاي دنیا به سطح پیش از همه گیري ویروس کرونا بازگردند.

اژدها اما افتان و خیزان 

كرونا و يک اقتصاد تحريم زده
داستان اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهاي اروپایي، آمریكا، چین و... فرق مي کند. 
عوامل مختلفي در آینده اقتصادي ایران نقش دارند. وابســتگي زیاد به نفت، 
تحریم هاي بین المللي شدید، شفاف نبودن سازوکارهاي مالي و عدم پیوستن به 
معاهده هاي بین المللي در کنار تورم دو رقمي دست به دست هم داده که حساب اقتصاد ایران، از اقتصادهاي دیگر 
جدا باشد و همین تفاوت ها پیش بیني رفتار احتمالي و آینده این اقتصاد را سخت تر کند، آن هم در روزگاري که با 
توجه به قیمت پایین نفت و مشكالت ناشي از تحریم ها، فروش نفت خام و حتي فراورده هاي نفتي با مشكل هاي 
جدي مواجه شده و دولت عمال در تامین منابع درآمدي خود با مشكل مواجه است. نگراني ها از جایي شدت 
مي گیرد که بودجه سال99، بر اساس صادرات یك میلیون بشكه نفت با نرخ 50 دالري فروش در هر بشكه تدوین 
شده. حاال نرخ نفت به زیر 30دالر سقوط کرده و امكان فروش یك میلیون بشكه از آن در روز، بعید و دور از ذهن 
به نظر مي رسد. دژپسند، وزیر اقتصاد کابینه روحاني اعالم کرده که تاکنون15درصد تولید ناخالص داخلي 
کشور بر اثر کرونا ویروس متضرر شده است و همچنین قرار بر این شده که از 100هزار میلیارد توماني که دولت 
براي جبران خسارات ناشي از کرونا ویروس اختصاص داده، 75هزار میلیارد تومان به صورت تسهیالت و از طریق 
بانك ها در اختیار کسب و کارهاي آسیب دیده قرار بگیرد اما به نظر مي رسد این تسهیالت پاسخگوي آسیب همه 

اقشار جامعه در این روزها نیست؛ و احتماال به نظر می رسد که موج  فقر و بیكاري در راه باشد.

دردناک اما کوتاه
تأثير كرونا بر اقتصادهاي جهان چگونه خواهد بود؟

چين پيش از تبديل شدن به كانون بحران همه گيري كرونا نيز در انتظار كند شدن روند رشد 
اقتصاد خود بود. صندوق بين المللي پول در پايان سال 2019پيش بيني كرده بود كه حتي با وجود 

سرعت گرفتن رشد اقتصاد جهاني، چين رشد اقتصادي كند و آرامي را در سال 2020 تجربه خواهد  كرد

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

پیش بینی 
خوشبینانه

پیش بینی نرخ رشد 
منفی 6 درصدی 
اقتصاد ایران از 
جانب صندوق 

بین المللی پول اندکی 
خوشبینانه به نظر 

می رسد

شبنم سيدمجيدي 
خبرنگار

روند رشد اقتصادي پیش از کرونا 
پيش از كرونا اوضاع اندكي بهتر بود. بعد از 2سال سخت، 
كم كم بدنه اقتصاد به تغييرات اتفاق افتاده عادت كرده و 
كارشناسان بر اين باور بودند كه كم كم به ثبات )اگرچه 
با تورم( نزديك مي شويم. پيش بيني هاي جسته گريخته 
حكايت از آن مي كرد كه در سال99، رشد اقتصادي كشور 
به مثبت يك درصد يا حداقل صفر برسد و از منفي ماندن 
دست بكشد. در سال سخت گذشته هم بر اساس اعالم 
مركز آمار ايران رشد اقتصادي در 9ماه منتهی به آذر، در 
حدود منفي 7.6درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز 

تقريبا صفر بوده است.

چشم انداز فعلي رشد اقتصادي 
صندوق بين المللي پول، پيش بيني كرده اســت كه در 
سال جاري نرخ رشــد اقتصادي ايران به منفي 6درصد 
تنزل پيدا كند اما به نظر مي رسد اين پيش بيني اندكي 
خوش بينانه باشد. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 

اندازه اقتصاد ايران كوچك تر از اينها خواهد شد.

کیفیت و کمیت تجارت خارجي 
 بر اساس گزارش هاي ســازمان توسعه تجارت، ايران 
توان افزايش صادرات خود بــه 100ميليارد دالر را با 
توجه به ظرفيت 1200 ميليارد دالري بازار كشور هاي 
همسايه دارد و اين در حالي است كه بر اساس آخرين 
آمار ها، در 11 ماه نخســت سال98، حدود 40ميليارد 
دالر صــادرات و ۳8.6 ميليــارد دالر واردات را تجربه 
كرده ايم. حاال اما دوباره اتفاق هاي تازه اي افتاده است. 
به واسطه شرايط كشور، ما با كشور هاي محدودي امكان 
برقراري تجارت خارجي داريم. در 11 ماه گذشته چين 
سهم 2۳درصدي از صادرات ما را داشته و سهم عراق 
22درصد، امارات 6/1۵ درصد، تركيه 8/12 و افغانستان 
6/۵ درصد بوده است و اين عدد يعني بيش از 70درصد 
تجارت خارجي ايران در انحصار چين و چند كشــور 
معدود انگشت شمار است و حاال با شيوع ويروس كرونا، 
اين انحصار بازرگاني خارجي كشور ما را دچار مشكالت 
عديده كرده اســت. چين به عنوان نخســتين مقصد 
صادراتي و نخســتين مبدا وارداتي در سطح وسيعي 
درگير ويروس كرونا بوده و تــراز تجاري آن ۳۵درصد 

افت كرده است.
 دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت 
ايران در اين باره اعالم كرده اســت كه صادرات كشور 
در سايه شــيوع ويروس كرونا و سختگيري كشورهاي 
همســايه در پذيرش محموله هاي صادراتــي ايران، 
۳0درصد كم شده اســت. از طرفي صندوق بين المللي 
پول تخمين زده است كه حجم تجارت خارجي ايران در 
سال 2020 حداقل از 16ميليارد دالر به حدود 70 ميليارد 

دالر خواهد رسيد.

کیفیت و کمیت بیكاري 
اين روزها بنگاه هاي اقتصادي، كارخانه ها، اداره ها و... در 
خطر ورشكستگي، كاهش درآمد و... قرار دارند. تجربه 
نشان داده كه تعديل نيروي انساني، نخستين گزينه اي 
است كه روي ميز مديران قرار دارد. در اين راستا حسن 
روحاني و محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي دستور دادند 7۵هزار ميليارد تومان تسهيالت، 
صرفا به بنگاه ها و كســب و كارهايي اختصاص يابد كه 
اطمينان حاصل شده باشد كارگران خود را از ابتداي 
اجراي برنامه هاي كنترلي مقابله با كرونا اخراج نكرده اند 
و پس از دريافت تسهيالت نيز اقدام به اخراج كارگران 
خود نخواهند كرد. اما آيا تسهيالت واقعا بيكاري را در 
كشور كاهش داده يا روبه روي ســونامي آن ايستاده 
است؟ آمارهاي منتشر شده از وزارت كار بيان مي كند 
كه حدود 600هزار نفر متقاضي بــراي دريافت بيمه 
بيكاري در 20روز گذشته به سايت وزارت كار مراجعه 
كرده اند. گفتني اســت شــريعتمداري از اختصاص 
۵هزار ميليارد تومان ديگــر از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملي براي پرداخت مقرري بيمــه بيكاري به 

كارگران بيكار شده خبر داده است.
چندي پيش هم علــي ربيعي، ســخنگوي دولت از 
احتمــال بيــكاري 4ميليون نفــر پــس از كاهش 
ســختگيري ها و مهار كرونا خبر داده بود. بر اســاس 
گفته هاي او بيش از 12 ميليون كارگر در بخش خدمات 
مشــغول به كارند و آثار اوليه بيكاري در 10 رسته اي 
كه بالفاصله با شــيوع بيماري دچار تعطيلي شده اند، 
هويداست. او در يادداشتي به اين موضوع اشاره كرده بود 
كه هم اكنــون نزديك به ۳.۳ميليون نفر از شــاغالن 
رسمي به طور مســتقيم در معرض آسيب قرار دارند.  
صنــدوق بين المللي پول درباره بيــكاري پيش بيني 
مي كند كه ميزان بيــكاري ايران در ســال2020 از 
1۳.6به 16.۳درصد برســد. افزايش ۳درصدي تعداد 
بيكاران به دليل تأثيرات گريزناپذير كرونا بر فعاليت هاي 
بنگاهي است، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه تعداد 
بيشتر بيكاران در بخش خدمات خواهند بود؛ بخشي 
كه بيشترين تعداد شــاغل را در كشور با 49.6درصد 

در اختيار دارد.

چشم انداز فعلي رشد اقتصادي
از اواسط  ماه  ژانويه، زماني كه مقامات چيني در 
نهايت شــيوع ويروس كرونا در كشور خود را به 
رسميت شــناختند، چين در حال دست و پنجه 
نرم كردن با همه گيري كروناســت. اين كشــور 
براي مهار همه گيــري، كل كشــور را به حالت 
تعطيل درآورد و اين اقدام آسيب هاي بزرگي به 
اقتصادش وارد كرد. طي 2 ماه اول ســال 2020 
ميزان خروجي صنايع اين كشــور ابتدا كاهشي 
1۳.۵درصدي و ســپس 1۵درصدي داشــت و 
نرخ توليــد خدمات نيز با كاهــش 1۳درصدي 
مواجه شد. ميزان توليدات صنايع خودروسازي 
چين ۳2درصد ســقوط كــرد و درآمد حاصل 
از خرده فروشــي 2۳درصد كاهش پيــدا كرد. 
همچنين بــه  دليل بروز اختالل در بــازار كار به 
واسطه خانه نشــيني اجباري چيني ها، صادرات 

چين نيز با كاهشي 17درصدي مواجه شد.
به لحــاظ فنــي، چيــن از 10فوريــه 2020 
فعاليت هــاي اقتصادي خــود را از ســر گرفت 
اما به گفتــه وزارت صنايع و فنــاوري اطالعات 
چين، تا 26فوريه 2020 در واقع تنها ۳۳درصد 
از كســب و كارهاي كوچــك و متوســط به كار 
بازگشته اند. بلومبرگ در ميان تمامي گمانه زني ها 
درباره رشــد اقتصادي چين، به تازگي از رشــد 
اقتصادي كمتر از 2درصدي چين در سال 2020 
خبر داده  است. بر اساس داده هاي موجود، رشد 
توليد ناخالص داخلي چين در  ماه آوريل  2020 
به 1.8درصد رسيده است در حالي  كه نرخ رشد 
اين شــاخص در  ماه  مارس ۳.7درصد بوده است. 
به گفته اقتصاد دانــان، اقتصاد چين در ۳ماه اول 
سال 2020 دچار انقباضي تاريخي شده   و توليد 
ناخالص داخلي آن به نسبت زمان مشابه در سال 
2019 حدود 6.8درصد كاهش يافته  است. با اين 
همه پيش بيني ها نشــان مي دهد در ۳ ماه دوم 
سال اقتصاد چين درصد رشد و در ۳ ماه آخر سال 
بازگشتي قوي تر خواهد داشت. همچنين گفته 
مي شود در سال  2020 نســبت كسري بودجه 
به توليد ناخالص داخلــي در چين به ۳.۵درصد 
خواهد رســيد، در حالي  كه اين نسبت در سال 

گذشته ميالدي 2.8درصد بوده  است.

كيفيت تجارت پيش و پس از كرونا
وضعيت صادرات و واردات چين در ســال هاي 
2018و 2019تحت تأثير مستقيم جنگ تجاري 
اين كشور با آمريكا قرار گرفت. آمريكا اعالم كرد 
از روز 2۳آگوست 2018 از  279 جنس وارداتي 
از چين بــه ارزش كلي 16ميليارد دالر ســاالنه 
2۵درصد تعرفه وارداتي دريافــت خواهد كرد. 
اين اقدام آمريكا با مخالفت مقامات چيني مواجه 
شد، تنش هاي تجاري را ميان دو كشور افزايش و 
ميزان صادرات و واردات دو كشــور را تحت تأثير 
خود قــرار داد. اگرچه در نهايت پكــن با امضاي 
توافق تجاري به كشــمكش ها پايان داد و چين 
در برابر خواست آمريكا تســليم شد و اعالم كرد 
تعرفه هاي كاالهاي وارداتي آمريكا را ۵0درصد 

كاهش خواهد داد.
پس از آغــاز همه گيــري كرونا اگرچــه انتظار 
مي رفت وضعيــت تجارت در چيــن وخيم تر از 

دوران پيش از همه گيري شــود، اما آمارها نشان 
مي دهند ميــزان صادرات چين به دليل شــيوع 
كرونا كمتر از حد انتظار كاهش يافته است. گفته 
مي شود در ماه مارس صادرات كشور چين به دليل 
شــيوع ويروس كرونا نســبت به  ماه مارس سال 
گذشــته 6.6درصد كاهش داشــته  و ارزش آن 
به 18۵.1۵ميليارد دالر رسيده اســت؛ كاهشي 
آشكار اما بسيار كمتر از حد انتظار اقتصاد دانان. 
صادرات اين كشــور در ماه هــاي ژانويه و فوريه 
17.2درصدكاهــش داشــت. همچنيــن بــر 
اســاس داده هاي اداره آمار پكــن، واردات چين 
كه در دوماهه اول ســال جاري 4درصد كاهش 
يافته بود، در  ماه مارس بــا 0.9 درصد كاهش به 

16۵.2۵ميليارد دالر رسيده است.

كيفيت و كميت بيكاري پيش و پس از كرونا
تا ماه هاي آخر سال 2019 نرخ بيكاري در چين به 
لطف رشد اقتصادي و توسعه بازار كار سال به سال 
كاهش پيدا كرده بود. نرخ بيكاري شهري در ۳ماه 
سوم سال 2019 در چين به ۳.61درصد رسيده 
بود كه نسبت به زمان مشابه در سال پيش از آن 
كاهشي 0.21درصدي نشان مي داد. به گفته ژنگ 
يينگ از مقامات وزارت منابع انســاني و امنيت 
اجتماعي چين، طي 9ماه ســال 2019بيش از 
10.97ميليون نفر در اين كشــور مشغول به كار 
شــدند. به گفته مقامات چيني ثبات نسبي بازار 
كار و نرخ ثابت بيكاري ۵درصدي در سال 2019 
مديون توســعه اقتصادي و اتخاذ سياست هاي 
مناسب در زمينه بهبود بازار كار بوده است. كاهش 
ماليات و هزينه ها و همچنين كاهش سهم بيمه 
شاغالن از جمله اين سياســت ها بود ه اند. دولت 
چين در نظر داشت نرخ بيكاري را در سال 2019 

در محدوده 4.۵درصد نگه دارد.
با شــيوع كرونا چين اعالم كرد نرخ بيكاري اين 
كشــور كه براي ســال ها روي محدوده ۵درصد 
ثابت باقي مانده بود، در  ماه فوريه به نرخ بي سابقه 
6.2درصدي رسيده است. در  ماه آوريل اعالم شد 
كه بيش از ۳0ميليون نفر از شــهروندان چيني 
به واسطه بروز اختالل در بازار كار و كاهش نرخ 
جهاني تقاضا شغل خود را از دست داده اند. نرخ 
باالي بيكاري جديــد در چين حتــي از دوران 
بحران اقتصادي ســال هاي 2009-2008 نيز 
باالتر رفته است. چين برنامه ويژه مزاياي بيكاري 
خود را طي دهه گذشــته و پس از وقوع بحران 
اقتصادي جهانــي تقويت كــرده  و بودجه آن را 
به 82.۳7ميليارد دالر رسانده اســت. اما مشكل 
اينجاســت كه ميليون ها كارگر بــدون قرارداد 
يا بــدون بيمه در چيــن وجود دارنــد كه براي 
دريافت مزاياي بيكاري دستشــان به جايي بند 
نيست. بر اســاس گزارش وزارت منابع انساني و 

امنيت اجتماعي چين، در ماه هاي ژانويه و فوريه 
2.29ميليــون چيني مزاياي بيــكاري دريافت 
كرده اند و در همين بازه زماني ۵ميليون نفر بيكار 
شد ه اند. پيش بيني شده است تا پايان سال عالوه بر 
جمعيت باالي بيكاران كنوني، 22ميليون نفر ديگر 
نيز شغل خود را از دست بدهند اما تنها نيمي از اين 

تعداد مزاياي بيكاري دريافت كنند.

اقتصاد چين در مسير كند بهبود
رويترز در گزارشــي نتيجه نظرســنجي خود از 
اقتصاد دانان برجسته درباره وضعيت اقتصاد كرونا 
زده چين را منتشر ساخته اســت. بر اين اساس 
پيش بيني مي شود اقتصاد چين به آرامي و بسيار 
كند از انقباض بي سابقه اي كه در ۳ ماه اول سال 
2020 تجربه كرده  است بهبود خواهد يافت، اما در 
عين حال هشدار مي دهند درصورت رو به وخامت 
گذاشتن وضعيت همه گيري كرونا، ركودي ديگر 

در راه خواهد بود.
بر اساس اين نظرسنجي جديد كه در هفته سوم  
ماه آوريل انجام شده است، انتظار مي رفت پس از 
انقباض 6.8درصدي اقتصاد در ماه هاي ژانويه تا 
مارس، توليد ناخالص داخلي چين در ۳ماه دوم 
سال رشدي 1.۳درصدي داشته باشد. با توجه به 
ترديدهاي موجود به واســطه وضعيت حاكم بر 
جهان، پيش بيني ها از رشــد اقتصادي ۳ ماه دوم 
ســال طيف منفي پنج تا ۵درصد در نوسان بود، 
 درحالي كه اقتصاددانان بومــي چين رقم هايي 

خوش بينانه تر را مطرح مي كردند.
درست در زماني كه كشــورهاي جهان به دنبال 
راهكاري براي برداشتن محدوديت هاي تجاري و 
خانگي بودند، چين قرنطينه ووهان، كانون شيوع 
كرونا را متوقف و اعالم كرد فعاليت هاي اقتصادي 
شــامل پروازها و حمل ونقل را از آخر  ماه آوريل 
از سر خواهد گرفت. مقامات چيني همچنين با 
بازگشايي كارخانه ها و كسب و كارها در  ماه مارس، 
فعاليت هاي توليدي را از سر گرفتند. اما با وجود 
اينكه اقتصاد چين بسيار زودتر از ديگر اقتصاد هاي 
بزرگ جهان حيات خود را از ســر گرفته است، 
شكست هاي پي در پي باعث شــده تا چشم انداز 

نامطلوبي پيش رو داشته باشد.
به گفته آيريس پنگ، اقتصاددان چيني، اگرچه 
كسب و كارها دوباره احيا شده اند، اما اين به معني 
بازگشت به روزهاي درخشان گذشته نيست. اين 
اقتصاد فاصله بسيار دوري تا اقتصاد پيش از كرونا 
دارد. از آنجا كه مقررات فاصله گذاري شــديدا 
درحال اجراست، بعيد به نظر مي آيد كه اقتصاد 
چين بتواند با سرعت بهبود پيدا كند. همچنين 
نگراني آغاز موج دوم همه گيري در كشــورهاي 
غربي نيز وجــود دارد زيرا اين كشــورها پيش 
از مهار بيماري در حال تســهيل محدوديت ها 
هســتند. از اين رو  احتمال وقــوع ركود جهاني 
بسيار قوي است. با وجود اين اقتصاددانان عموما 
نســبت به بهبود اقتصاد چين در اواخر ســال 
2020خوش بين هستند و رشدي ۵.۳درصدي 
را براي ۳ ماهه ســوم و 6درصدي را براي ۳ ماهه 
آخر ســال پيش بيني كرده اند و انتظار دارند در 
۳ ماهه نخست سال 2021رشد اقتصاد چين به 

8/1۵ درصد برسد.

مائده اميني 
روزنامه نگار

شاخص ها دگرگون می شود

اقتصاد ما قبل از کرونا هم حال خوبي 
نداشت. تشــدید تحریم ها و پایین 
آمدن قیمت نفت موجب شده بود که دورنماي 
اقتصادي سال 99، چندان مطلوب نباشد. بعد 
از کرونا اما پاي تجارت داخلي و خارجي هم به 
میان آمد و گردشــگري و توریسم ایران هم 
لطمه بزرگي دید و درماندگي به همه بخش هاي 

اقتصاد ایران رسید.
دولت، پیش از این و بــه  خودي خود، درگیر 
کسري بودجه بود و حاال مجبور است بودجه 
خاصي هم براي مبارزه بــا این بیماري کنار 
بگذارد و براي این مهم ناچار است از بودجه 
بخش هاي دیگر کسر کند. احتماال بودجه هاي 
عمراني نخســتین قرباني این بازي خواهند 
بود. در نتیجه این کاهش بودجه، پروژه هاي 
عمراني، ساخت وساز و... متوقف  و در نهایت 
بیكاري گسترده اي دامنگیر کشور مي شود؛ 
چرا که نه تنها اشتغال جدید نخواهیم داشت 
بلكه شغل هایي که پیش از این با هزینه هاي 

گزاف ایجاد شده بودند، از بین خواهند رفت.
امروز نه ما، بلكه همه کشورها با یك چالش 
اقتصادي بزرگ مواجه هستیم اما چون عمده 
درآمد ایران از محل صــادرات نفت خام و 
مشتقات آن است و درآمد مالیاتي چنداني 
ندارد، نوع آسیبي که از محدودیت صادرات 

مي بیند با بقیه کشورها متفاوت است.
اما درباره آینده نرخ رشــد اقتصادي ایران 
در روزهاي پســاکرونا بایــد بگویم که نرخ 
منفي شــش درصد براي اقتصــاد ایران در 
سال جاري یك پیش بیني خوش بینانه است و 
اقتصاد ایران بیش از اینها از این مسئله آسیب 
خواهد دید؛ چرا که هم کرونا به فعالیت هاي 
اقتصادي ایران آسیب زده، هم تحریم هایي 
که از قبل وجود داشت و همچنان برقرار است. 
رشد اقتصادي به همه عوامل موجود وابسته 
است. کرونا یعني بیكاري و بیكاري یعني کاهش 
درآمد مردم و کاهش فعالیت هاي بنگاه هاي 
اقتصادي. رشــد اقتصادي مگر چیســت؟ 
مجموعه همین فعالیت ها... و من بر این باورم 
در نهایت عددي پایین تر از منفي شش براي 

اقتصاد ایران به جا خواهد ماند.
کرونا حداقل 5درصد نرخ بیكاري در کشور 
را افزایش مي دهــد. بدتر از همه، کارگرهاي 
فصلي، روزمزد و... هستند که احتماال خیل 
عظیمي از بیكاران در گــروه این کارگران 
قرار خواهند داشت. دولت با شرایطي که دارد 
نمي تواند کمكي به پرداخت حقوق کارگران، 
بیمه بیكاري آنها و... کند و اساســا توانایي 
ایستادن روبه روي این سونامي را ندارد. آیا 
با پرداخت یك میلیــون تومان وام با کارمزد 
4درصد به مردم کمك کرده ایم؟ از سوي دیگر 
بحران اقتصادي موجود توانایي ایجاد اشتغال 
جدید در کشــور را کم خواهد کرد؛ چرا که 
هزینه ایجاد هر شغل حداقل 150میلیون تومان 
است. تجربه نشان داده که تراز تجاري ما در 
تمام این سال ها، با هر حربه اي، منفي نشده 
است. اگرچه علت این منفي نشدن، فروش 
نفت است اما به هر حال اقتصاد ما کمتر از سایر 
کشورها وابسته به تجارت خارجي است. ما 
چندان بدهي قرضه نداریم و زیر بار تهدید و 
فشار خارجي نیستیم یا اگر هستیم این رقم 
چندان قابل توجه نیست. همین موضوع باعث 
مي شود نسبت به سایر کشورها در این حوزه 
کمتر از ویروس کرونا متضرر بشویم. اگر رابطه 
ما با همسایه ها اصالح و تا حدي فشار تحریم ها 
کمتر شود مي توانیم با استقراض از کشورهایي 
که اوضاع بهتري دارند، وضعیت خود را بهبود 

ببخشیم.

صندوق بین المللي پــول در گزارش 
چشــم انداز اقتصاد جهاني ســال 
2019خود پیش بینــي کرده بود که در 
سال 2020 نرخ رشد اقتصادي چین 5.8درصد خواهد بود، و این یعني 
سرعتي کمتر از نرخ 6.1درصدي که براي سال 2019پیش بیني شده بود. 
نرخ رشد اقتصادي چین در سال گذشته میالدي 6.6درصد بوده  است.

