
نگاهسياسي،اقتصادراتعطيلميكند
4مرکز پژوهش های مجلس خطر کوتاه نگری و غلبه سیاست بر اقتصاد را به نمایندگان جدید گوشزد کرد

عضو شورا   احضار  
 شد؛ تذکرها 

باال گرفت
  رئیــس شــورای شــهر 
تهــران دیــروز از احضــار 
س د حق شنـــا ا جـو  محمد

به دادسرا گالیه کرد
  شورای شــهر تهران بــرای 
تعامل با نمایندگان مجلس به 
ویژه وکالی مــردم پایتخت در 

پارلمان ملی اعالم آمادگی کرد

ترکش تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
به اقشار ضعیف جامعه خورد

در روزي کــه 
عضــو  یــك 

شــوراي شــهر به خاطر پیگیري 
حقوق موکالنش به دادسراي رسانه 
احضار شــده بود، شوراي شهر تنها 
یك مصوبه داشــت و بازار تذکرات 
بیش از دیگــر روزها داغ بود. ضمن 
اینكه رئیس شوراي شهر هم براي 
تعامل با مجمع نمایندگان مجلس 

اعالم آمادگي کرد.

صفحه7 را 
بخوانيد

موج اخراج  
آبدارچي ها

و آشپزها

3 روز پیش 
کارفرما آب 

پاکي را ریخت روي دســتش. بعد 
از 3ماه بالتكلیفي، با او و یكي دیگر 
از همكارانش در آبدارخانه تســویه 
حســاب کرد. به آنها گفته اند اگر 
دوباره به حضورشــان نیاز باشــد، 

خبرشان مي کنند. 

صفحه22 را 
بخوانيد

روزگار سياه 
طالی سفيد

محصول اســتراتژیك و سودآور 
پنبه به علت پشــتیبانی نشدن 
پنبه کاران شمال کشور  و  واردات 
این محصول، تاثیــر چندانی در 

چرخه اقتصادی ندارد

کشــت پنبــه در 
گلستان و مازندران 

طی دو دهه اخیر روند نزولی چشمگیری 
داشــت؛ به طوری که مجموع سطح زیر 
کشت این محصول استراتژیك و سودآور 
در استان گلستان و شــرق مازندران از 
حدود 230 هزار هكتار در دو دهه پیش 
به کمتر از 25 هزار هكتار رســیده است. 
کاهش سطح زیرکشت پنبه در مازندران 
و گلستان در حالی رخ داده است که این 
محصول یكی از ســودآورترین تولیدات 

کشاورزی در دنیا محسوب می شود.

صفحه6 را 
بخوانيد
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 يادآوري توييتري ظريف 
براي پمپئو

اولويت هاي  محيط زيستي  
مجلس يازدهم

چالش هاي سال 99

نجات
روميناهایدیگر

  معاون سازمان جنگل ها: مجلس 
بایــد در قوانین مدیریــت بحران 

عرصه هاي طبیعي تجدیدنظر کند
  محمــد درویــش: بــراي حل 
معضالت محیط زیســتي کشور به 

مجلس یازدهم هم امیدوار نیستیم
رئيس مجلس در نخستين 
نطق خــود خط و مشــي هاي 
مجلس را در سياست خارجي، 
اقتصاد و فرهنگ مشخص کرد | 2

مهمترین مسئله پیش روي بخش هاي 
سیاســت داخلي، سیاست خارجي، 

اقتصاد، فرهنگ و جامعه چیست؟
 گفتارهايــي از: عبــداهلل 
ناصري، رامين مهمان پرست، 
محمدقلي يوسفي، اعظم آهنگر 

و شهرام گيل آبادي

آیا اجرایی شــدن الیحــه حمایت از 
کودکان و نوجوان می توانست مانع از 

جنایت شود؟

یادداشت
ابوالفضل عمويي ؛  نماینده تهران در مجلس 

براي پیش بیني اینكه مجلس یازدهم چه مسیري را طي 
خواهد کرد، الزم است به شرایطي که بستر شكل گیري 
این مجلس و انتخاب نمایندگان آن از سوي مردم شد، 
توجه کنیم. رقابت هاي انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شوراي اسالمي که بر نتایج انتخابات تأثیر بسزایي داشت در ایامي کلید خورد که کشور 

در 2بعد شرایط ویژه اي را تجربه مي کرد.
بعد اول نابساماني اقتصاد و افزایش مشكالت معیشتي مردم بود که سبب کوچك شدن 
سفره هایشان شده بود، روندي با شیب تند که بازگشت تحریم هاي یكجانبه و ظالمانه 
آمریكا علیه نظام جمهوري اسالمي ایران عامل اصلي اش بود و عدم مدیریت صحیح 
شرایط بروز کرده از سوي مسئوالن اجرایي محرك آن بود؛ محرکي که سبب شد طي 
2سال گذشته گراني ها و نابساماني بازار به طرز بي سابقه اي بر معیشت مردم به ویژه 
قشر کم درآمد سایه بیندازند. در کنار بروز مشكالت معیشتي مردم، تقابل و رودررویي 
بي سابقه ایاالت متحده آمریكا با نظام جمهوري اسالمي ایران در ماجراي ترور سردار 
شهید قاسم سلیماني هم فصل تازه اي در روابط تهران - واشنگتن ایجاد کرد و سبب 
همه گیر شدن فضاي ضدآمریكایي در بین ایرانیان شد. این دو بعد ویژه در کنار هم فضا 
و ظرف انتخاب مردم براي شــكل گیري مجلس یازدهم را فراهم آوردند که خروجي 
آن روي کار آمدن نمایندگاني شد که خود را معرف مكتب انقالبي مي دانند. حال این 
مجلس جدید با تدوین اولویت هایي در پي پاسخگویي به مطالبات مردم است و 5اولویت 

زیر را به صورت ویژه دنبال خواهد کرد:
اولویت اول مجلس یازدهم نشــأت گرفته از خواست جامعه توجه بیشتر به  مسائل اقتصادي و حل چالش هاي معیشتي مردم است. مجلس یازدهم گام 1
برداشتن به سمت کاهش مشكالت معیشــتي مردم را وظیفه و اولویت اساسي خود 
مي داند چنانكه در لواي توصیه هاي مقام معظم رهبري هم گره گشایي از شرایط دشوار 

اقتصادي کشور به ماموریت اصلي ایشان در مجلس یازدهم بدل شد.
در کنار توجه به اقتصاد که ضرورتش کامال بر همگان هویداست، رفع مظلومیت  از فرهنگ نیز دیگر اولویت مجلس یازدهمي ها خواهــد بود؛ اولویتي که به 2
صراحت در پیام رهبر معظم انقالب بدان اشاره شد، بنابر این در پي توصیه هاي مقام 
معظم رهبري، قاطبه راه یافتگان به مجلس یازدهم بر این باورند که فرهنگ در سال هاي 
اخیر و در پي بروز مشكالت اقتصادي به حاشیه رانده شده و نیازمند توجه جدي است.

است، فعالیت سیاســت خارجي به عنوان حرکت دیپلماتیك با اولویت هاي 3 در حوزه سیاست خارجي، دیدگاه عموم مجلس پیگیري دیپلماسي متوازن 
جدیدي حتما دنبال خواهد شــد. در این وادي ما باید نوع تعامل دیپلماتیك مان با 
کشور هاي همسایه را در اولویت دستگاه دیپلماسي مان قرار دهیم و توامان نگاه مان به 
شرق را تقویت کنیم و در عین حال بتوانیم از ظرفیت هاي محور مقاومت به عنوان میراث 

شهیدحاج قاسم سلیماني در موضوعات اقتصادي و امنیتي بهره بیشتري ببریم.
در بحث تعامل با دولت که این روزها محل بحث رسانه ها هم هست، باید تأکید  کنم که مجلس یازدهم قصد تقابل با دولت ندارد اما مي خواهد از طریق تقنین و 4
نظارت براي دولت ریل گذاري کند تا گره از مسائل اقتصادي، معیشتي و فرهنگي مردم باز 
کند، در همین راستا مجلس یازدهم تالش خواهد کرد که مسیر متفاوتي را پیش روي 
دولت قرار دهد و دولت را به نشاط و پویایي بیشتر در پرداختن به نیازهاي جامعه وادار کند.
از دیگر اولویت هاي کاري مجلس یازدهم توجه و اصالح مكانیسم هاي داخلي  مجلس است و این مجلس قصد دارد اصالح و تحول را از خود آغاز کند. مجلس 5
یازدهمي ها به دنبال آن هستند تا با نظارتي بیشتر بر روند نمایندگي و حراست و حفاظت 
از جایگاه مجلس شوراي اسالمي و نمایندگي مجلس، مجلس را به راس امور بازگردانند. 
موضوع شفافیت آراي نمایندگي ، تقویت فعالیت مردمي نمایندگان و مشارکت مردم 
در قانونگذاري از طریق نظرخواهي از آنها در قالب گروه هاي دانشجویي ، سمن ها و... 
ازجمله اقداماتي است که مجلس جدید در جهت حراست از  شأن نمایندگي به دنبال  

تحقق آن خواهد بود.

5 اولويت مجلس يازدهم
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عصر روز گذشــته و پس از پشت سر گذاشتن مســیري ۱۹ساعته 
دانش

2فضانورد ناســا براي نخســتین بار در تاریخ، با فضاپیمایي ساخت و فناوري
شرکتي خصوصي به ایستگاه فضایي بین المللي رسیدند.

داگ هرلي و باب بنكن که پرتابي موفق را ساعت 23:52 شنبه  شب )به وقت تهران( 
به وسیله موشــك فالكون۹ ساخت شــرکت اســپیس ایكس تجربه کردند حدود 
ساعت۱۹ عصر روز گذشته فرایند اتصال کپسول فضایي دراگون به ایستگاه فضایي 
را با موفقیت پشت سر گذاشتند. هرچند کپسول دراگون یا اژدها در یك روند کامال 
خودکار به ایستگاه فضایي متصل شد اما در چنین مواقعي سرنشینان باید براي همه 
سناریوهاي احتمالي آماده باشند. این پرتاب موفق اتفاق هاي مهمي در تاریخ صنعت 
هوا و فضا به همراه داشت. پس از ۹سال ناسا توانست براي نخستین بار فضانوردان خود 
را از خاك آمریكا به فضا اعزام کند. از سال20۱۱ که برنامه شاتل هاي فضایي تعطیل 
شد ناسا براي اعزام فضانوردان، وابسته به کپسول روسي سایوز بود. عالوه بر این پرتاب 
کپسول کرو دراگون )یا مدل سرنشــین دار دراگون( به وسیله موشك قابل استفاده 
مجدد فالكون۹ صورت گرفت. اسیتج اول موشك هاي فالكون۹ که وظیفه اولیه پرتاب 
را بر عهده دارند مي توانند پس از گذشت حدود 2.5دقیقه از پرتاب جدا شوند و روي 

سكوهاي ثابت یا شناور فرود بیایند. این استیج اول مي تواند 
در پرتاب هاي بعدي مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. شرکت 

خصوصي اسپیس ایكس با ابداع این روش در طول سال هاي اخیر تحولي در صنعت 
فضایي ایجاد کرده و به شدت باعث کاهش هزینه هاي ماموریت فضایي شده است.

براي نخستین بار در تاریخ صنعت فضایي فضاپیماي ساخت شرکتي 
خصوصي 2 فضانورد ناسا را به وسیله موشكي با قابلیت استفاده مجدد 

به ایستگاه فضایي رساند 

اژدها در ايستگاه فضايي
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مصوبه تيراندازي به سمت مردم نداريم
وزير كشور درباره علت شليك هاي صورت گرفته در اعتراضات نيز توضيحاتي ارائه داد. او كه در يكي از كميسيون هاي مجلس 
قبلي گفته بود شليك  هاي صورت گرفته تنها به سر معترضان نبوده و به پاي آنان نيز شليك صورت گرفته بود، درباره ماهيت 
برخوردها توضيح داد: »همه مصوبات شوراي امنيت و شوراهاي تامين موجود است كه هميشه به خويشتنداري و مراعات و كنترل 
و روش هاي مسالمت آميز دعوت كرديم اما وقتي به يك پادگان، پاسگاه يا مقر حياتي حمله مي كنند يا مسلحانه سنگربندي 
مي كنند، چنين مشكالتي اتفاق مي افتد. گرچه آمار فوتي ها را از ۸هزار و ۱۰ هزار نفر تا ۲ هزار نفر گفتند اما همين روزها اعالم 
خواهد شد كه عددها اصال اين نيست. البته حتي يك نفر هم فوت كند، ناراحت كننده است. در اين حادثه غمبار، حدود ۴۰ تا ۴۵ 
نفر برابر بررسي ها، شهيد اعالم شدند، اينها كاماًل بي گناه بودند و با سالح ها و روش هايي كشته شدند كه اصال نيروهاي نظامي و 
امنيتي ما ندارند. همه اينها در گزارش هاي پزشكي قانوني موجود است و دليل تأخير در اعالم آمار هم اين بود كه داليل، مكان و 
ساعت مرگ هر فرد دقيقاً معلوم شود.« او در ادامه گفت: »تكرار مي كنم، حتي يك مورد مصوبه تيراندازي به مردم در هيچ يك از 
سطوح وجود ندارد، اما نحوه استفاده از سالح قانون است و در اختيار نيروهاي مسلح است؛ وقتي به مراكز حياتي حمله مي كنند 
و مسلحانه تيراندازي مي كنند، بايد دفاع كنند و در اين دفاع ناخواسته هم اتفاقاتي پيش مي آيد.« رحمانی فضلی درنهايت با بيان 
اينكه هم امنيت كشور ما ارزش دارد و هم جان و ناموس مردم ارزشمند است و بايد در چارچوب قانون از آنها صيانت شود، تصريح 
كرد: هر فردي هم در اين مسائل تخلفي كند بايد پاسخگو باشد. ممكن است دو جا تخلفي هم رخ دهد يا ندانسته اتفاقي بيفتد، اما 
بازرسي هاي ستاد كل نيروهاي مسلح، اطالعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه بعد از اين حوادث گزارش هاي مفصلي تهيه كردند. 
بنده به عنوان مسئول بعد از اين قضيه در كميسيون شوراها، كميسيون مشترك مجلس، كميسيون امنيت ملي و كميسيون 
اصل ۹۰ در چندين جلسه حضور يافته و توضيح دادم. همچنين مقام معظم رهبري به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دستور 
دادند كه اين واقعه را از صفر تا صد بررسي كنند كه بررسي شد و گزارش دادند. شوراي امنيت ملي هم وقايع را بررسي كرده است.

محمدباقــر قاليبــاف، رئيس 
مجلس يازدهم درنخستين نطق مجلس

پيش از دســتورش به تشريح 
بايدهــا و شــايدهاي پيــش روي نمايندگان 
پرداخت و از آنچه مجلــس جديد به دنبال آن 
است سخن راند. نطق ديروز او در راس مجلس 
كه بــه جايگاهش در بهارســتان رســميت 
مي بخشيد به مانيفست مجلس يازدهم شبيه 
بود. تالش براي احياي تقويت ســبك زندگي 
اســالمي، تمدن ســازي  از انقالب اسالمي و 
اســتمرار راه مقاومت مهم ترين كليد واژه هاي 
سياســي بودند كه در نطق قاليبــاف به عنوان 
رئيس مجلــس گام دوم انقــالب خودنمايي 
مي كردند، به ويژه اينكه او در جايگاه رئيس يك 
قوه و از تريبون رسمي بهارستان از تقويت خط 
مقاومت صحبت كرد و نام فلسطين، حزب اهلل 
لبنان، گروه هــاي مقاومت، حمــاس، جهاد 
اسالمي و مردم مظلوم يمن را يكي بعد از ديگري 
برشمرد و اعالم كرد كه مجلس آماده همكاري با 
آنان است. او در جاي ديگر از نطقش نيز تأكيد 
كرد كه مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجي 
به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي جزو اصول 

اساسي مجلس يازدهم است.

مذاكره پرضرر است
در كنار پشتيباني قاليباف از مقاومت اسالمي 
و ضرورت اســتمرار آن از ديدگاه اين مجلس، 
تأكيد او بر اينكه »مذاكره با آمريكا پرضرر است« 
اعالم رســمي از قدرت گيري طيف پايداري ها 
در بهارســتان بود كه در اقليت مجلس قبلي 
برجام را به آتش كشيدند و عليه لوايح چهارگانه 
بيانيه نويسي كردند. اگرچه قاليباف اعالم كرد 
مجلس يازدهم بناي تقابــل و مچ گيري ندارد 
اما تأكيدش بر تضعيف سرمايه اجتماعي نظام 
به دليل عملكرد اجرايي مســئوالن خبر از اين 
مي دهد مجلسي كه روي كار است بناي تحمل 
مديريت اجرايي كشور را به اين شكل و سياق 

ندارد .

 بناي مچ گيري نداريم 
قاليباف ادامه داد: اكنون كــه مجلس در آغاز 
راه خود قرار دارد، آنچه شرايط را خطرناك تر 
مي كند، الگوي مديريتي دستگاه هاي اجرايي 
كشور است، كه عالوه بر ناكارآمدي و آشفتگي 

مديريتي، و تمركز بر نگاه به بيرون، به بسياري 
از اصول و مولفه هاي الگوي مديريت جهادي 
باور ندارد، در چنين شرايطي است كه مجلس 
يازدهم مي تواند با رويكردي منطقي و انقالبي 
نسبت به دولت، و با اســتفاده از ظرفيت هاي 
تقنيني و به خصوص نظارتي خود در چارچوب 
پيام رهبر انقالب، دولت را به ســمت مطلوب 
هدايت كند. مجلس، نقشــه راه خــود را پيام 
رهبر حكيم انقالب قرار مي دهــد و به عنوان 
يك نهــاد مردمي و انقالبي كــه هدف خود را 
تشكيل مجلسي قوي و كارآمد قرار داده، حل 
مسائل ملي و محلي مردم را به عنوان يك وظيفه 
انقالبي و مطلوب، وجهه همت خود قرار خواهد 
داد و با اين شاخص، تعامل خود با دولت فعلي 
و دولت آينده را تنظيم مي كند. قاليباف تأكيد 
كرد: مجلس يازدهم نه بناي تقابل و مچ گيري 
دارد و نــه در پيگيري منافــع و حقوق مردم 
مسامحه مي كند، مجلس يازدهم تالش مي كند 
موانع قانوني دولت در مسير خدمت رساني به 
مردم را حذف و اصالح كنــد، اما در عين حال 
اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پياده سازي  
قوانيني كه حل كننده مســائل مردم اســت، 
ســهل انگاري كند. او گفت: رهبــري در پيام 
روشــنگرانه خود در حوزه اقتصادي بر توجه 
به معيشــت طبقات ضعيــف و تحقق عدالت 
تأكيد داشتند و اشاره فرمودند كه مطابق نظر 
صاحب نظران اين هدف با اصالح خطوط اصلي 

اقتصاد ملي محقق مي شود.

 تقويت سبك زندگي اسالمي در مجلس 
رئيس مجلس با اشــاره به حــوزه فرهنگي 
كشور تصريح كرد: موضوع ديگر كه اهميت 
فــراوان دارد مقوله فرهنگ اســت؛ فرهنگ 
هميشــه از مهم ترين اولويت ها بوده اما با آن 
برخورد شعاري شده اســت. مجلس يازدهم 
تقويت نهاد خانواده، ترويج و تقويت فرهنگ 
و ســبك زندگي اســالمي- ايراني در برابر 
ســبك زندگي غربي را  اولويــت اصلي خود 
قرار مي دهد و اجرايي شــدن ســند تحول 
آموزش و پــرورش و اصــالح و تقويت كمي 
و كيفي رســانه ملي را پيگيري خواهد كرد. 
وي بــا تأكيد بر اينكه مجلــس يازدهم خود 
را نماينده همه مردم ايــران مي داند، حتي 
كســاني كه به هر دليل سياسي يا نارضايتي 
از شرايط كشــور به آن رأي نداده اند، ادامه 
داد: مجلس يازدهم با توجه به نقشي كه براي 
خود در جايگاه تمدن ساز انقالب اسالمي قائل 
اســت بر ســر آرمان هاي اصلي انقالب هيچ 
مســامحه اي را نمي پذيرد و مقابله مقتدرانه 
در برابر دشمن خارجي به ويژه آمريكا و رژيم 
صهيونيستي را جزو اصول اساسي خود قرار 
مي دهد. رئيس مجلــس اظهار كرد: مجلس 
يازدهم در مرزبندي با جريان معاند و منافق 
داخلي تعارف نمي كند و البته دايره نيروهاي 
انقالب را مطابق راهبرد رهبر انقالب گسترده 
مي داند و با طرد نيروهــاي انقالبي به دليل 
اختالف سليقه هاي سياسي يا كارشناسي با 
جديت مخالفت خواهد كرد. مجلس يازدهم 
همچنين توجه به واقعيت ها را در راه رسيدن 
به آرمان ها مدنظر قرار مي دهد تا آرمانگرايي 

به توهم نينجامد.

 حمايت از گروه هاي مقاومت وظيفه ملي 
مجلس است

قاليباف گفت: مجلس يازدهم خود را متعهد به 
ادامه دادن راه شهيد سليماني در افزايش توان 
محور مقاومت به عنوان راهبردي غيرقابل تغيير 
دانســته و حمايت از ملت فلسطين، حزب اهلل 
لبنان، گروه هــاي مقاومت، حمــاس، جهاد 
اســالمي و مردم مظلوم يمن را وظيفه انقالبي 
و ملي خود به حســاب مي آورد و هميشه خود 
را كنار مردم، دولت و مرجعيــت عراق و آماده 

هرگونه همكاري با آنها خواهد دانست.

وزير كشور در يك برنامه تلويزيوني گفت40تا 45نفر كه حدود 20درصد كشته شدگان هستند 
توسط سالح غيرسازماني كشته شده اند

رحماني فضلي: يكي از مواردي كه مي گويند اين است كه رحماني فضلي به عنوان رئيس شوراي 
امنيت، اينترنت را در آن شب ها قطع كرد. وقتي از بستر اينترنت آموزش مي دهند و فرماندهي 

ميدان مي كنند، هركه مسئوليت حفظ امنيت مردم را بر عهده دارد، حتما اين كار را مي كند

آمار تقريبي كشته هاي آبان
خبرهاي كوتاه

خبر 

پيام تبريك شهردار تهران به قاليباف

توصيه پارلماني هاشمي

مطهري: بايد برويم با رهبري صحبت كنيم

شهردار تهران با ارســال پيامي به محمدباقر قاليباف، 
انتخاب او به عنوان رئيس يازدهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي را تبريك گفت. به گزارش ايسنا، در پيام پيروز 
حناچي به قاليباف آمده اســت: »انتخاب جناب عالي 
به عنوان رئيس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
از جانب نمايندگان ملت را تبريــك عرض مي نمايم و 

آرزو دارم با دعاي خير مردم شريف ايران و به حرمت خون پاك شهداي همرزم تان 
شــاهد خدمات ارزنده شــما در اين دوره باشــيم. يقينا حضور جناب عالي در اين 
مسئوليت، با سوابق طوالني در اداره امور شهر تهران، به ويژه در سالي كه با تدبير مقام 
معظم رهبري)مدظله العالي(، سال جهش توليد نامگذاري شده؛ مي تواند بسترساز 
همكاري هاي مؤثرتر ميان مجلس و شهرداري ها در راستاي تصويب قوانين ضروري 

براي اداره پايدار شهرها و تحقق ارزشمند نظام مقدس جمهوري اسالمي باشد.«

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران در نطق ديروز 
خود با اشاره به آغاز فعاليت مجلس يازدهم گفت: حضور 
رياست محترم مجلس يازدهم كه از تجربه مديريت شهر 
تهران برخوردار است، فرصت مناسبي است كه معضالت 
شــهر، به ويژه در حوزه هايي مانند تامين بودجه براي 
توسعه سيستم حمل ونقل عمومي، تامين درآمد پايدار 

براي شهرداري ها از محل عوارض ارزش افزوده و تصويب قوانين مربوط به واگذاري 
وظايف قانوني مديريت شــهري كه با گذشت بيش از 20ســال از تاسيس شوراها، 
همچنان دوسوم آن تفويض نگرديده، ازجمله اقداماتي است كه مي تواند به عنوان يك 
دستاورد ماندگار براي مديريت شهري در كارنامه مجلس يازدهم ثبت شود. وي افزود: 
اگر اعتقاد و بنا بر خدمت به مردم و حل مشكالت جامعه در اين شرايط سخت باشد، 
تفاوت و تكثر در ساليق و ديدگاه هاي سياسي يا حزبي، نبايد مانع تعامل و همگرايي 

در جهت حل مشكالت مردم شود.

علي مطهري، نماينده ســابق مجلس در نشســتي كه 
حزب اعتماد ملي برگزار كرده بود با تاكيد بر اينكه من 
تا حد زيادی به مردم برای كاهش مشاركت در انتخابات 
حق می دهم، گفــت: وقتی می بيننــد مجلس چندان 
كاره ای نيست طبيعی است كه شركت نكنند. به گزارش 
همشهري، وي يادآور شــد:» بعد از مسائل بنزين برای 

مردم مسجل شد مجلس كاره ای نيست. يا درباره FATF مجلس لوايح را تصويب كرد 
اما به راحتی مجمع آنقدر نگه داشت تا مهلت ما تمام شد و وارد ليست سياه شديم. « 
مطهری با بيان اينكه چرا مجلس از جايگاهش پايين آمد،گفت: چرا شورای هماهنگی 
سران قوا تشكيل شد؟ پس مجلس چه كاره است؟ وی ادامه داد: اينها را بايد حل كنيم. 
برويم با رهبری هم صحبت كنيم. اينطوری نمی شود كشور را اداره كرد، زيرا جايگاه 

مجلس روز به روز سقوط خواهد كرد.

۶ماه پــس از اعتراضات بنزينــي منجر به 
درگيري هاي خياباني آبان ماه9۸ كشور، وزير امنيتي

كشور برآوردي كلي از آمار كشته شدگان اين 
حــوادث داد و اعالم رقم دقيق آنها را بــه »همين روزها« 
موكول كــرد. عبدالرضا رحماني فضلــي برخالف ادعاي 
خبرگزاري رويترز كه كشته شدگان اين حوادث را هزار و 
500نفر اعالم كرده بود، از كشته شدن 40 تا 45 نفر، حدود 
20درصد كشته شدگان، توسط سالح غيرسازماني خبر داد. 
اعالم اين خبر به معناي آن بود كه كل كشته شدگان حدود 
5برابر هســتند و نزديك به 200 تا 225نفر تخمين زده 
مي شــوند. نخســتين بار الياس حضرتي، نماينده سابق 
مجلس گفته بود كه براساس اعالم يك مقام امنيتي كشته 
شده ها زير 250 نفر هستند. براساس توضيحات وزير كشور 
در برنامه تلويزيوني شنبه شب، همان 40 تا 45 نفري كه با 
شليك هاي خارج از گلوله هاي سازماني نهادهاي امنيتي و 
انتظامي داخلي كشته شدند شهيد محسوب شده اند. مابقي 
كســاني بوده اند كه به گفته وزير كشور در حمله به مراكز 
حساس نظامي كشته شــده اند. او اشــتباهات احتمالي 
نهادهاي نظامي و امنيتي در برخورد بــا ناآرامي ها را هم 
محدود به يكي دو جايي دانست كه ممكن است تخلفي رخ 

داده باشد.
24آبان ماه ســال گذشــته گران شــدن بنزين منجر به 
اعتراضات خياباني شــد. علي شمخاني، دبير شوراي عالي 
امنيت ملي آذرماه ســال گذشــته در ديدار بــا خانواده 
كشته شــدگان اين حوادث آمار ديگري از كشته شدگان 
با شليك هاي غيرســازماني داده و گفته بود: » بيش از ۸5 
درصد از جانباختگان رخدادهاي اخير در شهرستان هاي 
تهران در هيچ يك از تجمع هاي اعتراضي حضور نداشته اند 
و به صورت مشكوك با سالح هاي سرد و گرم غيرسازماني 
كشته شــده اند؛ لذا اجراي پروژه كشته ســازي از سوي 

معاندين در اين منطقه قطعي است.«
با اين حال وزير كشور طي يك  ماه اخير توضيحات جامع تر 
و دقيق تر دربــاره اين حوادث را در دســتور كار خود قرار 
داده است. او نسبت به صحبت كردن درباره ابعاد حوادث 
آبان اعالم آمادگي كرده بود. طرح اين اظهارات همزمان با 
مناقشاتي ميان علي مطهري، نماينده سابق مجلس و اين 
وزارتخانه بود كه در نطق ميان دستور ارديبهشت ماه خود 
گفته بود: » مسئله استيضاح وزير كشور در آذرماه9۸ مطرح 
شد. وزير كشور مقصر حوادث آبان بود.« وزارت كشور نيز از 
زبان روح اهلل جمعه اي يكي از مشاوران رحماني فضلي به اين 

سخنان واكنش نشان داد كه: » آيا دستور براي ايجاد امنيت 
و برخورد با عناصري كه كامال مشخص و هدفمندانه اقدام به 
تهديد و تعرض به انبار غالت و آذوقه و تخريب اموال عمومي 
و دولتي و به ويژه مراكز اقتصادي ، امنيتي ، انتظامي و حتي 

مردم عادي داشتند را قصور در انجام وظيفه مي دانيد؟«
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي شنبه شب در برنامه زنده نگاه يك با اشاره به 
حوادث آبان ماه سال گذشــته، خواستار ارائه گزارش هاي 
دستگاه هاي اطالعاتي به مردم از طرح هاي دشمن و عوامل 
آشوب ها در آبان ماه گذشته شد و تأكيد كرد: دشمنان در 
اين حوادث قصد داشتند سوري سازي  كنند و جنگ داخلي 
در ايران راه بيندازند. او با تأكيد بر اينكه » من سرباز مردم 
هستم«، از روند مديريت آشوب هاي آبان ماه گذشته سخن 
گفت و تصريح كرد: حفظ اقتدار و امنيت جامعه براي همه 

ما اصل است.

اينترنت بايد قطع مي شد
رئيس شوراي امنيت كشــور با بيان اينكه دشمن به دنبال 
اين بود كه اوضاع امنيت داخلي مــا را به هم بريزد، گفت: 
يكي از مواردي كه مي گويند اين است كه رحماني فضلي 
به عنوان رئيس شوراي امنيت اينترنت را در آن شب ها قطع 
كرد، بله حتما قطع مي كنم چرا قطع نكنم! وقتي از بستر 
اينترنت آموزش مي دهنــد و فرماندهي ميدان مي كنند، 
هركه مسئوليت حفظ امنيت مردم را بر عهده دارد، حتما 
اين كار را مي كند. چرا كه امنيت عمومي مردم مهم است. 
به گفته رحماني فضلی؛ »اينها از چندماه قبل آموزش هاي 
نظامي خود را آغاز كرده بودند، نيروهاي مرتبط به خود در 
داخل را آموزش مي دادند، افراد جديد را بسيج كرده بودند 
و حتي ورود سالح قاچاق در مرزها افزايش يافته بود. همه 
اينها تحت رصد و كنترل بود اما خودشان در تحليل ها هم 
گفتند كه واقعه بنزين فرصتي براي شــعله ور شــدن اين 
ماجرا بود. من قبال هم گفتم كه بنزين را شب جمعه انجام 
داديم تمام شد، اين بعد از شب شنبه اتفاق افتاد و به صورت 
محدود بود در ابتدا، حتي روز شنبه هم مشكلي در خيلي 
از جاها نداشتيم. پس مسائل را به همديگر گره نزنيم. اگر 
آن موضوع دليل مي شد، بعد بستر وسيعي مي داشت و بايد 
بسيار عظيم تر از اين حادثه مي شد. هرچند در اين حادثه 
بيش از 100 شهرستان درگير بودند، اما در هيچ مصوبه اي 
اعم از شوراي امنيت و شوراهاي تامين استان ها نداريم كه 

به طرف افراد تيراندازي بشود.«

درددل هاي دريادار سياري

شهيد فالحي »چ«، شهيد فالحي ما نبود
امير دريادار حبيب اهلل ســياري در يــك گفت وگوي تصويري با ايرنــا با انتقاد از 
بي توجهي هايي كه بعضا به ارتش مي شود به فيلم »چ« ساخته ابراهيم حاتمي كيا 
اشاره كرده و گفته كه با كارگردان اين فيلم جلسه اي داشته و به او گفته است »آن 
شهيد فالحي كه شما نشان دادي شهيد فالحي ما نبود«. او گفته تصويري كه از 
شهيد ولي اهلل فالحي در اين فيلم نشان داده شده مغشوش بوده است. امير سياري 
مي گويد: شــهيد فالحي در سوسنگرد در عمليات شناســايي، موقعي كه گلوله 
خمپاره مي آمد، خم نمي شد، راست راســت راه مي رفت، مي گفت من در كشور 
خودم خم نمي شوم، دشمن بايد خم بشود. او مي گويد: شما فكر مي كنيد مغز شهيد 
فالحي كار نمي كرد؟ اين يك آموزش بود، يك حركت بود اما شما در فيلم تصويري 
از شهيد فالحي ساختيد كه من تا آخر فيلم گريه كردم. سياري در بخشي از اين 
گفت وگو به سريال »كيميا« كه از سيماي جمهوري اسالمي هم پخش شد اشاره 
كرد و گفت: يعني ما در ايران اينقدر بي غيرت بوديم كه دختر 14ساله ما به خط 
مقدم برود و بجنگد؟ ما ثابت كرديم دختر و زن ما در خرمشهر گرفتار شده بود و ما 
براي آوردن جنازه اش شهيد داديم. كسي منكر اين نيست كه بانوان و خواهران ما در 
جنگ بسيار نقش اساسي داشتند، اما جاي خودشان! او از كارگردانان و سينماگران 
انتقاد كرد و گفت: جايي در تلويزيون كسي را آوردند و نشاندند و گفتند تا چند سال 
پيش ، يعني ۶-5 سال پيش آمريكايي ها و نيروهاي فرامنطقه اي در آب هاي داخلي 
ما هم مي آمدند و كسي جلودارشان نبود؛ من انتظار نداشتم از سيماي خودمان كه 
چنين حرفي بزند! چون يك سرشكستگي براي همه ما بود. وي افزود: من قانوني 
پيگيري كردم و براي رئيس صداوسيما نامه نوشــتم و دنبال كرديم و كسي هم 
جواب ما را نداد. معلوم است چيزي پشت پرده اســت. به اين دليل كه ما روز دوم 
جنگ، يك اعالميه صادر كرديم كه آب هاي داخلي كه هيچ، آب هاي سرزميني و 
فالت قاره خودمان را منطقه ممنوعه اعالم كرديم و گفتيم كسي وارد اين منطقه 
ممنوعه شود برخورد مي كنيم و تا پايان دفاع مقدس و تا امروز دشمن اجازه پيدا 

نكرده وارد آب هاي ما شود.

رئيس مجلس در نخستين نطق خود خط مشي هاي قوه مقننه را در سياست خارجي، اقتصاد و فرهنگ مشخص كرد

  مذاكره با آمريكا پرضرر است  نماينده همه مردم هستيم  دنبال مچ گيري نيستيم
مانيفست مجلس 11

 هشدار درباره كاهش سرمايه 
اجتماعي 

قاليباف با اشــاره به تهديدهايي كه اين 
روزها نظام اســالمي را هدف گرفته است، 
اظهار كرد: تهديد نخست كاهش سرمايه 
اجتماعي نظام است كه در نتيجه ناكارآمدي 
اشباع شده مديريتي كشور و فاصله گرفتن 
مســئوالن از اصول انقالب ايجاد شده و 
متأســفانه چالش اقتصادي و معيشتي را 
به وجود آورده كه زمينه ســاز آسيب هاي 
اجتماعي فراگير شده است. تهديد ديگر 
فساد نگران كننده اي است كه در تار و پود 
ســاختارهاي مختلف نفوذ كرده و موجب 
افزايش تبعيــض، نارضايتي و عدم تحقق 

عدالت شده است.
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يادداشت

 اهميت توانمندي در تاب آوري شهري
و مديريت بحران

باليــا و ســوانح طبيعي در 
قرون متمادي همواره جوامع 
انســاني را مورد تهديد قرار 
داده و در حوزه هــاي مختلــف اجتماعي، اقتصادي، ســكونتي، 
زيست محيطي و... زندگي انســان ها را به مخاطره انداخته است. 
تا اواخر قــرن نوزدهم رويكرد و نگرش غالــب در موضوع كاهش 
آسيب پذيري در مقابله با حوادث مبتني بر مفاهيم نظري مديريت 
بحران بود. اما با گذشــت زمــان، نگاه هاي كارشناســي به وجه 
اجتماعي مبحث آسيب پذيري، توسط كارشناسان و انديشمندان 
جدي تر شد و تفكر غالب مديريت بحران و تمركز صرف بر كاهش 
آسيب پذيري جاي خود را به مفهوم جديدي به نام تاب آوري در 
مقابل سوانح داد. تاب آوري مفهوم جديدي در طراحي شهري است 
كه رويكرد اصلي آن طراحي با آسيب پذيري كمتر و انعطاف پذيري 
بيشــتر براي شــهرها در برابر تنش ها و حوادث است؛ به گونه اي 
كه يك شهر تاب آور، شهري آماده به شــمار مي رود كه در مواقع 
اضطراري به سرعت به شــرايط جديد پاســخ داده و با كمترين 
آسيب به كار خود ادامه مي دهد.مفهوم تاب آوري براي نخستين بار 
در سال1973 توسط شخصي به نام هولينگ مطرح شد. مطابق 
تعاريف بيان شده توسط او، تاب آوري معياري از توانايي سيستم 
براي جذب تغييرات است؛ درحالي كه هنوز مقاومت قبلي وجود 
دارد. در تعريفي دقيق تر، تاب آوري توانايي سيســتم هاي تحت 
استرس در بازگشــت به حالت اصلي و توانايي بازساماندهي خود 
است. سوانح و بالياي اتفاق افتاده طي دهه هاي اخير نشان مي دهد 
كه جوامع و افراد بيشتر از هر زمان ديگري آسيب پذيرتر شده اند 
و اغلب توجه به كاهش آسيب پذيري تا بعد از وقوع باليا و حوادث 
اتفاق مي افتد. تاب آوري مفهومي به شمار مي رود كه در مواجهه با 
غافلگيري ها و اختالالت معني پيدا مي كند. به عبارتي در مواجهه با 
سوانح و حوادث براي روبه رو شدن با معضالت، رويكرد پيش بيني 
درنظر گرفته شده و در برابر مشكالت ناشناخته از رويكرد تاب آوري 
استفاده مي شود. طراحي شهري تاب آور، در بخش كالبدي ابعاد 
مختلفي دارد. در بعد فــرم، وجود فضاهاي شــاخص و ايمن در 
بافت شهري، پيش بيني فضاهاي باز چندمنظوره، توجه به نظام 
بلوك بندي، عدم وجــود ريزدانگي بافــت و... در جهت افزايش 
تاب آوري كمك مي كند. در بعد فضا مي توان به تأثير ويژگي هاي 
فضايي كه تاب آوري شــهري را ارتقا مي دهد، اشاره كرد. ازجمله 
وجود خوانايي در محيط، احســاس تعلق خاطــر و حس مكان؛ 
چراكه احســاس تعلق خاطر مي تواند در نــوع برخورد صاحبان 
فضا قبل از وقوع سانحه از طريق مقاوم سازي و بعد از آن به واسطه 
مشاركت در بازسازي مؤثر باشد. در بعد فعاليت، تاب آوري در برابر 
سوانح متاثر از ويژگي هاي مكان مانند كاربري زمين و دسترسي 
است. كاربري زمين رايج ترين مســئله در برنامه ريزي و طراحي 
شــهري تاب آور، انعطاف پذيري و كاهش آسيب پذيري است كه 
از توســعه مناطق در معرض خطر جلوگيري مي كند. در طراحي 
شهري با درنظر گرفتن مواردي چون ساخت وساز در مناطق امن، 
ساخت شــبكه اي از فضاي باز، ايجاد تنوع كاربري هاي سازگار و 
انتقال كاربري هاي جاذب جمعيت به مناطق امن، مي توان سطح 
تاب آوري شهري را ارتقا بخشيد. يك شهر با تاب آوری قابل قبول 
و همه جانبه مشخصات گوناگونی دارد؛ مشخصاتی از قبيل پيروی 
همه جانبه از قوانين معقول ساخت و ساز، وجود دولت های محلی 
فراگير، اختيار و قدرت الزم برای حضور مردم در تصميم گيری و 
برنامه ريزی شهر، توانايی مقابله سريع، اجرای راهكار های بازيابی 
فوری و بسياری خصوصيات ديگر. اما يكی از مهم ترين خصوصيات 
يك شهر تاب آور، عملكرد سرمايه انسانی در شهرهاست. سرمايه 
انسانی، مهارت، دانش و سطح اطالعات شهر را در ارتباط با بهبود 
وضعيت تاب آوری می ســنجد. افزايش دانش و مهارت در برابر 
درك خطر توسط شهروندان و ارتقاي توانايی در راستای توسعه 
راهبردهای كاهش خطر، ويژگی مهم يك شهر تاب آور است كه 
الزمه آن ارائــه آموزش همه جانبه اســت. بنابراين بايد پذيرفت 
كه اخذ نتايج قابل مالحظه از اقدامات كاهش ريســك و ارتقای 
تاب آوری در حوزه كالنشهری مانند تهران، بدون مشاركت مردمی 
به طور كلی امكان ناپذير است. يكی از چالش های عمده ما در حيطه 
ارتقای تاب آوری شهر تهران در زمينه حوادث و مخاطرات طبيعی و 
انسان ساخت، عدم توفيق ما در زمينه جلب مشاركت مردمی است 
كه پيشنهاد می شود شــهرداری تهران،  در اين زمينه با استفاده 
از روانشناسان، جامعه شناســان، هنرمندان، ورزشكاران، مبلغان 
مذهبی و ساير اقشاری كه نزد مردم محبوبيت دارند، موضوع مقابله 
با مخاطرات و كاهش آسيب پذيری و افزايش تاب آوری شهر تهران 
را به بطن جامعه شهری تهران نفوذ داده و از پتانسيل عظيم مردم 

در اين زمينه استفاده كند.

احمدرضا بنايي اسماعيلي
كارشناس شهري

رئيس ستاد شــوراياري ها 
گفت: »ورود شــوراياران به شوراياري

پروژه هاي كوچك  مقياس 
محله محور دستاورد شوراي پنجم است. 
هر چند در شوراهاي پيشين، شوراياران 
در نگارش بودجه مناطق نقش داشتند، 
اما ايجاد اعتبار مستقل براي پروژه هاي 

كوچك  مقياس اقدامي جديد است.«
 بــه گــزارش هـمـــشهري، احمــد 
مسجد جامعي در جلسه آنالين اعضاي 
ســتاد شــوراياري ها و رابطين مناطق 
22گانه شــهر تهــران كه بــا محوريت 
پروژه هاي كوچك  مقيــاس محله محور 
برگزار شــد، بيان كــرد: »شــوراياران 
مي توانند به بهتر تنظيم شــدن برنامه ها 

كمك كنند.«
 او در اين جلسه آنالين تأكيد كرد:» برخي 
از پروژه هاي اعالمي توسط شوراياران در 
قالب پروژه كوچــك  مقياس نمي گنجد. 
ازاين رو اگر كميسيون بودجه شوراي شهر 
مشــاوري را تعيين كند، تا با دفتر حوزه 

برنامه ريزي شــوراياري ها در اين ارتباط 
هماهنگي هايي صورت گيــرد، آنگاه به  
راحتي مي توان با شهرداران مناطق نيز 

به تفاهم رسيد.«
 مســجدجامعي اضافه كرد:» از ســوي 
ديگر متني مبني بــر وظايف و اختيارات 
شوراياري ها نيز آماده و از طريق رياست 
شــوراي شــهر تهران خدمت شهردار 
تهران ارسال   شده كه آقاي حناچي بايد 
بخشــنامه الزم در اين  ارتبــاط را صادر 

كند.«
اين عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد:» 
اگر تعريف دقيقــي از پروژه هاي كوچك 
 مقياس به صــورت ضربتي صورت گيرد، 
آنگاه شــاهد خواهيم بود جلسه رابطين 
با شهرداران مناطق به خروجي مطلوبي 
خواهد رسيد. واقعيت آن است كه هرچه 
سريع تر بايد هماهنگي هاي الزم در اين 
 ارتباط صــورت گيرد، تا شــاهد اجرايي 
شدن اين پروژه ها در سطح محالت تهران 

باشيم.«

ورود شوراياران به پروژه هاي كوچك  مقياس  
دستاورد شوراي پنجم

مسير دوچرخه سواري ميدان هفتم تير تا وليعصر دائمي شد 

با اتمام عمليــات عمراني در خيابان 
كريمخــان زنــد مســير موقــت دوچرخه

دوچرخه سواري ميدان هفتم تير تا 
ميدان وليعصر)عج( به مسير ثابت دوچرخه سواري 
تبديل شد. اين مسير دوچرخه سواري 1۸00متر 
طول دارد و مسير مناسبي براي دوچرخه سواري 
شــهروندان در خيابان كريمخان زند به حســاب 
مي آيد. به گزارش فارس، محمد عندليب، معاون 
حمل ونقل و ترافيك منطقه6 در اين باره گفت: »اين 
طرح با توجه به رويكرد مديريت شهري براي ترويج 
دوچرخه ســواري به عنوان يكي از شــاخص هاي 
توســعه حمل ونقــل پــاك و همچنيــن وجود 

كتابفروشي ها و كافه هاي متعدد خيابان كريمخان 
كه روزانه پذيراي بسياري از شــهروندان تهراني 

است به اجرا درآمده است.«
به گفتــه او، اين خط دوچرخه ســواري به منظور 
استفاده شهروندان و با اجراي بتن درجا و احداث 
تك جدول در طول مسير، براي بهره برداري دائمي 

شهروندان تثبيت شده است.
عندليب در پايان گفت: »در اين پروژه رنگ آميزي 
خطوط طول مسير ترميم و عالئم افقي و ترافيكي 
نيز تكميل و همچنين با رفع معارضين موجود در 
مسير، ايمن سازي الزم به منظور تردد شهروندان 

انجام شده است.«

 17خرداد، طرح ترافيك
به تهران برمي گردد

معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران اعالم كرد: هنوز زمان دقيق اجراي حمل ونقل

طرح ترافيك مشخص نشده و ستاد ملي 
كرونا بايد ايــن موضوع را به شــهرداري اعالم كند.به 
گزارش همشهري، سيدمناف هاشــمي، ديروز درباره 
زمان اجراي طرح ترافيــك در پايتخت گفت: »منتظر 
اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا در مورد زمان دقيق اجراي 
طرح ترافيك هستيم و هنوز نتيجه در اين زمينه نهايي 
نشده است.«او در عين حال عنوان كرد كه براساس اخبار 
غيررسمي، گويا توافقاتي بين وزارت كشور و ستاد كرونا 
براي اجراي طرح ترافيك طي هفته آينده حاصل شده 
است.براساس اين گزارش، صحبت هاي هاشمي در حالي 
مطرح شده كه شنيده مي شــود در توافق ميان وزارت 
كشور و ستاد ملي مقابله با كرونا، تصميم گيري درباره 
موضوع طرح ترافيك تهران به شــهرداري واگذار شده 
اســت. از ســوي ديگر ديروز نيز مجيد فراهاني، عضو 
شوراي شهر تهران اعالم كرد طرح ترافيك از 17 خرداد 
اجرا مي شود.همچنين عليرضا رئيسي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز يادآور شد 
كه براساس آخرين تصميم ها، طرح ترافيك در تهران از 
17خرداد مجدداً اجرا مي شود. او گفت: »پس از اجراي 
طرح ترافيك بايد استفاده از ماسك در مترو و اتوبوس 
اجباري شده و در اين زمينه سختگيرانه تر عمل شود.« 

سيد محمد فخار
خبرنگار

ذرهبين
زير

ماه هاي دوري از مسافر
طي 100روز اخير با شيوع ويروس كرونا ضربه سختي به مديريت سامانه هاي ترددي تهران 
وارد شده است. از زماني كه قيمت هاي جديد اعمال شده، حدود 60روز مي گذرد. طي اين 
دوره كم 567ميليارد تومان كاهش درآمد به مترو، اتوبوس و تاكســي هاي تهران تحميل 
شده اســت. از ســويي اگر طي 292روز باقيمانده از سال99 شــرايط به همين نحو ادامه 
يابد، 2800ميليارد تومان ديگر به كاهش درآمدها افزوده مي شــود. اما اگر تا پايان ســال 
روند ترددهاي شــهري در شرايط كرونايي ادامه يابد، رقم خســارت حمل ونقل شهري به 

3300ميليارد تومان خواهد رسيد.

ابعاد ديگر خسارت
كاهش درآمد حمل ونقل عمومي در شرايطي خسارت محسوب مي شود كه از يك طرف آلودگي 
هوا، از يك طرف استهالك عدم استفاده از حمل ونقل عمومي و از سوي ديگر افزايش سوخت 
تردد با خودروي شخصي، خسارات بي شــمار ديگري به آينده ترددهاي شهري وارد كرده و 
مي كند كه به اين آساني ها قابل اندازه گيري نيست و تبعات سختي براي تهران خواهد داشت.

ترددهاي روزانه تهران
 پيش از كرونا 

متروي تهران.................................................. 1.8ميليون 

اتوبوسراني...................................................... 2.1ميليون 

تاكسيراني..................................................... 3.4ميليون 

ترددهاي روزانه تهران
 پس از كرونا 

متروي تهران........................................................ 800هزار

اتوبوسراني............................................................ 600هزار

تاكسيراني...................................................... 1.5ميليون 

ميانگين كاهش مسافران 
حمل ونقل عمومي تهران پس از کرونا

مقايسه كاهش درآمد حمل ونقل عمومي تهران در زمان كرونا )قيمت ها به تومان(
ميزان كاهش درآمددرصد كاهش مسافرميزان كاهش مسافر روزانهوسيله

90ميليارد تومان66يك ميليون مترو

135ميليارد تومان1.572ميليون اتوبوس

342ميليارد تومان1.966ميليون تاكسي

68درصد
قيمت هاي فعلي كرايه تردد عمومي

60روز
دوره ابالغ قيمت هاي جديد

342ميليارد تومان
ميزان كاهش درآمد تاكسي هاي تهران

70 درصد
كاهش درآمد تا پايان سال

1500تومان
بليت مترو

100روز
دوره دست وپنجه نرم كردن با كرونا

135ميليارد تومان
ميزان كاهش درآمد اتوبوسراني تهران

 2800ميليارد تومان
كاهش درآمد تا پايان سال

1500تومان
بليت اتوبوس

3هزار تومان
متوسط كرايه تاكسي

90ميليارد تومان
ميزان كاهش درآمد متروي تهران

292روز
روزهاي باقيمانده تا پايان سال99

ضررها همينطور دارنــد كنتور مي اندازند. 
كرونا تاكنون جان حدود 8هزار ايراني را گرفته اما 

خبر بد اينكه قرار نيست خسارات اين ويروس به اينجا ختم 
شود. جوامع شهري و كالنشهرها هدف اصلي كرونا هستند. هم آمار 

اپيدمي و فوتي در آنها باالست هم در زيرساخت هاي شهري خسارت آنها 
افزايش يافته و مي يابد. در اين ميان، بررسي روند كاهش جابه جايي مسافر 
در تهران قبل و بعد از شيوع كرونا نشان مي دهد به طور ميانگين 68درصد 
مسافران حمل ونقل عمومي تهران طي ماه هاي اخير كاهش يافته اند. اين 
كاهش در برابر افزايش ترددها با خودروي شــخصي موجب شده خسارت 

شديدي به پايتخت وارد شود.
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»با سخنراني مشكلي حل نمي شود!« 
اين نخستين هشدار پژوهشگران بازوي كالن

تحقيقاتي مجلس خطاب به نمايندگان 
دوره جديد قانونگذاري كشور بود كه نشان مي دهد 
حل مشــكالت و ابرچالش هاي اقتصــادي به قدري 
پيچيده و سخت شــده كه حاكم شدن نگاه مقطعي، 
منطقه اي، بخشي نگري و برخاســته از انگيزه هاي 
سياسي نه تنها به حل مشكالت منجر نخواهد شد كه 
مي تواند فصل تازه اي از پيچيده تر شدن ساختار اقتصاد 
سياسي ايران در عبور از بحران ها را رقم بزند. به گزارش 
همشهري، ديروزساعتي پس از آغاز به كار جلسه علني 
و موضع گيري رئيس جديد مجلس شوراي اسالمي، 
سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس با ارائه گزارشي از 
وضعيت اقتصادي كشور و مشكالت پيش روي نظام 
تصميم گيري نسبت به خطر كوتاه نگري، بخشي نگري 
و غلبه سياست بر اقتصاد را به مستأجران جديد خانه 
ملت هشدار داد و اعالم كرد: با سخنراني و نگاه هاي 
4ساله مسائل اقتصادي كشور به صورت ريشه اي حل 
نمي شود و بايد نگاه بلندمدت بر تصميم گيري ها حاكم 
شــود. اين هشدار محمد قاســمي، سرپرست مركز 
پژوهش هاي مجلس به نمايندگان دوره يازدهم بود كه 
تأكيد كرد: سردرگمي در فضاي سياست داخلي كشور 
باعث سردرگمي در سياست خارجي شده و مي تواند 

به اقتصاد كشور ضربه بزند.

چالششفافيتوغيرعلنيبودن!
به گزارش همشهري، شــاخص هاي كالن اقتصادي 
به ويژه رشــد اقتصادي در نتيجه تحريم ها و شيوع 
ويروس كرونا در وضعيت بدي قرار گرفته و به گفته 
سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس تحريم ها را بايد 
به عنوان پديده بلندمدت بپذيريم، چرا كه به گفته او، 
اراده اي براي كاهش تحريم هــا وجود ندارد. او حتي 
خطاب به نمايندگان جديد مجلس هشــدار داد كه 
اگر به واقعيت هاي اقتصادي توجــه نكنند، ممكن 
است توفيقي را در 4سال آينده تجربه نكنند. محمد 
قاســمي در عين حال گفت كه گزارش ارائه شده از 
وضعيت اقتصادي كشور توسط دستگاه هاي اجرايي 
منتشر شده و هيچ نكته اي در اين گزارش وجود ندارد 
كه غيرمستند باشد. اكران وضعيت اقتصادي مجلس 
در جلســه ديروز البته با واكنش يكي از چهره هاي 
اقتصادي خانه ملت هم مواجه شــد و الياس نادران، 
نماينده تهران در تذكري اظهــار كرد: گزارش مركز 
پژوهش ها حاوي واقعيت هاي اقتصاد كشور و بايدها 

و نبايدهاست و شايد بهتر است در جلسه غيرعلني 
مطرح شــود. علي نيكزاد، در نخستين تجربه اش در 
اداره جلســه علني مجلس به عنوان نايب رئيس دوم 
به اين تذكر نادران واكنش نشان داد و گفت: بخشي 
از تذكر شما وارد است و سرپرست مركز پژوهش ها 
آنچه اقتضاي جلسه علني است را قرائت خواهند كرد. 
اصلي ترين سؤال اينجاست كه نمايندگاني كه با وعده 
شفافيت راهي خانه ملت شده اند، چرا اصرار داشته اند 
كه گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس بايد در جلسه اي 

غيرعلني خوانده شود.

دولت؛قربانينخستتورم
با وجود تذكــر نماينــده تهران، سرپرســت مركز 
پژوهش هاي مجلس از برخي واقعيت هاي اقتصادي 
در صحن علني ديروز رونمايــي و از دولت به عنوان 
قرباني نخســت تورم باال ياد و تصريح كرد: كسري 
بودجه امسال دولت بالغ بر 185هزار ميليارد تومان 
برآورد مي شود، نرخ تورم همچنان باالست و شكاف 
آن در بين استان هاي كشور به بيش از 10درصد هم 
رسيده است. به گفته قاســمي، نرخ بيكاري در همه 
استان ها يكســان نيســت؛ به گونه اي كه در استاني 

8درصد و در استان ديگر 19 درصد است.
 اين اقتصاددان در عين حال تأييد كرد كه در فاصله 
ســال هاي 94 تا 98 بيش از 3ميليون نفر به تعداد 
شاغالن كشور اضافه شده. آنها عمدتا خرده فروش، 
عمده فروش و در حوزه حمل ونقل و تعميرات و غيره 
بودند كه به معناي رونق فعاليت بنگاه هاي اقتصادي 
در كشور نيست. قاســمي در عين حال كه بر ضعف 
مديريت در اداره اقتصادي كشور تأكيد داشت، اما به 
نمايندگان يادآوري كرد كه اين ضعف مديريت ناشي 
از ضعف ســاختاري در اقتصاد  ايران است و عيوب 

مديريتي توان خلق ثروت در اقتصاد ايران را گرفته و 
در طول زمان توان خلق ثروت را كاهش داده است. 
به گزارش همشهري، اين موضع گيري رسمي مركز 
پژوهش هاي مجلس به يكي از چالش هاي قديمي در 
ساختار تصميم سازي و تصميم گيري اقتصاد ايران 
اشــاره مي كند كه همواره نگاه توزيعي بر نگاه توليد 

ثروت غلبه داشته است.

خطرحركتكندموتوراقتصاد
سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس براي آگاه كردن 
نمايندگان به هدف گــذاري نرخ رشــد 8درصدي 
اقتصادي در برنامه چهارم اشاره كرد؛ برنامه اي كه با 
ورود طيف اصولگرايان در مجلس هفتم و روي كارآمدن 
دولت محمود احمدي نژاد با انتقاد و بي توجهي مواجه 
شد و نتيجه اين رويكرد غالب بر مجلس و دولت حاال 
به صورت شفاف روي ميز نمايندگان اصولگراي مجلس 
جديد است؛ جايي كه قاسمي هشدار مي دهد: از سال 
1390به بعد ظرفيت رشد اقتصادي در مسير كاهشي 
حركت كرده و اگر همين وضعيت ادامه داشته باشد، در 
سال هاي آينده رشد كاهنده اقتصاد را شاهد خواهيم 
بود و براي برگشت به درآمد سرانه سال 1390 به زمان 

زيادي نياز داريم.

چالشتورموتحريم
سرپرســت مركز پژوهش هاي مجلس تجربه تورم 
دورقمي در اقتصــاد ايران را يك پديــده نامطلوب 
دانست كه به گفته او در كشــور ايران عادي شده و 
ايران را در فهرست كشورهاي محدود دنيا با تورم باال 
قرار داده است. قاسمي مي گويد: وقتي سرمايه گذاري 
كاهش يابد و تورم باال برود، نتيجه آن كاهش درآمد 
خانوارهاســت، به گونــه اي كه قدرت خريــد افراد 

نسبت به سال 90 به يك سوم كاهش يافته است كه 
خانواده هاي فقير بيشــتر تحت تأثير قرار گرفته اند. 
توصيه پژوهشگران مجلس به نمايندگان، تالش براي 
اصالح نظام بانكي، مالياتي و ايجاد شفافيت و رقابت در 
اقتصاد است، آن هم در شرايطي كه به گفته سرپرست 
بازوي تحقيقاتي مجلــس، تحريم ها را بايد به عنوان 
پديده بلندمــدت بپذيريــم و اراده اي براي كاهش 
تحريم ها وجود ندارد و به همين دليل براي مديريت 

فشار تحريم ها بازنگري در سياست ها ضرورت دارد.

رازافزايشهزينههايدولت
 قاســمي خطاب به نمايندگان تأكيــد كرد: علت 
اصلي گســترش هزينه هاي جاري دولت، نابساماني 
صندوق هاي بازنشســتگي و فشاري است كه تأمين 
مالي اين صندوق ها به دولــت وارد مي كند. عالوه بر 
اين تأمين منابع مالي طرح تحول سالمت نيز فشار 
زيادي به دولت وارد كرده است. به گفته او، اين اتفاق 
باعث شده تا دولت خودش نخســتين قرباني تورم 
باشد و فاصله بين درآمدها و هزينه هاي دولت موجب 

گسترش كسري بودجه دولت شده است.
وي افزود: هم اكنون حدود 500هزار ميليارد تومان 
بدهي دولــت  و 525هــزار ميليارد تومــان بدهي 
شــركت هاي دولتي برآورد مي شــود، درحالي كه 
دارايي هاي دولت 7000هزار ميليارد تومان است كه 

عمده اين دارايي ها غيرمولد است. 
قاسمي با بيان اينكه دولت با كسري 185هزار ميليارد 
توماني در ســال 99 مواجه خواهد بود، دليل ناكامي 
دولت در خروج اقتصاد از ركود بــدون ايجاد تورم را 
وضعيت بد نظام بانكي دانست و به نمايندگان يادآور 
شــد تا زماني كه وضعيت نظام بانكي اصالح نشود، 

مشكالت رفع نخواهد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس خطر كوتاه نگري و غلبه سياست بر اقتصاد را به نمايندگان جديد گوشزد كرد
رضاكرباليي

روزنامه نگار

نگاهسياسي،اقتصادراتعطيلميكند

نبض بازار سهام

با وجود نزول شاخص بورس ديروز، ارزش كل معامالت انجام شده در 
بورس و فرابورس جمعا 50درصد افزايش يافت، ديروز همچنين نماد 

معامالتي پااليشگاه ها در بورس متوقف شد.
با وجود رشــد پر قدرت و 3.7درصدي شاخص در مبادالت روز شنبه 
ديروز شــاخص كل بورس تهران نزديك به 3هزار واحد كاهش يافت 
و به محدوه 970هزارو 495واحد رســيد. با اين حــال در مبادالت 
ديروز ارزش كل معامالت كه يك نماگر اساسي براي بازار سهام تلقي 
مي شود، دست كم 50درصد افزايش يافت و سهامداران جمعا 14هزارو 
100ميليارد تومان اوراق بهادار دادوســتد كردند. در روز شنبه جمعا 
9400ميليارد تومان اوراق بهادار دادوستد شده بود. با وجود اينكه ارزش 
كل معامالت خرد به 8300ميليارد تومان رسيد جمعا 1240ميليارد 

تومان پول جديد از سوي سهامداران حقيقي وارد بازار سهام شد .
همچنين در روز شــنبه در اقدامي ناهماهنگ بخشي از سهام عدالت 
در بازار عرضه شده بود كه معادل نيمي از كل درخواست هاي فروش 
مشموالن سهام عدالت بود كه اثري ناچيز بر بازار داشت. اما از ديروز 
سهام عدالت به قيمت پاياني و پس از اتمام معامالت بازار براي فروش 
عرضه شد بنابر اين پيش بيني مي شــود تداوم اين رويه اثر كمتري بر 

بازار سهام بر جاي بگذارد.
برخي شايعات حاكي است كه برخي از صندوق هاي سرمايه گذاري در 
تالشند بلوك هاي سهام شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، چادرملو، 
گل گهر، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت تهران و چند شركت ديگر 
را كه درسبد سهام عدالت وجود دارد خريداري كنند. حتي درخواست 

خود را به سازمان بورس هم ارائه كرده اند.
اتفاق مهم ديگري كه ديروز در بازار سرمايه افتاد توقف نماد معامالتي 
پااليشــگاه ها به  دليل اصالح ســود در اثر تغيير نرخ تسعير ارز هاي 
صادراتي اين شــركت ها بود. در واقع انتشــار گزارش جديد از سوي 
پااليشگاه نفت الوان كه با نماد شاوان در بورس شناخته مي شود، منجر 
شد نماد همه پااليشگاه ها در بورس متوقف شــود و از اين شركت ها 
خواسته شــود تا گزارش هاي جديدي در مورد تأثير نرخ ارز بر ميزان 
سودآوريشان اعالم كنند. پااليشگاه الوان با انتشار صورت هاي مالي 
حسابرسي نشده منتهي به اسفند98 از تغيير گزارش اصالحي مربوط 
به رديف ساير درآمدهاي عملياتي به مبلغ 312.3ميليارد تومان خبر 
داده است كه در اثر تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي سال97 
از سوي وزارت نفت ابالغ شده است. اين رويداد مهم منجر به توقف نماد 
هر 6 پااليشگاه بندرعباس، اصفهان، تبريز، تهران، شيراز و الوان شد. 