به گفته نایب رئیس صندوق بین المللي پول، اقتصاد این کشــور رو به 
کند شدن گذاشته است؛ کندي ای که در ادامه روندي است که از چند 
سال پیش آغاز شده  است. مسائلي مانند تنش ها و درگیري هاي تجاري 
میان چین و آمریكا بر ســر افزایش تعرفه هاي وارداتي و فشارهاي 

ژئوپلیتیك از عواملي هستند که به گفته تائو ژانگ اقتصاد چین را تحت 
فشار گذاشته است. با این همه اقتصاددانان با تأکید بر تالش چین براي 
بازسازي اقتصادش به منظور توسعه تكنیك هاي اقتصادي پایدارتر از 
گذشته، این نرخ کند رشد اقتصادي را براي چین قابل قبول مي دانند. 
اقتصاد پایدار در چین به معني اتكاي کمتر بر بدهي ها و تمرکز بیشتر بر 
مصرف بومي است. دولت چین در سال 2019رشد تولید ناخالص داخلي 
خود را در 3 ماهه آخر سال 6درصد اعالم کرد که این میزان پایین ترین 
نرخ رشد تولید ناخالص ملي در چین از سال 1990 بوده است. عالوه بر 
کاهش تولید ناخالص ملي، خروجي صنایع و درآمد فروش نیز در ماه هاي 

آخر سال 2019 در چین با کاهش مواجه شده  بود.

میزان برآورد رشد اقتصادی چین

میزان برآورد رشد اقتصادی ایران

بهاءالدين حسيني هاشمي 
كارشناس اقتصادي 
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این شمارهدرنگ

اقتصاد
کرونازده

اقتصاد آمريكا پيش از كرونا چه 
شرايطي داشت و چه وضعيتي پيدا 

خواهد كرد؟
دونالد ترامپ كمي پس از به قدرت رسيدن، طرح ادعاي خود مبني بر بهبود يافتن 
تاريخي اقتصاد آمريكا را آغاز كرد. او در  ماه فوريه 2020 بار ديگر بر اين ادعا تأكيد 
كرد و سياست هاي رشد اقتصادي خود را كه منجر به بهبود وضعيت اشتغال و درآمد آمريكايي ها شده  اند را 
ستود. با اين همه فارغ از تأثير همه گيري كرونا بر اقتصاد آمريكا، دستاورد هاي اقتصادي دونالد ترامپ نسبت 

به دولت هاي پيش از او، چندان نيز قابل ستايش به شمار نمي روند.
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نرخ 26.5درصدي 
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اين اقدامات است

سميرا رحيمي 
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روند رشد اقتصادي پيش ازكرونا 
توليد ناخالص داخلي اروپا در بخش دوم سال2019 در ميانه جنگ 
تجاري ميان آمريكا و چين، ناچيز بود. توليــد ناخالص داخلي در 
سه ماهه چهارم سال2019 نشــان داد كه 19كشوري كه پول رايج 
آنها يورو است، فقط 0.1درصد نســبت به 3 ماه قبلي رشد داشتند. 
در همان 3ماه، انگلستان، در ميان وقوع برگزيت، رشد صفر درصد 
را تجربه كرد. آلمان نيز همين گونه بود. اين نرخ رشد اندك در اروپا 
پس از افزايش هاي متوسط در2 ســال قبل از آن اتفاق افتاد. رشد 
توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سال2018 معادل 1.9درصد 
و در سال2017 معادل 2.4درصد بود. براي انگلستان اين رشد در 
سال 2018برابر با 1.4درصد و در سال 2017معادل 1.8درصد بود. 
پيش از شيوع ويروس جديد كرونا، بانك تايتان براي 19عضو اتحاديه 
اروپا كه يورو را به عنوان پول رسمي  خود انتخاب كرده اند،  رشد يك 

درصدي اقتصادي را در سال 2020پيش بيني كرده بود.

چشم انداز رشد اقتصاد با كرونا
بانك مركــزي آمريكا پيش بيني كرده اســت كه اقتصــاد اروپا در 
ســال2020 معادل 7.6درصد ضعيف شــود و اين هشداري براي 
سياستمداران اروپاست كه به اندازه كافي در تحريك رشد اقتصادي 
خوب عمل نمي كنند. با اين حال، انتظار مي رود شــوك اقتصادي 
اروپا موقت باشــد زيرا تحليلگران بانك مركزي آمريكا، رشد توليد 
ناخالص داخلي اروپا را براي سال 2021معادل 8.3درصد پيش بيني 

مي كنند.
اگرچه بانك مركزي اروپا در پاسخ به خطرات فزاينده ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، بسته هاي محرك مالي را درنظر گرفته است، اما بانك 
مركزي آمريكا مي گويد براي محدودكردن آسيب دائمي به شركت ها 
و مشاغل، به كمك هاي مالي بيشتري نياز خواهد بود. بين اعضاي 
اتحاديه اروپا، ايتاليا يكي از كشورهايي است كه هرگز به طور كامل 
از بحران بدهي خود در ســال2010 بهبود نيافته است. بسياري از 

بانك هاي اين كشور هنوز شكننده اند و به دولت بدهي دارند.
به گفته اقتصاددان هاي بانك برنبرگ آلمان، ركود شديد اقتصادي 
ناشــي از شــيوع ويروس كوويد- 19 از بين خواهد رفت اما حدود 
2سال طول مي كشــد تا توليد ناخالص داخلي انگليس و 19كشور 
منطقه يورو، به سطح اخير بازگردد. اقتصاددانان ارشد بانك برنبرگ، 
هولگر اشــميتينگ و كالوم پيكرينگ به ترتيب در يك يادداشــت 
گفتند: »ركود شــديد، پس از كرونا به طور آهســته از بين خواهد 
رفت و در نهايت توليد ناخالص داخلي اروپا فراتر از ســطح پيش از 
ويروس كرونا خواهد رســيد«. آنها گفته اند: »بسته به سياست ها، 
وضعيت پزشكي و روند عرضه و تقاضاي بعد از ويروس، جزئيات اين 
پيشرفت در هر كشــوري متفاوت خواهد بود. به طور كلي ما انتظار 
داريم توليد ناخالص داخلي تقريبا تا 2سال بعد، فراتر از سطح اواخر 

سال2019 برود«.

كيفيت تجارت پيش و پس از كرونا
مثل هر كشور ديگري، اتحاديه اروپا نيز به طور گسترده اي به تجارت 
چه داخل مرزهاي خود و چه در مناطق ديگر وابســته است. آلمان 
تا امروز بزرگ ترين كشــور اتحاديه اروپا در زمينه تجارت است. در 
ســال2019 ميزان صادرات آلمان بيش از 57ميليــارد يورو بود. 
واردات آن هم 54ميليارد يورو ارزش داشت. فرانسه، ايتاليا، بلژيك 

و هلند بخش عمده تجارت داخلي اتحاديه اروپا را به خود اختصاص 
داده اند كه ارزش تجارت خالص هر كشور بين 30تا 50ميليارد يورو 
اســت. درحالي كه تجارت داخل مرزهاي اروپا بسيار رايج است، اما 
اين قاره به شدت به تجارت با كشــورهاي خارجي نيز وابسته است. 
كل واردات اروپا در سال 2019از كشورهاي غيراتحاديه، 1.9تريليون 
يورو بوده است. اكنون بزرگ ترين شريك تجاري اروپا اياالت متحده 
آمريكاســت كه 15.2درصد از كل تجارت خارجي اتحاديه اروپا را 

به خود اختصاص داده است.
وقتي ويروس كوويد- 19به سرعت در سراســر اروپا همه گير شد، 
بسياري از كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا با بستن مرزهاي خود و 
ايجاد محدوديت سفر واكنش نشان دادند. عالوه بر اينها، حمل ونقل 
بين كشورهاي مختلف منطقه كه قبال به صورت آزاد و بدون هيچ گونه 
كنترل مرزي انجام مي شد، اكنون به شدت محدود شده است. اين 
مسئله منجر به ايجاد برخي چالش ها در زمينه زنجيره هاي تامين و 
تجارت داخل اتحاديه اروپا شده است. در بسياري از مرزهاي داخلي 
اتحاديه اروپا، حمل ونقل بار زمان قابل توجهي را مي گيرد كه روند 
تجارت را كند مي كند. همين موضوع براي خيلي از توليدكنندگان 
مثل خودروسازان آلمان كه براي تامين قطعات به ديگر كشورهاي 
اروپايي وابســته اند، مشكل ساز مي شــود. روتردام در هلند يكي از 
بزرگ ترين بندرهاي اروپاست و معموالً ساالنه حدود 470ميليون 
تن كاال را پردازش مي كند. از اواســط ماه مــارس، ميزان واردات و 
صادرات از روتردام به چين و برعكس در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل، 20درصد كاهش يافته است. كندشدن توليد در چين، بر كل 

مسيرهاي تجاري بين اروپا و آسيا تأثير منفي گذاشته است.

كيفيت و كميت بيكاري پيش و پس از كرونا
در ماه فوريه سال 2020و قبل از همه گيري ويروس كرونا در اتحاديه 
اروپا، نرخ بيكاري به كمترين ميزان خود در 12سال گذشته رسيده 
بود. در 19كشور منطقه پول مشترك آنها يورو است، نرخ بيكاري به 
7.3درصد رسيده بود كه كمترين ميزان آن از مارس سال 2008بود. 
درنظرسنجي رويترز، اقتصاددان ها پيش بيني كرده بودند كه نرخ 
بيكاري تا انتهاي سال نيز از اين فراتر نرود. در ميان 27كشور عضو 
اتحاديه اروپا نيز نرخ بيكاري 6.5درصد بود كه اين ميزان كمترين 
نرخ بيكاري از ســال2000 بود. طبق تخمين ها، 12ميليون نفر در 
منطقه يورو و 13ميليون و 900هزار نفر در اتحاديه اروپا در ماه فوريه 

بيكار بوده اند.
 2ميليون نفر فقط در 2 هفته اول شيوع ويروس در اروپا شغل خود 
را از دســت دادند. كارشناســان انتظار افزايش اين بيكاري ها را در 

ماه هاي آينده دارند.
 مقامات ســازمان ملل مي گويند تلفات شغلي ناشي از بحران كرونا 
در جهان مي تواند فراتر از 25ميليون نفر باشــد كه اخيراً توســط 
سازمان بين المللي كار تخمين زده شــده است. اين سازمان اعالم 
كرد كه درصورت عدم تصميم گيري ســريع اروپا در مورد چگونگي 
مقابله با اين وضعيت اضطراري، بخش زيادي از تلفات شــغلي در 
اروپا اتفاق مي افتد. با اين حال اروپا با ارائه بســته هاي حمايتي به 
كارفرمايان توانست تا حدود زيادي بحران شــغلي را كنترل كند. 
به رغم پيش بيني هايي كــه مي گفت از  ماه مي و بــا مهار ويروس، 
قرنطينه كمرنگ خواهد شد اما امروز تحليلگران مي گويند كه روند 

بازگشت به كار، بسيار كندتر از پيش بيني ها خواهد بود.

روند رشد اقتصادي پيش از كرونا و چشم انداز پس از آن
بررســي آمار و ارقام از روند رشد اقتصادي در آمريكا نشان 
از آن دارد كه اگرچــه در دوران ترامــپ، اقتصاد وضعيت 
نسبتا خوبي داشته  است اما آمريكا دوران بهتر از اين را نيز 
در تاريخ خود داشته اســت. عالوه براين، در سال 2019و 
پيش از آغــاز اپيدمي كرونا، نبرد تجــاري آمريكا با چين، 
افزايش تنش ها در خاورميانه و نگراني از ســالمت اقتصاد 
جهاني در برهه هاي مختلفي بازارهاي آمريكا را دستخوش 

ناآرامي هايي كرده  بود.
آمار موجــود از رشــد اقتصادي آمريــكا تا پايان ســال 
2019نشان از متوســط رشد ســاالنه 2.3درصدي دارد 
كه نســبت به متوسط رشــد اقتصادي 5.5درصدي سال 
2014بســيار پايين تر اســت. رشــد اقتصادي آمريكا در 
ســال هاي پيش تر و دهه هــاي 1950و 1960از اين نيز 
باالتر بوده  اســت. با اين همه ارزش بازار ســهام آمريكا در 
سال گذشــته ميالدي، به ويژه در ماه هاي آخر سال، رشد 
قابل توجهي داشته  است. در اواخر سال 2019تحليل گران 
اقتصادي پيش بيني كرده  بودند كه رشد اقتصادي آمريكا در 
سال 2020با سرعت كمتري ادامه خواهد داشت. براساس 
گزارش هاي تحليلي كميته بازار آزاد فدرال، قرار بود رشد 
توليد ناخالص داخلي آمريكا در ســال جديــد ميالدي با 
0.2درصد كاهش مواجه شــود و اين روند كاهشي تا سال 
2022توليــد ناخالص را به 1.8مي رســاند. همچنين نرخ 
بيكاري آمريكا براي ســال جديــد 3.5درصد پيش بيني 
شــده بود. قيمت نفت برنت نيز بشــكه اي 43دالر و نفت 
تگزاس بشكه اي 38دالر برآورد شده  بود و انتظار مي رفت 

نرخ تورم در اين سال به 1.9درصد برسد.

چشم انداز فعلي رشد اقتصادي
باوجود وضعيت بحراني اي كه شــيوع كرونا در سرتاســر 
جهان ايجاد كرده است، دونالد ترامپ اصرار دارد به محض 
پايان اپيدمي كرونا، اقتصاد آمريكا مانند موشك باال خواهد 
جهيد. درحالي كــه اقتصاد دانان چندان بــا ترامپ موافق 
نيستند و معتقدند احتمال بســيار ضعيفي وجود دارد كه 
وضعيت اقتصادي آمريكا به زودي به دوران پيش از اپيدمي 
بازگردد. اپيدمي درحال حاضر باعث بيكاري ميليون ها نفر، 
تعطيلي هزاران شركت و وارد شدن جراحات ماندگار بر روان 
مصرف كنندگان و رهبران تجاري بزرگ شده است. عالوه 
براين، آســيب ديده ترين بخش هاي اقتصاد آمريكا شامل 
شركت هاي هواپيمايي، هتل ها، رســتوران ها، سينماها و 
ورزش حرفه اي بايد خود را با واقعيت جديد فاصله گذاري 
اجتماعي و افزايش فاصله ميان مخاطبان و مشتريان خود 
انطباق دهند، به اين شكل ميزان فروش و استخدام در اين 

بخش ها كاهش پيدا خواهد كرد.
گزارش اخير صندوق بين المللي پــول نيز تأييدي بر نظر 
اقتصاد دانان آمريكايي اســت. به گفته اين ســازمان نرخ 
رشد اقتصادي آمريكايي كه تحت تأثير اپيدمي كرونا قرار 
گرفته است، در ســال 2020منفي 5.9درصد خواهد بود. 
براساس جديد ترين گزارش چشــم انداز اقتصاد جهان در 
ســال 2020صندوق بين المللي پول، تغيير نرخ ســاالنه 
رشــد درآمد ناخالص داخلي آمريكا در سال 2020منفي 
5.9درصد خواهد بود. همچنين به گــزارش اين صندوق 
درصد تغيير ســاالنه ميانگين تورم در آمريكا 0.6درصد، 
نرخ بيكاري 10.4درصد، نرخ ســهم درآمد از محل توليد 
ناخالــص ملي 25.95درصــد و نرخ ســهم خالص بدهي 
از محل توليــد ناخالص ملي 106.98درصــد خواهد بود. 
همچنين دفتر بودجه كنگره آمريــكا به تازگي پيش بيني 
كرده كه توليد ناخالص داخلي اياالت متحده در3 ماه دوم 
سال 2020كاهشي 12درصدي خواهد داشت. اين به آن 
معني است كه كسري بودجه دولت در سال مالي 2020به 
3.7هزار ميليارد دالر رســيده و مجمــوع بدهي دولت به 
1/1درصد توليد ناخالص داخلــي آمريكا افزايش مي يابد. 
اين دفتر سال گذشته بدون در نظر گرفتن وضعيت كرونا 
كسري بودجه دولت را در سال 2020يك هزار ميليارد دالر 

تخمين زده بود.

كيفيت تجارت پيش و پس از كرونا
كسري تجارت )شاخصي براي سنجش تفاوت ارزش ميان 
واردات و صادرات يك كشــور( اياالت متحــده آمريكا در 
سال 2019براي نخســتين بار پس از 6سال دچار كاهش 
شــد. جنگ تجاري آمريكا و چين، عامل اصلي اين كاهش 
به شمار مي رود؛ زيرا با كاهش واردات، نرخ رشد اقتصادي 
در ســطحي متعادل باقي ماند، اگرچه ميزان خرج توسط 
مصرف كننده و ميزان ســرمايه گذاري در كسب وكارها در 
اين سال كاهش پيدا كرد. براساس گزارش سازمان تجارت 
آمريكا، دســتور دولتي ترامپ مبني بر كاهش واردات كاال 
در ســال 2019منجر به كاهش صادرات اين كشور براي 
نخستين بار طي 3 سال پيش از آن شد. ترامپ كه نام مرد 
تعرفه اي را براي خود انتخاب كــرده  بود، با قطع واردات به 
گفته خود ناعادالنه و درخواست براي مذاكره مجدد برسر 
توافقنامه هاي تجاري، باعث كاهش يافتن كسري تجاري 
آمريكا شــد. ترامپ معتقد بود كاهش شكاف ميان ارزش 
واردات و صادرات )كسري تجاري( منجر به بهبود 3درصدي 
رشد ســاالنه اقتصادي آمريكا خواهد شد كه البته اقتصاد 
آمريكا در سال 2019نتوانست به اين نرخ دست پيدا كند 
و تنها 2.3درصد رشد داشــت. نرخ كسري تجاري در سال 
2019نزديك به 1.7درصد برابر 616.8ميليارد دالر كاهش 
پيدا كرد كه اين ميزان برابر 2.9درصــد از توليد ناخالص 

داخلي است. كاهش 1.3درصدي صادرات آمريكا نيز ناشي 
از كاهش هزينه حمل كاالهاي سرمايه اي، تجهيزات و مواد 

صنعتي و ديگر انواع كاالها بوده  است.
اين كاهش در سال 2020براثر شيوع كرونا شدت بيشتري 
نيز يافته است. براساس گزارش وال استريت ژورنال، شيوع 
كرونا در اياالت متحده بر كاهش كسري تجاري آمريكا در 
سال 2020تأثير مستقيم داشته و با آغاز شيوع اين بيماري 
در آمريكا در  ماه فوريه كسري تجاري با شدت كاهش يافته 
 است. اين كســري از  ماه ژانويه با كاهشي 12.2درصدي 
برابر 39.93ميليارد دالر مواجه شــده و ميزان كســري 
تجاري را از ســال 2016تا به امروز به كمترين حد خود 

رسانده  است.

كيفيت و كميت بيكاري پيش و پس از كرونا
صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش سال 2019خود 
نرخ بيكاري در اياالت متحده آمريكا را 3.7درصد اعالم كرد 
كه نسبت به سال پيش از آن كاهشي 0.2درصدي داشت. 
ترامپ همواره در ادعاهايش درباره بهبود وضعيت بيكاري 
در آمريكا، مي گويد از زمان به قدرت رســيدنش 7ميليون 
آمريكايي مشغول به كار شده اند. نرخ بيكاري آمريكا در  ماه 
ژانويه 2020، زماني كه هنوز بحــران اپيدمي كرونا تا اين 
اندازه گريبان آمريكا را نگرفته بود، 3.6درصد اعالم شد. اما 
تمامي اين اعداد و ارقام در عرض چند هفته زير و رو شد و 
آغاز شيوع گسترده كرونا در آمريكا، تمامي محاسبات مالي 
اين كشــور را برهم زد. دفتر بودجه كنگره آمريكا به تازگي 
نرخ بيكاري در اياالت متحده در 3 ماه دوم ســال جاري را 
14درصد پيش بيني كرده  است. اين نرخ در شرايطي اعالم 
شده  اســت كه وضعيت اپيدمي در اين كشور باعث از بين 
رفتن شــغل ميليون ها آمريكايي ديگر خواهد شد. وزارت 
كار آمريكا نيز به تازگي در گزارش هفتگي خود اعالم كرد 
در مجموع 26ميليون آمريكايي طي 5هفته اخير به دليل 
همه  گيري ويروس كرونا، شــغل خود را از دست داده اند. 
اقتصاد دانان وضعيت بيكاري و تعداد باالي درخواست هاي 

مزاياي بيكاري را ترسناك توصيف كرده اند.

ركود اقتصاد آمريكا تا نيمه سال
انجمن ملــي اقتصاد تجــارت آمريكا با نظرســنجي از 
14اقتصاد دان گزارشــي را منتشــر كرد كه پيش بيني 
مي كند اقتصاد آمريكا پس از كاهش 2.4درصدي توليد 
ناخالص داخلي در 3 ماه اول، در 3 ماه دوم سال 2020با 
نرخ 26.5درصدي كوچــك خواهد شــد. اقتصاد دانان 
همچنين پيش بيني كرده اند نيمه دوم سال 2020رشد 
اقتصادي آمريكا مثبت خواهد شد و در 3 ماهه هاي سوم 
و چهارم به ترتيب 2 و 5.8درصد رشــد خواهد داشــت. 
كانستنس هانتر، اقتصاد دان ارشــد انجمن ملي اقتصاد 
تجارت آمريكا، NABE، درباره اين گــزارش مي گويد: 
گزارش چشم انداز NABE به اين نتيجه رسيده است كه 
اقتصاد آمريكا هم اكنون در وضعيت ركود به سر مي برد و 
در نيمه اول ســال 2020 نيز به واسطه محدوديت هاي 
ناشــي از شــيوع كرونا در فعاليت هاي تجاري وضعيت 
ركود به همين شــكل باقــي خواهد ماند. بــه گفته اين 
اقتصاد دان بازار ضعيف كار در ايــن دوران باعث كاهش 
ميزان هزينه هاي مصرفي خواهد شد، اما انتظار نمي رود 
ميزان هزينه هاي فردي در اين دوران روندي منفي به خود 
بگيرد زيرا مصرف كنندگان به خريد اقالم مورد نياز خود 

ادامه خواهند داد.
هانتر همچنين انتظار دارد نرخ مخــارج فردي در 9 ماه 
آخر سال 2020رشــدي يك درصدي داشته باشد و اين 
رشد در ســال 2021به 1.6درصد برسد. اقتصاد دانان در 
اين گزارش اعالم كرده اند انتظار افزايش 12درصدي نرخ 
بيكاري در 3 مــاه دوم 2020را دارند كه اين نرخ تا پايان 
ســال به 9.5درصد و تا پايان 2021بــه 6درصد خواهد 
رسيد. بر اين اســاس هانتر نســبت به بازگشت به رشد 
اقتصادي در نيمه دوم ســال 2020نگاهي خوش بينانه 
دارد و انتظار دارد رشــد توليد ناخالص داخلي ساالنه در 
3 ماه سوم سال به 2درصد برسد. به گفته او با وجود رو به 
وخامت گذاشتن وضعيت بازار كار، پيش بيني ها نشان از 
آن دارند كه وضعيت اقتصادي تا پايان ســال با حمايت و 
پشتيباني محرك هاي قدرتمند مالي و پولي بهبود خواهد 
يافت زيرا اقتصاد دانــان انتظار دارند بانك مركزي اياالت 
متحده نرخ بهره را تا پايان ســال 2021نزديك به صفر 
نگه دارد. اقتصاد دانان همچنين درباره آمار بيكاري در سال 
 NABE 2020نظرات متفاوتي ارائه مي كنند. در گزارش
آمار بيكاري تا پايان ماه آوريل 4.58ميليون نفر پيش بيني 
شــده اســت درحالي كه بعضي گزارش ها از درخواست 
مزاياي بيكاري از سوي 6.6ميليون آمريكايي خبر داده اند 
و مؤسسه جي پي مورگان نيز انتظار 25ميليون بيكار را در 

سال جاري ميالدي دارد.

كوويد- 19پيامدهاي اقتصادي زيادي براي اروپا 
خواهد داشت اما اين هزينه ها چقدر خواهد بود؟

اقتصاد در خواب تعمدی

افزايش ســريع نرخ 
بيكاري و هشدارهايي 
كه درباره ادامه كسب و كارها 
به گوش مي رســد، نشــان 
مي دهــد كــه تهديدهاي 
اقتصادي ناشي از بحران شيوع 
ويروس كوويــد- 19در حال 

اتفاق است. ركود شديد همين حاال نيز آغاز شده است و تا 
3 ماه آينده مي تواند باعث كاهش 2رقمي توليد ناخالص 
داخلي در سطح اروپا و دنيا شود و هيچ پيش بيني اي درباره 
زمان پايان آن يا زمان بهبودي كامل از اين ركود نمي توان 

داشت.
برخالف بحران هاي مالــي و بدهي هاي حاكميتي در دهه 
پيش، اين بار ركود ناشــي از كرونا نتيجه انتخاب آگاهانه 
سياستمداران بوده است. آنها تصميم گرفتند اقتصاد اروپا 
را به يك خواب زمستاني بفرستند. با توجه به اهميت سالمت 
عمومي، كمتر كسي اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا اين 
كار سياستمداران، عاقالنه است يا خير. اما حتماً آسيب هاي 
بلندمدتي خواهد داشت كه نياز به رسيدگي دقيق دارد، 
به ويژه سياستمداران بايد درباره خطرات اجتماعي ناشي از 
انقباض اقتصادي حساس باشند. بين فقر و تضعيف سالمت 

عمومي ارتباط مستقيمي برقرار است.

اصلي ترين اثرات اقتصادي
مي توان3 اثر متفاوت اقتصادي، پيش بيني كرد. نخستين 
مورد آن در مورد اقتصاد كالن است. با سقوط شديد توليد 
ناخالص داخلي انتظار مي رود بدهي هاي دولتي و خصوصي 
به ســرعت افزايش يابد و به طور بالقوه منجر به تجديد 
ناپايداري هاي مالي شود. با توجه به تجربيات دهه گذشته، 
سياستمداران سريعاً نسبت به بحران واكنش نشان دادند. 
اقدام هماهنگ بانك هاي مركزي اروپا شامل كاهش نرخ 
بهره، تزريق نقدينگي گسترده و استفاده از سياست تسهيل 
كمي بوده است. درباره بسته هاي محرك مالي گسترده نيز 
توافقاتي انجام شد. در كشــورهاي آلمان و انگليس، اين 
بسته هاي مالي شامل 20و 15درصد از توليد ناخالص داخلي 
مي شود. اسپانيا قبل از همه 8درصد از توليد ناخالص داخلي 

را براي اين موضوع اختصاص داد.
تأثير اقتصادي دوم، ناشي از تعطيلي بخش هايي از اقتصاد 
است؛ بخش هايي مثل حمل ونقل هوايي، صنايع گردشگري 
و تفريحي، خرده فروشي هاي غيرغذايي و... با دوره طوالني 
عدم فعاليت روبه رو هستند. جدا از تأثير مستقيم ويروس در 
مناطقي كه بيشتر تحت تأثير آن قرار گرفته اند مثل مادريد، 
مسائل اقتصادي مي تواند براي كل شهرها يا كشورهايي كه 
اقتصاد آنها به اين بخش ها وابسته است، مشكالت شديدي 
به وجود آورد. كسب و كارهايي كه هزينه هاي سنگيني دارند 
)چه بزرگ چه كوچك( به سرعت سرمايه در گردش خود را 

تمام مي كنند و با ورشكستگي مواجه مي شوند.
سياستگذاران يك راه براي ايجاد تعادل در بازار دارند: آنها 
بايد از شركت ها حمايت كنند تا سرپا بمانند يا حتي از كل 
يك بخش مثل صنعت هوايي حمايت كنند. در عين حال 
بايد هوشيار باشــند كه بعد از تمام شدن بحران، تعدادي 
شركت زامبي كه از اين حمايت ها ارتزاق مي كنند، به وجود 
نياورند. دولت هايي كه از قبل با بحران مالي مواجه بودند 
به ويژه ايتاليا با چالش هاي بيشتري براي تضمين پرداخت 

بدهي هاي خود روبه رو هستند.
ارائه بسته هاي محرك مالي با به كارگيري روش هاي مختلف 
و از طريق وام و ضمانــت وام و با درنظرگرفتن مالحظات، 
روش خوبي براي حمايت اســت. آلمان يك صندوق مالي 
بزرگ براي كمك به شركت ها ايجاد كرده است. عالوه بر 
اين برنامه هايي براي كمك به شركت هاي آلماني كه با افت 
شديد قيمت سهام آسيب پذير شده اند، درنظر دارد. خريد 
مستقيم سهام اين شركت ها بخشي از اين اقدامات است. 
اسپانيا و انگليس نيز ارائه بسته هاي حمايتي اوليه خود براي 

پوشش افراد خوداشتغال را تمديد كرده اند.
سوم اينكه اثرات اقتصادي بر خانوارها بسيار عميق خواهد 
بود كه باز هم بسيار ناعادالنه است. از دست رفتن مشاغل 
به معناي از دست رفتن درآمد است و قرنطينه و تعطيلي 
هم مانع جست وجو براي شغل جديد مي شود و احتماال در 
هر صورت كمبود شغل وجود خواهد داشت. خانوارهايي كه 
براساس درآمد قبلي خود، متعهد به پرداخت اجاره آب و برق 
و ساير مصارف عادي زندگي بودند، حاال در معرض بحران 
مالي قرار دارند. در اينجا دوباره به كارگيري سياست درست 
ضروري است. براي مثال چندين كشور اروپايي همين حاال 
شرايط دريافت مزايا و وام ها را تسهيل كرده اند و بسياري هم 
مقرراتي براي جلوگيري از اخراج كارگران درنظر گرفته اند.

چالش هاي بلندمدت اقتصادي
چالش هاي اصلي ميان مــدت و بلندمدت را مي توان در3 
عنوان اصلــي خالصه كرد: خروج از »خواب زمســتاني 
اقتصادي«، كاهش پيامدهاي كالن اقتصادي و محدودكردن 

خسارات به كسب و كارهاي آسيب ديده و خانوارها.
زمان خاتمه دادن به قرنطينه مســتلزم قضاوت درست و 
دقيقي است. بايد دانست كه چه زماني نگراني هاي بخش 
سالمت جاي خود را به نگراني هاي اقتصادي بدهد. امروز 
به درســتي ســالمت در اولويت قرار داده شده است اما 
روزي خواهد رسيد كه پيامدهاي اجتماعي ناشي از ركود 
طوالني مدت بيش از پيش نگران كننده شــود. بدا به حال 

دولتمرداني كه بايد درباره اين موضوع تصميم بگيرند.
نسبت به اقتصاد كالن مي توان بيشتر خوش بين بود. همه 
دولت ها با بدهي هاي افزون، از اين بحران بيرون خواهند 
رفت. اما حداقل اينكه مقامات مي دانند كه بايد براي مقابله 
با اين مسئله چه كار كنند و اين احتمال نيز وجود دارد كه 
ركود V شكل داشته باشيم: يعني بعد از سقوط اقتصادي 

اوليه، يك بازگشت سريع به شرايط قبل خواهيم داشت.
در اين ميان توجــه اصلي بايد به وضعيت شــركت ها و 
خانوارها باشد. هيسِتِرزيس)پسماند( اصطالحي است كه 
اقتصاددان ها براي تعريف پديده بيكاري كه به جداشدن 
از بازار كار، از دست رفتن مهارت هاي كارگر و ازكارافتادگي 
او منجر مي شــود، اســتفاده مي كنند. در اينجا دوباره 
سياســتگذاران بايد از ابزاري كه در دست دارند استفاده 
كنند. در اين شرايط، يك سناريوي نگران كننده تر اين است 
كه همان هيسترزيس براي كارفرمايان نيز اتفاق افتد؛ چرا 
كه جداشدن موقت آنها از بازارهايشان به توانايي شان براي 
انجام كار آسيب مي زند. كمتر كسي قبالً تجربه عدم فعاليت 
را به شكلي كه امروز مي بينيم، داشته است. شبيه به يك 
اعتصاب طوالني اســت كه مي تواند تأثير مشابهي در از 
بين بردن توانايي رقابت آنها داشــته باشد. اينجاست كه 

تفكرات و سياست هاي جديد بيشتر مورد نياز است.

اقتصاد اروپا پيش از كرونا چه شرايطي داشت و چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟
آماده باش برای 2 سال رکود

شبنم سيد مجيدی 
روزنامه نگار

اروپا اين روزها ركودي اقتصادي را پشت سر مي گذارد كه گفته مي شود بعد از جنگ جهاني 
دوم بي سابقه بوده است. و تازه اين ابتداي راه است. بحران و ركود شديد اقتصادي در ماه هاي 
آينده كشورهاي اروپايي را بيشــتر تحت تأثير قرار خواهد داد. يك سناريو درباره آينده 
اقتصادي اروپا نشان مي دهد كه اقتصاد اين قاره در ســال2020 به اندازه 7.6درصد و پس از آن در 2021 معادل 8.3درصد 
كوچك تر خواهد شد؛ اقتصادي كه قرار بود حداقل رشد يك درصدي را پيش از شيوع كرونا تجربه كند. با اين حال كارشناسان 

اميد دارند كه اين شرايط ركود اقتصادي تا 2سال ادامه يابد و بعد از آن همه  چيز به حالت عادي بازگردد.

ايان بگ 
استاد انستيتو اروپا و دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن

نقشه پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي اروپايي در سال2020

ميزان برآورد رشد اقتصادی آمريكا
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فیلم

شغل بي ثبات 
فيلمنامه نويســي هرگز به عنوان يك شغل 
كامل و تمام وقت در ســينماي ايران تثبيت 

نشده. 
بي ثباتــي مهم ترين توليد خالقانه ســينما 
در مجموعه كســب وكارهايي كه به توليد و 
نمايش فيلم در ايران منتهي مي شود، نشان 
از زيرساخت هاي اقتصادي رشد نيافته دارد. 
مهم ترين جلــوه بلوغ اقتصادي ســينماي 
ملي هر كشوري، اســتوديوها هستند. آنچه 
هاليوود، باليوود، ســينماي ملي ژاپن و در 
چند دهه اخير ســينماي ملي كره جنوبي 
را شــكل داده، مجموعه اي از استوديو هاي 
قدرتمند هستند كه بخش مهمي از صنعت 
سرگرمي سازي  كشــور خود  و بازار مصرف 
محصوالت فرهنگــي را تغذيه مي كنند. هر 
اســتوديو مجموعه اي از بخش هاي توليد و 
عرضه فيلم هاي ســينمايي و مجموعه هاي 
تلويزيوني اســت كه اهداف تجــاري بلند 
وكوتاه مدت ســهامداران را دنبال مي كند. 
سينما هاي متعلق به استوديو ها در طول سال 
نياز به فيلم براي نمايش دارند و براي توليد 
مستمر فيلم، جريان خلق متداوم فيلمنامه 
بايد جاري باشد تا خط توليد متوقف نشود و 
سالن ها بي فيلم نمانند. راز تنوع و رونق توليد 
فيلم در تاريخ سينما، تداوم حضور بي وقفه 

استوديوهاست.

از توليد پيشاصنعتي تا توليد نيمه صنعتي 
سينماي ايران بين ســال هاي 1309 تا 1327 
با آثار فيلمســازاني چون آوانــس اوگانيانس، 
عبدالحسين سپنتا، اردشــير ايراني و ابراهيم 
مرادي 3گونه از توليد فيلــم را تجربه مي كند. 
توليد آموزشــگاهي با فيلم هايی چون »آبي و 
رابــي« )1309( و »حاجي آقا آكتور ســينما« 
)1312( كه محصول آموزشــگاه ســينمايي 
اوگانيانس )پرورشــگاه آرتيســتي ســينما( و 
همكاري و ســرمايه گذاري هنرجويان اســت؛ 
توليد با ســرمايه خارجي براي مصرف داخلي 
كــه فيلم هايي چــون »دختر لــر« )1312(، 
»فردوســي« )1313(، »شــيرين و فرهــاد« 
)1314(، »چشم هاي سياه« )1315( و »ليلي 
و مجنــون« )1316( حاصل ايــن روش توليد 
هســتند. فيلم هاي »انتقام بــرادر« )1310( و 
»بوالهوس« )1313( كه بيشــتر از توليد فيلم 
به روش صنعتي و تجاري تجربه شخصي براي 
كشــف امكانات ســينما را دارد. اين تجارب از 
توليد فيلم هيــچ كدام زمينــه توليد صنعتي 
فيلم را ندارند و مســير توليد بــر مبناي نياز به 
فضاي توليد فيلم نيســت. دليل توليد هر كدام 
از اين فيلم ها، داســتاني منحصربه فرد است از 
تالش هاي گروهي و شخصي براي توليد فيلم. 
تمايز مديريت بخش توليد بــا مديريت بخش 
نمايش مهم ترين خصيصــه توليد غيرصنعتي 
فيلم ايراني در اين دوره است. شكاف اقتصادي و 
فاصله منافع توليد كننده و پخش كننده با نمايش 
موفق فيلم هاي خارجي دوبله شــده عميق تر 
مي شــود. در ميانه دهه20 استوديوهايي براي 
دوبله و پخش فيلم هاي خارجي در ايران، تركيه 

و ايتاليا تاسيس شدند.
اسماعيل كوشان و محســن بديع با همكاري 
هم توليد صنعتــي را در »ميتــرا فيلم« و بعد 
»پارس فيلــم« و »بديع فيلــم« و بعد »عقاب 
فيلم« راه انداختنــد. موفقيت اقتصادي 2فيلم 
»شرمسار«)1329( و »ولگرد«)1332( توليد 
فيلم ايراني را مقرون به صرفه كرد، اما باعث نشد 
كه استوديو هاي تاسيس شــده با خريد زمين 
و امكانات به ســمت سالن ســازي  بروند. نهال 
استوديوي ايراني بدون پخش و بدون مهم ترين 
بخش صنعت سينما كاشته شد. سينماي ايران با 
اين رويكرد صاحب استوديو هايي شد كه به جاي 
توليد مداوم فيلم به توليد هر از چندگاهي روي 
بياورند. مديريت ســينما ها نيز بــا وجود فيلم 
خارجي دوبله شده خود را بي نياز از فيلم ايراني 
مي ديد و در نتيجه نحــوه مصرف فيلم ايراني از 
دست توليد كننده خارج شد. استخدام و استفاده 
از نيروي انساني خالق در ســينماي ايران تابع 
شرايط توليد شــد. توليد چرخه اي و براساس 
مدل هاي موفق انجــام مي گرفت و به كار گيري 
فيلمنامه نويسان هم براي همين رويكرد انجام 
مي شد. استوديو هاي فقير و با بنيه ضعيف مالي 
كه از قوانين نمايش در سالن هاي سينما تبعيت 

مي كردند، فيلمنامه نويسان را نه براي خالقيت 
و خروج از الگوها بلكه براي تــداوم چرخه ها و 
حركت در چارچوب ها به كار دعوت مي كردند. 
شــغل بي ثبات و همچنين دفاتر فقير همه را 
محافظه كار و دنباله رو بار مي آورد. احمد شاملو 
در ميانــه دهه30تا ميانه دهــه40 دوره اي در 
سينماي ايران حاضر بود كه استوديو ها قدرت 
مالي و فضاي مانور براي خالقيت هاي شخصي 
نداشتند؛ اين خصلت هميشگي سينماي فقير 

است.

دوران رونق و كارنامه مغشوش 
ســينماي ايــران در ميانه دهــه30 در حال 
پوســت انداختن بــود. تهيه كننــدگان بعد از 
شكست هاي پي درپي مي خواستند از گذشته 
تئاتري ســينماي ايران كه با حضور هنرمندان 
تماشــاخانه هاي تهران تكرار مي شــد، فاصله 
بگيرند. با رونق توليد آثار عامه پســند سينماي 
ايران و افزايــش تعداد دفاتر توليــد فيلم، نياز 
به افزايش نگارش فيلمنامه در دفاتر احســاس 
مي شــد. تهيه كنندگان كه دنبال سريع ترين و 
ارزان ترين و در عين حــال مطمئن ترين راه ها 
براي تاميــن فيلمنامه هاي مورد نيــاز بودند، 
دســت همكاري به ســوي روزنامه نــگاران و 
داستان نويسان مطبوعاتي دراز كردند. از سوي 
ديگر رونق سينما، اين صنعت را به محل درآمد 
خوبي براي اين نويسندگان تبديل كرده بود كه 

مي توانســت رونق مالي قابل توجهي به زندگي 
روزنامه نــگاران فيلمنامه نويــس بدهد. احمد 
شاملو كه در آن  سال ها با انتشار مجله »خوشه« 

روزنامه نگاري باذوق محسوب مي شد براي 
نــگارش فيلمنامه به دفاتر ســينمايي 
دعوت مي شــود و او نيز دست به كار. 
حاصل اين همكاري كارنامه اي است 
كه متأســفانه به راحتي نمي توان 

درباره آن نوشت.
 نخســتين دليــل ايــن اســت 
به عنــوان  احمد شــاملو  كــه 
فيلمنامه نويــس در ســينماي 
ايــران، كارنامــه  عامه پســند 

مغشوشي دارد. اين اغتشاش از آنجا 
ناشي مي شــود كه به علت عدم درج يا 

درج اســامي افراد ديگر در تيتراژ اين آثار 
به عنوان فيلمنامه نويس، به درخواست شاملو 

يا به هر دليل ديگري، تعداد اين آثار نامشخص 
است. برخي با حدس و گمان و برخي براساس 
شــنيده ها فيلمنامه هايي را به شــاملو نسبت 
مي دهند كــه نمي تواند مبنايي درســت براي 
يك تحليل حداقل آماري باشد. فيلمنامه نويس 
بعد  ها كه به عنوان شاعر و مترجم و روزنامه نگار 
شهرتي بيشتر از فيلمنامه نويسي به دست آورد، 
نه تنها رغبتي براي كمك به تشخيص آثاري كه 
فيلمنامه آنها را نوشته، از خود نشان نداد بلكه بر 
ابهام تعداد كارهايش افزود. مثال در گفت وگويي 
در ماهنامه فيلم )شــماره67 - شهريور1367( 
شاملو درحالي كه از ثبت نامش در تيتراژ چند 
فيلم اظهار نارضايتي و تهيه كنندگان اين آثار را 
شماتت مي كند، مي گويد: »تقريبا گفت وگوهاي 
تمام فيلم هايي را كه محمد ارباب مي ســاخت 
من نوشته ام.« اگر اين جمله شــاملو را جدي 
تلقي كنيم با توجه به كارنامه سينمايي محمد 
كريم ارباب )1352-1308( احمد شاملو براي 
بيش از 20فيلم از محصوالت دفتر توليد و پخش 
»فردوســي فيلم« همچون »گدايــان تهران« 
)1345(، »ظالم بال« )1349( و »خوشگل ترين 
زن عالم« )1350( ديالوگ نوشته درحالي كه در 
تيتراژ اين فيلم  ها اشاره اي به حضور احمد شاملو 
به عنوان نويســنده ديالوگ  ها نشــده. اگر چه 
»نويســنده  ديالوگ ها« هم عنواني مرسوم در 
تيتراژ آثار عامه پســند ايراني نيست، اما همين 
جمله نشــان مي دهد كــه شــاملو در زمينه 
فيلمنامه نويسي بايد كارنامه قابل توجهي داشته 

باشد.
 از ســوي ديگر آثاري در تاريخ سينماي ايران 
هســت كه بدون درج نام در تيتــراژ هم همه 
مي دانند كه فيلمنامه شــان را احمد شــاملو 
نوشــته. »مرد هــا و جاده هــا« )1342- ناصر 
ملك مطيعي(، »تارعنكبوت« )1343- مهدي 
مير صمدزاده(، »نيرنگ  دختــران« )1343 - 
سعيد نيوندي(، »داغ ننگ«)1344 - قدرت اهلل 
احســاني( و »من هم گريه كــردم«)1347 - 

»الف - بامداد«
  در    ارباب    جمشيد 

چرا حضور احمد شاملو در سينماي ايران ناموفق بود؟ 
احمد شاملو )1379-1304( شاعر، مترجم و روزنامه نگار، در دهه40 به عنوان فيلمنامه نويس با برخي 
تهيه كنندگان و كارگردانان ايراني همكاري داشت. برخي معتقدند كه شاملو يكي از نماد هاي مهم و 
مؤثر روشنفكري ايراني در صد سال اخير تاريخ معاصر محسوب مي شود. تأثير و حضور او در شعر، 

ترجمه شعر و روزنامه نگاري ادبي باعث ايجاد جريان هاي غيرقابل انكاري در تداوم اين پديد ه ها در حركت فرهنگي زبان 
فارسي و رسانه هاي ايراني شده است. اما كارنامه احمد شاملو در فيلمنامه نويسي، چه از منظر همه گيري و چه از لحاظ 

تأثير، در اندازه هاي ديگر حضور فرهنگي اين چهره سرشناس نيست. اينكه چرا حضور شاملو در سينماي ايران 
نمي تواند همپاي اهميت فرهنگي او باشد، به خصلت هاي سينماي ايران برمي گردد تا بي عالقگي شاعر براي 

فيلمنامه نويسي. به نظر مي رسد كه احمد شاملو همه تالش و توان خود را براي ثبات در اين 
شغل انجام داده، اما اين تالش ها با الگوهاي روايي، قواعد توليدي و سنت هاي 

نمايشي سينماي ايران در آن ســال ها همخوان نبوده است. اين مطلب 
مي خواهد ناهمگوني احمد شاملو و سينماي ايران را توضيح بدهد.

ايوب ربيعي
روزنامه نگار

ساموئل خاچيكيان( به شهادت سازندگانشان 
بر اساس فيلمنامه هاي شاملو ساخته شده اند و از 
فيلم  هايي كه همه مي دانند تنها ديالوگ هايش 
را شــاملو نوشــته مي توان بــه »اول هيكل« 
)1339 - سيامك ياسمي( و »همه سرحريف« 
)1344 - محمد رضا فاضلي( اشاره كرد. احمد 
شــاملو در توضيح اينكه چرا هميشــه سعي 
كرده كارش در ســينماي عامه پسند را پنهان 
نگــه   دارد، در همان گفت وگــو مي گويد:»آنها 
)تهيه كنندگان( قصه اي به ذوق خود ســرهم 
مي كردند يا از فيلم هاي هندي و تركي و عربي 
و غير آن برمي داشــتند مي آوردند پيش من، 
و مــن حداكثر گفت وگوهايش را مي نوشــتم. 
اينكه اسم من هم آنجا بيايد، نه درست بود، نه 
نامجويانه و نه اصولي«. امــا اگر مبناي كارنامه 
فيلمنامه نويسي شاملو براي ما  آثاري باشد كه 
نام او در آنها به عنوان نويسنده درج شده با 4فيلم 
روبــه رو هســتيم: تارعنكبوت)1341مهدي 
 -1343( »بن بســت«  ميرصمــدزاده(، 
مير صمدزاده( محصول استوديو پانوراما، »مردها 
و جاده ها« )1342- ناصر ملك مطيعي( محصول 
»پارس فيلــم«، »فرار از حقيقــت« )1345- 

ملك مطيعي( محصول »مهتاب فيلم«.

تنوع در گونه ها 
نگاهي به همين فهرســت نشــان مي دهد كه 
احمد شــاملو كارنامه متنوعي در زمينه خلق 
آثار عامه پسند هم از لحاظ منابع اقتباس و هم 

از لحاظ تنوع گونه ها دارد. شاملو هم فيلمنامه 
اقتباس شده از يك فيلم خارجي در كارنامه دارد 
مانند نيرنگ دختران كه اقتباسي است از فيلم 
ايتاليايي تعطيالت در ايسكيما و هم اقتباس از 
يك اثر ادبي داخلي مانند اقتباس از داســتان 
رستم و سهراب در داغ ننگ و هم اقتباس از يك 
داســتان خارجي مانند تار عنكبوت و بن بست 
كه هر دو اقتباس هايي از 2رمان جيمز هادلي 
چيس هستند و هم فيلمنامه غيراقتباسي مانند 
مرد ها و جاده ها و فرار از حقيقت. از نگاه گونه اي 
هم شــاملو با ملودرام  هايي چون من هم گريه 
كردم و مرد ها و جاده ها و همچنين تريلر هايي 
چون بن بست و تار عنكبوت و كمدي رمانتيكي 
چون نيرنگ دختران كارنامه متنوعي دارد. اما 
اگر بخواهيم از لحاظ فروش نگاهي به آثاري كه 
فيلمنامه شان يا منتسب به شاملو است يا اسم 
شاملو در آنها درج شــده است نگاهي بيندازيم 
موفق ترين آن تار عنكبوت و بزرگ ترين شكست 
آنها بن بست است و هر دو از ساخته هاي مهدي 
ميرصمد زاده. فيلم هايي كه شاملو فيلمنامه آنها 
را نوشته و ملك مطيعي كارگرداني كرده هر دو 

فيلم هاي با گيشه متوسط هستند.