حاال بايد منتظر اعالم سودهاي جديد 5پااليشگاه ديگر بود.

نماگرهايبازارسهامدرمبادالتديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0,31-2999-970,495شاخص كل- واحد
 ارزش معامالت 
14100470050 ميليارد تومان

1,894,335477,08333,66تعداد معامالت - دفعه
 ارزش بازار 

0,32-14-4376 هزار ميليارد تومان

100شركتدرراهبورس
سعيدزرندي،معاونطرحوبرنامهوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:ميخواهيمهرهفتهيكاتفاقخوبدربورس
بيفتدوهرهفتهيكشركتتوليديدربورسپذيرشياهرهفتهاوراقيكشركتمنتشرشود.اگربتوانيم۱۰۰شركت
راتاپايانسالبهصورتعرضهاوليهيااوراقمشاركتواردبورسكنيمتحولعظيميبهوجودآوردهايم.

خبرهاي كوتاه

سهامعدالت؛۱۵ميليون
حسين فهيمي، سخنگوي ستاد آزادسازي سهام عدالت 
با اشاره به فرصت دارندگان سهام عدالت تا 15 خرداد 
براي مشخص كردن وضعيت سهام گفت: ارزش تقريبي 

سهام عدالت  حدود 15 ميليون تومان است.

آخرينمهلتاظهارنامهمالياتي
محمد مســيحي، معاون ســازمان امور مالياتي گفت: 
صاحبان مشاغل )اشخاص حقيقي( تا پايان مردادماه 
فرصت دارند، اظهارنامه مالياتي عملكرد ســال 1398 

خود را به صورت الكترونيكي به سازمان تسليم كنند.

انحصاركارگزارانبورسميشكند؟
فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد درباره وجود انحصار در 
شركت هاي كارگزاري بورس و صادر نشدن مجوز هاي 
جديد براي تاسيس كارگزاري گفت: اين مسئله مورد 
توجه ماست و براي توسعه كارگزاري هاي بورس برنامه 

ويژه اي داريم.جزئيات اين برنامه را اعالم خواهيم كرد.

ساخت۱۰۰هزارخانهكارگري
محمد اســالمي، وزير راه و شهرسازي از برنامه ساخت 
100 هزار واحد مســكوني كارگري خبــر داد و گفت: 
در كنار شهرك هاي صنعتي 100هزار واحد مسكوني 
كاربري در قالب 3 شهرك تأسيس خواهيم كرد تا جامعه 
كارگري ما اعم از مديران و كارگران در اين شــهرك ها 
سكونت كنند. همچنين تعاوني هاي مسكن محله براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده تشكيل خواهد شد تا شرايط 

براي نوسازي اين بافت ها تسهيل شود.

مصرفبرقاوجگرفت
مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به تداوم افزايش دماي 
هوا در مناطق مختلف كشــورگفت: مصــرف برق در 
ساعات پيك نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.8 
درصد افزايش يافته اســت. به گفته او روند افزايشــي 
موج گرما در هفته جاري و اســتفاده هر چه بيشتر از 
سيستم هاي سرمايشي موجب شده است تا اوج بار روز 

گذشته كشور از مرز 53هزار مگاوات عبور كند.

سهامعدالتوثيقهكارتاعتباري
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركــزي از امكان 
تبديل شدن ســهام بورسي و ســهام عدالت به وثيقه 
تســهيالت كارت اعتباري خبر دادوگفت: با توجه به 
ارزنده بودن بخش عمده اي از سهم هاي موجود در سبد 
سهام عدالت، به بانك ها توصيه مي كنم درقبال وثيقه 
گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل 
درصدي از ارزش آن، به دارندگان سهام كه نياز به منابع 
مالي دارند، ولي قصد فروش سهام خود را ندارند، كارت 

اعتباري براي خريد بدهند.

ونزوئالبنزينراسهميهبنديكرداقامت۵سالهبهشرطآوردنسرمايهتجارتخارجيايرانقدكشيد

ســخنگوي گمرك ايران مي گويــد: ارزش تجارت 
خارجي كشــور در دوماهه امســال به 9ميليارد و 
341ميليون دالر رسيده كه 4ميليارد و 300ميليون 
دالر آن به صادرات و 5ميليارد و 41ميليون دالر آن 
به واردات اختصاص داشته است. به گزارش ايسنا، 

سيدروح اهلل لطيفي، مجموع حجم كاالهاي مبادله شده در 2ماه امسال را 21ميليون 
تن اعالم مي كند و مي افزايد: از اين حجم 14.5 ميليون تن مربوط به كاالهاي صادراتي 
ايران و حدود 6.5 ميليون تن مربوط به محموله هاي وارداتي بوده است. بررسي آمارها 
نشان مي دهد صادرات ايران در ارديبهشت امسال نسبت به فروردين ماه، ازلحاظ وزني 
71درصد و از لحاظ ارزش 60درصد رشــد داشته و در حوزه واردات نيز از لحاظ وزني 

53درصد و از لحاظ ارزش 61درصد افزايش را تجربه كرده است.

بانك مركزي، شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت 5ساله 
به سپرده گذاران و ســرمايه گذاران خارجي و فرم 
درخواست سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي 
براي دريافــت مجوز اقامت 5ســاله را براي اجرا به 
بانك ملي ابالغ كرد. براساس مفاد پيوست شيوه نامه 

اعطاي مجوز اقامت، تحت عنوان »ضوابط سپرده گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي براي 
صدور مجوز اقامت 5ساله«، بانك ملي ايران مجاز است به نيابت از بانك مركزي نسبت 
به انعقاد قرارداد سپرده گذاري ارزي ويژه، در قالب افتتاح حساب ارزي به صورت حواله 
و اسكناس اقدام كند و با انجام هماهنگي الزم با اداره بين الملل اين بانك، حواله وارده 
را در حســاب هاي موردنظر اداره مذكور كارسازي و يا اســكناس دريافتي را به بانك 

مركزي تحويل دهد.

رئيس جمهــوري ونزوئــال جزئيــات طــرح جديد 
قيمت گذاري جديد بنزين و نحوه توزيع آن در سطح 
كشور را اعالم كرد. براساس طرح جديد، قيمت هر ليتر 
بنزين يارانه اي، 5هزار بوليوار)تقريبا معادل 2.5سنت 
آمريكا( اعالم شده اســت. به گزارش ايرنا، نيكوالس 

مادورو گفت: از يكم ژوئن )12 خرداد( همه پمپ بنزين هاي كشــور براساس طرح جديد 
قيمت گذاري و توزيع بنزين، فعاليت خواهند كرد. به گفته او، خودروهاي سواري ماهانه 
120ليتر و موتورسيكلت ها ماهانه 60ليتر ســهميه بنزين يارانه اي خواهند داشت؛ نرخ 
هر ليتر بنزين يارانه اي معادل با 5هزار بوليوار )واحد پول ونزوئال( است. همچنين ناوگان 
حمل ونقل عمومي اعم از باري و مســافري به مدت 90روز از يارانه 100درصدي سوخت 
رشد۵۰درصديارزشمعامالتبرخوردار خواهند بود و پس از گذشت اين دوره تصميم گيري هاي جديد اعالم خواهد شد.

كشاورزاهلروستايخراجودرشهرستانآذرشهراستانآذربايجانشرقي
باسبديازگلمحمديدرحاليلبخندبرچهرهداردكهاميدواراستبا
فروشگلهاسودخوبيبهدستآورد.كشاورزان۱۵روزمشغولبرداشت
گلهستنداگرشرايطآبوهواخوبباشدوبازارخريدگلمحمديرونق
بهتريراتجربهكند.بخشيازفشارناشــيازكرونابردوشكشاورزان

برداشتهميشودواخمهاتبديلبهخندهخواهدشد.عكسازايرنا

شــوراي رقابــت علنــاً از ورود به 
قيمت گذاري محصــوالت رقابتي خودرو

خودروســازان خبر داده و گويا قرار 
است براي ساير محصوالت خودروسازان كه تاكنون 
مشــمول قيمت گذاري نبوده نيز قيمت مصوب 
تعيين كند و اين خودروها نيز با سازوكار قرعه كشي 

به متقاضيان فروخته شود.
به گــزارش همشــهري، 3 هفته از اعــالم نظر 
نهايي شــوراي رقابــت درباره ميــزان افزايش 
قيمت خودروهــاي پرتيراژ داخلــي مي گذرد و 
خودروسازان مكلف شــده اند در 5دوره فروش 
فوق العاده در سال 99، اين خودروها را با قيمت 
مصوب و با قرعه كشي به مصرف كنندگان واقعي 
بفروشند. براســاس مصوبه قبلي شوراي رقابت، 
قيمت محصوالت پرتيراژ سايپا به طور ميانگين 
23 درصد و محصــوالت پرتيــراژ ايران خودرو 
به طور ميانگين 10 درصد افزايش يافت و سازمان 

حمايت نيز اين قيمت ها را تعيين كرد.

جزئياتفازاولقيمتگذاري
شوراي رقابت در نخســتين مصوبه قيمت گذاري 

خودرو، قيمت جديد 6محصول سايپا شامل 3مدل 
پرايــد 111، 131و 132، تيبا، تيبا 2و ســاينا را 
به طور ميانگين 23درصد افزايــش داد كه در اين 
ميان بيشترين افزايش قيمت معادل 35.4درصد 
به تيبا 2و كمترين ميــزان افزايش قيمت معادل 
10.7درصــد به پرايــد 111اختصاص داشــت. 
همچنين در اين مصوبه، قيمت جديد 16محصول 
ايران خودرو شــامل 3مدل پژو 405، سه مدل پژو 
پارس، 4 مدل پژو 206، پنج مدل ســمند و رانا را 
به طور ميانگين 10درصد افزايش داد كه بيشترين 
افزايش قيمت معادل 23.4درصد به خودروي رانا 

اختصاص داشت.

مرحلهدومقيمتگذاري
پس از ابالغ مصوبه اول شوراي رقابت و آغاز طرح 
فروش فوق العاده خودروهاي پرتيراژ با قرعه كشي، 
حاال تازه ترين اعالم رئيس شوراي رقابت حاكي از 
اين است كه در آخرين جلســه اين شورا، تعيين 
فرمول و دســتورالعمل قيمت گذاري محصوالتي 
كه تاكنون بــراي آنها قيمت گذاري نشــده بوده 
در دســتور كار قــرار گرفته و بــراي 8 محصول 

ايران خودرو كه پيش  از اين مشمول قيمت گذاري 
نبوده اند نيز فرمول قيمت گذاري تعيين شده است. 
براساس خبرهاي منتشر شــده، دامنه آن از 4تا 
48درصد متغير است و به طور ميانگين به افزايش 
23درصدي ميانگين قيمت اين محصوالت منجر 
مي شــود. گويا قرار اســت اين محصوالت نيز با 
شــرايطي نظير شــرايطي كه براي خودروهاي 
پرتيراژ تعيين شده بود در آينده نزديك به صورت 

قرعه كشي پيش فروش شود. 
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت درباره دليل ورود 
اين شورا به قيمت گذاري اين محصوالت به ايسنا 
گفته اســت: تا پيش  از اين براي محصوالت پژو، 
پرايد و ســمند فرمول قيمت تعيين و براســاس 
آن قيمت گذاري مي شــد و يك سري از خودروها 
با توجه به اينكه درهاي واردات بــاز بود و در بازار 
شرايط رقابتي وجود داشت مشمول قيمت گذاري 
نمي شــدند؛ اما اكنون با توجه بــه توقف واردات، 
محاسبات قيمت گذاري اين محصوالت در شوراي 

رقابت انجام شد.

تازه تريــن گزارش ها از ميــزان تاب آوري 
اقتصاد ها در مقابله با بحران ها نشان مي دهد كالن

كه ايران با رتبه 125در ميان 130كشور دنيا 
در رديف پايين جدول كشــورهاي دنيا قرار گرفته است و 
ريسك هاي مختلفي اقتصاد ايران را در برابر بحران ها تهديد 

مي كند.
به گزارش همشهري، برخي مولفه هاي بنيادي پايه هاي 
اقتصاد كشــورها را مي سازند و منجر مي شــوند اقتصاد 
كشورها در برابر بحران ها سربلند بيرون بيايند، به طوري كه 
وجود اين مولفه ها نه فقط منجر به حل چالش هاي مقطعي 
مي شوند بلكه مسير توســعه را هموار تر مي كنند. يكي از 
شاخص هايي كه به اندازه گيري ميزان تحمل اقتصاد ها در 
مقابل اين رويداد ها و بحران ها مي پردازد شاخص تاب آوري 
اقتصادي است كه به اندازه گيري ميزان بهره وري، ريسك 
سياسي، نرخ شهرنشيني، آسيب پذيري در مورد شوك هاي 
نفتي و 8 زيرشاخص ديگر مي پردازد تا نشان دهد كه ميزان 
تاب آوري اقتصاد كشورها در برابر چالش ها چگونه است. بر 
همين اساس مؤسسه بيمه دارايي ها، تازه ترين گزارش خود 
از شاخص تاب آوري اقتصاد ها را براي سال2020 ميالدي 
منتشر كرده است. شاخص تاب آوري سال2020 با نگاهي 
به مسئله شيوع ويروس كرونا يا كوويد- 19 نشان مي دهد 
كه چگونه ممكن است محيط كســب وكار يك كشور در 

مرحله بهبود قرار گيرد و چگونه ســازمان ها در آن كشور 
به سرعت مي توانند از خسارات اقتصادي ناشي از ويروس 
كرونا جلوگيري كنند. اين گزارش براي تصميم گيري هاي 
مهم در هنگام ايجاد يا تخصيص دوباره امكانات، گسترش 
زنجيره هاي تأمين و به كارگيري بازارهاي جديد بســيار 

حياتي است.
شاخص تاب آوري جهاني از 12زيرشاخص تشكيل شده و 
براي 130كشور جهان، محاسبه و رتبه بندي مي شود. در 
سال2020 كشورهاي نروژ، سوئيس و دانمارك در صدر 
130كشور مورد بررســي از لحاظ شاخص تاب آوري قرار 
دارند. ايران نيز از لحاظ شاخص تاب آوري با امتياز 21 در 
رتبه125 از 130كشور جهان قرار گرفته است. امتياز ايران 
تا سال2018 روندي افزايشــي و رو به بهبود داشته است 
اما از ســال2019 روند نزولي امتياز ايران آغاز شده و در 
سال2020 به كمترين حد خود رسيده است. رتبه ايران هم 
در اين شاخص با وجود اينكه هرساله از سال2016 تا 2019 
بهبود داشته، اما در سال2020 با افت 5رتبه اي مواجه شده 

و در جايگاه 125جهان قرار گرفته است.
اين نشان مي دهد كه ميزان تاب آوري اقتصادي ايران در 
مقابله با چالش ها در سطوح پايين تري نسبت به سال هاي 
قبل قرار گرفته اســت، در مقابل اما رتبه همه كشور هاي 

منطقه رو به بهبود است و باالتر از ايران قرار گرفته اند.
در گزارش تاب آوري اقتصادي موضوعاتي از قبيل قدرت 
كنترل فساد در يك كشور، كيفيت زيرساخت هاي اقتصادي 
مانند كيفيت و وسعت زيرساخت حمل ونقل جاده اي، ريلي، 
آبي و هوايي و زيرساخت خدمات عمومي و همچنين نحوه 
مديريت شركت ها در قالب حكمراني شركتي مورد بررسي 
قرار گرفته است. اين گزارش همچنين در بخش بهره وري، 
ســرانه توليد ناخالص داخلي و در بخش نرخ شهرنشيني 
متوسط نرخ ساالنه تغيير در اندازه جمعيت يك كشور كه در 

شهر زندگي مي كنند را بررسي كرده است.
شاخص تاب آوري اقتصادي همچنين ميزان ريسك هاي 
سياسي يك كشور و آسيب پذيري نسبت به شوك هاي نفتي 
را هم بررسي مي كند به معناي آنكه آن كشور تا چه حد در 

مقابل شوك هاي نفتي آسيب پذير است.

لبخنديبهوسعتگلمحمديبرلبكشاورزآذري

عكس خبر

زنگهشدارمركزپژوهشهايمجلس
تركيبكاالهايوارداتيوشــركايخارجي
ايرانمحدودشــدهوتجارتخارجيايرانرا

تهديدميكند.
نگاهدولتومجلس4سالهاستوباايننگاهها

مسائلبهصورتريشهايحلنميشود.
سردرگميسياستداخليموجبسردرگمي
سياستخارجيوتحكيمنگاههايكوتاهمدت

وتضعيفاقتصادشدهاست.
تازمانيكهمسيرتوسعهمشخصنشدهوميان
سياستمدارانايجادتفاهمنشود،مشكالتحل

نخواهدشد.
برخيقوانيننوشتهشــدهكهمثلامامزادهبه
آنهاچسبيدهايمواينقوانيناشتباهراتغيير

نميدهيم.
قيمتگذاريانرژيامريتخصصيوكارشناسي

استكهمتأسفانهسياسيشدهاست.
تاســاختاربودجهريزياصالحنشود،مجلس

اقتدارنمييابد.
ماباتورمهايدورقميمتولدوپيرميشويم؛اين

ويژگيبرايكشورماعادياست.

افزايش 4تا 48درصدي قيمت محصوالت ايران خودرو

چترقيمتگذاريخودروبازترشد

رئيسشورايرقابتميگويد:برايقيمتگذاريخودروهابايدآمارهاي
تورمبخشــيبانكمركزيدرمحاســباتلحاظميشــد؛امادرمورد
خودروهاييكهتاپيشازاينمشمولقيمتگذارينبودند،تورمبخشينيز
دربانكمركزياستخراجنشدهبود.ازاينرودرخواستشدباارائهاطالعات
خودروسازهابهبانكمركزياينتورممحاسبهشود؛اماكارشناسانشوراي
رقابتدردوهفتهگذشتهراساتورمخودروهايغيرمشمولقيمتگذاري
كهحتيتا۵۰درصدارزبريدارندراموردمحاسبهقراردادندودرنهايتبه
تصويبشورارسيد.آنگونهكهشيوااظهارميكند:براساسمصوبهشوراي

رقابت،8محصولديگرايرانخودرونيزمشمولقيمتگذاريوافزايش
،s5هايما،tu5مصوبقيمتشــدهاندبهگونهايكهپژوپارساتوماتيك
هايماs7،سورنبنزيني،پژو۲۰۷دندهايواتوماتيك،دناودناپالساز4تا
48درصدوبهطورمتوسط۲۳درصدنسبتبهقيمتگذاريقبليسازمان
حمايتدربهمن9۷افزايشقيمتپيداكردهاند.رئيسشــورايرقابت
ميگويد:اينمحاسباتدرشورانهاييوبهسازمانحمايتنيزاعالمشده
استونامهآنبهسرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمخواهدشد.
بهگفتهشيوا،ايندستهازمحصوالتايرانخودروكهبهتازگيقيمتگذاري
شدهاند،بهزوديبراساسشرايطتعريفشدهازجملهانجامقرعهكشي،

پيشفروشخواهندشد.

تخليهتورمبخشيدرقيمتخودرو

كاهشتابآورياقتصادايراندربرابربحران

رتبهايراندرشاخصتابآورياقتصادي
رتبه كشورنام كشور

27قطر
33امارات متحده عربي
54عربستان سعودي

57عمان
60تركيه
78كويت

86آذربايجان
115پاكستان

125ايران

در مبادالت روز گذشــته قيمت طال و ســكه كاهش محسوسي 
داشت. به گزارش همشهري، ديروز قيمت هر دالر آمريكا با وجود 
اينكه در ابتداي صبح روندي رو به رشد داشت در نهايت با 6تومان 
كاهش به 17هزارو 100تومان رســيد.در جريان معامالت ارزي 
ديروز، صرافي هاي بانكي هر دالر آمريكا را به قيمت 17 هزار تومان 
خريدند و به قيمت 17 هزار و 100 تومان فروختند. اين صرافي ها 
هر يورو را نيز به قيمت18 هزار و 500 تومان خريداري و به قيمت 
18 هزار و 600 تومان نيز مي فروختند.ديروز در عين حال قيمت 
طال و سكه با نزول محسوســي مواجه شد به طوري كه قيمت هر 
ســكه بهار آزادي 62هزار تومان و قيمت هر مثقال طال 65هزار 
تومان كاهش يافت.قيمت هر گرم طــالي 18عيار هم 15هزارو 

200تومان افت كرد.
قيمتطالوارزدرمبادالتديروز

قيمت نوع دارايي
تومان

تغيير
تومان

تغيير
درصد

0,02-171004دالر
0,03-186065يورو

2,06-62000-3115000مثقال طال
2-15000-718500طال 18عيار

0,5-36000-7340000سكه

كاهشقيمتطالوارز

99۰

98۷

98۵

98۲

98۰

9۷۷

9۷۵

9۷۲

9۷۰

حد
روا

هزا
به
ام

ارق

شاخصكلبورستهرانديروز۳هزارو8۳واحدكاهشيافت
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تخريــب گســترده منابع 
محيط
طبيعــي، آلودگــي هواي زيست

كالنشــهرها، تامين نشدن 
حقابه تاالب ها، فرســايش گسترده خاك، 
برداشت بي رويه از منابع آبي، توسعه ناپايدار 
صنعت و ده ها مطالبه محيط زيستي ديگر 
پيش روي نمايندگان مجلس يازدهم قرار 
دارد. اما كدام يك از اين مطالبات در اولويت 

مجلس تازه كار بايد قرار گيرد؟
اولين انتظاري كه محمــد درويش، عضو 
هيأت علمي مؤسســه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع كشــور در گفت وگو با همشهري 
مطــرح مي كند، خارج كردن تشــكيالت 
سازمان جنگل ها از حالت معاونت اجرايي 

و تبديل آن به وزارتخانه اي مستقل است.
او در اين باره مي گويد: تا زماني كه سازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخيزداري كشــور 
قدرت الزم را نداشــته باشــد، مشكالت 
زيســت محيطي افزايش خواهــد يافت و 
ســازمان حفاظت  محيط زيست نيز بايد با 
تبديل شدن به يك وزارتخانه، به يك نهاد 

پاسخگو تبديل شود.
موضوع ديگري كــه او به عنــوان فعال 
با ســابقه محيط زيســت انتظــار دارد 
رســيدگي شــود، انجام تكاليف برجاي 
مانده از برنامه چهارم توســعه اســت. او 
توضيح مي دهد: دولــت موظف بوده كه 
همه مواهب طبيعي اعم از درخت، تاالب، 
تنوع زيستي و... را ارزشــگذاري كند. تا 
زماني كه ندانيم ارزش اين مواهب چقدر 
اســت، نمي دانيم در پروژه هاي عمراني 

ازجمله ساخت جاده و سدسازي، طبيعت 
را در برابر چه چيزي از دســت مي دهيم.

ضرورت ايجــاد تصفيه خانه هــا و مهار 
شيرابه هاي شــهرهاي باالي 200هزار 
نفر از ديگر درخواســت هاي اين كنشگر 
محيط زيســت اســت. محمد درويش 
مي گويد: طبق برنامه پنجم توســعه اين 
شهرها به خصوص آنها كه در كنار محدوده 
رودها و تاالب ها قرار دارند، بايد سيستم 
تصفيه فاضالب داشــته باشند ولي هنوز 
شــهرهايي مثل اهواز و انزلي از اين مهم 
محرومند. فاضالب ها باعث تخريب آب و 

خاك اطراف شهرها مي شوند.
ترجيــح انســان به خــودرو از ديگــر 
درخواســت هاي محيط زيســتي محمد 
درويش اســت. او مي گويد: اصرار مجلس 
به تغيير مبلمان شهري، از خودرو محوري 
به انســان محوري، كمك مي كند به جاي 
گســترش اتوبان، شاهد توســعه متنوع 
حمل ونقــل عمومــي از ترامــوا و مترو تا 

اتوبوس و دوچرخه باشيم.
اجراي اين موارد در عرض 4ســال از نظر 
او گام بزرگي براي ارتقاي محيط زيســت 
كشور است اما اگر بخواهد نگاهي واقع بينانه 
داشته باشد، ياد مجلس قبلي مي افتد كه با 
حجم باالي شعارهاي محيط زيستي، عمال 
هيچ كاري براي حفظ محيط زيست كشور 
نكرد. او مي گويد: اگــر بخواهيم منطقي و 
واقع بينانه نگاه كنيم، هيچ اميدي به مجلس 
كنوني نيست. ســاخت موشك قاره پيما و 
كيك زرد و ماهواره و... كه كارهاي پيچيده 
و دشواري است، از عهده متخصصان كشور 
برمي آيــد اما آســان تر از اينها، تاســيس 
وزارتخانه سبز، حل معضل تصفيه خانه در 

همه شهرها، مهار آتش سوزي هاي گسترده 
و... اســت. ولي از آنجايي كــه اعتقادي به 
محيط زيست وجود ندارد، كاري هم براي 

حفظ محيط زيست كشور انجام نمي شود.

بازگشتمهارآتشسوزيهابهمديريت
بحران

تســريع در نهايي شــدن قانون حمايت از 

محيط بانــان و جنگل بانــان و رفع نواقص 
اين اليحه كــه اخيرا بــه تصويب مجلس 
دهم رسيده است، ازجمله درخواست هاي 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخيزداري 
كشور است. تكليف دســتگاه هاي اجرايي 
در حمايت حقوقي و قضايــي از اين افراد 

معلوم نيست.
محمدرضــا همتــي، مديــركل دفتــر 

اســتعداديابي و بهره برداري اين سازمان 
در گفت وگــو با همشــهري مي گويد: در 
اين قانون حمايــت از همياران طبيعت و 

نيروهاي داوطلب نيز ديده نشده است.
آتش ســوزي هاي اخير در غرب و جنوب 
كشور نشان داد كه اگر در امور مالي اختالل 
ايجاد شده باشــد، آنچه از دست مي رود، 
منابــع طبيعي اســت. محمدرضا همتي 
معتقد است بايد در قانون مديريت بحران 
تجديد نظر شــود. هم اكنون مســئوليت 
اطفاي حريق جنگل هــا و مراتع بر عهده 
ســازمان با همكاري وزارت دفاع گذاشته 
شــده اســت درحالي كه اگر آتش سوزي 
جنگل ها و مراتــع به عنوان يــك بحران 
ملي مانند سيل بر عهده سازمان مديريت 
بحران كشور قرار گيرد، يك نهاد باالدستي 
مديريت امــور را برعهــده مي گيرد. لزوم 
مديريت واحد ســرزمين، تجديد نظر در 
مورد برخي از مواد قانون جنگل ها و مراتع 
مانند آتش ســوزي عمدي مرتع، تعيين 
تكليف مديريــت عرصه هايي كه مديريت 
آن از جنبه جلوگيري از تخريب به ســاير 
دســتگاه هاي دولتي ســپرده شده است، 
تصويــب حاكميتي بــودن منابع طبيعي 
به صورت شفاف در قوانين موجود و اعطاي 
مجوز تبديل وضعيــت نيروهاي موجود 
و جذب نيروهاي ديپلــم و باالتر از ديگر 
درخواست هاي سازمان  جنگل ها و مراتع 

است.

معاون سازمان جنگل ها: مجلس بايد در قوانين مديريت بحران 
عرصه هاي طبيعي تجديدنظر كند

  محمد درويش: براي حل معضالت محيط زيستي كشور به 
مجلس يازدهم هم اميدوار نيستيم 

فعاالن و كارشناسان محيط زيست فوريت هاي حل بحران هاي محيط زيستي را در 
مجلس جديد بررسي كردند

اولويت هاي محيط زيستي 
مجلس يازدهم

زهرارفيعي
خبر نگار

مرباونيبتواكذ
اورخرسنابزسرا
تيژنرالدناعمي
نقتمنايربسق
فافليروناولاه

شغقلنهددجربز
فاقوانلويورشن
شقلتشميناميي
هونينابزنازرل
هوبنايياهنيب
راسيسناتتسروك

ببتفايضراتس
اناليوتيزنارت
يقشكيتسلابنيش
شيامهنوفدهابر
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افقی:
 1- حركتي در ژيمناستيك- 

بستن زخم
2- روشــنايي- ميــوه اي 

روغني- روزنامه چاپ ژاپن
3- ضربــه اي در بدمينتون- 
 قطعــي بــــراي كـــتاب- 

پيامبران
4- نفس بلند- رمان معروف 
محمود دولت آبادي- شهري 

در مشرق آلمان
5- تابنــاك- بي ســر و پا- 

خبرگزاري ايتاليا
6- گوش كــردن- فرزندان- 

صنم
7- تربيت صحيــح- بيگانگان-  

طول
8- بــه يكبــاره- عســل- 

شكلك- كم وزن
9- انبوه مردم- شــهر اصلي 

كرونا- پس از ژوئيه
10- ضمير سوم- از مذاهب 
اهل سنت- فاقد خصلت هاي 

پسنديده
11- دماغ- دوستي- گرفتن

12- برجستگي در استخوان- 
اسب آزموده- بنماي... كه باغ 

و گلستانم آرزوست
13- راه و روش- مهم بودن- 

سر و صدا
14- مربوط به اداره- كفش- 

ياري دهنده
15- حشــره اي با دو معده- 

باردار بودن

  
عمودی:

1- پيكــر- اقتضاكــردن- 
البيرنت

2- بدون تجربه و آگاهي هاي 
الزم خواستار مقام و منزلت 

باالتر بودن
3- پشت سر- چشمه- پيدا 

نمي شود
4- بي ريا- فرزنــد زكرياي 

نبي)ع(- چهره
5- پذيرفته شده- دارا بودن- 

برقرار
6- تكرار حرفــي- خوراكي 
براي چارپايان- قســمتي از 

زمان
7- مردد- نام كوچك هيتلر- 

ترش و شيرين
8- تاجــر- از باشــگاه هاي 

فوتبال اسپانيا
حيــوان  بي ســواد-   -9

حيله گر- آدمكش
10- امتالء معده- نويسنده 
ايتاليايي كمــدي الهي- كار 

ناتمام!
11- داداش خاله- اســتاني 
در جنــوب تركيه- بســيار 

بخشنده
12- بنابرايــن- مامــان- 

واگيردار
13- دوستان- در بند كردن- 

پيروان يك پيامبر
14- فيلمي درام و كالسيك 

ساخته جان فورد
15- سال آذري- برچسب- 

زرد كم رنگ
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نخستين نشست محيط زيستي در مجلس يازدهم
فراكسيونمحيطزيستمجلستازهتاسيسيازدهمجزونخستينفراكسيونهايي
استكهدرروزهاياخيرچندجلسهبرايبررســيكلياتمشكالتمحيطزيست

كشوربرگزاركرد.
سميهرفيعي،نمايندهمجلسيازدهمكهدرروزهاياخيرفراكسيونمحيطزيست
مجلسراباحضورهمكارانشراهاندازيكرده،امابهمجلسيازدهماميدواراســت.
اوپيشتردرسازمانحفاظتمحيطزيستمشغولبهكاربودوحاالكهبهمجلسراه
يافته،نسبتبهتذكرهايبرخينمايندگانتازهواردغربوجنوبكشوردرخصوص
آتشسوزيهاياخيردرجنگلهابهآيندهبرنامههايمحيطزيستيمجلساميدوار
است.رفيعيدرگفتوگوباهمشــهري،معتقداستنمايندگانجديدمجلسدرك
بهترينسبتبهمحيطزيستدارند.اوميگويد:درجلسهمجازياعضايفراكسيون
كلياتقوانينشكار،موضوعاتمربوطبهمحيطزيستانسانيبهخصوصدربخش
صنعتومكانيابينادرستآنها،پسابهايصنعتيومواضعبينالملليمحيطزيست
مطرحشد.بهگفتهاو،جلسهحضورياينفراكسيوننيزباموضوعجانبازيمحيطبان
هاديپوربرگزارشد.حساسيتنسبتبهوضعيتمحيطبانهاومرتفعشدنمسائل
حقوقيآنهانيزازديگرمواردمطرحشــدهدرنشستفراكسيونمحيطزيستبود.
اينعضوجديدفراكسيونمحيطزيستمجلسكهبهتازگيبهخانهملترفتهاست،
ميگويد:تعدادشهدايمحيطبانازشهدايحوزهمبارزهباموادمخدربيشتراست،ولي
آنهاحمايتهايحقوقييكسانينميگيرند.محيطبانهاوجنگلباناندربحرانهايي
مانندآتشسوزياخيرجانشانراكفدستگرفتندومجلسنيزموظفاستباوضع

قوانينمناسبازآنهاحمايتكند.

ث
مك

جهنمیبهناممالچ

دســتگاه هاي مالچ پاشــي در 
2 منطقه شهرياري و ابوزيدآباد 
كاشان در كوير مركزي ايران به رغم اعالم توقف مالچ پاشي 
از سوي ســازمان جنگل ها و مراتع مشغول كار هستند. 
ديدن صحنه های مالچ پاشی تصويري از جهنم در ذهن 
انسان ثبت مي كند. بوی بد مالچ فضا را پر مي كند. قير همه 
جا پاشيده می شود و دردناك آن است كه منطقه انتخاب 
شده برای مالچ پاشي از پوشش گياهی بسيار غنی برخوردار 
است. ميليون ها گياه يكساله كه به مدد بارندگی های اخير 
در منطقه روييده اند و پوشش انبوه گياهان درختچه ای 
تاغ، اكمبيل و گونه های ريزودار گندميان نيز در بعضی 

مناطق مالچ پاشي شده تا 70 درصد می رسد. 
نخست- مشــاهده كشــتار بی رحمانه گياهان بومی به 
خصوص گياهان چهار كربنه از جنس های اويارســالم، 
استپاگروستيس، تاغ و اسكمبيل و اشنيان، نشان می دهد 
اشخاصي كه اين مناطق را برای مالچ پاشی انتخاب كرده اند، 
فاقد دانش هستند و مكان يابی آنها نيز با هدف هزينه تراشی 
بيهوده صورت گرفته است. اغلب گونه ها در گستره ايراني 
- تورانی نه تنها ارزش باالی ژنتيكی و تنوع زيستی دارند 
و بايد حفظ شوند كه در حال تثبيت خاك و جلوگيری 
از ريزگرد هم هســتند. پس نمی توان باور كرد مجريان 
اين پروژه حسن نيت دارند يا از دانش بيابان و مسائل آن 
برخوردارند، بلكه ريزگردها را بهانه كاسبی خود كرده اند؛ 
بودجه اي كه به غلط و از روی ناآگاهی و اطالعات نادرست 
افراد يا شركت ها برای مالچ پاشي تصويب شده است، برای 
آنكه صرف شود باعث شده هر كجا تپه ماهوري وجود دارد، 
مالچ پاشي شود. با گروه همراه اقدام به اندازه گيری دما با 
دستگاه مخصوص ليزری كرديم كه نتايج وحشتناك بود . 
دمای هوا در ارتفاع 2 متری از سطح زمين حدود 25 درجه 
بود اما دمای مالچ بين 65 تا 79 درجه متغير بود. اختالف 
دمای زمين مالچ پاشی شده با ماسه های مجاور نيز بين 5 

تا 20 درجه بود. 
دوم- چندی پيش 30 تن از محققان دانشگاه ها و تعدادی 
از موسسات پژوهشی وزارت جهاد كشاورزی در نامه ای 
خطاب به وزير جهاد كشاورزی خواستار توقف مالچ پاشی 
شدند. سازمان جنگل ها و مراتع نيز توقف مالچ پاشي را به 
شرط حفظ تبصره تعهدات سال 98 پذيرفت و احتماال 
آنچه در روز پنجشنبه گذشته در ابوزيدآباد كاشان به وقوع 
پيوسته همان تعهدات است. مديران سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري به رغم آنكــه متوجه زيان هاي مالچ 
هستند اما دلشان نمی خواهد آنچه براساس دادن اطالعات 
نادرست به دستگاه های بودجه اي كشور تصويب شده را 
بازگردانند و می خواهند تا آخرين قران اين بودجه را حتی 

به قيمت آسيب جدی به كشــور هزينه كنند. آيا چنين 
ديدگاهي در وضعيت بحرانــی فعلي حيف و ميل كردن 
بيت المال نيست؟ آيا درست كردن جهنم در زيباترين و 
غنی ترين اكوسيستم هاي كشور ضديت با ده ها قانون به 

خصوص اصل 50 قانون اساسی نيست؟ 
ديگر- اخيرا ســازمان جنگل ها از محققان، شركت ها و 
دانشگاه ها خواسته، طرح های خود را در مورد جايگزين 
مالچ نفتی ارائه كنند، اما متوجه نيست كه موضوع اصال 
نوع مالچ نيست. بسياری از مناطقی كه در 2 سال اخير در 
خوزستان و ديگر مناطق، مالچ پاشی شدند، اصال مشكل 
ريزگرد نداشتند. اكوسيستم ماســه ای به دليل ماهيت 
دانه درشت بودن، جزو موارد بســيار استثنا در ريزگرد 
است كه شايد وسعت آن به هزار هكتار هم نرسد و خطری 
هم برای ساكنان اين مناطق ندارد. مشاورانی كه 58 هزار 
هكتار اراضی ماسه ای را برای مالچ پاشی انتخاب كرده اند 
بدون تحقيق و بررسی دقيق دست به اين كار زده اند و بايد 
بازخواست، بازرسی دقيق و پيگرد قانونی شوند. بسياری از 
مناطق ماسه اي كشور به راحتي با همكاری جوامع محلی و 
كنترل چراي دام و كاهش فشار قابل تثبيت است و دولتی 
كه مدعی كمك به مردم است نبايد فريب داده سازی های 
مشاورانی را كه نانشان در مالچ پاشــی است، بخورد. اگر 
نيمی از بودجه مالچ را به مــردم محلی مي دادند و از آنها 
مي خواستند در قرق مناطق حساس با سازمان جنگل ها 
و مراتع همكاری كنند، اندك مناطقی كه ماسه ها ممكن 
بود به روستاها و مناطق شهری آسيب بزند به راحتی قابل 

تثبيت بود. 
نتيجه- وزير جهاد كشاورزی بايد به سرعت كميته بی طرف 
بررســی خطاهای صورت گرفته در ســطح مديريتی، 
كارشناسی و مشاوره ای تشكيل دهد و از ادامه هزينه تراشی 
در شــرايط اقتصاد مقاومتی و تحريــم جلوگيری كند. 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري نيز كارشناسان 
و جنگل بانان صديقي دارد كه بدنام شدن و تضعيف آن 
سازمان با به كارگيري سياســت های نابخردانه منجر به 
گستاخ شدن زمين خوارها و دشمنان منابع طبيعی كشور 
می شود. وقتی مردم مشاهده كنند اين سازمان با بودجه 
دولتی در روزهای گرم ســال گياه ُكشی می كند، چگونه 
می توانند مقابل آتش افروزان در جنگل ها و مراتع بايستند؟

حسينآخانی
استاد دانشگاه تهران



   کشت پنبه در گلستان و مازندران طی دو 
دهه اخیر روند نزولی چشمگیری داشت؛ گزارش

به طوری که مجموع سطح زیر کشت این 
محصول استراتژیک و سودآور در استان گلستان و شرق 
مازندران از حدود 230 هزار هکتار در دو دهه پیش به 
کمتر از 25 هزار هکتار رســیده اســت. کاهش سطح 
زیرکشت پنبه در مازندران و گلستان در حالی رخ داده 
است که این محصول یکی از ســودآورترین تولیدات 
کشاورزی در دنیا محسوب می شود. حمایت نشدن از 
صنعت نساجی در دهه های اخیر، افزایش واردات پنبه، 
الیاف و پوشاک، به روزآوری نشدن کشت پنبه در گلستان 
و مازندران، پشــتیبانی نکردن از پنبه کاران در خرید 
محصول و تأمین نهاده ها و تضمینی بودن سودآوری برنج 
و برخی محصوالت دیگر موجب شــده است رغبت به 
کشت برنج در این استان ها با وجود آب بر بودن آن طی 

سال های اخیر افزایش یابد.

نیاز به فناوری های نوین
در حال حاضر کمتر از هزار هکتار زمین کشاورزی در 
مازندران به کشت پنبه اختصاص دارد که هزار و 800 
بهره بردار در آن  فعالیت می کننــد، در حالی که زمانی 
حدود 45 هزار هکتار از زمین های کشاورزی مازندران 
زیر کشت پنبه بود. در گلســتان نیز زمانی سطح زیر 
کشــت پنبه بیش از 180 هزار هکتار بود که به زیر 25 

هزار هکتار کاهش یافته است.
»امیر طاهــری« یکــی از پنبــه کاران مازندرانی که 
سال هاست در روستای قره تپه شهرستان بهشهر فعالیت 
می کند به همشهری می گوید: سال ها پیش سطح زیر 
کشت پنبه در این منطقه بیش از 10 هزار هکتار بود، اما 
به دلیل حمایت نشدن، سطح زیر کشت حتی در دوره ای 

به صفر هم رسید. 
این بهره بردار معتقد است کشــت پنبه در یک هکتار 

زمین بین 2 تا 3 برابر کشــت کلزا 
ســودآوری دارد، اما به خاطر نبود 
ماشــین آالت بــه روز و کم توجهی 
بخش دولتی به تولید این محصول 
در زمینه تأمین ســموم و تهیه آب 
مورد نیاز، کشاورزان منطقه کمتر به 

کشت پنبه گرایش دارند.
طاهری می افزاید: کشت و برداشت 
پنبــه در دنیا با دســتگاه های تمام 
اتوماتیک انجام می شود، ولی ما هنوز 
از دستگاه های 40 سال پیش استفاده 
می کنیم. از طرفــی برای تأمین آب 
مورد نیــاز این محصول با مشــکل 
مواجهیم در حالی که پنبه بســیار 
کمتر از برنج آب مصرف می کند. البته 

کشت پنبه بیشتر از این که در مازندران رواج داشته باشد، 
در گلستان مورد توجه قرار دارد. پنبه کاران گلستانی هم 
چالش های زیادی را برای کشــت این محصول پرسود 
مقابل خود می بینند. »ناصر سارانی« یکی از پنبه کاران 
شناخته شده شهرســتان گنبد که امسال 70 هکتار 
زمین را زیر کشت پنبه برده اســت، می گوید: اهمیت 
کشت پنبه با توجه به درآمدزایی، ایجاد اشتغال و ظرفیت 
ارزآوری برای کشــور کمتر از خودروسازی نیست. در 

صورت حمایت، یک هکتار زمین زیر کشت پنبه از اواخر 
فروردین تا آذر می تواند برای یک خانواده 4 نفره شغل 

ایجاد کند و درآمد خوبی هم داشته باشند.
او می افزاید: 20 ســال پیش در گلســتان بیش از 30 
کارخانه پنبه پاک کنی داشتیم که به دلیل حجم زیاد 
وش تولید شده در گلستان از استان های دیگر نیروی 
کار جذب می کرد، اما االن فقط 4 کارخانه با 30 درصد 

ظرفیت فعال هستند.
این پنبه کار گلســتانی یکی دیگر از 
مشکالت کشــت پنبه در گلستان را 
گران بودن آب بها برای پنبه نســبت 
به محصوالتی ماننــد هندوانه و ذرت 
علوفه ای می داند و می افزاید: با این که 
کشت پنبه درآمد خوبی دارد، به دلیل 
حمایت نشدن از این محصول اگر در 
مزرعه ام چاه آب داشــتم قطعا برنج 

کشت می کردم.

لزوم استقرار صنایع وابسته
بیشترین سطح زیر کشــت پنبه در 
مازندران مربوط به شهرستان بهشهر 
است. به گفته »خلیل حقیقی«، مدیر 
جهاد کشاورزی این شهرســتان، تاکنون 230 هکتار 
از زمین های بهشــهر زیر کشــت پنبه رفته است که 
پیش بینی می شود پس از برداشت گندم و جو از مزارع 

شهرستان به 600 تا 700 هکتار افزایش یابد. 
او به همشــهری می گوید: با اینکه کشت پنبه سودآور 
است، به دلیل نبود حمایت مناســب از این محصول، 
کشت های جایگزین مورد توجه کشاورزان قرار گرفته 
است. وقتی صنایع وابسته وجود نداشته باشد، کشاورز 

باید محصول را به واسطه ها بفروشد و عمال قیمت گذاری 
شفاف و مشخصی وجود نخواهد داشت.

واردات الیاف و خروج ارز
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تعطیلی صنایع 
وابسته به کشت پنبه در شمال کشور طی سال های اخیر 
عامل اصلی کاهش سطح زیر کشــت این محصول در 
مازندران و گلستان محسوب می شود.  »مهدی بشارتده 
سلوطی« کارشناس اقتصاد کشــاورزی در این باره به 
همشهری می گوید: در شرق مازندران بعد از تعطیلی 
چیت سازی، کشــت پنبه تقریبا کنار گذاشته شد. در 
نهایت نیز خرید محصول به دســت واسطه ها افتاد که 
طبیعتا آن را با قیمت واقعــی خریداری نمی کنند. در 
حالی که پنبه یک پنجم برنج آب مصرف می کند و در این 
سال ها که با مشکل کم آبی مواجه هستیم، پنبه بهترین 

گزینه کشت محسوب می شود.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران سودآوری باالی 
اقتصادی و اشــتغا ل زایی پنبه را از مزیت های کشــت 
این محصول می داند و می افزایــد: کمتر محصولی از 
محصوالت کشاورزی قابلیت اســتفاده در بخش های 
مختلف صنعت را دارد. به همین دلیل در کشــورهای 
توسعه یافته ای که قابلیت کشت پنبه دارند، توجه زیادی 
به این محصول می شــود، اما در ایران طی 2 دهه اخیر 

50 درصد خودکفایی  در تولید پنبه را از دست داده ایم.
به گفته این مدرس دانشگاه سیاست جهاد کشاورزی، 
زمان خودکفایی پنبه تا ســال 1404 است، اما موانع و 
چالش هایی پیش روی خودکفایی پنبه قرار دارد. او اضافه 
می کند: متأسفانه رانت های زیادی در واردات نخ و الیاف 
وجود دارد؛ به عنوان مثال ، واردات 120 هزار تن الیاف 
که نیاز 3 سال کشور است، باعث افت قیمت پنبه تولید 

داخل شد. کشاورز هم وقتی قیمت و دوره عمل آوری 
محصول را با برنج مقایســه می کند کشت پنبه را کنار 
می گذارد.بشارتده با بیان اینکه میزان ارزش افزوده پنبه 
حدود 1300 درصد است، ادامه می دهد: در دنیا هیچ 
محصولی ارزآورتر از پنبه نیست. بسیاری از کشورهای 
تولیدکننده پنبه اکنون پنبه را به الیاف یا پوشاک تبدیل 
می کنند تا ارز بیشــتری وارد کشورشــان شود، اما در 
مازندران و گلستان با اینکه شرایط کشت وجود دارد، از 

ظرفیت موجود استفاده نمی شود.
البته اظهارات مســئوالن و آمارهای منتشرشده نشان 
می دهد طی 5 ســال اخیر سطح زیر کشــت پنبه در 
مازندران و گلستان روندی صعودی گرفته است. »عباس 
پورنصراهلل«، مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران به 
همشهری می گوید: پارســال سطح زیر کشت پنبه در 
مازندران 750 هکتار بود که امســال برنامه ریزی شده 
که تا هزار و 500 هکتار افزایش یابد. حدود 300 هکتار 

کشت و بقیه پس از برداشت گندم انجام می شود.

حذف ارز نیمایی، فرصت کشت پنبه
وی به رونق بازار پنبه داخلی در ســال های اخیر اشاره 
می کند و می افزاید: پارســال هر کیلو وش پنبه حدود 
7هزار و 500 تومان خریداری می شد که انتظار می رود 

با توجه به محتمل بودن حذف ارز نیمایی برای واردات 
بخش کشاورزی، قیمت پنبه تولید داخل امسال افزایش 
یابد. این مسئول اظهار می کند: در حال حاضر دو رقم 
پنبه لطیف و مای وارداتی در این استان کشت می شود و 
پیش بینی می کنیم در صورت تأمین آب مورد نیاز پنبه 
و حمایت شرکت های داخلی برای خرید این محصول، 
سطح زیر کشت پنبه در شــرق مازندران برای دو سال 

آینده به 4 هزار هکتار هم برسد.

کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از در دست اجرا 
بودن کشــاورزی قراردادی برای توسعه کشت پنبه در 
این استان خبر می دهد و می گوید: شرکت ساوین برای 
تأمین نخ مورد نیاز خود قراردادی با پنبه کاران منعقد 
کرده اســت که می تواند با توجه به تضمین خرید پنبه 
برای بسیاری از کشاورزان انگیزه کشت پنبه در زمین ها 

را ایجاد کند.
این مسئول از برخی اقدامات حمایتی برای ایجاد رغبت 
به کشت پنبه در کشاورزان نیز خبر می دهد و می گوید: 
برای حمایت از پنبــه کاران بــذر و نهاده ها به صورت 
امانی در اختیارشان قرار داده می شود. اگر شرکت های 
داخلی کمک کنند و پنبه با قیمت مناسبی از پنبه کاران 

خریداری شود، می توان به افزایش تولید این محصول 
در کشور امیدوار بود.

رشد 70 درصدی سطح زیر کشت در گلستان
از ســال 1394 به بعد، طبق آمارنامه رســمی وزارت 
جهاد کشاورزی ســقوط آزاد کشت پنبه متوقف شد و 
آمار کشوری در مسیر صعودی قرار گرفت.  »قربانعلی 
روشنی« رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور مستقر 
در استان گلستان عوامل فنی و اقتصادی را در بازگشت 
بسیاری از کشاورزان گلستانی به کشت پنبه موثر می داند 
و توضیح می دهد: بســیاری از کشورهای تولیدکننده 
پنبه دیگــر تمایلی به فروش پنبه خــام ندارند و مایل 
هســتند نخ و پارچه را به کشــورهای مصرف کننده 
بفروشند. طبیعتا دولت مایل نیست که حلقه آخر زنجیره 
نساجی، یعنی پارچه و پوشاک را وارد کند و در مقابل 

شغل های موجود و صنایع را از دست بدهد.
به گفته این مسئول افزایش قیمت ارز نیز نقش مهمی 
در بیشتر شدن سطح زیر کشــت پنبه داشت. روشنی 
اظهار می کند: با افزایش نــرخ ارز قیمت الیاف وارداتی 
به کیلویی 35 هزار تومان رســید، در حالی که همین 
محصول را می توان در داخل نهایتا با کیلویی 25 هزار 

تومان تولید کرد.

حمایت از کارخانه های داخلی
رئیــس مؤسســه تحقیقــات پنبــه کشــور درباره 
زیرساخت های فرآوری پنبه اظهار می کند: در گلستان 
هنوز چند کارخانه پنبه پاک کنی فعال هستند. با همین 
ظرفیت اگر سطح زیر کشــت پنبه در گلستان 3 برابر 
شــود هم توان پنبه پاک کنی وجود دارد، اما الزم است 
که کارخانه های داخلی برای تحقق این هدف همکاری 
کنند. اگر روند حمایت صنایع باالدستی که کارخانه ها 
هســتند اجرایی شــود، به راحتی در کمتر از 3 سال 
می توانیم جشن خودکفایی در تولید پنبه را برگزار کنیم، 
اما در درجه نخست باید رغبت اقتصادی برای کشت این 

محصول ایجاد شود.

پنبه، کلید اشتغال
روشــنی بر این باور اســت که اگر واردات الیاف و پنبه 
کنترل شــود، پنبه با کیفیت داخلی نیاز کارخانه ها را 
تأمین خواهد کرد. او می افزاید: اگر لذت واردات از بین 
برود، نگاه به تولید داخل تقویت می شود. پارسال قیمت 
هر کیلو پنبه از 11 هزار تومان آغاز شد و درنهایت با وارد 
کردن الیاف به کشور تا حدود 6 هزار تومان کاهش یافت، 
در حالی که قیمت خرید تضمینی 4 هزار و 600 تومان 
در نظر گرفته شده بود. اگر پارسال قیمت 11 هزار تومانی 
پنبه ثابت می ماند هیچ محصول کشاورزی توان رقابت با 

این محصول را نداشت.

  
ظرفیت باالی کشت پنبه در گلستان و شرق مازندران 
سال هاست که به دالیل عنوان شده مغفول مانده و پیرو 
آن به دلیل کاهش تولید پنبه در کشور، ساالنه میلیون ها 
دالر ارز برای تأمین نیاز داخلی از کشور خارج می شود. 
پشتیبانی از کشت این محصول در گلستان و مازندران 
که طی سال های اخیر مدیریت مصرف آب کشاورزی 
در آنها بســیار زیاد مورد تأکید قــرار گرفته، می تواند 
دستاوردهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی قابل 

توجهی برای این دو استان داشته باشد.
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متــن كـامـل در سایت

راه اندازی بزرگ ترین مزرعه خورشیدی کشور در فارس
هاله فوالدفر، مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری فارس گفت: بزرگ ترین مزرعه تولید انرژی خورشیدی 
به زودی در آباده به بهره برداری می رسد. این مزرعه بیش از ۴٣١ مگاوات 
برق تولید خواهد کرد و بالغ  بر۶۵0 میلیون یورو ارزآوری برای استان دارد.
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کارشــناس کشاورزی: 
پنبه قابلیت استفاده در 
بخش های مختلف صنعت 
را دارد. به همین دلیل در 
توسعه یافته  کشورهای 
توجــه زیادی بــه این 
محصول می شود، اما در 
ایران طی 2 دهه اخیر ۵0 
درصد خودکفایی  در تولید 

پنبه را از دست داده ایم

   جشن اتمام پروژه مسکن مهر قم چندین بار دستخوش وعده های 
مسئوالن شده است. بهار 97، دهه فجر 97، شهریور 98 و آبان 98 در قم

تقویم وعده های اتمام این پروژه قرار دارد و حاال مســئوالن اســتان 
می گویند که امیدوارند در سال جاری پرونده مسکن مهر در قم بسته شود.

تعهد این پروژه در قم، ساخت 43 هزار و 504 واحد مسکونی بود. صرف نظر از مسائل 
حقوقی واحدهای ساخته شده، اکنون 198 واحد مسکونی به دلیل مشکالت حقوقی 
و قضایی نیمه کاره مانده است. مسئله ای که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان 

قم، ریشه در ناکارآمدی و ضعف در مدیریت و اجرای پروژه دارد.

١0 سال چشم انتظاری
یکی از پروژه های نیمه کاره مسکن مهر، مجتمع 256 واحدی مرواریدسازان است که 
از سال 89 آغاز شده و با وجود بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی، به دلیل مطالبه 
مجدد آورده مالی اعضا و شــکایت از پیمانکار، زمین گیر شده و اعضای این تعاونی 
مدت هاست که در مقابل نهادهای مرتبط و دفاتر نمایندگان مجلس تجمع می کنند. 
رضا ذوالفقاری یکی از اعضای این مجتمع به همشهری می گوید: این مجتمع دارای 
3 بلوک 96، 48 و 112 واحدی است که تاکنون بلوک 96 واحدی با آورده مالی همه 
اعضا تکمیل و واگذار شده ولی دو بلوک دیگر نیمه کاره مانده و پیمانکار مجددا از ما 

درخواست 40 میلیون تومان کرده است.
وی می افزاید: در ابتدای آغاز مســکن مهر، با پرداخت کمتر از 20 میلیون تومان 
می توانســتیم صاحب خانه شــویم ولی در این پروژه تاکنون 110 میلیون تومان 
پرداخت کردیم و  به جز 45 میلیون تومان تسهیالت، 40 میلیون تومان دیگر از ما 

مطالبه کردند. این مبلغ برای ساخت واحد 84 متری غیرقابل توجیه است.
ذوالفقاری با بیان اینکه طبق وعده مسئوالن تعاونی، این واحدها می بایست در سال 
97 تحویل داده می شد، می گوید: تعاونی، در سال گذشته با پول حساب مشترک 
همه اعضا یکی از بلوک ها را تکمیل و تحویل داد، اما در حق ما ظلم شــده. چرا ما 
باید جور بی تدبیری پیمانکار را بکشیم؟ عده ای از اقشار محروم جامعه که به امید 
خانه دار شدن 10 ســال صبر کردند، به خاطر افزایش قیمت های بی رویه و ناتوانی 

تعاونی، اخراج یا مجبور به فروش خانه هایشــان با قیمت پایین شــدند و تعدادی 
هم با قسط های سنگین در انتظار خانه هایشان هســتند. اما تعاونی به دلیل عدم 
یکسان سازی در پروژه که کاری غیرقانونی است، فشار فراوانی برخی از اعضا وارد 
کرده. شــکایت از این تعاونی هم بعد از ماه ها بدون جواب مانده است. یکی دیگر از 
پروژه های نیمه کاره متعلق به تعاونی مســکن مهر طاهاست که اعضای آن را زنان 
سرپرست خانوار و مددجویان بهزیستی تشکیل می دهند. این پروژه به دلیل ناتوانی 
اعضا در تأمین آورده مالی، زمین گیر شــده و به عنوان آخرین پروژه مســکن مهر 
استان مطرح است. البته معاون امور عمرانی استاندار قم پس از بازدید از این پروژه به 
شرکت های خدمات رسان، دستگاه های اجرایی و خیرین تاکید کرد که برای تکمیل 

این پروژه همکاری داشته باشند.
این پروژه 114 واحدی به 3 بلوک 38 واحدی تقســیم شده و تاکنون دو بلوک آن 

تکمیل و واگذار شده است.

پیگیری مستمر
هر دریچه ای که برای پیگیری مسائل حقوقی واحدهای نیمه کاره به روی اعضای 
تعاونی های مسکن مهر باز می شود برایشان امیدبخش است. معاون تعاون اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به همشهری می گوید که تاکنون چندین جلسه 
برای پیگیری مســائل واحدهای نیمه تمام در دفتر نمایندگان مجلس و نهادهای 
استانی برگزار شده و در آخرین جلسه به اعضای این تعاونی ها پیشنهاد شده که برای 

تسویه آورده مالی، وام دریافت کنند.
حسین بیدگلی می افزاید: مسائل حقوقی تعاونی ها و اعضایشان باید در اتاق تعاون 
بررسی و حل و فصل شود و اداره کل تعاون برای تسهیل در اتمام زودتر پروژه مسکن 

مهر همکاری الزم را دارد.
وی در مورد شناخت ناکافی اعضای تعاونی ها از قوانین می گوید: طرح مسکن مهر 
برای کمک به خانوارهای کم بضاعت و جلوگیری از تورم افسارگســیخته در حوزه 
مسکن آغاز شد. افرادی که با پول اندک نمی توانستند صاحب خانه شوند، تعاونی 
تشکیل دادند اما بسیاری از این افراد ســابقه کار تیمی و ساخت و ساز را نداشتند. 
بنابراین برخی از اعضا با مسائل و چالش هایی مواجه شدند. از طرفی دیگر، چون این 
طرح ضربتی بود، اعضای تعاونی ها امکان مطالعه و بررسی بیشتر را نداشتند که امور 
ساخت و ساز را به پیمانکاران صاحب گرید بسپارند. اطالعات اعضای تعاونی از حق 

و حقوق شان هم پایین بود. حتی برخی از این افراد در مجمع عمومی تعاونی شرکت 
نمی کردند و فکر می کردند رأی آنها تاثیرگذار نیست.

پرونده های ناتمام
ماه های پایانی مختومه شدن پرونده مسکن مهر با آغاز پرونده ساخت 4 هزار واحد 
طرح اقدام ملی مســکن همزمان شده است. تمام تالش مســئوالن استان، اتمام 
عملیات ساخت مسکن مهر اســت اما جدال برخی ساکنان واحدهای مسکن مهر 
با مســئوالن تعاونی ها و اتحادیه ها همچنان ادامه دارد. نمونه اش اتحادیه مسکن 
کارکنان دولت است که 8 سال پیش واحدهای تعاونی پژوهشکده باقرالعلوم )ع( را 
تکمیل کرده و تحویل داده ولی برگه های تسویه را گرو نگه داشته و از اعضای تعاونی 
بین 8 تا 12 میلیون تومان بابت محوطه سازی طلب می کند، در حالی که ساکنان این 
مجتمع با ارائه اسناد و مدارک می گویند آورده مالی اعضا به طور کامل پرداخت شده 
است. دفتر اتحادیه هم بسته شده و اعضای تعاونی برای فروش خانه هایشان برگه 

تسویه ندارند و این، یعنی پرونده مسکن مهر در قم همچنان باز است.