اقتباس هايي از هادلي چيس
2 اثر اقتباسي از 2رمان خارجي و هر دو براي يك 
دفتر و با يك بازيگر مرد مشترك. در سال1341 
دفتر توليد و پخش فيلم پانوراما با شراكت ايرج 
قادري، مهدي ميرصمد زاده و موسي افشــار با 
هدف ســاخت فيلم هاي بفروش در ساختمان 
البرز در خيابان الله زار افتتاح شد. احمد شاملو 
براي فيلمنامه نويسي به كار دعوت شد و باتوجه 
به اقبال عمومي از فيلم هاي جنايي در آن سال ها 
ســاخت يك فيلم جنايي در دســتور كار قرار 
گرفت. به احتمال زياد شاملو پيشنهاد اقتباسي 

از يكي از آثار جيمز هادلي چيس را داده است.
در اين سال ها آثاري از اين جنايي نويس پركار 
و مشهور انگليســي توسط ذبيح اهلل منصوري و 
گيورگيس آقاســي به فارسي منتشر شده بود. 
تار عنكبوت در سال1342 به نمايش عمومي 
درآمد. دكتر كاووســي در نقش يك كارگردان 
تئاتر در فيلم بازي كرد و فيلم به نســبت آثار 
مشــابه نــكات قابل توجهــي در كارگرداني، 
فيلمبرداري و تصوير روابط داشت. فيلم فروش 
متوســط اما اميدوار كننده اي داشــت. همين 
فروش مديــران پانوراما را برآن داشــت كه در 
همين زمينه بخت آزمايي ديگري را آغاز كنند. 
فيلمنامه بن بست را شــاملو براساس رماني با 
عنوان يك احمق ديگــر از جيمز هادلي چيس 
)در ايران با عنوان سوداگران مرگ يا بهتر از پول 
چيست با ترجمه گيورگيس آقاسي، نشر متين، 
1341( تنظيم كرد. همه بازيگران با نام واقعي 
خود در فيلم ظاهر شدند و چند سكانس فيلم 
كه به گفته برخي نوستالژي كارگردان از پاريس 

بود در فيلم گنجانده شد. برخالف تارعنكبوت، 
بن بست در نمايش خود در سال1342 نه تنها 
فروش نكرد و سرمايه اوليه را برنگرداند و دفتر 
پانوراما را متالشي كرد بلكه باعث شد كه ايرج 
قادري بــا بابكن آويدســيان مدير پخش فيلم 
درگير و كار به كالنتري و شكايت بكشد. همين 
رمان در سال1998 توسط فولكلر شولندورف با 
بازي وودي هارلسون و اليزابت شو ساخته شد 
كه از لحاظ اقتصادي سرنوشتي بهتر از بن بست 

ايراني نداشت.
براساس همين فهرست بيشــترين همكاري 
را شــاملو با كارگردانان مهدي  ميرصمد زاده و 
ناصر ملك مطيعي هركدام با 2فيلم و بيشترين 
همكاري با تهيه كنندگان و بازيگران نقش اول 
مرد را با ايرج قــادري )هم به عنــوان بازيگر و 

تهيه كننده( در 3فيلم داشته است.

همكاري با ناصر ملك مطيعي 
در ميان آثاري كه به شــهادت سازندگانشان 
فيلمنامه را شاملو نوشته و از ميان 2فيلمي كه 
نام شــاملو به عنوان فيلمنامه نويس در تيتراژ 
آمده است 2فيلم »مردها و جاده ها« و »فرار از 
حقيقت« هر دو به كارگرداني ناصر ملك مطيعي 
آثار شاخصي محسوب مي شوند. مرد ها و جاده ها 
ملودرامي است كه مي تواند به عنوان اثري داراي 
ويژگي هــاي قابل توجه مــورد ارزيابي مجدد 
قرار گيرد. داســتان اين فيلم درباره عشق يك 
راننده تريلي به نام عبــاس )ملك مطيعي( به 

زني آواره به نام مرجان )ســهيال( اســت كه به 
ازدواج منتهي مي شــود. اما همســر سابق زن 
)اكبر هاشــمي( با سوءاســتفاده از ديدارهاي 
پنهاني زن با فرزندشان كه نزد خاله زن )اشرف 
كاشاني( زندگي مي كند، زندگي عاشقانه عباس 
و مرجان را به هــم مي ريزد. اما فــداكاري زن 
ســرانجام همه حقيقت را براي عباس روشن 
مي كند. فيلم داستاني ايراني دارد و سعي شده 
در اجرايي به قاعده اين ويژگي در آن برجسته تر 
شود. شاملو فيلمنامه اي گرم و مؤثر نوشته كه 
براي تماشــاگران آن ســال ها قابل درك و در 
ميان آثار مشــابه چه از حيث پردازش داستان 
و چه از لحاظ ديالوگ نويســي اثري قابل اعتنا 
محسوب مي شود. بازي خوب ناصر ملك مطيعي 
بر ارزش هاي اثر افزوده است و اقبال عمومي اثر 
كه فروش قابل توجهي هم داشت مهر تأييدي 
است بر ارزش هاي سينمايي آن. از نكات جالب 
اين فيلم نقش رضا به عنوان شاگرد شوفر با بازي 
تقي ظهوري است. مرد ها و جاده  ها از فيلم  هاي 
مثال زدني است كه نقش وردست بذله گو در آن 
مطابق با نياز هاي داســتان نوشته شده و شايد 
همين به جايي است كه چند سال بعد ظهوري 
را به بازيگر دائمي نقش هاي اين چنيني تبديل 
كرد. تماشــاي مرد  ها و جاده هــا اكنون و بعد 
از گذشــت نزديك به نيم قرن نشان مي دهد 
كه ســينماي امروز ايران تا چه حد به پشتوانه  
تجربه هاي قبلي خود در خلق آثاري مطابق با 

نياز هاي تماشاگرانش بي توجه است.
فرار از حقيقت كه در تيتراژ آن شــاملو به عنوان 
سناريست معرفي شــده، ملودرام ديگري است 
كه برخــالف مرد ها و جاده ها داســتانش نه در 
طبقه فرودســت كــه در طبقه متوســط مرفه 
مي گذرد. اين بار نه بــا راننــدگان تريلي كه با 
پزشكان و جراحان روبه روييم كه دوباره داستاني 
عاشــقانه را رقم مي زنند؛ رقابت 2پزشك، يكي 
مسن)ملك مطيعي( و ديگري جوان)قائم مقامي( 
بر سر تصاحب دختري)فروزان(. اگرچه پزشك 
مسن ابتدا در تصاحب دختر موفق مي شود، اما 
در سرانجام بازي تقدير چنين است كه دكتر پير 
به نفع دكتر جوان خود را كنار بكشد. فيلم همه 
عوامل داستاني مشابه ملودرام هاي پرسوز و گداز 
آن سال ها را دارد. اما سعي شده كه اين عوامل با 
منطق در كنار هم قرار بگيرد. جزئياتي در داستان 
لحاظ شود كه منطق داستان فداي سوز و گداز 
اغراق آميز رايج آن سال ها نشود و فيلمنامه نويس 
سعي كرده با نگرشي كمي جهت دار زندگي سرد 
طبقه مرفه را نيز به فيلم منتقل كند. شاملو در 
گفت وگويش با ماهنامه فيلــم تأكيد كرده كه 
در فيلمنامه اش در پايان قهرمان فيلم كشــته 
مي شود. اما ملك مطيعي به دليل اينكه مخاطب 
اين سرانجام را پس مي زند، در پايان قهرمان را 
زنده نگه داشته است. اگرچه اين تمهيد هم كمك 

چنداني به فروش فيلم نكرد.

كارگردان ناكام، وكيل موفق 
شاملو عالوه بر فيلمنامه نويسي در سينماي عامه پسند ايران 3رد ديگر نيز از 
خود به جاي گذاشته است. تصميم ناكامش براي كارگرداني فيلمنامه اي به نام 
داغ ننگ )1344(، بازي در نقش يك وكيــل در فيلم فرار از حقيقت و نگارش 
فيلمنامه اي به نام ميراث. شاملو در سالي كه »گنج قارون« پرفروش ترين فيلم 
بود، پيشنهاد ساخت فيلمي به تهيه كنندگي ايرج قادري را داد. فيلمنامه كه 
اقتباسي آزاد از داستان رستم و سهراب بود مورد توجه قادري قرار گرفت تا 
قادري نقش جوان اول، رضا بيك ايمان وردي و تهمينه ديگر بازيگران اصلي اين 
پروژه باشند. اما چند روز بعد از شروع ساخت فيلم شاملو از ادامه كار انصراف داد. 
تهيه كننده ) قادري( و فيلمبردار )قدرت اهلل احساني( به نظرات كارگردان توجهي 
نمي كردند و فيلم را به سياق خود فيلمبرداري مي كردند. نتيجه اين ناهماهنگي ها 
باعث شد كه شاملو محل فيلمبرداري را ترك كرده و قادري و احساني كار را به 
سرانجام  رسانند. در تيتراژ اسمي از فيلمنامه نويس و كارگردان نيست. رد ديگر 
شاملو در سينماي عامه پســند ايفاي نقش دكتر سرخوش وكيل دكتر فرزاد 
)ملك مطيعي( در فيلم فرار از حقيقت است. كل بازي شاملو يك سكانس است 
كه به علت نيامدن بازيگر مورد نظر،  او بازي در اين نقش را تقبل مي كند. شاملو 
در نقش دكتر سرخوش توضيحاتي حقوقي و عاطفي مي دهد تا 2دلداده جوان 
فيلم )قائم مقامي و فروزان( را به هم برساند. نكته جالب اينكه دوبلور احمد شاملو 
در اين سكانس حسن عباسي دوبلور فقيد استنلي لورل است. مسعود كيميايي 
فيلمنامه اي از احمد شاملو در اختيار دارد به نام »ميراث«. اين فيلمنامه كه بنا 
بر گفته كيميايي به روابط شاملو و پدرش مي پردازد، تاكنون طرفداران شاعر را 

 احمد شاملو در حال كارگردانی نمايی از فيلم »داغ ننگ « براي ساخته نشدنش توسط كيميايي كنجكاو نكرده.

ايرج قادری، محسن مهدوی و هوشنگ سارنگ در نمايی از فيلم »بن بست« 
  ناصر ملك مطيعی، سهيال و تقی ظهوری در نمايی از فيلم »مردها و جاده ها«  

  احمد شاملو، 1348 آبادان، عكس: ابراهيم هاشمی 

ايرج قادری در فيلم »داغ ننگ«؛ فيلمی كه شاملو تصميم داشت آن را بسازد اما از ساخت آن منصرف شد
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   پروژه هاي پيشران براي اكوسيستم فناوري 
در مراسم روز پنجشنبه يكي از بزرگ ترين ديتاسنترهاي كشور از سوي 
ايرانسل افتتاح شد. اين مركز داده 400ركي، با سرمايه گذاري 1100ميليارد 
توماني ايجاد شــده كه ظرفيت مراكز داده كشور را تا 25درصد افزايش 
مي دهد و در اجراي آن از آخرين فناوري هاي روز دنيا استفاده شده است. 
با راه اندازي اين پروژه يكي از مهم ترين اركان زيرساخت هاي شبكه ملي 
اطالعات محقق شد و گام بلند ديگري در راســتاي دستيابي به هدف 
توسعه محتوا و خدمات داخلي و كســب 70درصدي آن از سبد مصرفي 
كاربران برداشته خواهد شــد. پروژه خدمات ابري زيرساختي دومين 
پروژه اي بود كه به دستور رئيس جمهوري افتتاح شد. خدمات ابري يكي 
از مهم ترين اركان تامين زيرساخت هاي اطالعاتي كشور و مورد تأكيد در 
اسناد باالدستي شبكه ملي اطالعات است.  همچنين در سازمان فناوري 
اطالعات، طرح بسته حمايتي از استارتاپ ها هم رونمايي شد. براساس 
 اين طرح با سرمايه گذاري 2500ميليارد ريالي بخش دولتي و خصوصي
 )50-50( از شركت هاي مشمول طرح نوآفرين كه از شيوع كرونا آسيب 
ديده اند حمايت مي شود و 5 هزار اســتارتاپ مي توانند به صورت مجزا 
از خدمات مختلف به مبلغ 50 ميليون تومان اســتفاده كنند. همچنين 
ابر آروان در تفاهمنامه اي با ســازمان فنــاوري اطالعات، به مدت 6 ماه 
ســرويس هاي ابري را به رايگان و در 6ماهه دوم با 50درصد تخفيف در 

اختيار ۳00استارتاپ در سراسر كشور قرار مي دهد.

  پرداخت بيمه بيكاري هنوز محقق نشده است
6 اسفند98بيكار شدم و براي دريافت بيمه بيكاري 2روز بعد ثبت نام 
كردم. با وجود آنكه همچنان بيكارم و در خانه پدرهمســرم مستقر 
شده ام، هنوز ريالي بيمه بيكاري برايم واريز نشده درحالي كه پيامك 
تخصيص 12 ماه بيمه بيكاري برايم آمده است. تا كي همه  چيز پس 

از مرگ سهراب؟
علينقي از تهران

  امكانات اطفاي آتش سوزي در گچساران در حد صفر
در آتش ســوزي روز جمعه گچســاران  زنان و مردان كهگيلويه و 
بويراحمد با دســتان خالي به نبرد با شعله هاي آتش در جنگل هاي 
گچساران رفتند. امكانات اطفاي حريق كه براي امحاي آتش آورده 
بودند ناچيز بود و مردم حتي با استفاده از شاخ و برگ درختان براي 
مهار آتش سوزي در ميدان بودند. از مسئوالن توقع داريم با تجهيز 
آتش نشــاني هاي منطقه به حفظ منابع طبيعي و جان و مال مردم 

كمك كنند.
شريفيان از گچساران 

  سودهاي مجامع جيب سودجويان را پر مي كند
واريز سود مجامع شركت هاي بورســي از طريق سجام كاري بسيار 
ساده است كه مخصوصا از آن سرباز مي زنند چرا كه مثال بنده براي 
گرفتن 580تومان ســود به بانك نمي روم، اما هزاران نفر مثل من 
كه نروند مجموع اين رقم سر به فلك مي زند درحالي كه مي توان به 

سادگي سود را از طريق سجام واريز كرد.
فاطميان از تهران

  توالت هاي عمومي كرج همچنان بسته است
توالت هاي عمومي كرج قبل از كرونا وضع مناسبي نداشتند، اكنون 

هم ندارند ولي قرار است تا ابد بسته بمانند؟
حرياني از كرج

   واردات خودرو آزاد شود قيمت و كيفيت به تعادل مي رسد
اگر مسئوالن واردات خودرو را آزاد كنند بي شك قيمت و كيفيت آن 
به تعادل مي رسد و ضمن پايين آمدن قيمت، خودروسازان داخلي 

مجبور به توليد و عرضه محصول باكيفيت مي شوند.
توكلي از تهران 

  آتش سوزي تنگستان و دشتستان دل ما را سوزاند
از گردشــگران بومي و مســافران توقع داريم وقتي به دل طبيعت 
مي زنند، ايمني همه جانبه براي خودشان و طبيعت را رعايت كنند 
و اجازه ندهند بي دقتي آنها باعث نابودي طبيعت شود. در روزهاي 
گذشــته بعد از تعطيالت عيدفطر كه عده زيادي در طبيعت بودند 
آتش سوزي گســترده در تنگستان و دشتســتان دل هاي ما را هم 

سوزاند.
عالي حسيني از بوشهر

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سرنوشت نامعلوم تارا

خانواده دختري 13ساله كه از 3روز قبل به 
طرز عجيبي ناپديد شده از مردم براي يافتن 

او درخواست كمك كردند.
به گزارش همشــهري، اين دختر 13ساله 
به نام تارا، كه اهل منطقه باشــت در استان 
كهگيلويه و بويراحمد است از 3روز قبل كه 
براي خريد از خانه شان خارج شده،  تاكنون 

بازنگشته است. 
مجيد ظفري پدر تارا با تأييد گم شدن دختر 
خود در روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه در 
نزديكي منزل مسكوني خود، از مردم براي 
پيدا كردن او كمك خواست. او گفت: دخترم 
تارا، كالس ششم ابتدايي و 13ساله است كه 
براي خريد به مغــازه اي نزديك منزل رفت 
اما از آن روز ديگــر از  او خبر نداريم و هرگز 
به خانه برنگشته است. وي گفت: متأسفانه 
با گذشــت حدود 3روز از گم شــدن تارا و 
انتشــار تصاوير دخترم در فضاي مجازي، 

نتوانسته ايم او را پيدا كنيم.
پدر تارا در ادامه گفت: تا آنجا كه ما باخبريم 
تارا هيچ مشــكل و نگراني در خانه نداشت 
و مشكلي وجود نداشــت كه او از دست ما 
ناراحت باشد. من هم دخترم را با تمام وجود 
دوست داشــتم و حاال هم نگران سرنوشت 
او هســتم. موضوع گم شــدن دخترم را به 
پليس نيز اعالم كــرده ام و اميدوارم هرچه 
زودتر آنها بتوانند دخترم را به ســالمت به 

خانه برگردانند.

 شهادت ۳مرزبان 
در درگيري با اشرار مسلح

3نفر از نيروي هاي هنگ مرزباني سردشت 
در درگيري با اشرار مسلح به فيض شهادت 

نايل آمدند.
به گزارش همشــهري، اين درگيري بامداد 
ديروز در نوار مرزي سردشــت اتفاق افتاد 
و در جريان آن 3نفر از نيروهاي مرزباني به 
نام هاي تقي بهره ور، هادي عبدي و عليرضا 
اسالم دوست كه مشغول پايش مرز بودند به 
شهادت رسيدند. همچنين چند نفر از اشرار 

نيز به هالكت رسيدند.
سردار يحيي حسين خاني، فرمانده مرزباني 
آذربايجان غربي در اين بــاره به مهر گفت: 
مرزبانان هنگ مرزي سردشت حين كنترل و 
پايش نوار مرزي با اشرار مسلح درگير شدند 
كه چند نفر از اشرار به هالكت رسيدند و در 
اين درگيري مسلحانه 3نفر از مرزبانان غيور 
كشور نيز به درجه رفيع شهادت نايل آمدند.

براساس اين گزارش هنوز جزئيات بيشتري 
از اين حادثه از سوي مرزباني منتشر نشده 

است.

وقتي رستوران ها به خاطر شــيوع كرونا تعطيل 
شــدند، كارگر جوان به دليل بيكاري و مشكالت 
اقتصادي به تقليد از يك فيلم خارجي، نقشه سرقت 
و باج گيري كشيد. او همسرش را طعمه قرار مي داد 

تا با فريب مردان، نقشه هايش را عملي كند.
به گزارش همشــهري، اگرچه ايــن زوج تبهكار، 
نقشــه هاي خود را از اوايل فروردين  ماه شــروع 
كردند، اما تا چند روز قبل هيچ يك از شاكيان شان 
از آنها شــكايت نكرده بودند. شــايد اگر آخرين 
طعمه چند روز قبل بــه اداره پليس نمي رفت راز 
اين زوج ســارق هنوز هم فاش نشده بود و آنها به 
ســرقت هايشــان ادامه مي دادند. چراكه بيشتر 
طعمه هاي زوج سارق مردان متاهلي بودند كه از 

ترس آبروريزي جرأت نكرده بودند شكايت كنند.
اما مالباخته اي كه از زوج سارق شكايت كرد، مردي 
مسافركش بود. او در تشــريح ماجرا به مأموران 
گفت: مسافركشي شغل دوم من است. روز حادثه 
زماني كه در خياباني در غرب تهــران بودم، زني 
جوان كه كنار خيابان ايســتاده بود برايم دست 
تكان داد. تصورم اين بود كه او مســافر است. به 

همين دليل توقف كردم و او سوار شد.
وي ادامه داد: مقصــدش حوالي خيابان جيحون 
بــود. او در بين راه ســر صحبت را باز كــرد و از 
وضعيت اقتصادي و مســائل ديگر حــرف زد. با 
چرب زبانــي اعتماد مرا به  خــودش جلب كرد و 
وقتي مقابل خانه اش رسيديم به من گفت: ماشين 
لباسشويي اش خراب شده و قرار است تعميركار به 
خانه اش بيايد. او مدعي شــد كه تعميركار غريبه 
است و مي خواهد ماشين لباسشويي را به داخل 
حياط منتقل كند. به همين دليل از من خواست 
به او كمك كنم، ماشــين لباسشويي را به حياط 
ببرم تا زماني كه تعميركار رسيد ديگر الزم نباشد 
كه وارد خانه اش شود. من كه به زن جوان اعتماد 
كرده بودم همــراه او وارد خانه اش شــدم. چون 

مي خواستم كمكش كنم، اما به محض ورود مرد 
جواني از يكي از اتاق ها بيرون آمد و با تهديد دست 
و پايم را بست. آنجا بود كه متوجه شدم همه اين ها 
نقشه بوده و مرد جوان همسر زن مسافر بود. آنها 
شــروع كردند به عكس و فيلم گرفتــن از من در 
شرايط ناجور. بعد پول نقد و وسايل با ارزشم مانند 
گوشي موبايل، انگشتر و دستبند طاليم را سرقت 
كردند. بعد از آن تهديد كردند كه اگر شكايت كنم 
تصاوير مســتهجني كه از من تهيه كرده اند را در 
فضاي مجازي منتشــر كرده و آبرويم را مي برند. 
من هم به آنها اطمينان دادم كه هرگز شــكايت 
نمي كنم و خانه شان را ترك كردم، اما فورا خود را 
به اداره پليس رساندم تا هر آنچه اتفاق افتاده بود 

را بازگو كنم.

دستگيري
با اين شكايت، گروهي از مأموران پليس با دستور 
بازپرس شعبه سوم دادســراي ويژه سرقت راهي 
محل زندگي زوج جوان شدند و آنها را در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير كردند. اگرچه آنها منكر سرقت 
بودند، اما وقتي مأموران در بازرســي از خانه آنها 
فيلم، عكــس و مداركي از طعمه هــاي اين زوج 
به دست آوردند، متهمان چاره اي جز اقرار به سرقت 
و اخاذي هاي سريالي نديدند. آنها پس از اعتراف 
به ســرقت از چندين نفر، با دستور بازپرس قدير 
احمدزاده در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران 
قرار گرفتند و با انجام تحقيقات و بررسي مداركي 
كه در خانه اين زوج كشف شــده بود 6مالباخته 
ديگر شناسايي شدند. اكثر آنها متاهل بودند كه 
از ترس آبروريزي شــكايتي مطرح نكرده بودند. 
هرچند تاكنون 7مالباخته در اين پرونده شناسايي 
و شــكايت خود را مطرح كرده اند، اما با وجود اين 
تحقيق از متهمان براي شناسايي جرايم احتمالي 

و شاكيان ديگر ادامه دارد.

كرونا از من سارق ساخت
زن تبهكار در دادسرا:

رسيدگي به پرونده قتل رومينا، دختر 14ساله 
گيالني همچنان ادامه دارد و در تازه ترين اقدام 
پسري كه دختر نوجوان را از خانه فراري داده 
بود براي دومين مرتبه دســتگير شد تا ابعاد 

تازه تري از اين حادثه تلخ برمال شود.
به گزارش همشــهري، اين روزها همه درباره 
حادثه هولناك قتل روميناي 14ساله به دست 
پدرش صحبت مي كنند و كنجكاو هســتند 
بدانند چطور و در چه شــرايطي پدر او حاضر 
شــده دختر نوجوانش را به قتل برساند. پدر 
37ساله رومينا اين روزها در بازداشت به سر 

مي برد و بازجويي هاي پليس از او ادامه دارد.
آنطور كه سرهنگ مجيد رسول زاده، سرپرست 
معاونــت اجتماعي پليس اســتان گيالن به 
همشهري مي گويد: »پس از دستگيري پدر 
رومينا، هيچ نشانه اي از پشيماني و ندامت در 
او ديده نشد. او در بازجويي ها فرار دخترش از 
خانه و آبروريزي را علت تصميم هولناكش در 

قتل دخترش اعالم كرده است.« 
اما در ســوي ديگر اين ماجــرا بهمن، همان 
جواني كه رومينا را فراري داده بود قرار دارد. 
او چند روز پس از فراري دادن دختر نوجوان 
و در شرايطي كه او را از تالش به آستارا منتقل 
كرده بود بازداشت شــد. پليس او را يك روز 
در بازداشتگاه نگه داشــت اما در ادامه او آزاد 
شــد. بهمن در گفت وگو با رسانه هاي محلي 
گيالن اعالم كرد: »رومينا را با خواست خودش 
فراري داده بود و از او در خانه خواهر بزرگترش 
نگهداري مي كرد. آنطور كه او گفت آنها با وجود 
اختالف سني زياد به يكديگر عالقه مند بودند 
و رومينا به او گفته بود كه از زندگي با پدرش 
به دليل بداخالقي و فشــار زياد خسته شده 
است.« حاال اما از گيالن خبر مي رسد كه بهمن 

روز پنجشنبه بار ديگر با حكم قضايي بازداشت 
شده و هم اكنون در اختيار پليس قرار دارد تا 

تحقيقات در اين پرونده تكميل شود.
آنطور كه اعالم شده اتهام بهمن آدم ربايي است 
و برخي شواهد نشان مي دهد كه او در عصباني 
شدن پدر رومينا و قتل او دست داشته است. 
احتماال بازداشــت دوباره بهمن به ماجراي 
برمالشدن عكس هايي برمي گردد كه او براي 

پدر رومينا فرستاده بود.
 او در يكي از مصاحبه هايش گفته بود:» يك 
روز بعد از اينكــه با رومينا فــرار كرديم من 
عكسي دونفره از خودمان گرفتم و براي پدرش 
فرستادم. مي خواستم كاري كنم كه او نگران 
دخترش نباشــد و بداند كــه دخترش با من 
اســت.«  همچنين برخي از بستگان رومينا 
مدعي شده اند كه بهمن، پس از اينكه رومينا 
را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر 
رومينا او را به عقد خــود درآورده، تصاويري 
از خودش و رومينا در فضاي مجازي منتشــر 
كرده و پيام هايي به پدر رومينا فرستاده و به 
او گفته كه رومينا حاال همسر من است. همين 
موضوع هم باعث عصبانيت شديد پدر رومينا 
شده است. حاال در شرايطي كه اين حادثه تلخ 
افكارعمومي را به شدت جريحه دار كرده است 
همه در انتظار روشن شــدن ابعاد پنهان اين 

ماجرا هستند.

»در زندان بارها خواب همسرم را ديدم و هربار خودم 
را ســرزنش كردم كه چرا جان او را گرفتم. حاال هم از 
پدر زن و مادرزنم مي خواهم كه به خاطر بچه هايم مرا 

ببخشند«. 
مرد همسركش درحالي كه اشك مي ريخت، در جلسه 
آخرين دفاع خود پيش روي بازپــرس جنايي تهران 
گفت كه ماه هاســت بچه هايش را نديده و دلش براي 
آنها تنگ شده است. با تكميل تحقيقات در اين پرونده، 
بازپرس جنايي براي متهم كيفرخواست قتل عمد صادر 

كرد تا او به زودي در دادگاه محاكمه شود.
به گزارش همشــهري، جنايتي كه متهم پرونده رقم 
زد، 25آذرماه سال گذشته در شمال تهران رخ داد. آن 
روز مردي با پليس تماس گرفت و خبر از قتل عروس 
36ســاله اش داد و گفت كه پسرش عامل اين جنايت 
اســت. وقتي مأموران در محل حادثه حاضر شــدند، 
معلوم شــد كه مقتول بر اثر خفگي جانش را از دست 

داده است. بررسي ها حكايت از اين داشت كه مقتول 
به همراه همسر و فرزندانش در طبقه باالي ساختمان 
و خانواده شوهرش نيز در طبقه اول زندگي مي كردند. 
پدرشوهر اين زن گفت: دقايقي قبل، پسرم بچه هايش 
را به طبقه پايين آورد و به من سپرد و گفت همسرش را 
به قتل رسانده است. بعد هم مدعي شد كه مي خواهد 
به مغازه برود و سيگار بخرد. من كه شوكه شده بودم، 
سراسيمه به طبقه باال رفتم و با جسد عروسم روبه رو 

شدم و پليس را خبر كردم.
مأموران كه احتمال مي دادند قاتل به خانه برمي گردد، 
آن حوالي را زيرنظرگرفتند تا اينكــه مرد جوان را در 
نزديكي خانه اش مشاهده و دستگير كردند. او به قتل 
همسرش اعتراف كرد و گفت: شــب قبل از حادثه با 
همسرم كه اصرار داشت طالقش بدهم، درگير شدم و 
اين بحث و اختالف ها تا صبح طول كشيد. او مي گفت 
كه طالق مي خواهد و من تالش مي كردم كه منصرفش 

كنم اما نتوانستم. تا اينكه صبح درحالي كه 2فرزندمان 
در اتاقشان خواب بودند، يك پيراهن برداشتم و آن را 
دور گردن همســرم انداختم و وي را به قتل رساندم. 
متهم اما وقتي پيش روي قاضي غالمي، بازپرس شعبه 
سوم دادســراي امور جنايي تهران قرار گرفت، ادعاي 
عجيبي مطرح كرد و مدعي شــد كه همسرش داخل 
غذاهايش قرص ريخته بود تا جانش را بگيرد. وي گفت: 

اين راز را اجنه برايم فاش كردند. آنها مرا تسخير كرده 
بودند و در نهايت به من گفتند كه همسرت مي خواهد 
جانت را بگيرد. من به همسرم گفتم كه اجنه تسخيرم 
كرده اند اما او مسخره ام كرد و گفت تو جنون داري. تا 
اينكه روز حادثه با او درگير شدم و همسرم گفت قصد 
جدايي دارد. عصباني شــدم و با دستور اجنه همسرم 

را كشتم.

از مقتول حالليت طلبيدم
اين مرد با قرار قانوني روانه زندان شد و هفته گذشته بار 
ديگر به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و در آخرين 
جلسه دفاع خود در حالي كه اشك مي ريخت، به قاضي 
گفت: همسرم خيلي زن خوبي بود اما من معتاد شدم 
و مواد مخدر زندگي ام را تباه كرد. مواد باعث مي شــد 
دچار توهم بشوم و شــايد اگر مرا نزد دكتر مي بردند 
و دارو مي دادند، حالم بهتر مي شــد و جان همسرم را 
نمي گرفتم. در اين مدت كــه در زندانم، مدام كابوس 
مي بينم. گاهي همسرم به خوابم مي آيد و من شرمنده ام 
و نمي توانم در چشــمانش نگاه كنــم. در خواب از او 
حالليت طلبيدم و بارها به او گفتم كه به شدت پشيمانم 
و عذاب وجدان دارم. از طرفي دلم خيلي براي بچه هايم 
تنگ شده است. از وقتي به اتهام قتل دستگير شده ام، 
آنها را نديده ام و به مالقاتم نيامده اند. مي دانم مقصرم و 
از پدر و مادر همسرم مي خواهم كه به خاطر بچه هايم 

مرا ببخشند و از قصاص صرف نظر كنند. 
درحالي كه اولياي دم خواهان قصاص اين مرد هستند، 
پس از تكميل تحقيقات پرونده، براي وي به اتهام قتل 

همسرش كيفرخواست صادر شد.

»مي خواهم شما را نزد مادرتان در بهشــت بفرستم.« مرد 
جنايتكار پس از آنكه نامزدش را در آمريكا به قتل رساند، سراغ 
2دختر خردســال او رفت و با گفتن اين جمله به آنها، هر دو 

دختربچه را به قتل رساند و اجساد آنها را سوزاند.
به گزارش همشــهري به نقل از آسوشيتدپرس، اين جنايت 
هولناك در شهر ميلواكي در ايالت ويسكانسين آمريكا رخ داد. 
ماجرا از اين قرار بود كه زمستان سال گذشته وقتي مأموران 
پليس در جريان ناپديد شدن عجيب زني 26ساله و دختران 
4و 5ساله او قرار گرفتند، تحقيقات براي يافتن آنها را شروع 
كردند. مأموران در جريان بررسي ها متوجه شدند كه عالوه 
بر اين زن و دخترانش، نامزد او نيز بــه طرز موموزي ناپديد 
شده اســت. تحقيقات براي يافتن ردي از گمشدگان پس از 
چند  ماه پليس را به گاراژ خانه اي رســاند كه قبال متعلق به 
ناپديد شدگان بود. آنها در جست وجوي داخل گاراژ با بقاياي 
سوخته 3جسد مواجه شدند. اجسادي كه در تحقيقات معلوم 
شد متعلق به زن 26ساله به نام آمارا و دختران 4و 5ساله او به 

نام هاي كاماريا و زانيا هستند.
ماموران پليس كه با جنايتي هولناك روبه رو شــده بودند به 
تحقيقات خود ادامه دادند و شــواهدي به دست آوردند كه 
نشان مي داد عامل اين جنايت نامزد آمارا به نام آرزل 25ساله 
است. اما از اين مرد خبري نبود تا اينكه معلوم شد وي همزمان 
با ناپديد شدن قربانيان به سرزمين پدري اش در تنسي آمريكا 
رفته و زندگي جديدي را در آنجا آغاز كرده است. اين مرد در 
ادامه و با دستور دادستاني به جرم 3فقره قتل دستگير شد و 
در بازجويي ها به قتل نامزدش و دختــران او اعتراف كرد. او 
در تشــريح ماجراي جنايت گفت: من و آمارا پسري يكساله 
داشــتيم كه مبتال به آســم بود. در نهايت هم بر سر همين 
بيماري جانش را از دست داد و او را به خاك سپرديم. اما روز 
بعد از خاكسپاري، تصميم گرفتم به سر كار برگردم اما همسرم 

و دختران او با اين تصميم من مخالفت كردند.
مرد جنايتكار كه به عنوان مأمور امنيتي در يك شركت بزرگ 
مشغول به كار بود، ادامه داد: آنها به من گفتند كه هيچ اهميتي 
به پسرمان كه به تازگي فوت شده نمي دهم. پس از آن آمارا به 
آشپزخانه رفت و چاقويي برداشت. او از مرگ پسرمان خيلي 
ناراحت بود و گفت كه ديگر نمي خواهد به زندگي ادامه دهد. 

همان موقع دخترها را به اتاقشان فرستادم و وقتي برگشتم 
آمارا با چاقو دستش را بريد. به طرفش رفتم و كشان كشان او 
را به آشپزخانه بردم و وقتي ديدم قصد دارد بميرد، كمكش 
كرده و او را خفه كردم. مرد جنايتكار گفت: پس از آن سراغ 
دخترهاي نامزدم رفتم. آنها را بوسيدم و گفتم كه مي  خواهم 
شما را نزد مادرتان در بهشت بفرستم. من نمي خواستم كه آنها 
بدون مادر بزرگ شوند. براي همين آنها را هم خفه كردم و بعد 
هر 3 جسد را به گاراژ خانه سابقمان بردم و با بنزين سوزاندم. 
پس از آن هم به سرزمين پدري ام در تنسي رفتم كه زندگي 

تازه اي را شروع كنم اما دستگير شدم.
با اعترافات اين مرد، قرار است وي به زودي در دادگاه حاضر 
شود كه با توجه به شــيوع ويروس كرونا، جلسه محاكمه او 

به صورت آنالين خواهد بود.

مرد همسركش در دادسرا:

دلم براي بچه هايم تنگ شده است

به خاطر پول
زوج جوان كه براي نخستين بار است دستگير مي شوند و پيش از اين سابقه اي در پرونده شان نداشته اند 
مي گويند بعد از تماشاي يك فيلم خارجي و اكشن نقشه اين ســرقت ها، به ذهن شان رسيده و تصميم 

گرفته اند آن را عملي كنند. زن جوان در گفت وگو با همشهري از جزئيات اين نقشه  مي گويد.

از چه زماني سرقت هايتان را شروع كرديد؟
اوايل فروردين ماه. همسرم در يك رستوران كار مي كرد. درآمد زيادي نداشت، اما حقوقش كفاف خرج و مخارج زندگي 
را مي داد. خصوصا اينكه ما معموال پول گوشــت و مرغ هم نمي داديم، چون اكثرا از رستوران غذا مي آورد و اين براي ما 
يك امتياز محسوب مي شد، اما از وقتي كرونا شيوع پيدا كرد و رستوران ها تعطيل شدند، همسر من نيز بيكار شد. خيلي 

به دنبال كار گشت اما آنقدر اوضاع همه به خاطر شرايط كرونا وخيم بود كه نتوانست كاري پيدا كند.
و اين شد كه نقشه سرقت كشيديد؟

نقشه را همسرم كشيد. راستش اواخر پارسال بود كه با همسرم نشستيم پاي تماشاي يك فيلم خارجي. فيلم اكشن بود 
و ماجرايش اين بود كه زني طعمه مي شد تا از رانندگان خودروهاي مدل باال سرقت و اخاذي كند. همسرم بعد از پايان 
فيلم ناگهان به فكر فرو رفت. گفتم چه شده و ناگهان فرياد زد، بيا با اين شگرد سرقت كنيم. بايد كرايه خانه و خرج خورد 
و خوراك خانه را تامين مي كرديم. هرچند من مخالفت كردم، اما وقتي همسرم برايم دليل و برهان آورد كه از پولدارها 
سرقت مي كنيم و آنها از ترس آبرويشان شكايت نمي كنند وسوسه به جانم افتاد تا وارد اين بازي خطرناك شوم اما حاال 
كه گير افتاديم به شدت پشيمانم و از زندان رفتن مي ترسم. همسرم به من اطمينان داده بود كه هرگز دستگير نمي شويم.

ظاهرا افراد زيادي را با اين شگرد به دام انداختيد درست است؟
تعداد دقيق شان يادم نيست. من سوار ماشين هاي مدل باالي زيادي شدم، اما برخي از راننده ها صاحب ماشين نبودند. 
وقتي سر صحبت را باز مي كردم متوجه مي شدم راننده هستند و صاحب خودروهاي مدل باال فرد ديگري است و بي خيال 

اجراي نقشه مي شدم.
چطور آنها را به خانه ات مي كشاندي؟

اول اعتمادشان را جلب مي كردم. بعد به بهانه كمك براي جابه جايي ماشين لباسشويي يا مبل و يا هر وسيله ديگري آنها 
را به خانه ام مي كشاندم. بعد همسرم كه در خانه منتظر بود آنها را غافلگير مي كرد و لباس هايشان را در مي آورد و از آنها 
فيلم و عكس مي گرفت. پس از آن پول و اموال شان را سرقت و تهديد مي كرديم كه اگر شكايت كنند، آبرويشان را مي بريم.

قصد داشتيد تا كي به اين سرقت ها ادامه بدهيد؟
تا جايي كه پولي پس انداز كنيم. براي من نخستين بار خيلي سخت بود، اما دفعه هاي بعد آسان تر شد و به همين دليل 

به سرقت ها ادامه دادم.
بعد از سرقت، اخاذي هم مي كرديد؟

فكر مي كنم همسرم از برخي از آنها به بهانه انتشار عكس و فيلم سياه در فضاي مجازي اخاذي كرد و آنها هم چون متاهل 
بودند از ترس شان پولي كه همسرم خواسته بود را به حسابش واريز كردند. اما هدف اصلي ما بيشتر سرقت بود، چون به 

ريسكش نمي ارزيد كه به اخاذي ها ادامه بدهيم. مي ترسيديم يكي از آنها عصبي شده و شكايت كند.

گو
ت و

گف

 بازداشت دوباره پسري 
كه رومينا را فراري داده بود

محاكمه آنالين قاتل خانواده

تصوير 2شهيد حادثه

خيز بزرگ برای پايان انحصار 
در مدت كوتاهي اين سامانه ها توانسته اند ماهانه 
حدود 7ميليارد دقيقه از ســرگرمي شهروندان 
ايراني را تامين كنند. اين ســرويس ها نشــان داده اند كه مي توانند 
محتواي چند رسانه اي ازجمله فيلم وسريال را به صورت اختصاصي 
توليد كنند كه برخي از آنها با وجود نداشتن بودجه هاي كالني مانند 

صداوسيما بسيار جذاب تر از توليدات اين سازمان بوده است.
با وجود اين، سرويس هاي VOD مدتهاست كه با مشكالت مختلفي 
روبه رو هستند و امكان توليد بسياري از برنامه هاي خود را ازجمله در 
زمينه پخش زنده به خاطر نياز به گرفتن مجوز از ســوي صداوسيما 

ندارند.
ســازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي يا 
به اصطالح ساترا بازوي صداوسيماست كه روي محتواي سرويس هاي 
VOD كنترل دارد و اصوال هر ســامانه اي در اين رابطــه بايد براي 
فعاليت هاي خود هميشه مجوزهاي ساترا را دريافت كند. اين در حالي 
است كه صداوســيما در اين حوزه خودش يكي از طرف هاي رقيب 
است و تالش دارد انحصار بينندگان خود را به خاطر درآمدهاي كالن 

ازجمله در جذب آگهي حفظ كند.
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات در گفت وگو با همشهري درباره نحوه 
رگوالتوري صداوســيما مي گويد: به نظرم اين نحوه رگوالتوري دارد 
بازار را به سمت استفاده از پلتفرم هاي خارجي سوق مي دهد. وقتي 
صداوسيما االن دارد جلوي پخش موسيقي در پلتفرم ها را مي گيرد 
نتيجه اش اين مي شود كه كاربران به سراغ اليو اينستاگرام مي روند. 

اين اضافه كردن يك خطاي ديگر به مجموع خطاهاي گذشته است.
معاون وزير ارتباطات تأكيد مي كند: ما در سند شبكه ملي اطالعات 
به شوراي عالي فضاي مجازي پيشــنهاد داديم كه نهادي مستقل و 
بي طرف در اين راستا تشكيل شــود كه خودش رقيبي در اين حوزه 
نباشد. يك نهاد مســتقل بايد وظيفه رگوالتوري را داشته باشد كه 

بي طرفانه بتواند در اين رابطه تصميم گيري كند.

ادامه از 
صفحه اول



2 شنبه 10 خرداد 99  شماره 7952 22 3 0 2 3 6 1 8 جامعه

كاركنان دولت از امروز پشت ميزهايشان 
برمي گردند. با فراخوان دولت براي فعاليت گزارش

سازمان ها با 100درصد ظرفيت، روزهاي 
كار كردن از راه دور به پايان رســيده است؛ مگر آنكه اين 
بازگشــت به كار موجب شــيوع دوبــاره كرونا شــود و 
محدوديت ها را دوباره برگرداند. به گزارش همشــهري، 
امروز بيش از 3 ماه از روزي كه نخســتين مورد كرونا در 
كشور اعالم و تأييد شد، گذشته است. سازمان ها و مردم 
روزهاي زيادي را در ســكوت و نگراني گذرانده اند و حاال 
پس از بازگشايي چندمرحله اي مشاغل و اصناف قرار است 
اداره ها و سازمان هاي دولتي با حضور همه نيروهايشان كار 
و فعاليت روزانه را از ســر بگيرنــد. كاركناني كه بيش از 
يك ماه است ملزومات كارشــان را به چهارديواري هاي 
شخصي خانه ها منتقل كرده اند از امروز به سر كارهايشان 
برمي گردند؛ هر چند كه قرار است تعدادي از آنها ازجمله 
افرادي كه بيمــاري زمينــه اي دارند يــا در برابر كرونا 
آســيب پذيرند، با هماهنگي مديران به دوركاري ادامه 
بدهند اما آنچه مسلم است اينكه با تصميم جديد دولت و 
فراخوان بازگشت به كار كارمندان، اداره ها و سازمان ها از 
امروز شلوغ تر خواهد بود. وزارت بهداشت، پروتكل هاي 
بهداشتي را براي بازگشــت به كار كارمندان اعالم كرده؛ 
ازجمله تغييراتي در جانمايي ميزها، تعطيلي آشپزخانه و 
تأكيــد چندباره بر اســتفاده از ماســك و رعايت فاصله 
اجتماعي.  بازگشت به كار كاركنان دولت، پس از چندماه 
دوركاري چالش تازه اي براي جامعــه خواهد بود. پيامد 
مستقيم اين تصميم، تراكم بيشتر جمعيت در فضاهاي 
عمومي است؛ از حمل ونقل عمومي گرفته تا فضاي بسته 

اداره ها و سازمان ها. اواخر اسفند و 
فروردين گمانه زني ها اينگونه بود كه 
دوركاري  ناشي از كرونا ممكن است 
تا پايان بهار و حتي بيش از آن هم 
ادامه پيــدا كند اما حــاال دهه اول 
خرداد است و وزارت بهداشت اعالم 
كرده كه »كشور 75درصد از موج 
اپيدمي كرونا را گذرانده و تا پايان 
تابستان هم انتظار شروع موج دوم 
ايــن بيمــاري را ندارد.« حســن 
روحاني، رئيس جمهوري هم گفته 
كه با وجود كرونا، مردم بايد با رعايت 
بهداشــتي  دســتورالعمل هاي 
خودشان را در برابر كرونا واكسينه 
كنند و براي زندگــي فعال در كنار 
كرونا آموزش ببيننــد. همزمان با 
فراخوان دولت براي بازگشت به كار 
همه نيروها، ســعيد نمكــي، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در گفت وگــو بــا رئيس جمهوري 
گزارش كاملــي از رونــد مقابله با 
بيمــاري در كشــور و همچنيــن 
اقدامات انجام شده براي مهار رشد 
تعداد مبتاليان در برخي استان ها و 
شــهرها ارائه داده و در اين گزارش 
نســبت به افزايش انتقال ويروس 
به دليل برقرار شــدن ســفرهاي 
بين شهري ابراز نگراني كرده است. 
وزير بهداشــت گفته است كه اگر 

روند سفرهاي غيرضروري مردم در ايام تعطيالت پايان 
هفته ها و همچنين تعطيالت تابستاني، به همين صورت 
ادامه داشته باشد و پروتكل هاي بهداشتي به صورت كامل 
رعايت نشود، بار ديگر با اوج گيري ويروس كرونا در كشور 
مواجه مي شويم. روحاني در پاسخ به اين نگراني ها از وزير 
بهداشت خواسته با اطالع رساني بيشتر و آموزش، مردم را 
براي مهــار و كنترل اين بيماري همــراه كند. در چنين 
شرايطي كه دولت خوشبين به همكاري مردم است و وزير 
بهداشت نگران از سهل گيري جامعه، در نهايت با تصميم 
ستاد ملي مقابله با كرونا دولت، كاركنان همه سازمان ها و 
اداره ها از امروز ســر كار حاضر خواهند شد؛ هر چند كه 

شرايط كار آنها تفاوت هايي با گذشته خواهد داشت.

اعالم خاموشي در آبدارخانه ها و آشپزخانه ها 
سازمان امور استخدامي كشــور باتوجه به مصوبه جديد 
ستاد مقابله با كرونا و تغيير ســاعات كاري كاركنان، در 
بخشــنامه اي تذكرات و موارد الزم را به ســازمان هاي 
مختلف ابالغ كرده اســت. عالءالدين رفيع زاده، معاون 
سازمان اداري و استخدامي كشــور درباره جزئيات اين 
بخشنامه، مي گويد: »همه دستگاه هاي اجرايي و مديران 
و كاركنان موظفند در انجــام فعاليت ها و خدماتي كه به 
مردم ارائه مي دهند موازين بهداشتي ستاد كرونا را رعايت 
و در عين حال خدمات ضروري و عمومي را بدون ايجاد 
وقفه ارائه كنند.« به گفته او، اجراي اين بخشــنامه براي 
كاركنان دولت در تهران و شهرستان ها الزامي است و  از 
امروز )شنبه دهم خرداد( مالك عمل خواهد بود. براساس 
اين بخشنامه، ساعت كاري همه كاركنان دولت از ساعت 
7 و 30دقيقه صبح تا 14 و 30دقيقه 
بعدازظهــر تعيين شــده اســت: 
»هرگونه تغيير در ســاعت فعاليت 
كاركنان دســتگاه هاي اجرايي اعم 
از ملي و اســتاني بايد با نظر ستاد 
ملي مبارزه با كرونا انجام شــود.« 
طبق بخشــنامه ابالغي ســازمان 
امور استخدامي، تمامي سازمان ها 
موظف هســتند به منظــور ارتقاي 
سطح بهداشتي محل كار كارمندان، 
فعاليت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را 
تعطيل كنند و همچنين پذيرايي در 
اتاق ها و جلسات ممنوع اعالم شده 
است.  آنطور كه معاون اين سازمان 
مي گويــد، كاركنان دســتگاه هاي 
مختلف مي توانند با استفاده از لوازم 
شخصي فقط نســبت به سرو چاي 
در محــل كار اقدام كننــد. معاون 
ســازمان اداري و استخدامي كشور 
با اشــاره به مصوبه هيــأت وزيران 
)ســال89( در رابطه بــا دوركاري 
كارمندان دولت، درباره نحوه تداوم 
دوركاري كاركنان سازمان ها گفت: 
اين مصوبــه چارچوب هايي را براي 
دوركاري مشــخص كرده است و ما 
در بخشنامه جديد تأكيد كرديم كه 
دستگاه هاي اجرايي صرفا درصورتي 
مي توانند كارمندان را دوركار كنند 
كــه زيرســاخت هاي الزم را تامين 

كرده باشــند. به گفته رفيع زاده، بهتر است كه خدمات 
مختلف دســتگاه هاي اجرايي به صــورت الكترونيك به 

مردم ارائه شود.