روح اهلل کریمی
 قم - خبرنگار

پرونده باز مسکن مهر در قم
ضعف مدیریت و اختالف میان تعاونی ها و متقاضیان مسکن مهردر قم،  تکمیل این پروژه را با بن بست روبه رو کرده است

روزگار سیاه طالی سفید
محصول استراتژیک و سودآور پنبه به علت پشتیبانی نشدن پنبه کاران شمال کشور  و  واردات این محصول، تاثیر چندانی در چرخه اقتصادی ندارد

اشکان جهان آرای
 ساری- خبرنگار

 تعطیلی صنایع وابسته به کشت پنبه در شمال کشور طی سال های اخیر عامل اصلی کاهش سطح زیر کشت این محصول در مازندران و گلستان محسوب می شود. / عکس ها: همشهری

   اصالح ارقام پنبه
زمان بر بودن کشت پنبه و مدت اشغال زمین یکی از نکاتی که از آن به عنوان مانعی برای گسترش کشت پنبه در مازندران 
و گلستان یاد می شود. ارقامی مانند ساحل و ورامین با وجود مرغوبیت، به دلیل دوره اشغال طوالنی زمین، خیلی کم کشت 
می شوند.  »قربانعلی روشنی«، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور معتقد است ارقام جدید پنبه این مشکل را رفع کرده  
و تنوع گونه های بذر موجب شده است شرایط برای کشت سودآور این محصول در کشور فراهم باشد. او می گوید: خیلی 
از ارقام قدیمی به واسطه کم بودن عملکردشان یا مقاوم نبودن در مقابل برخی تنش های محیطی و غیرزنده جای خود 
را به ارقام جدید داده اند که پرمحصول تر، زودرس تر و مقاوم تر در مقابل شوری و خشکی هستند و مهم تر اینکه قابلیت 

برداشت ماشینی دارند.  
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در روزي كه يك عضو شوراي 
شــهر به خاطر پيگيري حقوق شورا

موكالنش به دادســراي رسانه 
احضار شده بود، شوراي شهر تنها يك مصوبه 
داشت و بازار تذكرات بيش از ديگر روزها داغ 
بود. رئيس شوراي شهر هم براي تعامل با مجمع 

نمايندگان مجلس اعالم آمادگي كرد.
محمدجواد حق شــناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي شوراي شهر تهران  كه در 2ماه اخير 
انتقادهاي كرونايي زيادي را مطرح كرده بود    
و درخواست شــفافيت در نحوه اعالم آمارها 
را داشــت، ديروز به جاي خيابان بهشــت، به 
دادســراي رســانه رفته بود تا پاســخگوي 
صحبت هايش باشــد؛ موضوعي كه واكنش 
رئيس شوراي شهر تهران را هم به دنبال داشت 
و محسن هاشمي رفسنجاني در جلسه ديروز 
از اينكه عضو شوراي شهر به خاطر انجام وظيفه 
نمايندگي اش به دادســرا احضار شده، گاليه 
كرد و گفت كه اميدوارم ايــن موضوع هرچه 
زودتر پايان يابد. جلسه شــوراي شهر تهران 
بعد از صحبت هاي رئيس شــورا و نطق پيش 
از دستور الهام فخاري با 6تذكر اعضا تشكيل 
شد؛ تذكراتي كه به موضوعات مهم روز پايتخت 
مربوط مي شــد. ديروز ســيدآرش حسيني 
ميالني درباره ضرورت انتشار اطالعات مكاني 
گسل هاي تهران به شــهردار تذكرداد. زهرا 

نژادبهرام از »پيگيري ضعيف شــهردار درباره 
هديه دولت چين به پايتخــت« و همچنين 
آشفتگي ترافيكي پايتخت گاليه داشت. مجيد 
فراهاني از تعطيلي پارك چيتگر با وجود مجوز 
ستاد مقابله با كرونا براي بازگشايي بوستان ها 
انتقاد كرد. علي اعطا از شــهرداري خواست تا 
اليحه فرايند صدور پروانــه را هرچه زودتر به 
شورا بياورد و حجت نظري هم ضمن نگراني 
از افزايش دوباره كرونا در پايتخت، بار ديگر از 
به كار گيري بازنشستگان در شهرداري انتقاد 
كرد و پاسخ شــهردار به تذكرش دراين باره را 

»پرابهام« خواند.

تصويب اليحه شهرداري تهران
اما تنها دستور كار دويست و شانزدهمين جلسه 
پارلمان شهري پايتخت، بررسي اليحه تعيين 
چارچوب اختيارات كميســيون هاي داخلي 
مناطق بود كه اين اليحه شهرداري تهران پس 

از چكش كاري شورا به تصويب رسيد.
محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري شــوراي شــهر تهران ديــروز در 
جريان بررسي اين اليحه شــهرداري تهران 
كه يك فوريتش در جلسه دويست ودوازدهم 
تصويب شــده بود، گفت: »شــوراي پنجم و 
علي الخصــوص كميســيون شهرســازي 
و معمــاري آن در راســتاي كاهش تخلفات 
مناطق 22گانه در حوزه شهرسازي و معماري 
مصوبات بسيار خوبي ازجمله تعيين حدود 
اختيارات شوراهاي معماري مناطق در فرايند 

صدور پروانه و صدور گواهي هاي ساختماني 
داشته است. در اين شوراها تصميمات فراتر 
از ضوابط مالك عمل گرفته مي شد كه طي 
سال هاي گذشته شــاهد حجم قابل توجهي 
از انحرافات جدي از طرح تفصيلي و ضوابط 
و اصول شهرسازي و معماري بوديم. شوراي 
پنجم مبتني بر وعده هاي خود در راســتاي 
مبارزه با فساد و رانت و شفاف سازي  چارچوب 
اختيارات شوراهاي معماري مناطق را مشخص 
كرد تا تصميم گيري هاي سليقه اي و امضاهاي 
طاليي در فرايند مجوزهاي ساختماني حذف 
شــوند و تصميم گيري هاي اين شــوراها در 
چارچوب طرح تفصيلي و قوانين فرادســت 
به صورت شفاف و در راستاي حل مشكالت 
مردم انجام شود.« ساالري در توضيح برخي 
 بندهاي اليحه شــهرداري تهران گفت: »در 
اين اليحه اعضاي كميســيون هاي داخلي 
مشخص شده اند و شــهردار منطقه مسئول 
اصلي تصميمات كميسيون داخلي است. در 
ماده  دوم حدود اختيارات كميسيون براساس 
مقررات و ضوابط طرح تفصيلــي و مقررات 
ملي ساختمان و همچنين مصوبات گذشته 
شوراي تهران تعيين شده است. بخشي از اين 
اختيارات درخصوص تخلفات جزئي است كه 
در مناطق صورت مي گيرد كه در گذشــته تا 
50 مترمربع مجاز به تصميم گيري بودند اما 
تا چند هزار مترمربع هم در اين كميسيون ها 
تصميم گيــري مي شــد اما اكنون ســقف 
اين تصميم گيري را تــا 500مترمربع براي 

مساحت هاي زيربنا تا 10هزار مترمربع تعيين 
كرديم و تصميمات كميســيون هاي داخلي 
نبايد فراتر از اين ميزان بــرود. حد و حدود را 
براي ارتفاع ساختمان ها تعيين و در ماده اي، 
فرايند و سازوكار بررســي و تصميم گيري و 
درخواست ها را مشخص كرديم. اگر تخلفي 
صــورت گرفت، شــهرداري بايــد از تخلف 
ممانعت كنــد و تصميم گيري ها درخصوص 
تعيين عوارض نيز شفاف و سيستمي باشد. 
همچنين در اين اليحه، شهرداري را مكلف 
كرديم تصميمات كميسيون ها پارامتريك و 
سنجش پذير و از طريق سامانه هاي شهرسازي 
باشد.« شوراي شهر پس از رأي به كليات اين 
اليحه وارد بررســي جزئيات آن شد. اعضاي 
شوراي شــهر در جريان بررســي اين اليحه، 
پيشنهادهاي مختلفي را ارائه كردند و بحث ها 
و بررسي هاي كارشناسي آنقدر باال گرفت كه 
همه وقت جلســه ديروز به اين دستور جلسه 
اختصاص داشت. در اين جلسه زهرا صدراعظم 
نوري رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست 
شورا كه در دوره مديريت كرباسچي نخستين 
شهردار زن در جمهوري اسالمي لقب گرفته 
است، به پشتوانه اطالعاتش در رأس مديريت 
اجرايي منطقه7 تهران، فعال ترين عضو شورا در 

بررسي اين اليحه بود.
در اين جلســه، الهام فخــاري، رئيس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران در نطق پيش از 
دستورش از اقدامات كرونايي »نيروهاي خدوم 

شهرداري« قدرداني كرد.

 رئيس شوراي شهر تهران ديروز از احضار محمدجواد حق شناس به دادسرا گاليه كرد

عضو شورا احضار شد؛ تذكرها باال گرفت

مجيد جباري
خبر نگار

در شهر

احتمال برچيده شدن پل 
حافظ قوت گرفت

روز گذشته تعدادي از معاونان شهرداري تهران 
خبرهايــي را در حوزه هــاي كاري خود اعالم 
كردند كه تعدادي از آنها را مي خوانيد.  به گزارش 
همشهري، قوي ترشدن احتمال برچيده شدن 

پل حافظ يكي از اين خبرها بود.
  بهره برداري از 22پروژه  كوچك مقياس

22پروژه كوچك مقيــاس محلي طي ماه هاي 
آتي افتتاح مي شود. اين خبر را حامد مظاهريان، 
معــاون برنامه ريزي، توســعه شــهري و امور 
شوراي شهرداري تهران اعالم كرد. به گفته او 
شوراي شهر و شــهرداري تهران حدود 2هزار 
ميليارد تومان براي عملياتي كردن اين پروژه ها 
اختصاص داده اند كه تعداد هزارپروژه در سطح 
مناطق 22گانه تأمين اعتبار شده اند تا خدمات 

خود را به صورت مستقيم به مردم ارائه كنند.

   بهره برداري از ســامانه الكترونيكي 
سرانه هاي خدمات شهري

سامانه الكترونيكي سرانه هاي خدمات شهري 
شهرداري تهران با هدف افزايش دقت، امكان 
ثبت سيستمي و تسهيل در نظارت بر عملكرد 
واحدهاي اجرايي در ســطح نواحي و محالت 
تهيه شــد و در اختيار مناطــق 22گانه قرار 
گرفت. اين خبري بود كه ديروز مجتبي يزداني، 
معاون خدمات شهري شهرداري تهران اعالم 
كرد و گفت: »بــا بهره برداري از اين ســامانه، 
نيازســنجي ها و برنامه ريزي هــاي مناطق در 
خصوص نگهداشــت و يا افزايش ســرانه هاي 
خدمات شهري، مورد بررســي و ارزيابي قرار 
خواهد گرفت و مقدمات توزيع عادالنه امكانات 

در سطح شهر تهران را محقق مي كند.«

   ايده برچيدن پل حافظ،  رنگ و بوي 
اجرايي گرفت

معاون فني و عمراني شهرداري تهران از بررسي 
روش هاي اجرايي به منظور برچيدن پل حافظ 
خبر داد. صفا صبوري ديلمي با بيان اينكه پليس 
راهور با برچيدن اين پل سواره روی فلزي موافقت 
كرده اســت، گفت: »هم اكنون 3گزينه اجرايي 
براي جمع آوري پل حافظ در حال بررسي است 
كه به طور اجمالي شــامل انسداد كامل خيابان 
حافظ در بخش حدفاصل خيابان كريمخان زند 
تا خيابان انقالب، انسداد شبانه پل با امكان تردد 
در كنارگذرها و انسداد شبانه پل به همراه انسداد 
كنارگذر شــرقي در طول روز است.« به گفته او 
مطالعات ترافيكي نشــان مي دهد كاركرد پل 
فلزي حافظ با وجــود هزينه هاي قابل مالحظه 
تعمير و نگهداري، صرفا به حذف چراغ راهنمايي 
خيابان طالقاني محدود شــده و جمع آوري آن 
نه تنها اختاللي در ترافيك اين محدوده از شهر 
تهران ايجاد نخواهد كرد بلكه زمينه ساز ارتقاي 

كيفيت فضا و بهبود سيماي شهري خواهد بود.

عمارت تاريخي هرمز پيرنيا  مرمت و احيا مي شود 

احيا و مرمت خانه هرمز پيرنيا در دستور كار سازمان نوسازي شهر تهران قرار گرفت.
به گزارش همشــهري، اين خانه يكي از قديمي ترين خانه هاي متعلق به اواخر دوره 
قاجاريه است كه حمام و بخشي از اندروني آن به مساحت تقريبي 1600مترمربع در 
خيابان الله زار شمالي قرار دارد. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در همين ارتباط 
گفت: »اين ملك تاريخي در سال1397 توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به 
ثبت رسيده است.  خانه هرمز پيرنيا در جوار مجموعه اي از ابنيه واجد ارزش چون خانه 
مشيرالدوله پيرنيا، خانه ولي اهلل پيرنيا، مدرسه و كليساي ژاندارك و خانه سينما قرار 
گرفته كه هم اكنون اگرچه بخش قابل مالحظه اي از آنها تقريبا غيرفعال هستند، اما به 
لحاظ وضعيت معماري و ايستايي بنا، از شرايط نسبتا مناسبي برخوردار است.«  كاوه 
حاجي علي اكبري افزود: »از ويژگي هاي عمده اين بنا مي توان به تزئينات واقع در جبهه 
شمالي با سرستون هاي كورنتين، رخ بام شيرواني، لمبركوبي سقف و گچبري اشاره كرد 
كه ايوان زيبا و درخوري را به وجود آورده است. تهيه پيش نويس قانون مشروطه توسط 
مشيرالدوله و مؤتمن الملك به نقل از نوادگان خاندان مشيرالدوله، از ديگر داليل وجه 

تمايز اين عمارت تاريخي از ساير خانه هاي موجود در اين مجموعه است.« 

انتقاد از تعطيلي چيتگر
مجيد فراهاني| ستاد مقابله با كرونا نسبت به بازگشايي 
بوســتان ها اقدام كرده اما چيتگر همچنان بسته است. 
براساس بخشنامه رسمي سازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهر تهران، همه پارك ها و تفرجگاه ها باز شده اند، ولي 
متأســفانه هنوز اين پارك بسته است و مردم به زحمت 
و با وجود بسته بودن درها، خود را به پارك مي رسانند. 
در طول 20 سال گذشته هيچگاه اينگونه پارك چيتگر 
تعطيل نبوده و اين امر ســبب نارضايتي شديد مردم 
شده و طبق نامه دبير دبيران شوراياران، مردم ناراضي 
هستند. بخشنامه سازمان پارك ها و اجازه ستاد كرونا 
براي بازگشايي موجود است اما شائبه هايي وجود دارد كه 
در پي تعطيلي بوستان، اتفاقاتي در پارك رخ مي دهد كه 
البته مستند نيست و بايد بررسي كنيم. از شهردار تهران 

مي خواهم با دستور مستقيم اين مجموعه را باز كند.

شهرداري اطالعات مكاني گسل هاي تهران را منتشر كند
سيدآرش حسيني ميالني| براساس طرح جامع شهر 
تهران شهرداري بايد با شناســايي دقيق پهنه هاي 
گسلي، خطواره هاي گسلي را با مقياس يك، دوهزارم 
در نقشه هاي موضوعي تهيه كرده و به عنوان يك اليحه 
اطالعاتي شامل سازوكار گسل ها و حريم آنها را روي 
نقشه اي تفصيلي پياده كرده و ضوابط احداث ساختمان 
و تأسيسات زيربنايي را لحاظ كند. به شهرداري تهران 
تذكر مي دهم با توجه به مقابله با خطرات احتمالي آتي 
و مديريت ساخت وســاز در حريم گسل ها و مناطق 
پرخطر با همكاري سازمان هاي مربوطه ازجمله سازمان 
زمين شناسي نسبت به تكميل اطالعات مكاني و انجام 
مطالعات لغزش ها و جابه جايي تدريجي گســل هاي 
تهران به ويژه گسل مشــاء و ري پيگيري و اقدام الزم 

را انجام دهد.

ابهام در پاسخ شهردار به تذكر به كارگيري بازنشستگان
حجت نظري| شهردار تهران در پاسخ به تذكر اينجانب 
با عنوان عدم اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
در شهرداري تهران، نامه اي را به شورا ارسال كردند كه 
داراي ابهامات فراواني است. الزم است معاونت توسعه 
منابع انساني شهرداري تهران در اين رابطه شفاف سازي  
كند و اگر هستند افرادي كه تقاضاي تمديد قرارداد پس 
از موعد بازنشستگي كرده اند، ليست آنها را به شورا 
ارائه كند. تمام اين ابهامات درحالي است كه مقامات 
شــهرداري تهران مدام در جلسات خصوصي از مازاد 

نيرو در اين سازمان گاليه دارند و حتي شهرداري تهران 
در تبصره هاي بودجه سال ۹۹ نيز مجوز بازنشستگي 
پيش از موعد را از شورا اخذ كرده است. مسلما توجيهي 
براي تمديد قرارداد عــده اي از مديران كه بيش از ۳0 
سال به خدمت مشغول بوده اند، وجود ندارد. در بخش 
ديگري از اين نامه، پاسخي به تذكر اينجانب باعنوان 
تمديد قرارداد جانبازان 70درصد شاغل در شهرداري 
تهران داده شده است كه اساسا پاسخ ارتباطي با تذكر 

مطرح  شده ندارد.

از طرح ترافيك تا واگذاري هديه تهران به قم
زهرا نژادبهرام| تكليف شهروندان در استفاده از طرح 
ترافيك هنوز مشــخص نيست. شــهردار تهران بايد 
درخصوص آشفتگي ترافيكي پايتخت پاسخگو باشد. 
از روز شنبه بسياري از شهروندان اطالعي از اجرا نشدن 
طرح ترافيك نداشتند. همچنين آخرين اخبار دريافتي 
درخصوص دستگاه زباله ســوز اهدايي دولت چين به 
كالنشهر تهران حاكي از آن است كه با پيشنهاد و پيگيري 
جدي شهردار قم، اين دســتگاه زباله سوز به شهر قم 
اختصاص يافت. اين در حالي است كه براساس آمارهاي 
ارائه شده از زمان شيوع ويروس كرونا ميزان جمع آوري 
پســماندهاي خطرناك بيمارســتاني تهران به عنوان 

پايتخت كشور در طول روز به ۱۱0 تن افزايش پيدا كرده 
است و شــرايط موجود اين امكان را براي بيمارستان ها 
فراهم نمي كند كه بخواهند با اســتفاده از دستگاه هاي 
اتوكالو پسماند هاي بيمارستاني خود را بي خطر كنند. 
حجم زباله هاي بيمارستاني و پسماندهاي عفوني كالنشهر 
تهران در قياس با شهر قم بيش از 20 برابر است و كاركرد 
اين دستگاه مي توانست در پايتخت به مراتب مؤثرتر از 
شهر قم باشد. به شهردار تهران تذكر مي دهم تا جزئيات 
آخرين اقدامات و پيگيري هايي كه براي دريافت دستگاه 
زباله سوز انجام داده اند را به شوراي شهر و شهروندان 

تهران گزارش دهند.

جلسه اعضاي شوراي شهر تهران با منتخبان مجلس يازدهم 
رئيس شوراي شهر تهران از برگزاري جلسه مشــترك بين اعضاي پارلمان شهري تهران و منتخبان مجلس 

يازدهم شوراي اسالمي جهت بيان مشكالت پايتخت خبر داد. محسن هاشمي رفسنجاني كه در پايان جلسه 

ديروز شورا در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، در تشريح مصوبات اين جلسه، گفت:» ما در شوراي شهر يك 

فوريت اليحه اختيارات كميسيون مناطق را به تصويب رسانديم و امروز)ديروز يكشنبه( در صحن شوراي شهر 

تهران به بررسي جزئيات و مواد آن پرداختيم.« او با تأكيد بر اين نكته كه اليحه تعيين حدود اختيارات مناطق از 

اهميت بااليي برخوردار است گفت:» پس از تصويب كليات اليحه جزئيات و مواد آن در صحن شوراي شهر مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي شوراي شهر برخي اصالحات روي آن انجام دادند.« هاشمي با اشاره به 

رياست قاليباف در مجلس يازدهم شوراي اسالمي اظهار كرد:» همانگونه كه مي دانيم قاليباف سابقه طوالني و 

12 ساله در مديريت شهر تهران دارد و از اين رو با مسائل و مشكالت شهر آگاه است.« او ادامه داد: »اميدواريم با 

تعامل بين دستگاهي با مجلس يازدهم شوراي اسالمي و رئيس جديد اين نهاد بسياري از مشكالت شهري تهران 

مانند بافت فرسوده حل شود.« رئيس شوراي شهر تهران گفت:»ما در شوراي شهر تهران اين برنامه را داريم 

كه جلسه اي با منتخبان مجلس يازدهم شوراي اسالمي و 30 نماينده منتخب تهران داشته باشيم و مسائل و 
مشكالت را با آنها در ميان بگذاريم.« 

شوراي شهر تهران براي تعامل با نمايندگان مجلس به ويژه وكالي مردم پايتخت در پارلمان ملي اعالم آمادگي كرد. عكس: همشهري/ حسين تهراني

شهرداري اليحه فرآيند صدور پروانه را به شورا بياورد
علي اعطا|  طبق مصوبه تيرماه ۹۸شورا، شهرداري 
مي بايســت اليحه فرآيند صــدور پروانه عمليات 
ساختماني و گواهي هاي ســاختماني را ظرف مدت 
2 ماه به شورا ارسال مي كرد، اما هنوز شهرداري اين 
مصوبه را اجرايي نكرده اســت. هم اكنون بعضا طول 
مدت دريافت پروانه به اندازه مدت ساخت ساختمان 
زمان مي برد كه اين به معناي خواب ســرمايه و زيان 

سرمايه گذار و شهرداري است. فرآيند صدور پروانه 
داراي اشكاالت متعدد اســت. انواع موازي كاري ها 
و اقدامات غيرضروري در اين فرآيند طي مي شــود. 
مقاومت شهرداري براي ارســال اين اليحه را درك 
نمي كنم؛ لذا خواستار پيگيري اين موضوع هستم و 
اگر اليحه به شورا ارسال نشود، از ساير ظرفيت هاي 

قانوني استفاده خواهم كرد.
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تمرينات پرسپوليس وارد دومين هفته شده، اما هنوز خبري از بشار 
رسن نيست. بشار كه بين بازيكنان اصلي پرسپوليس كمترين دريافتي 
را داشته، مدت هاست كه سر اين مسئله با باشگاه درگير است، با وجود 
اين، حجب و حياي او مانع از بيخ پيدا كردن داستان مي شود. االن هم 
به نظر مي رسد عامل اصلي تأخير در بازگشت رسن، همين مسئله 
بوده باشد. يعني پرسپوليسي ها به جاي بشار، قشنگ يك كرار جاسم 
الزم داشتند تا بابت اين همه بدعهدي، حسابي پشيمان شان كند! 
به هر حال باشگاه كماكان مدعي است بشار مشكلي ندارد و نه تنها 
برمي گردد، كه فصل بعد هم مي ماند. در آخرين اظهارنظر هم گفته 
شد اگر خطوط هوايي راه ندهد، رسن زميني به تهران برخواهد گشت. 
آقا شما بيا، اصال دريايي بيا. تازه با اين كارشكني هايي كه مخالفان در 

مسير شروع ليگ دارند، شايد اگر پياده هم بيايي برسي! 

تو بيا، اصال دريايي بيا

گزارشي منتشر شده در مورد اينكه باشگاه پرسپوليس در صورت 
قهرماني در ليگ نوزدهم، چيزي حدود 20ميليارد تومان ضرر خواهد 
كرد. چرا؟ به خاطر اينكه بند پاداش مندرج در قرارداد بازيكنان فعال 
مي شود. بنابراين مي شود فهميد چرا بازيكنان پرسپوليس هم همسو 
با خود باشگاه اينقدر مشتاق پيگيري ليگ هستند. به هر حال ما با همه 
جاي دنيا فرق داريم. در اروپا حتي تيم هاي وسط جدولي براي اينكه 
يك پله باالتر قرار بگيرند و جايزه نقدي بيشتري ببرند خودشان را 
مي كشند، اما در ايران به تيم قهرمان »تشتك« هم نمي دهند. يادش 
به خير؛ شــب قبل از فينال جام حذفي پارسال، ايرج عرب با لحني 
بغض آميز به اخبار ورزشي تلويزيون مي گفت: »اگر ما قهرمان شويم 
و دبل كنيم، مطالبه برانكو از باشگاه بيشتر هم خواهد شد.« بله؛ ايران 

تنها كشور دنياست كه اگر قهرمان شويد، ضرر مي كنيد!

با بغض؛ داريم قهرمان مي شويم!

سپيدرود يكي از باشگاه هايي بود كه براي انجام تست كرونا مشكل 
داشت. با اين حال باالخره تست هاي الزم در اين تيم هم انجام شد 
كه البته نتايج شــگفت انگيزي به دنبال داشت. آزمايش ها نشان 
مي دهد 15نفر در گذشــته كرونا گرفته انــد و االن كامال بهبود 
يافته اند. هم اكنون هم 4نفر مبتال هســتند كه قرنطينه شده اند. 
نكته اينجاســت كه احتماال هيچ كدام از آن 15نفر اصال متوجه 
نشده اند كي كرونا گرفته اند و كي خوب شده اند. به هر حال طبيعي 
هم هست. اين ويروس ضعيف كش است و عمدتا روي سالمندان و 
افراد داراي بيماري زمينه اي اثر مي گذارد. حاال بگذريم كه يك عده 
كماكان معتقدند هر كســي كرونا بگيرد، فوتبالش تمام مي شود! 
راستي حساب كنيد در سپيدرود مجموعا 19نفر قبال و االن مبتال 
بوده اند؛ اگر قرار بود فوتبال اينها تمام شود، احتماال االن خود علي 

كريمي بايد برمي گشت بازي مي كرد! 

فوتبال همه اينها تمام شد؟

نكته بازي

بهروز رسايلي| حدود يك  ماه پيش بود كه يحيي 
گل محمدي روي آنتن زنده تلويزيون مدعي شد 
آنتوني استوكس را در ليست مازاد قرار داده است. 
پس از آن رسانه ها خبر فسخ قرارداد اين بازيكن 
را منتشر كردند، اما باشگاه پرسپوليس اين خبر 
را تكذيب و اعالم كرد همچنان منتظر بازگشت 
مهاجم ايرلندي هستند. از يحيي هم خواسته شد 
حرفش را پس بگيرد؛ ترفندي كه به نظر مي رسد 
صرفا از جنبه حقوقي و بــراي آينده اين پرونده 
پياده شد. با اين حال دوره »نمايش« هم خيلي 
زود به پايان رسيد و باشگاه پرسپوليس روز شنبه 
به طور رسمي از فســخ يكطرفه قرارداد آنتوني 
استوكس خبر داد. پرسپوليس در اين سال ها نقل 
 و انتقال ناموفق زياد داشته، اما مورد استوكس 
واقعا كم نظير بود. بر حسب مجموعه اتفاقاتي كه 
در دوره همكاري باشگاه با مهاجم ياغي پيش آمد، 
اين پرونده را مي توان يك شكســت همه جانبه 

براي پرسپوليس دانست.

  شكست مالي
آنتوني استوكس تا پول پيش قراردادش را نقدا نگرفت، 
به تهران نيامد. او حضور پرهزينه خودش، دوستانش و 

نمايندگان باشگاه را در دوبي آنقدر طول داد تا نهايتا پول 
از تهران رسيد. گفته مي شود 150هزار يورو به استوكس 
پرداخت شد تا او راضي به حضور در ايران شود. حاال اين 
پول پريده و مهاجم ايرلندي در نامه هايش به باشگاه، 
حتي حقوق ماهانه اش را هم مطالبه كرده است! باشگاه 
پرسپوليس اميدوار است بتواند مبلغي كه به استوكس 
پرداخت شده را پس بگيرد، اما حداقل لحن رسول پناه در 
اين مورد خيلي اميدواركننده نبود. استوكس و وكيلش 
قاعده بازي را بلدند و قبال با تراكتور هم همين معامله را 
كردند. تنها راه جبران خســارت مالي پرسپوليس اين 
است كه فيفا به ضرر اســتوكس رأي بدهد، اما خيلي 
نبايد به تحقق اين موضوع خوش بين باشيم. اگر مثل 
داستان شكايت از تراكتور، استوكس بر پرسپوليس هم 
پيروز شود، تازه قرمزها بايد مبلغ ديگري را هم به عنوان 

خسارت به او بپردازند.
  شكست فني

پرســپوليس بين 2 نيم فصل نياز به مهاجم داشت و 
براســاس همين احتياج، 2 فوروارد خريد كه يكي از 
آنها اســتوكس بود. حاال اما اين بازيكن خيلي زود از 
دور خارج شده است. شايد سرخپوشان براي قهرماني 
در ليگ ايران مشــكل چنداني نداشته باشند، اما هم 

مسابقات حذفي باقي مانده و هم مخصوصا ديدارهاي 
ليگ قهرمانان آســيا. اگر به جاي اســتوكس حداقل 
يك مهاجم داخلي در حد ذخيره جذب مي شــد، باز 
مي توانســت به تيم كمك كند، اما پرسپوليس كه در 
2 بازي اول آسيايي اش خوب نتيجه نگرفته، حاال بايد 

با دست خالي وارد مسابقات تعيين كننده بعدي شود.
   شكست حيثيتي

آنتوني استوكس به باشگاه پرســپوليس دهان كجي 
كرد. خوش باشــي هاي علني او در امارات - درســت 
وقتي باشگاه براي بازگشتش جلز و ولز مي كرد- وجهه 
پرسپوليس را زير سؤال برد. به عالوه جذب اين بازيكن 
در شرايطي اتفاق افتاد كه باشگاه تراكتورسازي رسما 
به سرخپوشان پايتخت در اين مورد هشدار داده بود. 
يعني آنها عواقب چنين خريدي را به قرمزهاي پايتخت 
يادآوري كردند، اما در تهران گوش كسي بدهكار نبود. 
پروژه اســتوكس از معدود مواردي بود كه محمدرضا 
زنوزي »حق به جانب« شد و دســت باال را گرفت. او 
حاال مي گويــد پيش بيني اش درســت از آب درآمده 
است. تازه پرسپوليسي ها بايد اميدوار باشند از جانب 
باشگاه تركيه اي )تيمي كه استوكس بعد از تراكتور با 

آن قرارداد بست( خطري متوجه آنها نشود.

   شكست مديريتي
بدون ترديــد ماندگارترين تصويــر از دوران حضور 
استوكس در پرسپوليس، همان است كه محمدحسن 
انصاري فرد در مصاحبه حضــوري تلويزيوني ناگهان 
موبايلش را برداشت و با لبخندي مليح، خريد استوكس 
را »اوكي« كرد. حــاال رقبا بابت همــان قطعه فيلم، 
به شدت در حال طعنه زني به پرســپوليس هستند. 
ايــن خريد يــك فاجعه مديريتــي تمام عيــار بود. 
تنها كافي اســت به ياد بياوريــد يحيي گل محمدي 

در نخســتين نشســت خبري اش به عنوان سرمربي 
پرســپوليس صراحتا اعالم كرد چندان موافق جذب 
اســتوكس نيســت. بازيكنان تيم هم يك به يك در 
مصاحبه هاي شــان گفتند بهتر اســت چنين مبلغي 
صرف اداره امور جاري باشــگاه شــود، اما مديرعامل 
پيشين پرســپوليس مصمم بود به هر قيمتي خريد 
اســتوكس را انجام بدهد و خودش را در سيماي يك 
فاتح جا بزند؛ داســتاني كه پاياني تلــخ و ناگوار براي 

سرخپوشان داشت.

 شكست چهارجانبه پرسپوليس
   در مورد پرونده آنتوني استوكس كه مي تواند مايه عبرت آيندگان باشد

 هر روز هفته با سري آ
كمتر از 3 هفته ديگر مسابقات سري آ با وجود تهديدات برخي باشگاه ها ازجمله اينتر از سر گرفته مي شود. قرار 
است هر روز هفته يك يا چند مسابقه داشته باشيم تا مردم سرگرم شوند و شبكه هاي تلويزيوني هم درآمد الزم را 
بعد از يك دوره ركود فوتبالي به دست آورند.

اميرحســين اعظمي| مجيــد نامجومطلق بدون شــك يكي از 
بهترين هافبك هاي تاريخ فوتبال ايران اســت. او روز گذشته 
تولد 54سالگي اش را جشــن گرفت، فوتباليستي كه درخشش 
و بازي هايش هنوز هم در ذهن هواداران قديمي اســتقالل باقي 
مانده است. با مربي فعلي استقالل در خصوص فوت كردن شمع 
54سالگي، شرايط فعلي آبي پوشان پايتخت و مسائل مختلف ديگر 

صحبت كرديم، نامجومطلق به سؤاالت همشهري پاسخ مي دهد.

  ديروز تولد 54سالگي تان را جشن گرفتيد. گذر عمر 
براي شما تلخ نيست؟

طبيعتا گذر عمر تلخ است ولي در زندگي خاطرات شيريني هم وجود 
دارد و فكر كردن به گذشته هم مي تواند حس خوبي داشته باشد.

  خيلي ها مجيد نامجومطلق را جزو بهترين بازيكنان 
تاريخ فوتبال ايران مي دانند. از نظر خودتان بهترين بازيكن 

تاريخ فوتبال ما چه كسي است؟
خيلي از قديمي ها از پرويز قليچ خاني اسم مي برند ولي بازي هاي ايشان را 
به ياد نمي آورم. من نمي توانم از يك نفر اسم ببرم چون خيلي ها دوستانم 
هستم و واقعا فوتباليست هاي خوبي بودند. اسم بردن از يك نفر خيلي 

سخت است.
  حداقل بگوييد فوتباليست مورد عالقه تان چه كسي 

است؟
حسن روشن و علي كريمي بازيكنان مورد عالقه ام هستند.

  كمي در مورد شرايط فعلي استقالل صحبت كنيد.
تمرينات تيم ما طبق برنامه جلو مي رود و قرار است به زودي اعضاي تيم 
دوباره تست كرونا بدهند. شرايط بدني بازيكنان هم با وجود تعطيلي 
3 ماهه براي ما راضي كننده است، هر چند كه نمي توان انتظار داشت با 
اين تعطيلي طوالني، همه  چيز ايده آل باشد. اگر ليگ شروع شود تا چند 

روز آينده به وضعيت مطلوب تري خواهيم رسيد.

  باشگاه ها، بازيكنان و مربيان در مورد ادامه بازي هاي 
ليگ برتر با يكديگر اختالف نظر دارند. درخصوص اين وضعيت 

آشفته چه صحبتي داريد؟
ما قبال هم در اين زمينه صحبت كرديــم كه خيلي ها گفتند به خاطر 
شــرايط جدول حرف مي زنيم كه اين واقعا خنده دار است. تمام حرف 
ما اين است كه در اين وضعيت، ســالمت جامعه از هر چيزي مهم تر 

است و ادامه دادن بازي ها ممكن است عواقب ناخوشايندي را در پي 
داشته باشد. فعال كه بازي ها شروع نشده و تست برخي بازيكنان 
مثبت اعالم شده است، طبيعتا با شروع مسابقات شرايط سخت تر 

مي شود.
 بازي دوستانه انجام نمي دهيد؟

من كه شــنيده ام انجام بازي هاي دوستانه را منع كرده اند. 
وقتي بازي ها دوستانه انجام نمي شــود، نشان دهنده اين 
است كه اوضاع چندان مناسب نيست و با شروع مسابقات 
وضعيت خطرناك تر مي شود. ما با شروع بازي ها بايد در هتل، 
فرودگاه، هواپيما و... حضور داشته باشيم و در زمين مسابقه 
هم كه نمي شود فاصله اجتماعي را رعايت كرد. در فوتبال 
برخورد فيزيكي وجود دارد و در نهايت اميدوارم برگزاري 

مسابقات پشيماني به وجود نياورد. ما در حال انجام كار خطرناكي هستيم 
ولي اميدوارم شر اين ويروس از سر همه مردم دنيا كنده شود.

 نظر شخصي شما اين است كه ليگ تعطيل شود؟
فوتبال ما در يك سردرگمي عجيب به سر مي برد و قبول دارم كه خيلي از 
تيم ها هزينه كرده اند و شايد دوست داشته باشند ليگ ادامه پيدا كند. به 
هر حال بايد تكليف قهرمان، سهميه آسيا، سقوط كننده ها و تيم هايي 
كه از ليگ يك به ليگ برتر مي آيند مشــخص شود ولي ما بايد 

سالمتي افراد جامعه را هم درنظر بگيريم.
 حتما مي دانيد كــه مدعيان قهرماني هم با 
معرفي كردن پرسپوليس به عنوان قهرمان مخالف 

هستند؟
 واقعا تصميم گيري براي فدراســيون و ســازمان 
ليگ سخت اســت. از طرفي 9بازي براي تيم ها 
و 10بازي براي تيم ما باقي مانده و طبيعتا ديگر 
مدعيان هم مي توانند شــانس قهرماني داشته 
باشند. در فوتبال هم كه چيزي قابل پيش بيني 
نيست. نمي دانم در نهايت قرار است چه تصميمي 

گرفته شود.

  با شروع مسابقات وضعيت خطرناك تر مي شود
  نامجومطلق:   حسن روشن و علي كريمي فوتباليست هاي مورد عالقه من هستند
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باشگاه هاي بدنسازي پس از 3ماه تعطيلي 
با شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي از اول 
خرداد ماه بازگشايي شدند. در اين پروتكل 
مقرر شده هر چند ســاعت يك بار وسايل 
باشگاه ضدعفوني شود و تعداد عضو گيري ها 
به صورت محدود در باشگاه ها انجام شود. 
ولي با وجود بازگشايي باشگاه ها شرايط به 
هيچ عنوان به روال سابق برنگشته و بسياري 
از باشگاه ها در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند.

محمد كاشــانكي قهرمان رشته فيزيك و 
مدير باشــگاه ني وان در ونك تهران درباره 
بازگشايي باشگاهش پس از دستور ستاد 
مبارزه با ويروس كرونا به همشهري گفت: 
»از اول اسفند بخشنامه شد كه باشگاه هاي 
بدنسازي بايد تعطيل شوند ولي يك هفته 
قبل از اين اعالم، خود مــن به اين نتيجه 
رسيدم كه براي حفظ سالمت ورزشكاران 
بايد باشــگاه را تعطيل كنم. حاال هم چند 
روزي است كه باشــگاه را باز كرده ايم ولي 

نســبت به قبل تعــداد مراجعه كنندگان 
يك چهارم شــده است.« كاشــانكي در 
پاسخ به اين سؤال كه در اين شرايط براي 
حفظ سالمت ورزشــكاران چه رويكردي 
را در باشگاه داشــته است، گفت: »ببينيد 
هزينه هاي ما نسبت به قبل خيلي بيشتر 
شده؛ طبق پروتكل هر چندساعت يك بار 
وسايل و قســمت هايي كه ورزشكاران در 
تماس هســتند را ضدعفوني مي كنيم. به 
تمام ورزشكاران گفته ايم حوله و دستكش 
به همراه داشــته باشــند ولي اگر نداشته 
باشند خودمان در اختيارشان مي گذاريم. 
ســؤال من اين اســت واقعا وزارت ورزش 
نمي خواهد كاري بكنــد؟ حداقل  كار اين 
است كه دستكش و مواد ضدعفوني كننده 
در اختيار باشــگاه ها قرار دهد. ابتدا اعالم 
كردند كه وام 16ميليوني خواهند داد اما تا 
همين االن كه با شما صحبت مي كنم از آن 
خبري نشده و من اصال بعيد مي دانم چنين 

اتفاقي بيفتد. شرايط به همين صورت ادامه 
داشته باشد باشــگاه هاي كوچك مثل ما 
مجبور مي شوند تعطيل كنند. من شرايط 
باشــگاه هاي بزرگ را نمي دانم ولي خبر 
دارم كه خيلي از باشــگاه هاي كوچك در 
اين مدت كارشــان به تعطيلي كشيده و 
تمام وسايلشــان را فروخته اند.« قهرمان 
فيزيك جام الماس درباره كمك فدراسيون 
پرورش اندام و بدنسازي به قهرمانان ورزشي 
اين رشــته در دوران كرونــا گفت: »چند 
روز پيش يكي از دوســتان تماس گرفت 
و گفت رئيس فدراســيون عوض شــده و 
من به او گفتم حاال چه فرقــي به حال ما 
مي كند؟ مثال نفر قبلي چه كار كرد؟ اصال چه 
كسی حواسش به اين رشته و ورزشكارانش 
است. آقاي پورعليفرد در جام الماس دست 
من را باال بــرد و كارت حرفه  اي به من داد 
و عكســش را هم گرفت ولــي بعدا عنوان 
كرد كه ما نســبت به ورزشكاران حرفه اي 

تعهدي نداريم! ديگر چه توقعي مي توان از 
فدراسيون داشت؟ اميدوارم رئيس جديدي 
كه آمده به درد ورزشــكاران برسد تا رويه 
سابق تكرار نشود.« كاشــانكي با اشاره به 
اينكه حيف است باشــگاه هاي بدنسازي 
با بي توجهي مســئوالن ورزش كارشان به 
تعطيلي بكشد، گفت: »مدتي است رشته 
فيزيك به شــدت مورد توجه جوانان قرار 
گرفته؛ باشگاه ما هم پايگاه اين رشته شده 
بود. ما حتي از شهرستان هم مراجعه كننده 
داشتيم ولي حاال همه  چيز رو به تعطيلي 
پيش مي رود. باور كنيــد من با آموزش در 
فضاي مجازي درآمدم بيشتر از باشگاه داري 

است ولي حيف است اين باشگاه ها تعطيل 
شود. تكليف جوان ها چه مي شود؟ باالخره 
ما يك مسئوليت اجتماعي هم داريم و اين 
چيزهاست كه تا االن باعث شده باشگاه  را 

تعطيل نكنيم.« 
باشگاه هاي بدنســازي از اول خرداد ماه با 
دستور ستاد مقابله با كرونا باز شده اند و با 
عدم استقبال مردم بسياري از آنها در آستانه 
تعطيلي قرار گرفته انــد. به نظر اگر وزارت 
ورزش براي بهبودي شرايط باشگاه دارها 
اقدامي نكند به زودي ســونامي تعطيلي 
باشگاه هاي ورزشــي دور از انتظار نخواهد 

بود.

محمد زارعي| آرش برهاني مهاجم ســابق تيم استقالل 
يكي از برترين گلزنان ليگ برتر است. او اين روزها نظرات 
تند و تيزي عليه ادامه ليگ برتر دارد. پيشكسوت آبي ها در 
گفت وگو با همشهري با اشاره به اصرار باشگاه پرسپوليس 
براي شروع دوباره مســابقه ها مي گويد: »من يك سؤال 
از شما دارم؛ موافقان دليل شان براي ادامه برگزاري ليگ 
چيست؟ حرف حسابشان چيست؟ اين به اختالف امتيازي 
ربطي ندارد! فقط بگويند دليل منطقي شان براي برگزاري 
ليگ چيست؟ در اين شــرايط كرونا، در اين شرايطي كه 
ممكن است سالمتي بازيكنان به خطر بيفتد منطق شان 

چيست كه مي خواهند بازي ها برگزار شود؟«
وي درباره اينكه مســئوالن مربوطه و مديران باشــگاه 
پرســپوليس براي برگزاري ليگ تأكيــد دارند خيلي از 
مشاغل باز شده است و فوتبال هم بايد پيگيري شود معتقد 
است: »واقعا آنهايي كه مي گويند فوتبال بايد برگزار شود را 

درك نمي كنم به چه دليل اين حرف را مي زنند. مهم ترين 
دليلي كه نبايد برگزار شود سالمتي است و فكر نمي كنم 
باالتر از سالمتي چيزي باشد. مطمئن باشيد صد درصد 
اگر ليگ برگزار شــود جان بازيكنان به خطر مي افتد. با 
جان بازيكنان بازي كردن به چه قيمتي؟ اينكه برخي از 
كسب و كارها دوباره به راه افتاده از روي اجبار است. به طور 
نمونه كارگرهاي عزيزمان كه مستأجر هستند نمي توانند 
در خانه بنشينند. مجبور هستند سركار بروند اما فوتبال 
كه سرگرمي است. آدم هايي كه اين حرف را مي زنند اگر 
يك ذره درد مردم را درك مي كردند ديگر اين حرف ها را 
نمي زدند. يك پولي را از طريق فوتبال كســب كرده اند و 
راحت زندگي مي كنند و حساب نمي كنند  مردم از كجا 
نان درمي آورند.«او مي افزايد: »در آلمان يا برخي كشورها 
ليگ برگزار مي شــود به چه دليل اســت؟ اول اينكه اگر 
برگزار نكنند بابت تبليغاتي كه از اسپانسرها گرفته اند ضرر 

مي كنند. اما در ايران كه همه باشگاه ها به غير از يكي- دو 
تيم همه دولتي هستند و ضرري نمي كنند.«

برهاني درباره اينكه ســرانجام ليگ چه باشد مي گويد: 
»داريد مي بينيد كه آمار كرونا دوباره دارد بيشتر 

مي شود كه قطعا به دليل رعايت نكردن اصول 
بهداشتي اســت. من مي گويم وضعيت تا 
زماني كه سفيد نشده است ليگ را برگزار 
نكنيم. اگر وضعيت ســفيد شد آن موقع با 

رعايت پروتكل هاي بهداشــتي ليگ برگزار 
شــود. من خودم فروردين  ماه بــراي آزمايش 

850هزار تومان هزينه كــردم. 450هزارتومان هزينه 
تست كرونا شد و 400هزارتومان هزينه عكسبرداري از 
ريه ام دادم. حاال شما حساب كنيد تيم ها كه حدود 30نفر 
مي شوند هر هفته بايد تست بدهند و اين هزينه هنگفتي 
مي شود. واقعيت هم اين است ما امكانات الزم را هم نداريم 
تا ليگ را در اين وضعيت برگزار كنيم. خيلي از استان ها در 
خط قرمز هستند. من مطمئنم خيلي از تيم ها نمي توانند 
هواپيماي چارتر بگيرند. ضمن اينكه مشخص نيست اگر 
بازيكني كرونا بگيرد چه عواقبي براي او خواهد داشت. من 

شنيدم ريه و دستگاه تنفسي دچار مشكل خواهد شد. اگر 
يك درصد اين عواقب درست باشد ارزش ندارد.«

گلزن سابق استقالل مي افزايد: »كاش استراماچوني از 
اســتقالل نمي رفت و اختالف امتيازي فعلي اتفاق 
نمي افتاد تا در نهايت همه جامعه فوتبال به خاطر 
اين جام جانشــان به خطر نمي افتاد. ماندن 
استراماچوني در استقالل حداقل اين خوبي 
را داشــت كه كل جامعه فوتبال ما اين همه 

مصيبت نمي كشيد.«
برخــي از بازيكنــان پرســپوليس مي گوينــد 
اگر اســتقالل 10امتياز فاصله داشــت نظر بازيكنان و 
پيشكسوتان اين تيم متفاوت بود. برهاني در اين ارتباط 
معتقد است: »شك نكنيد مي گفتيم. چرا كه االن بحث 
سالمت بازيكنان است. فوتبال ارزش به خطر افتادن جان 
جوانان را ندارد. شما بگويد اصال 20امتياز اختالف داشتيم 
ولي وقتي با برگزاري ليگ جان انسان ها به خطر مي افتد 
چه ارزشي دارد؟! اصال بازي ها برگزار شود قهرماني چه 
ارزشي دارد؟ سال ها بعد مي گويند كثيف ترين جام بود 

چون با جان جوانان بازي كردند تا اين جام را بگيرند.«

  سونامي تعطيلي در راه است 

  برهاني: بعدها به اين جام مي گويند جام كثيف!
  كاش استراماچوني مي ماند تا جان اهالي فوتبال به خطر نيفتد

   همشهري از وضعيت باشگاه هاي بدنسازي پس از پايان تعطيالت كرونايي گزارش مي دهد
  غيبت پاتوسي در بازي برابر استقالل؟ 

ممكن است هافبك اهل آفريقاي جنوبي فوالد، بازي 
برابر تيم سابق خود را از دست بدهد. پاتوسي بعد از 
تعطيلي ليگ به آفريقاي جنوبي سفر كرد اما ظاهرا 
تمام پروازهاي اين كشور بســته است و نمي تواند 
فعال به اردوي تيم اضافه شود تا حضور او در بازي با 
استقالل در هاله اي از ابهام قرار بگيرد. سعيد آذري 
در مورد آخرين وضعيت پاتوسي گفت: »ما مرتب با 
آفريقاي جنوبي در تماس هستيم. مشكل پاتوسي 
اين است كه پروازي انجام نمي شود و او با نخستين 

پرواز به ايران خواهد آمد.«
  دژاگه هنوز هم برنگشته است

اشكان دژاگه در نخســتين روزهاي شيوع كرونا در 
ايران به آلمان رفت تا در كنار خانواده اش باشــد. او 
اكنون حدود 3 ماه و نيم اســت كه در آلمان به ســر 
مي برد و حتي چندي قبل در مصاحبه اي به شــدت 
نسبت به شــروع مســابقات ليگ فوتبال ايران هم 
گاليه هايي را مطرح كرد. دژاگه اما حاال كه تمرينات 
تراكتور آغاز شده هنوز به ايران برنگشته است. جالب 
اينكه او براي بازگشت به تبريز و شروع تمريناتش با 
تراكتور اقدامي نيز انجام نداده اســت. درباره دژاگه 
البته شايعاتي به وجود آمده كه او قصد بازگشت ندارد 
و از طرفي بخشي از مطالباتش نيز پرداخت نشده اما 

مسئوالن باشگاه اين موضوع را تكذيب كردند.
  ستاره گل گهر به تمرينات برگشت

پس از تست گيري باشگاه گل گهر سيرجان كه قبل 
از شــروع تمريناتش انجام گرفت، مشخص شد كه 
تعدادي از اعضاي اين تيم مشكوك به كرونا هستند 
و به همين منظور تمرينات شاگردان مجيد جاللي 
بدون حضور اين تعــداد از بازيكنــان در روزهاي 
گذشته برگزار شد. مهرداد عبدي، يكي از بازيكنان 
سيرجاني هاست كه گفته مي شد مشكوك به كرونا 
بوده، اما اين بازيكن هم اكنون در سالمت كامل است 
و مي تواند در كنار ســاير بازيكنان تيمش مشغول 

تمرين شود.
  روشن: كرونا گرفته ام 

پيشكســوت اســتقالل مي گويد كرونا گرفته و در 
قرنطينه است. حسن روشن در اين باره گفت: »من 
خودم به بيماري كرونا مبتال شدم و يك  ماه ونيم است 
در شمال بستري هستم و در حالت قرنطينه به سر 
مي برم. خدا را شكر اين بيماري را پشت سر گذاشتم 
و مشكلي وجود ندارد. او در مورد خطرات برگزاري 
ليگ هم مي گويد: »حتما خطرناك است. من يك 
شخص بودم، ولي بازيكني كه در قالب يك تيم كرونا 

مي گيرد، خيلي خطرناك است.«

فوتبال ايران

»رادولوويچ« و »كربكندي«؛ دردسرهاي جديد 
ذوب آهن

ذوب آهن اين روزها در حالي تمريناتش را در اصفهان پيگيري مي كند 
كه رادولوويچ سرمربي اين تيم هنوز به ايران برنگشته و در اين مدت 
هم شايعات زيادي درخصوص قطع همكاري طرفين ايجاد شده است. 
جالب اينجاست كه مديريت باشگاه ذوب آهن هم چند هفته اي است 
درخصوص اين اتفاق سكوت كرده و در اصفهان هم انتقادها از جواد 

محمدي مديرعامل باشگاه شدت گرفته است.
 از اصفهان خبر مي رســد كه رادولوويچ قصد بازگشــت به ايران را 
ندارد، درصــدي از دليل ايــن موضوع به خاطر بيماري كروناســت 
ولي اصلي ترين دليل به مســائل مالي مربوط مي شود. ظاهرا مربي 
ذوب آهن بابت دريافت نكردن حق و حقوقش از مســئوالن باشگاه 

به شدت شاكي است.
يكي از بازيكنان قديمــي ذوب آهن درخصوص احتمال بازگشــت 
رادولوويچ به ايران به همشهري مي گويد: »بعيد مي دانم اين مربي به 
تيم ما برگردد، چون اگر قصد بازگشت داشت تا االن اين اتفاق رخ داده 
بود. ما شنيده ايم رادولوويچ به باشــگاه گفته كه ديگر قصد بازگشت 
ندارد و باشــگاه هم احتماال بايد دنبال سرمربي جديد باشد.« به نظر 
مي رسد ذوبي ها بايد خودشان را براي انتخاب سرمربي جديد آماده 
كنند ولي آنها نمي خواهند در اين زمينه بي گدار به آب بزنند، مسئله 
مهم براي آنها اين است كه ابتدا تكليف رادولوويچ مشخص شود. ظاهرا 
اين مربي بابت مسائل مالي ذوبي ها را تهديد به شكايت كرده و گفته 
جدا از اينكه به ايران بازنخواهد گشت، از اين باشگاه شكايت نيز خواهد 
كرد. مسئوالن ذوب آهن هم در تالش هستند مستندات خود را آماده 
كنند تا در صورت  بازنگشتن اين مربي با دردسر مواجه نشوند.در اين 
تيم حاشيه هاي ديگري هم وجود دارد. رسول كربكندي كه به عنوان 
رئيس سازمان فوتبال ذوب آهن فعاليت دارد، در آستانه قطع همكاري 
با اين باشگاه اصفهاني قرار گرفته است. كربكندي درخصوص احتمال 
جدايي اش اينطور توضيح مي دهد:» به چند دليل تصميم گرفته ام كه 
ديگر به باشگاه نروم، اما ممكن است چند روز ديگر با آقاي محمدي 
جلسه بگذاريم و به توافق برسيم. از ابتداي ماه جاري به باشگاه نرفته ام. 

محمدي درگير بيماري است و هنوز با هم صحبت نكرده ايم.«
گفته مي شد كربكندي از باشگاه خواسته تا حقوق 30ميليوني در ماه 
برايش درنظر بگيرند؛ كربكندي در اين باره هم حرف مي زند:» يكي 
از موارد اختالف من با باشگاه مالي است، اما همه اش اين نيست. با آن 
رقمي كه اعالم كردند حاضر نشدم بروم. ولي مشكل ما تنها اين نيست 
و جايگاه مدير سازمان فوتبال كه مرا در آن قرارداده اند حفظ نشده و 
در مسئوليتم دخالت كرده اند. به همين دليل اين تصميم را گرفتم.  
براي من 10 ميليــون درنظر گرفتند. براي اينكه قرار باشــد رئيس 
سازمان فوتبال و مدير فني تيم باشم، بايد همراه تيم همه سفرها را 
بروم و سر تمرين ها حضور يابم؛ از اين رو حاضر نشدم با اين مبلغ بروم. 
اما بحث ما 30 ميليون نبود؛ يك كالم روي 10 ميليون تأكيد داشتند، 

من هم قبول نكردم.«

گزارش

 نوكمپ پرسروصدا، برنابئوي آرام
درحالي كه بارسلونا با وجود خزانه خالي باشگاه براي آوردن بازيكنان جديد به نوكمپ به اين در و آن در مي زند و هر 
روز نام بازيكناني مثل نيمار، الئوتارو، پيانيچ، فابين رويس و... به اين باشگاه لينك مي شود، ماركا ) روزنامه نزديك به 

باشگاه رئال مادريد( گزارش داده كه رئال در نقل  و انتقاالت تابستاني ممكن است بازيكن نخرد.
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همزمان با انتشار خبر قتل دردناك رومينا به دست پدر، موجي از احساسات عمومي 
كه به نظر مي رسيد بيشتر جزا گرا بود، پدر رومينا را هدف  گرفت و بسياري سخن از 
تغيير قوانين به گونه اي گفتند كه اگر پدري فرزندش را به قتل رساند، مادر فرزند بتواند 
براي او درخواســت قصاص كند و پدر به جرم قتل عمد قصاص شود؛ خواسته اي كه 
رسيدن به آن با توجه به قوانين كشورمان به نظر بعيد مي رسد. چرا كه ماده 301 قانون 
مجازات اسالمي مي گويد: قصاص درصورتي ثابت مي شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد 
پدري مجني عليه نباشد و.... اين ماده قانوني نشأت گرفته از شرع و آموزه هاي ديني 
است كه از آيه »انت و مالك البيك« يعني تو و مالت متعلق به پدرت هستي، برگرفته 
شده است و بر همين اساس حتي درصورت تصويب چنين قانوني در مجلس، با توجه 
به مخالف بودن آن با شرع، از سوي شوراي نگهبان تصويب نخواهد شد. در اين شرايط 
چگونه اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان مي توانست مانع از وقوع اين جنايت شود؟

ماده مهم 
با نگاهي به مواد اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان، با نوآوري هايي مواجه مي شويم 
كه درصورت تبديل شدن به قانون، گام بزرگي درخصوص صيانت و حمايت از كودكان 
و نوجوانان خواهد بود. يكي از اين مواد، ماده 33 است. براساس اين ماده، هر گاه خطر 
شديد و قريب الوقوعي طفل و نوجوان را تهديد كند يا به سبب وضعيت مخاطره آميز 
موضوع ماده 3 اين قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا 
واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مكلفند فوري و در حدود وظايف و 
اختيارات قانوني، تدابير و اقدامات الزم را با مشــاركت و همكاري والدين، اوليا و يا 
سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع 

جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور كرده و....
پس مي توان گفت درصــورت تصويب اليحه مورد نظر و با اســتناد به اين ماده اين 
امكان قانوني وجود داشت كه به جاي تحويل دادن رومينا به پدرش، او را براي مدتي 
به بهزيســتي منتقل و از محيط خطرآفرين دور كرد. اين همان اتفاقي است كه در 
روزهاي گذشته انتقادات زيادي را نسبت به مسئوالن قضايي شهرستان تالش به همراه 
داشت و برخي ازجمله حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران 
معتقد بودند: »از آنجايي كه اين دختر بارها تأكيد كرده در خانه امنيت جاني ندارد و 
بدسرپرستي او كامال محرز بوده، قاضي نبايد او را به خانواده اش تحويل مي داد بلكه بايد 
با حكم قضايي او را روانه بهزيستي مي كرد تا امنيت جاني اين دختر تامين مي شد.« 

تالش براي حمايت همه جانبه
پرونده هاي قتل كودكان تنها پرونده هايي نيستند كه هرازگاهي در گوشه و كنار كشور 
شكل مي گيرند و براي مدتي افكار عمومي را تحت تأثير قرار مي دهند. خطرات زيادي 
در جامعه در كمين كودكان و نوجوانان اســت كه لزوم شكل گيري و تدوين قانوني 
خاص براي حمايت و صيانت از آنها را پررنگ تر مي كند. در اين ميان به نظر مي رسد 
كه اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان تــالش كرده تا حد ممكن، خألهاي قانوني 
در اين زمينه را جبران كرده و سپري باشد در برابر خطراتي كه در كمين كودكان و 
نوجوانان است. يكي ديگر از مواد مهم اين اليحه، ماده 3 است. براساس اين ماده، در 
موارد مشخصي، درصورتي كه طفل يا نوجوان در معرض بزه  ديدگي يا آسيب به سالمت 
جسمي، رواني، اجتماعي، اخالقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي قرار بگيرد، وضعيت 
وي، مخاطره  آميز تلقي و موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان مي شود. 
اين ماده، موارد مشخص را اينطور برشمرده اســت: بي سرپرستي طفل و نوجوان، 
بي  توجهي و سهل  انگاري در انجام وظايف قانوني نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه 
مكلف به آن است، زنداني شدن هر يك از والدين يا سرپرستان قانوني يا ابتالي آنها به 
اعتيادهاي زيان آور مانند مواد مخدر، روانگردان يا قمار، خشونت مستمر والدين، اوليا ، 
سرپرستان قانوني و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر، بازماندن طفل و نوجوان 
از تحصيل ، طرد شدن طفل و نوجوان از سوي خانواده، هرگونه وضعيت زيانبار ناشي 
از فقر شديد، آوارگي، پناهندگي، مهاجرت يا بي تابعيتي، فرار مكرر از خانه يا مدرسه 

و ترك تحصيل از سوي طفل يا نوجوان.

مجازات آزار جنسي كودكان
از ديگر نكات مثبت اين اليحه مي توان به موادي از آن اشــاره كرد كه قرار است از 
كودكان و نوجوانان در برابر آزار جنسي، تشــويق آنها به فرار از خانه، فروش سيگار 
و مواد دخاني به كودكان و نوجوانان و... حمايت كند. براساس اين اليحه، فروش يا 
در اختيار قراردادن مواد دخاني به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط 
مواد دخاني كشف شده و محكوميت مرتكب به جزاي نقدي درجه8 مي شود)ماده 
16(. همچنين هركس با تهديد، ترغيب يا تشــويق موجب فرار طفل و نوجوان از 
خانه يا مدرسه و يا ترك تحصيل وي شــود، به يك يا چند مجازات درجه6 محكوم 
مي شود)ماده 8(. از سوي ديگر، مطابق ماده 10 اين اليحه، موارد زير جرم محسوب 
مي شود كه حداكثر مجازات آن حبس از 2 تا 5سال است: بهره كشي جنسي از طفل 
و نوجوان از طريق عرضه، در اختيار گرفتن، وادار يا اجير كردن براي هرزه  نگاري يا 
سوءاستفاده جنسي )منظور از هرزه  نگاري تهيه و توليد هر اثري است كه محتواي 
آن بيانگر جذابيت جنسي طفل يا نوجوان مانند برهنگي و... باشد.( در دسترس قرار 
دادن يا ارائه محتوا يا اثر مســتهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان؛ استفاده از طفل و 
نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار ســمعي و 
بصري مستهجن يا مبتذل؛ واردات، صادرات، حمل، تكثير، انتشار، عرضه، معامله يا 
بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره  گيري 
شده؛ برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به منظور هرگونه آزار جنسي 

يا ارتباط جنسي نامشروع.

ضمانت اجرا
با اينكه به نظر مي رسد درصورت قانون شــدن اين اليحه مي تواند تا حدود زيادي از 
كودكان و نوجوانان در برابر خطرات مختلف حمايت كنــد اما با اين حال برخي از 

كارشناسان و حقوقدانان معتقدند كه اين اليحه داراي نقاط ضعف نيز هست.
عبداهلل سمامي، حقوقدان در اين خصوص به ايسنا مي گويد: موضوعات مهمي ازجمله 
تحصيل، كار كودكان و كودك آزاري در اين اليحه مطرح شده و مسائل ديگري كه 
در رابطه با نگاه قانوني به مســائل كودكان بوده و بسيار اهميت دارد و مطمئنا بايد 
مجلس شوراي اسالمي زودتر از اينها به فكر تدوين اين قانون مي افتاد و هم اكنون 
كه به اين موضوع ورود كرده، بايد نگاه خوبي به آن داشت. با اين حال، با مطالعه مواد 
قانوني اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان، تندي قانون در رابطه با شخص متخلف 
را مشاهده نكردم و به نظر مي رسد اين قانون ضمانت اجراي كافي درخصوص موضوع 

كودكان را ندارد و در واقع نگاه جامعي به اين موضوع نشده است.
وي مي گويد: به نظر مي رســد كه اين قانون با توجه به اينكه مجازات هايي از قبيل 
حبس، جزاي نقدي و مانند آن را براي متخلفان در اين حوزه درنظر گرفته، اما بيشتر 

جنبه پيشگيرانه داشته تا اينكه مسئله مجازات را مدنظر قرار دهد.
  يكي از مواردي كه از اين قانون انتظار داشــتيم، اين بود كه بايد مجازات قوي تر و 
شديدتري درخصوص متخلفان درنظر بگيرد و حتي درصورتي كه والدين برخوردهاي 
بد با كودكانشان دارند مانند اينكه فرزندشان را به مدرسه نمي فرستند و يا براي آنها 
شناسنامه دريافت نمي كنند و... براي حمايت از كودكان مرجعي درنظر گرفته شود 
كه به عنوان نمايندگان دادستاني و مدعي العموم به هر نحوي از موارد كودك آزاري 
مطلع شدند بتوانند رأســا به موضوع ورود كنند. در اين قانون در كنار هر مجازات 
حبس، واژه »يا« آورده شده است  كه اين واژه كار را خراب مي كند. مثال در متن آمده 
كه » 6 ماه تا يك سال حبس يا جزاي نقدي...« اين موضوع دست قاضي را باز گذاشته 
و مي تواند به جاي حبس بر فرض جزاي نقدي را درنظر بگيرد كه اين مسئله ضمانت 
اجراي اين حكم را كم مي كند و بازدارندگي كه مقصود و هدف قانونگذار اســت را 
نخواهد داشت. وقتي شخص مجرم مي بيند كه قانون در زمينه مجازات  باز است و 
مي تواند از مجازات فرار و با يك جزاي نقدي مشكل خود را برطرف كند، شايد به خود 
اجازه هر كاري در اين رابطه را بدهد. به طور كلي مي توان گفت كه اليحه حمايت از 
كودكان و نوجوانان، بيشتر داراي رويكردي حمايتي است و تصويب و اجرايي شدن 

آن مي تواند گام مهمي در حفظ حقوق كودكان و نوجوانان باشد.

پاسخ به سؤاالت حقوقي

شرايط ازدواج مجدد
بعد از حدود 7سال زندگي مشترك 
با شوهرم، او مي خواهد با زن ديگري 

ازدواج كند. آيا او اين حق را دارد؟ براي اينكه زندگي ام از هم 
نپاشد، چه بايد بكنم؟

در عقد دائم مرد حق ازدواج مجــدد ندارد مگر در چند مورد؛ اول 
اينكه همسرش خود با اختيار كامل رضايتنامه كتبي درخصوص 
موافقت با ازدواج دوباره شــوهرش را  امضا كند و به دفاتر رسمي 
ارائه دهد يا اينكه به دنبال صدور حكــم قطعي عدم تمكين زن، 
مرد اقدام به تقديم دادخواســت ازدواج مجــدد )طبق ماده16 
قانون حمايت خانواده( كند و دادگاه صالح به رســيدگي دعاوي 
خانوادگي، با احضار طرفين و بررسي داليل و قرائن دعوي، حكم 
به ازدواج مجدد مرد دهد. در غير موارد ذكر شده مرد حق ازدواج 

مجدد نخواهد داشت.

شرايط استفاده از خدمتكار در خانه
مدتي است همســرم اصرار دارد كه بايد براي انجام كارهاي 
خانه خدمتكار استخدام كنيم. آيا او به طور قانوني مي تواند 

مرا مجبور به اين كار كند.
در مــاده1107 قانــون مدنــي در ايــن خصوص بــه صراحت 
تعيين تكليف شده و داشتن خادم براي زن را منوط به 2مورد كرده 
است؛ اول عادت زن به داشتن خادم و مورد ديگر احتياج او به دليل 
بيماري يا نقصان اعضا. عالوه بر اين موارد، حتي هزينه درمان، دارو 
و بيمه نيز برعهده مرد اســت و البته درصورت بروز اختالف بين 
زوجين و تقديم دادخواست، شغل مرد و ميزان درآمد او، اموال و 
دارايي و استطاعت وي با ارجاع به كارشناسان دادگستري بررسي 

و در نهايت حكم صادر خواهد شد.

شرايط اشتغال زن
مدت هاست كه در يك شركت خصوصي كار مي كنم اما حاال 
چند ماه بعد از ازدواج شوهرم مي گويد كه اجازه نمي دهد من 
سر كار بروم. لطفا راهنمايي كنيد كه آيا او اين حق را دارد كه 

مرا از شاغل بودن محروم كند؟
در قانــون درخصوص اشــتغال زن موادي وجــود دارد؛ مثال در 
ماده1117 قانون مدنــي درخصوص اشــتغال زن آمده كه منع 
اشتغال زن توسط شــوهرش منوط به اثبات مخالفت شغل وي با 
مصالح خانوادگي يا حيثيت اوست. همچنين درصورتي كه هنگام 
ازدواج در شروط ضمن عقد حق اشــتغال به زن داده شده باشد، 
شوهرش به راحتي نمي تواند مانع كار كردن او شود؛ به طور مثال 
بايد اثبات كند كه همسرش همزمان در 2 جا مشغول كار است و 
زمان كافي براي رســيدگي به فرزند مشترك و امور خانوادگي را 

ندارد و مصالح خانواده به خطر افتاده است.

زهره پيروي
وكيل دادگستري

قتل دردناك دختر تالشي، اليحه حمايت از كودكان و نوجوان 
را بار ديگر بر سر زبان ها انداخت، اما آيا اجرايي شدن اين قانون 

مي توانست مانع از اين جنايت شود؟

نجات روميناهاي ديگر
حاال كه بيشتر از يك هفته از ماجراي قتل دردناك رومينا 13ساله مي گذرد، هنوز 

بررسي اين پرونده از ابعاد مختلف در رسانه ها و همچنين افكار عمومي ادامه گزارش
دارد. رومينا تنها دختري نيســت كه ماجراي قتل او به دست پدر، اينچنين 
احساسات عمومي جامعه را جريحه دار كرد و شايد آخرين آن هم نباشد. مهم اين است كه 
هر بار با وقوع چنين حادثه اي، رسانه ها و افكار عمومي براي يك يا چند هفته پر مي شوند از 
انتظارات و خواسته هاي مدني براي تصويب قانوني كه مانع قتل فرزندان توسط پدرانشان 
شود و پس از آن همه  چيز به حالت عادي برمي گردد تا اين آتش زير خاكستر شايد مدتي بعد 
و با حادثه اي مشابه دوباره شعله ور شود و دل هاي ديگري را بسوزاند. شايد به دليل همين 
عدم پيگيري مســتمر اســت كه اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان حاال 9ساله شده و 
سال هاست كه در پينگ پنگ ميان مجلس و شــوراي نگهبان سرگردان است و به نتيجه 
نرسيده؛ اليحه اي كه اين روزها زياد نام آن را مي شنويم و حقوقدانان و حاميان حقوق كودكان 
و نوجوانان درباره آن در رسانه ها سخن ها گفته اند. اما اين اليحه چيست، چه تأثيري بر زندگي 
كودكان و نوجوانان دارد و آيا تصويب آن مي توانست مانع از جناياتي شبيه قتل رومينا شود؟ 

همشهري به بررسي مهم ترين مواد اين اليحه پرداخته است.

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 
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   در انتظارنظر شوراي نگهبان
محمد عليپور، ســخنگوي شعبه 12كه مسئوليت 
رسيدگي به اعتبارنامه تاجگردون را برعهده دارد در 
گفت وگو با ايسنا، گفته است: از تمامي نمايندگاني 
كه اعتبارنامه شان به شعبه 12 ارجاع شده بود تنها 
در يك مورد چند نماينــده اعتراضي درخصوص 
اعتبارنامه جناب آقاي تاجگردون داشتند. بعضي 
مي خواهند اين موضوع را به نوعي برجسته كنند 
و در فضاي مجازي به آن دامن مي زنند؛ درحالي كه 
اين يك مسئله  عادي اســت. در آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي هم قيد شده كه هر نماينده 
مي تواند به اعتبارنامه نماينده ديگري اعتراض كند. 
وي اظهار كرد: مالك عمل ما اين است كه اگر چنانچه 
بعد از اعالم صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان 
مدارك جديدي درخصوص هــر كدام از منتخبان 
به دست بيايد در شعبه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
در مورد آقاي تاجگردون هــم همين اتفاق افتاد. 
آقاياني كه مداركي داشتند آن را به شعبه تحويل 
دادند و شعبه هم برابر آيين نامه مدارك را عينا به 
شــوراي نگهبان داده و آنها بايد اعالم كنند كه آيا 
به اين مدارك رسيدگي كرده اند يا موارد جديدي 
است. عليپور اضافه كرد: ما بعد از اعالم نظر شوراي 
نگهبان 5روز فرصت داريم كــه درخصوص آقاي 
تاجگردون اظهارنظر كنيم. اگر نظر شعبه مبني بر 
تأييد اعتبارنامه باشــد، گزارش در صحن مجلس 
شوراي اسالمي قرائت و اعتبارنامه تصويب مي شود 
و در غير اين صورت موضوع به كميسيون تحقيق 
ارجاع خواهد شد و روال خود را طي خواهد كرد تا در 

صحن علني مطرح شود.

تك صداهــاي اعتــراض برخي 
نمايندگان بــه اعتبارنامه هاي مجلس

همديگر محك جدي آنان براي 
آزموني اســت كه مجلس به دنبال آن است؛ 
طهــارت اقتصادي! ديروز به ســنت مجالس 
10گانه گذشته، جنگ اعتبارنامه ها در مجلس 
آغاز شد. اعتبارنامه 271نماينده مجلس تأييد 
شــد و براي 3 منتخب مجلس در گرو ديگر 
نمايندگان ماند تا به پرونده هاي آنان رسيدگي 
شود. غالمرضا تاجگردون، رئيس اصالح طلب 
كميســيون برنامه و بودجه در مجلس دهم، 
كاظم دلخــوش، منتخب  اصولگــراي ادوار 
مجلس كه به شعرخواني در صحن شهرت دارد 
و حســين محمدصالحي، منتخب چادگان و 
فريدن 3 نماينده اي هستند كه اعتبارنامه هاي 

آنان جاي شك و شبهه پيدا كرده است.
از مجلس هفتــم بــه بعــد اعتبارنامه هيچ 
نماينده اي در مجالس تشــكيل شده با وجود 
برخي اعتراض  ها رد نشده است و دبير شوراي 
نگهبان يك بــار در توجيه شــدت نظارت بر 
صالحيت هاي انتخاباتي، كوتاهي نمايندگان 
در ايفاي وظايــف نظارتي شــان را يادآوري 
كرده بود. براســاس آيين  نامه داخلي مجلس 
شــعباتي منتخب و متشــكل از نمايندگان 
به صورت تصادفي وظيفه بررســي اعتبارنامه 
همكاران شــان را به ترتيب حــروف الفباي 
حوزه هاي انتخابيــه، برعهده دارنــد. از روز 
شــنبه به تدريج گزارش هايي درباره اعتراض 
برخي نمايندگان به اعتبارنامه هاي همديگر 
منتشــر شــد. غالمرضا تاجگردون، منتخب 
مردم گچســاران كه در همان زمان بررســي 
صالحيت  هاي انتخاباتي نيز، تأييد صالحيتش 
انتقادات زيادي را متوجه شوراي نگهبان كرده 
بود، اين بار در مجلس محــل اعتراض برخي 
نمايندگان نسبت به اعتبارنامه اش قرار گرفته 
است. عليرضا زاكاني، روح  اهلل نجابت و علي اكبر 
كريمي در نامه اي به ناصر موســوي الرگاني، 
رئيس شعبه رســيدگي كننده به اعتبارنامه 
تاجگردون نوشتند: »اعتراض خود را نسبت 
بــه اعتبارنامه آقــاي غالمرضــا تاجگردون، 
منتخب مردم شــريف گچســاران و باشــت 
به دليل رانت  خواري و كسب منافع اقتصادي 
و اعمال نفوذ شــبكه اي از طــرق مختلف در 
دستگاه هاي دولتي و شركت هاي تابعه و بخش 
عمومي اعالم مي  داريم.« طيف گسترده تري از 
نمايندگان هم به دنبال اجماع سازي عليه اين 

نماينده مجلس هستند.
مجتبي رضاخــواه، نماينده مــردم تهران در 
توييت عصر شنبه  خود نوشــته بود: »تا پايان 
وقت اداري بــراي اعتــراض بــه اعتبارنامه 
منتخبان مجلس يازدهــم، 9نفر به اعتبارنامه 

آقاي تاجگــردون اعتراض كردنــد.« برخي 
گزارش هاي غيررســمي نيز حكايت از مقابله 
به مثل تاجگــردون در موضــوع اعتبارنامه ها 
داشــتند؛ اينكه او هم به اعتبارنامه محمدباقر 
قاليباف، عليرضا زاكاني، مصطفي ميرســليم، 
مرتضي آقاتهراني و علي اكبر كريمي معترض 
شــده اســت. با اين حال ديــروز در مجلس 
اعتبارنامه ايــن چهره ها، تأييد شــد. عليرضا 
زاكاني، پرچمدار اعتراض بــه اعتبارنامه هاي 
همكارانش بوده اســت. امضــاي او با روح اهلل 
نجابت پاي نامــه اعتراضي به اعتبارنامه كاظم 
دلخوش، منتخب مردم صومعه ســرا هم ديده 
مي شــود. علت اين اعتراض نيز زمين خواري 

دلخوش اعالم شده است.
بازخواني مشــروح مذاكرات 10دوره مجلس، 
حكايت از آن دارد كــه 18منتخب پارلمان در 
جريان بررســي اعتبارنامه ها صالحيتشان از 
ســوي نمايندگان مورد تأييد قرار نگرفته كه 
مجلس اول با رد اعتبارنامه 9نفر از منتخبان در 
صدر قرار دارد و در مجالس هفتم، هشتم، نهم 
و دهم نيز تمامــي اعتبارنامه هاي منتخبان به 

تصويب نمايندگان رسيده است.
شوراي نگهبان اگرچه با نظارت استصوابي خود 
اخيرا يكي از منتخبان را به علت نقص مدرك 
تحصيلي ردصالحيت كرد و از ورود به مجلس 
بازداشــت، اما شــروع به كار مجلس در عمل 
بحث نظارت ها را از حوزه شوراي نگهبان خارج 
كرد. در عمل هرگونه نظارت و بررســي ديگر 
درخصوص صالحيت هاي نمايندگان تنها در 
حوزه اختيار خود مجلسي ها قرار گرفته است و 
آزمون اصلي آنان در صحت و سالمت اقتصادي، 

مدرك تحصيلي و اخالقي آنان بوده است.

آيت اهلل جنتي، دبير شــوراي نگهبان وقتي با 
انتقادات گسترده نسبت به ردصالحيت مينو 
خالقي، منتخب مردم اصفهان پس از برگزاري 
انتخابات سال94 مواجه شد، در يك سخنراني 
بدون اشاره به نام اين منتخب گفته بود: »نظارت 
استصوابي شوراي نگهبان عام و در تمام مراحل 
اســت و اين اقدام سابقه هم داشــته در مورد 
فردي كه بعد از رأي  آوردن معلوم شد، مدرك 
تحصيلي اش فاقد اعتبار اســت و انتخابات را 
شوراي نگهبان ابطال كرد. بعضي ادعا مي كنند 
بعد از رأي گيري فقط مجلس است كه مي تواند 
اعتبارنامه فرد فاقد صالحيت را تأييد نكند. اين 
ادعا عالوه بر اينكه خالف نظارت اســتصوابي 
قبل از ورود به مجلس اســت، تاريخ هم نشان 
نمي دهد كه در مجلس اعتبارنامه اي را به جز 
يك مورد رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اين 
جاي معامله و بده و بستان است.« با اين حال 
در 4دوره اخير مجلس، اعتراض به اعتبارنامه ها 
عموما به جايي نرســيده است؛ چه در مجلس 
ششــم كه به اعتبارنامه غالمعلي حدادعادل 
اعتراض شد و به گفته خودش 5 ماه يك لنگه پا 
در آستانه مجلس نگه داشته شد، چه در مجلس 
هفتم كه رضا عبداللهي، نماينده ماهنشــان 
اعتبارنامه همه نماينده هاي تهــران را به گرو 
گرفت تا از اعتراض به اعتبارنامه اش بجهد، چه 
در مجلس هشتم كه فاطمه آليا در اعتراض به 
اعتبارنامه ســلمان خدادادي، نماينده ملكان 
پا را توي يــك كفش كرده بود امــا باالخره با 
پادرمياني پا پس كشيد، چه در مجلس نهم كه 
به اعتبارنامه نماينده وقت مباركه به اتهام سرقت 
و جعل چك اعتراض شد و چه در مجلس دهم 
كه به اعتبارنامه نادر قاضي پور، نماينده اروميه 

به خاطر اظهاراتش درباره زنــان كه گفته بود 
مجلس جاي زنان نيســت! هيچ كدام به اخراج 
اين نمايندگان از مجلس منجر نشد و بايد ديد 
در مجلس يازدهم اين سنت شكسته مي شود 

يا خير؟

 جنگ اعتبارنامه ها در مجلس يازدهم 
با اعتراض به اعتبارنامه  3 منتخب شكل گرفت

غالمرضا تاجگردون  منتخبي كه به اعتبارنامه او اعتراض شده است در حال گفت وگو با رئيس مجلس است.  عكس: ايرنا

سنت 40ساله مجلس
محسن تواليي

خبر نگار

بــا باال گرفتــن اعتراضــات 
 سياست
سراسري در آمريكا، مقامات خارجي

ديپلماتيــك كشــورمان در 
عــوض موضع گيري هاي آمريــكا در زمان 
ناآرامي هاي ايران همان روش آمريكايي ها را 
در پيش گرفتنــد. محمد جواد ظريف، وزير 
امورخارجه ايران در يك توييت متن بيانيه 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا درباره 
اعتراض هاي داخل ايران بــه گراني ها را با 
تغيير برخي واژه ها و عبارات بازنشر كرد كه 
اين كار خشــم و عصبانيت آمريكايي ها را 

برانگيخت.
در ايــن متن كــه بــا اشــاره بــه بيانيه 
27ژوئــن2018 مايــك پمپئــو تنظيــم 
شــده، آمده اســت: حكومت آمريكا منابع 
شــهروندانش را بــه هــدر مي دهــد؛ چه 
ماجراجويي هايــش در آســيا، آفريقــا يا 
آمريــكاي التين باشــد، چــه حمايتش از 
ديكتاتورهاي بي شــمار، يا جاه طلبي هايش 
براي توسعه پرهزينه ســالح هسته اي اش، 
همه اينها تنها به رنج مردم آمريكا مي افزايد. 
همانطور كه قبــال هم گفتــم، هيچ جاي 
تعجبي نيســت كه اعتراضــات در آمريكا 
ادامه دارند. مــردم آمريكا از رهبرانشــان 
مي خواهند تا آنها را در ثروت كشور سهيم 
كنند و به نيازهاي برحقشــان پاسخ دهند. 
ما تاكتيك هاي بي اثر هميشــگي حكومت 

در سركوب، زنداني كردن معترضان و انكار 
استيصال مردم آمريكا را محكوم مي كنيم. 
مردم آمريكا از نژادپرستي، فساد، بي عدالتي 
و بي كفايتي رهبرانشــان خسته اند و جهان 

صداي آنها را مي شنود.
محمدجواد ظريف، وزيــر امور خارجه ايران 
روز شنبه در توييت ديگري نوشت: »برخي 
نمي پندارند كه جان سياهپوستان ارزش دارد. 
براي كساني از ما كه جان آنها برايشان ارزش 
دارد، مي گويم: زمان آن رسيده است تا تمام 
جهان عليه نژادپرستي بسيج شود. زمان آن 
رسيده كه دنيا عليه نژادپرستي متحد شود.«

در واكنــش بــه ايــن موضع گيري هــا 
وزيرخارجه آمريكا با تكــرار ادعاهاي پوچ 
حكومت اين كشور عليه ايران نوشت: »شما 
همجنســگرايان را اعدام، زنان را سنگسار و 

يهوديان را نابود مي كنيد!«
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
ديروز در پيامي توييتري تأكيد كرد: »رژيم 
آمريكا كه به وعده اش براي توقف هدر دادن 
پول در ماجراجويي هاي خارجي عمل نكرده 
و اكنون هم غــرق در بحران خودســاخته 
كوويد-19 است، حاال براي ارعاب معترضان 
به ارتش، »ســگ هاي شــرور و سالح هاي 

شوم« متوسل شده است.«
وزارت امــور خارجــه ايران تأكيــد كرده 
اســت: »آمريــكا به جــاي ايــن كار، بايد 
صداي مردمش را بشــنود و سياســت هاي 

شكست خورده اش را تغيير دهد.«
اين دومين توييــت وزارت خارجه ايران در 
اين باره بود. وزارت امــور خارجه جمهوري 
اســالمي ايران جمعه شــب نهم خرداد ماه 
هم در توييتي ديگر عنوان كرد: »جمهوري 
اسالمي ايران از قتل تأسف بار سياهپوستان 
ابراز تأســف كرده، تبعيض نژادي مرگ آور 
در آمريــكا را تقبيح مي كنــد و از مقامات 
آمريكايي مي خواهد كه عدالت را درخصوص 
اينگونه قتل ها اجرا كنند. صداي معترضان 
بايد شــنيده شــود. بدين منظور، سركوب 
آمريكايي هاي رنج  ديده و محدوديت رسانه ها 

بايد سريعا متوقف شود.«
دوشــنبه هفته قبل يك افسر پليس سعي 
كرد بــا رفتاري خشــن، »جــورج فلويد« 
سياهپوست 46ســاله را كه غيرمسلح بود، 
بازداشــت كند. تصاوير منتشر شده از اين 
حادثه كه به ســرعت در جهان پخش شد، 
نشــان مي داد كــه آن پليــس آمريكايي، 
زانوي خود را روي گردن فلويــد قرار داده 
و مانع نفس كشيدن او شــده بود. اين رفتار 
خشونت آميز كه نهايتا منجر به مرگ فلويد 
شــد، تظاهرات گســترده رنگين پوستان 
آمريكايي را در شهر مينياپليس و چند شهر 

بزرگ اين كشور درپي داشت.

 زمان آن رسيده است تا تمام جهان عليه نژادپرستی بسيج شود. زمان آن رسيده كه دنيا عليه 
نژادپرستی متحد شود

يادآوري توييتري ظريف براي پمپئو

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار
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صنعتفيلمسازياروپاوآمريكادر
انتظارفروكشكردنكروناتعطيلاست
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   كرونا؛ نخستين فيلم دوران پساكوويد -19
اگرچههمچناناستوديوهايفيلمسازيدرحالانطباق
خودباشرايطجديدفيلمســازيضمنرعايتضوابط
فاصلهگذارياجتماعيهستند،سايتويفرومگزارش
دادهكهاخبارجديدحكايتازســاختفيلميدرباره
ويروسكروناداردكهاگرچهتاريخســاختآنمشخص
نيست،امامشخصاســتكهاينفيلمبابودجهاندكو
بااســتفادهازتكدوربيندرآسانسوريخرابساخته
خواهدشد.فيلم»آوازپرنده«همازجملهفيلمهايياست
كهقراراستباموضوعوضعيتبهداشتي2سالآيندهودر
شرايطيكههمچنانويروسكروناپابرجاستوقرنطينه
همچنانجارياست،ساختهشود.تماماستوديوها،ساخت
اينفيلمرازيرنظرخواهندداشتچراكهنخستينفيلمي
خواهدبودكهدرزمانتوليدآنپروتكلهايويژهمرتبطبا

ويروسكرونابهطورويژهايرعايتخواهدشد.

   آواتار 2 در راه

برنامههاييهمدرزمينهآغازدوبارهساختفيلم»آواتار2«
اعالمشدهاستوهمزماناستوديوهايفيلمسازيخود
رابرايســاختفيلمضمنرعايتقواعدفاصلهگذاري
اجتماعيآمادهميكنند.گزارششدهكهاستوديوهاي
فيلمسازيپينووددرآتالنتاتاكنونيكميليوندالردر
زمينهتجهيزوايمنسازيايناستوديوهابهمنظوركاهش
خطرسرايتكرونابهكاركنانشاغلدرايناستوديوها
ســرمايهگذاريكردهاند.هماكنوناستوديوهايبزرگ
هاليووديقادرندهزينهتجهيزاستوديوهايخودبهلوازم
بهداشــتيمحافظدربرابركروناوضدعفونيكنندههارا
تقبلوتامينكنند،اماپرسشاينجاستكهاستوديوهاي
مســتقلوكوچكترهمميتوانندچنينهزينههاييرا

تقبلكنند؟

   خبري از ماموريت غيرممكن نيست
هنوزازادامهروندساختفيلم»ماموريتغيرممكن«در
ونيزاخباريانتشارنيافتهاست.پارامونتچندماهقبل
مراحلتوليدهفتمينفيلمازسريفيلمهاي»ماموريت
غيرممكن«درونيزرامتوقفكردهبود.پيشترقراربود
مراحلتوليداينفيلمبهمدت3هفتهدرونيزپيگيريشود
كهباشيوعكرونادرايتاليا،مسئوالنپارامونتتصميمبه

توقفساختاينفيلمگرفتند.

بازگشايياستوديوهايسينماييهاليوود،زمانيكهدرآمريكابيشاز1.7ميليون
نفرمبتالبهكرونادرحالمبارزهبااينويروسهستندوبيشاز120هزارنفردرسينما

اثرابتالبهاينويروسدرگذشتهاند،دشــواربهنظرميرسد.گشايشدوباره
بزرگترينصنعتفيلمسازيجهانبستگيبهتامينمواردايمنيدرزمينهبهداشتكاركنان
اينصنعتدارد.صنعتفيلمسازيوسرگرمي،بخشبزرگيازاقتصادايالتكاليفرنيادر
آمريكارابهخوداختصاصدادهاست.مقاماتوكارشناساندراينايالتدرحالارزيابي
چگونگيبرداشتنمحدوديتهايفعاليتهاياقتصاديدركاليفرنياهستند.مديرانو
توليدكنندگانسينمادرهاليوودنيزدرحالبررسياينمسئلههستندكهچگونهپسازآغاز
فعاليتاستوديوهايفيلمسازي،ضوابطبهداشتيدراستوديوهارابرايحفاظتازجان
بازيگران،كارگردانان،تهيهكنندگانوسايرعواملتوليدكنندهفيلمهااعمالكنند.آنها
همچنينمسئولبررسياينمسئلههستندكهچگونهعواملسينماراتحتپوششكامل
بيمهايطيدورانشيوعكروناقراردهند.باپررنگترشدنامكانبهكارگيريفناوريهاي
خالقانهدرفضايمجازيبرايتوليداتسينماييوتلويزيونيالبتهچشماندازروشنتري

پيشروياستوديوهايتوليدفيلمدراروپاوآمريكاقرارگرفتهاست.

كارگردانهادرانتظار
 درحالي كه پيش بيني شــده كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا حدود 200هــزار نفر در صنعت 
سينما از كار بيكار خواهند شد، همچنان تا انجام 
تغييرات مورد نياز و انطباق وضعيت استوديوها 
و كمپاني هــاي توليد فيلم بــا پروتكل هاي 
ويروس كرونا و حل كردن مشكالت بيمه اي 
كاركنان شــاغل در بخش صنعت سينما، 
خبري از آغاز دوباره توليد آثار ســينمايي 

و تلويزيوني در اروپا و آمريكا نخواهد بود.
دوگ الرمور، هنرمند فعــال در عرصه 
جلوه هاي ويژه بصري و برنده جايزه امي 
در گفت وگو با يورونيوز در اين باره گفته 
است كه مسئله اين اســت كه هنوز 
هيچ كس كار توليد فيلم و ســريال 
در انگليس، آمريكا و سرزمين اصلي 
اروپا را آغاز نكرده اســت، )پيش تر 
البتــه اخبــاري در زمينه صدور 
مجوز توليد فيلــم در جمهوري 
چك و ايسلند انتشار يافته بود( 
اگر چه به نظر مي رسد اقداماتي 
در دست اســت كه به تدريج 
روند توليد فيلم و سريال در 
كشورهاي سوئد و دانمارك 

آغاز شود.

تانيمهدومسالخبرينيست
البته شــرايط آنقدرها هم كــه مي نمايد بدبينانه 
نيســت و بنابر اخبار انتشــاريافته در سايت هايي 
نظير هاليوود ريپورتر به احتمــال زياد در ماه هاي 
آتي ســال 2020به ويژه ماه هاي آغازين نيمه دوم 
اين سال، شاهد بازگشايي اســتوديوها در اروپا و 

آمريكا خواهيم بود.
براســاس خوش بينانه تريــن پيش بيني ها روند 
آغاز ســاخت فيلم هاي جديد در عصر پســاكرونا 
در اســتوديوهاي هاليوود زودتر از ماه هاي ژوئيه 
و آگوست 2020)مرداد و شــهريور 1999( آغاز 
نخواهد شد. پيش بيني هاي واقع بينانه تر نيز حكايت 
از آن دارد كه ساخت فيلم هاي هاليوودي در دوره 
پساكرونا در  ماه سپتامبر )شــهريور – مهر( كليد 
خواهد خورد. البته در اين ميان مسائلي نظير تامين 
دستگاه هاي بهداشــتي نظير كيت هاي آزمايش 
كرونا و وسايل سنجش دماي بدن در استوديوها و 
لوكيشن هاي فيلمبرداري نيز ازجمله مواردي است 
كه ذهن كارشناسان بهداشتي و سينمايي را به خود 
مشغول كرده اســت. ميزان حضور تماشاگران در 
سالن هاي سينما، فروش فيلم ها در ماه هاي اوليه 
كاهش شــيوع كرونا نيز ازجمله مواردي است كه 
مي تواند در زمان گشايش استوديوهاي فيلمسازي 

در هاليوود مؤثر باشد.

زمانهايمتفاوتبرايبازگشايي
پيش تر اخبــاري مبني بر اينكه كشــورهاي قاره 

ســبز درنظر دارند با تصويب پروتكل هاي جديد 
بهداشتي، دوباره روند توليد آثار سينمايي در اروپا 
را از سر بگيرند منتشر شد. البته زمان از سرگيري 
توليدات سينمايي در كشورهاي مختلف اروپايي 
متفاوت خواهد بود و در برخي از مناطق همچنان 
ممنوعيت راه اندازي دوباره دوربين هاي فيلمبرداري 
برقرار خواهد بود. طبق آخرين اخبار پروتكل هاي 
بهداشتي جديد توليد فيلم در بريتانيا تدوين شده، 
اما هنوز تاريخي براي اجرايي شدن اين پروتكل ها 
درنظر گرفته نشده اســت. در ايتاليا نيز كه داراي 
آمار باالي تلفات ناشي از ابتال به ويروس كرونا در 
ميان كشــورهاي اروپايي بود، نيــز طبق آخرين 
گزارش ها به احتمــال زياد اســتوديوهاي توليد 
فيلم با رعايت پروتكل هاي جديد بهداشتي از  ماه 
ژوئن )اواخر خرداد يا اوايل تير سال 99( بازگشايي 
خواهند شد. در اسپانيا هنوز تاريخي براي بازگشايي 
استوديوهاي فيلمسازي اعالم نشده است. گزارش 
شده كه كشورهاي ايسلند و جمهوري چك ازجمله 
نخستين كشورهاي اروپايي هستند كه مجوز توليد 
و ساخت فيلم را صادر كرده اند. البته به نظر مي رسد 
كشورهاي دانمارك و سوئد نيز در آينده اي نزديك 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي استوديوهاي خود 

را بازگشايي كنند.

فضايمجازي؛عرصهجديدفيلمسازي
فضاي مجازي مسير فيلمســازي در عصر شيوع 
كوويــد – 19را همــوار خواهد كــرد. در آينده 
فيلم هاي بيشتري با اســتفاده از ظرفيت فضاي 
مجازي ساخته خواهد شد. درصورت اجرايي شدن 
ساخت فيلم با استفاده از قابليت هاي فضاي مجازي 
فيلم، مي توان دوربين ها را دوباره براي ســاخت 
فيلم هايي نظير »ماموريت غيرممكن« و »بتمن« 
روشن كرد، با اســتفاده از ابتكارات خالقانه اي كه 
مي توان در فضاي مجــازي در زمينه توليد فيلم 
به كار برد. عوامل فيلم مي توانند درسراســر دنيا 
با بازيگران و كارگردانــان به طور همزمان ارتباط 
بگيرند و فيلم را بــدون نياز به حضــور پرتعداد 
دســت اندركاران توليد فيلم بســازند. استفاده از 
تكنيك هاي فضاي مجازي براي ســاخت فيلم ها 
امروز ازجمله مواردي است كه به طور جدي ذهن 
كمپاني هاي فيلمســازي را به خود مشغول كرده 
است. بسياري از دســت اندركاران سينما بر اين 
باورند كه استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي راه 
جديدي را پيش پاي توليد فيلم هاي سينمايي در 

دوران پساكرونا مي گشايد.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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مهم ترين مسئله پيش روی بخش های سياست داخلی
 سياست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و جامعه چيست؟
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فروش پوشاك ایرانی به اسم خارجی
 70درصد نیاز بازار پوشاك كشور را تولیدكنندگان داخلی تامین می كنند و نزدیك به 2سال است كه واردات پوشاكی كه 
تولید داخلی دارند، ممنوع شده است با این حال بیشتر فروشگاه ها اجناسشان را به نام خارجی و حتی با برچسب برندهای 
معروف و مطرح پوشاك به فروش می رسانند. با همه تالش های ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و با وجود كاهش نسبی حجم قاچاق، 
هنوز بخشی از بازار پوشاك كشور در اختیار كاالهایی است كه به طور غیررسمی وارد می شوند؛ كاالهایی كه با وجود افزایش نرخ 
دالر هنوز سود وارداتشان برای قاچاقچیان، به دردسرهای دور زدن مسیرهای قانونی می ارزد و در بازار كشور هم خریدار دارند. 
گرایش به خرید جنس خارجی به ویژه برندهای مطرح، فرهنگ غالبی است كه باعث شــده نه تنها قاچاق همچنان مشتری و 
سودآوری خوبی داشته باشد بلكه بسیاری از تولیدكنندگان نیز كاالهای باكیفیت خود را تحت نام برندهای جهانی و منطقه ای به 
فروش برسانند تا بتوانند از حاشیه سود بیشــتری بهره ببرند؛ معضلی كه باعث می شود كمتر تولیدكننده ای حاضر باشد روی 
مباحثی چون برندسازی و تبلیغات سرمایه گذاری كند. نزدیك به 3هزار واحد تولید و فروش پیراهن مردانه، لباس زیر مردانه و 
زنانه و روسری، تحت پوشش اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان فعالیت می كنند كه بیش از 2هزار واحد دارای جواز كسب 
و بقیه در حال دریافت مجوز هســتند. از مجموع این تعداد به گفته رئیس این اتحادیه تنها بین 25تا 30درصد توان ادامه كار را 
دارند و بیشتر واحدهای صنفی با مشكل كمبود شدید نقدینگی مواجهند؛ به این شكل كه یا اجناسشان روی دستشان مانده یا 
تولیداتشان را فروخته و طلبكارند و یا چك های برگشت خورده ای دارند كه نمی توانند كاری با آن انجام دهند. این در حالی است 
كه میانگین هزینه ماهانه یك تولیدی با 5كارگر بدون درنظر گرفتن اجاره محل، چیزی در حدود 55میلیون تومان است؛ 15میلیون 
تومان دستمزد و 40میلیون تومان مواداولیه؛ هزینه ای كه بیشتر واحدهای صنفی توان پرداخت آن را ندارند. آقاكوچكی حمایت 
از تولیدی ها با پرداخت وام با سود پایین و بدون سختگیری های معمول از قبیل ضمانت های سنگین را تنها راه سرپا نگه داشتن 
تولیدكننده ها می داند و می افزاید: هیچ كدام از وعده های دولت در زمینه حمایت از اصناف، عملی نشده و به تازگی نیز اعالم شده 
به تولیدی هایی كه واحدهای خود را تعطیل كرده بودند وام تعلق نمی گیرد، این در حالی اســت كه تعطیلی واحدهای صنفی به 
دستور دولت و ستاد ملی مقابله با كرونا انجام گرفته و به خواست خود اصناف نبوده است. وام 12میلیون تومانی به ازای حفظ هر 
كارگر هم تا امروز در حد حرف بوده و به هیچ یك از اصناف وامی پرداخت نشده است. به نظر می رسد دولت، بودجه ای برای تحقق 

وعده هایی كه به اصناف و مشاغل آسیب دیده از كرونا داده است، در اختیار ندارد.

قرنطینه و خانه نشــینی، بهترین فصل كار لباس فروشی ها را به 
بدترین فصل تبدیل كرد و كیف و كفــش و لباس از اولویت اول 
شب عید به اولویت آخر تبدیل شد. تولیدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك را می توان از بزرگ ترین اصناف قربانی كرونا دانست كه 
هنوز هم با وجود بازگشایی حال و روز خوبی ندارند. عضو هیأت 
مدیره اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان پوشاك در گفت و گو 
با همشــهری، درباره وضعیت امروز واحدهای صنفی می گوید: 
واحدهای تولیدی و فروشگاهی 3 ماه تعطیلی را پشت سر گذاشتند 
و امروز قطعا شرایط نسبت به 3 ماه گذشته بهتر است، مشتری ها 
تا حدودی به مغازه ها برگشته اند اما شرایط به گونه ای نیست كه 
بتواند بحران را برطرف كند. مجیــد افتخاری می افزاید: به دلیل 
محدودیت ساعت كاری، واحدهای صنفی فعال در مراكز تجاری 
همچنان با مشــكل فروش مواجهند و بهترین ساعات فعالیت 
را از دست می دهند. كســب و كار واحدهای كف خیابان گرچه 
رونق بهتری دارد ولی آنها هم مشكالت خاص خودشان را دارند، 
ازجمله اینكه به دلیل ادامه كرونا، مواد اولیه متناسب با فصل به 
اندازه كافی در اختیار واحدهای تولیدی نیست و مشكل تولید، 
امكان عرضه محصول ایده آل را به صورت كامل در فروشگاه های 
تك فروشــی از بین برده اســت. به گفته این عضو هیأت مدیره 
اتحادیه پوشاك، مواد اولیه شامل پارچه، اكسسوار و دیگر اقالم، 
با توجه به افزایش نرخ ارز به شدت گران شده و این موضوع برای 
واحدهای تولیدی مشــكالت زیادی ایجاد كرده است. افتخاری 
می گوید: هزینه تهیه مواد اولیه تحت تأثیر 2 عامل تعیین كننده 
یعنی رشد قیمت ارز و افزایش دستمزدها، بیشتر شده و به همین 
دلیل با وجود كاهش سود واحدهای فروشگاهی نسبت به سال 
قبل، افزایش نرخ فروشگاهی را شاهد هســتیم. از میان فعاالن 
شبكه توزیع پوشاك، واحدهای مستقر در خیابان با مشكل تامین 
جنس از یك سو و كوچك شدن سبد خرید خانوار از سوی دیگر 
مواجه هستند و واحدهای فعال در مراكز تجاری عالوه بر این دو 
مشكل با محدودیت ساعت كاری هم دست به گریبانند. افتخاری 
در این زمینه می گوید: در طول  ماه مبارك رمضان و پس از آن با 
گرم شدن هوا، مردم تمایل دارند در ساعات پایانی روز و نزدیك 
غروب به مراكز تجاری مراجعه كنند ولی ساعت كاری این مراكز 
تا 6بعدازظهر تعیین شده اســت. این در حالی است كه بسیاری 
از مراكز تجاری بزرگ و معروف به صــورت خودجوش اقدامات 
پیشگیرانه بهداشــتی را فراتر از پروتكل های وزارت بهداشت و 
ســتاد مقابله با كرونا رعایت می كننــد و امكاناتی مثل تونل مه 
ضدعفونی كننده ایجاد كرده اند و عالوه بر تب سنجی، دستكش و 
ماسك نیز در اختیار مراجعان قرار می دهند اما متأسفانه آنها هم 

اجازه فعالیت بعد از ساعت6  بعد ازظهر را ندارند.
تعطیلی جاذبه های تفریحی

ادامه شیوع كرونا باعث شده بســیاری از مردم با درنظر گرفتن 
مالحظات بهداشــتی و اولویت بندی هزینه ها، جانب احتیاط را 
رعایت و كمتر به مراكز پرتجمع و پرتردد رفت وآمد كنند ولی این 
مورد را نیز باید اضافه كنیم كه بخشی از مردم به منظور استفاده 
از جاذبه های مراكز تجاری مثل شــهربازی ها و سینماها به این 
مراكز مراجعه می كردند و در كنار آن، از فروشگاه ها هم بازدید و 
خرید می كردند، اما این جاذبه ها هنوز اجازه بازگشایی و فعالیت 

دریافت نكرده اند و همین امر، آمار مراجعــه به مراكز تجاری را 
پایین نگه داشته و باعث شده شرایط مناسبی را در بخش توزیع 

شاهد نباشیم.
 واردات مقطعی برای حمایت از تولید

رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و فروشــندگان پوشــاك، هفته 
گذشــته با تأكید بر دشــواری دسترســی به مواد اولیه تولید 
پیشنهاد داده بود كه بهتر است از سوی دولت به تولیدكنندگان 
پوشاك اجازه واردات مواداولیه داده شود زیرا یكی از دالیلی كه 
تولیدكنندگان پوشاك را وادار به تعطیلی كارگاه ها می كند، نبود 
مواد اولیه است. ابوالقاسم شیرازی از افزایش قیمت مواد اولیه و 
به خصوص پارچه نســبت به قبل از عید خبر داده و درخواست 
كرده بود حداقل برای مدت محدودی واردات پارچه، آزاد شود 
تا مشكالت تولیدكنندگان كاهش یابد. به گفته شیرازی حدود 
2۰ هزار واحد صنفی در اتحادیه تولیدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك عضو هستند و هر كارگاه تولیدی و فروشندگی به طور 
میانگین 4كارگر دارد كه قطعا تعطیلــی این كارگاه ها بیكاری 
گسترده ای را باعث خواهد شــد. كرونا، اصناف و كسب و كارها 
را در تمام كشــورها با بحران اقتصادی شــدیدی مواجه كرد و 
دولت ها وعده دادند برای كاهش زیان این بالی خانمانســوز به 
اصناف كمك كنند. در ایران، پرداخت وام به كســب و كارهای 
آســیب دیده از كرونا، وقفه 3 ماهه در برداشت اقساط وام های 
پیشین و وام 12میلیون تومانی به كارفرمایان به ازای حفظ هر 
كارگر در دستور كار قرار گرفت؛ وعده هایی كه گرچه از همان ابتدا 
از سوی كارشناسان اقتصادی، ناكارآمد و غیركارشناسی ارزیابی 
شدند ولی همان ها هم محقق نشــد. عضو هیأت مدیره اتحادیه 
تولیدكنندگان و فروشــندگان پوشاك با اشــاره به عدم تحقق 

وعده های حمایتی دولت می افزاید: بحران كرونا به گونه ای نبود 
كه اصناف بتوانند بدون حمایت دولت از آن عبور كنند. اقتصاد 
كشــورهای توســعه یافته با وجود كمك های دولتی همچنان 
با بحران مواجه اســت و در كشــور ما كه هیچ حمایت و كمك 
ملموسی از سوی دولت برای واحدهای صنفی و تولیدی لحاظ 

نشده، وضعیت به مراتب بدتر است.
صادرات ماسك و گان؛ فرصتی كه از دست رفت

بخشی از تولیدكنندگان پوشاك در دوران كرونا با توجه به 
نیاز بسیار شدید و حیاتی كادر درمان كشور به ماسك و گان 
پزشكی به سمت تولید این اقالم رفتند و حاصل كار به گونه ای 
بود كه به گفته كارشناسان، پتانســیل تامین ماسك و گان 
كل خاورمیانه با بهره گیری از ظرفیت تولیدی های پوشاك 
وجود داشت. در مقطعی كه تنها كاالهای مورد استقبال برای 
صادرات و واردات، اقالم بهداشــت محور بود تسهیل زمینه 
صادرات این محصوالت می توانست عالوه بر حفظ بدنه تولید 
و معرفی توان تولیدگنندگان ایرانی، ارزآوری مطلوبی نیز به 
همراه داشته باشــد. افتخاری در این زمینه می گوید: مجوز 
صادرات به تعدادی از واحدها اعطا شد ولی با توجه به اینكه 
تولیدكنندگان در این زمینه خاص تجربه قبلی نداشــتند 
الزم بود دولت بــرای بازاریابی محصــوالت از این واحدها 
حمایت كند؛ كاری كه انجام نشد و امروز شاهد هستیم كه 
بیشتر كشورهای منطقه و دنیا ماسك و گان مورد نیازشان 
را از چین خریداری می كنند. درحالی كه در ایران این اقالم 
به وفور وجود دارد ولی امكان صادرات آن فراهم نیســت و 
محصول تولیدكنندگانی كه به صورت میلیونی ماســك و 
گان تولیدكرده اند روی دستشان مانده و امكان توزیع ندارند.

وضعیت نامناسب پیراهن دوزان
بخشی از تولیدكننندگان پوشاك كه تنها پیراهن مردانه تولید 
می كنند تحت پوشش اتحادیه مجزایی به نام اتحادیه پیراهن دوزان 
و پیراهن فروشــان فعالیت دارند. مشكالت این صنف به دالیلی، 
از دیگر تولیدكنندگان پوشاك جدی تر اســت و امروز با شیوع 
كرونا پررنگ تر هم شده اســت. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان در گفت و گو با همشهری درباره وضعیت بازار این 
واحدهای صنفی بعد از بازگشــت به كار می گوید: پیش از شیوع 
كرونا و تعطیلی دو سه ماهه اصناف، واحدهای با توان مالی متوسط 
و باال شرایط مناسبی برای فعالیت داشتند ولی امروز تنها افرادی 
می توانند به فعالیت خود ادامه دهند كه نقدینگی باال داشته باشند. 
حسین آقاكوچكی می افزاید: شرایط امروز بازار به گونه ای است 
كه تولیدكنندگان ناچارند مواد اولیه مورد نیازشان را به صورت 
نقدی خریداری كنند و خرید اعتباری و بلندمدت انجام نمی شود، 
این درحالی است كه قادر به فروش تولیداتشان به صورت نقدی 
نیستند. او ادامه می دهد: تولیدكنندگان نتوانسته اند محصوالت 
شب عیدشــان را بفروشــند و آنهایی كه فروخته اند نیز به دلیل 
تعطیلی مغازه ها و مراكز فروش، پولشان را دریافت نكرده اند، اما 
با این حال امروز باید برای دوخت تابستان مواداولیه تهیه كنند. 
آقاكوچكی می افزاید: وابستگی جنس، رنگ و مدل پیراهن های 
تولیدی به فصل، باعث می شود پیراهن دوزان نتوانند محصوالتشان 
را برای مدتی طوالنی نگه دارند و ناچارند تحت هر شرایطی آنها را 
به فروش برسانند، اگر این شرایط ادامه پیدا كند حتی كسانی كه 
امروز نقدینگی كافی دارند نیز شاید بعد از مدتی توان ادامه فعالیت 
و تولید نداشته باشند چون بدون فروش نقدی تولیدات، پولی برای 
تهیه پارچه و دیگر مواداولیه مورد نیاز باقی نخواهد ماند. از سوی 
دیگر به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان، در 
مدت زمان تعطیلی كسب و كار تولیدی ها، بسیاری از كارگران 
این واحدهای صنفی به كارهای دیگــری از قبیل پیك موتوری 
روی آورده اند و امروز نه بازگرداندن آنها به خیاطی ها كار آسانی 
است و نه در میان مردم كســی تمایل دارد فرزندش را برای كار 
به تولیدی ها بفرســتد. به اعتقاد آقاكوچكی، ادامه این شرایط 
باعث می شــود بعد از مدتی هیچ تولیدكننــده ای در این حوزه 
باقی نماند چون بیشتر كسانی كه امروز در تولید پیراهن فعالند 
كسانی هستند كه كارشان را از كارگری شروع كرده اند و بعدها به 
برشكاری و خیاطی رسیده اند. وضعیت نابسامان پیراهن دوزان در 
شرایطی است كه به اعتقاد كارشناسان نساجی و پوشاك، ایران 
با برخورداری از چندین كارخانه تولید پارچه پیراهن با بهترین 
كیفیت و همچنین طراحان و دوزندگان ماهر، در تولید هیچ یك 
از البسه به اندازه پیراهن مردانه دارای مزیت نیست. با این حال 
بیش از 9۰درصد پارچه تولیدی این كارخانه ها به خارج از كشور 
صادر می شود و دسترسی تولیدكنندگان داخلی به این پارچه ها 
با وجود واسطه ها و كاهش تولید به دلیل مشكالت ناشی از كرونا 
امروز بسیار سخت تر از قبل شده است. همزمان، كاهش قدرت 
خرید خانواده ها، لزوم تامین مایحتاج ضروری و اولویت دادن به 
نیازهای كودكان و بانوان در زمان خرید لباس، حجم خرید لباس 
مردانه را بیش از پیش كاهش داده و شرایط فعاالن این صنف را 

سخت تر كرده است.

 در انتظار جبران 
زیان های وارده
 واحدهای تولیدی و 
فروشگاهی پوشاك 
بعد از 3 ماه تعطیلی 
فعالیت خود را از سر 
گرفته اند اما هنوز 
شرایط كار از لحاظ 
نقدینگی، افزایش 
هزینه های تولید 
و استقبال مردم، 
به گونه ای نیست 
كه آنها را به جبران 
زیان های وارده در 
دوران كرونا امیدوار 
كند

 توليد ساالنه
400 تن زعفران
در ایران بیش از 
120هزار هكتار 
سطح زیركشت 
زعفران وجود 
دارد كه هرساله در 
حال افزایش است 
و ساالنه بیش از 
400تن زعفران تولید 
مي شود و بیش از 
یك میلیون نفردر 
زنجیره این محصول 
امرار معاش می كنند. 
با وجود قیمت باالی 
زعفران، بسیاری 
از زعفران كاران در 
سطح فقر زندگی 
مي كنند و نرخ 
بیكاری بین آنان 
زیاد است به نحوی 
كه اكنون بسیاری 
از جوانان به دنبال 
كار در بخش 
غیركشاورزی 
هستند

 اختالف زياد قیمت تمام شده 
و فروش گوشت گوساله 

 با وجود كاهش قیمت 
دام زنده، نرخ خرده فروشی 
گوشت گوسفندی و گوساله 
در بازار مصرف نه تنها كاهش 
نداشــته، بلكه طی هفته 
گذشته قیمت هر كیلوگرم 
گوشت الشه گوسفندی و گوساله با افزایش 10هزار تومانی 
همراه بوده و نرخ گوشت ران گوســاله به 110هزار تومان 
رسیده است. با احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن 

صنفی گاوداران گفت وگو كرده ایم.

وضعیت كنونی قیمت و بازار دام زنده سنگین 
چگونه است؟

شرایط بازار به گونه ای شده اســت كه دام زنده سنگین اصال 
خریداری نــدارد. واردات بیش از اندازه گوشــت قرمز و افت 
تقاضا در بازار مصرف موجب شــده تا گاو و گوســاله آماده 
كشتار مشتری نداشته باشــد. متأســفانه در سال گذشته 
برخی با ارائه اطالعات غلط به شورای عالی امنیت ملی، زمینه 
واردات 4۰هزار تن گوشت منجمد توسط شركت پشتیبانی 
امور دام را فراهم كردند. از سوی دیگر با وجود دپوی بیش از 
2۰۰هزار رأس دام سنگین آماده كشتار و باقی ماندن دام زنده 
سبك روی دست دامداران، مسئوالن با استناد به پرداخت ارز 
42۰۰تومانی برای تامین برخی اقالم نهاده های تولید مانند 
ذرت، جو و سویا، حتی مجوز صادرات مدیریت شده 1۰درصد 

این دام زنده سنگین و ارزآوری برای كشور را نیز نمی دهند.
قیمت تمام شده گوشــت دام سنگین زنده و 

نرخ خرده فروشی بازار چقدر است؟
قیمت كنونی خرید هر كیلوگرم گوساله زنده در بازار 25هزار 
تومان اســت كه با توجه به این نرخ، مردم نباید گوشــت الشه 
گوساله را به نرخ بیش از 6۰هزار تومان خریداری كنند. اما اكنون 
متأسفانه تولید كننده، دام زنده را ارزان می فروشد، مصرف كننده 
گوشت را با قیمت باال می خرد و تنها برخی دالل ها و واسطه ها 
سود می برند. این شرایط موجب شــده تا قیمت هر كیلوگرم 
ران گوساله از 8۰تا 1۰۰هزار تومان در نوسان باشد. این درحالی 
است كه براساس فرمول كشف قیمت گوشت دام سنگین و با 
توجه به قیمت 25هزار تومانی نرخ گوساله زنده، اكنون تفاوت 
چشمگیری بین قیمت خرده فروشی گوشت و دام زنده سنگین 
در بازار وجود دارد. براساس فرمول مذكور و نرخ 25هزار تومانی 
دام سنگین زنده، در مرحله كشتار و نصف شدن نرخ هر كیلوگرم 
گوشت الشه گوساله به 5۰هزار تومان افزایش می یابد. با افزودن 
22درصد )11هزار تومان( هزینه جانبی كسر استخوان و... نرخ 
الشه گوساله به 61هزار تومان می رسد اما با كسر هر كیلوگرم 
7هزار تومان ناشی از فروش آالیش دام سنگین )دل، جگر، كله، 
پوست و...( این نرخ به 54هزار تومان كاهش یافته كه با احتساب 
سود 1۰درصد خرده فروشی )5هزار و 4۰۰تومان( نرخ تمام شده 
فروش هر كیلوگرم گوشت الشه گوساله به 59هزار و 4۰۰تومان 
می رسد. اما واقعیت این است كه گوشت گوساله با این نرخ، در 
بازار پیدا نمی شود. واضح است كه وقتی نرخ فروش هر كیلوگرم 
گوشت الشه گوساله تازه  تولید داخل در بازار به 6۰هزار تومان 
كاهش یابد، دیگر كســی هر كیلوگرم گوشت منجمد وارداتی 
را با نرخ بیش از 55هزار تومــان خریداری نمی كند اما مافیای 
واردات و واسطه گری در بازار گوشت موجب شده است تا فاصله 
قیمت تمام شده و فروش گوشت گوساله افزایش یابد. تنها در 
سال گذشته 139هزار تن گوشــت وارد كشور شده است؛ این 
در حالی است كه به گفته مسئوالن نیاز ساالنه بازار به گوشت 
قرمز 9۰۰هزار تن است كه 88۰هزار تن آن از محل تولید داخل 
تامین مي شود و تنها نیازمند واردات ساالنه 2۰هزار تن گوشت 

قرمز هستیم.
علت فاصله قیمت تمام شده و خرده فروشی 

گوشت دام سنگین چیست؟ 
اكنون نرخ تمام شــده هر كیلوگرم دام زنده ســنگین برای 
تولید كننده با احتســاب ارز 42۰۰تومانی تخصیص یافته به 
3نهاده )جو، ذرت و ســویا( 34هزار تومان و قیمت فروش آن 
در بازار 25هزار تومان است؛ یعنی تولید كننده هر كیلوگرم دام 
زنده را با زیان 9هزار تومانی فروخته و مصرف كننده گوشت را 
به نرخ بسیار باالتر از قیمت تمام شده می خرد. ناتوانی مسئوالن 
در كنترل فاصله زیاد قیمت تولید تا مصرف گوشت قرمز موجب 
شده است تا سود تولید و عرضه دام به جیب واسطه ها برود و 
از آنجا كه مســئوالن تاكنون قادر به حذف این فاصله قیمتی 
نبوده اند برای رفع نگرانی خود از تنظیم بازار، صادرات دام زنده 

را ممنوع می كنند.
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای خرید دام مازاد 

زنده به نرخ مصوب اجرایی شده است؟
ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر كیلوگرم دام سنگین زنده را 
27هزار تومان تعیین كرد اما هنوز شركت پشتیبانی امور دام این 
نرخ را برای خرید دام زنده به استان ها ابالغ نكرده و به جای آن 
قیمت خرید گوشت گوساله 5تكه شامل ران، سردست و راسته 
و فیله را ابالغ كرده است. دامدار كه قصاب نیست تا گوشت آماده 
را به شركت پشتیبانی امور دام بدهد، با وجود این هنوز شركت 
پشتیبانی امور دام حتی یك كیلوگرم گوشت دام سنگین را به 

نرخ مصوب خریداری نكرده است.
با این روند چشم انداز بازار گوشت قرمز طي 

چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
با توجه به باقی ماندن دام زنده روی دست دامداران و مشكالت 
آنها برای تامین علوفه و وزن باالی این دام، همان بالیی كه بر 
سر صنعت طیور آمد در انتظار صنعت دامداری كشور خواهد 
بود و دیگر كســی رغبت به پرواربندی نمي كند و وابستگی 
كشور به واردات گوشت قرمز بیشــتر خواهد شد. باید وزارت 
جهادكشاورزی متولی تولید و تنظیم بازار گوشت قرمز باشد؛ 
چراكه وزارت صنعت در ساماندهی بازار محصوالت صنعتی نیز 
ناتوان بوده است. مگر سازمان حمایت چند تخصص دارد كه 
قیمت همه اقالم خوراكی و كاالهای صنعتی را بدون داشتن 
توانایی الزم تعیین می كند؟! حتي طرح دامداران برای عرضه 
مستقیم گوشت بسته بندی درجه یك گوساله به نرخ 72هزار 
تومان در وزارت صنعت به جایی نرسیده است. ما در تحریم ها 
همه دنیا را دور زده ایم اما گرفتار خودتحریمی شده ایم و این 

شرایط به نابودی تولید داخل گوشت قرمز منجر خواهد شد.

راه دراز بازار پوشاك 
تا رونق دوباره

گفت وگو

بازاریابی اجتماعی؛ حلقه گمشده توسعه صنعت زعفران
یكی از جدیدترین مفاهیم بازاریابی، بازاریابی اجتماعی است كه موجب شده طی سال های 
اخیر مفهوم بازاریابی و كاربرد مفاهیم آن مورد تردید قرار گیرد. در این مقال ایجاد تغییر رفتار 
مخاطبین هدف صنعت زعفران با استفاده از بازاریابی اجتماعی دنبال می شود و برای تحقق 
آن می توان مخاطبین جامعه هدف را به  4گروه شامل كشاورزان و تولید كنندگان زعفران، 
صادر كنندگان، تجار، واسطه ها وخرده فروشان، قانونگذاران و مسئولین دولتی و در نهایت 
مصرف كنندگان دسته بندی كرد. در این راستا می توان اهداف جزئی تری در 4مقوله رضایت 
مشتریان، سهم منصفانه از منافع حاصل از تجارت زعفران )برای كشاورزان زعفران كار، 
صادر كنندگان، صنعت زعفران و...(، رفاه جامعه و جلب توجه قانونگذاران و مقامات دولتی به 

جنبه های اجتماعی و قانونی محصول زعفران را دنبال كرد.