روزهاي سخت اداره ها
از سوي ديگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
هم با توجه به بازگشايي اداره ها شيوه نامه هاي بهداشتي 
جديدي را براي حضور كاركنــان در اداره ها اعالم كرده 
و نســبت به احتمال انتقال ويروس از وســايل مشترك 
هشدار داده است. محسن فرهادي، معاون وزير بهداشت 
صفحه كليد و مــاوس كامپيوتــر را از كانون هاي انتقال 
ويروس كرونا اعالم كرده و گفته: »باتوجه به بازگشــت 

100درصدي نيروهــاي دولتي به 
اداره ها،  پروتكل هاي بهداشتي بايد 

كامال رعايت شود.«
او توضيــح داد: »نحــوه چيدمان 
ميزها، صندلي هــا، قرار گرفتن در 
اتاق ها، اســتفاده از امكانات تهويه 
طبيعي يا مصنوعــي، گندزدايي 
ســطوح خصوصا ســطوحي كه 
به طور روزمره استفاده مي شود بايد 
مدنظر قرار بگيرد. اگر قرار باشــد 
از ســالن هاي غذاخوري استفاده 
شود نيز بايد تدابير و پروتكل هاي 
بهداشــتي رعايت و فاصله حداقل 
يك متــري حفظ شــود.« معاون 
وزير بهداشت ادامه داد: »ما توصيه 
مي كنيم غذايي مصرف نشــود اما 
به هرحال اگر غذا قرار است در اداره 
صرف شــود، بايد بهداشت غذايي 
و فــردي رعايت شــود. همچنين 
هرگونه دست به دست كردن قوري 
چاي و ظرف غذا و دســت زدن به 
شير ســماور مي تواند خطر ابتال 
به كرونا را افزايــش دهد؛ بنابراين 
توصيه اين اســت كه معاونت هاي 
مديريت توسعه و پشتيباني منابع 
وزارتخانه ها تمهيداتي بينديشند 
كه در تمام شرايط بتوان بهداشت 
را رعايت كرد؛ زيرا نمي توان نسخه 
واحدي براي تمام اداره ها پيچيد.« 

او گفت: »توصيه ما به تمام كاركنــان، به ويژه كاركنان 
اداراتي كه ارباب رجوع مستقيم دارند، اين است كه حتما 
از ماسك و دستكش استفاده كنند. اگر ميز ها و صندلي ها 
فاصله كمي دارد مسئوالن پشــتيباني، جابه جايي ها را 
انجام دهند. همچنين بايد نقاط خطر و ســطوح آلوده 
مشــخص  و رعايت پروتكل ها به كاركنان آموزش داده 
شــود. صفحه كليد و ماوس كامپيوتر نيز به طور مداوم 
نيازمند ضدعفوني شدن هستند.« به گفته او، بيشترين 
احتمال براي انتشار ويروس كرونا از طريق رعايت نكردن 
بهداشت فردي و آلودگي سطوح است: »اداره ها روزهاي 
سختي را در پيش دارند؛ چراكه از زمان ورود فرد به اداره، 
احتمال انتقال ويروس وجــود دارد و بنابراين بايد نقاط 
بحراني را مشــخص و كنترل كنيم 
تا ســالمت ارباب رجوع و كاركنان 
اداره ها حفظ شود.« فرهادي افزود: 
» توصيه من به ادارات اين است كه 
خدمات را به شــكلي ارائه كنند كه 
نياز به مراجعه حضوري ارباب رجوع 
نباشد و براي جلسات تا حد امكان 
از ويدئوكنفرانس اســتفاده كنند.«  
با فراخوان دولت براي حضور همه 
نيروهايش، بخشي از سازمان هاي 
بخش خصوصي و مراكزي كه تاكنون 
دوركاري را ادامــه داده بودنــد هم 
به احتمــال زياد با دولــت همراهي 
خواهند كــرد؛ هر چنــد كه برخي 
اطالعات رســيده نشــان مي دهد، 
 شماري از شركت ها و سازمان هاي 
بخش خصوصي نتايــج دوركاري را 
مفيد ارزيابي كرده اند و قصد دارند 
اين تجربــه را در ماه هاي آينده هم 
ادامه بدهند. هرچه هســت، امروز 
خيابان هاي شــهر، وســايل نقليه 
عمومي و راه پله هاي ســازمان هاي 
دور و نزديك، شــلوغ تر از هفته ها 
و ماه هــاي قبــل اســت؛ تنها در 
صورت كارهاي ضــروري بيرون از 
خانه رفت وآمد كنيد؛ چراكه كرونا 
ويروس در اين  روزها همه جا حاضر  
اســت؛ حتي اگر آمارها نشــان از 

فروكش نسبي آن داشته باشد. 

»همشهري« از جزئيات برگشت به كار همه كاركنان دولت پس از چندماه دوركاري گزارش مي دهد

   تمام اداره ها بايد آشپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطيل كنند   سازمان ها اجازه برگزاري جلسات و پذيرايي ندارند

 كار در محضر كرونا
يادداشت ايثارگران بدانند

 معتادان خياباني
 و تكرار متوالي يك اشتباه

 موضوع ساماندهي معتادان از سال 1385در ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با حضور رئيس جمهور وقت بررسي شد. در اين جلسه مسئله معتادان 
خياباني نيز كه بعدها عنوان متجاهر به آنها اطالق شد، نيز مورد بررسي 
قرار گرفت. در اين جلسه دستورالعمل هايي براي سازمان هايي مثل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و 
قوه قضاييه درنظر گرفته شد. اما چالش مربوط به جمع آوري و ساماندهي 
معتادان از همان زمان تا امــروز ادامه دارد و علت اصلي اين چالش نگاه 

مسئوالن به نوع برخورد با معتادان خياباني است.
معتادان خياباني در تمام دنيا وجود دارند و مختص تهران و ايران نيستند 
اما چرا برخي كشورها عملكرد مناسبي درخصوص برخورد با معتادان 

خياباني دارند و برخي ديگر ندارند؟ 
كارنامه موفق مربوط به كشورهايي است كه براي برخورد و كنترل معتادان 
متجاهر از نگاه درماني و كاهش آســيب ها استفاده مي كنند. در مقابل 
كشورهايي كه موفق نبوده اند از نگاه مقابله اي استفاده كرده اند. رويكرد 

و نگاه ما هم در ايران در مواجهه با معتادان متجاهر مقابله اي بوده است.
بحث معتادان متجاهر در ماه هاي اخير و همزمان با شيوع ويروس كرونا 
موضوعي خاص و قابل تامل بوده است. سؤال اصلي در مدت اخير اين بود 
كه اين معتادان جمع آوري شوند و در مراكز نگهداري معتادان نگهداري 
شوند يا در خيابان رها سازي شوند؟ عده اي عقيده داشتند اگر معتادان 
جمع آوري و به يك مركز نگهداري منتقل شوند، اجتماع آنها درصورت 
ابتالي يك نفر هم احتمال انتقال ويروس كرونا را باال مي برد. سؤال دوم 
اين بود كه اگر اينها در خيابان باشند و جمع آوري نشوند درصورت ابتالي 
آنها، مردم عادي نيز به كرونا مبتال خواهند شد. در نتيجه اتفاقي كه افتاد 
اين بود كه يكي، دو ماه جمع آوري معتادان متجاهر عقب افتاد و اختالف 
بين سازمان هاي بهزيستي، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت باالگرفت.
در هفته هاي گذشته مسئله جمع آوري معتادان دوباره اجرا شده اما اگر 
اين طرح با همان ديدگاه هاي قبلي اجرا شود كه شده، باز هم هيچ اتفاق 
خاصي نمي افتد و نتيجه اي حاصل نمي شود. در سال هاي اخير طرح و 
تحقيق مؤثري درباره چگونگي مواجهه با معتادان خياباني و بررسي 

ميزان اثربخشي طرح و برنامه هاي اجرايي انجام نشده است.
از نظر اجرا هم تنها كاري كه انجام گرفتــه ايجاد فضاهاي فيزيكي و 
اردوگاه هاي نگهداري معتادان بوده كه در كنار آنها عده اي حقوق و مزايا 

و اعتبار گرفتند و تعداد معتادان نيز كم نشده است.
تا زماني كه مسئوالن تصميم گير پشــت ميزهايشان نشسته باشند 
و هيچ مشــاوره اي را قبول نكنند، اتفاق خاصي نمي افتد؛ مگر اينكه 
ديدگاه مسئوالن نسبت به معتادان متجاهر عوض شود. تا كنون چند 
ده ميليارد تومان هزينه براي كارهاي تحقيقاتي بي ثمر شده و ما به رغم 
صرف چنين هزينه اي چنددرصد از معتادان را نجات داده ايم و به منزل 

سالمت رسانده ايم؟ 
وظيفه نيروي انتظامي جمع آوري معتادان است و تا كنون نيز به خوبي 
اين كار را انجام داده است، سيستم قضايي هم احكام خوبي درخصوص 
نگهداري اين افراد در اردوگاه ها صادر كرده و سازمان بهزيستي نيز تا 
جايي كه به اين سازمان مربوط بوده به خوبي عمل كرده است، مشكل 
اصلي در زمان كنوني وزارت بهداشت است كه متولي سالمت جامعه 
است. اين وزارتخانه خود را درگير معتادان نمي كند؛ چراكه هزينه هاي 
ســرباري به اين وزارتخانه تحميل مي كنند. مسئوالن اين وزارتخانه 
نگاه استراتژيك به معتادان متجاهر ندارند و يك آيين نامه خاص براي 
كنترل معتادان خياباني و متجاهر كه به كرونا مبتال مي شوند به صورت 
دقيق و عملياتي آنگونه كه در همه دانشــگاه هاي كشور قابليت اجرا 
داشته باشند، وجود ندارد. وزارت بهداشت مي تواند با هزينه كرد چند 
هزار كيت آزمايش كرونا را از معتادان به عمل بياورد اما با سر باز زدن 
اين وزارتخانه از اين آزمايش ممكن است شاهد معتاداني باشيم كه در 
آينده به كرونا مبتال خواهند شد و ديگران را نيز به اين بيماري مبتال 
مي كنند. معتادان مبتال اگر از كرونا جان ســالم به در ببرند سال هاي 
سال به دليل عوارض ناشي از كرونا هزينه هاي درماني زيادي را به جامعه 
تحميل خواهند كرد؛ هزينه اي كه در نهايت از مالياتي كه مردم به دولت 
مي پردازند، تامين و پرداخت خواهد شد. معتادان متجاهر هم اكنون و تا 
زماني كه با كرونا و خطر آن مواجه هستيم، نيازمند دريافت حمايت هاي 
درماني، برخورداري از تست هاي كرونا و ساير خدمات درماني، آموزشي 
و پيشگيرانه هستند؛  مثل همه افراد جامعه. اين گروه حتي بيشتر از ديگر 
اقشار و گروه ها در ميانه بحراني اينچنين به توجه، مراقبت و برنامه ريزي 
نيازمندند؛ چون هم آسيب پذيرترند و هم اينكه درصورت آسيب ديدن 
به دليل مشكالتي چون ضعف سيستم ايمني، نيازمند مراقبت ، حمايت  
و صرف هزينه هاي درماني بيشــتري هستند؛ هزينه هايي كه تامين 
بخش عمده آن بر دوش دولت است و پيامدهاي منفي آن هم متوجه 

جامعه خواهد بود.

 بيمه بيكاري اسفند
 آخر هفته آينده پرداخت مي شود

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: از مجموع افراد متقاضي 
دريافت بيمه بيكاري اسفند سال گذشته، فهرست 240 هزار نفري 
به همراه شماره حساب افراد براي دريافت بيمه بيكاري به سازمان 
برنامه و بودجه ارائه شد كه هفته آينده به حساب متقاضيان واريز 

مي شود.
به گزارش فارس، مصطفي ســاالري، مديرعامل سازمان تأمين 
اجتماعي گفت: براساس توافق سازمان تامين اجتماعي و دولت 
مقرر شد ارقام مزبور مطابق ميانگين تعداد بيمه بيكاري در 5 سال 
گذشته، توسط منابع تامين اجتماعي و مازاد بر آن از طريق منابع 

دولتي پرداخت شود.
او ادامه داد: با دستور رئيس جمهوري، 50هزار ميليارد ريال براي 

تامين اعتبار بيمه بيكاري دوران كرونا در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به درخواست سازمان برنامه و بودجه براي ارائه شماره 
شباي بانكي متقاضيان گفت: در روزهاي گذشته از مجموع شماره 
حساب هايي كه نزد 6 بانك موجود است، قريب يكصد هزار شماره 
شبا دريافت و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و بقيه شماره ها 
نيز در روزهاي آينده از 4 بانك ديگر دريافت و به اين سازمان داده 
خواهد شد و تا آخر هفته آينده، كل بيمه بيكاري اسفند به حساب 

متقاضيان واريز مي شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: اين پرداخت 
مربوط به ماه اسفند سال گذشته است و فهرست متقاضيان دريافت 
بيمه بيكاري فروردين سال جاري نيز براساس شرايط تفاهم اعالم 
شده با دولت ظرف چند روز آينده به سازمان برنامه و بودجه ارائه 

خواهد شد.

  فوق العاده ايثارگري 
غيرشاغلين برعهده كيست؟

ماده51  قانون جامع خدمات رســاني به 
ايثارگــران، كليه دســتگاه هاي اجرايي 
مشمول اين قانون را موظف كرده است در 
احكام حقوقي شهدا، جانبازان 25 درصد 
و باالتر و آزادگان شاغل در آن دستگاه ها، 
مبلغي معادل 25 درصــد حداقل حقوق 
كاركنان دولت را كه همه ســاله توسط 
دولــت تعييــن مي شــود را به عنــوان 
فوق العــاده ايثارگري به طــور ماهانه به 
آنان پرداخت كند. در تبصره 1 اين ماده 
آمده اســت: افراد مذكور در اين ماده كه 
در اســتخدام دولت نيســتند پرداخت 
فوق العاده ايثارگري آنــان برعهده بنياد 
شهيد است. از قرينه ذكر شده در تبصره 1 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه مشمولين 
اين ماده به 2گروه عمده تقسيم مي شوند؛ 
گروه اول مســتخدمين دولت كه تعهد 
پرداخت فوق العاده ايثارگري آنان برعهده 
دســتگاه محل خدمت آنان است. گروه 
دوم غيرمستخدمين دولت كه پرداخت 
اين فوق العاده برعهده بنياد شهيد و امور 

ايثارگران خواهد بود.
نكاتي در خصوص پرداخــت فوق العاده 
ايثارگري وجود دارد كــه به تك تك آن 

اشاره خواهد شد:
1 - برخــي از ايثارگران غيرمســتخدم 
دولت از دريافت اين فوق العاده ايثارگري 
محرومند و بنياد شهيد و امور ايثارگران 
در خصــوص تعهد خود نســبت به آنان 
اقدامــي نمي كند. كميســيون ماده 16 
رســيدگي به شــكايات ايثارگــران در 
خصوص شكايت احدي از فرزندان شهدا 
از اســتانداري كردســتان با صدور راي، 
وزارت كشور و اســتانداري را محكوم به 
پرداخت فوق العاده ايثارگري به ايشــان 
كرده اســت. بنابراين تمــام ايثارگران 
غيرمستخدم دولت كه اين فوق العاده را از 
بنياد دريافت نمي كنند مي توانند با طرح 
شكايت در كميسيون ماده16 نسبت به 
احقاق حق خود اقدام كنند. كميســيون 
ماده16 موظف به رسيدگي و صدور رأي 

عليه بنياد است.
2- برابر بند اول ماده 48 قانون مديريت 
خدمات كشوري، بازنشســتگي يكي از 
حاالت انتزاع از دستگاه است. با اين وصف 
بازنشسته ديگر مستخدم دستگاه اجرايي 
و دولت نيست بلكه حسب سوابق خدمتي 
خود و كسوري كه طي سال هاي خدمت به 
صندوق مربوطه پرداخت كرده، بازنشسته 
تلقي شده و صندوق مربوطه موظف است 
نســبت به پرداخت حقوق بازنشستگي 
وي اقدام كند. لذا بنياد مكلف اســت به 
تمام بازنشســتگان فوق العاده ايثارگري 
مــاده 51 را پرداخت كند. اگــر مديران 
بنياد بــه هر دليل موجه يــا غيرموجهي 
معتقدند كه پرداخت فوق العاده ايثارگري 
به بازنشســتگان بر عهده آنان نيســت و 
همچنان وظيفه دســتگاه محل خدمت 
ســابق آنان يا صنــدوق بازنشســتگي 
مربوطه اســت موظفند اين موضوع را در 
هيأت وزيران به نتيجه رســانده و تكليف 
ايثارگران را روشــن كنند. بنياد به عنوان 
متولي امور ايثارگران اين تعهد اخالقي و 
قانوني را دارد لكن از تاريخ تصويب قانون 
جامع خدمات رســاني به ايثارگران بنياد 
اين موضــوع را رها كــرده و به هيچ وجه 
تالشــي كه شايســته يك نهاد انقالبي و 
متولي امور ايثارگران اســت را به منظور 
احقاق حقوق ايثارگران انجام نداده است.

3- با عنايت به اينكه احكام حقوقي شهدا 
چه قبل از تكميل 30 سال سنوات خدمت 
و چه بعد از آن توســط بنيــاد پرداخت 
مي شــود بنابراين پرداخــت فوق العاده 
ايثارگري ماده51 در احكام شهدا بر عهده 

بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
 رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موظفند 
نسبت به درج اين عنوان در حكم حقوقي 
شــهدا اقدام كنند و بنيــاد پرداخت آن 
را انجام دهد. دســتگاه هاي اجرايي كه 
حقوق شــهدا را خود پرداخت مي كنند 
نيز موظفند اين فوق العــاده را در حكم 
شهيد جاري و به عائله تحت تكفل شهيد 

پرداخت كنند.
 4- برابر تبصره 2 مــاده 51، جانبازان و 
آزادگان از كار افتاده كلــي كه از حقوق 
حالت اشتغال مواد 38 و 39 برخوردارند 
از ايــن فوق العاده محروم شــده اند. اين 
محروميت فاقد دليل منطقي و توجيهي 
است و هيچ دليل قانع كننده اي تاكنون از 
سوي طراحان و تصويب كنندگان آن ارائه 
نشده است لذا شايسته است نمايندگان 
مجلس با بررسي مجدد اين تبصره نسبت 

به اصالح آن اقدام كنند.

سعيد صفاتيان
مديرعامل مؤسسه دانش اعتياد و روانشناسي

جزئيات ثبت نام و امتحان مدارس نمونه  دولتي اعالم شد

ثبت نام در روز هفدهم؛ آزمون در روز بيستم
دانشجويان از هفدهم خرداد به كالس هاي درس بازمي گردند

 بازگشايي پر ابهام دانشگاه ها
آزمون ورودي پايه دهم مدارس نمونه  دولتي دوره 

دوم متوسطه )دبيرستان ها و هنرستان هاي فني مدرسه
و حرفه اي( براي سال تحصيلي1400-1399 روز 
بيستم تير در سراسر كشور به صورت همزمان برگزار مي شود. 

ثبت نام براي شركت در اين آزمون از 17خرداد آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا، طبق اعالم مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري 
تمام دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه نهم سال تحصيلي99- 
98 مجاز به ثبت نام در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هستند 
و مالك شــركت در اين آزمون كســب حداقل معدل كتبي17 
در ارزشــيابي پاياني نوبت دوم )معدل نمرات خرداد بدون اعمال 
نمرات تكويني( براي فارغ التحصيالن پايه نهم است. همچنين 
ثبت نام اينترنتي داوطلبان آزمون ورودي مدارس نمونه  دولتي از 
روز شنبه )17خرداد( شروع مي شود و تا روز سه شنبه )27خرداد( 
ادامه دارد. آزمون ورودي مدارس نمونه  دولتي ساعت9 صبح روز 
جمعه )20تير( در سراسر كشور به صورت همزمان برگزار مي شود و 
داوطلبان بايد به 100سؤال آزمون در مدت 120دقيقه پاسخ دهند. 
سؤاالت آزمون از كتاب درسي آموزش قرآن و پيام هاي آسمان، 
فارسي، عربي، مطالعات اجتماعي )جغرافيا، تاريخ، مدني(، زبان 
انگليسي، علوم تجربي و رياضي پايه نهم سال تحصيلي99- 98 طرح 
مي شود. پذيرش دانش آموزان در آزمون ورودي براساس ميانگين 
نمره كل آزمون ورودي و معدل كتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم 
پايه نهم به نسبت مســاوي يعني 50درصد نمره آزمون ورودي 
و 50درصد معدل كتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم خواهد بود و 
شرط محاسبه50درصد معدل كتبي براي پذيرش دانش آموزان 
در مدارس نمونه دولتي داشتن حداقل معدل كتبي17 ارزشيابي 
پاياني نوبت دوم در سال تحصيلي99- 98 است. بيش از 58هزار 
دانش آموز در سراسر كشور براي ورود به پايه دهم در 756دبيرستان 
نمونه دولتي از طريق برگزاري آزمون ورودي پذيرفته خواهند شد.

ضوابط و شرايط ثبت نام 
طبق دســتورالعمل ابالغي برگزاري آزمون ورودي پايه دهم 
مدارس نمونــه دولتي دوره دوم متوســطه )دبيرســتان ها و 
هنرســتان هاي فني و حرفه اي( ضوابط و شــرايط ثبت نام در 

آزمون ورودي اين مدارس به اين شرح است:
-  داشتن تابعيت ايراني ثبت نام اتباع غيرايراني براساس بخشنامه 

مورخ 25خرداد1396 انجام مي شود.
 - تمامي دانش آموزان مشــغول به تحصيل در پايه نهم سال 
تحصيلي99-1398، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودي مدارس 
نمونه دولتي هستند و مالك شركت در آزمون ورودي پايه دهم 
مدارس نمونه دولتي، كسب حداقل معدل كتبي17 در ارزشيابي 
پاياني نوبت دوم )معدل نمــرات خردادماه بدون اعمال نمرات 

تكويني براي فارغ التحصيالن پايه نهم( است.
- رقابت علمي در آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي در 
بين دانش آموزان همان منطقه خواهد بود و هر داوطلب صرفا 
مي تواند در نمونه برگه تقاضاي ثبت نام، يك رشــته تحصيلي 
از شــاخه نظري )علوم تجربي، رياضي فيزيك، ادبيات و علوم 

انساني( را انتخاب كند.
هر داوطلب صرفا مي تواند در نمونه برگه تقاضاي ثبت نام، يك 

هنرستان از شاخه فني و حرفه اي را انتخاب كند.
- دانش آموزان عشايري به دليل كوچ رو بودن، در هر منطقه اي 
در سطح استان مجاز به ثبت نام و شــركت در آزمون هستند. 
دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج از كشور كه 
متقاضي ادامه تحصيل در مدارس نمونه دولتي هستند، با توجه به 
اينكه آزمون مجزا براي اين قبيل از دانش آموزان برگزار نمي شود، 
ضروري است در موعد مقرر مطابق با دستورالعمل آزمون ورودي 
مدارس نمونه دولتي، نسبت به ثبت نام خود در استان مورد تقاضا 

اقدام كنند.
- دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي، از طريق 
سامانه ثبت نام اينترنتي، توسط اداره كل آموزش و پرورش استان 

در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد.
- ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي، از روز 
شنبه )17خرداد( تا روز سه شنبه )27خرداد( از طريق سامانه 
ثبت نام اعالم شده از ســوي اداره كل آموزش و پرورش استان 

انجام خواهد شد.
- تمامي مراحل ثبت نام، اعالم نتايج آزمون، درخواست تجديد 
نظر و دريافت پاســخ آن، از طريق سامانه ثبت نام و اعالم نتايج 

استان انجام خواهد شد.
- كارت ورود به جلسه آزمون و نشــاني دقيق حوزه امتحاني، 
حداقل 3روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق سامانه ثبت نام 

در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد.

دانشجويان ايراني قرار است بعد از باالي 100روز تعطيلي از هفدهم خرداد ماه به 
دانشگاه ها بازگردند و دوباره سر كالس درس و امتحانات حاضر شوند. البته در اين دانشگاه

ميان برخي دانشگاه ها مثل دانشگاه آزاد فعاليت شان را از هفته قبل آغاز كرده و برخي 
استادان و دانشجويان سر كالس درس حاضر شدند.