 كشاورزان و تولید كنندگا ن زعفران نخستین حلقه تولید و عرضه 
این محصول هستند. كاشت، داشت، برداشت و فرآوری زعفران نیاز 
به نیروی كار فراوان دارد و فرایندی كاربر است. كشت و كار و زراعت 
زعفران نیاز به آب و هوایی خاص )خشك و گرم در تابستان و ســـرد 
در زمستان(، زمینی خشك و بدون مواد اسیدی دارد تا محـصولی 
مناسب و با كیفیت به دست آید. اینگونه موارد است كه زعفران را به 
گران ترین محصول كشاورزی جهان تبدیل كرده است. به عبارت 
دیگر هزینه باالی نیروی كار و نهاده ها و بازگشت كم سرمایه موجب 
گران بودن زعفران می شود، به نحوی كه بیش از 15۰هزارگل برای 
به دست آوردن یك كیلوگرم زعفران و بیش از 37۰تا 47۰ساعت 
كار برای تولید یك كیلوگرم زعفران خشك الزم است. در ایران 
بیش از 12۰هزار هكتار سطح زیركشت زعفران وجود دارد كه هر 
ساله در حال افزایش است و ساالنه بیش از 4۰۰تن زعفران تــولید 
مي شود و بیش از یك میلیون نفر در زنجیره این محصول امرار معاش 
می كنند. از سوی دیگر با وجود قیمت باالی زعفران، بسیاری از 

زعفران كاران در سطح فقر و با نرخ بیكاری باال زندگی می كنند.
سود تولید زعفران در جیب دالل ها 

گرچه كشاورزان بیشترین زحمت برای تولید زعفران را متحمل 
می شوند اما كمترین میزان ســود نصیب آنها مي شود و آنچه 
كشــاورزان را آزار می دهد این حقیقت است كه بیشترین سود 

تولید و عرضه نصیب واســطه ها و خرده فروشــانی می شود كه 
كمترین زحمت را متحمل می شوند. درحالی كه یك كیلوگرم 
زعفران مرغوب به نرخ بیش از چند هزار دالر در بازارهای جهانی 
به فروش می رسد، تنها درصد كمی از این پول نصیب كشاورزان 
شده، صنعت زعفران روبه افول است و مشخص نیست كه چرا 
سوداگری، واســطه گری و فعالیت های غیرمولد در این صنعت 
روزبه روز رونق می گیرد. زعفران كاران از نظر مالی تامین نبوده 
و تكیه گاهی ندارند. این وضعیت موجب شده تا به دلیل هزینه 
باالی نیروی كار و فرآوری زعفران به روش های ســنتی، دیگر 
تولید زعفـــران چندان سودآور نباشد. عالوه بر این باید به رفع 
معضل تقلب در عرضه و قاچاق زعفران توجه بیشـتری شود. به نظر 
می رسد قانونگذاران و مقامات دولتی باید برای رفع این تنگناها 
نقش مؤثرتری ایفا كنند؛ چرا كه زعفران محصولی اشتغال زا و 
ارز آور است. اما آیا واقعا برنامه ریزی ها متناسب با فضای كسب و 
كار تولید كنندگان زعفران بوده و خریدهای توافقی در راستای 
ارزآوری، اشتغال زایی و تقویت كشــاورزان زعفران كار به عنوان 

مخاطبین اصلی جامعه هدف و صنعت زعفران است؟
كیفیت، حق مشتری است 

رضایت مشتریان هدف اصلی بازاریابان زعفران است و این حق 
مشتری است كه به ازای پولی كه می پردازد محصولی باكیفیت 

و مناسب به دست آورد. عطر، طعم و رنگ دهی مناسب از جمله 
مواردی است كه باید در انتخاب زعفران به آنها توجه شود. همچنین 
در خرید زعفران مشتریان باید به كشور مبدا و احتمال تقلب در 
زعفران عرضه شده توجه كنند؛ چرا كه هر  از گاهی شاهد خبرهایی 
از كشف زعفران تقلبی در بازار هستیم كه بیانگر نادیده گرفتن 
حقوق مصرف كنندگان اســت. زعفران نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی مناطق زعفران كاری و زندگی اجتماعی تولید كنندگان 
ایفا كرده و منبع مستقیم و غیرمستقیم گذران زندگی بـــخش 
قابل توجهی از جمعیت زعفران كار است اما عملكرد بخش كشاورزی 
و تجارت و بازاریابـی زعـفران اصالً رضایت بخش نیست. بازاریابی 
اجتماعی ابزار قدرتمندی است كه می توان به كمك آن عالوه بر 
رضایت مشتری و كسب سود به منافع بلندمدت تولید كنندگان 
و عرضه كنندگان این محصول نیز توجه كرد كه تحقق این امـر از 
طریق تغییر داوطلبانه رفتار مخاطبین هدف امكان پذیر است. از 
طریق بازاریابی اجتماعی صحیح و تجاری كردن مطلوب عرضه 
زعفران می توان كشاورزان را ترغیب به افزایش بهره وری از طریق 
روش های درست كاشت، برداشــت و فرآوری زعفران كرد كه 
نتیجه آن كاهش هزینه تولید است. همچنین با افزایش تولید از 
3/5به 7كیلوگرم در هكتار یا بیشتر و تكمیل زنجیره ارزش افزوده 
می توان انگیزه كشاورزان برای تولید این محصول را افزایش داد. 
از سوی دیگر باید تجارو واسطه ها را متقاعد كرد تا به منافع پایدار 
بلندمدت و توسعه اقتصادی مناطق كشت این محصول بیندیشند. 
بنابراین باید در رفتار و عملكرد جوانب بسیاری را با هدف ایجاد 
نظم، شفاف سازی ، حفظ اصالت و كیفیت زعفران ایرانی رعایت 
كرد. همچنین مشتریان حق دارند در ازای مبلغی كه می پردازند، 
بهترین محصول را دریافت كنند كه تحقق این امر نیز از طــریق 
بازاریابی اجتماعی و ارتباطات صحیح مقدور است. مشتریان باید 
بیاموزند كه چگونه یك محصول خـوب را از بد تمیز داده و فقط 
كاالی خوب و شناخته شده را از توزیع كنندگان و خرده فروشان 
معتبر و قابل اطمینان خریداری كنند. این وظیفه بازاریابــــان 

زعفران در سطح ملی و بین المللی است كه ویژگی های زعفران 
خالص را معرفی و فرهنگ مصرف زعفران را افزایش دهند. همچنین 
باید از طریق بازاریابی اجتماعی، مسئولیت خطیر قانونگذاران و 

مقامات دولتی را به آنـــان یادآور شد.
از مرتب سازي و بسته بندی تا صادرات زعفران

خرید توافقی مناسب زعفران منجر به توسعه اقتصادی و حمایت 
از كشاورزان می شود. سهم صنعت زعفران در توسعه، ارزآوری، 
اشـتغال زایی و اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی با جلوگیری از 
خــام فروشی و كسب ارزش افزوده، مستلزم هماهنگی و ارتباط 
قوی و مؤثرتر بین جامعه زعـفران كار، بخش فرآوری و صادرات 
محصول، صادر كنندگان اصیل، مقامــات دولتی، مؤسسات مالی 
و بخش خصوصی واقعــی با حفظ و افزایش انگیزه كار و تالش 
در بخش های مولد است اما متأسفانه اكنون آنچه با پول و سرمایه 
دولت در خرید توافقی زعفران از طریق سازمان تعاون روستایی 
و بورس كاال انجام می شود در چارچوب این اهداف نیست. تكیه 
بر علوم و فنون مدیریت بازار و بازاریابی نشان می دهد كه فقط 
حمایت دولــت از واحدهای اصولی و تخصصی مرتب ســازي، 
فرآوری، بســته بندی و صادرات زعفران و سرمایه گذاری های 
صنعتی انجام شده در این صنعت موجب خواهد شد تا عالوه بر 
بازگشت ارزش افزوده محصول اســتراتژیك زعفران به اقتصاد 
كشــور، بخش های مذكور نقش خود را در تحقق هر چه بهتر 
این اهداف  ایفا كنند. اجرای این مولفه هــای اقتصادی زمینه 
برگشت ارز حاصل از صادرات این محصول را فراهم كرده و زمینه 
اشتغال زایی، برند سازی  و حفظ جایگاه زعفران ایرانی در جهان 
را به دنبال دارد نه اینكه از طریق اشاعه خام فروشی، سوداگری، 
داللی و بورس بازی به اسم اجرای قانون و حمایت از كشاورزان، 
وضعیت نامـــطلوبی را پیش روی تولید و عرضه این محصول 
استـــراتژیك قرار داده و مزیت نسبی تولید زعفران برای بخش 
كشاورزی را از بین برد؛ چرا كه رقبای جدی در بازار حضور دارند 
و باید به مزیت رقابتی در تولید و عرضه این محصول توجه كنیم. 
در این راستا دستگاه های دولتی مسئولیت بسیار خطیری را با 
اجرای مســئولیت اجتماعی خود در زمینه بازاریابی اجتماعی 

كالن بر عهده دارند.

گزارش دو    

فرخنده رفائی 
روزنامه نگار

  بحران كرونا هنوز پایان نیافته، اما به نظر می رسد دنیا ترجیح 
می دهد با آن كنار بیابد و زودتر به شرایط عادی بازگردد. كسب و 
كارهای تعطیل كم كم باز می شوند و مردم به خیابان ها برمی گردند 
تا با وجود تداوم نگرانی های بهداشتی، اندكی از دغدغه های اقتصادی دولت ها و دلواپسی های 
معیشتی خود بكاهند. در ایران، حاال دیگر كمتر كسب و كاری باقی مانده كه مجوز فعالیت نگرفته 
باشد، مغازه ها باز شده اند و پاساژها و مراكز خرید به زندگی بازگشته اند، گرچه به منظور پیشگیری 
از ازدحام، در مفیدترین ساعات كاری اجازه فعالیت ندارند. زندگی در بیشتر شهرها آرام آرام 
ریتم پرشتاب خود را باز می یابد اما با این حال آسیبی كه بیشتر كسب و كارها از تعطیالت اجباری 

سه ماهه خورده اند به این زودی ها قابل جبران نیست.

 محسن احتشام
رئیس شورای ملی زعفران ایران و 
كارشناس ارشد بازاریابی بین الملل



   متفاوت ترین شكل فعالیت بشر كه سهم بسزایی در 
تكامل شخصیت و اجتماعی شدن او داشته، هنر است. هنر 
تاریخی به وسعت بشریت دارد و نیاز انسان به آن از ما قبل 
تاریخ تاكنون محسوس است. انسان ها همیشه از طریق 

هنر، كیفیت زندگی خود را در هر دوره ای از زمان ارتقا بخشیده اند.
در گذشــته هنر كاركردی متفاوت داشــت و تولید آثار هنری براساس نیازهای 
زندگی انســان ها و برای مقابله با ترس ها و جلب حمایــت نیروهای فوق طبیعی 
صورت می گرفت و فراورده های هنری با زندگی انسان پیوندی ملموس و مستقیم 
داشت و در راســتای نیازهای مادی و معنوی او خلق می شــد، اما در گذر زمان 
ساخته های بشر با حس زیبایی شناسی او پیوند خورد و به آن آراسته شد، تا جایی 
كه امروزه هنر مدرن، سراسر خالقیتی آگاهانه است كه برای اثبات ایده ای به مردم 

و جذب آنان به كار می رود. با پیشرفت تكنولوژی سبك زندگی در تمامی جوامع 
دچار تغییرات بنیادین شد، فشار برای رفع نیازهای اولیه از روی انسان ها برداشته 
و زمانی بیشتر برای فراغت فراهم شد. همگام با این تحوالت، كاركرد هنر نیز دچار 
تكامل و تحول شد. در گذشته تنها افراد نخبه امكان فراغت داشتند، اما امروزه این 
شرایط برای بیشتر انسان ها فراهم است و اوقات فراغت كه پیوند تنگاتنگی با هنر 
پیدا كرده از مؤلفه های اصلی سبك زندگی مدرن محسوب می شود، به طوری كه 
اساسی ترین روش برای گذران آن، خلق آثار هنری و استفاده از محصوالت هنری 
و فرهنگی است. افراد بخشی از هویت فردی خود را از طریق هنر در سبك زندگی 
خود متجلی می سازند. آنها وقت و سرمایه خود را هزینه می كنند تا به وسیله هنر 
)در نقش خالق  یا مصرف كننده(، اوقات خود را به شكلی لذتبخش پر كنند و در 
عین حال صاحب سبك خاصی در زندگی باشــند. از این رو زمان زیادی است كه 
مصرف محصوالت فرهنگی و هنری به یكی از شــاخص های مهم برای شناخت 
سبك زندگی مردم جوامع گوناگون و عامل تعیین كننده اقشار اجتماعی تبدیل 
شده است. هنرمند بودن و هنر دوست بودن 2متغیری است كه می توان براساس 
آنها میزان سرمایه فرهنگی و به تبع آن شیوه زیســت مردم را مورد واكاوی قرار 
داد. دسته ای از افراد خودشان نیز در رشــته ای خاص از هنر تخصص دارند و در 
سطوح مختلف مهارت می توان از آنها تحت عنوان هنرمند یاد كرد و عده ای دیگر 
عالقه مند و مصرف كننده محصوالتی چون فیلم، تئاتر، موسیقی، نمایشگاه های 

نقاشی و سایر هنرهای تجسمی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری هستند. با 
توجه به اینكه رمزگشایی و درك مفاهیم هنری مستلزم داشتن سرمایه فرهنگی 
است اصوالً افرادی كه قابلیت درك این كدها و مفاهیم را دارند، در یك طبقه خاص 
قرار می گیرند و دارای سبك زندگی متمایزی هستند. در تمامی جوامع همیشه 
كســانی وجود دارند كه تالش می كنند به وسیله مصرف انواع محصوالت مادی و 
فرهنگی، خود را متفاوت از دیگران جلوه دهند و سبك زندگی خود را به صورتی 
متظاهرانه به رخ بكشند، اما واقعیت این است كه همه آنها دارای سرمایه فرهنگی 
الزم برای درك مفهوم هنر و خلق یا مصرف آن نیستند. افراد و گروه ها در جامعه 
دارای موقعیت های متفاوتی هستند و در فضاهای اجتماعی گوناگونی قرار دارند. 
آنها با درونی كردن وضعیت خود و نمادهای آن یــك طبقه بندی اجتماعی را در 
ذهن خود پدید می آورند. این نظام ها مجموعه ای از ترجیحات و انتخاب ها را در 
ذهن آنها تولید می كند كه ارزش هایشان از خالل روابط و تضادها درك می شود. 
این ترجیحات و انتخاب ها وقتی در محدوده سرمایه فرهنگی و اقتصادی، در قالب 
كنش ها و دارایی بروز می یابد، سبك های زندگی متفاوتی پدید می آورد. حال با 
فاصله گرفتن از نیازهای اولیه و معمول زندگی، انسان ها می توانند به سبك دهی 
به زندگی خود بپردازند و به فعالیت های خود جهت و ســازمان معینی بدهند و 
هنر دقیقا یكی از وسایل متعالی اســت كه خلق و مصرف آن می تواند به این مهم 

منجر شود.

   جهت دهی به سبك زندگی
با بهره گیری از هنر 
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بسیاری از دستفروشــانی كه در بلوار كشــاورز كار می كنند 
آنقدر از قرنطینه و خانه نشینی خسته شده بودند كه یك روز 
قید ماسك و دستكش را زدند، چهارپایه و بساط شان را بیرون 
كشیدند و بازگشتند به خیابان. در نگاه شان ترس نشسته؛ ترس 
از قسط های عقب افتاده، از دست های  خالی و از روزگار نیامده 

غیرقابل پیش بینی؛ از پسا كرونا.
دقیقا مشخص نیست كرونا تا چه اندازه به مشاغل غیررسمی 
در ایران آسیب زده است. در ایران درباره كسانی كه در مشاغل 
غیررسمی مانند دستفروشی مشغول به كار هستند، آمارهای 
 دقیقی وجود ندارد و پایش های منظمی انجام نمی شــود. در 
2 ماه گذشته یكی از گروه  های اصلی آســیب دیده در بحران 
كرونــا، كســانی بوده اند كه از طریق مشــاغل غیررســمی 
معیشت شان را تامین می كردند. دستفروشان بلوار كشاورز هم 
شغل غیررسمی دارند. از یك  ماه مانده به عید،  در همان روزها و 
شب هایی كه همه برای ورود به سال نو آماده می شدند، آنها هم 
بساط شان را نونوار كرده بودند. كسی نمی دانست امسال بهار 
شباهتی به هیچ كدام از بهارهای رفته ندارد. حاال كمي بیش از 
2 ماه گذشته، هنوز بهار است اما شــهرها رنگ و بوی زندگی 
نگرفته اند. سایه ویروسی كه دیده نمی شود بر سر شهر سنگین 
است و عابران عبوس، انگیزه و مجالی برای توقف ندارند؛ همه 

رهگذرانی بی تفاوتند، عجول و ترسیده .

دستبافتههایبیمشتری
مریم ایزدپناه اول بلوار كشــاورز، كنار ورودی یك پاساژ روی 
ســنگفرش های خیابان نشســته؛ عروســك های دست ساز 
می فروشد: »یك هفته ای می شه برگشــتم سركار. از ساعت 
5به بعد می آم اینجا می شــینم و می فروشم آخر وقت هم كه 
می رسم خونه شروع می كنم به بافتن. دیابت دارم و خانواده  ام 
سختگیری می كنند اما این مدت یكی از برادرهایم كار كرده 

و 4 نفر خورده ایم.«
شــوهرش تركش كرده؛ از زمانی كه بچه دومش به دنیا آمد. 
دختری كه گوش هایش از هر چه هیاهوی دنیاســت، خالی 
اســت. حاال با دو بچه زندگی می كند، یك پسر و دختری كه 
ناشنواســت؛ »خرج درس خواندن پســرم را من باید بدهم. 
با حقوق بابا كه فوت كرده و درآمــد داداش بزرگم این مدت 
زنده موندیم اما پســرم خرج داره. برای مدرســه اش ازم پول 
خواسته اند، نمی دونم چه كار كنم. االن كه دیگه مدرسه نمی ره 
و مجبور شده تو گوشی درس بخونه اما مشكل داشتیم چون 
گوشــی مون ســاده بود و از این برنامه ها نمی تونستیم نصب 

كنیم.«
اطراف تهران زندگی می كند. هر روز بــرای رفتن و آمدن به 
 میدان ولی عصر در مركز پایتخت، 3 ســاعت در راه اســت؛

» ما حتی پول نداریم تو منطقه های پایین تهران خونه بگیریم. 
 مجبور شــدیم دور و اطراف تهران یه جایــی رو اجاره كنیم.

40 روزی قرنطینــه بودم امــا دیدم خرج زندگــی اینطوری 
نمی گذره. ناچار شدم بیام و بساطم را بچینم.«

چرخ زندگــی اش را همین دســتبافته های شــبانه، همین 
 عروسك های بافتنی ساده كه ابعاد كوچكی دارند، می گردانند؛

» قبل از این ویروس كوفتی، فــروش خوب بود روزی 80، 70 
بعضی وقت ها تا 100هزار تومان هم تو یه روز كاسبی می كردم، 

االن با قرض از این و اون زندگی رو می گذرونم.«
ســعید كه روبه روی ورودی متروی میدان ولی عصر مشغول 
فروختن هدفون اســت، از آدم  هایی اســت كه به قرنطینه و 
خانه نشــینی اعتقادی ندارد: »من اصال قرنطینه نرفتم فقط 
یك  ماه و نیم رفتم شــهرمان. به خاطر قسط و قرض ها مجبور 
شدم بیام سر كار. تا االنم خداروشــكر هیچ كدوم از همكارام 

مریض نشدن.«
بساط دستفروشان بلوار از آن ور سال تا این ور سال تفاوت های 
زیادی كرده. آنها كه خوراكی ها و غذاهای خیابانی می فروختند، 
  ماسك و تلق و دستكش می فروشــند و برخی دیگر كارشان

پر كردن اسپری های كوچك با مواد ضد عفونی كننده رقیق شده 
است. شیشه های آبی رنگ كوچك، كرونا را به عابران یادآوری 
می كند و پولی هم به دستفروشان می رسد. در بساط آنها عطر و 
لباس، قابلمه های كوچك،  عودهای خوشبو، ماشین های اسباب 
بازی، دستبندهای دست ساز و بسیاری خرده ریزهای كاربردی 
و غیركاربردی دیگر دیده می شــود. تنها چیزی كه در بساط 
دستفروش ها دیده نمی  شود، امید است:»برایم مهم نیست از 
كرونا بمیرم یا زلزله اما خانواده ام در شهرستان خیلی نگرانم 
هستند. كرونا برای آنهایی كه شكم سیر دارن ترسناكه نه من 

كه تو نان امروزم موندم.«
روی میزی كه نیما پشــتش ایســتاده تعدادی ماسك رنگی 
دیده می شود. اهل خرم آباد است و دو فرزند دارد. قبل از كرونا 
گیوه های رنگی دست ساز همسرش را می فروخت اما حاال زده 
در كار ماســك های رنگی رنگی؛ » از بچگی كار می كنم همه 
كاری رو تست كردم اما واقعا تو این روزها شرمنده زن و بچه ام 
شدم. هر چی پس انداز داشتم را خوردم. زن و بچه را فرستادم 

شهرستان پیش خانواده  اش تا خرج و مخارج كمتر باشه.«
او هم مثل دستفروشــان دیگر فروش چندانی ندارد. مردمی 
كه با سرعت می آیند و می روند و ترسان از زمانه كرونا چیزی 

نمی خرند و حتی نگاهی هم به بساط های خیابانی نمی كنند.

بیرونقوپردردسر
وقتی از كرونا خبــری نبود، چرخ زندگی شــان یكی در میان 
می چرخید. كرونا كه از راه رسید، راه زندگی را بر »علی« كه از 
خانواده اش بریده و سبك زندگی خیابانی با دوستانش را انتخاب 

كرده است، بست. حاال او مانده و كلی بدهی و جنس هایی كه 
مشتری ها عالقه ای به خریدشان ندارند؛»نقاشی می كشیدم، 
شــاید روزی 100تومن فروش داشــتم. می خواندم و روزی 
60- 70تومن هم اینطوری درمی آوردم. روســری هم كنارش 
می فروختم. حاال كســی نه دل و دماغی برای شنیدن آهنگ 
و موســیقی دارد نه جرأت اینكه روسری از كنار خیابان بخرد. 
فكر می كننــد كروناییه. همــش مونده روی دســتم. حدود 
5میلیون تومان هزینه خریدشان كردم اما با اینكه زیر قیمت 
دارم می فروشم كسی نمی خرد«. خانواده علی در تهران زندگی 
می كنند و با این حال، چون دوست نداشــته زیرنظر خانواده 
رفت وآمدهایش كنترل شود، با دوستانش خانه ای اجاره كرده و 
شریكی اجاره را پرداخت می كنند. اما وضعیت درآمدش آنقدر 
خراب شده كه پرداخت اجاره سر ماه نگرانش كند؛»از ساعت 
10صبح تا وقتی كه آفتاب تو آســمان هســت می آم چهارراه 
ولی عصر و كار می كنم. قباًل اتفاق می افتاد كه روزی 200هزار 
تومان دشت كنم، اما االن شاید 20هزار تومان در روز هم درآمد 
ندارم. خرج رفت وآمد و یه ساندویچ ارزون رو كه ازش كم كنم، 
دیگر چیزی برایم نمی ماند كه بخواهم با آن اجاره پرداخت كنم. 
بقیه هزینه های زندگی هم كه سر جای خود«. او از دردسرهایی 
كه كرونا با خودش آورده اســت حرف می زنــد. از تغییر رفتار 
دستفروشان دیگر با هم و گیردادن های گاه و بیگاه مغازه دارها 
و ماموران؛»قباًل چرخ زندگی همه می چرخید. مشــتری زیاد 
بود. هر كسی می توانست گلیم خودش را از آب بیرون بكشد. 
االن اوضاع فرق كرده اســت. مردم مثل قبل نیستند. فروش 
لباس و كیف و كفش كنار خیابان خیلی كم شده و بیشتر افراد 

ترجیح می دهند خریدشان را از مغازه ها انجام دهند«. كم شدن 
فروش، تنوع كاالها را كم كرده و خیلی از دستفروشــان دنبال 
فروش محصوالت مرتبط با كرونا هســتند. این یعنی دســت 
در بازار دستفروشــان برای عرضه یك كاال زیادشده است. این 
موضوع یعنی كم شدن درآمد دستفروشان و آغاز درگیری بین 
آنها؛»قبال دستفروشــان به هم كمك هم می كردند. مثال اگر 
كسی یه ساعت باالی جنسش نبود، بساطش رو می سپرد دست 
بغل دستی خودش و می رفت تا كارش را انجام بدهد و برگردد. 
االن دیگر از آن ارتباط دوســتانه قبل خبری نیست. االن باید 
مراقب باشیم كه یكی دیگر مشــتری ما را قاپ نزند. من گالیه 
می كنم اما شاید حق هم داشته باشند، برخی از دستفروشان 
زن و بچه دارند و خرجشان از من مجرد بیشتره و مجبورند كه 

این كار رو بكنند«.

امیدبهحمایتندارم
مرتضی موهای جوگندمی دارد و نزدیك 40ســال سن دارد. 
روی دســتش می توان رد خالكوبی هایی را دید كه از عشــق 
حرف می زند. بیشــتر دستفروشان حاشــیه میدان آزادی او 
را می شناســند. می گویند او از قدیمی هاســت. خودش اما 
می گوید از بد روزگار دستفروش شــده است و اگر كار بهتری 
بود دستفروشــی را رها می كرد؛ »چه كسی دوست دارد كنار 
خیابان دستفروشی كند و با نگاه گزنده برخی مشتری ها روبه رو 
شود. من هم اگر كار بود، دنبال دستفروشی نمی آمدم اما كار 
كجاست كه بروم و انجام دهم تا دستفروشــی نكنم«. بعد با 
خنده ای تلخ حرفش را اینطور ادامه می دهد: »االن همان هایی 
كه كار داشتند، آمده اند دستفروشی دارند از روی دست ما كار 
یاد می گیرند! یكی - دوتا هم نیستند، آنقدر زیادند كه كاسبی ما 
را هم كساد كرده اند. چندبار هم درگیر شده ام كه بروند و جای 
دیگری كار كنند اما، تو مخشان نمی رود كه نمی رود«. او كه از 
همسرش جدا شده است و فرزندی ندارد، از اینكه دستفروشان 
در بازار كســاد بعد ازكرونا تنها رها شده اند گالیه می كند و از 
تبعیض مسئوالن در حمایت از آنها حرف می زند؛ »من خیلی 
سال است كه دستفروشــی می كنم. همه این را می دانند. اما 
چند وقت قبل آمدند و چند نفــر را صدا كردند و به آنها كارت 
یك میلیونی دادند. وقتی گفتم به من هم كارت بدهید، گفتند 
چون با مأموران درگیر شده ام و پرونده دارم، به من كارت كمك 
معیشت تعلق نمی گیرد. آخر این چه حرفی است. چرا اینطوری 
با آدم ها برخورد می كنند. حاال اگر به وقتی با كسی درگیر شدم، 

حق ندارم زندگی كنم؟«.
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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 پیامك 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.
پیامگیرماباشــماره09023828491درتمامطول
شبانهروزآمادهدریافتپیامها،نظراتودیدگاههای

شماست.

رُك 

یكی از تبعاتی كه كاهش وزن برای اغلب افراد دارد، شل شدن 
پوست است. هرقدر اضافه وزن بیشتری داشته باشیم و یا سن 
باالتر، احتمال اینكه پوستمان شل شود بیشتر است. اما راهی 

هم برای دوری از این اتفاق پیش روی ما هست؟

ورزش
ایجاد توده عضالنی از طریق تمرینات ورزشــی می تواند به 
كاهش شل بودن پوســت كمك كند، به خصوص اگر پوست 
شل در اثر كاهش وزن باشــد. یكی از ورزش هایی كه برای 
پوست شل مؤثر اســت، ورزش صورت اســت. درحالی كه 
تمرین هــای صــورت از دهــه1۹60 رایج بود  تــا موجب 

سفت شدن پوست شل شود.

كرمهایسفتكنندهپوست
اغلب نتایجی كه بالفاصله دیده می شــود ماندگار نیســت. 
مرطوب كننده های مؤثر به طور موقت چیــن و چروك ها را 
كمتر به چشم می آورد. انتخاب مناسب شما در مورد كرم های 
سفت كننده محصوالتی اســت كه به آن رتینوئید می گویند. 
رتینوئیدها از آســیب رادیكال های آزاد در پوست جلوگیری 
می كنند كه می توانند كالژن را تحریك كند. پوســت برای 
جوانی و ســالم بودن به كالژن نیاز دارد. كالژن همچنین به 
بافت ها برای حفظ خاصیت ارتجاعی كمك  و از شل شــدن 
پوست جلوگیری می كند. رتینوئیدها همچنین می توانند در 
تولید كالژن كمك كنند. افزایش تولید كالژن ممكن اســت 
به كاهش ظاهر چین و چروك كمك و از شكل گیری جدید 

جلوگیری كند.

مكملها
اگرچه قرص جادویی ای برای رفع پوست شل وجود ندارد، 
ممكن اســت مكمل های خاصی برای مقابله با شــل بودن 
پوست عمل كند. همانطور كه قبال نیز اشاره كردیم، پوست 
برای داشتن ظاهری سالم و جوان باید كالژن داشته باشد. 
مطالعات نشان می دهد كه مكمل كالژن ممكن است از اثرات 
منفی پیری پوست جلوگیری كند. همچنین پروتئین های 
اسیدهای آمینه موجود در پروتئین ها مانند لیزین و پرولین 
برای تولید كالژن مفید هستند. همچنین ویتامین c موجب 
تولید كالژن می شود. ژالتین، كالژن حیوانی است و در ژله و 

آبنبات استفاده می شود.

وزنبیشتریازدستبدهید
چربی سفت و سخت زیرپوست می تواند باعث شل شدن پوست 
شود. به این نوع چربی زیر جلدی گفته می شود. ممكن است 
اینطور به نظر نرسد اما از دست دادن چربی می تواند پوست را 

محكم كند.

راهنما

 چند راه برای جلوگیری
از شل شدن پوست

قربانيان شرايط
امیرمحمودحریرچی،جامعهشناس،وضعیتاینروزهایدستفروشانرانگرانكنندهتوصیفمیكند.بیشترازهمهازاین
منظركهشرایطفعلی،نابرابریومحرومیترابرایاینگروههابیشترخواهدكرد:»درحالتعادیدستفروشانجزواقشار
محرومجامعهبودندوحالدرجریانشیوعكروناآنهابهشدتآسیبدیدهاند.«بهگفتهاویكیازمهمترینپیامدهایفشاریكه
اكنونبهاینگروههاواردمیشودافزایشنابرابریوبهتبعآنافزایشخشونتیاستكهدرسطحجامعهاتفاقمیافتد:»اینخشونت
درواقعازخانهشروعمیشودوبهجامعهكشیدهمیشود.بدهكاریهاوقرضهاییكهبایدپرداختشونددركنارمسائلدیگر.آنها
»قربانیانشرایط«هستند.دستفروشهاومشاغلیمانندآنهاكهبهشدتتحتتأثیرپیامدهایشیوعكروناهستندهماكنوندر
بنبســتیگیرافتادهاندكهامیدیبرایحلمشكالتشانندارند.«بهگفتهاینجامعهشــناس،گروههاییمثلدستفروشهااز
برنامهریزیهایاجتماعیوحمایتیخارجهستند.بسیاریازآنهابیمهندارندوكسیدربرابرآنهامسئولیتیندارد:»برایبررسی
مشكالتاینقشرازجامعهبایدبرنامهریزیبلندمدتانجامشود.باشرایطفعلیصدهاهزارنفرزیرخطفقرمیروند.بهجایاینكه
بهآنهامهارتیآموزشدهیم،فقطازآنهاانتقادمیكنیمومانعكاركردنشانمیشویم.«دربلواركشاورز،چهارراهامیراكرموبسیاری
دیگرازخیابانهایشهربسیاریازدستفروشانمنتظرهستندتاشــرایطبهحالتعادیبازگردد؛بانگاههاینگرانازوضعیت

نامعلومیكهكسینمیداندتاكیادامهخواهدداشت.
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كار ضدعفونی متروها و اتوبوس های شهر نیویورك 
به وسیله اشعه ماورای بنفش آغاز شده است و سازمان 
حمل ونقل شهری نیویورك انتظار دارد كه این طرح به 
كاهش همه گیری ویروس كرونا بینجامد. در این برنامه 
كه به صورت آزمایشی انجام می شود، از دستگاه های 
كوچك تولید اشعه ماورای بنفش كه ساخته استارتاپ 

Puro Lighting است استفاده خواهد شد.

تمركز استارتاپی روی سالمت
Puro Lighting استارتاپی است كه روی سالمت تمركز 
دارد. چشــم انداز این اســتارتاپ كه دفتر مركزی آن در 
كلورادو قرار دارد، ایجاد ســازمانی با محوریت حمایت از 
سالمت مردم و ترویج ســالمتی با فناوری های تخصصی 
پرتوافكنی اســت. آنها بر این باورند كه دستگاه هایشان 
می توانند با استفاده از اشــعه ماورای بنفش، 99.9درصد 
ویروس ها و باكتری ها را نابود كنند و رشــد قارچ و كپك 
را نیز به میزان قابل توجهی كاهش دهنــد. این فناوری 
درصورت تقاضا، به كاربــران امكان ضدعفونی كردن اتاق 
با هر اندازه ای را می دهد. این برنامــه می تواند درصورت 
تقاضا خیلی سریع مورد استفاده قرار گیرد و كار در كمتر از 
24ساعت انجام شود. این فناوری ضد عفونی با اشعه ماورای 
بنفش اختصاصی اكنون در در دسترس است و به آسانی 

برای استفاده در اختیار همگان قرار دارد.

روش كار
بیش از 140سال پیش داونز و بالنت، اثرات ضد باكتریایی 
نور خورشید را كشف كردند. آنها مشخص كردند كه طول 
موج كوتاه تر طیف خورشــیدی در خنثی كردن باكتری ها 
مؤثرتر است. اكنون به طور كامال واضح مشخص شده است 
كه اثرات میكروب كش و ضد باكتریایــی قابل توجهی  در 
 DNA .وجود دارد UV-A و UV-C، UV-B طیف های نور
و RNA، ماده ژنتیك هستند كه رشــد، توسعه، عملكرد 
 UV و تولیدمثــل موجودات زنده را كنتــرل می كنند. نور
انرژی الكترومغناطیسی تولید می كند كه می تواند با ایجاد 
واكنش های شــیمیایی در اســیدهای نوكلئیك، توانایی 
تولید مثل میكروارگانیســم ها را از بین ببرد. انرژی ماورای 
بنفش باعث ایجاد دیمرهای اختصاصی تیمین یا سیتوزین 
در DNA و دیمر اوراسیل در RNA می شــود كه با ایجاد 
جهش و یا مرگ سلول و عدم تولید مثل، باعث غیرفعال شدن 
میكروب ها می شود. می توان دســتگاه های اشعه ماورای 
بنفش اســتارتاپ Puro Lighting را روی دیوار و سقف 

نصب و یا به حالت آویزان شده از آنها استفاده كرد.

پیش بینی برای آینده
به نظر می رسد این طرح می تواند عملكرد خیره كننده ای در 
ضدعفونی داشته باشد و همین امر به كاهش میكروب ها، 
باكتری ها و ویروس ها در محل ضدعفونی منجر می شود. 
بنابراین شاید یكی از راه های بســیار مؤثر برای برخورد 
با شــیوع ویروس كرونای جدید، همین استفاده از اشعه 

ماورای بنفش باشد.
 اگرچه این طــرح فعال به صورت پایلوت در ســامانه های 
حمل ونقلی شهر نیویورك اســتارت خورده اما قرار است 
در صورت موفق بودن، به سراسر شهر و همچنین شهرهای 

دیگر آمریكا راه پیدا كند. 
در این خصوص البته ظرفیت ها و پتانسیل های استارتاپ 
Puro Lighting نیز یك شرط اساسی به حساب می آید؛ 
چرا كــه آنها باید بتوانند دســتگاه های مــورد نیاز برای 
ضدعفونی را در سطح وســیعی تامین كنند. ضمن اینكه 
باید به یك نكته اساســی نیز در این راه اشاره كرد و آن، 
هزینه باالی چنین طرحی است كه امكان دارد بسیاری را 

از استفاده از آن منصرف كند.

شروع عملیات در نیویورك
سازمان حمل ونقل شهری نیویورك حدود 150دستگاه 
استفاده خواهد كرد كه هزینه ای حدود یك میلیون دالری 
روی دست این سازمان خواهد گذاشت. آنها دستگاه های 
ضدعفونی كننده را فعال در ایســتگاه های قطار، اتوبوس، 
مترو و مراكز شــهر نیویورك مورد آزمایش قرار داده اند. 
در متروی شهر نیویورك، ســاعت كار دستگاه ها از یك 
بامداد تا 5صبح اســت؛ یعنی زمانی كــه كار حمل ونقل 
تعطیل است. البته این تعطیلی از ابتدای  ماه می و به منظور 
ضدعفونی قطارها و ایســتگاه ها صورت گرفتــه و با این 
طرح نیز قرار اســت تعطیلی 4ســاعته فعال پابرجا باشد. 
پیش تر خدمات رسانی سامانه متروی نیویورك به صورت 

شبانه روزی و 24ساعته بود.

موفق در اتاق عمل
اســتارتاپ Puro Lighting می گوید كه اشــعه ماورای 
بنفش می تواند بــه ضد عفونی ســطوح در اتــاق عمل 
بیمارستان كمك كند و توصیه آنها استفاده از این سیستم 
برای در امان ماندن از شــر ویروس اســت. این استارتاپ 
انتظار دارد درصورت موفقیت، بتواند با قیمتی مناسب تر 
خدمات خود را به منظور اســتفاده در بازارهای كوچك تر 

گسترش دهد.
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عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

نبرد ماورای بنفشی یك استارتاپ 
با كرونا

نور UV می تواند با خاصیت ویروس كشی خود  
به عاملی مهم برای مبارزه با بیماری كووید-19 

تبدیل شود
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جهان استارتاپی

اثرات 
ضد باكتریایی نور 

 خورشید
بیش از 140سال 

پیش داونز و 
بالنت، اثرات 

ضد باكتریایی 
نور خورشید را 

كشف كردند. 
آنها مشخص 

كردند كه طول 
موج كوتاه تر 

طیف خورشیدی 
در خنثی كردن 

باكتری ها مؤثرتر 
است

تهدید یك صنعت 
 چند میلیونی
ماسك 
صورت، بخش 
قابل توجهی از 
آنچه الگوریتم 
تشخیص چهره 
برای شناسایی 
افراد نیاز دارد را 
می پوشاند و این 
آینده یك صنعت 
چند میلیونی را 
تهدید می كند، 
مگر اینكه این 
فناوری بتواند 
افراد با ماسك را 
تشخیص دهد

جـام جهـانی روباتیك در فضا
این روزها رقابت جدیدی برای اعزام انسان به  ماه در جریان است اما كاوشگران روباتیك طی سال های گذشته مهم ترین نقش را در 

اكتشافات جدید بشر در ماورای زمین داشته اند

از زمانی كه یك مسابقه هیجان انگیز فضایی در دهه1960 آغاز شد، آژانس های 
فضایی سراسر دنیا، شروع به ساخت، آزمایش و پرتاب روبات های مختلفی كردند. 
هركدام از این روبات ها برای یك ماموریت ویژه طراحی شدند تا درباره اتمسفر 
زمین، كره ماه، مریخ، منظومه شمسی و حتی فراتر از آن، به ما اطالعات بیشتری دهند. این روبات ها از نخستین  ماه نورد اتحاد 
جماهیر شوروی سابق در دهه1970 گرفته تا مریخ نورد Mars 2020 كه چندی پیش نام آن هم انتخاب شد، وظایف بسیار 
خطرناك یا كم هیجانی را برای انسان ها انجام داده اند و به دوردست ترین و ناشناخته ترین نقاط سفر كرده اند. این گزارش تالش 

می كند كه تعدادی از مهم ترین و مشهورترین روبات های ساخته شده برای اكتشافات فضایی را معرفی كند.

Lunokhod 1
یك ســال پس از آنكه نیل آرمســترانگ پا به كره  ماه گذاشت، اتحاد جماهیر 
شوروی سابق نخستین  ماه نورد روباتیك خود را به نام Lunokhod 1 با موفقیت 
روی سطح كره  ماه فرود آورد. از نوامبر 1970 تا تابستان سال بعد، این  ماه نورد 
كه از سوی شوروی ســابق به صورت كنترل از راه دور هدایت می شد، بیش از 
10كیلومتر را روی سطح  ماه طی كرد. برای اینكه به عمق این دستاورد پی ببریم، 
باید بدانیم كه مریخ نورد Optionunity ناسا طی 6سال توانست فقط 12كیلومتر 
را بپیماید.  ماه نورد شوروی سابق در طول روز با انرژی خورشید و در شب با یك 
گرماده حرارتی پولونیومی كار می كرد تا از دمای منفی 150درجه سانتی گراد 
در امان بماند. این وسیله روباتیك اطالعاتی درباره خاك  ماه و برخی از نخستین 

و نزدیك ترین تصاویر را از دهانه های  ماه به زمین ارسال كرد.

سوجورنر
یكی دیگر از نخستین وسایل روباتیك فضایی، سوجورنر بود كه به عنوان یك 
مریخ نورد روباتیك روی مریخ فرود آمد. این مریخ نورد كه بعدا به اسم سوجورنر 
تروث )فعال حقوق بشــر آفریقایی -آمریكایی و مدافع حقوق زنان و مخالف 
برده داری( نامگذاری شد، منطقه ای از سیاره سرخ را در اطراف محل فرود خود 
به نام »آرس والیس« كاوش كرد. این منطقه كه تصور می شد محل قدیمی 
عبور مایعات است، مســطح بود و فرود مریخ نورد به شكلی ایمن امكان پذیر 
می شد. سوجورنر از زمان فرود در 4ژوئیه1997 تا 2 ماه بعد كه عملیات انتقال 
اطالعات به پایان رسید، 550تصویر از مریخ ارسال كرد و همچنین یافته های 
عمیق تری از نوع خاك، باد و هوای این سیاره را در اختیار دانشمندان قرار داد.

Chang’e 4 
كاوش در نیمــه تاریك  ماه همیشــه یكی از دغدغه های دانشــمندان در 
عصر جدید بوده است. تالش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته كه 
احتماال ماه نورد چینی Chang’e 4 موفق ترین آنها بوده است. این  ماه نورد 
روباتیك كه بخشی از مرحله دوم برنامه های اكتشافات قمری چین به شمار 
می آید، در واقع، نخستین فرود آرام بشر در سطح تاریك  ماه است كه در سوم 

ژانویه سال2019 انجام شد.
برنامه اكتشاف قمری چینی ها به گونه ای طراحی شده است كه طی 4مرحله 
به پیشرفت های فناورانه ادامه می دهد. نخستین مرحله رسیدن به مدار ماه 
بود؛ وظیفه ای كه به وسیله Chang’e 1 در سال2007 و Chang’e 2 در 
سال2010 انجام شــد. دومین مرحله فرود آمدن و حركت روی سطح  ماه 
است كه Chang’e 3 در ســال2013 و Chang’e 4 در سال2019 آن را 
انجام دادند. البته بخشی از ماموریت Chang’e 4 یافتن نمونه های قمری 
است. ســومین مرحله، جمع آوری نمونه های قمری و ارسال آنها به زمین 
اســت كه در آینده Chang’e 5 و Chang’e 6 انجام می دهند و مرحله 
چهارم شامل توسعه ایستگاه تحقیقاتی روباتیك در نزدیكی قطب جنوب  

ماه خواهد بود.
یك برخورد قدیمی در ماه، دهانه ای بســیار بزرگ به نام حوضه آیتكن را 
ایجاد كرده است كه اكنون حدود 13كیلومتر عمق دارد و تصور می شود كه 
ضربات گسترده باعث شده مواد بین پوسته و هسته  ماه در دسترس باشند. 
اگر Chang’e 4 بتواند مقداری از این مواد را بیابد و مورد مطالعه قرار دهد، 

می تواند اطالعات بی سابقه ای از ساختار درونی  ماه به دست آورد.

كالسكه آپولو 15
اولین  ماه نورد ناسا كه به كالسكه  ماه معروف بود تا زمانی كه Lunokhod 1 در 
ژوئیه سال1971 به ماموریتش )انتقال اطالعات به زمین( پایان داد، نتوانست 
روی ماه فرود بیاید. كالسكه آپولو15 به عنوان بخشی از ماموریت سرنشین دار 
آپولو15، می توانست به فضانوردان كمك كند تا فراتر از محل فرود، عملیات 
اكتشافی خود را انجام دهند و نمونه های شــگفت انگیزتر و ناشناخته تری 
را جمع آوری كنند.  این وســیله نقلیه خاص در طول ایــن ماموریت،  كال 

27كیلومتر یا 3ساعت و 2دقیقه را طی كرد.
 این ماه نورد از نظر تكنولوژیك، پایه و اساس هر 
سطح نوردی است كه از آن زمان تاكنون ساخته

 و راه اندازی شده است.

 Opportunity
این مریخ نورد پس از 15ســال ماموریت متناوب، آخرین انتقال داده ها به 
مركز ناسا را در تاریخ 10ژوئن2018 انجام داد تا به ماموریت خود پایان دهد. 
Opportunity در ژانویه 2004 و 20روز پس از فرود سطح نورد Spirit در 
طرف دیگر مریخ و در دهانه گوسف، در منطقه Meridiani Planum این 
سیاره فرود آمد. Spirit پیش از پایان ماموریت خود در  ماه مه2011 تقریبا 
8كیلومتر را طی كرد، درحالی كــه Opportunity با پیمودن 45كیلومتر 
ركورددار شد. این مریخ نورد در طول ســفر خود، بیش از 217هزار تصویر 

را ثبت كرد.

سلفی هایی كه شما با ماسك روی صورت تان می اندازید فقط 
توسط دوستان و اقوامتان دیده نمی شود بلكه برخی محققان 
آنها را برای ارتقای الگوریتم تشــخیص چهره جمع آوری و 

استفاده می كنند.
به گزارش CNET، هزاران ســلفی با ماســك كه كاربران 
اینستاگرامی از خود در صفحه شان منتشر كرده اند مستقیما 
از سوی برخی از شركت های فناوری تشخیص چهره ذخیره 

شده است.
اما علت این كار چیســت؟ بیماری همه گیــر كووید-19 

باعث افزایش اســتفاده از ماسك شده است و به این ترتیب 
كمپانی های تشخیص چهره سعی دارند همگام با این اتفاق 
كار خود را ادامه دهند. ماسك صورت، بخش قابل توجهی از 
آنچه الگوریتم تشخیص چهره برای شناسایی افراد نیاز دارد 
را می پوشاند و این موضوع به صورت اساسی آینده یك صنعت 
چند میلیونی را تهدید می كند، مگر اینكه این فناوری بتواند 
افراد باوجود پوششی مثل ماسك را نیز تشخیص دهد. برای 
انجام چنین كاری و تغییر در الگوریتم، شركت ها به تعدادی 
عكس از چهره افراد با ماسك نیاز داشتند تا الگوریتم خود 

ترسيم الگوریتم های جدید برای 
تشخیص چهره با ماسك 

محققان با كندوكاو اینترنتی، عكس افرادی كه ماسك بر صورت دارند 
را برای بهبود الگوریتم های فناوری تشخیص چهره استفاده می كنند 
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دانشمندان علوم عصب شناسی در دانشگاه انستیتوی مغز 
پیتزبورگ با دنبال كردن مســیرهای عصبی كه مغز را به 
معده متصل می كند  به یك مكانیسم زیست شناسی برای 
توصیف چگونگی توســعه زخم معده به وسیله استرس 

رسیدند.
به گزارش ساینس دیلی، این یافته ها كه به تازگی در مجله 
  Proceedings of the National Academy of Sciences
به چاپ رسیده اســت یك پایه و اساس مستحكم علمی 
برای تأثیر مغز روی عملكرد اعضای بدن فراهم كرده است 

كه بر اهمیت اتصال مغز و بدن تأكید می كند.
تاكنون، تحقیق و كاوش روی ارتباط مغز و روده به مقدار 
زیادی بــر تأثیــر روده و میكروبیوم آن بــر مغز متمركز 
بوده است، اما اكنون مشخص شــده است كه این ارتباط 
یك طرفه نیســت بلكه مغز نیز روی عملكرد روده و معده 

اثر می گذارد.
اســترس جزو الینفك زندگی امروز شده كه عالوه بر آثار 
روانی، جسم فرد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. زخم های 
مری، معــده، روده، ترش كردن، حالت تهوع، اســتفراغ، 
مشكالت گوارشــی و دفعی، همگی می تواند از استرس 

ناشی شود.

ارتباط با احساسات
به نظر می آید ســالمت دســتگاه گوارش ما به شــدت با 
احساسات مان مرتبط است؛ برای مثال، ممكن است قبل 
از یك سخنرانی كاری دل آشــوبه پیدا كنیم یا زمانی كه 
شرایط سختی داریم و تحت فشار هستیم، دچار معده درد 

عصبی شویم.
پیتر استریك، مدیر علمی انســتیتوی مغز و عضو هیات 
علمی عصب شناسی Pitt می گوید: سال های قبل پاولف 
ثابت كرد كه سیســتم اعصاب مركزی از ســیگنال های 
محیطــی و تجربه های گذشــته برای تولید پاســخ های 
مقدماتی استفاده می كند كه باعث هضم كارآمد می شود 
و حاال ما خیلی وقت اســت كه می دانیم هرگونه افزایشی 
در روند بیكاری و اســترس های مرتبط بــا آن با افزایش 
مرگ ومیر ناشی از زخم معده در افراد مستعد همراه است.

استریك و همكارش دیوید لونیتال استادیار رشته دستگاه 
گوارش، كبد و تغذیه در Pitt، برای یافتن نقطه ای از مغز 
كه كنترل روده را در دست دارد از توالی از ویروس هاری 
برای دنبال كردن ارتباط مغز تا معده استفاده كردند. آنها 
پس از تزریق این ویروس به معده یك موش، متوجه شدند 
كه ردیاب ویروسی با پرش از نرونی به نرونی دیگر راه خود 
را به سمت مغز مي یابد -همان ترفندی كه ویروس هاری 
برای نفوذ به مغز پس از ورود به بدن از طریق گاز یا خراش از 
آن استفاده می كند-تا نواحی ای از مغز كه بر معده كنترل 

دارند را آشكار كند.

تنظیم عواطف
استریك و لوینتال دریافتند كه مسیرهای پاراسمپاتیك 
-اســتراحت و هضم- مسیرهای سیســتم عصبی بیشتر 
 rostral insula از معده به ناحیــه ای از مغز معروف بــه
كه مسئول احساس احشــایی و تنظیم عواطف است باز 
می گردند. استریك می گوید: معده اطالعات حسی را به 
كورتكس )غشا( مغز می فرستد كه آن هم دستورالعمل ها را 
به روده ارسال می كند. این به آن معنی است كه احساسات 
روده ما نه تنها از سیگنال های دریافتی از معده بلكه از همه 
اثراتی كه روی rostral insula مانند تجربیات گذشته و 

دانش متنی گذاشته شده ساخته شده است.
در مقابل مسیرهای سیمپاتیك -مبارزه یا پرواز- مسیرهای 
سیستم عصبی مركزی زمانی كه دچار استرس می شویم 
غالبا از معده به قشــر حركتــی اولیه كــه محل كنترل 
داوطلبانه بر ماهیچه های اســكلتی اســت كه بدن را به 

اطراف حركت می دهد، ردیابی می شود.

بینش جدید
شــناخت این مســیرهای عصبی كه مغز و معــده را به 
یكدیگر متصل می كند می تواند بینــش جدیدی درباره 
اختالالت رایج روده ارائه دهد؛ برای مثال عفونت باكتریایی 
هلیكوباكتر پیلوری در مواردي باعث زخم معده می شود، 
اما كاهش سیگنال هایی از غشــای مغزی می تواند روی 
رشد باكتری تأثیر بگذارد تا معده كم و بیش آماده میزبانی 
از باكتری مهاجم شــود. این بینش ها همچنین می تواند 
عملكرد بالینــی معده را تغییر دهد. دانســتن اینكه مغز 
كنترل فیزیكــی روی روده دارد، برای پزشــكان فرصت 
تازه ای فراهم می كند تا روش جدیدی برای نزدیك شدن به 
مشكالت حاد روده پیدا كنند. لوینتال كه او نیز متخصص 
دستگاه گوارش است می گوید: بسیاری از اختالالت رایج 
روده، مانند ســوءهاضمه یا ســندروم روده تحریك پذیر 
ممكن اســت با درمان های فعلی بهبود پیدا نكند. نتایج 
تحقیقات ما به نوعی درمان های غشــایی رسید كه برای 
ایجاد روش های درمانی جدیــد مبتنی بر مغز كه ممكن 

است برای بیماران مفید باشد، بسیار مهم  است.

 استرس چطور 
باعث زخم  معده می شود؟

دانشمندان عصب شناسی دانشگاه پیتزبرگ 
عصبی كه مغز را به معده متصل می كند ردیابی 

كرده اند تا مكانیسم بیولوژیكی برای توصیف 
چگونگی تأثیر استرس بر زخم معده را كشف كنند

تهدید حریم 
خصوصی

شركت های 
فناوری تشخیص 

چهره مدت هاست 
كه از تصاویر افراد 

بدون رضایت 
آنها برای آموزش 

الگوریتم های خود 
استفاده می كنند. 
طرفداران آزادی 

مدنی اعتقاد 
دارند كه فناوری 
تشخیص چهره 
حریم خصوصی 
و آزادی بیان را 
تهدید می كند

آمادگی برای 
میزبانی از باكتری 
 مهاجم
عفونت باكتریایی 
هلیكوباكتر 
پیلوری در 
مواردي باعث 
زخم معده 
می شود، 
اما كاهش 
سیگنال هایی 
از غشای مغزی 
می تواند روی 
رشد باكتری 
تأثیر بگذارد تا 
معده كم و بیش 
آماده میزبانی از 
باكتری مهاجم 
 شود

جـام جهـانی روباتیك در فضا
این روزها رقابت جدیدی برای اعزام انسان به  ماه در جریان است اما كاوشگران روباتیك طی سال های گذشته مهم ترین نقش را در 

اكتشافات جدید بشر در ماورای زمین داشته اند

Athlete
این سطح نورد توســط آزمایشگاه پیشران جت ناسا ســاخته شده و یك 
وسیله نقلیه روباتیك است كه می تواند روی هر نوع زمینی كه در ماه، مریخ 
 و فراتر از آن مشاهده شده، راه برود و بچرخد. این وسیله طراحی شده است
 تا به ماموریت های روباتیك و سرنشین دار، حمل ونقل و ذخیره كاالها كمك 
كند.  به عنوان مثال، این نسخه می تواند به ایستگاه های سوخت گیری متصل 
شود و نسخه های آینده قادر به اتصال به فضاپیماهایی هستند كه 100برابر 
سریع تر از مریخ نوردهای كاوشگر مریخ )Opportunity و Spirit( حركت 
می كنند.  Athlete تقریبا در هر نوع زمینی ازجمله تخته سنگ های عمودی 

می تواند حركت كند.

مریخ نورد كنجكاوی
»كنجكاوی« احتماال مشهورترین مریخ نورد و وســیله ای است كه هنوز به 
فعالیت خود ادامه می دهد. این مریخ نورد كــه به اندازه یك خودرو معمولی 
است، در تاریخ 6آگوست2012 روی مریخ فرود آمد و ماموریت خود را ابتدا 
به مدت 2ســال آغاز كرد، این در حالی بود كه فقط 6 ماه پس از فرود، ناســا 
این ماموریت را »به طور نامحدود« تمدیــد كرد. این مریخ نورد برای ارزیابی 
»قابل ســكونت بودن« این سیاره ساخته شده اســت و دارای بزرگ ترین و 
پیشرفته ترین ابزارهای علمی است كه تاكنون به سطح مریخ فرستاده شده 
است. این ابزارها می توانند نمونه های سنگی را گردآوری كنند، شكل و ساختار 
آنها را تجزیه و تحلیل و سپس داده های به دست آمده را به زمین ارسال كنند.

رزالین فرانكلین 
اروپا هم از این مسابقه روباتیك فضایی عقب نمانده و قرار است یك مریخ نورد 
به نام »رزالین فرانكلین« را در چارچوب پــروژه ExoMars Rover كه از 
سوی سازمان فضایی اروپا توســعه یافته در آینده ای نزدیك در مریخ فرود 
آورد. حركت در سطح، حفاری زیرسطحی و جمع آوری خودكار نمونه ها و 
پردازش داده ها از وظایف این مریخ نورد است. رزالین فرانكلین از پنل های 
خورشــیدی برای تولید برق مورد نیاز خود استفاده می كند و برای در امان 
ماندن از شب های سرد مریخ از باتری های جدید و دستگاه های گرماساز بهره 
می برد. این مریخ نورد برای حركت از 6چرخ استفاده می كند. هر جفت چرخ 
روی یك محور مفصل دار كه پیشران های چرخ را نگه می دارد، به صورت معلق 
قرار گرفته و هر چرخ می تواند به طور مستقل هدایت و رانده شود. همچنین 
از شیب سنج ها و ژیروسكوپ ها برای كنترل حركت استفاده می شود. ابزار 
نمونه برداری زیرسطحی رزالین فرانكلین پس از بررسی كانی شناسی دیواره 
یك سوراخ، به طور خودكار عمق مورد نیاز  )حداكثر 2متر( را حفاری و یك 
نمونه كوچك را جمع آوری می كند. سپس این نمونه به آزمایشگاهی كه در 

قلب وسیله نقلیه تعبیه شده، برای تجزیه و تحلیل تحویل داده می شود.

Robonaut
در بخش دیگری از ایستگاه بین المللی فضایی، پروژه Robonaut با ارسال یك 
روبات انســان نما برای »زندگی« در كنار خدمه این ایستگاه، پژوهش هایی را 

درباره فناوری روباتیك انجام داده است.
  روبات های چاالك Robonauts در مركز فضایی جانسون ناسا در هوستون 
تگزاس ساخته شده اند. مدل اصلی چندی پیش با 2پا، پردازشگرها و سنسورهای 
قوی تر به روزرسانی و با اسم Robonaut 2 نامگذاری شد. این مدل به روزرسانی 
شده، وظیفه بررســی كارهای الزم برای حفظ و نگهداری ایستگاه بین المللی 
فضایی در مــدار را برعهده دارد. این وظایف، ســاده، تكــراری و در عین حال 

خطرناك هستند.

 Perseverance
اما شاید آخرین وســیله روباتیكی كه برای اكتشاف در مریخ ساخته شده 
است، مریخ نورد Mars 2020 باشد كه اخیرا نام Perseverance برای 
آن انتخاب شده. این مریخ نورد قرار بود در تابستان امسال ماموریت خود را 
آغاز كند، اما ناسا اعالم كرد كه به خاطر بعضی از مشكالت فنی، این ماموریت 
به زمان دیگری موكول می شود؛ شاید 2022.  در تیر و مرداد، زمین و مریخ 
در موقعیت های خوبی نسبت به یكدیگر برای فرود در مریخ قرار دارند. در 
این زمان، سفر به مریخ در مقایســه با زمان های دیگر كه زمین و مریخ در 
موقعیت های مختلف در مدارهای خود قرار دارند، انرژی كمتری الزم است.

ماموریــت این مریخ نــورد كه نامش به معنی ایســتادگی، اســتقامت و 
پشتكار اســت، بخشــی از برنامه های ناســا برای كاوش در مریخ است؛ 
 كوششــی درازمدت برای اكتشافات روباتیك در ســیاره سرخ. ماموریت
 Perseverance اهداف علمی اولویت دار برای كاوش در مریخ، از جمله 

سؤاالت كلیدی در مورد امكان زندگی در این سیاره را دنبال می كند.
 این ماموریت در گام بعدی، نه تنها به دنبال نشانه هایی از شرایط سكونت 
در سیاره سرخ طی گذشته های دور است بلكه در جست وجوی نشانه هایی 
از زندگی میكروبی در گذشته مریخ است. به این منظور، این مریخ نورد به 
یك مته مجهز شده كه می تواند نمونه های امیدواركننده ای از سنگ ها و 
خاك های مریخ را جمع آوری كند و آنها را در یك مخزن مخصوص كه روی 

سطح این سیاره تعبیه شده، ذخیره كند. این ماموریت همچنین فرصتی 
برای دانش اندوزی و ارائــه فناوری هایی فراهم می كنــد كه چالش های 
سفرهای آینده بشر به مریخ را برطرف می كند. این فرصت ها شامل آزمایش 
روشی برای تولید اكسیژن از جو مریخ، شناسایی منابع دیگر )مانند آب های 

زیرسطحی(، بهبود تكنیك های فرود و توصیف آب و هوا، گردوغبار و سایر 
شرایط بالقوه محیطی است.

Perseverance در یــك ماموریــت 2.5میلیــارد دالری در داخــل 
دهانه 45كیلومتری جیزرو مریخ فرود خواهد آمــد و به این ترتیب برای 
نخستین بار، یك وسیله روباتیك با استفاده از 7 ابزار قدرتمند، به طور فعال، 

نشانه های حیات در گذشته سیاره سرخ را جست وجو می كند.
این مریخ نورد مجهز به یك ابزار راداری با قدرت نفوذ به درون زمین مریخ 
است كه ذخایر یخ آب زیرزمینی را به عنوان منبعی با ارزش برای فضانوردان، 
جست وجو می كند. همچنین ابزاری دیگر، تولید اكسیژن از جو نازك و غنی 

از دی اكسید كربن مریخ را آزمایش می كند.
این مریخ نورد همچنین یك اكتشاف گر كوچك هلی كوپتری را با خود حمل 
می كند كه می تواند پروازهای كوتــاه انجام دهد. در واقع این روتوركرافت 
می تواند هوای سیاره ســرخ را كاوش كند. روتوركرافت به وسایل پروازی 
گفته می شود كه بال یا وسیله حركتی آنها ثابت نیست و با حركت و چرخش 

ابزارها، پرواز می كنند. بهترین مثال از این نوع وسایل، بالگرد است.
perseverance همچنین دارای 23دوربین و 2میكروفون است كه به طور 
بالقوه این امكان را برای دانشــمندان فراهم می كند كه برای نخستین بار 
صدای مریخ را بشنوند. البته 2وسیله قبلی ناسا در مریخ، یعنی سطح نشین 
قطبی مریخ و سطح نشــین ققنوس هم میكروفون هایی را با خود حمل 

می كردند اما اولی سقوط كرد و میكروفون ققنوس هرگز روشن نشد.

دكستر
دكســتر كه تا حدودی به زمین نزدیك اســت، یك روبات فضایی »كنترل از راه دور« با 
2بازوست كه به وسیله ســازمان فضایی كانادا )CSA( برای كمك به ایستگاه بین المللی 
فضایی )ISS( ساخته شده است. این روبات نخستین وظیفه برنامه ریزی شده خود را كه 
كمك به فضانوردان برای حفظ و نگهداری این ایستگاه فضایی بود، در فوریه2011 به اتمام 
رساند. دكستر به طور خاص، از عهده كارهای سخت و معمولی كه باید در داخل و خارج از 
این ایستگاه انجام شود، برمی آید. این روبات جایگزین یكی از دوربین های بخش بیرونی 
ایستگاه بین المللی فضایی شده است. دكستر كه از زمین و به وسیله سازمان فضایی كانادا 
كنترل می شود، به گونه ای به فضانوردان كمك می كند كه آنها وقت بیشتری برای انجام 
آزمایش های علمی داشته باشــند. هریك از بازوهای این روبات دارای 7مفصل است كه 
می توانند به باال و پایین و طرفین حركت كنند و بچرخند. هر دست دارای یك آچار، یك 
دوربین و چندین چراغ و البته یك كانكتور برای تأمین برق، داده و ارتباطات ویدئویی است.

را تمرین دهند.
در ماه آوریل محققان با استفاده از بیش از 1200 عكسی كه 
از اینستاگرام جمع آوری كرده بودند توانستند مجموعه داده 
عكس های ماسك دار كووید-19 را در Github منتشر كنند. 
یك ماه پیش از آن، محققان چینی پایگاه اطالعاتی را با بیش 
از 5هزار عكس ماســك دار كه به صورت آنالین جمع آوری 

شده بود تشكیل دادند.
وافا آرباش، مدیرعامل Github، می گوید: ســازندگانی كه 
در پشــت صحنه بانك اطالعاتی آوریل بودند با استفاده از 
اســتارتاپ هوش مصنوعی Workaround به تشخیص 
تصاویر كمك كردند و آنها را هم با ماسك و هم بدون ماسك 

به درستی تشخیص دادند.
آرباش می گوید: ما در این مســیر از تمام شركت هایی كه 
ابزار رایــگان ارائه می دهند الهام گرفتیــم، آنها هركاری از 
دستشــان بر می آمد انجام دادند. ما این تصاویر عمومی را 
از اینستاگرام داریم بنابراین این تصاویر خصوصی نیستند. 
ما حین جســت وجو برای دیتای مناسب به هر عكسی كه 

بر می خوردیم آن را انتخاب و ذخیره می كردیم.