در اين ميان برخي دانشــجويان به خصوص آن دسته كه ساكن خوابگاه هســتند، دچار ابهام و 
سردرگمي شده اند كه باالخره تكليف آنها چيست و چگونه مي توانند به اتاق هاي اشتراكي خود 
برگردند. همچنين تكليف كالس هايي كه به صورت مجازي برگزار و تمام شده، چيست؟ آيا باز هم 
نياز به حضور فيزيكي در آن كالس هست؟ موضوع غذاي سلف و بوفه دانشكده، چگونگي برگزاري 
امتحانات، نحوه حضور در كالس ها و پروتكل هاي مربوط به بهداشت ويژه دوران كرونا چه خواهد 
بود؟ اينها سؤاالتي اســت كه اين روزها در محافل دانشجويي پرســه مي زند و پاسخ هاي آنها از 

دانشگاهي به دانشگاه ديگر متفاوت است.
دانشگاه هاي مختلف تصميمات متفاوتي گرفته اند و مسئوالن وزارت علوم نيز به كلي گويي اكتفا 
مي كنند. به طور نمونه مجتبي صديقي، رئيس سازمان امور دانشجويان به ايسنا گفته است: آنچه 
درخصوص بازگشايي و پذيرش حضوري و فيزيكي دانشجويان اهميت دارد، اين است كه پذيرش 
دانشجويان به شكل حداقلي باشــد تا درصورت ضرورت هم حضور دانشــجويان در دانشگاه ها 
محقق شود و هم اينكه اين افراد بتوانند از امكانات رفاهي مثل خوابگاه ها استفاده كنند. هم اكنون 
خوابگاه هاي ما براي اســكان در وضعيت فعلي آمادگي هاي الزم را ندارند، طبيعتا دانشــگاه ها 
مي توانند با ظرفيت كم دانشجويان را پذيرش كنند تا دانشجويان نيز از فضاهاي خوابگاهي براي 
اسكان استفاده كنند. صديقي، توضيح نداده كه حضور حداقلي در فضاي خوابگاه يعني چه؟ چگونه 
مسئوالن خوابگاه ها مي توانند بين كل دانشجويان مستقر فقط ظرفيت محدودي را پذيرش كنند 

و تكليف بقيه كه امكان حضور در خوابگاه را پيدا نمي كنند، چه خواهد شد.
همچنين برخي دانشگاه ها پايان ترم جاري تحصيلي را اعالم كرده و گفته اند كه امتحانات مجازي 
يا در دانشگاه محل زندگي دانشجو برگزار مي شود. به طور نمونه معاونت آموزشي دانشگاه تهران 
طي اطالعيه اي اعالم كرده كه »دانشجويان ساكن در اســتان هاي تهران، البرز و قم با حضور در 
دانشكده هاي خود در دانشگاه و دانشجويان ساكن در شهرستان ها با حضور در مراكز و واحدهاي 
دانشگاه پيام نور استان هاي محل سكونت خود در آزمون هاي پاياني نيمسال شركت خواهند كرد. 
سؤاالت آزمون ها نيز به صورت چند گزينه اي خواهد بود. انتخاب محل آزمون به عهده دانشجو است.«

درباره نحوه برگــزاري امتحانات حضوري نيز بــا اينكه معاونت دانشــجويي وزارت علوم گفته 
پروتكل هاي بهداشتي در اين باره تهيه شده و جوانب را سنجيده اند، اما هنوز دانشگاه ها به دانشجويان 
و استادان توضيح نداده اند كه چگونه مي خواهند از آنها در برابر ويروس كرونا محافظت كنند. نحوه 
ضدعفوني كردن حوزه هاي امتحاني قبل از هر جلسه آزمون و برگه هاي امتحاني دانشجويان كه 
جمع آوري و تصحيح كردنشان مي تواند جان مراقبان جلسه و استادان را به خطر بيندازد، چگونه 

خواهد بود؟ 
به هرحال دانشگاه ها از شنبه هفته آينده ميزبان بيش از 4ميليون دانشجو در مقاطع مختلف خواهند 

بود. دانشجوياني كه به گفته معاون وزير علوم بايد ترم تحصيلي جاري را به پايان برسانند.

رئيس جمهوري: ناگزير 
به زندگي و همزيستي 
همراه با كرونا هستيم. 
از مــردم مي خواهــم 
همچنان رعايت كامل 
و با دقت پروتكل هاي 
بهداشتي را در دستور 
كار قرار دهند تا احيانا 
بــا اوج گيــري دوباره 
بيماري، دولت ناگزير 
از بازگردانــدن برخي 

محدوديت ها نشود

وزير بهداشت: اگر روند 
ســفرهاي غيرضروري 
مــردم در ايام تعطيالت 
پايان هفته ها و همچنين 
تعطيالت تابستاني، به 
همين صورت ادامه داشته 
باشــد و پروتكل هــاي 
بهداشــتي به صــورت 
كامل رعايت نشــود، بار 
ديگر با اوج گيري ويروس 
كرونا در كشــور مواجه 

خواهيم شد
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كيوسك

 ســومين روز اعتراض ها به مرگ يك مرد 
سياهپوست در شهر مينياپليس آمريكا، به گزارش

درگيري  شديد ميان معترضان و نيروهاي 
امنيتي منتهي شد تا برخي خيابان هاي مركزي اين شهر به 

آتش كشيده شود.
معترضان به مرگ جورج فلويد 45ساله، پس از زدوخورد 
با نيروهاي امنيتي، شبانه ساختمان اداره پليس منطقه3 
شهر مينياپليس را محاصره كرده و آن  را به آتش كشيدند. 
فلويد، روز دوشــنبه توسط يكي از افســران سفيدپوست 
همين اداره، هنگام بازداشت به قتل رسيد. ويدئوي منتشر 
شده در توييتر توسط يكي از رهگذران، افسر پليس درك 
چاوين را نشــان مي دهد كه زانويش را روي گردن جورج 
فلويد گذاشته تا مانع حركت او شــود. اين در حالي است 
كه فلويد دســت بند به دســت دارد و با لحن ملتمسانه به 
چاوين مي گويد: »نمي توانم نفس بكشــم.«  4افسري كه 
در جريان دستگيري جورج فلويد حضور داشته اند، از سوي 
مقام هاي پليس بالفاصله اخراج شــدند اما خانواده فلويد، 
رهبران اقليت سياهپوســت مينياپليس و ديگر معترضان 
خواستار بازداشــت و محاكمه آنها هســتند. مرگ جورج 
فلويد براي سياهپوستان آمريكايي، يادآور مرگ اريك گارنر 
در سال2014 است كه در وضعيتي مشابه، هنگام بازداشت 
توسط نيروهاي پليس شــهر نيويورك، دچار خفگي شد 
و درگذشت. گارنر 44ســاله نيز هنگام مرگ فرياد مي زد: 
»نمي توانم نفس بكشــم.«  معترضان تنها سياهپوستان 
نيستند و بسياري از سفيدپوستان نيز به كاربرد خشونت از 
سوي نيروهاي پليس اعتراض دارند. در آمريكا ساالنه حدود 

1100نفر به ضرب گلوله نيروهاي پليس كشته مي شوند. 
معترضان در مينياپليس ضمــن تظاهرات در خيابان هاي 
شهر فرياد مي زدند: »نمي توانم نفس بكشم.« راهپيمايي 
مردمي از نخستين ســاعات ديروز به صورت مسالمت  آميز 
آغاز شد اما با تاريك شدن هوا رفته رفته رنگ و بوي خشونت 
گرفت. نيروهاي پليس براي متفرق كردن معترضان از گاز 
اشك آور، اســپري فلفل و گلوله هاي پالستيكي استفاده 
كردند. معترضان نيز با بستن خيابان ها به سمت نيروهاي 
پليس سنگ و شيشه پرتاب كردند. تعدادي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي و بانك ها نيز توسط مردم غارت شدند. تعدادي از 
فروشگاه ها نيز به آتش كشيده شدند. صدها نفر از معترضان 
در اطراف اداره پليس منطقه3، عده اي در اطراف خانه افسر 
پليس متهم به قتل و عده اي ديگر در اطراف خانه دادستان 
شهر تجمع كردند. نيروهاي پليس كه خود را در برابر مردم 
معترض و خشــمگين ناتوان ديدند پس از چند ســاعت 
مقاومت، ساختمان اداره پليس را تخليه كردند. معترضان 
كل ساختمان را به آتش كشيدند؛ اتفاقي كه توسط برخي 
حاضران در محل در شبكه هاي اجتماعي به طور زنده پخش 
مي شد. دادستان مينياپليس اعالم كرده در حال تحقيق در 
مورد قتل جورج فلويد است و پس از تكميل شدن پرونده 
در مورد بازداشت 4افسر پليس تصميم گيري خواهد كرد. 
معترضان در اطراف خانه دادستان بست نشسته اند و اعالم 
كرده  اند تا زمان صدور دستور بازداشــت افسران يادشده 

محل را ترك نمي كنند.

تهديد معترضان از سوي ترامپ 
مينياپليس، بزرگ ترين شــهر ايالت مينه ســوتا در نيمه 
غربي آمريكاســت و احتمال كشيده شــدن آشوب ها به 
ديگر شــهرهاي اين ايالت، باعث دخالت مقام هاي ايالتي 

شده است. فرماندار مينه ســوتا 500نفر از نيروهاي گارد 
ملي مستقر در اين ايالت را به كمك نيروهاي پليس محلي 
فرستاد. دامنه اعتراض ها البته از مينياپليس فراتر رفته و در 
برخي ديگر مناطق آمريكا نيز تجمع هاي اعتراضي شكل 
گرفته كه در برخي موارد، درگيري مردم با نيروهاي پليس 
را نيز به دنبال داشته اســت. به گزارش شبكه تلويزيوني 
سي ان ان، شــهرهاي كلمبوس در ايالت اوهايو، اوكلند در 
ايالت كاليفرنيا، لوئيس ويل در ايالت كنتاكي، دنور در ايالت 
كلورادو و نيويورك شــاهد تظاهرات عليه خشونت پليس 
نسبت به سياهپوستان بود. در نيويورك، نيروهاي پليس 
با مردم درگير شدند. وضعيت آشفته مينياپليس، اعتراض 
دونالد ترامپ و رويارويي او با شهردار اين شهر را نيز به دنبال 
داشته است. ترامپ در پســتي توييتري عملكرد جاكوب 
فري، شهردار، را »بسيار ضعيف« دانست و تهديد كرد كه 
براي تحت كنترل درآوردن اوضــاع، نيروهاي ارتش را به 
اين شهر اعزام خواهد كرد. شهردار نيز ساعاتي بعد در يك 
نشست خبري پاسخ ترامپ را داد. او گفت: »ضعف آن است 
كه در ميانه بحران، انگشت اتهام به سمت ديگران بگيريم.«
ترامپ همچنين در توييتر معترضــان را »عده اي جاني« 
خطاب كرد و نوشــت: »با فرماندار صحبت كــردم و به او 
اطمينان دادم كه ارتش در كنار او اســت. كنترل اوضاع را 
در دســت خواهيم گرفت. زماني كه غارت ها شروع شود، 

تيراندازي هم شروع مي شود. متشكرم!«
ترامپ كه بارها به نژادپرستي متهم شده، تا به اينجا ترجيح 
داد در ماجراي قتل جورج فلويد موضع جدي نگيرد. او تنها 
در يك پست توييتري نوشت كه اين خبر »شوكه كننده« 
بوده اســت. رئيس جمهور آمريكا هنوز در مورد ضرورت 
دستگيري افسران پليس يا انجام تحقيقات در اين باره هيچ 

اظهارنظري نكرده است.

اعتراض هاي خشونت بار به قتل يك سياهپوست توسط نيروهاي 
پليس آمريكا، در حال گسترش به نقاط مختلف اين كشور است آمريكا  در آتش جهان نما

امنيت اروپا، قرباني پنهان كرونا
بحران كرونا طرح هاي تقويت نيروي نظامي 

مشترك اروپايي را نيز مختل كرده است

اين روزها براي بسياري از كشورها در كنار مسئله سالمت، اقتصاد 
مهم ترين قرباني شــيوع ويروس جان سخت كرونا بوده است، اما 
در اروپا، كرونا غير از اقتصاد، مســئله امنيــت نظامي و دفاعي 

كشورهاي اروپايي هم به شدت آسيب ديده است.
مقام هاي اتحاديه اروپا از چند هفته قبل از شيوع ويروس كرونا، 
به طور جدي ايده تشكيل يك ارتش مســتقل اروپايي را مطرح 
كرده و بر ضرورت استقالل اروپا از آمريكا در زمينه مسائل دفاعي 
تأكيد مي كردند. اورزوال فون در الين، رئيس كميسيون اروپا كه 
خود زماني وزير دفاع آلمان بود و همچنين جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا كه جزو مهم ترين حاميان اروپاي 
واحد به شمار مي رود، از هر فرصتي استفاده مي كردند تا در مورد 
ضرورت توجه كشورهاي اروپايي به استقالل نظامي و امنيتي اروپا 

از آمريكا صحبت كنند.
البته اين تفكر از 3ســال پيــش يعني زماني كــه دونالد ترامپ 
جانشين باراك اوباما در كاخ سفيد شد و رفته رفته ناتو را به خاطر 
بودجه دفاعي اش تحت فشــار قرار داد، ميان برخي كشورهاي 
اروپايي مطرح شد. به خصوص فرانسوي ها و در راس آنها امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور اين كشور، با مطرح كردن ايده »استقالل 
استراتژيك« اروپا از آمريكا، فصلي تازه را در زمينه مسائل سياسي 
قاره سبز مطرح كردند. همزمان، انگال مركل، صدراعظم آلمان، 
نيز خطاب به ديگر سران كشورهاي اروپايي گفت: »ما اروپايي ها 

واقعا بايد سرنوشت  خود را در دست بگيريم.« 
فون در الين و بورل تالش مي كردند كشــورهاي اروپايي را قانع 
كنند كه بايد وابستگي به ناتو را كمتر كرده و براي تامين امنيت 
خود، هزينه كنند. كميســيون اروپا اما آنقدرها در همراه كردن 
كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا موفق نبود و مجبور شــد بودجه 
دفاعي 7ســال آينده را حتي محدودتر از قبل ببندد. اكنون كه 
ويروس به جان اروپــا و جهان افتاده و اوضــاع اقتصادي بدتر از 
هميشه اســت، ديگر جايي براي توجه به مسائل دفاعي در اروپا 
نمي ماند. اولويت كشــورها اكنون نجات كسب و كارهاي كوچك 

و بزرگ است.
جوزپ بورل حتي هفته گذشــته نيز تالش كرد اهميت امنيت 
اروپا را به كشورهاي اين قاره گوشزد كند، اما به نظر مي رسد فعال 
در ميانه بحران كمتر كسي به او و سخنانش توجهي نشان دهد. 
بورل تأكيد كرد كه شيوع ويروس كرونا نشان مي دهد اروپا الزم 
است قوي شود و اين مسئله، بر اهميت توجه به قدرت نظامي در 
اروپا مي افزايد. اروپايي ها حتي پيش از بحران كرونا هم به كاهش 
بودجه جاري اتحاديه اروپا و كميسيون اروپا اصرار داشتند. دليل 
آنها هم خروج انگليس از اتحاديه و حذف ســهم اين كشــور از 

هزينه هاي سازمان بود.
برخي از بزرگ ترين قدرت هاي اقتصــادي جهان در اروپا حضور 
دارند، اما تأثير شيوع ويروس كرونا بر سرنوشت اين قاره بر كسي 
پوشيده نيســت. در اين ميان، پشــت كردن آمريكا به اروپا، بر 
پيچيدگي اوضاع افزوده است. روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي 
به نقل از رادوسالو سيكورسكي، وزير سابق دفاع لهستان، نوشته 
است: »بحران كرونا ميخ ديگري بر تابوت اعتماد اروپا به آمريكا زد. 
حتي اگر بپذيريم، اين بحران ضرورت استقالل اروپا و همبستگي 
كشــورهاي اروپايي را تقويت كرده، ناتواني آنها در تامين بودجه 
الزم براي اين كار، ايــن ايده را به كلي با بن بســت روبه رو كرده 

است.«
اروپايي ها 2سال قبل، با هياهوي بســيار 2طرح مهم در زمينه 
امنيت دفاعي را آغاز كردند؛ يكي برنامه موسوم به »پسكو« است 
كه هدفش تاميــن تجهيزات دفاعي مورد نيــاز اقدامات نظامي 
مشترك بين  كشورهاست. ديگري برنامه  اي موسوم به »صندوق 
دفاعي اروپا« اســت كه هدفش پرداختن به تحقيق و توسعه در 
زمينه مسائل نظامي است. اروپايي ها بودجه  ساالنه اين صندوق را 
حدود 2ميليارد يورو اعالم كردند كه قرار است از سوي كشورهای 

عضو اتحاديه اروپا تامين شود.
اروپايي ها طرح ديگري هم دارند كه كمتر در موردش سخن گفته 
شــده اســت. اين طرح كه با عنوان طرح »جابه جايي« شناخته 
مي شــود، هدفش تامين زيرســاخت هاي الزم براي جابه جايي 
تانك ها و واحدهاي توپخانه اي از نقطه اي بــه نقطه اي ديگر در 
شرايط وقوع جنگ در اين قاره اســت. هدف اصلي هم درگيري 
احتمالي با روسيه است. زيرســاخت هاي الزم براي جابه جايي 
سريع نيروها و ادوات نظامي در اروپا بعد از فروپاشي شوروي، يعني 
زماني كه كشورهاي اين قاره خيال شان اندكي از دشمن شرقي 
راحت شد، مورد استفاده قرار نگرفته و فرسوده شده است. طرح 
جابه جايي به دنبال بازســازي كامل اين زيرساخت هاست. ابتدا 
بودجه 6.5ميليارد يورويي براي اين طرح درنظر گرفته شده بود، 
اما در بودجه 7ساله اتحاديه اروپا كه پيش از شيوع كرونا تصويب 
شد، كشــورهاي عضو، ابتدا آن را به 2.5ميليارد يورو، سپس به 

1.5ميليارد يورو و در نهايت به صفر رساندند.
سران فرانسه و آلمان دائما بر استقالل استراتژيك اروپا از آمريكا 
تأكيد كرده اند. جدايي آمريكا از اروپــا در مديريت بحران كرونا 
مدافعان اين ايده را مصمم تر كرده اســت، اما به نظر مي رســد 
اغلب كشورهاي اروپايي تمايلي براي هزينه كردن در اين مسير 
نداشته باشند. براي كشــورهايي كه بودجه 6.5ميليارد دالري 
طرح جابه جايي نظامي نيروها را به صفر رســانده اند قطعا اكنون 

پرداختن به مسائل نظامي ديگر اهميتي ندارد.
نيويورك تايمــز به نقل از بــن هاجز، فرمانده ســابق نيروهاي 
آمريكايي در اروپا نوشــته اســت: »اروپايي ها در مورد استقالل 
نظامي صحبــت مي كننــد، اما وقتــي حاضر نيســتند حتي 
يك يورو براي طــرح جابه جايي نيروهاي شــان خــرج كنند، 
 كســي آنها را جدي نمي گيــرد؛ نــه در آمريكا و نــه در ديگر

 نقاط جهان.«

  استقرار جنگنده هاي روسيه در 
ليبي و نگراني از رويارويي آنكارا و 

مسكو 

   با رو به اتمام گذاشتن كمك هاي 
مالي، ميليون ها نفر نگران آينده 

هستند)آمريكا(

   دستور ترامپ عليه رسانه هاي 
اجتماعي

محمدامين خرمي
خبرنگار

به گفتــه ســخنگوي دولــت عــراق، 
گفت وگوهاي اســتراتژيك اين كشور با رويداد

آمريكا تا كمتر از 2هفته ديگر در بغداد آغاز 
خواهد شد. مصطفي الكاظمي، نخست وزير جديد عراق، 
طي نخستين تصميمات خود هيأت تعيين شده از سوي 
عادل عبدالمهدي براي مذاكره با آمريكا را منحل كرد. با 
اين حال اما تاكنون خبري از انتخاب مذاكره كنندگان 
جديد يا حتي بيان سياســت كلي دولــت جديد عراق 
درباره اين گفت  وگوهاي استراتژيك منتشر نشده است. 
در مقابل اما موضع و برنامه طرف آمريكايي كامال روشن 
اســت. به گفته شبكه ســي ان ان، هيأت مذاكره كننده 
آمريكا به رياست ديويد هيل، معاون وزير امور خارجه در 
تاريخ 24خرداد ماه براي آغــاز گفت وگوها وارد بغداد 
خواهد شد. مايك پمپئو، وزير خارجه دولت ترامپ نيز 
تاكنون در مناســبت هاي مختلفي، برنامه آمريكا براي 
اين گفت وگوها را تشــريح كرده اســت؛ برنامه اي كه 
مي تــوان محورهــاي اساســي آن را در »تنظيــم 
همكاري هاي 2كشــور بــراي مبارزه با تروريســم«، 
»تحريم هاي ايران«، »تعامل دوجانبه در بازار انرژي« و 
البته »خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراق« خالصه 

كرد.
پيش از اين، بغداد و واشنگتن در سال2008 مذاكرات 
مشــابهي را تحت عنوان گفت وگوهاي اســتراتژيك با 
يكديگر آغــاز كردند كه منجر به امضــاي توافق جامع 
نظامي براي خروج تدريجي نيروهاي آمريكايي از عراق، 
بعد از اشغال اين كشور در سال2003 شد؛ موضوعي كه 
به نظر مي رسد اين بار هم در سايه شرايط ملتهب منطقه، 

ســهم قابل توجهي از مذاكرات پيش روي 2كشــور را 
به خود اختصاص دهد. روزنامه العربي الجديد با اشاره به 
اين موضوع به نقل از يك مقام عالي رتبه در وزارت خارجه 
عراق مي نويسد: پرونده هاي مختلف سياسي، اقتصادي 
و امنيتي روي ميز مذاكرات قرار دارد اما درنهايت، كليد 
موفقيت يا شكست گفت وگوها، توافق بر سر اين 2موضوع 

است؛ خروج آمريكا و نفوذ ايران.
اگرچه تاكنون اســامي هيــأت مذاكره كننــده عراقي 
مشخص نيست، اما براســاس اطالعات منتشرشده در 
رسانه هاي اين كشــور روشن اســت كه نمايندگاني از 
دستگاه هاي نظامي، امنيتي، وزارت خارجه، شوراي عالي 
قضايي، وزارت امور مالي و وزارت نفت، زيرنظر مصطفي 

الكاظمي اين هيأت را تشكيل خواهند داد.
از سوي ديگر اما شبكه سعودي الحدث كه بخش مهمي 
از برنامه هاي خود را به تحوالت عراق اختصاص داده، در 
گزارش خود از »فشارهاي شــديد نيروهاي نزديك به 
ايران بر دولت« براي تأثيرگذاري بر روند گفت و گوهاي 
اســتراتژيك با آمريكا ســخن مي گويد. در گزارش اين 
شــبكه به نقل از يك منبع امنيتــي در دولت مصطفي 
الكاظمي آمــده: گروه هاي شــبه نظامي نظير حزب اهلل 
و عصائب اهل حق به دولت هشــدار داده اند توافقي كه 
مورد تأييد اين گروه ها نباشد، در عراق اجرا نخواهد شد. 
اين منبــع امنيتــي همچنيــن مدعي اســت: ايران 
گفت وگوهاي بغداد و واشنگتن را مذاكراتي بر سر نفوذ 
خود در عراق مي داند و معتقد اســت باقي پرونده هاي 
مطرح شــده در اين گفت وگوها، صرفا پوششــي براي 
مذاكره اصلي است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه 

دولت ايران ضمن استقبال از نخست وزيري الكاظمي، 
براي حمايت همه جانبه از سياست هاي او اعالم آمادگي 
كرده است. اين حمايت ها تا جايي است كه گفته مي شود 
ايران، مخصوصا بعد از سفر سردار قاآني به بغداد، نقش 
اساسي در توافق احزاب عراقي بر سر انتخاب الكاظمي 

براي نخست وزيري داشته است.
مختار الموسوي، نماينده ائتالف الفتح )شاخه سياسي 
حشد شعبي( و همچنين عضو كميسيون روابط خارجي 
پارلمــان عراق در واكنــش به گزارش شــبكه الحدث 
مي گويد: گفت وگوهاي استراتژيك بغداد و واشنگتن را 
همچون ديگر مذاكرات خارجي دولت زيرنظر داريم و با 
هرگونه توافقي كه مويد خروج كامل نيروهاي اشغالگر 
از عراق نباشــد مخالفت خواهيم كرد. وي همچنين در 
مصاحبه اش با شــبكه الميادين افــزود: هدف از چنين 
گفت وگوهايي بايد تأمين منافع عراق و شهروندان اين 
كشور باشــد، نه تحقق راهبردهاي آمريكا. نگراني هايي 
وجود دارد كــه واشــنگتن در جريان ايــن مذاكرات 
بهانه هاي جديدي بــراي باقي مانــدن در خاك عراق 

دست وپا كند.
پارلمان عراق پيش از اين در ابتداي سال ميالدي جاري و 
در جريان جلسه اي استثنايي بعد از ترور سردار سليماني 
و حاج ابومهدي المهنــدس در نزديكي فرودگاه بغداد، 
قطعنامه اي را صادر كرد كه بــه موجب آن دولت عراق 
مكلف شد برنامه زماني مشخصي را براي خروج نيروهاي 
آمريكايي از عراق تعيين كند. اين جلســه استثنايي در 
غيبت بخش عمده نمايندگان كرد و اهل سنت و با حضور 

اكثريت شيعي برگزار شد.