شــركت های فناوری تشــخیص چهره مدت هاست كه از 
تصاویر افراد بدون رضایت آنها برای آموزش الگوریتم های 
خود استفاده می كنند. طرفداران آزادی مدنی ادعا می كنند 
كه فناوری تشخیص چهره حریم خصوصی و آزادی بیان را 
تهدید می كند. آنها همچنین هشــدار می دهند كه تقریبا 
هیچ قانونی بــرای جلوگیری از سوءاســتفاده این ابزارها 

وجود ندارد.
Clearview AI یك شــركت جنجالی فناوری تشخیص 
چهره، ادعا می كند كه دارنده نخستین حق اصالحیه برای 
ادیت بیش از 3میلیارد تصویر از شبكه های اجتماعی جهت 

استفاده در پایگاه داده خود است.
فرمانداران بیش از نیمی از ایالت های آمریكا ماسك صورت 
را به صورت عمومی اجباری می كنند، زیرا این تجهیزات به 
جلوگیری از شــیوع كووید-19 كمك می كند. ماسك ها 
همچنین باعث كاهش ســرعت تشــخیص چهره شده اند 
زیرا قســمت های اصلی چهره افراد را كه باید آنالیز شــود، 

می پوشاند.
برخی از ســازندگان الگوریتم تشــخیص چهره از كاربران 

خود خواسته اند تا ســلفی هایی با ماسك صورت برای آنها 
ارســال كنند و یا عكس خود را با فیلترهای ماسكی كه در 
قسمت ویرایش عكس وجود دارد اصالح كرده و در اختیار 
آنها قرار دهند. اضافه كردن ماسك های دیجیتال به عكس ها 
راهی است كه مؤسســه ملی اســتاندارد و فناوری آمریكا 
برای آزمایش الگوریتم های تشــخیص چهره برنامه ریزی 

كرده است.
شركت های تشخیص چهره همچنین به مجموعه متنوعی 
از تصاویر نیــاز دارند تــا الگوریتم ها بتوانند زنــان، افراد 
رنگین پوست، افراد با سنین مختلف و ماسك های متنوع را 

بهتر تشخیص دهند.
آرباش می گوید: برای پایگاه داده عمومی شركت خود، این 
عكس ها از جست وجوی اینستاگرام با هشتگ های مربوط 
به ماسك ها گرفته شده اســت. آنها حدود 3هزار عكس از 
بستر رســانه های اجتماعی جمع آوری كردند اما آن را به 

مجموعه ای از 1200عكس محدود كردند.
به گفته آرباش آنها بــرای ذخیره كردن عكس افراد مختلف 
در بانك اطالعاتی خود از آنها اجازه نمی گیرند و اگر كسی 

می خواهد كه عكس او كمكی به مطالعات آنها نكند می تواند 
صفحه مجازی خود را خصوصی كند. او می گوید: بسیاری 
از افراد نمی دانند كه عكس آنها در این مجموعه داده ها قرار 
دارد؛ ما از این راه پولی نمی گیریم چون كار ما تجارت نیست. 

هدف ما این است كه به امنیت عمومی كمك كنیم.
عمل گرفتن عكس افراد از رسانه های اجتماعی برای آموزش 
الگوریتم های تشخیص چهره اتفاق جدیدی نیست اما تمركز 
روی ماسك های صورت به دلیل وجود بیماری كووید-19 

اتفاق تازه ای است.
درباره جمــع آوری تصاویر افــراد برای تربیــت الگوریتم 
تشخیص چهره با ماســك موضوع نگرانی در مورد خدشه 
به امنیت عمومی یك بحث مفصل اســت. برداشتن عكس 
افراد بدون رضایت آنان باعث زیرپاگذاشتن مسائل اخالقی 
می شــود. جیك الپروك، مشاورارشد پروژه قانون اساسی، 
می گوید: همه مردم احتماال راضی نیستند كه بدون اجازه 
عكسی از آنها برای قرارگرفتن در بانك اطالعاتی یك شركت 
جهت شركت در تحقیقات علمی ذخیره شود كه این كامال 

به اجرای قانون یا نظارت دولت در یك كشور برمی گردد.
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نبودحداقلها
معيشت 

هنرمندان به 
خطر افتاده، 

امكان استفاده 
از بيمه بيكاري 
برايشان ميسر 

نيست و حداقل ها 
نيز از بين رفته اند

حفظروابط
همسایگان
ايران در منطقه 
به عنوان كانون 
شيوع ويروس 
شناخته مي شود 
كه روابط با 
همسايگان را 
در شرايطي كه 
بحران اقتصادي 
از قبل گريبان 
كشور را گرفته 
بود، پيچيده تر 
مي كند. احتمال 
دارد ايران وارد 
دوره ركود 
عميق تري شود. 
به همين منظور 
حفظ روابط 
با كشورهاي 
متحد و تقويت 
آن، از هميشه 
پراهميت تر است

 چالش هاي فرهنگي و هنري دولت در سال99 چيست؟

انگشت تحير در دهان هاي باز

بعد از سال ها شايد اين نخستين بار است كه در تحمل تنش ها تنها نيستيم؛ 
سال سختي در انتظار همه جهان است؛ سالي كه با نام نحس يك ويروس 
گره خورده و تجارت كشورها، صنعت گردشــگري و رفاه جهانيان را با 
چالش هاي بزرگي مواجه كرده است. سهم ايران اين بار هم از بحران هاي 
تازه نفس، بيشتر و آثار آن بر بدنه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... ماندگارتر 
است. اين روزها تحليل ها،  نقدها و تصوير هاي بسياري از جهان پساكرونا به 
زبان هاي مختلف ارائه و در سراسر جهان پخش مي شود. بعضي براين  باورند 
كه پاندمي كرونا باعث ايجاد تغييرات عميق در سياست جهاني و اقتصاد 
بين المللي خواهد شد در مقابل عده اي فكر مي كنند كه اين بحران، پايه هاي 
نظام جهاني را در طوالني مدت تغيير نخواهد داد و كرونا مانند يك شوك 
كوتاه به جهان عمل مي كند و بعد از مدتي آثار حضور آن ناپديد و همه  چيز 
به روال سابق خود برمي گردد.  اما آيا ايران در قامت اين تحليل ها مي گنجد؟ 
به نظر مي رسد راه ما از كشورهاي توسعه يافته جداست. تيره شدن روابط 
چين و آمريكا بيش از پيش و منفي شدن رشد اقتصادي كشورها كمكي 
به ايران نخواهد كرد. ويروس اصلي كه به جان اقتصاد و سياســت ايران 
افتاده، ويروس تحريم  هاست. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه 

در سال جاري يكي از مهم ترين چالش هايي كه ايران با آن مواجه است، از 
بين رفتن مشاغل خدماتي و به تبع آن افزايش فقر و شايد بزهكاري است. 
جامعه شناسان نسبت به وضعيت طيف گسترده اي از جامعه در سال99 
هشدارهاي جدي به دولت داده اند. نيروهاي خدماتي كه پيش از اين هم با 
درگيري هاي شديد براي تامين معيشت خود دست و پنجه نرم مي كردند، 
حاال به طور كلي از كار بيكار شده اند. اين در حالي است كه از سوي ديگر، تا 
مادامي كه ساختارهاي بنيادين اقتصاد كشور اصالح و روابط ما با جهان از 
اين تيرگي خارج نشود، چالش هاي اقتصادي ما همان چالش هاي سال هاي 
اخير خواهد بود كه صرفا با فشار بيشتري به جامعه تحميل مي شود. با همه 
پيچيدگي هاي حوزه سياست اما تهديد كرونا )با همه موانعي كه پيش روي 
ماست( مي تواند در حوزه سياست خارجي تبديل به فرصتي براي بازسازي 
مناسبات منطقه اي، دوجانبه و بين المللي، مهار بحران هاي قبلي و پرهيز 
از شكل گيري بحران  هاي جديد شــود اما آيا در دولت و مجلس يازدهم 
چنين عزمي ديده مي شود؟ از همين روست كه شايد كارآمدي دولت و 
اخذ تصميم هاي كارشناسي شــده در سال 99را بتوان مهم ترين چالش 

كابينه روحاني دانست.

ايران در سال جاري با چه چالش هاي بزرگي دست و پنجه نرم خواهد كرد؟ 

فرصت آخر 

صفي يزدانيان، كارگردان »ناگهان درخت« 
كه فيلمش در جشنواره امسال نمايش داده 
شد و منتظر اكران سينمايي آن است، در 
پيامي به پيمان معادي، بازيگر اين فيلم مي گويد: »ســالم پيمان. همه 
مي گن ناگهان درخت كي اكران مي شه، چي بگيم؟/ معادي: سالم از ماست. 
به نظرم بگيم ناگهان!/ يزدانيان: ناگهان اكران! البته اگه بازم مثل پارسال 
كمدي  اجتماعي ها جامون رو نگيرن/ معادي: كه مي گيرن!... چطوره بگيم 
فيلم ما هم كمدي اجتماعيه؟« اين گفت وگو كه تنها بخشي از آن در اينجا 
آورده شده، در صفحه اينستاگرام معادي منتشر شد. گفت وگويي كه از 
دغدغه هنرمندان در ايجاد بازار براي آثارشان شكل گرفته است. البته 
اين تنها نگراني هنرمندان ســينما نيست. تئاتري ها وضعيت بدتري را 
سپري مي كنند و همينطور اهالي موسيقي، گالري داران و... . به گفته مدير 
خانه تئاتر، 74 شغل در تئاتر وجود داشته كه هم اكنون فعال نيستند. با 
ادامه دار شدن روند تعطيل  ها نيز حدود 24هزار ساعت نفر، بيكار خواهند 
شد. از سويي دولت شاخصه هاي روشني براي كمك كردن ندارد. در چنين 
وضعيتي براي اهالي هنر در سال99 چه اتفاقي رخ خواهد داد و دولت با چه 

چالش هايي روبه رو خواهد بود؟

مسئله فراموشي مديران
هفته نخستين اسفندماه بود كه با دستور دولت همه مراكز فرهنگي تعطيل 
شــد. بســياري از نمايش هاي روي صحنه با وجود ماه هــا تمرين و صرف 
هزينه هاي بسيار، پايين آمدند. در ســينماها بسته شدند. كنسرت ها لغو و 
چراغ گالري ها خاموش شدند. خانه ها اما ديگر آن سكوت و سكون هميشگي 
را نداشت. موج دلهره از اينكه چه بر ســرمان خواهد آمد راه هاي ارتباطي 
جديدي بيــن اهالي فرهنگ باز كرد. پس از گذشــت يك مــاه از تعطيلي 
سالن ها، مركز هنرهاي نمايشــي گزارش اول خود را از بررسي و پيگيري 
مشكالت اهالي تئاتر منتشر كرد. اما در آن گزارش هم خبري از مقدار و نحوه 
كمك دولت ذكر نشده بود. كرونا وارد زندگي همه ما شد و روش كاري مان 
را تغيير داد، اما حتي پيشــنهاد مؤثري درباره چگونه ســركردن ما با اين 
ويروس ارائه نشد. غافلگيري اول سهم مديران شد و بعد روزگار تك تك مان 
را دگرگون كرد. آنها كه آمده بودند زير ساخت ها را مهيا كنند و بحران ها را 
مديريت، هنوز انگشت تحيرشان را از دهان بيرون نياورده اند. آن نگراني ها 
براي خصوصي سازي هاي بي برنامه، بيمه نشدن هنرمندان و بهره مندي شان 
از حداقل ها كه سال ها فريادشده بود، اين بار يقه مديران را چسبيد. به حقوق 
مادي و معنوي عده اي اجحاف شد. رسانه ها مثل هر بار نوشتند كه هنرمندان 
ما نه بيمه درســتي دارند، نه حقوق بيكاري و نه حتي معيشت مناسبي در 
شرايط سخت. اگر درس كرونا به ما اين باشد كه زيرساخت هاي الزم را براي 

زيست مدني بهتر ايجاد كنيم، باز انگار حافظه ما حافظه فراموشي است.

غم فواصل مدت دار
معيشت هنرمندان به خطر افتاده، امكان استفاده از بيمه بيكاري برايشان ميسر 

نيست و حداقل ها نيز از بين رفته اند. نيمه دوم ارديبهشت ماه بود كه سيدعباس 
صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، خبر مي دهد ۳۵هزار هنرمند از پرداخت 
حق بيمه خود در ايام كرونا در ۳ ماهه اول سال معاف شــدند. اما آيا پرداخت 
كمترين حق بيمه ميان اقشار مختلف كه مخصوص هنرمندان است، مشكالت 
آنان را رفع خواهد كرد؟ چه كسي مسئول تسريع رسيدگي به امور سالن داران 
خواهد بود. سالن داران ســالن هاي خصوصي كه هنوز از شرم وضعيت موجود، 
جرأت بيكار كردن پرسنل شان را پيدا نكرده اند. رامين ناصر نصير بازيگر سينما، 
تلويزيون و تئاتر به مناسبت روز جهاني تئاتر كه به علت شيوع ويروس لغو شد، 
نوشت: »امسال روز جهاني تئاتر را در حالي پشت ســر مي گذاريم كه تئاترها 
تعطيلند و هنرمندان محروم تئاتر در فقدان بيمه بيكاري و حمايت هاي دولتي، 
مثل بسياري از مردم روزگار سختي را مي گذرانند.«  تصور كنيد فاصله ها براي 
مدت ها حفظ شود، آن وقت مجبور مي شويم ســالن هاي تُُنك از جمعيت را به 
هزار ضرب و زور حفظ كنيم. اقتصاد تئاتر چه مي شود؟ اقتصاد سينما، موسيقي 
و هنر چه خواهد شد؟ ديگر كســي پيدا مي شود روي صحنه برود؟ تصور كنيم 
نمايشي اجرا و فيلمي اكران شود، چه كسي هنرمند را خواهد ديد؟ مردمي كه از 

نظر معيشتي در مضيقه اند، يا هنرمندان قدر نديده؟! 
به نظر مي رسد دولت در سال جاري، روزهاي سختي را آغاز كرده و وضعيت را 
با بحران به پايان خواهد رساند. در اين برهه هم ناچارترين ها بيچاره ترين ها 
هستند. هيچ پيش بيني ای درباره آنچه پيش رويمان است، وجود ندارد. با 
اين حال آينده توســط مديران ميان رده اي، با توجه به نبود زيرساخت ها و 

استمرار وضعيت موجود، تا مدتي تاريك توصيف مي شود.

نگار حسينخاني 
خبرنگار

مهم ترين چالش فرهنگی

چالش: نبود چشم انداز
كارشناس: شهرام گيل آبادي

چالش هاي سياست خارجي دولت در سال99 چيست؟

ياري رساني سياست خارجي به اقتصاد
دنيا سال سياهي را پشت سر مي گذارد. بعضي 
تحليلگران مي گويند همه گيري ويروس كرونا 
باعث تغييرات عميق و اساســي در سياســت 
جهاني و اقتصاد بين المللي خواهد شد. از آن طرف بعضي ديگر مي گويند شواهد 
نشان مي دهد اين بحران، پايه هاي نظام جهاني را در طوالني مدت تغيير نخواهد 
داد و كرونا شبيه يك شوك عمل مي كند كه براي مدتي كوتاه تأثيرات آن را در 
همه روابط بين المللي حس مي كنيم و بعد همه  چيز به جاي خود بازمي گردد.

هر كــدام از اين دو ديدگاه درســت باشــد، مي تــوان با قطعيــت گفت كه 
توسعه يافته ترين كشورها، آســيب پذيرترين ها در برابر بحران بودند. پاندمي 
ويروس كرونا نشان داد كه چقدر نظام روابط بين المللي شكننده است؛ اتحاد 
كشــورها را تغيير مي دهد و نهادهاي سياســي و اقتصاد جهاني را با گذشته 
متفاوت مي كند. همه گيري ويروس كرونا باعث شد كه روابط جهاني هر چند 
به صورت موقت، تغيير كند. كشورها سعي كردند از هم دور شوند تا بتوانند با 

هم بر اين بحران پيروز شوند.
در كشــور ما ايران عالوه بر اثرگــذاري همه گيري ويروس كرونــا در روابط 
بين المللي مان، مسائل پيچيده ديگري نيز وجود داشته و دارد. كشورهاي طرف 
ما، حاال همگي با بحران دست و پنجه نرم مي كنند اما به نظر نمي رسد كه اين 

موضوع باعث تغيير در سياست هاي آنها در قبال ايران شود.
برنامه فشار حداكثري دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا با تشديد تحريم هاي 
اقتصادي همزمان با بحران كرونا و تهديد ســالمت عمومي، سال سختي را از 
نظر سياســت خارجي براي ايران در پي دارد. اينها در حالي است كه از سال 
گذشــته، عالوه بر تحريم هاي آمريكا، حادثه شليك اشــتباهی به هواپيماي 
مسافربري اوكرايني، اعتراضات آبان ماه در واكنش به گراني بنزين، به شهادت 
رسيدن سردار قاسم ســليماني و... از پيش، روابط ايران را با خيلي كشورهاي 
ديگر تحت تأثير قــرار داده بود. حاال بحران كرونا و تهديد ســالمت عمومي، 
ســال ســخت تري را از نظر روابط بين الملل پيش روي ايران قرار داده است. 

سياست هاي خارجي، با آنچه در داخل در جريان است رابطه تنگاتنگي دارند.
از يك سو، ايران در منطقه به عنوان كانون شيوع ويروس شناخته مي شود كه 
روابط با همسايگان را در شرايطي كه بحران اقتصادي از قبل گريبان كشور را 
گرفته بود، پيچيده تر مي كند. احتمــال دارد ايران وارد دوره ركود عميق تري 
شود. به همين منظور حفظ روابط با كشورهاي متحد و تقويت آن، از هميشه 
پراهميت تر است. يكي از مهم ترين چالش هاي ايران در عرصه سياست خارجي 
در شرايط بحران اقتصاد داخلي و كسري بودجه و هزينه هاي بخش سالمت و... 

پيدا كردن بازارهاي صادراتي جديد و حفظ بازارهاي پيشين است.
صادرات ايــران در فروردين ماه 99معادل 1.6ميليارد دالر بوده اســت كه به 
لحاظ ارزشــي ۳6درصد و به لحاظ وزني ۳8درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل كاهش يافته اســت. كشــورهاي مقصد كاالهاي صادراتــي ما نيز چين 

با ۵00ميليون دالر ســهم و امارات متحده عربي بــا ۳۵۵ميليون دالر، عراق 
با 2۵9ميليون دالر و افغانســتان با 12۵ميليون دالر بوده اند. پس ســال99 
براي سياســت خارجي ما سال سرنوشت سازي  اســت؛ چرا كه اقتصاد داخل 
و ادامه حيات دولت به پيداكردن درآمدهاي جايگزين نفت وابســته اســت 
و سياســتمداران عرصه بين المللي در اين زمينه بايد بيشــترين توان خود را 
به كار گيرند. صادرات نفت ما طبق بعضي پيش بيني ها ممكن است امسال كه 
تقاضاي جهاني براي نفت كاهش يافته، در حد بسيار اندكی باشد و اين موضوع 

گشايش در زمينه صادرات را پراهميت تر مي كند.
يكي ديگر از موارد مهم در عرصه سياســت بين الملل در ســال99، موضوع 
انتخابات آمريكا و تأثير آن بر وضعيت ايران است. بعضي ها استدالل مي كنند 
كه انتخابات آمريكا در ماه هاي پيش رو و تغيير احتمالي دونالد ترامپ مي تواند 
سياست هاي آمريكا را در قبال ايران تغيير دهد و آينده به نفع ايران تمام شود، 
به خصوص آنكه دنياي پس از كرونا مي تواند متفاوت با گذشته باشد. همين حاال 
نيز همه گيري جهاني به كاهش قدرت آمريكا و ديگر كشورهاي مدعي و كاهش 
حضور نظامي اياالت متحده در عربستان و منطقه خاورميانه منجر شده است. 
همچنين روابط آمريكا با ابرقدرت ديگر يعني چين را از هميشه تيره تر كرده 
است. با اين حال، شايد تأثير تغيير دولت در آمريكا آنچنان كه مي نمايد، نباشد؛ 
به خصوص آنكه خيلي ها اعتقاد دارند برجام ديگر عمال كاركرد خود را از دست 
داده است. همين چندي پيش برايان هوك، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا 
در امور ايران درباره انتخابات رياست جمهوري آمريكا و وعده حزب دمكرات 
براي بازگشــت آنها به برجام اينطور اظهار كرده است كه تا آن زمان چيزي از 
برجام و توافق هسته اي با ايران باقي نخواهد ماند كه رقبا درباره بازگشت به آن 
وعده مي دهند. بنابراين آنچه مشخص است اينكه با توجه به آنچه تا امروز ديده 
شده است، مسائل مربوط به FATF، تحريم ها و بسته شدن مرزهاي كشورها 
و كاهش صادرات، بعيد است كه در عرصه سياست خارجي بهبودي را شاهد 
باشيم. مگر آنكه دولت و مجلس سياست و الگوي جديدي را درباره گسترش 
روابط با كشورهاي متحد و همسايگان ترسيم كنند تا بتوان فشارهاي تحريمي 

و اقتصادي بر كشور را كمتر كرد.

شبنم سيدمجيدي 
خبرنگار

مهم ترين چالش سياست خارجی

چالش: تقويت روابط با همسايگان 
و كمك به صادرات

كارشناس: رامين مهمانپرست

زيرساخت هاي فرهنگي در 
ايران بسيار آسيب پذيرند. 
كما اينكه 270 فرايند فرهنگي كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي متولي آن 
است، در گذشــته با چالش هاي متفاوتي 
مواجــه بودند. تا جايي كــه بعضي از اين 
فرايندهاي فرهنگــي و هنري چالش هاي 
ماهوي شــان به پيچيدگي هاي رفتاري در 
برخورد با آنها ختم مي شــد؛ مثل تئاتر، 
موسيقي و گاهي سينما. اساسا در برخورد با 
اين موارد متوجه اين مي شويم كه بسياري از سياستگذاري ها، 
درباره اين هنرها مجهولند و مشكالت چشم انداز در آن قابل رويت 
است. اين به معني آن است كه چشم انداز روشني در بسياري از 
فرايندهاي فرهنگي و هنري در فضاهــاي عادي نداريم. با بروز 
بحران نيز اين مشكالت خود را دوچندان نشان مي دهند. از اين رو 

در آينده با 3چالش روبه رو خواهيم شد.
يك. مشكالت هويتي؛ از اين رو كه چشم اندازي در اين باره وجود 
ندارد فرايندهاي فرهنگي و هنري به شــكل ماهوي با مشكل 
روبه رو مي شود؛ اين يعني هويت آنها را تحت تأثير قرار داده يا با 

سؤال جدي مواجه مي كند.
دو. مشــكالت حمايتي؛ با سياســتي اشــتباه به ســمت 
خصوصي ســازي گام برداشــتيم كه هيچ مبنا و وجه روشني 
نداشت. همين امر باعث شد هنرمندان و اساسا هنر با ضايعه اي 
جدي مواجه شــود. دغدغه هنرمندان اين است كه چگونه اثر 
هنري خــود را عرضه كنند كه منتج به لطمات جدي نباشــد؛ 
مثال لطمه اقتصادي. از آنجا كه سند روشني درباره اقتصاد هنر 
نداريم، توليد اثر هنري به شــدت تحت تأثير تورم 50درصدي 
قرار گرفته و عدم حمايت دولتي باعث مي شــود، در بعضي آثار 
مثل موسيقي، سينما و تئاتر گيشه گرايي رواج پيدا كرده و فضاي 

فرهنگي را محدود كند. با افزايش انديشــه درآمدزايي در اين 
دوره كشور و تماشاگري كه مصرف كننده اثر هنري است، آسيب 
خواهد ديد. در اين نوع حمايت بايد به زيرساخت هاي انساني و 
مدني اشاره شود. با توجه به اينكه در گذشته حداقل هاي مدني 
و انساني درنظر گرفته نشده، با چالش هاي جدي تري مواجهيم، 
زيرا زماني كه بايد بيمه و پشتيباني هاي مناسبي براي هنرمندان 
ايجاد مي كرديم، بيمه هنرمند را از كارگران شريف فصلي پايين تر 
درنظر گرفتيم. بيمه خويش فرماي به درد نخوري براي هنرمند 
تعيين كرديم كه در اين عصر كه ويروس كرونا باعث مشكالت 
فراوان در كشورها شــده، هنرمندان با مشكالت دوچنداني 
دست و پنجه نرم مي كنند و حتي حداقل هاي مدني و انساني براي 

هنرمندان درنظر نگرفتيم.
ســه. پيچيدگي هاي اجتماعي؛ هر چه درصد توجه به هنر باالتر 
مي رود، نبود سازوكارهاي نظارتي، بيشتر نمايان مي شود. ورود 
نهادهاي قدرت و مراجع اجتماعي كه تصورشان بر اين است كه هنر 
معارض فضا، حرف غالب و شعارهاي كشور است سليقه اي برخورد 
مي كنند. همه اينها در گذشته نيز وجود داشته، با شرايطي كه كرونا 
براي مردم جهان ايجاد كرده مشخص نيست چه باليي سر مردم ما 
خواهد آورد. دنيا با چالش فكري، اقتصادي، ماهيتي و اساسا زندگي 
روبه رو است. زندگي در كنار اين بيماري به ما نشان مي دهد ما كه 
زيرساخت مناسبي براي اهل هنر و فرهنگ و محصوالت فرهنگي و 
هنري ايجاد نكرده ايم. با ركودي جدي در اين بخش مواجه خواهيم 
بود. تماشاگر كه دغدغه حفظ جان دارد، به راحتي حاضر به شركت 
در اين محيط ها و رشته ها نخواهد شد. از سويي حمايت هاي الزم 
ايجاد نشــده و با دغدغه هاي فراواني كه در عرصه هنر مواجهيم 
بحران را تجربه خواهيم كرد. از ســويي چون حمايت الزم وجود 
نداشته، هنرمند در ميدان مرگي حاضر شده و در اين بزنگاه هيچ 
حامي ای ندارد. چشم انداز سال99 هنرمندان غرق شده در درياي 

ناداني و بي تدبيري گذشتگان است.
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غرقشدهدردرياینادانی
شهرام گيل آبادي 

مديرعامل خانه تئاتر

بزرگ تريــن ضعف هاي مــا در عرصه 
بين المللي، نشــات گرفته از ضعف هاي 
اقتصاد ملي اســت. تحريم هــا و تالش هاي 
آمريكايي ها براي كاهــش درآمدهاي نفتي ما و 
رساندن آن به پايين ترين حد، كاهش قيمت نفت 
و فشاري كه اين موضوعات روي بودجه مي آورد، 
همگي منجر به ضعف در اقتصاد ملي شده است. در 
اين زمينه الزم است به سرعت تصميمات شجاعانه و بزرگي براي تغيير 
رويه هاي اقتصادي و ساختار اداري در كشورمان گرفته شود. قطعاً سياست 
خارجي براي حل بخشي از اين چالش ها مي تواند كمك كند. پيداكردن 
بازارهاي مناسب براي صادرات كاالها و خدمات ايراني يكي از مواردي است 
كه مي تواند به افزايش توان توليدي و درآمدهاي صادراتي منجر شود. 
همچنين تامين نيازهاي داخلي در زمينــه تكنولوژي هاي توليدي و 
ماشين آالت از ديگر اقداماتي اســت كه دستگاه سياست خارجي بايد 

پيگير آن باشد.
مسلم است كه يكي از مهم ترين موضوعات در مجامع بين المللي مقابله با 
تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه آمريكايي ها عليه ايران است. موضوعي 
كه در اين زمينه بايد مورد توجه سياســتمداران در عرصه بين المللي 
قرارگيرد، توسعه روابط دوجانبه به خصوص با كشورهاي همسايه و گسترش 
همكاري هاي چندجانبه منطقه اي است. بايد تالش شود از طريق تامين 
منافع ملي مان و كشورهاي دوست مان، تحريم ها را كنار بزنيم. بايد اقتصاد 
بدون نفت به صورت جدي در دستور كار مسئوالن اقتصادي كشور قرار 
گيرد كه طبيعتا وزارت امور خارجه در بعد سياست خارجي مي تواند كمك 
كند تا اين جايگزيني به شكل مناسبي كامل شود. ولي قطعا اين مسئله 

به يك اراده بزرگ در كشور در باالترين سطوح تصميم گيري نياز دارد.
نكته مهم اين است كه در نهايت حل مسائل داخلي، مي تواند سياست 

خارجي ما را تقويت كند. مســائلي مثل انتخابات آمريكا ممكن است 
به صورت مقطعي نوســاناتي در وضعيت ما ايجاد كند. به طور مثال اگر 
دمكرات ها رأي بياورند به صورت موقت فشارهايي كه ترامپ و همكارانش 
بر ما وارد كرده اند، كاهش مي يابد ولي يادمان نرود تفاوتي ندارد چه حزبي 
در آمريكا به قدرت برسد. ما بزرگ ترين و گسترده ترين تحريم ها را در 
زمان حكمراني دمكرات ها داشته ايم. در نتيجه راه حل اساسي اين است 
كه چشم اميدمان به اتفاقات خارجي نباشد. تحوالتي كه در آمريكا و ديگر 
كشــورها رخ مي دهد آنقدر اهميت ندارد كه توانايي هاي داخلي و رفع 
مشكالت اقتصادي و ساختارهاي اداري داراي اهميت است. اين ساختارها 
بايد به شكلي تغيير كند كه به آن نقطه مقتدرانه مورد انتظار دست يابيم.

حتي كرونا نيز كه تغييرات بزرگ و قابل توجهي در سيستم هاي اقتصادي 
دنيا، نوع روابط خارجي آنها و همچنين سيستم هاي آموزشي و گردشگري 
ايجاد كرد، نمي تواند باعث تغيير رويكرد نســبت به كشور ما در عرصه 
بين المللي شود. كرونا اقتصاد همه كشورها را ضعيف تر كرده و نوع روابط 
آنها را تغيير داده اســت. با اين حال به نظر نمي رسد كه اين موضوع در 
روابط ما با كشورهاي ديگر موضوع تعيين كننده اي باشد. شايد در بعضي 
از ابعاد، الكترونيك شدن روابط كشورها و ارتباطات مالي جايگزيني كه 
طراحي شده بتواند به بعضي كشورها كمك كند كه به نوعي تحريم ها را 
دور بزنند. ولي در نهايت هيچ كدام اينها راه حل قطعي براي ما نيست. بايد 
براي سياست هايمان در دوران بعد از كرونا طراحي هاي خاص خودمان را 
داشته باشيم. نه كرونا و نه تغييرات سياسي آمريكا و نه افزايش و كاهش 
قيمت نفت و... براي ما معجزه نمي كند.  مسير ما براي رشد و پيشرفت 
مشخص است و خودمان بايد اشتباهات و ضعف هايمان در ساختارهاي 
اقتصادي و اداري را اصالح و فساد را از مديريت كشور دور كنيم  و با يك 
طراحي جامع و همه جانبه و با به كارگيري مديراني شجاع، خالق و باانگيزه 
وضعيت خودمان را در عرصه داخلي و بين المللي بهبود دهيم. قطعا اگر 
در سياست هاي داخلي قدرتمند باشيم، سياست خارجي ما با اقتدار از 
حقوق كشــور و منافع ملي دفاع مي كند و برعكس، با وجود ضعف هاي 

جدي داخلي، موضع مقتدرانه ما در سياست خارجي به خطر مي افتد.
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تغييراتدنيا،برایمامعجزهنمیكند
رامين مهمانپرست 

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه و سفير پيشين ايران در لهستان و ليتواني
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دستورهايی كه دولت در يكی دوماه گذشته 
صادر كرده خيلی مقرون به نتيجه نبوده 
است، سال هاســت كه اقتصاددان هاي 
مطرح كشور، اصلي ترين چالش اقتصادي كه ايران با آن مواجه است را 
»كنترل گري« و »مداخله« دولت مي دانند؛ مداخله هايي كه خود را در 
قالب يارانه سياه دولت به خدمات مختلف نشان داده، مي دهند و خواهند 
داد؛ از توزيع هنگفت دالر دولتي بين واردكنندگان نورچشمي و مسافران 
خارجي گرفته تا ارائه حجم عظيمي از يارانه به سوخت هواپيما؛ از توزيع 
بيت المال براي پوشش زيان بانك ها و خودروسازان گرفته تا ارائه سوخت 
و مواداوليه بسيار ارزان به پتروشيمي ها و فوالدسازها؛ و از بذل و بخشش 
بيت المال در قالب وام هاي بدون بهره در ميان بعضي از افراد گرفته تا توزيع 
سكه طال با نرخ دولتي فسادساز و ارائه يارانه عظيم به بنزين و گازوئيل. 
به نظر مي رسد امسال هم، حتي با شيوع كرونا و آسيب هايي كه با خود 
براي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور به همراه داشته، همچنان چالش 
و دغدغه اصلي اقتصاد كشور، محدوديت هايي است كه بر سر راه فعاالن 

بخش خصوصي و توسعه اقتصاد مبتني بر بازار است.

هرگز اقتصاد دستوري نتيجه مثبتي نداشته است 
هيچ كشور پيشرفته اي اين روزها با مداخله دولت اداره نمي شود. امروز ديگر 
آزادسازي اقتصاد براي ايران نه يك انتخاب، كه يك ضرورت است. تجربه در دنيا 
نشان داده كشورهايي كه اقتصاد آزاد دارند به مراتب پيشرفته تر از كشورهايي 
هستند كه اقتصاد آنها بسته و وابسته است و اقتصاد دستوري در هيچ شرايطي 
عملكرد مثبتي نخواهد داشت. اقتصاددان هاي مختلفي بارها از دولت خواسته اند 
اقتصاد را رها كند و اجازه دهد كه بازار راه خودش را پيدا كند و نرخ ها در اين 

بستر تازه به تعادل برسند.

تجربه گوشت قرمز 
آخرين باري كه سياستگذاران تصميم گرفتند به اقتصاد »آزادي« ببخشند، 
ماجراي گوشت قرمز بود. فروردين ماه ســال گذشته باالخره هيأت وزيران از 
حذف مصوبه واردات گوشــت قرمز با ارز نيمايي خبر داد. يكسان سازي  نرخ 
در اين حوزه، تصميمي بود كه مدتي بعد توليد داخل را افزايش داد و دســت 
رانت بازان و دالل ها را كوتاه و انگيزه قاچاق را كاهش داد. گزارش هاي ميداني 
رسانه هاي مختلف در آن ايام حكايت از كاهش 20تا 40درصدي نرخ گوشت 
قرمز داشت. اين تصميم در حالي در نهايت گرفته شد كه اسفند ماه سال97، 
حاتميان، عضو كميسيون كشــاورزي در صحن علني مجلس اعالم كرد كه 
براساس آمارهاي ارائه شده دولت، در سال97 حدود يك ميليارد دالر ارز دولتي 
براي واردات گوشت تخصيص پيدا كرده است كه با احتساب نرخ ارز بازار آزاد 
در آن زمان اين مبلغ بيش از 12هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اين ميزان 
ارز تخصيص يافته به واردات گوشت نه تنها دولت را به اهداف مدنظر خود نرساند 

بلكه صف هاي خريد گوشــت قرمز را طوالني تر كرد، باعث گراني بيشتر اين 
محصول شد و جيب عده اي را پر از سرمايه هاي ارزي اين كشور كرد.

مغروق فسادهاي ميلياردي 
گوش مان اين روزها به فســادهاي چند ميلياردي عادت كرده است. آخرين 
بررسي هاي شاخص درك فساد سازمان شــفافيت بين الملل نشان مي دهد 
ايران در ســال2019 ميالدي در جايگاه 14۶ام جهان از نظر شاخص درك 
فساد ايستاد كه نسبت به سال 201۸ با رتبه 1۳۸ام پايين تر است. همچنين 
در سال2019 امتياز ايران 2۶ برآورد شد كه 2 نمره از سال201۸ كمتر است. 
كشورهايي كه هم رده ايران در اين شاخص قرار گرفته اند، هندوراس، گواتماال، 
بنگالدش، نيجريه، موزامبيك و آنگوال هستند كه بعضي از آنها از جنگ داخلي 
هم رنج مي برند. شاخص درك فساد سال2019 در بخش دولتي در 1۸0كشور 
ارزيابي شده است. هرچه امتياز كشورها به صفر نزديك تر باشد، فساد بيشتر 
و هرچه به 100 نزديك تر باشد، فساد كمتر در آن كشور رخ مي دهد؛ ايران در 
حوالی قعر جدول نشسته است. يكي از محصوالتي كه اقتصاد دستوري براي 
مردم اش به ارمغان مي آورد؛ فساد اقتصادي است. سلطان خودرو، سلطان سكه، 
سلطان كاغذ همه و همه محصول مداخله دولت در بازار و تعيين نرخ دستوري 
و تخصيص ارز دولتي به كاالهاســت. آيا وقت آن نرسيده كه در شرايطي كه 
كشور با سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند، حداقل 
ساختارهاي داخلي اقتصاد را بهبود ببخشيم؟  تصدي گري هاي دولت يك درد 
نيست كه درمانش آسان باشد. افزايش حجم مداخله هاي دولت در اقتصاد باعث 
مي شود سياستگذاران از وظايف اصلي و ذاتي خود غافل بمانند. دولت وظيفه 
دارد فضاي رقابتي براي فعاالن بخش خصوصي ايجاد كند و برنامه هايي براي 
كاهش فقر در دست اجرا بگيرد. اساسا يكي از مهم ترين اهداف دولت ها چنين 
است نه اينكه تمام مدت درگير رسيدگي به فسادهاي اقتصادي ، مديريت ارز 
سه نرخي و مداخله در بازار كاغذ،  خودرو، ســكه و... باشند. سؤالي كه در اين 
ميان مطرح مي شود اين است كه چقدر اين مداخله ها براي جامعه سودمند 
بوده است؟ سلطان سكه وقتي اعدام شد كه قيمت سكه 4 ميليون تومان بود، 
حاال و در لحظه تنظيم اين گزارش قيمت سكه به 7 ميليون و ۳00هزار تومان 
رسيده است. با اعدام ســلطان خودرو، قيمت پرايد قرار است به چند ميليون 

تومان برسد؟ 

علوم اجتماعي و جامعه؛ حوزه اي كه براي كنشگران فعال همواره 
دغدغه مند بوده و در هر محفل و جمعي داد آن را سر داده اند اما در 
مقابل، براي سياستمداران و دولت در رتبه آخر اهميت قرارگرفته؛ 
تا جايي كه هر گاه با كسري بودجه مواجه بوده اند از بودجه اين حوزه كسر كرده اند و آن را به 
منابع ديگري اختصاص داده اند تا جامعه هميشه به فكر درمان باشد تا پيشگيري، و بابت آن 
هم هزينه هاي گزافي را بارها و بارها متحمل شود بي آنكه انديشه اي باشد تا جلوي اين چرخه 
تكرار را بگيرد.درحالي كه اين آسيب هاي اجتماعي كمر اقتصاد را خم  و بدنه اجتماع را به مرور 
تخريب مي كند و جامعه را آلوده به بيماري هايي نظير فساد، جرم، جنايت، سرقت و فحشا مي كند 

و تيشه به ريشه خانواده كه كوچك ترين عضو اين اجتماع است مي زند. با دانستن اين موضوع بايد از مسئوالن دولتي و دست اند ركاران اين حوزه پرسيد كه اقدامات در 
حوزه اجتماعي چرا تا اين اندازه دم دستي و سطحي است نه ريشه اي و بنيادي؟آيا حواسمان هست امسال جامعه با چه چالش هايي در اين زمينه مواجه خواهد شد تا ما را 
بيشتر از گذشته به گرداب آسيب هاي اجتماعي بكشاند؟ لذا نخستين قدم براي مقابله صحيح با آسيب هاي اجتماعي پيش از هر برنامه ريزي كوتاه مدت، بلندمدت و ارائه 

هرگونه ايده كلي و نامفهوم، شناخت و پيش بيني چالش هايي است كه جامعه در شرايط كنوني با آن مواجه خواهد شد.

افزايش آمار طالق
تورم در طول اين سال ها به بنيان خانواده ها آسيب هاي زيادي زده كه يكي از اثرات آن در 
بحران كرونا به طور عيني مشــهود بود و آن تنش هاي رفتاري اعضا در كنار يكديگر بود؛ 
افرادي كه فرهنگ در كنار هم بودن را به طور كلي فرامــوش كرده اند  يا ياد نگرفته اند و 
درك درستي از احترام به عقايد و حفظ حريم شخصي يكديگر ندارند. اين معضل ريشه اي 
است كه امسال و در ادامه شرايط احتمالی قرنطينه شــاهد آن خواهيم بود كه منجر به 
افزايش آمار طالق نيز خواهد شد. بر اساس آخرين آمارهاي ثبت احوال در سال 97حدود 
175هزار طالق به ثبت رسيده كه در قياس با سال گذشته آن روند كاهشی را نشان مي دهد 
اما با دسترس نبودن آمار ســال 9۸ و وضعيت اقتصاد و سالمت رواني جامعه پيش بيني 
افزايش وضعيت اين شاخص در سال99 دور از انتظار نيست كه توجه برنامه ريزي دولت، 
دادگستري و سازمان بهزيستي را مي طلبد. بر پايه داده ها، متوسط عمر ازدواج هايي كه به 
طالق منجر شده اند 9سال است. بي توجهي به كار در حوزه خانواده در آينده ما را با جمعيت 

سني پير، بدون انگيزه، فاقدپويايی و سالمت روان و جسم مواجه خواهد كرد.

افزايش آمار خانوار بي سرپرست
بحران كرونا و افزايش تعداد فوتي ها به بيش از 7هزار و 500نفر تاكنون جامعه را در سال 
99 با چالش افزايش آمار خانوار بي سرپرست مواجه خواهد كرد كه بسيار نگران كننده 
است و بايد آمار افرادي را كه به علت طالق و ميل به تجرد، ناچار به اداره امور خود مي شوند 
نيز به اين آمار بيفزاييم. هم اكنون بيش از  ۳ميليون زن سرپرســت خانوار در سراســر 
كشور وجود دارد و آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد كه طي 10سال گذشته تعداد 
خانواده هاي داراي سرپرست زن نسبت به مردان 5۸درصد افزايش داشته است. افزايش 
اين آمار مي طلبد تا وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، جهادكشاورزي و 
سازمان برنامه و بودجه، كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور جدي تر 
وارد ميدان عمل شوند و طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را تهيه و براي 

اجرا به دستگاه هاي مربوط ابالغ و بر اجراي آن نظارت كنند؛ كساني كه مسئوليت اداره 
اقتصادي، تصميم گيري هاي عمده و حياتي خانوار را بر عهده دارند و در شرايط كنوني 
تحت حداقل ترين حمايت ها قرار دارند. وقتي از زنان سرپرســت خانوار و حمايت از اين 
جامعه هدف صحبت مي كنيم بايد بدانيم كدام گروه از ايــن زنان را و به چه صورت بايد 
تحت حمايت قرارداد؛ به عنوان مثال بيش از 100هزار خانواده زنداني نيازمند با مشكالت 

بسياري دست و پنجه نرم مي كنند و تنها ۶0هزار خانواده تحت پوشش حمايتي قرار دارند 
و 40 هزار خانواده ديگر از هيچ حمايتي برخوردار نيستند كه اين نيازمند حمايت هاي جدي 
دولت در اين زمينه و تقويت انجمن هاي حمايت از خانواده زندانيان است. در ميان زنان 
سرپرست خانوار در مورد زنان از كار افتاده نيز  دولت بايد با افزايش مستمري از كار افتادگان 

و پوشش هاي بيمه اي خاص، حمايت ها از اين قشر را پررنگ تر كند.

مائده اميني 
خبرنگار

خديجه نوروزي 
مهم ترين چالش اجتماعیخبرنگار

چالش: تأثيرات كرونا
كارشناس: اعظم آهنگر سله بني

چالش هاي سياست داخلي دولت در سال99 چيست؟

دولت زير ذره بين
بدون شك ســال99، دوران ســختي براي دولت 
روحاني نسبت به سال هاي گذشــته خواهد بود؛ 
چراكه در كنار مشــقت هاي تحريم و مشــكالت 
اجتماعي، كرونا نيز ميدان دار شــده و مصايب دولت را ضرب در مشكالت 
مديريت اين ويروس جهاني كرده اســت. شــايد به همين دليل است كه 
بسياري، ســال جاري را چالشــي براي كارآمدي دولت معرفي كرده اند و با 
حساسيت بيشتري از كارآمدي دولت و نگراني هايشــان از شيوه مديريت 
دولت سخن مي گويند و افرادي همچون عبداهلل ناصري شيوه مديريت دولت 
براي رفع و رجوع اين مشكالت را به عنوان مهم ترين چالش سال99 شناخته 

و معرفي مي كنند.
2سال تا پايان دولت دوازدهم فرصت باقي مانده است؛ دولتي كه در سال هاي 
گذشته با كلكسيوني از مشــكالت اجتماعي و اقتصادي مواجه شد و تالش 
كرد تا از شدت ضربه تحريم بر اقتصاد ايران بكاهد، اما اتفاقاتي مانند كاهش 
درآمدهاي دولت و روند نزولي صادرات نفتي به مــا مي گويد كه -هر چند 

خوشايند ما نباشد- تحريم ها اقتصاد ايران را به گوشه رينگ برده اند.
اثرات مشكالت اقتصادي در موضوعاتي همچون كسري بودجه دولت -كه 
اين روزها با بحران بودجه از آن ياد مي شود- و به طور ويژه مسائل اجتماعي 
نمود پيدا كرده است؛ در واقع بايد بســياري از چالش هاي سياسي دولت را 

گره خورده با مسائل اقتصادي و اجتماعي معرفي كرد.
نقطه اوج چالش هاي اقتصادي- اجتماعي دولت تدبير و اميد در اعتراضات 
دي9۶و آبان9۸ ظاهر شد و روحاني را در قامت رئيس قوه مجريه با مشكلي 
جدي روبه رو كرد، چنان كه نحوه برخورد با معترضان براي حل و فصل امور 

هنوز به عنوان پاشنه آشيل اين دولت شناخته مي شود.  
در كنار چالش هايي كه به شكلي زنجيره وار در هم تنيده شده اند و هر يك به 
نوعي ويترين كارآمدي دولت يا ناكارآمدي در عرصه سياست داخلي هستند، 
بسياري دخالت نهادهاي موازي را به عنوان دردسر هميشگي قوه مجريه و 
البته اثر گذار بر مديريت دولت ياد مي كنند. مسعود پزشكيان ازجمله افرادي 
اســت كه بارها به نقد دولت پنهان پرداخته بود و در گفت وگويي با روزنامه 
سازندگي بخشي از مشكالت دولت و بي اعتمادي مردم را ناشي از دخالت هاي 
دولت پنهان دانســت؛ »چنين مراكزي وجود دارد و چه درون دولت و چه 
بيرون از آن اقدام به تصميم گيري هايي مي كنند كه مشــكل زا مي شود.« با 

مرور مشكالت عديده اقتصادي و اجتماعي، مي توان به سرمنشأ چالش هاي 
سياست داخلي ازجمله نحوه عملكرد دولت دســت يافت؛ به عبارت ديگر 
فارغ از اين مشكالت، مي توان نقش آفريني دولت براي مديريت اين آشفته 
بازار را به عنوان مهم ترين چالش سياست داخلي معرفي كرد؛ چرا كه عبور 
از طوفان تصميم گيري هاي موازي، روزگار پر گره كرونا، مشكالت تحريم و 
ناتواني در فروش نفت، كاهش اعتماد مردم و... جز با مديريت كارآمد دولت 
ممكن نيست. تجربه سال هاي گذشته در موضوعاتي مانند اعتراضات آبان و 
كاهش درآمدها اين نگراني را در اذهان بسياري رقم زده است كه آيا دولت 
حســن روحاني در فرصت باقي مانده از دولت و در سال منتهي به انتخابات 

1400توان رويارويي با اين مشكالت را دارد يا خير؟

ليال شريف 
خبرنگار

كرونا باشد يا نباشد چندان 
به حال اقتصاد كشــور ما 
تفاوتي ندارد. چالش هاي اقتصادي 
ســال99 هم از جنس همان چالش هايي 
است كه اقتصاد ايران سال هاست با آن 
دست و پنجه نرم مي كند؛ ساختار نظام 
تصميم گيري. مشكل اقتصاد ايران، ريشه 
در قانــون اساســي دارد؛ قانونــي كه 
مدت هاســت نياز بــه اصــالح دارد. 
سال هاست كه مي گوييم، فرياد مي زنيم 
كه قدرت بايد در دست بخش خصوصي و اقتصاد بايد يك اقتصاد 
آزاد باشد. اما كجاست آن گوش شنوا؟ تا زماني كه مسئولين ما 
ندانند كه فقط دولت بايد نقش داور و ناظر را در اقتصاد بازي كند 
و نبايد مداخله گر باشــد وضعيت اقتصاد ايران به همين شكل 
است. ديگر فرصتي براي اشتباه نمانده است. وقت آن رسيده كه 
در همين سال سخت99، با چالش بزرگ اقتصاد دستوري مواجه 
و ساختارهاي مربوط به آن را اصالح كنيم. در سالي كه پيش رو 
داريم بايد آزادي فردي محترم شمرده شود، قوانين جوامع مدني 
در ايران رعايت شــود، اقتصاد مبتني بر بازار شــكل بگيرد و 
فعاليت هاي بخش خصوصي گسترده تر شود. نمي توان يك چالش 
را جدا كرد و به عنــوان مهم ترين دغدغه اقتصــاد ايران در 
سال جاري به آن پرداخت. هر چالشي كه در سال99 با آن مواجه 
خواهيم بود، زاييده همين مشكالت ريشه اي در اقتصاد كشور 

است. اگر رفاه و آزادي، پيشرفت و امنيت اقتصادي مي خواهيم، 
اگر نگران تورم لجام گسيخته سال99 هستيم )كه نگراني بجايي 
هم قلمداد مي شود( بايد اصالح ســاختار اقتصادي را از دولت 
مطالبه كنيم. تورم سال99 نتيجه فعاليت هاي ۲سال پيش است 
و تورم سال هاي آينده نتيجه اقدامات امسال. نتايج مشكالت 
كنوني اقتصادي در سال99، خود را در سال1۴۰۰ نشان خواهد 
داد. مشــكل اقتصاد ايران كرونازدگي نيست. كرونا مشكالت 
مطرح شده را بيشتر و تبعات آن را گسترده تر مي كند اما حتي اگر 
ظرف يك هفته آينده مشكل كرونا حل شود و اين ويروس به طور 
كلي از بين برود، مشكالت اقتصادي ايران همچنان پابرجا خواهد 
بود چرا كه برخی رويكردهــای تصميم گيري در ايران، به نوعی 
بحران ساز اســت. آيا افزايش نقدينگي و مشكالت گسترده 
اقتصادي كه در ســال99 با آنها همراه خواهيم بود هم زاييده 
كروناســت؟  با درآمد نفتي ايران در ۲۰سال گذشته، مي توان 
5۰كشور ازدست رفته را آباد كرد اما با همين درآمد مسئوالن ما 
توانستند كشــوري آباد را تبديل به كشوري كنند كه با صدها 
بحران دست وپنجه نرم مي كند. بحران كرونا رفع شود، بحران 
بورس داريم، بحران بورس رد شود بحران سيستم بانكي داريم. 
بحران تورم، بحران تحريم ها، بحران فقر، بحران بيكاري و... بس 
نيست؟ اگر قرار است رنگ آرامش به خود ببينيم و پيشرفت كنيم 
بايد اصول اساسي اقتصادي در كشور اصالح شود تا نظام قيمت ها 
بتوانند كار خود را در يك اقتصاد آزاد به سرانجام برسانند. ديگر 

اما وقت  عمل و اصالح و تحول رسيده است.
ت

اش
دد

يا

در حسرت اقتصاد آزاد
محمدقلي يوسفي 

اقتصاددان

با پيشــامد حادثه جهاني 
كرونا به نظر مي رســد كه 
بسياري از دولت هاي جهان، باتوجه 
به باور جدي نسبت به انعطاف جهان با كرونا، 
چالش هاي گذشته و روتين خود را با تمركز بر 
اهميت اين پديده تاريخي، اولويت بندي كرده 
و نيازها و مطالبات ملي خود را تنظيم مي كنند. 
به عنوان مثال بسياري از كشــورها معابد و 
مســاجد خود را كه در حوزه تصميم گيري و 
اختيار فرد بوده با مديريــت و برنامه ريزي 
حكومتي در دســت مي گيرند يا پايه اصلي درآمدساالنه خود را 
اگرمثال ماليات است به هزينه ذخاير ارزي تغيير مي دهند و اين امري 
طبيعي و مقتضي است . تغييركردن اولويت هاي سياستگذاري و 
برنامه ريزي دولت ها  كه همه براي رفع بحران نياز ملت اســت در 
دوران يك »اَبَرپاندمي« امري عادي و قابل فهم است و صدالبته به 
ميزاني كه ابرپاندمي ازســوي دولت، اَبَربحران تلقي شود، جامعه 
تغييرات در برنامه و تدبير دولت را فهم مي كند و در غيراين صورت، 

نمي توان انتظار اين درك را از مردم داشت.
تجربه 3 ماه اخير در ايران نشــان داد كه به رغم تصميم گيري هاي 
معمول و تعطيلي مدارس، دانشگاه ها، مســاجد، دوركاري هاي 
كاركنان دولتي و خصوصي و...و ازهمه مهم تــر ايثار و فداكاري 
سازمان انســاني ســالمت، »كرونالوژي« و »كرونافهمي« برخی 
مسئوالن كج و معوج بوده است. لذا تغيير اولويت ها و اولويت بندي 
چالش ها هم، آنچنان و بايسته مورد توجه و دقت كارگزاران دولت 
)حكومت( نيســت. نگارنده معتقد اســت رويكرد ايدئولوژيك 
دولت هاي خاص در تمشــيت امور حكمرانــي و كم توجهي  به 
تجربه تاريخي بشــر و عرف عمومي جامعه، چنين پيامدي را هم 
دارد، چرا كه سياســت ها و تصميم هاي اجرايي قبــل از آنكه از 
خردجمعي و اجمــاع ملي در زمان خود نشــأت بگيرد از بن مايه 
پيشيني )پيشاكرونا( ســنتي و در نهايت خوش باوري جوشش 
مي گيرد و غالبا در زمان بحران هم جــز صورت هايي چند، تغيير 
بنيادي رخ نمي دهد. اگر خوانندگان با پيش گفته هاي اين نوشته 

همراه باشند، بايد گفت كه چالش هاي پيش رو، درآينده هم همان 
چالش هاي ايام گذشــته خواهند بود با عمقي بيشــتر. بنابراين 
بزرگ ترين چالش داخلي در ســال  جاري، اقناع كارآمدي است با 
عمق بيشتر. سال هاست كه مقبوليت اجتماعي نظام سياسي كشور 
به علت ناكارآمدي آن خفيف و خفيف تر شده و چنانچه فرصتي هم 
براي آشتي و نزديكي دوقطب حاكميت و جامعه مدني به يكديگر 
پيش آمده - مثل جنبش دوم خرداد و دولت اصالحات- كج فهمي ها 
نااميدي مدني تزريق كرده و با اعمال قدرت و تفسير خاصی عمل 
خود مسير حركت و خواســت اكثريت مردم را تغيير داده است. 
شكل گيري مجلس هفتم و دولت عدالت پيشه مهرورز! تجلي آن 
قدرت بود و تصويب قوانين پوپوليستي ضدتوسعه )مثل ممنوعيت 
افزايش كند و تدريجي نرخ حامل ها كه غيرمستقيم ازعوامل بحران 
آبان9۸ شد( يا زورآزمايي بي پشتوانه با اروپا و آمريكا بر سر پرونده 
هسته اي ازسوي دولت نوباو گان، ناكارآمدي را بيشترنشان داد و 
حتي فرصتي هم كه با نرمش قهرمانانه براي رهايي از يك ابرچالش 
با امضاي برجام به دست آمد، مزدوج 1- بي برنامگي دولت تدبير و 
اميد و ۲- سنگ اندازي دولت موازي، كارآمدي را به چالش كشيد. 
دولت تدبير و اميد هم كه در ۴سال اول عموما قصد مي كرد تا رأي 1۸ 
ميليوني خرداد9۲ را پاس دارد، بعد از معركه اجتماعي9۶، نااميدي 

را بيشتر نشان داد. 
به عبارت ديگر براي نخســتين بار باالتريــن منتخب اجرايي، از 
بعضي از انتصابي ها ظاهرتر و رئيس جمهور خود سمبل ناكارآمدي 
شد )ســهم اقتدارگرايان حرفه اي و ســنتي در اين ناكارآمدي 
محفوظ و حتي ســهم اصالح طلبان اميدي مجلــس دهم را )جز 
انگشت شمار( ناديده نمي گيرم.( و همين رئيس جمهور نشان داد كه 
برخالف جمع بندي افكار جهاني قصد ندارد مديريت پساكرونايي 
اختياركرده و تصميم هاي جديدي بــراي مواجهه كم هزينه تر با 
زيرچالش هاي رفاهي و معيشتي )مثل تورم(، سياسي و اجتماعي 
)مثل گشودگي دانشگاه و رسانه( بين المللي )مثل تحريم و فروش 
نفت( و...اتخاذ كند و در نهايت اعالم اين نظر بيراه نيســت كه از 
چالش هاي جدي جامعه در ســال99، يكي همين مديريت دولت 

خواهد بود.
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اقناع كارآمدی
عبداهلل ناصري 

مشاور رئيس دولت اصالحات

امسال جامعه و دولت با چالش هاي 
اجتماعي گســترده اي در قياس با 
سال هاي گذشته روبه رو خواهد بود كه الزم 
است در برنامه ريزي ها بيش از پيش به آنها توجه شود. 
شيوع كرونا در چند ماه اخير و ماندن اجباري در خانه و 
محدود كردن فعاليت هاي بيروني، منجر به افزايش 
اختالفات خانوادگي و تنش هاي رفتاري و اخالقي شده 
و اعضاي خانواده اي را كه به دليل سبك زندگي مدرن به 
ندرت دور هم جمع مي شدند كنار هم قرار داده است و 
باعث شده بيش از پيش به رفتار يكديگر توجه كرده و 
متمركز بر ايرادهاي يكديگر شوند. ادامه اين روند به اين تنش روحي و رواني 
بيشــتر دامن مي زند و در مواردي با رعايت نكردن حريم خصوصي اعضاي 
خانواده به ويژه والدين دامنه آمار طالق افزايش خواهد يافت. فقر و افزايش 
شكاف طبقاتي هم از چالش هايي است كه در جامعه امسال با آن بيشتر دست 
به گريبان خواهيم بود. از سويي مشاغل خرد و پايه كه مبناي آن خدماتي است 
با كاهش درآمد مواجه شــده و بيشــتر كارگران خدماتي در بيكاري كامل 
به سرمي برند. از سوي ديگر وضعيت ثروتمندان به خاطر بازي با پول، سفته بازي 
و رشــد قيمت دالر، بورس و طال همچنان بهتر خواهد شد و پول روي پول 
مي گذارند و با چنين شكاف طبقاتي عظيم و تشديد فقر بستر مناسبي براي 
آسيب هاي اجتماعي وابسته به فقر نظير سرقت، فحشا و فساد فراهم خواهد 

آمد. شيوع كرونا بسياري از مراسم ها مانند عروسي، عزا، جشن تولدها و... را به 
تعطيلي كشانده است؛ درحالي كه بسياري از تعامل هاي اجتماعي و فرهنگي در 
اين مراسم ها اتفاق مي افتاد اما زين پس جامعه تا مدت ها از آن محروم است. 
برگزاري جلسات آنالين از سوي ادارات دولتي نيز به لحاظ اجتماعي بسيار 
آسيب زننده است؛ چرا كه اين جلسات جدا از كاربردهاي رسمي، كاركردهاي 
غيررسمي هم داشت و مديران در حاشيه اين جلسات موضوعات و مشكالتي 
را با يكديگر مطرح مي كردند تا راه حلي براي آن پيدا كنند اما زماني كه جلسات 
به سمت ويدئوكنفرانس شدن پيش مي رود و نوعي شفافيت بر آن حاكم است، 
ديگر حاشيه غيررسمي اي وجود نخواهد داشت كه برخي مسائل به راحتي حل 
شود و با پيچيدگي هايي همراه مي شود؛ زيرا ما ايراني ها در انجام كارها عمدتا 
آدم هاي شفاهي و غيررسمي هستيم و كارايي حاشيه جلسات بسيار زياد است. 
از ديگر مصايب امسال مي توان از افزايش مرگ ومير به دليل شيوع كرونا و به 
تبع آن افزايش خانواده هاي بي سرپرست ياد كرد. امسال دهك هاي پايين 
جامعه، كودكان كار و زنان سرپرست خانوار به ويژه كساني كه همسرانشان در 
زندان به سرمي برند بيش از ســايرين در معرض خطر آسيب هاي اجتماعي 
خواهند بود و اولويت دولت در برنامه ريزي هاي اجتماعي بايد روي اين قشر 
متمركز شود. به ويژه روي افرادي كه تحت پوشــش هيچ ارگان يا سازماني 
نيستند؛ مانند كارگران فصلي و خدماتي. دولت موظف است براي جلوگيري از 
افزايش بيشتر آسيب هاي اجتماعي و بزه روي اين قشر نيز توجه ويژه اي داشته 

باشد تا عدالت در مورد آنها هم اجرا شود.
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فقر گريبانگير مشاغل خدماتی
اعظم آهنگر سله بني 

جامعه شناس

مهم ترين چالش سياست داخلی

چالش: گزارش عملكرد دولت
كارشناس: عبداهلل ناصري

مهم ترين چالش اقتصاد

چالش: مداخله دولت در اقتصاد
كارشناس: محمدقلي یوسفي
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سینما

آرش نهاوندي 
مترجم

فيلم ترسناك »درخشش« به كارگرداني استنلي كوبريك با اقتباس از رماني به همين نام اثر استيفن كينگ همچنان 40سال پس از اكران، مانند يك پازل غيرقابل 
حل، ترسناك و معماگونه جلوه مي كند. امروزه نيز اين سؤال ذهن منتقدان را به خود مشغول كرده كه آيا زماني فرا خواهد رسيد كه تماشاگران بتوانند به طور كامل 

به معناي اين فيلم پي ببرند؟ 

گفت كه سازندگان فيلم اتاق 237هيچ گاه درنظر داشته اند كه 
تماشاگران اين فيلم را نسبت به فرضيات مطرح شده درباره فيلم 
درخشش متقاعد كنند. بلكه هدف عميق ترسازندگان اتاق 237، 
ازجمله رادني آشــر اين بوده كه نشان دهند فيلم درخشش چه 
اثر شكوهمند معمايي بوده و فيلمي است كه تئوري هاي بزرگ 
زيادي درباره آن مطرح شده و مي شود بي آنكه بتوان به طور قطعي 
اين تئوري ها را اثبات كرد. مانند روزها و ماه هاي آغازين نمايش 
اين فيلم همچنان نمي توان خيلي از فرضياتي كه درباره اين فيلم 
مطرح مي شود را به اثبات رساند و نيز به نظر مي رسد ازاين جهت 
مانند 40سال قبل همچنان در آغاز راه قرار داشته باشيم. فيلم 
درخشش نيز مانند لوكيشن اصلي خود، هتل اورلوك، از چنان 
منظره بصري چشم نوازي برخوردار است كه ما را ترغيب مي كند 
دوباره به آن رجوع كنيم و با هر رجوع آن را با دقت بيشتري از نظر 
بگذرانيم. با هر بار ديدن اين فيلم اين ذهنيت در ما ايجاد مي شود 
كه هميشــه در اين هتل بوده ايم؛ مانند ذهنيتي كه براي جك 
تورنس )با بازي جك نيكلسون( معلمي كه سرايداري در هتل را 

پذيرفته بود، ايجاد شده بود.