 توييتر عليه ترامپ
 ترامپ عليه توييتر

توييتر ديروز در اقدامي بي سابقه، 
يكــي از پســت هاي توييتري 
رئيس جمهور آمريكا را از پروفايلش 
پنهان كرد. ترامپ در اين پســت 
معترضان شهر مينياپليس را تهديد 
به اعزام نيروهاي گارد ملي كرده 
و نوشــته بود: »زماني كه غارت ها 
شروع شود، تيراندازي هم شروع 
مي شــود.« توييتر اين پست را 
به دليــل »نقض قوانيــن مربوط 
به ترويج خشــونت« پنهان كرده 
اســت. در واقع اين توييت ترامپ 
حذف نشده، بلكه به جاي آن پيام 
هشــداري نمايش داده مي شود و 
كاربران مي توانند با كليك كردن 
روي آن محتواي توييت را ببينند. 
توييتر پيــش از اين بارها به خاطر 
حذف نكردن پست هاي توييتري 
دونالد ترامــپ كه حاوي اظهارات 
و اطالعات نادرست و توهين آميز 
هســتند، مورد انتقاد قرار گرفته 
است. اين شــبكه اجتماعي روز 
چهارشــنبه نيز براي نخستين بار 
با افــزودن اخطاري بــه يكي از 
توييت هاي دونالد ترامپ، امكان 
حقيقت سنجي آن را فراهم كرد. 
ترامپ در آن پست كه روز سه شنبه 
منتشــر كرده بود، مدعي شد كه 
رأي گيري از طريق پســت براي 
انتخابات پيش روي آمريكا زمينه 
تقلب گسترده را فراهم خواهد كرد. 
ترامپ نوشته بود: »صندوق هاي 
پستي سرقت مي شوند، برگه هاي 
رأي جعل و حتي به طور غيرقانوني 
چاپ مي شوند و به طور جعلي امضا 
مي شــوند.« اقدام توييتر عليه 
ترامپ، واكنش تنــد او را به دنبال 
داشــت. ترامپ روز چهارشنبه 
تهديد كرد كه مقررات ســختي 
براي شبكه هاي اجتماعي اعمال 
خواهد كرد يا حتي آنها را خواهد 
بست. او روز پنجشنبه تهديد خود 
را عملي كرد و با امضاي يك فرمان 
اجرايي در جهــت محدود كردن 
امتيازهاي حقوقي كه شبكه های 
اجتماعــي از آن بهره مي برند گام 
برداشت. اين دستور به نهادهاي 
قانوني اين امكان را مي دهد كه عليه 
شركت هايي مثل فيسبوك و توييتر 
به خاطر نحوه نظــارت بر محتواي 
موجود در اين شــبكه ها دست به 

اقدام قانوني بزنند.

نفوذ ايران
محور مذاكرات بغداد-واشنگتن

گفت وگوهاي استراتژيك عراق و آمريكا 
بر سر پرونده هاي نظامي، سياسي و اقتصادي
 به زودي در بغداد آغاز مي شود
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افزايشاستفادهازدوچرخه
لندن: قرنطينه اجباري و ماندن در خانه موجب شــده بسياري 
از افرادي كه مي خواهند تحرك داشــته باشند اما از نرمش جلو 
تلويزيون خســته شــده اند، ســراغ دوچرخه بروند. به گزارش 
بي بي سي، در انگلســتان فروش از هفته اي 20 تا 30دوچرخه 
به روزي 50دوچرخه رســيده اســت. فروش باال موجب ناياب 
شدن دوچرخه نو و گرم شدن بازار دوچرخه هاي دست دوم هم 
شده است. همچنين در بريتانيا استفاده از طرح هاي تشويقي و 
كمك مالي دولت براي خريد دوچرخه، 3برابر افزايش يافته است.

نيشعنكبوتبراياسپايدرمنشدن
بوليوي: 3پســر با انگيزه اينكه شــبيه مرد عنكبوتي شوند 
خــود را در معرض نيش عنكبــوت قرار دادنــد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين پســرهاي 8، 10و 12ساله پس از اينكه 
عنبكوت ها را مجبور كردند آنها را نيش بزنند راهي بيمارستان 
شــدند. نيش برخي عنكبوت هاي جنگل هاي واقع در خط 
استوا مي تواند كشنده باشد. در سري فيلم هاي اسپايدرمن 
شــخصيت اول اين فيلم پس از اينكه عنكبوتــي او را نيش 

مي زند داراي قدرت  فوق العاده اي مي شود.

بزرگترينتابجهاندرچين
چونگين: تابي كه تــاج آن تا 100متر بلنــدي دارد، 
بزرگ ترين تاب جهان اســت. به گزارش آديتي سنترال، 
اين تاب در شــهر چونگيــن و لبه يك دره نصب شــده 
است. داوطلب هايي كه سوار اين وســيله مي شوند تاب 
سوارشــدن و هيجان را درســت روي يــك دره عميق 
 تجربــه مي كننــد؛ تجربه اي كه بــراي بعضي بســيار 
ترسناك توصيف شده است. اين تاب در برابر زلزله هاي 

قوي نيز ايمن است.

حملهشيربهزن35ساله
شولهاون: به گفته مسئوالن باغ وحشي در استراليا، 2شير 
اين باغ وحش به يكي از كاركنان كه مي خواسته قفس شيرها 
را تميز كند، حمله كرده اند و او به شدت مجروح شده است. بر 
اين اساس، مأموران اورژانس براي كمك به يك زن 35ساله 
به باغ وحش شهر شــولهاون در 150كيلومتري جنوب شهر 
سيدني فراخوانده شــدند. اين زن از ناحيه گردن و صورت 
به شدت زخمي شده بود. او بي هوش بوده و اثر گاز گرفتگي و 

پاره شدگي روي بدنش ديده شده است.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
من شقاء المرء أن يفسد الّشك يقينه؛  از بدبختي مرد اين است كه شك، يقين او را فاسد كند .
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پينوكيويطبقهچهارم
اسمش را گذاشته ايم »پينوكيو«. نمي داند 
اين لقب را بهش داده ايم. همســايه طبقه 
چهارم اســت. آپارتماني كه در آن زندگي 

مي كنيم چهارطبقــه دوواحدي دارد. 
همســايه طبقه چهارم خســارت 

چنداني بــه بقيــه نمي زند. فقط 
گاهي خاطر همســايه كناري اش 

را كه پاركينگ هايشــان بغل هم اســت مكدر مي كند. 
دست فرمانش طوري است كه نصف جاي پارك همسايه 
بغلــي را مي گيرد. وقتي آخر شــب و گاهي نصف شــب 
همسايه كناري سر مي رسد بايد ده دوازده دقيقه معطل 
شــود، عقب و جلو كند. بعد پارك كند و برود سر خانه و 
زندگي اش. همسايه طبقه چهارم زن سي و هفت هشت 
ساله اي اســت كه مي گويد شــوهرش دائم السفر است و 
مدام اروپا مي رود و از آنجا آمريكا مي رود و آفريقا و شرق 
دور و بعد هــم دور مي زند و برمي گردد ايران. همســايه 
طبقه چهارم دروغ زياد مي گويد. بــدون ضرورت دروغ 
مي گويد. چندبار گفته كه ماشــين شوهرش بي ام و730 
اســت و خودش هم »اســپورتيج« دارد ولي هنوز كسي 
او را جز با پژو 206آبي متاليك با ماشــيني ديگر نديده. 
همين چند وقت پيش به همســايه طبقه سوم گفته بود 
دو ماه خانه نيســت و مي رود اروپاگردي. بعد از يك هفته 
صداي دامبول وديمبول ضبطش همسايه كناري را از كوره 
در برده بود و چون شوهرش هم انگار در سفر خارج بوده 
همسايه طبقه سوم از دست به يقه شدن صرف نظر مي كند 
و با وساطت مدير عصباني اما خوشروي ساختمان ماجرا 

ختم به خير مي شود.
همســايه طبقه چهــارم مي گويــد روزي يــك پاكت 
و نيم ســيگار مي كشــد. وقتي اين را مي گويد پشــت 
چشــم نازك مي كند و طوري فيگور مي گيــرد كه انگار 
»ويرجينياوولف«)1( است. در خيالش به اروپا و دور جهان 
ســفر مي كند و مدام به همه دروغ مي گويد. دروغ پشت 
دروغ. به همســايه طبقه اول گفته بود شركت خصوصي 
واردات و صادرات دارند. بعد از چند وقت يادش رفته بود 
چه گفته و به يكي ديگر گفته بود شوهرش نماينده شركت 
»پلي كوتي ِوتا« در ايران است كه بهترين روغن هاي درجه 
يك خوراكي و غيرخوراكي را از ژاپن و اروپا وارد مي كنند. 
يك بار هم گفته بود خانه هشتاد متري اش را تو مركز شهر 
يك ميليارد و دويســت ميليون خريده و همه پولش را از 
يكي از حســاب هايش داده و اين پول ها اصاًل برايش پول 

نيست.
همسايه طبقه چهارم جا و بي جا خالي مي بندد. درباره هر 
موضوع بي اهميت و كم اهميتي چاپ و چله و چاخان سر 
هم مي كند. پينوكيوي طبقه چهارم بيشتر از همه خودش 
عذاب مي كشد. دروغ هايش آســيب چنداني به ديگران 
نمي زند؛ دست كم به همسايه ها. اما هميشه فكر مي كند 

ديگران هم دارند بهش دروغ مي گويند.
پانوشت:

ويرجينيا وولف: )1882ـ1941( رمان نويس و مقاله نويس مطرح 
آمريكايي.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

هلنبهمنش
روانپزشك كودك و نوجوان

ِكلك 

   هميشــه كســاني كه در هيچ كاري موفق نشده اند 
مي خواهند براي آدم راهكار نشان دهند.

   زندگي به من آموخت كــه هيچ چيز از هيچ كس بعيد 
نيست.

  چيــز جديــدي اتفــاق 
نمي افتــد. فقــط همان 
قديمــي  داســتان هاي 
هستند كه انسان هاي تازه 
از راه رســيده آن را تجربــه 

مي كنند.
   بين غم و تهي بودن، غم 

را انتخاب مي كنم.

ويليامفاكنر

مهارت

شيوههایپيشگيريازكرونادرمدرسه
با وجود بازشدن مجدد برخي مدرسه ها و رفتن دانش آموزان بر سر كالس ها و شروع 
امتحانات پايان ترم، رعايت نكات بهداشتي زير براي مقابله با ويروس كرونا ضروري 

است.
   دستان خود را قبل از ورود به مدرســه و همچنين قبل و بعد از پايان هر كالس با 

آب و صابون بشوييد.
   قبل از شستن دست، از دست زدن به چشم، دهان و بيني خود جدا خودداري كنيد.

   از خودكار، ماژيك وايت بورد و لوازم شخصي خود استفاده كنيد و از لوازم ديگران 
استفاده نكنيد.

   همه دانش آموزان و كادر مدرسه ماسك و دستكش به همراه داشته باشند.
   از رهاكردن ماسك و دستكش استفاده شده در مدرسه و محيط كالس خودداري 

كنيد.
   براي نوشيدن آب، بطري آب به همراه داشته باشيد.

   درصورت داشتن عالئم مشكوك مانند تب، از رفتن به مدرسه خودداري كنيد.
   فاصله اجتماعي حداقل 1.5متر در سر كالس حتماً رعايت شود.

   پنجره ها در كالس  و همه مكان هاي بسته باز شود.

ويترين

بيمارانكروناتاچهزمانيناقلند؟
دانســتن مدت زمــان واگيرداربــودن 
بيماران كرونــا از لحاظ تصميم گيري 
درباره مدت ايزوله مانــدن در خانه يا 

زمان مرخص كردن اين بيماران اهميت 
دارد. معموال دوبار منفي بودن آزمايش 

براي ويروس كرونا با فواصل 24 تا 
48ساعت به معناي پايان عفونت 
و واگيرداري بيماري شــمرده 

مي شود كه اغلب 14روز پس از شروع عالئم رخ مي دهد.
اما بررسي اخير پژوهشگران مركز ملي بيماري هاي عفوني 
سنگاپور و آكادمي پزشكي اين كشور روي 73بيمار كرونا 
به نتايج جالبي از اين لحاظ رسيده است. در اين بيماران 
پس از روز يازدهم از شــروع بيماري، ويــروس كرونا در 
نمونه هايشان وجود نداشت يا قابل كشت نبود. اين موضوع 
حتــي در بيماراني كــه همچنان آزمايش مــاده ژنتيك 
ويروس )آزمايش PCR( در آنها مثبت بود، مصداق داشت. 
)اين آزمايش ها ميان ويروس فعال و مواد ويروســي مرده 

تفاوت نمي گذارند.(
اين يافته ها مي تواند توضيح دهد كه چرا در برخي از افراد 
تا روزها يا هفته ها پس از بهبودي دوباره آزمايش ويروسي 
مثبت مي شــود. درواقع اين پديده باعــث نگراني درباره 
عفونت دوباره در بيمــاران بهبوديافته و مصونيت نيافتن 

افراد، حتي پس از دچارشدن به ويروس كرونا شده بود.
اگر يافته هاي اين بررســي درست باشــد مي توان نتيجه 
گرفت در بيماراني كــه بهبود يافته اند، پاســخ ايمني بر 
ضد ويروس به وجــود آمده و حتي اگر مواد ويروســي در 
ترشحات تنفسي وجود داشته باشد، به معناي ناقل بودن 
اين بيماران نيســت و اين ويروس ها پس از روز يازدهم از 
شــروع عالئم، ديگر توانايي تكثير در ميزبان هاي انساني 

ديگر را ندارند.
بررســي هاي قبلي در هنگ كنگ، تايوان و آلمان درباره 
مدت واگيرداربودن بيماران كرونا نيز نشــان داده اند كه 
سرايت ويروس از چند روز پيش از شروع عالئم تا حداكثر 
يك هفته پس از آن رخ مي دهد. با توجه به اين يافته ها اين 
امكان وجود دارد كه بتوان در معيارها براي پايان دادن به 
مدت ايزوله بيماران يا مرخص شدن شــان از بيمارستان 

تجديدنظر كرد.
همچنين نگراني دربــاره مقاوم بودن ويــروس كرونا در 
برابر پاسخ ايمني بر اساس گزارش ها در مورد افرادي كه 
آزمايش شــان هفته ها پس از بهبودي دوباره مثبت شده 
است، برطرف مي شود. آزمايش مثبت در اين افراد صرفا 
به علت كشــف باقيمانده مواد ويروســي است كه قابليت 

سرايت ندارند.

اختاللاضطرابفراگير
اختالل اضطــراب فراگير، 
يكي از اختالالت اضطرابي 
شــايع در دوران كودكي و 
نوجواني اســت. كودكان و 
نوجوانان دچار اين اختالل 
در مورد فعاليت هاي زندگي 
روزمره مانند انجام تكاليف، 
ســروقت بــودن، گرفتــن 

نمره هاي خــوب و موفقيت در فعاليت هاي ورزشــي و 
تحصيلي دچار اضطراب و نگراني زيادي هستند. نگراني 
و اضطراب در مورد افتادن اتفاقات بد و خطرناك مانند 
توفان، زلزلــه، آمدن دزد به خانه و بيمارشــدن اعضاي 
خانواده رايج است. نگراني ها گاهي اوقات تخيلي هستند؛ 
مانند هيوال زير زمين و گاهي شــديد و خشــن هستند 
مانند نگراني در مورد حمله هاي  تروريســتي يا تصادف 

كردن والدين.
در طول زمان، نگراني ممكن است از يك موضوع به موضوع 
ديگر تغيير كنند. كنترل اضطراب براي كودك يا نوجوان 
مبتال اغلب دشوار اســت و ســبب رنج و ناراحتي خود و 
اطرافيان مي شود. ممكن اســت به صورت مداوم به دنبال 
اطمينان از درســت بودن عملكرد يا ايمني و ســالمتي 
خودشــان يا مراقبان باشــند. كودكان و نوجوانان مبتال 
به اختالل اضطراب فراگير، عالوه بر اضطراب دســت كم 
يكي از اين عالئم را تجربه مي كنند: بي قراري، خســتگي، 
تحريك پذيري، مشــكالت خواب، تنش عضالني و ضعف 
تمركز. به طوركلي شــيوع اختالل اضطــراب فراگير در 
نوجوانان بيشتر از كودكان است. نوجوانان مبتال، ايده آل گرا 
هستند، انتظارات غير منطقي درباره عملكردشان دارند و 
وقتي نمي توانند اين انتظارات را برآورده كنند، از خودشان 

بسيار انتقاد مي كنند.
سير و پيش آگهي اختالل اضطراب فراگير متغير و به سن 
شــروع، طول مدت عالئم و وجود اختالالت افســردگي 
واضطرابي بســتگي دارد. بچه هاي كوچــك مبتال به اين 
اختالل كه قادرند در مدرسه حاضر شوند و در فعاليت هاي 
غيردرسي شــركت كنند و رابطه خود را با همساالن شان 
حفظ كنند، نســبت به نوجوانان مبتاليــي كه از حضور 
طوالني مدت در مدرسه و شركت در فعاليت هاي اجتماعي 

خودداري مي كنند پيش آگهي بهتري دارند.
با توجه به شــدت بيماري و مشكالت ناشــي از آن براي 
كودك و نوجوان و با درنظر گرفتن اختالالت همراه با آن، 
درمان ها و راهكارهاي مختلف دارويي و غيردارويي وجود 
دارند، لذا براي ارزيابي تشخيصي دقيق و درمان، مشورت 

با روانپزشك كودك و نوجوان توصيه مي شود.

سربازشكالتي
»سرباز شكالتي« نمايشنامه  
طنــزي ضدجنگ بــه قلم 
جورج برنارد شاو )1856-
1950( نويسنده و طنزپرداز 
انگليسي با ترجمه  زنده ياد 
سيمين دانشــور است. اين 
نخستين نمايشــنامه شاو 
است كه در آمريكا نمايش 

داده شــد. در مقدمه اي كه جالل آل احمد، 
نويسنده ايراني بر اين كتاب نوشته است مي خوانيم: 
»برناردشاو، با انتشار همين نمايشنامه هاي شاد بود 
كه روح شــوخ و بذله گو و نقاد خود را نشــان داد و 
كم كم توانســت كار خود را به عنوان بهترين نمونه 
مطايبه و نقد شــوخي آميز اجتماعي و سياسي، به 
مردمي كــه به اصطالح عصا قورت داده هســتند و 
كارشان شوخي بردار نيست، بقبوالند. شخصيت هاي 
آن آدم هاي پيچيده و پر از اســراري نيســتند كه 
براي روي صحنه آوردنشــان دچار اشكالي بتوان 
شد. آدم هايي هستند خونســرد، شوخ و حسابدان 
و در كار خود اســتاد. »بالنچي« قبل از اينكه يك 
افسر داوطلب سوئيسي در قشون صربستان باشد، 
پيداســت كه يك انگليسي خونســرد و كاركشته 
است. يك برنارد شاو است. هركدامشان حسابگرند 
و اسراري را كه از ديگران مي دانند به آساني از دست 
نمي دهند. شــايد در نظر شــما خنده دار بيايد كه 
بشنويد يك افســر ادعا مي كند در جنگ، شكالت 
بيش از فشــنگ برايش ارزش دارد. ولــي بايد به 
جاي »بالنچلي« بــود تا مفهوم ايــن ادعا را درك 
كرد. 48ســاعت بي خوابي، فرار، گرسنگي و همه 
عواقب ديگري كه در انتظار اوست علل اساسي اين 
ادعاي صادق هستند.« صحنه هاي اين نمايشنامه 
دقيق و مفصل و با نظري پر از كنايه و انتقاد وصف 
شده. اشــخاصي كه وارد صحنه مي شوند نيز قبال 
وصف شده اند و گر چه اين شرح و توصيف ها وقتي 
كه نمايشنامه روي صحنه بيايد زيادي اند، ولي در 
انتخاب بازي كننده كمك بزرگي هســتند. در اين 
نمايشنامه انسان هاي شاو، اگر هم به جنگ رفته اند 
پيداست كه برخالف ميل خود دست به چنين كاري 
زده اند. پيداست كه در مكان مناسب خود نيستند. 
آدم هايي هستند كه وقتي سالح به دوش گرفته اند 
به صورت مسخره اي درآمده اند. نشر روزنه چاپ دوم 
سرباز شــكالتي را زيرنظر غالمرضا امامي، به بهاي 

25هزار تومان منتشر كرده است.

الگوريتميجديدبرايپيداكردناشياءوافرادگمشده
پژوهشگران مؤسسه »ام.آي.تي« موفق به توسعه يك الگوريتم شده اند كه با استفاده 
از آن مراحل يافتن اشياء و اشخاص گمشده در دريا بسيار راحت مي شود. به گزارش 
گيزمگ، تيم هاي جســت وجو و عمليات نجات كه اقيانوس هــا را براي پيدا كردن 
اشخاص يا اشياي گمشده جست وجو مي كنند، امروز به مدل هايي از پويايي اقيانوس 
و پيش بيني آب و هوا متكي هستند تا مناطقي خاص را جست وجو كنند؛ اما اين يك 
استراتژي كامالً مناسب نيست. طي اين مطالعه پژوهشگران  ام.آي.تي تصميم گرفتند 
تا الگوريتمي را كه »ترپس« )TRAPS( نام دارد توســعه دهند كه دقت عمليات 
جست وجو را به طرز چشمگيري افزايش مي دهد. الگوريتم جديد اين تيم مبتني بر 
مدل سازي پيشرفته اقيانوس است و عكس هاي فوري از سرعت اقيانوس را كه توسط 
امواج و جريان ها ثبت مي شود با يكديگر تركيب مي كند و سپس با كمك مدل هاي 

رياضي، مسير مناسبي براي پيدا كردن اشخاص و اجسام گمشده ايجاد مي كند.

دانستني ها

لنزهايتماسيوافزايشخطركرونا
تماس دست آلوده با هرم مثلثي صورت 
كه شامل چشــم، بيني و دهان است، 
سبب ابتالي فرد به ويروس كرونا خواهد 
شــد و در اين ميان لنزهاي چشــمي 
مي توانند خطر ابتال به كرونا را افزايش 
دهند.  به گزارش ايسنا، اكثر اشخاص، 
راه انتقال و سرايت كرونا را دهان و مخاط 

)بيني( مي دانند ولي تماس دست آلوده با چشــم يكي از مهم ترين راه هاي انتقال 
اين ويروس كشنده است. لنز هاي چشمي به علت تماس مستقيم با چشم مي توانند 
پر مخاطره باشند؛ براي اينكه سرعت انتقال كرونا ويروس بسيار باالست و مي تواند 
به راحتي قابل انتقال باشد. بنابراين بهتر است به هيچ وجه از لنزهاي چشمي استفاده 

نكرده و درصورت ضعف در بينايي، عينك هاي طبي را جايگزين لنز كنيم.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 10خرداد 1379
حجتاالسالموالمسلمينناطقنوري

بهعنوانمشاوررهبرمعظمانقالبمنصوبشد
حضرت آيت اهلل  خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي طي حكمي حجت االسالم 
والمسلمين علي اكبر ناطق نوري را به عنوان مشاور رهبري و عضويت در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند.
در متن حكم رهبر انقالب اسالمي چنين آمده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي حجت االسالم ناطق نوري دامه توفيقاته

با ســالم و تحيت، اكنون كه پس از 2دوره رياست قوه مقننه و سال ها نمايندگي 
مردم در مجلس شوراي اسالمي ترجيح داده ايد كه در سنگرهاي ديگر به خدمات 
خود ادامه دهيد، با عنايت به تجارب ارزنده و تالش فشرده  اي كه با دوران پركار 
آن مسئوليت حساس همراه بوده است، جنابعالي را به مشاورت خود و عضويت در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب مي كنم. اميد است نظام مقدس جمهوري 

اسالمي و كشور و ملت عزيزمان از خدمات باارزش جنابعالي بهره مند شوند.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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