نظر منفی منتقدان درباره درخشش در سال های اوليه
مانند خيلي از كارهاي كوبريك به ويژه فيلم هاي نيمه دوم دوران 
كارگرداني اش، منتقدان به تنــدي و بعضا با لحني اهانت آميز از 

درخشش استقبال كردند. بسياري از منتقدان در سال1980و 
حتي پيش از آنكه درخشش در ســالن هاي سينما نمايش داده 
شود، آن را به عنوان فيلمي كه ظاهري پردرخشش اما بي محتوا 
دارد، تحليل كردند. منتقدان تقريبا در ماه هاي اول پس از اكران 
همين نظر را درباره فيلم قبلي كوبريك بري ليندون )1975( ابراز 

داشته بودند. در آن زمان پائولين كائل در نيويوركر نوشته بود كه 
تعلق خاطر كوبريك به تكنيك، ميان مخاطب فيلم و ترس هاي 
داستان، فاصله انداخته است. منتقد واشنگتن پست اين فيلم را 
به طور كامل فيلمي بي تأثير توصيف كرده بود. جين سيســكل، 
منتقد روزنامه شيكاگو تريبيون آن را كسالت بار و به طور مطلق 
نااميد كننده توصيف كرده بود و منتقــد روزنامه گلوب اند ميل 
چاپ تورنتو نيز درباره اين فيلم نوشــته بود: فيلمي وصله پينه و 
سرهم بندي شده و پر طول و تفصيل اســت. حتي در سال اول 
نمايش اين فيلم، راتزي اواردز كه جايزه اي است كه به فيلم هاي بد 
سال تعلق مي گيرد، فيلم درخشش را نامزد بدترين كارگرداني و 
بدترين بازيگر زن كرد.  جتي جانت ماسلين كه يكي از مثبت ترين 
نقدها را همزمان با نمايش فيلم درخشش در نيويورك تايمز به 
نگارش درآورده بود نيز درباره اين فيلم مالحظاتي را مطرح كرده 
بود. او ضمن اشــاره به اين مطلب كه بيشتر جزئيات كوچك در 
فيلم با دقت زياد انتخاب شده اند، نوشت: شواهدي كه بر مبناي آن 
بتوان گفت درباره اصلي ترين نگراني هايي كه درباره فيلم وجود 

دارد كار ويژه اي انجام گرفته است، وجود ندارد.

درخشش كوبريك، استيفن كينگ و دكتر اسليپ
كمتــر فيلم هايي پيش و پس از اكرانشــان بــا چنين نقدهاي 
تكان دهنــده اي مواجه شــده اند امــا نقدهاي منفــي و بعضا 

5سال پيش از ساخت درخشش، كوبريك فيلم »بري ليندون« 
را ســاخته بود؛ فيلمي به لحاظ بصــري در اوج كه در آن تمام 
نورپردازي ها با نور طبيعي انجام شده و درباره مردي ايرلندي 
در قرن هجدهم اســت كه تالش مي كند راه خود را به محافل 
اشــرافي بريتانيا باز كند. به رغم اينكه اين فيلــم از نظر فني و 
تكنيكي فيلم موفقي از آب درآمد و در بيشــتر رشته ها نامزد 
دريافت جايزه اسكار شد و 4جايزه اسكار در نهايت به آن تعلق 
گرفت، در گيشه فيلمي موفق از آب درنيامد و منتقدان نقدهاي 
منفي اي درباره اين فيلم نگاشتند و بيشــتر ايراداتشان بر اين 
مسئله متمركز بود كه بري ليندون، فيلمي بسيار طوالني است 
و روند داستان در اين فيلم به كندي پيش مي رود. كوبريك كه 
از عدم موفقيت فيلم بري ليندون در باكس آفيس آمريكا نااميد 
به نظر مي رسيد، متوجه شد كه بايد فيلمي بسازد كه هم از لحاظ 
هنري و هم از نظر تجاري فيلمي موفق از آب درآيد. از اين زمان 
بود كه او تصميم گرفت در ژانر ترسناك هم فيلم بسازد. بعدها در 
اين باره به استيفن كينگ نويسنده كتاب درخشش گفته شد كه 
كوبريك به دستيارانش گفته بود كتاب هاي زيادي با موضوعات 
داستاني وحشتناك و هول انگيز براي مطالعه برايش فراهم كنند. 
منشي كوبريك نيز به خاطر مي آورد كه كوبريك پس از مطالعه 
چند صفحه از اين كتاب ها آن را بــه ديوار مي كوبيد. در نهايت 
زماني فرا رسيد كه منشــي كوبريك ديگر صداي كوبيده شدن 
كتابي را به ديوار اتاق نشنيد. او نگران به اتاق رئيس خود رفت 
و كوبريك را غرق در مطالعه كتاب درخشــش استيفن كينگ 
يافت. كوبريك زماني درباره موضوع فيلم درخشش گفته بود: 
چيزي به لحاظ ژنتيك در شخصيت انســان اشتباه است. در 
واقع شخصيت انسان داراي يك روي شــيطاني است. يكي از 
كارهايي كه فيلم هاي ترسناك مي توانند انجام دهند نشان دادن 
الگوهايي از ناخودآگاه انسان است و با ساخت يك اثر سينمايي 
مي توان بخش تيره و تاريك ناخودآگاه انسان را بدون مواجهه 

مستقيم با آن ديد.

درخشش و مشابهت ها با دوره كنونی
همه  چيز در هتل اورلوك )محل وقوع داســتان فيلم( يكســان 
و يكنواخت اســت. هر روز برنامه يك چيز است؛ از خواب بيدار 
مي شوي، از تخت بيرون مي آيي، به آشپزخانه مي روي و مقداري 
غذاي فرآوري شده مي خوري، سپس تالش مي كني قدري كار 
كني )با دستگاه تايپ داستان ناتمام خود را تمام كني(، اما همسر 
و بچه ها مزاحمت مي شوند و سپس شب مي رسد و دوباره براي 
خواب به تخت مي روي. در اغلب مواقع بهتر است در همان هتل 
بماني. در چنين وضعيتي است كه قادر نخواهي بود دوستانت را 
ببيني. اين وضعيت شايد تا حدي مشابه شرايط روزانه ما در خانه 
در دوره شيوع ويروس كرونا باشد. اما اين وضعيت توصيفي است 
از بخش مهمي از اقتباس سينمايي كوبريك از كتاب درخشش 
استيفن كينگ كه اين ماه چهلمين سالگرد اكران خود را جشن 
مي گيرد.  8سال قبل رادني آشر با ســاخت فيلم مستند »اتاق 
237«)2012(، دوباره بحث ها درباره فيلم درخشش كوبريك را 
در محافل منتقدان زنده كرد. او در اين فيلم به ارزيابي گسترده اي 
از ديدگاه هــاي متضاد و متفاوت درباره فيلم درخشــش از نگاه 
طرفداران اين فيلم پرداخت. او در فيلم اتاق 237به شواهدي كه 

اين تئوري ها برپايه آن استوار شده اند، پرداخت.

فرضيه هايی درباره درخشش
برخي از اين ديدگاه ها، مانند ديدگاهي كه اين فرضيه را مطرح 
مي كند كه فيلم درخشش رگه هايي از امپرياليسم آمريكايي را 
كه در طول تاريخ گم شده اند، به نمايش مي گذارد، متقاعد كننده 
هستند. معتقدان به فرضيه اي كه در اين فيلم برشي از امپرياليسم 
آمريكايي به نمايش گذاشته شده، با استناد به اينكه هتل اورلوك، 
مهمان پذيري است كه اشــباح مردگان بومي آمريكايي در آن 
سكونت دارند، به فرضيه خود شكل مي دهند. آنگونه كه در فيلم 
نيز به تدريج مشخص مي شود اين هتل روي زميني كه پيش از 
اين در آن مراسم خاكســپاري بوميان آمريكايي انجام مي شد، 
بنا شــده بود. برخي نيز ارجاعات ديگري دارند و به نشان دادن 
قوطي هاي پودر پف دهنده نان)Baking powder( كلومت كه 
در صحنه هايي از فيلم نشان داده مي شود و بر اين اساس تالش 
دارند فرضيه نشــان دادن رگه هايي از امپرياليسم آمريكايي در 
فيلم را اثبات كنند. كارخانه توليد آرد نان، در 1889در شيكاگو 
توسط ويليام مونروئه رايت تاسيس شد. او نام يك پيپ سنتي كه 
بوميان آمريكايي در دوران استعماري استفاده مي كردند را براي 
كارخانه خود برگزيده بود. روي قوطي هاي پودر پف دهنده نان 
كارخانه كلومت، تصويري از يك سرخپوست بومي آمريكايي كه 
كاله سنتي با پر سرخپوستي بر ســر دارد، حك شده است. بيل 
بليك مور، خبرنگار  اي بي سي در فيلم اتاق 237تالش كرده اين 
فرضيه را به اثبات برساند كه نمايش قوطي هاي پودر پف دهنده 
نان كلومت در فيلم درخشش كنايه اي بر نسل كشي بوميان آمريكا 

توسط ساكنان اوليه اروپايي در اين كشور است.

نظر دستيار كوبريك
اما برخي فرضيات به ظاهر ساده تر و پيش پا افتاده تري در رابطه 
با دليل ســاخت فيلم درخشش، در مســتند اتاق 237مطرح 
كرده اند و با اســتناد به اينكه دني، پسر جك تورنس شخصيت 
اصلي فيلم در سراســر فيلم درخشــش، پيراهني بــر تن دارد 
كه روي آن عبارت آپولو11چاپ شــده معتقدند كه اســتنلي 
كوبريك فيلم درخشــش را به منظور بيان نوعي عذرخواهي در 
جعل فرود بر ماه درفيلم»2001: اوديسه فضايي« ساخته است. 
لئون ويتالي، دستيار استنلي كوبريك كه در سال 2017فيلمي 
مستند درباره زندگي وي با عنوان »كارگر سينما« ساخته شده 
بود، به عنوان نزديك ترين فرد به كوبريك در عرصه فيلمسازي 
تفاســيري كه در فيلم اتاق 237درباره فيلم درخشــش مطرح 
شد را با لحني مســخره آميز رد كرده است. با اين حال نمي توان 

تكان دهنده و اهانت بار درباره اين فيلم در گــذر زمان از اذهان 
محو شدند. فيلمي كه زماني به عنوان يكي از آثار فراموش شدني و 
كم اهميت يك فيلمبردار افسانه اي از آن ياد مي شد، امروز يكي از 
بزرگ ترين و تأثيرگذار ترين فيلم هاي ژانر خود محسوب مي شود 
و صد البته از نظر بسياري از منتقدان مهم ترين اثر سينمايي در 
ميان كارهاي جاودانه وي. درخشــش، امروز يكي از فيلم هاي 
ترسناك افسانه اي تاريخ سينما محسوب مي شود. گفته مي شود 
كه اســتيفن كينگ كه فيلم درخشــش با اقتباس از رمان وي 
نگاشته شده زماني از منتقدان اين فيلم محسوب مي شد، با اين 
حال در فيلم »دكتر اسليپ« كه اقتباسي است از كتابي به همين 
نام اثر استيفن كينگ و در دنباله داستان رمان درخشش نگاشته 
شده، نيز نشــانه هاي زياد بصري از فيلم درخشش كوبريك به 
چشم مي خورد اما همچنان گيجي و احساس سردرگمي درباره 
فيلم درخشش پابرجاست و اين مسئله باعث مي شود كه بسياري 
از عالقه مندان به ذهن خود فشــار بياورند تا از معماي فيلم سر 

در بياورند.
صحنه هاي اوليه فيلم درخشــش كه جك تورنــس را در حال 
رانندگي به سمت كوه هاي كلرادو در مسير هتل اورلوك نشان 
مي دهد، به گونه اي تأثير گذار فيلمبرداري شــده  است كه صرف 
ديدن اين صحنه ها به همراه موسيقي تنظيم شده توسط وندي 
كارلوس و راشل الكايند با اقتباس از سمفوني فانتاستيك هكتور 
برليوز و تصاويري از مناظر طول مسير كه در درياچه اي ساكن و 
آرامي انعكاس يافته اند، سبب مي شود اين فكر در ذهن تماشاگر 
رسوخ كند كه اتفاقاتي در راه اســت؛ به ويژه زماني كه تمام اين 
عناصر صوتي و بصري با صداي صفير دوربين تلفيق مي شــوند. 
كوبريك توانسته با استفاده از استدي كم )پايدار نما(، در اين فيلم 

حركت را با ثبات تلفيق كند.

ح كلی داستان و فيلم  مشابهت طر
تا جايي كه به طرح كلي مربوط مي شود، در فيلم نيز از طرح كلي 
داستان كتاب استيفن كينگ پيروي شده اما فقط داستان كلي.

فيلم درخشش در واقع با ســفر خانواده جك تورنس )با بازي 
جك نيكلسون(، همســرش وندي )با بازي شــلي دووال( و 
پسرشــان دني )با بازي دني لويد(، به هتل اورلوك كه هتلي 
دورافتاده واقع در مناطق كوهستاني كلرادو است و براي اقامت 
اســكي بازاني كه به اين منطقه مي آيند و روي زمين هاي يك 
قبرستان قديمي بوميان آمريكايي ساخته شده، آغاز مي شود. 
جك قرار است به عنوان نگهبان و سرايدار در اين هتل دورافتاده 
و خالي از مسافر مشغول به كار شــود. خانواده تورنس در اين 
منطقه به دنبال آرامش و آسايش اســت و جك تورنس كه در 
واقع يك نويسنده اســت، درصدد نگارش و اتمام كتاب رمان 
خود. اما ارواح، سراســر اين هتل را به اشغال خود در آورده اند. 
اين ارواح كه خود قربانيان گذشته خونين هتل هستند، به آزار و 
اذيت خانواده تورنس مي پردازند. دني كوچك از قدرت تله پاتي 
برخوردار است كه نام درخشــش را بر آن گذاشته است. او از 

طريق تله پاتي با سرآشپز هتل هالوران ارتباط برقرار مي كند. 

داستان كوبريك؛ داستان كينگ
موضوع كلي داســتان همانگونه كه به شرح آن پرداخته شد، 
كامال برگرفته از كتاب اســتيفن كينگ اســت كه در سال 
1977انتشــار يافته و در زمره پر فروش ترين آثار اين ســال 
قرارگرفته است. اما كوبريك به رغم عدم رغبت استيفن كينگ 
ميان داستان فيلم خود و داســتان كينگ فاصله مي اندازد. 
اگر بخواهيم ميان كتاب و فيلم مقايســه اي انجام دهيم بايد 
بگوييم كه انگيزه و رفتار شــخصيت هاي فيلم بــا انگيزه و 
رفتار شــخصيت هاي كتاب متفاوت است. بخش هاي مهمي 
از داســتان در فيلم اســتنلي كوبريك تغيير كرده و داستان 
فيلم سرانجام كامال متفاوتي را براي شخصيت هايش نسبت 
به شخصيت هاي كتاب رقم مي زند. فيلم درخشش كوبريك 
به اين دليل چندان خوشايند استيفن كينگ نيست كه او در 
كتاب درخشش بيشــتر به طور كنايه آميز به عادات شخصي 
خود پرداخته بود.)عاداتي كه در كتاب دكتر اسليپ بيشتر به 
آن مي پردازد و بيشــتر به اين داستان كه ادامه داستان رمان 
درخشش است، جنبه شخصي مي دهد(. در رمان درخشش 
حركت شخصيت اصلي داستان به سمت ديوانگي، خشونت 
و در نهايت بخشش بســيار تدريجي و كند است. اما تفسير 
كوبريك از اين داستان بسيار متفاوت است، در داستاني كه 
كوبريك در فيلم خود به تصوير مي كشد، خشونت به صورت 
امري ذهني و عريان تر و شــديدتر نمايان مي شود. ارواح نيز 
در فيلم، جك را در عادات بدش همراهي مي كنند و به نوعي 

بيانگر روح خبيث جك هستند. 

درخشش از منظر كوبريك
كوبريك در درخشش مانند فيلم هاي اوليه اش كمتر به يكپارچگي 
و ارتباط منطقي ميان عناصر داســتان فيلمش اهميت مي دهد 
و بيشــتر توجه خود را معطوف به حــاالت و روحيات، عناصر 
محيطي، اتفاقات تكان دهنده و تصاويــر ناهمگون مي كند كه 
در فيلم درخشــش به موارد زيادي از اين عناصر برمي خوريم؛ 
عناصري كه در هولناك كردن صحنه هاي اين فيلم نقش اساسي 
بازي كرده است؛ روح دختران دوقلويي كه در لباس هاي كتاني 
آبي، دست  در دســت هم در انتهاي يك راهرو كمين كرده اند و 
درهاي آسانسوري كه خون از آنها جاري است. نمايش چشم هاي 
متورم شلي دووال در حالي كه يك چوب بيسبال را مقابل خود 
با دستانش مي چرخاند. برگه هاي كاغذي كه روي آنها به صورت 
تكراري و پشت سر هم  جمله »كار تمام وقت و تفريح و بازي نكردن 
از جك يك پسر كسالت بار ساخته« تايپ شده است و دست آخر 
در مهم ترين صحنه فيلم، جك نيكلســون با صورت عرق ريزان 
درحالي كه همسرش را تهديد مي كند و با نگاهي شرربار به وي 

خيره شده، بدنش با ضربه كشنده تبر شكافته مي شود.

درخشش ماندگار كوبريك
40سال پس از اكران، معماي فيلم »درخشش« كشف نشده باقي مانده 

استيفنكينگازدرخششمیگوید
از استيفن كينگ نقل شده كه درباره فيلم درخشش گفته است: كوبريك فيلمي ساخته كه از نظر بصري 
بسيار خاطره انگيز است، اما از منظر يك اقتباس ســينمايي فيلم درخشش اثر ضعيفي است. باز هم از 
استيفن كينگ نقل شده كه او در جايي گفته كه درخشش تنها اقتباس سينمايي از آثار وي است كه او از 

آن متنفر بوده است. با اين حال استيفن كينگ در كتاب ناداستان »رقص مرگ«، 
فيلم كوبريك را در زمره فيلم هايي دانسته كه در ارتقاي ژانر كتاب ها و فيلم هاي 
ترسناك مؤثر بوده است. استيفن كينگ همچنين در اين كتاب، فيلم درخشش را 
در زمره آثار محبوب سينمايي اش قرار داده است. پيش از ساخت فيلم درخشش 
در سال 1980هر زمان كه از استيفن كينگ درباره اقتباس سينمايي از رمان هايش 
مي پرسيدند، مي گفت كه توجه زيادي به اقتباس هاي سينمايي از آثارش نمي كند. 
اين كتاب در زماني نگاشته شده كه استيفن كينگ از عادت بد اعتياد به الكل رنج 

مي برده است، در واقع رمان درخشش داراي عناصر بسيار قوي زندگينامه اي است. استيفن كينگ در 
اين باره گفته است كه من با ديدن فيلم از اين مسئله نااميد شدم كه به بعضي عناصر رمان نظير فروپاشي 
خانوادگي و خطرات اعتياد به الكل اشاره اي نشده بود. كينگ همچنين انتخاب جك نيكلسون براي ايفاي 
نقش در درخشش را اشتباه مي داند؛ چرا كه معتقد است تماشاگر فيلم درخشش 
با ديدن جك نيكلسون، فيلم »پرواز بر فراز آشيانه فاخته« را به ياد مي آورد و اين 
پيش زمينه در ذهنش شكل مي گيرد كه جك نيكلسون در فيلم درخشش هم در 
نقش فردي بازي خواهد كرد كه به سرعت ديوانه مي شود. استيفن كينگ معتقد 
است كه براي ايفاي نقش اول فيلم درخشش، كوبريك مي توانست، بازيگراني نظير 
جان وويت، كريستوفر ريو يا مايكل موريارتي را كه تا آن زمان سابقه بازي در نقش 

فردي كه به تدريج ديوانه مي شود را نداشتند، انتخاب كند. 
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چراازتوانصنايعهواييبرايآتشنشانيبهرهنميگيرند
تاريخ درســت موضوعي كه مطرح مي كنم يادم نيســت اما تقريبا 
مهرماه97 بود كه از ســامانه پيشــرفته آتش نشــاني براي اطفاي 
حريق هاي بزرگ رونمايي و در بخش هاي متعدد خبري راجع به آن 
اطالع رساني شد. چرا از همين سامانه كه قطعا هزينه هنگفتي براي 
ساخت آن شده است براي فرونشاندن آتش جنگل هاي زاگرس كه 

چند روز است ادامه دارد، استفاده نمي شود؟
اكوانازتهران

بازيجديدبانكهابرايپرداختاقساطوامهايدورانكرونا
در حالي  كه مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار و ابالغيه بانك مركزي 
قرار بود زمان پرداخت اقســاط وام هاي قرض الحســنه در ماه هاي 
اسفند9۸ تا ارديبهشت99 به خاطر كرونا، به پايان مهلت پرداخت اين 
وام ها منتقل شود، برخي بانك ها اين اقساط را جزو بدهي بانكي افراد 
قرار مي دهند تا اخذ وام جديد از بانك ها براي اين افراد و حتي ضامن 
شدن براي افراد ديگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذكور ممكن 
نباشد. جريمه ديركرد هم منظور مي كنند و از صاحبان وام مي گيرند!
داراييازشيراز

ايندرستاستكههزينههمهچيزبامردمباشد؟
اين روزها سخن از واريز كمك هاي مردمي جهت خريد »تجهيزات 
مقابله با آتش سوزي در طبيعت« مطرح مي شود كه بسياري ازجمله 
من با جان و دل در آن مشاركت مي كنيم؛ زيرا مي دانيم نيت آدم هاي 
پشت اين كمپين ها خير اســت، اما به نظر مي رسد برخي به صورت 
سازمان يافته تالش مي كنند اين قضيه جابيفتد كه هزينه همه چيز با 

مردم باشد؛ حتي تجهيزات آتش نشاني؟!
پارساازتهران

مشكالتفنيوزيرساختيكارگزاريهابسيارجدياست
تقريبا ديگر كسي نيست كه روزانه براي باز كردن حساب كاربري اش 
در هر يك از كارگزاري ها با مشكل مواجه نشود؟ اين وضعيت تا كي 
مي خواهد ادامه يابد و آيا قرار نيســت كارگزاري هــا كه درصد قابل 
توجهي از معامالت آنالين سود مي برند به اصالح زيرساخت ها، افزايش 

پهناي باند و پاسخ دهي به مشتريان بورس بپردازند؟
سالميازبردسكنمشهد

دانشگاهرفتناجباريبامسئوليتدانشجو
دانشــگاه علوم پزشــكي اصفهان كالس هاي دروس عملي خود را 
بازگشــايي كرده و اســاتيد هم حضور در آنها را اجباري كرده اند؛ با 
اين حال از دانشجويان خواســته اند تا قراردادي امضا كنند و با تعهد 
و مسئوليت خود براي دروس عملي در دانشگاه حاضر شوند. اين در 
حالي است كه در چند روز گذشته خوابگاه هاي اين دانشگاه پذيراي 
9 نفر مبتال به كرونا بوده اســت. اگر در شــهر وضعيت قرمز اصفهان 
ظرفيت بازگشايي دانشگاه ها نيست و مسئوليتي هم در قبال ابتالي 
دانشجويان به كرونا قبول نمي كنند، چرا بايد جان دانشجويان را به 
خطر بيندازند و بعد نيز درصورت بروز فاجعه بگويند، حضور اختياري 

بوده است؟
پدرنگران2دانشجوازاصفهان

بهدادپرسنلاستخرهاومجتمعهايورزشيبرسيد
بعد از 3 ماه بيكاري و بازگشــايي اغلب اصناف، پرســنل استخرها و 
مجتمع هاي ورزشــي و آب درماني همچنان ســرگردان و بي درآمد 
هستند. اغلب پرسنل اين اصناف قراردادي و ساعتي هستند و اصال 
معلوم نيست دوباره آنها را به كار بگيرند يا خير. ضمن اينكه اكثرا بيمه 
هم ندارند و فقط بيمه حوادث دارند. از مســئوالن تقاضا داريم به داد 
پرســنل اســتخرها، غريق نجات ها و مجتمع هاي ورزشي برسند و 

تدبيري برايشان بينديشند.
حيدريازهشتگرد

3ماهسرگردانيبرايدريافتسندصادرشده
قريب به 3 ماه است پيگير سند ملكي هستم كه در يك دفتر ثبت اسناد 
رسمي در كاشان آن را تنظيم كرده ايم. از آن تاريخ مرتب پيگير سند 
ملكم هستم كه متأسفانه بين دفتر پســت مستقر در آن اداره و دفتر 
امالك سرگردانم و هيچ  يك از آنان جواب مقتضي را درخصوص سند 

به من نمي دهند. تقاضا دارم يك نفر صداي مرا بشنود.
صنعتيفرازكاشان

اژدهادرايستگاهفضايي
مسئله ديگري كه توجه بســياري از مردم را در  ادامهاز

زمان پرتاب كپسول دراگون جلب كرد نبود هيچ صفحهاول
دســته اي براي كنترل پرواز در اين فضاپيما بود. همه دستورات در 
دراگون برخالف فضاپيماهاي قديمي تر بايــد از طريق صفحه هاي 

لمسي وارد سيستم شود.
اين پرتاب درواقع ماموريت آزمايشي به حساب مي آيد. اگر عمليات 
فعلي با بازگشت سالم فضانوردان به زمين همراه شود، پرتاب اصلي 
احتماال با 3 فضانورد  در ماه آگوست انجام خواهد شد. شركت خصوصي 
اسپيس ايكس، قراردادي 2.6ميليارد دالري با ناسا براي انجام 6پرتاب 

حامل فضانوردان به ايستگاه بين المللي دارد.
شركت بوئينگ هم قرارداد مشابهي با ناســا دارد، اما بوئينگ از نظر 
توسعه حداقل يك سال از اســپيس ايكس عقب است. اين پرتاب به 
خوبي نشان مي دهد كه آينده صنعت فضايي در اختيار شركت هاي 
خصوصي است. شــركت اسپيس ايكس 1۸ســال قبل توسط ايالن 
ماسك كه بنيانگذار شركت تسال موتورز هم به حساب مي آيد تاسيس 
شد. خودروهاي كامال برقي و خودران تســال هم از ايده هاي ماسك 

به حساب مي آيد كه حاال طرفداران زيادي دارند.
در وهله اول اسپيس توانست با تيمي چابك و خالق براي نخستين بار 
در جهان محموله هاي فضايي مثل ماهواره ها را با موشك قابل استفاده 
مجدد فالكون9 به مدار زمين برساند و  تحولي بي سابقه در اين حوزه 
به وجود آورد. اين شركت مدتي بعد موشك فالكون هوي را آزمايش 
كرد كه در اصل تركيبي از 3موشك فالكون9 است اما قدرت بي نظيري 

براي بردن محموله هاي سنگين به فضا دارد.
 برخالف  دهه هاي گذشته حاال شــركت هاي خالق و نوآور هستند 
كه آينده فضا را رقم مي زنند. اسپيس ايكس برنامه مفصلي هم براي 
رساندن انسان به مريخ دارد و ايالن ماسك اعتقاد دارد كه انسان بايد 

سياره سرخ را به اشغال خود درآورد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كشف1۷۷هزاردالر
قاچاقدرچهارراهمولوي

جوان خارجي كه يك كوله پشــتي محتوي 
177هزار دالر را به شــكل قاچاق وارد كشور 

كرده بود در چهارراه مولوي دستگير شد.
 به گزارش همشهري، سرهنگ چنگيز ايدون، 
رئيس كالنتري112 ابوسعيد در اين باره گفت: 
عصر روز شنبه مأموران هنگام گشت زني در 
چهارراه مولوي به عابر پياده اي از اتباع خارجي 
كه يك كوله پشتي به همراه داشت مشكوك 
شدند و در بازرســي كوله پشتي مقدار زيادي 
دالر كشف كردند. وي ادامه داد: متهم 25ساله 
پاسخ درستي به ســؤاالت پليس نمي داد اما 
مدعي شد كه قرار بود دالرها را به حساب يك 

صرافي واريز كند.
 بررسي ها نشان داد او دالرها را به صورت باري 
از طريق مرز زميني و به شــكل قاچاق توسط 
چند پيك وارد كشــور كرده اســت. به گفته 
رئيس كالنتري ابوسعيد، متهم اعالم كرد كه 
براي دومين بار اســت دست به چنين اقدامي 
زده و پيش از اين نيز 35هزار دالر با اين شيوه 
وارد كشــور كرده بود. اين پرونده در ادامه در 

اختيار پليس امنيت اقتصادي قرار گرفت.

سردســته باندي كه در روزهاي شيوع 
كرونا دستور سرقت از خانه هنر را صادر داخلي

كرده بود، قاتلي بود كه با بخشش اولياي 
دم از زندان آزاد شده بود. به گزارش همشهري، مدتي 
قبل، گزارش دستبرد به مركز خيريه خانه هنر حوالي 

ميدان انقالب به پليس اعالم شد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه سارقان نيمه هاي 
شب از اين ســاختمان قديمي، مقدار زيادي وسايل 
موسيقي و هنري سرقت كرده اند. وقتي مأموران براي 
بررسي موضوع درمحل حاضر شدند، مدير خانه هنر 
گفت: خانه هنر متعلق به بچه هاي بي سرپرســت و 
بدسرپرست است كه از ســوي تعدادي هنرمند اداره 
مي شــود. ما به بچه هاي بي سرپرســت آموزش هاي 
هنري مانند موسيقي و نقاشي مي دهيم و هر ازگاهي 
نمايشــگاهي برپا مي كنيم و تابلوهاي نقاشي آنها را 
مي فروشيم. پولش را هم به خودشان برمي گردانيم، اما 
به دليل شيوع كرونا مركز تعطيل  شد و من يا همكارانم 
هر ازگاهي به خانه هنر سري مي زديم تا اينكه  متوجه 
شديم حدود 100تابلوي نقاشــي كودكان و وسايل 
موسيقي مانند ســنتور و... به همراه وسايل با  ارزش 
ديگر سرقت شده است. دزدان حتي مواد خوراكي را نيز 
ربوده بودند و ارزش اموال سرقتي  حدود يك ميليارد 
تومان اســت. به گفته او دزدان با تخريب در خروجي 
وسايل  را سرقت كرده و پس از فرار قفل  در را تعويض 
كرده اند. آنها حتي  دوربين هاي مداربسته ساختمان 

را نيز دزديده بودند.

شروعتحقيقات
با اين شكايت، پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد 
و كارآگاهان با انجام تحقيقــات دريافتند كه دزدان 

براي دســتبرد به خانه هنر از خانه قديمي و خالي از 
سكنه همسايه كه مالك آن سال ها قبل فوت شده و 
فرزندانش در خارج از كشور هستند، استفاده كرده اند. 
در اين شــرايط گروهي از مأموران با دســتور قاضي 
علي وسيله ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
ويژه سرقت جست و جوي خود را براي شناسايي آنها 

آغاز كردند.

شناسايياتفاقي
درحالي كه تحقيقات براي يافتن ردي از دزدان ادامه 
داشت، مدتي قبل 2 نفر از كارمندان خانه هنر كه در 
حال عبور از خيابان جيحون بودند با خودروي تيباي 
ســفيد رنگي مواجه شدند. پشت ماشــين تعدادي 
تابلوهاي نقاشــي وجود داشــت و 2 كارمند جوان 
نظرشان جلب شد و بيشــتر كه دقت كردند مطمئن 
شدند تابلوهاي نقاشي متعلق به مركز خيريه و كودكان 
بي سرپرست است كه سرقت شده بودند. همين كافي 
بود تا كارمندان جوان موضوع را به پليس اطالع بدهند 
اما پس از تماس آنها، 2 مرد تيبا سوار، ماشين را روشن 
كرده و قصد رفتن از آنجا را داشــتند كه كارمندان با 

كمك مردم يكي از تيبا سواران را دستگير كردند. 

اقرار
متهم دستگير شده به سرقت از خانه هنر اقرار كرد. او 
گفت كه سردسته باندشان مردي به نام سجاد است و 
با اطالعاتي كه وي در اختيار پليس قرار داد سجاد و 
بقيه متهمان دستگير شدند. متهمان پس از دستگيري 
براي انجام تحقيقات بيشــتر و شناسايي سرقت هاي 
احتمالي ديگر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران 

قرار گرفته اند.

 قاتل بعد از نجات از قصاص
سركرده باند سرقت شد

رهايي از قصاص
سركردهباندبهنامسجادمردياستكهچندســالپيشتاپايمرگپيشرفت،امابهزندگي
برگشت.اوسال83بهاتهامقتلدستگيرشدهوبهزندانافتاد،اماموفقشدازاوليايدمرضايت
بگيردواززندانآزادشود.باوجوداينپسازآزاديباندسرقتتشكيلدادونقشهدستبردبه

خانههنرراكشيد.

چرابعدازآزاديبارديگربهسمتخالفرفتي؟
چون هيچ جا به من كار نمي دادند. برچسب قاتل روي من بود و همه تا مي شنيدند وحشت مي كردند. از سوي 

ديگر در زندان شيوه و شگردهاي سرقت را از زندانيان ياد گرفته بودم.
درماجرايپروندهقتلچهشدكهموفقشديرضايتبگيري؟

ديه دادم. راستش من اصال اهل دعوا و درگيري نبودم و نمي دانم چه شد كه دستانم به جنايت آلوده شد. ماجرا 
به سال ۸3برمي گردد. در آن زمان به خاطر جاي پارك خودرو در يكي از خيابان هاي تهران با مردي جوان درگير 
شدم و او را به قتل رساندم. بعد از آن به زندان منتقل شدم و پس از محاكمه حكم قصاص گرفتم. هر روز در زندان 
كابوس مرگ و چوبه دار مي ديدم اما خانواده ام رايزني كردند و موفق شــدند با پرداخت 150ميليون تومان از 
اولياي دم رضايت بگيرند. من هم بعد از 5سال و ۸ ماه از زندان آزاد شدم و چون در اين مدت زنداني بودم رفقايم 

همه خالفكار بودند و بعد از آزادي هم وارد دنياي سارقان شدم تا پولي به دست بياورم.
چراتابلوهايكودكانبيسرپرستراسرقتكردي؟

من واقعا خبر نداشتم كه آن خانه متعلق به كودكان بي سرپرست اســت. تصورم اين بود كه آنجا استوديوي 
خوانندگان زيرزميني است. چون يكي از دوستانم به من راپورت داده بود كه در روزهاي كرونايي مركز تعطيل 
است و وسايل موسيقي و هنري كه در مركز است ميلياردها تومان ارزش دارد. تصورم اين بود كه در آنجا كارهاي 
غيرقانوني انجام مي دهند و جرأت نمي كنند شكايت كنند. حتي دوستم گفت مي تواني از طريق خانه قديمي كه 
چسبيده به مركز خانه هنر بود، وارد آنجا شوي. دوستم آمار آنجا را داشت و مي گفت خانه خالي است و هيچ كس 
در آنجا زندگي نمي كند. ما هم همين نقشه را پياده كرديم و از طريق آن خانه وارد شديم و دست به سرقت زديم.

جزاينسرقت،سرقتهايديگريهمانجامدادهايد؟
باور كنيد همين يك مورد بود. آن هم اشتباه كرديم و پشيمانيم.

گو
ت و

گف

قاتل سريالي انگليس كه به اتهام قتل 3زن دستگير و به حبس 
ابد محكوم شده است، قرار است درباره ديگر جنايت هايي كه 
مرتكب شده، نزد پليس اعتراف كند. پليس عقيده دارد كه 
اين مرد احتماال در قتل دســت كم 20زن ديگر دست دارد 
و درصورت افشاي اســرار اين قتل ها، او يكي از مخوف ترين 

جنايتكاران تاريخ انگليس خواهد بود.
به گزارش همشهري به نقل از ميرر، لوي بلفيلد در سال2004 
از سوي پليس دستگير شــد. اتهام او قتل 3زن در سال هاي 
1995 تا 1997 بود. بررسي هاي پليس نشان مي داد  اين مرد 
كه در يك كلوب مشغول به كار بود، پس از شناسايي دختران 
جوان به بهانه تهيه مواد مخدر با آنها دوست مي شد و پس از 
كشاندن قربانيانش به محلي خلوت، به آنها تجاوز كرده و اين 

دختران را با ضربات چكش به قتل مي رساند.
تحقيقات كارآگاهان براي دســتگيري اين قاتل ســريالي 
سال ها طول كشيد و آنها در نهايت توانستند با سرنخ هايي كه 
از اين مرد در صحنه 3جنايت به جا مانده بود، او را شناسايي 
و دســتگير كنند. حال آنكه در آن سال ها پليس با حمالت 
خشــونت آميز زيادي عليه زنان، خصوصــا دختران جوان 
مواجه شده بود كه بسياري از آنها در اين حمالت جانشان را 
از دست داده بودند. با اين حال بلفيلد هرگونه نقش خود را در 
اين جنايت ها تكذيب مي كرد و مدعي بود كه بي گناه است. 

ادعاي او اما درباره قتل 3نفر از قربانيان بي اساس بود، چرا كه 
شواهد محكمه پسندي عليه وي وجود داشت كه باعث شد 
اين مرد در نهايت در سال200۸ به اتهام قتل 3زن و همچنين 
حمله به يك زن ديگر در دادگاه مجرم شناخته و محكوم به 
حبس ابد شود. به اين ترتيب بلفيلد به زندان منتقل شد. با اين 
حال  پليس اعتقاد داشت، قتل هايي كه وي رقم زده، بسيار 
بيشــتر از 3زن اســت و از همان زمان تالش ها براي مجاب 
كردن قاتل سريالي به همكاري با پليس براي كشف راز اين 

قتل ها ادامه داشت.
به گفته كالين ساتون، كارآگاهي كه موفق به دستگيري اين 
قاتل سريالي شــد، بلفيلد هر چند مرد باهوشي است اما در 
هنگام ارتكاب جنايت هايش باهوش نبود. چرا كه از يك الگوي 
مشترك براي قتل هايش استفاده كرده و همه قربانيانش را 
پس از تجاوز با ضربات بي رحمانه چكش به قتل رسانده بود. 
اين همان الگويي است كه در جريان قتل دست كم 20دختر 
جوان ديگر كه در ســال1996 به قتل رســيده اند مشاهده 
مي شــود و به همين دليل ما اعتقاد داريم كه اين قتل ها نيز 

توسط بلفيلد صورت گرفته است.
براساس اين گزارش، تالش هاي پليس ظاهرا نتيجه داده و 
روز گذشته رســانه هاي لندن از موافقت قاتل سريالي براي 
مصاحبه با پليس درخصوص قتل هايي كه در ســال1996 

رخ داده و رازشــان فاش نشده اســت، خبر داده اند. به اين 
ترتيب درصورت اعتراف بلفيلد به اين قتل ها، اين مرد يكي 
از مخوف ترين جنايتكاراني خواهد بود كه انگلستان تا كنون 

به خود ديده است.

»با شوهرم قهر كرده بودم، اما وقتي آشتي 
كرديــم و دوباره به خانه برگشــتيم، با هم 
درگير شــديم و او بــه قتل رســيد.« اين 
حرف هاي زن جواني است كه به اتهام قتل 

همسرش دستگيرشده  است.
به گزارش همشــهري، ايــن حادثه ظهر 
پنجشنبه گذشــته  در غرب تهران رخ داد. 
ماموران پليس كه با دريافت گزارشي مبني 
بر درگيري خونين يك زن و شوهر خود را به 
ساختماني مسكوني رسانده بودند با كمك 
اورژانس زوج جوان  را به بيمارستان انتقال 
دادند. اين درحالي بود كه دختر 2سال ونيمه 
آنها در خواب بود و متوجه درگيري مرگبار 

مادر و پدرش نشده بود.
زن جوان از ناحيه ران پا و شوهرش از ناحيه 
كمر چاقو خورده بودند. هر2 تحت درمان 
قرار گرفتنــد، اما تالش بــراي نجات مرد 
3۸ساله بي فايده بود. او به دليل شدت ضربه 

و جراحت بــه كام مرگ رفت و به دســتور 
قاضي ولي مرادي، كشــيك جنايي تهران، 
تحقيقات در اين پرونده آغاز شد. بررسي ها 
نشان مي داد كه كســي جز زن جوان عامل 
قتل شوهرش نيست. به همين دليل قاضي 

جنايي دستور بازداشت وي را صادر كرد.

منبيگناهم
زن 35ساله روز گذشته پس از بهبودي به 
دادسراي جنايي تهران انتقال يافت اما قتل 
شوهرش را انكار كرد و گفت: نمي دانم چه 
شد كه شــوهرم چاقو خورد. وي ادامه داد: 
من و همسرم سال ها با هم اختالف داشتيم. 
او توهم داشــت. مدام تصور مي كرد  فردي 
قرار است او را به قتل برســاند. هرچه به او 
مي گفتم بايد به دكتر بروي و درمان شوي 
اهميتي نمــي داد و مي گفت تو مي خواهي 
مرا ديوانه نشان بدهي. زن جوان ادامه داد: 

ما  يك دختر 2سال و نيمه داريم اما  از حدود 
2سال پيش اختالفات ما شروع شد. شوهرم 
تصور مي كرد كه افرادي تعقيبش مي كنند 
و قصد دارند جانش را بگيرند. ديگر خسته 
شده بودم. 2سال قبل مي خواستم از او طالق 
بگيرم اما به خاطر دختــرم كوتاه آمدم و به 
زندگي ادامه دادم. او اما هر روز بدتر مي شد 
تا اينكه چنــد روز قبل از حادثه باز برســر 
توهمات عجيبش درگير شديم و من خانه 
را به حالت قهر ترك كردم. به همراه دخترم 
به خانه پدرم رفتم كه يك روز قبل از حادثه 
همسرم به دنبالم آمد. من هم او را بخشيدم و 

به خانه برگشتيم. 
 زن جوان درخصوص روز حادثه گفت: ظهر 
پنجشنبه يعني 24ساعت بعد از برگشت من 
به خانه سرگرم نظافت خانه بودم و دخترم 
در اتاق، خواب بود. همســرم به دنبال كليد 
كمدش مي گشت و وقتي پيدا كرد ناگهان 

اشرار مسلح در حمله به خودروي 
زندانيان چند نفر از آنان را فراري دادند

فراربرقآسا
 مردان مسلح در جريان حمله به خودرويي كه چندين 
زنداني را به زنــدان بندرعباس منتقل مي كرد، موفق 
شدند با خلع سالح مأموران بدرقه، چند زنداني ازجمله 

عامل شهادت يك مأمور پليس را فراري دهند.
به گزارش همشهري، روز گذشــته فيلم كوتاهي در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه از فراري دادن چند 
زنداني در حوالي ميناب حكايت داشت. اين فيلم كه 
مربوط به روز شنبه دهم خردادماه بود نشان مي داد كه 
سرنشينان چند خودرو راه ميني بوسي آبي رنگ كه از 

آن براي حمل زندانيان استفاده مي شد را مسدود كرده 
و چندين مرد مسلح مشغول پياده كردن چند نفر ديگر 
از ميني بوس هستند. آنطور كه اين تصاوير نشان مي داد 
افراد مسلح، سپس با تهديد ســالح چند نفر را پياده 
كرده و آنها را به شكل درازكش روي زمين قرار دادند 
و چند دقيقه بعد چند نفر از زندانيــان را پياده كرده 
و با خود بردند.  اين فيلم در شــرايطي منتشر شد كه 

هنوز هيچ كس از هويت مردان مسلح و زندانيان فراري 
اطالعي نداشت. با وجود اين شواهد نشان مي داد آنها 
در راه فرار با مأموران ايست و بازرسي در حوالي منطقه 
سرني نيز درگير شده و توانسته اند از آنجا به سوي مكان 

نامعلومي فرار كنند.
به دنبال اين حادثه تحقيقات براي روشن شدن چگونگي 
وقوع حادثه و سرنوشت زندانيان فراري آغاز شد و در 
نخســتين گام طرح مهار به اجرا درآمد اما اطالعات 
اوليه نشان مي داد مردان مسلح ســوار بر 3خودروي 

پژو گريخته اند.

زندانيانفراريچهكسانيهستند؟
شواهد به دست آمده حاكي از آن بود كه زندانيان فراري 
از افراد خطرناك هستند. در ادامه مشخص شد يكي از 
آنها عامل شهادت حجت اهلل دشتباني فرمانده ايست و 

بازرسي چغازردي ميناب اســت. اين مرد شرور كه از 
قاچاقچيان حرفه اي اســت تير ماه سال9۸ در جريان 
عبور يك محموله شامل 500كيلو مواد مخدر از يكي 
از راه هاي فرعي چغازردي ميناب به ســوي مأموران 
ايســتگاه بازرســي تيراندازي كرد و موجب شهادت 
ستوان يكم حجت اهلل دشتباني و جراحت ستوان دوم 
صفدر ساالري شد. در جريان اين درگيري قاچاقچيان 
با به  آتش كشــيدن محموله مواد مخدر قصد داشتند 
هيچ مدركي عليه خود باقي نگذارند كه با سرعت عمل 
مأموران در اجراي اين نقشه ناكام ماندند و 4نفر از آنها 
دستگير شدند؛ با اين حال تعداد ديگري از قاچاقچيان 

توانستند بگريزند.
به دنبال اين حادثه تالش ها براي دســتگيري ســاير 
قاچاقچيان ازجمله قاتل شهيددشــتباني آغاز شد تا 
اينكه 3 ماه بعد يعني در مهر ماه سال9۸ اين متهم نيز 

دستگير شد. در ماه هاي گذشته تحقيقات از اين متهم 
و ساير اعضاي اين باند شرارت در جريان بود تا اينكه بنا 
بر شنيده ها روز شنبه او و چند نفر ديگر در حال انتقال 
از دادگاه به زندان بودند كه با كمك همدستان شــان 
توانستند فرار كنند. در همين حال تالش هاي خبرنگار 
همشــهري براي ارتباط با مســئوالن قضايي استان 
هرمزگان براي مشخص شــدن جزئيات بيشتر از اين 
حادثه به نتيجه نرسيد. علي گرمه اي دادستان ميناب 
نيز حاضر به گفت وگو با همشهري نشد و اطالع رساني 
در اين خصوص را به بعد از دستگيري متهمان موكول 

كرد.
بر اساس اين گزارش هم اكنون يگان هاي مختلفي از 
پليس هاي تخصصي استان هرمزگان در حال تجسس 
و پيگيري براي دســتگيري زندانيان فراري و عامالن 

اين فرار هستند.

گواهينامهبهجاماندهسارق
اورابهدامانداخت

مردي كه با ســرقت كاميون، لــوازم داخل آن را ســرقت مي كرد، در آخرين ســرقت 
گواهينامه اش را در كاميون جا گذاشت و همين حواس پرتي باعث دستگيري اش شد. 

به گزارش همشهري، چند روز قبل مأموران كالنتري157 مسعوديه در جريان گشت زني 
يك كاميون را در حوالي افسريه كشف كردند كه بررســي ها نشان مي داد چند روز قبل 

سرقت شده است.
 مأموران همزمان با شناســايي صاحب كاميون، زير صندلي آن يك گواهينامه متعلق به 
مردي به نام كريم كشف كردند كه شواهد نشان مي داد از سارقان سابقه دار است و به احتمال 
زياد او عامل سرقت كاميون است. به اين ترتيب وي دستگير شد. سرهنگ علي كنجوريان، 
رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي پايتخت در اين باره گفت: با انتقال متهم به پليس آگاهي، او 
به سرقت 6دستگاه خودروی خاور از محله هاي شرق تهران، دولت آباد و شهرري اعتراف كرد 
و گفت بعد از سرقت كاميون ها لوازم آنها را باز و در نهايت كاميون را كنار خيابان رها مي كرد.
 وي ادامه داد: متهم تاكنون از اين راه 50ميليون تومان به دست آورده و مالخر اموال مسروقه 

نيز بازداشت شده و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

قاتلمخوفزبانميگشايد

فرياد زد كه وســايلش ســرقت شده است. دعوايمرگبارزوججوان24ساعتپسازآشتي
مي گفت تو با صاحب كارم همدســت شدي 
و كليد را به او دادي تا وسايل كمد را سرقت 
كند. مي گفت حتما او يا تو قصد داريد مرا به 
قتل برسانيد. حرف هاي عجيبي مي زد. بر سر 
اين مســئله عجيب با هم درگير شديم و در 
آشپزخانه بودم كه او به سمتم هجوم آورد تا 
خفه ام كنم. تقال كردم و خود را از زير دستش 
بيرون كشيدم.بعد فالكس چاي را برداشتم و 
مي خواستم به روي او بريزم اما او چاقويي از 
كشو برداشت و ضربه اي به پايم زد. من هم او 
را هل دادم كه زمين خورد و بعد فورا از خانه 
بيرون رفتم و با داد و فرياد همسايه ها را خبر 
كردم. وقتي همسايه ها رسيدند متوجه شدم 
كه شوهرم چاقو خورده اما  نمي دانم چه شد 
كه او چاقو خورد. من ضربــه اي به او نزدم و 
بي گناهم. اگرچه اين زن جــوان خودش را 
بي گناه مي دانست، اما قاضي جنايي دستور 
بازداشــت وي را صادركرد. او بــراي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيارماموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.
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فهيمه طباطبايي
خبرنگار

4روز پيش خبري به نقل از ســازمان غذا و داروي آمريكا 
منتشر شد مبني بر اينكه مقادير ناخالصي NDMA در قرص 
متفورمين برخي از ســازندگان دارو ازجمله برند دارويي 
APO باالتر از حد قابل قبول است.اين سازمان به سازندگان 
اين داروها توصيه كرد   اين محصوالت را از بازار داوطلبانه 
جمع آوري كنند. انتشــار اين خبر در فضاي شبكه اي شده 
جهان و راهيابي اش به شــبكه هاي اجتماعي نگراني هاي 
فراواني را به بار آورده است. مصرف كنندگان متفورمين كه 
تعداد آنها كم نيست، ترســيده اند كه مبادا يكي از عوارض 

مصرف اين دارو كه روزانه و در چند نوبت آن را اســتفاده 
مي كنند، ابتال به ســرطان در آينده باشد. اما اصل موضوع 

چيست و آيا واقعا بايد نگران باشيم؟ 
 اولين نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه بخشي از خبري كه 
در شبكه هاي اجتماعي به دست شما   رسيده، ناقص و بدون 
اطالعات كافي منتشر شده  است. طبق اعالم سازمان غذا و 
داروي آمريكا ناخالصي NDMA مربوط به ماده اوليه قرص 
متفورمين نيســت، بلكه در مراحل فرموالسيون بخشي از 
اين قرص ها )با تأثير كاهش قند خون به صورت آهسته( در 
محصول نهايي ايجاد مي شود. به همين دليل آزمايش هاي 
 immediate( را در نوع معمولي NMDA ناخالصي FDA

release( نشان نداده است.

نكته دوم اينكه اطالعيه سازمان غذا و دارو در آمريكا مربوط 
به قرص هاي متفورين با برند تجاري APO است. قرص هاي 
اين برند در ايران توزيع نمي شود. اســداهلل رجب، رئيس 
انجمن ديابت ايران در اين باره به»همشــهري« مي گويد:  
»متفورمين  هاي ايران مشــكلي ندارد. اين خبر مشخصا 
درباره بخشي از محصوالت شــركت اپوتكس است كه در 
ايران نيست اگر هم وجود داشته باشــد از راه هاي تأييد 
شده وزارت بهداشت نمي آيد.« به گفته او اپوتكس پيش تر 
در سال96 وارد ايران شــده بود، اما در آن زمان مشكلي 
براي داروهايش اعالم نشده بود و اين يافته ها تازه است: 
»مردم نبايد بي دليل نگران باشــند. اين دارو االن بيشتر 
مورد مصرف مردم كانادا و آمريكاست، اما مردم در آنجا هم 

نگران نباشند با پزشك شان تماس بگيرند و درصورت نياز 
دارو را عوض كنند.« رجب مي گويد: يكي از داليل توصيه 
مردم به استفاده از داروهاي داخلي همين است كه شرايط 
ساخت آنها در داخل كشور تحت نظارت بيشتري است: »ما 
بارها گفته ايم كه داروهاي داخلي در شرايط فعلي مطمئن تر 
هستند. در زمينه كنترل قند خون هم اكنون مشكل خاصي 
در ايران نداريم و شركت هاي توليد كننده دارو مي گويند 
كه براي 6 ماه ديگر هم متفورمين و انسولين ذخيره داريم.« 
انجمن ديابت ايران هم با انتشــار اطالعيه اي بر سالمت 
قرص هاي متفورمين مورد استفاده در كشور تأكيد كرده و 
از مردم خواسته است بدون نگراني به مصرف داروهايشان 

ادامه دهند.

»متفورمين«سرطانزاست؟

   اسداله رجب
دبير انجمن ديابت

كي چي گفت؟

   عليرضا رئيسي

 »كرونــا نــه ضعيف 
شــده و نه از بين رفته 

اســت؛ بلكه با همان قدرت 
به  كار خود ادامه مي دهــد و نبايد در 
فاصله گذاري اجتماعي و اســتفاده از 
ماسك و شست وشوي مرتب دست ها 
تعلل كرد.«  عليرضا رئيســي، معاون 
وزارت بهداشت گفته؛ گرماي هوا منجر 
به از بين رفتن ويروس نمي شود و اگر 
چنين بود مناطق گرمســيري ايران به 
اين بيماري گرفتار نمي شدند.  در دنيا 
رتبه دوم و سوم ابتال به كرونا مربوط به 
برزيل و روسيه است؛ برزيل منطقه گرم 
و مرطوب است و روسيه هم منطقه اي با 
آب وهواي سرد است. بنابراين ارتباط 
معناداري بين دماي هوا و ويروس وجود 

ندارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت

پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

   شهناز سجادي

حادثــه تكان دهنده 
قتل رومينــا همچنان 
نقل محافــل و صحبت هاي 

مردم است. 
شــهناز ســجادي، دســتيار حقوق 
شهروندي معاون رئيس جمهور در امور 
زنان و خانواده درباره آخرين وضعيت 
اليحه منع خشونت عليه زنان گفته است 
كه اين اليحه همچنــان در نوبت لوايح 
دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسي 

آن توسط كميسيون لوايح هستيم. 
البته به دليل وقوع اتفــاق اخير براي 
رومينا اشرفي بررسي آن در اولويت قرار 
گرفته و با دستور رئيس جمهور فرايند 
بررسي اليحه منع خشونت عليه زنان 

خارج از نوبت و با اولويت آغاز مي شود.

دستيار حقوق شهروندي رئيس جمهور

   غالمحسين مهر عليان

 درحالي كــه رئيس مركز 
مديريت پيوند و بيماري هاي 
وزارت بهداشــت گفته كه اين 
دارو تا پايان خرداد در دسترس خواهد بود، 
غالمحســين مهر عليان، مديركل دارو و 
فرآورده هاي تحت نظارت ســازمان غذا و 
دارو گفته نمي توان زمان دقيقي براي تامين 
اين دارو اعالم كرد: »در شــرايط سختي 
هستيم، انتقال پول به خارج مشكل است و 
براي واردات دارو پرواز نيست.« در كوران 
نگراني هاي بيمــاران كليوي مهرعليان با 
ادبياتي دور از انتظار به خبرگزاري ايرنا، گفته 
است: » داروي سلسپت براي بيماران پيوندي 
حكم بنز را دارد. ما در شرايطي هستيم كه 
نمي توانيم حرف از بنز بزنيم، بيماران پيوندي 
اگر پرايد هم پيدا كردند ســوار شوند و هر 

داروي ديگري بود مصرف كنند.« 

مديركل دارو

   اكبر افتخاري

بازنشستگان خيلي وقت 
است كه خبرهاي مربوط 

به پرداخت معوقاتشــان 
را دنبــال مي كنند.  اكبــر افتخاري، 
مديرعامــل صندوق بازنشســتگي 
كشــوري گفتــه كه حقــوق خرداد 
بازنشســتگان به همراه مابه التفاوت 
ماه هاي فروردين و ارديبهشــت واريز 
مي شــود. حق عائله مندي با 15درصد 
افزايش به دريافتي ماهانه بازنشستگان 
اضافه خواهــد شــد.  صحبت  هاي او 
درباره همسان ســازي حقــوق، تكرار 
همان حرف هاي پيشــين است؛ با اين 
تفاوت كه او گفتــه كميته ويژه حقوق و 
همسان سازي  تشكيل شده و به دنبال 
يك فرمول مشخص براي اثرگذاري الزم 

در بودجه سال14۰۰ است.

مديرعامل صندوق بازنشستگي

3 روز پيش كارفرما آب پاكي را 
ريخت روي دستش. بعد از 3ماه گزارش

بالتكليفي، با او و يكي ديگر از 
همكارانش در آبدارخانه تسويه حساب كرد. 
به آنها گفته اند اگر دوباره به حضورشان نياز 
باشــد، خبرشــان مي كنند. حاال او مانده و 
2ميليون و 9۰۰هزار تومان ته حسابش؛ تسويه 
حساب مانده از آخرين ماه كاري. با 3 فرزند و 
خانواده اي كه نگران ايــن روزها و آينده اند. 
براي عليرضا، روزهاي خرداد 99طوالني است 
و گرم؛ روزهايي كه در كوچه و خيابان هاي شهر 
مي گذرد:» هيچ جا كار نيست، چند تا رستوران 
و قهوه خونه ســر زدم ولي مي گويند كه كار 
خودشان هم كساد اســت. آنها هم امروز و 

فرداست كه عذر كارگران شان را بخواهند.«

به بهانه كرونا بيكارمان كردند
داســتان عليرضا و همــكارش، ماجراي زندگي 
بسياري از كارگران آبدارخانه ها و رستوران هاست. 
پرســنل ديروز اداره هاي دولتي و شــركت هاي 
خصوصي و بيكاران امروز و فــردا. ماجراي همه 
آن هايي كه با شيوع بيماري كرونا ابتدا خانه نشين 
شدند، بعد نگران و حاال بيكار. عليرضا، حسين و 
شايان هر 3 كارمندان دولت  بوده اند. حاال سومين  
ماه بعد از بروز كرونا در كشــور است و كارفرما به 
آنها گفته ديگر نيازي به حضورشان نيست:»رفتم 
پيش رئيس اداره و گفتم من حاال چي كار كنم؟ از 
كجا خرج زندگي ام رو تامين كنم؟ يك بخشنامه 
نشونم داد و گفت كه خودت ببين. اينجا نوشته 
بخش شــما يعني آبدارخونه رو تعطيل كنيم. 
راست و پوســت كنده بگم من بودجه ندارم كه 

هر ماه به شركتي كه شــماها تحت پوشش آن 
هســتيد، براي كاري كه انجام نمي شود، حقوق 
بدهم. شركت هم براي اينكه كاهش هزينه هاي 
خودش رو جبران كنه، سريع نامه عدم  نياز من و 

همكارم رو زد و تمام.« 
نهم خرداد بود كه عالءالديــن رفيع زاده، معاون 
نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور 
اعالم كرد؛ » طبق مصوبه ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا و به  منظور ارتقاي ســطح بهداشتي محل 
كار كارمندان، تمامي سازمان ها موظف هستند 
تا فعاليت آشــپزخانه ها و آبدارخانه ها را تعطيل 
و از پذيرايــي در اتاق ها و جلســات خودداري 
كنند.« پيگيري هاي همشــهري نشان مي دهد 
اين تعطيلي موقت اول پيامدهاي نگران كننده اي 
داشته است؛ كرونا اول منجر به دوركاري كاركنان 
اين بخش ها شــده بود و حاال اين بخشنامه در 
مرحله بعد آنهــا را در معرض تعديــل قرار داده 
است. تركش مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
حاال به افرادي خــورده كه اغلب جزو دهك هاي 
پايين جامعــه و گروه هاي آســيب پذير از نظر 
اقتصادي و كم درآمد هستند. افرادي كه بيشتر 
آنها با قراردادهاي خدماتي و حداقل درآمد جذب 
شده اند و حاال همين كف حقوق و مزايا را هم از 

دست رفته مي بينند.

آقاي رئيس جمهور! ما زندگي نداريم؟
شــايان از نيروهاي آبدارخانه يكي از اداره هاي 
آموزش و پرورش شهر تهران است كه هفته پيش 
نامه پايان كار براي او صادر شــده. منفعل نبوده، 
راهش را گرفته سمت دفتر مديران باال، اما اعتراض 
كارســاز نبوده و با خواهش و التماس توانســته 
يك ماه ديگر هم مهلت بگيرد، اما حاال قرار است 
در نهايت كارش را به نفع همكارش ترك كند: »از 
كار من راضي بودند و چون بيماري قند دارم و بايد 

انسولين تهيه كنم، قبول كردند كه يك ماه ديگر را 
هم بمانم تا كار جديد پيدا كنم، اما ديروز متوجه 
شدم كه يكي از بچه ها كه 2 فرزند دارد و اوضاعش 
از من بدتر است هم تعديل شده، اين شد كه به نفع 

او كنار كشيدم.« 
شــايان مي گويد: در ايــن 3 ماه كــه آبدارخانه 
اداره شــان تعطيل بوده، فقط پايه حقوق شان را 
گرفته اند و خبري از اضافه كاري و مزاياي ديگر 
نبوده است: »ما قبل از كرونا هم با شركت طرف 
قراردادمان خيلي مشــكل داشــتيم، چون كه 
بيشترين درصد واسطه گري را از روي حقوق ما بر 
مي داشت، حاال هم 3 ماه هست كه فقط به ما پايه 
حقوق را مي دهند، آن هم نه به موقع بلكه با تأخير. 
در نهايت هم گفتند اداره اعالم كرده نيازي به شما 
ندارد. آيا مــا در به وجود آمدن اين بيماري نقش 
داشــتيم؟ ما زندگي نداريم؟ چرا رئيس جمهور 
و دولت بهانه دســت مديران سازمان ها و اداره ها 

براي تعديل نيروها مي دهند؟«
حســين هم نيروي خدماتي يكي از نهادهاي 
دولتي در تهران است. دل نگران آينده و مثل 
خيلي هاي ديگر در انتظار تصميم باالدستي ها: 
»پس از تعطيلي رســتوران، گفتنــد توزيع 
چاي هم ممنوع است. البته نيت شان مسائل 
بهداشتي است، اما وقتي كار ما را كم مي كنند، 
در قدم بعدي به اين فكــر مي افتند كه اين 
اداره 3 نفر نيروي خدماتي الزم ندارد و كار با 
يك نفر هم راه مي افتد. آن وقت عذر 2 نفر از 
ما را مي خواهند و در اين وانفسا بايد بيفتيم 
دنبال كار. همين اتفاق در دوره دوركاري هم 
افتاد، يك سوم همكاران من سر كار مي آمدند 
و دو ســوم دوركاري بودند، خــب خيلي به 
ما فشــار مي آمد، اما نمي گذاشتيم كار روي 
زمين بماند. حاال رئيس شركت مان كه هميشه 
به دنبال سود بيشتر اســت، همان زمان را بُل 

گرفته و مي گويد اين كار با يك سوم نيروها هم 
قابل انجام است و تا حاال پول اضافه مي دادم.«

حداقل حقوق را مي گيرم
نيروهاي خدماتي مانند كارگــران آبدارخانه ها 
و رســتوران هاي اداره هــا كه اغلــب از طريق 
شركت هاي واسط خصوصي در نهادهاي دولتي 
و عمومي كار مي كنند، جزو اقشــار آسيب پذير 
جامعه اند. افرادي با حداقل درآمد، مطابق با حداقل 
دستمزد و جيره و مواجب مورد تأييد وزارت كار و 
حاال در پي بحران كرونا با چشم انداز نگران كننده 
آينده مواجه شده اند: احتمال تعديل و بيكاري، 

سفره هاي كوچك تر و سقوط آزاد زير خط فقر.
اين ماجرا تنها شــامل آبدارچي ها نيست، از 
آشپرخانه ســازمان ها هم صداهاي مشابهي 
شنيده مي شود؛ صداي ســكوت و خاموشي 
و البتــه اعتــراض؛ يحيــي، آشــپز يكي از 
نهادهاي نيمه دولتي است كه مي گويد هيچ 
پس اندازي براي چنين روزهاي سختي ندارد 
و حاال مي ترســد كه به قرض گرفتن و گدايي 
بيفتد:»مــن از طرف اداره تعديل نشــدم، اما 
االن 3 ماه مي شــود كه فقط حقــوق پايه به 
من داده اند و بس. با اين پــول فقط مي توانم 
اجاره خانه 800هزار تومني و 2تا از قسط هاي 
جهيزيه و دانشــگاه 2 دخترم كه يك ميليون 

و 100هزار تومن هست را بدهم. براي هزينه 
خورد و خوراك تا حاال با نســيه خريدن ســر 
مي كردم، ولي حاال چوب خطم در بقالي محل 
پر شده و بايد از دوست و آشنا قرض كنم. دولت 
هم به جاي اينكه به فكر ما كم در آمدها باشد 
و از مديران اداره ها و ســازمان ها بخواهد كه 
تسهيالت بيشتري را در اين روزها به ما پرداخت 
كنند گفته كه در آشــپزخانه ها و آبدارخانه ها 
را ببندند. من نمي گويم كــه تصميم غلطي 
گرفته اند، ولي نبايد پــس و پيش تصميم را 
مي ديدند و تبصره و دستوري براي حمايت از ما 

اعالم مي كردند؟«
 يحيي خيلي نگران ماه هاي آينده است. تورم 
شديد اقتصادي و گراني هاي پي در پي، ادامه 
تعطيلي آشپزخانه اي كه در آن كار مي كند و 
حقوقي كه هر روز آب مي رود شــده كابوس 
زندگي خودش و خانواده اش: » من يك كيلو 
گوشــت نمي تونم براي خونه بخرم، جيگر و 
بال مرغ شــده خوراك بچه هام. فقط مونده 
بود كه ميــوه گنديــده در مغازه ها رو جمع 
كنم كه اين رو هم هر شب انجام ميدم. چند 
تا از دوستان و همكاران كارگرم رو اسم ببرم 
كه همين وضعيت رو دارن؟ مــا قبل از اين 
هم فقيــر بوديم، ولي االن رســما به گدايي 

افتاديم.«

تركش تصميم ستاد مقابله با كرونا به اقشار ضعيف جامعه خورد

موجاخراجآشپزهاوآبدارچيها

فقدان بينش جامعه شناسي، پاشنه آشيل سياستگذاري هاي كرونايي

از زمان فراگيري بحران كرونا در كشــور، در دانشگاه 
تهران جلسات متعددي با موضوع آسيب هايي كه اين 
بحران به كارگران غيررسمي، معتادان، دستفروشان و 
گروه هاي كم درآمد وارد كرده، برگزار كرديم. جمع بندي 
مباحث اين بود ايــن گروه ها در سياســتگذاري هاي 
دولت در مقابله با كرونا ديده نشده اند، بنابراين هشدار 
داديم كه با اين روند ممكن اســت فقر تشديد شود و 
پيامدهاي اجتماعي آن كشور را دچار مشكل كند. اين 
آسيب شناسي از طريق دكتر نيلي به رئيس جمهوري 
هم منتقل شد. مي دانم دانشگاه هاي ديگر هم در اين 
زمينه فعال بوده اند و هشدارهايي به دولت و به طور كلي 
دستگاه سياستگذاري كشور، داده اند و طبعاً انتظار اين 

است كه دولت به اين هشدارها توجه كند.
اصوال در بحران هــاي فراگيري ماننــد كرونا دو مدل 
مواجهه با اين مسائل در دنيا مشاهده مي شود؛ يك مدل 
مربوط به كشورهاي داراي اقتصاد سرمايه داري همچون 
آمريكاست. دراين كشورها همه شرايط را پذيرفته اند 
و تعارف ندارند. مي دانند سيســتم اقتصادي مبتني بر 
سرمايه داري است و كســاني كه نيروي كار استخدام 
مي كنند، شركت هاي خصوصي هســتند. وقتي اين 
شركت ها درآمد نداشته باشند، مجبورند نيروهايشان 

را تعديل كنند.
مدل مواجهه دوم مربوط به كشورهاي داراي نظام تامين 
اجتماعي و رفاهي قدرتمند است. كشورهايي همچون 
سوئد و يا ساير كشورهاي حوزه اسكانديناوي؛ در اين 
كشورها نظام تامين اجتماعي به اندازه اي قدرت دارد 
كه افراد از بيكاري ترسي ندارند چون درصورت بيكاري، 
تحت پوشــش خدمات تامين اجتماعي و رفاهي قرار 
مي گيرند؛ در اين سيستم يك سطح حداقلي از درآمد 
براي همه شهروندان تعريف شــده كه اجازه نمي دهد 
هيچ كس حتي درصورت بيكاري، بدون درآمد بماند و 

به طبقه تهيدست سقوط كند.
مشكل ما در ايران اين اســت كه نه اقتصادمان مبتني 
بر سرمايه داري است، نه نظام تامين اجتماعي آنچنان 
قوي براي حمايت از بيكاران و گروه هاي آســيب پذير 
داريم. بخش عمده كارفرمايان ما دولتي هســتند، از 
آنها و حتي از كارفرمايان بخش خصوصي، اين انتظار 
وجود دارد كه در تعديل نيرو يا هر سياست ديگري براي 
عبور از بحران كرونا اتخاذ كرده اند، مسئوليت اجتماعي 
خود را فراموش نكنند و به سرنوشــت كاركنان خود 

حساس باشند.
حداقل بايد نوعي هماهنگي با دســتگاه هاي حمايتي 
و سيســتم تامين اجتماعي انجام دهند كه افراد پس 
از بيكاري، تا عبور از بحران و پيدا كردن شــغل جديد، 
حداقلي از درآمد را داشــته باشند. سياستگذاران بايد 

اين را بدانند كه اگر اين مسائل رعايت نشود، پيامدهاي 
جدي همچون شورش گرسنگان ممكن است گريبانگير 

كشور و نظام حكمراني شود.
يك نكته مهم ديگر اين است كه جامعه شناسان در ايران 
اساسا در فرايند تصميم ســازي و سياستگذاري كرونا 
غايبند. برخورد با مسائل اجتماعي در سيستم دولتي 

ما عمدتا اداري است. 
به اين معنا كه مثــال كميته اي تحت عنــوان كميته 
اجتماعي وجود دارد اما اعضاي آن همان بروكرات هاي 
دولتي هستند كه نوعا بينش جامعه شناسي قدرتمندي 
ندارند. بهترين مدل اين اســت كه نه فقط متخصص 
علوم اجتماعي كه حتي نماينده اجتماعات و گروه هاي 
تحت تأثير هم در فرايند تصميم گيري حضور داشــته 

باشند. 
براي مثال وقتي بحث هاي مربوط به بنگاه هاي اقتصادي 
در جريان است، بايد نماينده كارگران و كارفرمايان نيز 
در جلسات حاضر باشــند تا به طور كامل درخصوص 
پيامدها و آثار همه تصميمــات بحث و تبادل نظر و در 
نهايت براي جبران و تســكين و ترميم پيامدها بسته 
ارائه شود. وقتي قابل پيش بيني است كه با يك تصميم 
تعديل نيرويي اتفاق خواهد افتاد، بايد روشــن شــود 
راه هاي جبران و ترميم اثربخش اين داستان به چه شكل 
است و اين راهكارها با چه سازوكاري بايد اجرا شود. در 
غيراين صورت، با تعديل نيرو، افراد به دنياي تهيدستان 
سقوط مي كنند و اين مسئله سبب تشديد بحران هاي 
شهري و پيرامون شهري خواهد شد و نهايتا ممكن است 

اوضاع از كنترل خارج شود.

حسين ايماني جاجرمي
جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران

58نفربيكاردر3ماه
در بســياري از ارگان ها، نيروهاي خدماتي 
اخراج نشده اند، اما به آنها هشدار داده اند كه 
درصورت ادامه وضعيت كرونا به روال كنوني 
ناگزير از قطع همكاري با آنها خواهند شد چرا 
كه پرداخت حقوق به نيــروي آزاد براي آنها 

صرفه اقتصادي ندارد.
توحيد حمداللهي، رئيس شركت خدماتي 
كارآفرينان برتر است كه مي گويد از ابتداي 
بحران كرونا تا كنون 58نفر از نيروهايش در 
نهادهاي مختلف بيكار شــده اند:» بيشتر 
نيروهاي ما در بخش خصوصي مشغول به كار 
مي شــوند و تعداد اندكي را براي خدمات 
نظافت در ساختمان ها مي فرستيم. در هر 2 
بخش به شدت با تعديل نيرو مواجه هستيم. 
به طور مثال، در يك ماه اخير دائم از سوي 
شــركت  ها و اداره ها با ما تماس مي گيرند 
و مي گويند كه نياز به نيروي شــما نداريم 
و براي تسويه حســاب اقدام كنيد يا براي 
نظافت ساختمان ها تازه يكي، دو هفته است 
كه تماس مي گيرند كه كارگر مي خواهيم 
آن هم نه هفتگي، بلكــه ماهانه. تمام اين 
نيروها از طبقات فرودست جامعه هستند 
و برخوردهاي اين چنيني، آنها را با كوهي 
از مشــكالت مواجه كرده و به طور جدي 
زندگي شان را به خطر انداخته. ما اين موارد 
را به مديران ارگان ها مي گوييم، ولي بسياري 
از آنها منافع اقتصادي خودشان را درنظر 
مي گيرند تا مســئوليت اجتماعي و كمك 

انساني را.«
آمــار نيروهاي اخراج شــده در بخش هاي 
خدماتي اداره ها و سازمان ها مانند آبدارخانه 
و آشپزخانه ها مشخص نيســت. هنوز زود 
است كه پيامدهاي تصميم اخير در ستاد ملي 
مقابله با كرونا روشن شــود. البته نمي توان 
گفت كه در تمام نهادها به يك شــيوه با آنها 
برخورد شده. اين موضوع بسته به بودجه و 
درآمد ارگان ها و نگاه مديران به منابع انساني 
و مسئوليت پذيري اجتماعي متفاوت است، اما 
واضح است كه وضعيت اين دسته از نيروها در 
اداره متزلزل شده و مصوبه اخير ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، شرايط دشــوار را براي آنها 
كه اغلب كمتر ديده شــده و شنيده شده اند 

دشوارتر كرده است.

لطفا تشريف نياوريد
تذكر يك عضو شورا به تعديل كارگران هتل شهر

رئيس فراكسيون كارگري شوراي اسالمي شهر تهران از تعديل 
برخي از كارگران هتل شهر كه در سال گذشته نسبت به كاهش 
ميزان دريافتي دستمزدشان  اعتراض كرده بودند، انتقاد كرده 
و خواستار رسيدگي به اين موضوع از سوي شهردار تهران شده 
است. پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد كه  بخشي از اين 
كارگران جزو نيروهاي خدماتي ازجمله آبدارچي ها و كارگران 
بخش آشپزخانه بوده اند. افشين حبيب زاده، رئيس فراكسيون 
كارگري شوراي شهر تهران ديروز درباره تعديل كارگران هتل 
شهر تذكر داد و گفت: »هتل شــهر از مجموعه هاي مرتبط با 
سازمان بازنشستگي شــهرداري تهران است كه از سال1389 
مديريت اين هتل به يكي از شركت هاي زيرمجموعه سازمان 
بازنشستگي واگذار شد و پرســنل آن جهت انعقاد قرارداد به 
شركت هاديان شهر معرفي مي شود.« رئيس فراكسيون كارگري 
شوراي اسالمي شهر تهران با انتقاد از اينكه مديريت مجموعه 
هتل شهر مبادرت به انعقاد قرارداد ماهانه با پرسنل شاغل در هتل 

كرده كه اين امر موجب سلب آرامش و امنيت شغلي كاركنان 
شده اســت، ادامه داد: »از پاييز سال گذشــته ميزان دريافتي 
پرسنل نسبت به 6ماهه اول سال كاهش محسوسي يافته است. 
برخي از اين كارگران زحمتكش هتل شهر كه سوابق حضورشان 
در اين مجموعه از 18سال تا 5سال متغير است، به دليل كاهش 
دريافتي با مشكالتي مواجه شده و به منظور آگاهي از چرايي اين 
اتفاق در دفتر شركت عمران تهاترشهر به عنوان بهره بردار هتل 
شهر حاضر و نسبت به اين روند اعتراض مي  كنند كه از آن زمان 
به مرور برخي از پرســنل حاضر در آن تجمع اعتراضي تعديل 
شده و يا اســتعفا كرده اند.« حبيب زاده با بيان اينكه با شيوع 
ويروس كرونا در اسفند ماه سال گذشــته كه موجب تعطيلي 
بسياري از مشاغل به ويژه مشــاغل مرتبط با حوزه گردشگري 
و خدمات ازجمله هتل ها شده، ادامه داد: »كاركنان هتل شهر 
نيز از اين موضوع مستثني نبوده و به تعطيلي اجباري رفته و در 
فروردين ماه منتظر بازگشت به كار بودند. موج جديدي از تعديل 
در اين مجموعه در روزهاي ابتدايي سال جاري آغاز شد و نفراتي 
كه در آن تجمع حضور داشــتند با نامه پايان همكاري از سوي 

شركت عمران تهاتر مواجه شدند.«
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كيوسك

 اعتراض هاي خشونت بار به كشته شدن يك مرد 
سياهپوست به دست پليس آمريكا اكنون به 75شهر گزارش

از شــرق تا غرب اين كشور كشــيده شده است و 
مقام هاي دولتي براي كنترل اوضاع به اعزام نيروهاي گارد ملي و 
اعالم مقررات منع رفت و آمد متوسل شــده اند؛ وضعيتي كه در 
آمريكا بعد از ترور مارتين لوتركينگ، رهبر جنبش سياهپوستان 
در سال1968 بي سابقه بوده است. اعتراض ها تقريبا تمام شهرهاي 
مهم و بزرگ آمريكا را فرا گرفته اســت. پنجمين روز اعتراض ها 
همچون روزهاي قبل، با درگيري شــديد ميان مردم و نيروهاي 
امنيتي همراه بود. تصاوير آتش زدن خودروهاي پليس، حمله به 
فروشگاه ها و شكستن شيشه بانك ها و ديگر اماكن عمومي اكنون 
ديگر از سراسر آمريكا روي شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود تا 
نمايشي باشد از يك شورش سراسري. تصوير بلواي اين روزهاي 
آمريكا نه تنها از سوي مردم و معترضان در شبكه هاي اجتماعي، 
بلكه از سوي خبرنگاران در رسانه هاي جريان اصلي پيش چشم 
مردم جهان است. سي ان ان، شبكه خبري 24ساعته آمريكا، بخش 
مهمي از برنامه هــاي خــود را در طول روز به پوشــش خبري 
درگيري ها در شهرهاي مختلف اين كشور اختصاص داده است. 
خبرنگاران سي ان ان از سراسر آمريكا در ارتباط زنده، از وضعيت 
خيابان هــا و اعتراض ها گزارش مي دهند. روز جمعه بازداشــت 
خبرنگار اين شــبكه روي آنتن زنده توسط نيروهاي پليس شهر 
مينياپليس و روز شنبه نيز حمله معترضان به ساختمان مركزي 
آن در شــهر آتالنتا خبرساز شــد. ســي ان ان بيش از هر شبكه 
تلويزيوني ديگري در آمريكا در قلــب رويدادهاي روزهاي اخير 
آمريكا بوده است. اين شبكه ديروز ويدئويي را منتشر كرد كه لحظه 
مرگ جورج فلويد را از زاويه اي ديگر نشــان مي دهد. انتشار اين 
ويدئو، به تشديد اعتراض ها عليه نيروهاي پليس و تبعيض عليه 

سياهپوستان منجر شده است. فلويد 46ساله روز دوشنبه هفته 
گذشته، هنگام بازداشت در شهر مينياپليس به قتل رسيد. ويدئوي 
منتشر شــده در توييتر از لحظه مرگ او باعث آغاز اعتراض هاي 
مردمي در اين شهر و گسترش آن به ديگر نقاط شد. اين ويدئو كه 
توسط يكي از رهگذران ضبط شده، يك افسر پليس سفيدپوست 
را نشان مي داد كه زانويش را روي گردن جورج فلويد گذاشته تا 
مانع حركت او شود. اين در حالي است كه فلويد دست بند به دست 
دارد و با لحن ملتمسانه به او مي گويد: »نمي توانم نفس بكشم.« 
ويدئوي منتشر شده از سوي سي ان ان، نشان مي دهد كه 2افسر 
ديگر نيز زانوي خود را روي بدن فلويد قرار داده اند تا مانع حركت 
او شوند. اين شــبكه ديروز ويدئوي ديگري منتشر كرد كه در آن 
يكي از ماشــين هاي پليس در خيابان هاي نيويــورك به ميان 
جمعيت معترضان حركت مي كند. اين ويدئو نيز واكنش بسياري 

در آمريكا به دنبال داشته است.
با اين حال، پوشش خبري سي ان ان از وقايع اخير مورد اعتراض 
برخي نيز بوده اســت. منتقدان معتقدند اين شــبكه تلويزيوني 
برخالف اعتراض هاي مردمي در ديگر كشورهاي جهان، تنها به 
انعكاس گزارش خبرنگاران خود و گفت وگو با مقام هاي مسئول 
بســنده كرده و در گزارش هــاي آن صداي معترضان شــنيده 
نمي شود. اين انتقاد به سي ان ان در حالي وارد شده كه اين شبكه 
تلويزيوني در انعكاس آشــوب هاي خياباني در ديگر نقاط جهان، 
اغلب با معترضان نيز گفت وگــو مي كند. خبرگزاري هاي آمريكا 
نيز طي روزهاي اخير، به انعكاس وقايع پرداخته اند. خبرگزاري 
آسوشيتدپرس و رويترز با اعزام خبرنگاران خود به خيابان ها، تالش 
كرده اند گزارش هاي خود را بدون ســوگيري از دو سوي ميدان، 
يعني هم از طرف معترضان و هم از طرف نيروهاي امنيتي، مخابره 
كنند. رويترز ديروز در گزارشي به حمله نيروهاي پليس در شهر 
مينياپليس به مردم و خبرنگاران با استفاده از گلوله هاي پالستيكي 
پرداخت. برخورد پليس با معترضان در اين شهر به عنوان كانون 
بحران، نسبت به ديگر شهرهاي آمريكا از شدت بيشتري برخوردار 

بوده است. اين خبرگزاري با انتشار عكسي از نيروهاي پليس كه 
به سمت مردم شليك مي كنند، نوشته اســت كه در يكي از اين 
شليك ها، تيم روزنامه نگاران ويدئويي رويترز هدف قرار گرفته اند. 
يكي از اعضاي اين تيم، از ناحيه صورت هدف گلوله پالستيكي قرار 
گرفته و ماسك ضدگاز اين خبرنگار باعث نجات جان او شده است.
روزنامه نيويورك تايمز، يكي از روزنامه هاي جريان ساز در آمريكا، 
از روز دوشنبه به ماجراي مرگ جورج فلويد و خشونت هاي پليس 
عليه سياهپوستان اين كشور پرداخته است. نيويورك تايمز تالش 
كرده صداي معترضان را نيز منعكس كند. اين روزنامه ديروز در 
گزارشــي به اقدامات غيرقانوني نيروهاي پليس مينياپليس در 
برخورد با سياهپوستان اين شــهر پرداخته است. در اين گزارش 
آمده كه افسر پليســي كه پايش را روي گردن جورج فلويد قرار 
داده بود و باعث مرگ او شد، 17پرونده بدرفتاري مشابه دارد كه 
تا پيش از اين واقعه هيچ يك مورد رســيدگي قرار نگرفته است. 
نيويورك تايمز به نقل از يكي از معترضان در مينياپليس نوشته 
است: »من به اينجا نيامده ام تا عليه يك فرد اعتراض كنم؛ اعتراض 
من به سيستم است.« اين روزنامه در گزارش ديگري به بررسي 
عملكرد و مواضع ترامپ طي روزهاي گذشــته بــراي مديريت 
بحران پرداخته اســت و نوك پيكان انتقادها را به سوي شخص 
رئيس جمهور گرفته است. به نوشــته نيويورك تايمز، ترامپ به 
جاي آنكه به دنبال راه حلي براي كاهش تنش باشد، ترجيح داده با 
آتش بازي كند. اين روزنامه ضمن اشاره به اظهارات دونالد ترامپ 
در مورد ضرورت »برخورد شــديدتر« با جمعيت معترض، آورده 
است كه چنين رويكردي باعث شده تا اكنون اعتراض ها به پشت 
ديوارهاي كاخ سفيد برســد. نيويورك تايمز در گزارش ديگري، 
ضمن تشــريح وضعيت اعتراض ها در ايالت هاي مختلف آمريكا، 
نوشته است: »صبح يكشنبه، هنوز شعله هاي آتش در شهرهاي 
مختلف رو به آسمان است؛ وضعيتي كه از درگيري هاي گسترده 
ميان مردم و نيروهاي امنيتي در شــب قبل و البته يك كشــور 

به شدت چندپاره و آشفته حكايت دارد.«

 رسانه هاي تلويزيوني، چاپي و آنالين در آمريكا، با گزارش 
لحظه به لحظه، اعتراض هاي اين كشور را پيش چشم جهان قرار داده اند بلوايآمريكاازدريچهرسانهها جهان نما

اگر مينياپليس در يك كشور ديگر 
بود، رسانه ها ي غربي چه مي نوشتند؟

اگر مينياپليس در يك كشور 
خارجــي بود، رســانه هاي 
غربي اينطور رويدادهاي آن 
را پوشش مي دادند )تمامي 
نقل  قول ها تخيلي هستند(: 

در ســال هاي اخير، جامعه 
جهاني درباره وضعيت سياسي و حقوق بشر در آمريكا 
در رژيم دونالد ترامپ هشدار داده است. حاال، درحالي كه 
100هزار نفر به خاطر همه گيري ويــروس كرونا جان 
خود را از دست داده اند، مستعمره سابق بريتانيا درگير 

خشونت در حال افزايش قومي شده است.
چنــد ويدئــو از اعــدام فراقانوني اقليت هــاي قومي 
سياهپوست توســط نيروهاي امنيتي دولتي، كشور را 
تكان داده است. خيزش ها، بعد از انتشار گسترده ويدئوي 
كشته شدن يك مرد سياهپوست با نام جورج فلويد در 
حمله يك مأمور امنيتي، در شــهر شمالي مينياپليس 
آغاز شد. ترامپ در توييتر معترضان را »اوباش« خواند 
و تهديد كرد كه براي سركوب آنها، نيروي نظامي اعزام 

خواهد كرد.
جي اســكات فيتز، اهل مينه ســوتا و عضــو اكثريت 
سفيدپوســت درباره حوادث گفته اســت: »ما درك 
مي كنيم كه سياهپوستان به خاطر دهه ها آزار و مجازات 
آزرده باشــند. اما آيــا نمي توانند به دنبــال روش هاي 
صلح آميز تري براي اعتراض باشند؟ كاري مثل زانو زدن 

در سكوت.«
خشونت هاي قومي نسل هاست كه آمريكا را گرفتار كرده 
و چند دهه پيش توجه جامعه جهاني را هم جلب كرد اما 
با توجه به رويدادهاي اخير و پوشش خبري آنها مي توان 
گفت كه پايان ســركوب، فعال شدني نيســت. آندره آ 
دوليچ، خبرنگار خارجي كه در كالج يك ترم انگليسي 
خوانده درباره شرايط فعلي در آمريكا گفته است: »اين 
درگيري ها از تنفري باستاني و غيرقابل توضيح سرچشمه 
مي گيرد. در كشورهاي بسياري، ما ساختارهايي داريم 
كه از زمان امپراتوري روم پابرجا هســتند. آمريكايي ها 
اما در فرهنــگ خود فكر مي كنند كه يك ســاختمان 

150ساله اثري باستاني است.«
بريتانيا معموال به امور مســتعمره ســابق خود عالقه 
نشان مي دهد اما خودش هم گرفتار همه گيري ويروس 
كروناست. اندرو دارســي مرتينگتون، يك كارشناس 
آمريكايي ســاكن لندن درباره شــرايط گفته اســت: 
»بريتانيايي ها اوج گيري بيماري، بيكاري سرسام آور و 
خشــونت ها را در آمريكا مي بينند و احساس مي كنند 
كه اين كشــور هرگز براي اينكه به درســتي خودش را 
اداره كند و گرفتار سياســت هاي قبيله اي نشود، آماده 

نبوده است.«
ترامپ، بازرگان و مجري و برگزاركننده سابق مسابقات 
زيبايي در آمريكا، روزي آفريقا را »كشورهاي كثيف« 
خوانده بود، اما او اين روزهــا از ديكتاتورهاي آفريقايي 
كه توصيه هــاي گيج كننده بهداشــتي ارائه مي دهند 
پيروي مي كند. ترامپ پيش تر گفته است كه تزريق مايع 
ضدعفوني كننده و اســتفاده از كرم ضدآفتاب مي تواند 

ويروس كرونا را از بين ببرد.
در همين حال، آمريكايي ها كه تمايل به فرار از كشــور 
خود براي عبور از مــرز دارند، بــا چالش هايي مواجه 
هستند و سوءمديريت بحران كرونا و تنش هاي قومي، 
آنها را به مهماناني كه مورد اســتقبال قرار نمي گيرند 

تبديل كرده است.
برخي كشــورها درنظر دارنــد پناهندگــي ويژه به 
آمريكايي هاي سياهپوست بدهند. مصطفي اوكانگو، 
انسان شناس ســاكن نايروبي گفته اســت: »اعضاي 
اكثريت سفيدپوست آمريكا در حال تشكيل گروه هاي 
شبه نظامي بوده و خواستار آزادي كامل براي بازگشت 
به كار براي طبقه ثروتمند هســتند. افــراد ثروتمند 
جامعه، با وجود خطرهاي زيادي كــه كارگران با آن 
مواجه هستند، از آنها با عنوان موجودي سرمايه انساني 
ياد كرده و از آنها اســتفاده مي كنند. وضعيت فعلي، 
بازگشت به دوراني اســت كه برده داري اساس اقتصاد 
آمريكا بود، و با برده ها مثل موجودي غيرانساني رفتار 

مي شد.«
آفريقا مي توانــد يك مقصد ايده آل بــراي پناهجويان 
آمريكايي باشــد؛ چون تعدادي از كشورهاي آفريقايي 
توانسته اند با اقدامات پيشــگيرانه جدي و نوآوري در 
اســتفاده از كيت هاي تست كرونا، شــيوع ويروس را 
مهار كنند. براي نمونه، سنگال كه 16ميليون جمعيت 
دارد، تنها 41مورد مرگ به خاطر ابتال به ويروس را ثبت 
كرده اســت. اوكانگو گفته است: »اين ثابت مي كند كه 
سياهپوست بودن در اين دنيا باعث كشته شدن كسي 

نمي شود، البته به جز آمريكا.«
اتحاديه آفريقا به درخواست ما براي اظهارنظر در اين باره 
پاسخ نداده اما در بيانيه اي گفته است: »ما به راه حل هاي 

آمريكايي براي مشكالت آمريكايي اعتقاد داريم.«
سازمان هاي مردم نهاد، ســلبريتي ها و فعاالن حقوق 
بشر و حتي دانشجويان تالش زيادي مي كنند تا افكار 
عمومي جهان را نســبت به وضعيت اســفناك آمريكا 

آگاه كنند.
شارلوت جانسون، يك فعال دانشجويي 18ساله ليبريايي 
كه از همه گيري ابوال نجات پيدا كرده، درباره شرايط در 
آمريكا گفته است: »اينكه آمريكايي ها دولتي دارند كه 
نمي تواند براي مردمش تست كرونا تهيه كند و به آنها 
كمك هزينه ماهانه بدهد، ناراحت كننده است. 100هزار 
نفر مرده اند، شهرها در آتش مي سوزند و كشور يك روز 
عزاي عمومي نداشته اســت؟ جان انسان ها بي ارزش 
است، مخصوصا سياهپوست ها. مثل اين است كه آنها در 

يك كشور در حال سقوط زندگي مي كنند.« 

   پليس، يك فلسطيني معلول را در 
بيت المقدس شرقي كشت

   يك روز معمولي ديگر در دفتر 
كار نيست

   امواج خشونت

   ناآرامي هاي رو به گسترش، كشور 
را بر لبه)پرتگاه( قرار داد

   فروشگاه عربي در كانون آتش 
اعتراض هاي آمريكا

   نيروهاي كار به ادارات دولتي و 
دفاتر خصوصي بازگشتند)امارات(

كارن عطيه
دبير بخش ديدگاه هاي بين المللي واشنگتن پست

رسانه هاي عربي بار ديگر بر سر روايت متفاوت از تحوالت آمريكا مقابل روایت عربي از بحران آمریكایی 
يكديگر صف كشي كرده اند

»آمريــكا و ديگــر هيچ!«؛ ايــن جمله 
خالصه اي اســت از وضعيــت حاكم بر آمريكا

رســانه هاي عربي طي روزهاي گذشته، 
رســانه هايي كه در رقابتي 24ساعته با پوشش مرتب 
تحوالت، تالش مي كنند روايت مطلوب خود را پيش از 
ديگران در اختيــار مخاطب عرب زبان قــرار دهند. 
تحوالت اخير آمريكا بدون شــك براي افكار عمومي 
جهان عرب از اهميت و حساســيت بااليي برخوردار 
است؛ نه تنها به دليل موقعيت ويژه اين كشور و تأثيري 
كه بر معادالت منطقــه دارد، بلكه از بابــت اتفاقات 
مشــابهي كه تا همين چند ماه پيش در بســياري از 
پايتخت هاي عربــي در حال وقوع بود. شــهروندان 
معترض عربي كه ماه ها خيابان هاي كشورهاي خود، از 
سودان و الجزائر گرفته تا عراق، لبنان و حتي اردن را 
تسخير كرده بودند حاال در سايه انتشار ويروس كرونا 
به خانه برگشته اند و اعتراضات مردمي مشابه را، اين بار 
در شهرهاي آمريكا و از طريق رسانه هاي بزرگ عربي 
همچون العربيه، الجزيره، الحدث، الميادين و... دنبال 

مي كنند؛ پديده اي واحد با روايت هاي متكثر.

تكثير گفتمان سركوب
رسانه هاي وابسته به عربستان، امارات و حتي در برخي 
موارد مصر، به شــكل باورنكردني به دفاع از ترامپ و 
ارائه روايتي منفي از مخالفان او مشغول هستند. اين 
كشورها در جريان تحوالت منطقه به محور »الثورات 
المضاده« به معناي ضد انقالب مشهور هستند؛ چرا كه 
در جريان تمام جنبش هاي مردمي منطقه همواره از 
حاكمان و سركوب گران دفاع كرده و مي كنند. حاال اما 
به نظر مي رسد مســئله از منطقه خاورميانه هم فراتر 
رفته و ديگر حتي جنبش هاي مردمي در آمريكا را نيز 

شامل مي شود! 
تنها مروري مختصر بر صفحه عبدالرحمن الراشــد، 
نماد رسانه اي اين جريان، مدير مؤسسه العربيه و البته 
مشاور وليعهد سعودي در توئيتر براي درك اين مطلب 
كافي اســت. او در تكرار كامل گفتمان ترامپ مدعي 
است تحوالت اخير آمريكا از سوي جريان دمكرات در 
پشت پرده مديريت مي شود و برنده اصلي آن نيز كسي 
نيست جز چين! الراشــد همچنين تأكيد ويژه اي هم 
بر نقش Fake news )اخبار جعلي( در آشــوب هاي 

اخير آمريكا دارد.
در روايت رسانه هايي نظير العربيه، الحدث، اسكاي نيوز، 
الغد، الشرق االوسط، عكاظ و... از اتفاقات اخير آمريكا 
هم تأكيد اصلي بر اغتشاشــات خياباني، تخريب هاي 
صورت گرفته و تأثير منفي آنها بر وضعيت اقتصادي 
آمريكاست. بايد يادآوري كرد كه روابط شخصيت هايي 
همچون محمد بن سلمان، محمد بن زايد و حتي ژنرال 
سيســي با ترامپ، فراتر از نوعي ائتالف سياسي است 
تا جايي كه اين جريانات، شكســت دولت ترامپ در 
انتخابات را تهديدي جدي براي منافع منطقه اي خود 

به حساب مي آورند.

حمله به ترامپ؛ يك تير با دو نشان! 
از ســوي ديگر امــا رســانه هايي كه مركــز تجمع 
روزنامه نگاران چپ يا اسالمگراي عربي است رويكرد 
به كلي متفاوت نســبت به تحوالت آمريكا دارند. اين 
رسانه ها ضمن پوشش گســترده اعتراضات، بر رفتار 
خشــونت آميز نيروهاي امنيتي و البتــه فراتر از آن، 

سياست سركوبگرانه ترامپ تمركز كرده اند؛ سياستي 
كه براي افكار عمومي عربي شباهت هاي زيادي با رفتار 

ديكتاتورهاي منطقه دارد.
توســل ترامپ به نيروهاي نظامي بــراي آرام كردن 
خيابان هــا، تأكيد او بــر نقش عوامــل خارجي، نگاه 
كامال منفي به رســانه ها و البته عدم اقدام جدي عليه 
نژادپرســتي كه عامل اصلي اعتراضات مردمي بوده 
ازجمله محورهايي است كه در روايت رسانه هايي نظير 
الجزيره، العربي الجديد، العربي، عربي بوست و... ديده 
مي شود. اگرچه در اين رســانه ها نامي از حكام عربي 
برده نمي شــود اما روايت آنها مرتبا چنين مقايسه اي 
را پيش چشــم مخاطب عربي قرار مي دهد؛ مخاطبي 
كه مي داند سياســتمدارانی همچون بن ســلمان يا 
ژنرال سيســي تا چه اندازه از حمايت شخص ترامپ 

برخوردار هستند.
يكي از موارد جنجالــي در اين بــاره، توئيت عباس 
ناصر، مدير شــبكه قطري العربي بود. او با اشــاره به 
خبر بازداشــت خبرنگار شبكه ســي ان ان در جريان 

پوشــش اعتراضات مردمي آمريكا نوشت: آيا فكرش 
را مي كرديد ما از جهان عرب روزي مجبور شــويم با 

روزنامه نگاران آمريكا ابراز همراهي كنيم؟ 

توهم توطئه؛ نظريه اي براي تمام فصول
همچون هميشــه باز هم برخي تحليلگــران عربي، 
خارج از دوگانه بررسي شــده در اين گزارش از زاويه 
نظريه توطئه به بررســي تحوالت آمريكا پرداخته اند؛ 
ديدگاهي كه همواره مخاطب و هواداران ثابت خود را 
در ميان مخاطبان عربي داشته و دارد! اين منابع عمدتا 
غيرحرفه اي كه به لطف ويروس كرونا، پيش از تحوالت 
اخير نيز حسابي فعال شده بودند بحران داخلي آمريكا 
را نتيجه تنش هاي ميان ترامــپ با قدرت هاي پنهان 
حاكم بر اقتصاد جهان مي دانند. عميره ايسر، نويسنده 
الجزائري كه مقاالتش در برخي رسانه هاي بي اعتبار 
مصري هم منتشــر مي شــود در اين باره مي نويسد: 
ناآرامي هاي اخير مقدمه توفاني است كه به تجزيه و در 

نهايت نابودي آمريكا منجر خواهد شد! 

رويخطبحران
  در اعتراض هــاي آمريكا 
دســت كم 4نفر از معترضان 
و يك نفــر از نيروهاي پليس 

كشته شده اند.
 طبــق آمار جمــع آوري 
شــده از ســوي خبرگزاري 
آسوشيتدپرس، دست كم هزار 
و 400نفر در شهرهاي مختلف 

آمريكا دستگير شده اند.
10ايالــت آمريــكا،   در 
فرمانداران براي كنترل اوضاع 
به نيروهاي گارد ملي متوسل 
شده اند. استفاده از اين نيروها 
تنها در شرايط بسيار بحراني 

اتفاق مي افتد.
 در 15شــهر مقررات منع  
رفت و آمد شبانه اعالم شده 
است اما معترضان با بي توجه 
به اين مقــررات به خيابان ها 

آمده اند.
 دونالد ترامپ در پســتي 
توييتري، به شدت از شهردار 
واشنگتن، به خاطر عدم تامين 
نيروهاي امنيتــي الزم براي 
حفاظت از كاخ ســفيد انتقاد 
كرد. شهردار نيز در واكنش، 
از ترامــپ به خاطــر كاربرد 
جمــالت تحريك آميز انتقاد 
كــرد. ترامــپ در پســتي 
توييتــري، اعتراض هــا را 
»سازماندهي شده« خوانده و 
تهديد كرده بود كه نيروهاي 
امنيتي مخفي را با سگ  هاي 
هار و ســالح هاي مرگ بار به 
ســراغ معترضــان خواهد 

فرستاد.
 ترامپ در پستي توييتري 
از هوادارانش خواســت به 
خيابان هــا بياينــد و جلو 

معترضان قد علم كنند.
 معترضــان در نيويورك، 
دســت كم 20خودرو پليس 
را به آتش كشيدند. 340نفر 
طي شنبه شــب در اين شهر 

دستگير شده اند.
 دونالد ترامــپ در تماس 
تلفني با بــرادر جورج فلويد 
گفت وگو كرد. بــرادر فلويد 
بعــد از گفت وگــوي تلفني 
با رئيس جمهــور آمريكا به 
رسانه ها گفت كه ترامپ به او 
اصال اجازه حرف زدن نداده 

است.

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمدامين خرمی
خبرنگار

نقشهپراكندگي
اعتراضهادرشهرهاي
بزرگآمريكا
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كشتندختربچهدرمراسمجنگيري
قالمه: يك دختربچه 10ســاله در شهر قالمه در شرق 
الجزاير در پي شكنجه شدن در يك مراسم جن گيري 
 جان خود را از دست داد. به گزارش يورونيوز، در زمان 
پذيـــــــرش اين كودك نگـــــــــــون بخت در 
بيمارســتاني در الجــــــــــــزاير، آثــار ضربــه 
 و ســوختگي روي جســد وي مشــهود بوده اســت. 
 فــرد 28 ســاله اي كه اقــدام بــه برگزاري مراســم 

جن گيري كرده بازداشت شده است.

مقاومترينمادهدربرابرحرارت
مسكو: روس ها ماده اي ساخته اند كه درجه استحكام آن 
21.3 گيگاپاسكال است و در درجه حرارت حدود 4 هزار 
و 200 سانتيگراد ذوب مي شود. به گزارش ديلي ميل، اين 
ماده كه مي تواند مقاوم ترين ماده در برابر حرارت باشد در 
آينده اي نزديك مي تواند در صنعت هواپيماسازي استفاده 
شود. اين ماده با فرمول شيميايي Hf- CN ساخته شده و 
دانشمندان دانشگاه پژوهش هاي ملي تكنولوژيكي روسيه، 

كارايي آن  را بررسي مي كنند.

بخششدوبارهدستمزددربايرنمونيخ
برلين: بازيكنان تيــم فوتبال بايرن مونيخ بــار ديگر از 
دريافت بخشــي از دســتمزد خود تا پايان فصل جاري 
صرف نظر كردند تا به اين باشگاه آلماني كه با بحران مالي 
روبه رو اســت كمك كنند. به گزارش بي بي ســي،  آنها از 
دريافت 20 درصد از دستمزد ماهانه خود صرف نظر كرده 
بودند. هربرت هاينر، رئيس باشــگاه بايرن مونيخ گفت: 
»خيلي خرســندم كه تيم وضعيت را درك مي كند و بار 

ديگر بخشي از درآمد خود را بخشيده است.«

بستنحسابهايتبليغاتيعربستان
نيويورك: گروه تجزيه و تحليل تهديد هاي گوگل موسوم 
به »TAG« از بستن چندين حساب تبليغاتي وابسته به 
عربســتان، امارات و مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاري 
آناتولي، طبق اين گزارش، گروه تجزيه و تحليل تهديدات 
گوگل همچنين اعالم كرد كه به فعاليت چندين حساب 
و كانال يوتيوب وابسته به امارات، عربستان و مصر خاتمه 
داده و فعاليت چند برنامه نويس در »Google Play« را 

هم ممنوع كرده است.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
لكّل ضّله عّله؛   هر گمراهي را علت و سببي است.
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ازرابعهبنتكعبتارومينا14ساله
در سده چهارم، دختري به نام »رابعه  
بنت كعــب« مي زيســت. دختر 
»كعب قــزداري« فرمانرواي بلخ 
و سيستان كه هم شمشيربازي 
و هم نقاشي مي دانست؛ همان 

دختري كه مي گويند پدرش 
كعب قزداري دوســتش 
داشت و براي تربيت او كم 
نگذاشــت. رابعه  كيست؟ 

خواهر حارث كه بعد از مرگ پدر جانشــينش شــد... و 
ماجراي خونين رابعه را چه مي دانيد چيست؟ اين روزها 
كه خبر رومينا خواب ما را آشفته كرده، ياد رابعه بنت كعب 

مي افتم كه او هم قتلي خونبار داشت.
رابعه بنت كعب، عاشق بكتاش شد، كارگزار برادرش. براي 
او نامه و شعر مي نوشت و گويا بكتاش شعرهاي عاشقانه او 
را در صندوقي نگه مي داشت. رابعه با رودكي هم ديدار و 
مشاعره داشت و در زمان خود، يعني سده چهارم هجري 

جزو شاعران نامدار دوران بود كه بسيار زيبا مي سرود.
باز به داستان رومينا برمي گرديم. رومينا يك كودك است. 
طبق كنوانسيون حقوق كودك، هر فردي كه زير 18سال 
دارد، كودك محسوب مي شود. در سراسر دنيا ارتباط با يك 
كودك جرم محسوب مي شود. بهمن خاوري كه مي گويند 
28يا 30ساله  است، بايد اين موضوع را مي دانست و به خطاي 
خود واقف می بود كه نبود. او را به خانه خواهر بزرگش مي برد. 
خواهر بهمن مي گويد: » مثل تخم چشم هايم از او نگهداري 
كردم.« پدر رومينا دخترش را با همراهي پليس بازگرداند. 
دعوايي در كالنتــري رخ داد. دختر گفــت: » اگر به خانه 
بازگردانده شود، توسط پدرش كشته خواهد شد! « اما كسي 

حرف هاي او را نشنيد. بازگردانده شد.
رابعه، شعرهاي زيبا مي ســرود. رودكي بعد از مشاعره با او 
راهي بخارا شد. در بزمي در دربار امير ساماني شعري از رابعه 
خواند كه بسيار مورد توجه پادشاه قرار گرفت و بعد رودكي 
داستان رابعه را براي مجلس گفت و عشقش به بكتاش را. 
حارث، برادر رابعه در آن مجلس بود و خونش به جوش آمد. 
مي گويند بهمن عكس ها و فيلم ها را براي پدر خشمگين 

دختر فرستاد و خون پدر رومينا را بيشتر به جوش  آورد.
 باز به داســتان رابعه مي رويم. حارث شــتابان بازگشت. 
صندوق شعرهاي رابعه به بكتاش را يافت. رابعه را در يك 
چهارديواري زنداني كرد. پنجره ها و درها را با ســنگ و 
خاك بســت. رگ هاي دختر را زد. رابعه با خون خودش 

روي ديوارها اين شعر را براي برادرش نوشت.
دعوت من بر تو آن شــد كايزدت عاشــق كناد / بر يكي 

سنگين دل نامهربان چون خويشتن
رومينا بعد از 6 روز بازگردانده مي شود؛ خانه اي در طبيعت 
زيبا اما نامهربان و سنگدل. مادر رومينا مي گويد: » پدرش 
مرگ موش خريده بود و به دختــر مي گفت مرگ موش 
بخور و خودت را راحت كن. نگذار من تو را بكشم. به من 

مي گفت كه به او ياد بدهم كه خودش را حلق آويز كند.«
اما پدر رومينا قبل از هر عملي گويا با وكيلي صحبت كرده 
و مي دانسته درصورت قتل، مجازات سنگيني در انتظارش 
نيست. شــب حادثه مادر در حمام رخت مي شست. پدر 
در حمام را قفل كرد و آن حادثــه دردناك رخ داد. طبق 
آمار وزارت بهداشت، حدود 21 ميليون نفر يعني تقريباً 
30 درصد مردم ايران دچار نوعی مشكالت رواني هستند. 
اما مادر رومينا ساكن آن روستاي كوچك از اختالل رواني 
چه اطالعاتي داشت؟ كجا بايد مراجعه مي كرد اگر مادر 

رومينا اين رفتارهاي پدر را غير عادي مي دانست؟ 

اين قصه از قرن ها پيش تكرار مي شود...
پدر رومينا با داس خونين فرياد زد كشتمش. چند روز بعد 
بهمن خاوري دستگير شــد. مادر رومينا گفت: »قصاص 
مي خواهد.« رومينا در كوهپايه سرســبزي آرميده و به 
خواب ابدي رفته است. هيچ كس نمي داند آن شب بر دختر 
14 ساله در اتاقي كه برادر 6 ساله اش هم خواب بود، چه 
وحشتي حاكم شد. رومينا مانند رابعه دختر كعب، مرگ 
ترسناكي داشت. او شاعر نبود اما تصوير او با روسري سبز 
 ـ آبي، كنار پنجره اي زيبا، كنار گلدان هاي گل بنفشــه با 
لبخندي كه پر از جواني  اســت، خود شعري بود كه بوي 

خون مي داد.
ياد شــعر نزار قباني مي افتم: » وقتي زن زيبايي مي ميرد/ 
زمين تعادل خود را از دست مي دهد/  ماه صد سال عزاي 

عمومي اعالم مي كند/ و شعر بيكار مي شود! «

فريباخانيروايت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

ايمانمهديزاده
ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

كلروكينبرايكروناسودمندنيست؟
داروي ضد ماالريــاي كلروكيــن و 

مشتق آن هيدروكسي كلروكين 
كه بــراي درمــان بيماري هاي 
خود ايمني به كار مي رود، در ابتداي 

شــيوع كرونا اميدهايــي را درباره 
تأثيربخش بــودن بر بيماران 

كوويد-19 برانگيخت.
برخي بررســي هاي اوليه 

در چين، كره جنوبي و فرانســه تاحــدي مؤثر بودن 
ايــن دارو را در بيماران نشــان دادند. بررســي هاي 
 آزمايشــگاهي هم نشــاندهنده توانايي اين دارو در 
جلوگيري از تكثير ويروس جديد كرونا )ســارس-

كوو -2( بودند.
 بعدها دونالد ترامــپ، رئيس جمهوري آمريكا نيز بارها 
درباره اين داروها تبليغ كرد و حتي زماني مدعي شد كه 
با تجويز پزشكش براي پيشگيري از كرونا هيدروكسي 

كلروكين مصرف مي كند.
اما بررســي هاي بعدي هم در سودمندي اين داروها در 
بيماران كرونا  ترديد ايجاد كرده اند و هم عوارض جانبي 
بالقوه خطرناك آن، به خصوص اختالل ريتم ضربان قلب 

را در بيماران نشان داده اند.
شــاخه  بهداشــت  جهانــي  ســازمان  اكنــون 
مربــوط بــه آزمايــش كلروكيــن را در كارآزمايــي 
 بالينــي بزرگــي كــه دربــاره داروهــاي مؤثــر بر 
ويروس كرونا در دست انجام دارد، متوقف كرده است تا 

عوارض دارو را بررسي كند.
دولت فرانسه هم كه قبال مجوز استفاده از كلروكين 
را براي بيماران شديد كوويد-19 داده بود، اين مجوز 

را لغو كرده است.
آخرين بررســي در اين مورد به آناليــز نتايج تجويز 
كلروكين و هيدروكســي كلروكين با يــا بدون يك 
آنتي بيوتيــك ماكروليدي )مانند آزيترومايســين( 
براســاس داده هــاي به دســت آمــده از بيــش از 
96000بيمــار از 671بيمارســتان در 6 قاره جهان 
پرداخته اســت. يافته هاي اين بررسي كه در ژورنال 
لنست منتشر شده اســت، نه تنها ســودمندي اين 
داروها را نشــان نمي دهد، بلكه بيانگر افزايش خطر 
مرگ و عوارض قلبــي در بيماراني اســت كه آنها را 

دريافت كرده اند.
البتــه كارآزمايي هايي دربــاره مؤثر بــودن داروهاي 
كلروكين و هيدروكسي كلروكين در حال انجام هستند 
و براي رسيدن به پاســخ قطعي درباره سودمندي اين 

داروها بايد منتظر نتيجه آنها ماند.

مجلستوسعهگرانيازداريم
 فصل جنگ موجودات ميكروسكوپي عليه بشر رسيده 
است. قرن بيســت ويكم با فراز و فرودهاي عجيبي به 
پيش مي رود و هر جامعه اي براي فائق آمدن بر تحوالت 

نياز به ابزار و تجهيزاتي دارد.
 بيماري كوويدـ 19 به ســاكنان زميــن تاخت و 

قربانيان زيادي گرفت و حاال رفته رفته ظاهري 
كمرنگ تر پيدا مي كند تا شــايد دوباره در 
شبيخوني ديگر به نوع انسان حمله كند. 
تركتازي ها كرد.اين بيمــاري در اروپاي توســعه يافته نيز 

 آري! نحوه زيست بشر دستخوش تغيير شده و كساني كه اين تغييرات 
را پذيرفته و با آن همگام شــوند، مي توانند بسترهاي تاب آوري خود و 
جامعه شــان را افزايش دهند. عده اي اما هستند كه هنوز فكر مي كنند 
شرايط پساكروناي جهان بايد مانند چند ماه گذشته پيشاكرونا شود و آن 
را روال و شرايط عادي مي نامند؛ درحالي كه اين جهان هرگز جهان قبل 
نمي شود. بايد واقعيت ها را بپذيريم و خود را با آن همگام و همسو كنيم؛ 
چراكه قدرت طبيعت بسيار بيشتر از دانش ماست. براي آماده بودن در 
مقابل چنين شــرايطي و تغييرات ناگهاني به سبك قرن بيست ويكم، 
نياز به بســترهاي قانوني از اولويت ها به حساب مي آيد. مجلس يازدهم 
شوراي اسالمي در اوضاعي كارش را آغاز كرده كه قوانين زيست جهاني 
دچار تغيير شده است. نمايندگان مجلس پيشــين به رغم هياهوهاي 
رايج نتوانستند در حوزه توسعه پايدار گام قابل اعتنايي بردارند. جامعه 
امروز ايران بيش از هر چيز به بسترهاي قانوني توسعه نياز دارد. تنها يك 
مجلس توسعه طلب كه مباني آن را بشناسد شايد بتواند گامي به آن سو 

بردارد و اندكي از تعهدات مسئوالن به مردم را انجام دهد.

فضيلتهايناچيز
»فضيلت هاي  كتــاب 
داراي  ناچيــز« 
11داســتان كوتــاه از 
ناتاليا گينزبورگ است. 
اين داستان ها به ترتيب 
داراي عناوين زمستان 
در ابروتــزو، كفش هاي 
پــاره، تصويــر يــك 
دوســت، درود و دريغ 

براي انگلستان، خانه ُولپه، او 
و من، فرزند انسان، حرفه من، سكوت، روابط انساني 

و فضيلت هاي ناچيز است.
بسياري از داســتان هاي اين مجموعه را به تسامح 
مي شود داستان ناميد. گينزبورگ در واقع دست به 
خطابه زده و تجربه خود از زندگي را با اول شخص 
روايت مي كند. در داســتان »روابط انســاني« كه 
بي شك بهترين داستان او در اين مجموعه است به 
مانند بازگويي خاطرات و تجربيات يك زن سالخورده 
دست به تعريف مي زند يا در داستان »فضيلت هاي 
ناچيز« مانند يك روانشناس تربيت كودك را مورد 
مداقه قرار مي دهد. اين ديد در داستان هاي ديگر اين 

مجموعه نيز تكرار شده است.
كتاب »فضيلت هاي ناچيز« سرشــار از موضوعات 
انساني پنهاني است كه هر يك از ما با خواندن آنها 
به درستي اش اذعان مي كنيم. ترجمه بسيار خوب 
زنده ياد محســن ابراهيم جذابيت كتاب را چندين 
برابر كرده اســت. ناتاليا گينزبرگ،  زاده 14ژوئيه 
1916در پالرمو و درگذشــته 7اكتبر 1991در رم 
است. او نويسنده مشهور ايتاليايي است كه در آثارش 
به روابط خانوادگي، سياســت و فلسفه مي پردازد. 
بســياري از آثار گينزبورگ به فارسي ترجمه شده 
است. در داستان زمســتان در ابروتزو مي خوانيم: 
»ابروتزو فقط 2 فصل دارد: تابستان و زمستان. بهار 
مانند زمســتان، برفي و بادخيز است و پاييز چون 
تابســتان گرم و آفتابي. تابســتان در ماه ژوئن آغاز 
مي شــود و در ماه نوامبر به پايان مي رسد. روزهاي 
آفتابي بلند روي تپه هاي پســت و تفته، گردوغبار 
زرد جاده و اســهال بچه ها تمام مي شود و زمستان 
مي آيد. آن وقت، مردم زندگي در خيابان ها را ترك 
مي كنند، جوانك هاي پابرهنه از روي پلكان كليساها 

محو مي شوند و...«
فضيلت هاي ناچيز را نشر هرمس با شمارگان هزار 

نسخه به بهاي 18هزار تومان منتشر كرده است.

باُمردگانخويشمروتكنيد
چند شب گذشته، خواهر و خواهرزاده دكتر بهار در تماسي تلفني، 
اعتراضشــان را مبني بر دفن پيكر همســرم در كنار مزار دكتر 
بهار بدون كسب اجازه از خانواده ايشان عنوان كردند و با وجود 
توضيحات اينجانب تصميم گرفتند موضوع را رســانه اي كنند. 

در آغاز صرفا متأسفم كه اين خانواده فرهيخته به رغم شنيدن آن 
توضيحات، خبر را طوري جلوه داده اند كه گويي شــبانه عده اي 
سودجو به قطعه هنرمندان بهشت زهرا هجوم برده اند و پيكر عزيز 

گمنامشان را در ملك خصوصي ايشان به خاك سپرده اند.
شخصي كه خانواده بهار از او به عنوان »گمنام« ياد كرده اند، دكتر اميركاووس باالزاده 
است؛ روزنامه نگار، كتاب شناس، اسطوره پژوه و اســتاد نمونه دانشكده هنر و معماري 
دانشگاه آزاد اسالمي كه سال ها شاگرد و همدم زنده ياد دكتر بهار بود و پس از فوت ايشان 
يادنامه درخشاني در ستايش شخصيت علمي ايشان منتشر كرد )مهر و داد و بهار، انجمن 
آثار و مفاخر ملي، 1377( و بيشتر از دو دهه در راستاي شناساندن و معرفي آثار ايشان 
نزد شاگردان خود كوشيد تا نسل هاي جوان تر هم از ميراث علمي ايشان بهره مند شوند.

 پس زمينه خانوادگي اين شــخصيت گمنام از خاندان محترم بهار چيزي كم ندارد؛ از 
جد بزرگ ايشان، »حاجي محمد باال« در كتاب احمد كسروي )تاريخ مشروطه ايران( 
به عنوان يكي از اركان اصلي انقالب مشروطه در تبريز ياد شده است و تمام نوادگانش نيز از 
خدمتگزاران اين آب و خاك بوده اند. اين شخصيت گمنام، روزنامه نگار نمونه روزنامه هاي 
گوناگون و استاد برجسته و محبوب نسلي از دست اندركاران و هنرمندان درخشان سينما 
و تئاتر اين ديار بوده است، كســاني كه باور دارند آموزه هاي ايشان مسير زندگي شان را 
عوض كرد و هويت تازه اي به آنها بخشيد )چنان كه گروهي از آنها مقدمات يادنامه خود 

استاد باالزاده را مهيا كرده اند كه قرار است همزمان با سالگرد فوت ايشان چاپ شود(.
اين شخصيت گمنام )با كتابخانه اي بيشتر از 20 هزار جلد كتاب(، در حوزه هاي فرهنگ 
و ادب و هنر و كتاب شناسي متخصص بود و اســتادان بسياري در موارد بي شمار به نظر 

كارشناسي ايشان مراجعه مي كردند.
گذشته از شــخصيت علمي، بزرگمردي،  منش واال، فن بيان و هوشمندي، عطوفت و 
تواضع ايشان زبانزد اهل فن بود. به ويژه آنكه در مطالعات ميان رشته اي )با توجه به رشته 
تحصيلي فرهنگ و زبان هاي باستاني و رشته كاري اش، تئاتر( نيز فعاليت بسياري داشت.
پس از درگذشت ايشــان )بر اثر بيماري نادر آميلوايدوسيس در 61سالگي(، دوستان، 
همكاران، استادان و شــاگردان ايشان از چند كانال گوناگون دســت به كار شدند تا در 
جايگاهي شايسته شخصيت علمي و فرهنگي شــان به خاك سپرده شود: دانشگاه آزاد 
اسالمي )واحد تهران مركزي(، انجمن هنرهاي نمايشي و خانه كتاب به صورت جداگانه با 
وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي تماس گرفتند و نامه نگاري كردند تا جايي مناسب 
براي خاكسپاري ايشان در قطعه هنرمندان پيدا كنند و چه جايي بهتر از مزار استادش كه 

شب ها و روزهاي بسياري را با هم گذرانده بودند و مهر زيادي به هم داشتند.
تعداد زياد افراد حاضر در مراسم خاكسپاري استاد باالزاده، در اوج هواي سرد دي ماه سال 

گذشته تهران حاكي از نام و جايگاه ايشان بود.
قطعه هنرمندان بهشت زهراي تهران، مالكيت شــخصي ندارد، ملكي دولتي است كه 
درگذشتگان با توجه به ســابقه علمي و فرهنگي و هنري و پس از بررسي دستاوردهاي 
حرفه اي و با نظر گروهي از كارشناسان و اجازه مستقيم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
آنجا به خاك سپرده مي شوند. طبعا چنين اشخاصي متعلق به چند نفر و يكي دو خانواده 
نيستند؛ جزئي از فرهنگ اين ديار هســتند و در دل و ذهن انسان هاي بسياري زنده. از 
اين رو، شخصي كردن چنين موضوعي و ناديده گرفتن واقعيات و داوري هاي احساسي 

پسنديده نيست؛ مخصوصا گروهي از ما كه خود را اهل ادب و دانش و تفكر مي دانيم.
غرض ورزي هاي شخصي و استفاده از نام نيك مرداني كه ذره اي به محل دفن خود اهميت 
نمي دادند، آن هم 6 ماه پس از درگذشت استاد باالزاده، دل هر كسي را به درد مي آورد، آن 
هم من كه خود، شاگرد همسرم بودم و از اهميت رابطه شاگرد و استادي نزد ايشان بيشتر 
از هر كسي باخبرم. هنوز در شوك درگذشت همسرم هستم كه بايد با اينگونه نامهرباني ها 
روبه رو شــوم، چون واقعا چه كســي جز من مي دانست كه اســتاد باالزاده هر بار كه به 
بهشت زهرا مي رفت، قبل از حاضر شدن بر سر مزار پدر و مادرش، بر سر مزار استاد بهار 

حاضر مي شد. اطمينان دارم به خاك سپردنش در آنجا از مدت ها پيش مقدر شده بود.
به آدم ها احترام بگذاريم. »گمنام« خواندن كســي نه چيزي از  شأن او كم مي كند و نه 
به بزرگي استاد بهار مي افزايد. بكوشيم مثل آنها متواضع باشيم. برخالف ادعاي خانواده 
محترم بهار، سنگ مزاري درخور توجه در جاي سنگ قبلي نصب شده است كه به شهادت 
كساني كه آن را ديده اند، شايسته نام اين دو مرد بزرگ است. اطمينان دارم اين دو عزيز كه 
عمري در راه تاريخ و فرهنگ اين بوم و بر كوشيدند و در زندگي به دنبال نام و نان نبودند، 
مايل نيستند پس از مرگ نيز آماج ناراستي و نامهرباني قرار بگيرند، آن هم از سوي ما كه 

از ماهيت واقعي رابطه ايشان بي خبريم.
 با ُمردگان خويش مروت كنيد از آنك

او نيست تا جواب شما را بياورد
»ملك الشعراي بهار«

يادداشت

دريچه

حسنتوفيقدرگذشت
حسن توفيق، كاريكاتوريست و مديرمسئول 

نشريه »توفيق« بعد از ظهر ديروز، 11خردادماه بر اثر ايست قلبي 
درگذشت. هادي حيدري، روزنامه نگار وكارتونيست در گفت وگو با 
ايســنا ضمن اعالم اين خبر گفت: آقاي توفيق از چند روز گذشته 
به دليل كم اشتهايي در بيمارستان بستري شدند و متأسفانه ساعت 
3 بعد از ظهر يكشنبه بر اثر ايست قلبي در بيمارستان آسياي تهران 
درگذشتند. به گفته حيدري، مراسم تشــييع پيكر زنده ياد حسن 
توفيق هنوز مشخص نيســت و اطالعات دقيق اين مراسم متعاقبا 

اعالم مي شود.
حســن توفيق متولد 11 اســفند 1304 از مديران مسئول نشريه 
طنز »توفيق« و بزرگ ترين برادر از برادران توفيق بود كه دوره سوم 
اين مجله را منتشــر كردند. او 29 سال مديريت نشريه »توفيق« را 

برعهده داشت.
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